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भावबंध पंचक ह!े-३ 

 (द्रौपदीवरील त्रिखंडात्मक कादबंरीचा ततृ्रतय खंड)  

 

 

 

 

त्रित्रकता राजेश पाटील 



3 

एका विद्यावथिनीने त्रलहीलेलं ह ेपसु्तक. 

तमु्हाला त्रविामलू्य वाचायला दणे्याचा एकच हते ू आह,े तो म्हणजे 

तमुचा अत्रभप्राय जाणिू घेणं. या त्रवचारांच्या जडणघडणीत सजुाण 

वाचकांच्या सचूिांचा आभारपवुवक समावेश करणं.  

वाट पहातो आहोत. फ़ोि, whatsapp, email साधे पि कोणत्याही 

पद्धतीि ेआपला अत्रभप्राय िक्की पोहोचवा. 

 

 

 

 

त्रित्रकता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वांगणी हाईटस,् बदलापरू िेरळ हायवे, पिूम हॉटेलजवळ, 

वास्तकुार िगर, वांगणी (पवूव), त्रज. ठाणे. 421503 

फो. ि. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com  
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भावबंध पंचक ह!े- ३ 

 (द्रौपदीवरील त्रिखंडात्मक कादबंरीचा तृत्रतय खंड) 

 

लेत्रखका- त्रिककता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वांगणी हाईटस,् बदलापूर िेरळ हायव,े पूिम हॉटेलजवळ, वास्तुकार 

िगर, वांगणी (पूवव), त्रज. ठाणे. 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a 

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts  
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प्रकाशक-  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

eternity,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकाशन : ३१ ऑगस्ट २०२२ (गणेशचतरु्थी शके १९४४) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 
 
 

o हिनामलू्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

o आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिर्ड करू शकिा.  

O ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी हकिं िा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

िापर करण्यापिुी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक 

आि.े   
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भावबंध पंचक ह!े- ३ 

 (द्रौपदीवरील त्रिखंडात्मक कादबंरीचा ततृ्रतय खंड) 

 

 

त्रिककता राजेश पाटील 
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पररचय : िाव:-त्रित्रकता राजेश पाटील.  
वांगणीत वास्तव्य. 

“कुमारी शत्रिलीला” 

या िावािे कत्रवता लेख 

कर्थांचे लेखि. 

 

िाड्मयीन परिचय-  

१. चंत्रद्रका मात्रसकात 

श्लोक लेखि. 

२. त्रटळक िगर 

सांस्कृत्रतक महोत्सवात ‘द्रौपदीचे स्वगत’या एकपािी प्रयोगाचे 

सादरीकरण. (वेशभषूा, प्रयोग लेखि, फासवलेखि यांचा मेळ ) 

३. त्रवद्यात्रवकास संस्र्थेच्या वात्रषवकात (सांवत्सररकात) रौप्य 

महोत्सवात्रित्रमत्त ‘द्रौपदीचे आत्मकर्थि हा लत्रलत लेख, ‘मिाचे प्रदषुण’ 

ही कत्रवता व ‘बायको िावाचं अजीब रसायि’ ही त्रविोदी कर्था 

प्रकात्रशत. 
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४. डोंत्रबवलीतील आत्रण बदलापरुात काव्य संमेलिात सत्रिय 

सहभाग. 

५. अिेक त्रिबंध, वकृत्व स्पधेत प्रर्थम िमांक. 

६. संस्कृत भाषेतील श्लोक लेखिासाठी ‘अमतृ गौरव’ परुस्कार 

७. अत्रस्मता या हस्तत्रलत्रखत सांवत्सररकात िाट्याचायव ‘कृष्णाजी 

प्रभाकर खात्रडलकर’ या लेखाचे लेखि,  

८. मािव त्रवद्या त्रवभागात ‘वाचि संस्कृती’- ‘त्रडत्रजटल आत्रण 

इलेक्रॉत्रिक ग्रंर्थालयाचे महत्त्व’ या त्रवषयांवर संशोधि, 

९. ‘फार फार वषाांपवूी’ व ‘संघषव’ व ‘सीमान्त’ या तीि 

पसु्तकांवर केलेली समीक्षा, त्यातील ‘संघषव’  या पसु्तकाच्या 

समीक्षेला परुस्कार प्राप्त. 

१०. ‘मिोजि’ या मात्रसकात ‘माित्रसक आरोग्याचा मलूमंि’ 

या त्रवषयावर लेख. ‘सजृि’  या वात्रषवकात कत्रवता आत्रण लेख 

प्रकात्रशत, 

११. त्रचिकलेत गोल्ड मेडल. 

१२. ई सात्रहत्यावर एक रहस्य कर्थासंग्रह, दोि कादबंऱ्या (द्रौपदीवर 

आधाररत), अदु्भत कर्थासंग्रह, त्रवडींबि काव्य संग्रह, चार आध्यात्रत्मक 
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ग्रंर्थ, एक त्रवज्ञाि लेखमाला, ‘अधातो धमव त्रजज्ञासा ‘ त्रहदं ूतत्वज्ञािा व 

अध्यात्म’ या त्रवषयावर आधाररत तीि भाग प्रकात्रशत, अशी एकूण 

तेरा पसु्तके प्रकात्रशत झाली. 

१३. ‘अर्थातो धमव त्रजज्ञासा’  या त्रहदं ू तत्त्वज्ञाि व अध्यात्म 

त्रवषयावर प्रबंध. 

१४. महाराष्र तत्त्वज्ञाि पररषदचे्या ‘धमव’ संकल्पिा सादरीकरण 

स्पधेत त्रितीय िमांक. 

  

वाचि:- मी आजपयांत त्रवत्रवध प्रकारची पसु्तके वाचली आहते. 

त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पसु्तकं आहते.  

त्रशक्षण:- एसवाय बीए, 

माझी ही कादबंरी आवडल्यास shaktileelanikita@gmail.com 

या ईमेलवर अत्रभप्राय दणे्यासाठी संपकव  साध ू शकता. माझी इतरही 

पसु्तके डाऊिलोड करूि तमु्ही वाचण्याचा मिमरुाद आिंद घेऊ शकता. 

फोि िंबर:- ८६८९९५४८०६👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

तुझी पुत्री आणि णिष्या,  

कुमारी िणिलीला.. 

🌷🌷💐💐🐦🙏 
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उपोद्घात  

 

‘भावबंध पंचक ह'े या 

महाकादबंरीच े ततृीय दल 

आह.े शक्तिच्या इच्छेप्रमाण े

ही महाकादबंरी क्तिदलात्मक 

पणूण होत ेआह.े 

ह े ततृीय दल अत्यंत 

वैक्तशष््टयपणूण असनू महत्त्वाच े

आह.े कारण पांडव- द्रौपदीचा हक्तततनापरुातील प्रवेश ते त्यांच्या 

महाप्रतथानापयंत संपणूण घटनापट मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला 

आह.े मी हा घटनाक्रम मळू महाभारताप्रमाण े ठेवण्याचा प्रयास 

केलेला असला तरी, काही कल्पनारम्य प्रसंगही जोडल ेआहते. 

या अश्वमेध व महाप्रतथान पवाणतनू क्तशकण्यासारख े बरेच 

काही आह.े 
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 हक्तततनापरु प्रवेशासमयी पांडव- द्रौपदीना भेडसावणाऱ्या 

पवूाणश्रमीच्या तमतृी, माि त्यातनू सावरून वतणमानाकडे लक्ष दणंे 

व कतणव्य ेपार पाडणे गरजेच ंअसतं ह ेत्यांना उमगत.े 

वषृाली – पांचाली क्तमलनाच्या वेळी इतरांच्या अपराधाची 

आत्मग्लानी, पश्चाताप तवतःवर ओढवनू घेणं ह ेअक्तववेकाच ेनव्ह े

तर, तवतःवरही अन्याय करण्याच ेलक्षण असत,े ह ेकळत.े 

याक्तशवाय महाप्रतथान पवाणतनू आपल्याला वानप्रतथाश्रम व 

संन्यासाश्रमाचा बोधही प्राप्त होतो. आयषु्याच्या उत्तराधाणत 

आपण कशा प्रकारे प्रत्येक गोष्टीचा,वततचूा मोह त्यागला पाक्तहजे, 

आपण कसे अनासि व्हाव,े याच ेउत्तम ज्ञान महाप्रतथान पवाणतनू 

प्राप्त होत.े 

अशा प्रकारे ही क्तिदलात्मक कादबंरी ज्ञान- तत्त्वज्ञान आक्तण 

नवरसांनी यिु आह.े कारण या कादबंरीचा मळू आधार 

महाभारत आह,े जे सवण प्रकारच्या रसांनी, ज्ञान – तत्वज्ञानांनी 

पररपणूण महाकाव्य आह,े जो पंचम वेद असनू प्रतथानियीमध्य े

ज्याच ेक्तवशेष तथान आह.े धमण, अथण, काम व मोक्षाच्या ज्ञानाने 
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यिु अशा या महाभारतात जे काही आह,े तेच या क्तवश्वात आह.े 

जे महाभारतात नाही, ते या क्तवश्वात नाही. 

 

स्वस्स्ि अस्िु || 
 

🌷🌷🌷🌷🌷  
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भावबंध पंचक ह-े या त्रिखंडात्मक कादबंरीच ेपत्रहल ेदोि 

भाग. त्रक्लक करताच उघडतील.  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak2_nikita_patil.pdf
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भावबंध पंचक हे 

िृिीय दल 

कुमारी शस्िलीला  

(स्िस्किा राजेश पाटील) 
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षष्ठम बंध  

 

 

 

ॐ श्री गुरवे िमः| ॐ श्री पे्ररणायै िमः| 

िे अत्यिंि दषु्कर कायड िोि,े पािंर्िािंना हन पािंचालीला 

मिाअहिदषु्कर! पािंर्िािंच्या मनाि िहस्िनापरुाबाबि, 

त्याच्या राजमिालाबाबि हदघडकालीक कटु स्मिृी िोत्या. 

पािंचालीच्या िदयाििी अल्पकालीक परिंि ुअत्यिंि कटु, 

अिमान जनक स्मिृी िोत्या, िहस्िनापरु ि िहस्िनापरुाच्या 

राजसभेबाबि! 

आज त्या स्मिृींचा कटु स्िाद मनािनू हजव्ििेर येऊन 

रेंगाळला िोिा, ज्याच े प्रथम लक्षण पािंर्ि-पािंचालीला 

प्रथमिः िहस्िनापरुाि प्रिेश करिाच जाणिले िोिे. आहण 
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आजिी जाणिि आि,े उजार् िहस्िनापरुाच्या हिराण 

राजमिालाि प्रिेश करिाना! 

त्या सिाांनी मन घट्ट करि राजमिालाि प्रिेश केला… 

यहुधहष्ठराच्या हनदशेानरुुप प्रत्येक पािंर्ि िसेच द्रौपदी 

सिडप्रथम शहूचभूडि िोण्यासाठी आपापल्या कक्षाि प्रयाण 

करिे झाले. 

पािंचाली हिच्या हनयि कक्षाि आली, जो मिाल 

कुरुकुलाने त्याच्या ज्येष्ठ ििंशिधकूररिा हनहिि केला िोिा. 

द्रौपदीने आपले केश अलगद मकु्त सोर्ले. िशा 

नाहगणीप्रमाणे िळिळत्या ि सागराप्रमाणे असीम 

असणाऱ्या केशािंच्या बटा हििंदोळे घेि हिच्या िस्त्रािर 

हस्थरािल्या. िी िलक्या पािलािंनी जशी गिाक्षाि िळली, 

िशी िे आद्रभमूीिर अथिंरलेले आच्छादनिस्त्र हदसले. 

िशाच रिंगाच्या आच्छादनिस्त्रािरुन याच कक्षािनू 

द:ुशासनाने हिच ेकेश धरुन फरफटि नेले िोिे. 



18 

पनुः िेच दृश्य हिच्या नेत्ािंसमोरुन क्षणभर िरळले. 

त्याच िेदना हिच्या केशािंना जाणिल्या. 

“नािी, द:ुशासना! ि ेअधम कृत्य करू नकोस अन्यथा 

िझुा हिनाश िोईल. माझे केश सोर्.” िी पनुः त्या प्रसिंग 

कालाि प्रहिष्ट झाली िोिी. 

हििक्याि कोणाचा िरी िाि हिच्या स्किं धािर पर्ला. 

िी क्षणाधाडि भानािर आली, हिने िळून पाहिले, िो 

सिदिे िोिा. 

“आयडपतु्, आपण?” पािंचालीने स्ििःला सािरि 

म्िटल,े “मी अशीच आपली गिाक्षािनू कक्षाच े हनरीक्षण 

करि िोिे!” 

“कक्षाच े गिाक्षािनू केले जाि नािी, िर कक्षाच्या 

बािरेच्या पररिेशाचे केले जािे.” सिदिेाने औदाहसन्याने 

हस्मि केले. ि ेऐकून द्रौपदीची सजल दृष्टी झकुली. 
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“आयड, ि ेसत्य आि ेकी मी आिा िेच दृश्य स्मरण 

करून द:ुहखि िसेच क्रोहधि झाले आि.े परिंि ु आपणिी 

दःुखी व्िाल म्िणनू मी िमु्िाला सािंगायच े टाळले.” 

पािंचालीने म्िटले, “ आपणािंस कळलेच आि,े िर आपणािंस 

कथन करणे ि ेमाझे किडव्य आि.े” 

असिं म्िणनू हिने सिड कािी सािंहगिले. िे सिड श्रिण 

करून सिादिे स्ियम ् दःुखी झाला. त्याला दःुखी पािून 

पािंचालीने स्ििःला- त्याला सात्ििंना दिे म्िटले, “मी 

हनहििच या हस्थिीिनू सािरेन, धैयड साधेन.” 

पािंचालीच्या या शब्दािंिर सिदिेाने गािंभीयाडने म्िटले, 

“उहचि म्िणिेस, कारण या पढुची छत्तीस िर्षे आपल्याला 

याच मिालाि हनिास करािा लागणार आि.े म्िणनू या कटू 

स्मिृीिनू उद्भिणाऱ्या िैष्यमिा, उहिग्निा िसेच भािकुिेिर 

आपण हनयिंत्ण प्राप्त करणे आिश्यक आि.े” 
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“आयडपतु्! आपले शब्द समयोहचि आििे, हकिं ि ु

आपल्या म्िणण्याचिं िात्पयड काय? आपण ३६ िर्षाडचा 

उल्लेख का केलाि? मी मान्य करिे हक ३६ िर्षे िा 

कालािधी थोर्ाथोर्का नािीये! पािंचालीने हिचारले, “मात् 

आपण ३६ िर्षाांनिंिर इिंद्रप्रस्थास प्रस्थान करणार आिोि की 

िनाि?” 

क्षणाधाडि हिच्या लक्षाि आले की ३६ िर्षाडनिंिर िर 

यादि कुलािंचा सिंिार िोणार आि े आहण कृष्णाचे 

गोलोकगमन. 

“याचाच अथड आयडपतु्………” पािंचालीने िैर्षम्यपणूड 

स्िराि म्िटले, “म्िणज…े….. आपलिं जीिन 

कृष्णानिंिर….” 

“ि ूउहचिच म्िणालीस, पािंचालकन्ये! आपण ज्याचा 

त्याचा हिचार करिो त्याला अनेक किं गोरे असिाि. 

आपल्याला िाटिे ३६ िर्षाडनिंिर यादि कुळाचा नाश 
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झालेला असेल, मात् याहशिाय अजनू काय काय नष्ट िोणार 

आि,े याची आपल्याला कल्पना नािी. म्िणनू 

आपल्यालािी या क्षणापासनू अनासक्त व्िायचे आि ेकृष्णे!” 

“आयडपतु्! जे माझिं कधीच नव्िििं आहण ज्याला मी 

कधीच आपलिं मानलिं नािी, त्याहिर्षयी कसली आसक्ती 

नािी. मात् आयड……”द्रौपदीने एक हनश्वास टाकला, जर् 

झाल्यागि………. 

“ िझु्या कटु स्मिृीहिर्षयी िलुा हचिंिा िाटिे ना?” 

सिदिेाने हिचारल.े 

“िे िर आिचे, प्राणनाथ! हकिं ि ुमला दःुख िाटिे आि े

की मी अशा मिालाि हनिास करण्यासाठी हििश आि,े 

ज्या मिालाि माझ्या पिीहिरुद्ध कटकारस्थाने रचली गेली, 

त्यािंना हजिे मारण्याची प्रयास केले गेले, माझ्या ि माझ्या 

पिींचा िारिंिार घोर अपमान करण्याि आला, त्याच 
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मिालाि माझा हनिास! पािून ददुिै िे कुठलिं?” पािंचाली 

दःुखी झाली. 

“मी िझुे दःुख समज ूशकिो. हििािानिंिर िहस्िनापरुाि 

असिाना ि ू जे म्िटलेस, िे माझ्या आजदखेील स्मरणाि 

आि ेकी ज्या िहस्िनापरुाि माझ्या पिीच्या िरे्ष, मस्िर केला 

जािो ि त्यािंच्याहिरुद्ध कटकारस्थाने रचली जािाि त्या 

िहस्िनापरुाि मी स्िस्थपणे श्वास दखेील घेऊ शकि नािी.” 

सिदिेाने हिच्या स्किं धास जोपासले, मला ज्ञाि आि.े”  

“आयडपतु्, ि ेसत्य आि ेमला त्याक्षणी ज्ञाि नव्िििं की 

मला याच िहस्िनापरुाि माझ्या आयषु्याच्या उत्तराधड व्यहिि 

करािा लागणार आि.े” पािंचालीने म्िटले. 

“शािंि, कृष्णे! मी िझुी हन आमची द:ुसि मनहस्थिी 

जाणनू आि.े म्िणनूच आम्िी दखेील सािरण्याचा प्रयास 

करिो.” सिदिेाने म्िटले. 
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“दिेी, आपल्या राजस्नानाचा समय झाला आि.े 

स्नानागारािील कुिं र्ाच ेजल उत्तम प्रकारे समशीिोष्ण झाले 

आि.े याहशिाय चिंदन िसेच सगुिंधी िेल आहद सामग्री सज्ज 

आि.े आपण चलािे.” हििक्याि पररचाररका दृशानीने 

म्िटल,े “क्षमा असािी, सम्राट ि सम्राज्ञी! आपणा 

उभयिंिामध्ये मला िस्िक्षेप करािा लागला.” 

“इदिंमस्ि!ु” सिदिेाने म्िटले, “पािंचाली, मीदखेील 

स्नान करिो. कारण राज्याहभर्षेकाच े हिधी पणूड करायचे 

आििे ना.” असे म्िणनू त्याने प्रस्थान केले. 

पािंचालीनेिी स्नानागाराि प्रयाण केले. दासीच्या 

सचूनेनरुुप पािंचाली त्या कुिं र्ाि आसनस्थ झाली. प्रथमिः 

पररचाररकािंनी द्रौपदीच्या मखुमिंर्लािरील अन ् सिंपणूड 

शरीरािर चिंदनचणूड हलप्त केले. सगुिंध िेलाने हिला स्नान 

घालनू पनुः हिच्या शरीराला सगुिंधी द्रव्यािंचा हशर्कािा 

केला. त्यानिंिर त्या सिडजणींनी हिच ेलािंबसर्क केश िािी 
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धरि ि त्यािर सगुिंधी िेल िसेच आिळ्याचा हचक हलप्त 

केला. 

त्यानिंिर सिड सेहिकािंनी दगु्ध, पाच प्रकारची सगुिंधी 

द्रव्यािंच ेजल, त्यानिंिर जल हिच्या आपदमस्िक शरीरािर 

अहभहसिंहचि केले. हिच े आद्र ि लािंबसर्क केश त्यािंनी 

चिंदनाच्या धपुदाणी िर सकुिले. त्याचप्रमाणे त्या सिड 

सेहिकािंनी हिच्या शरीरालािी चिंदनाच्या धरुी हदली. िसा 

सगुिंधी द्रव्यािंचा उग्र दपड सिडत् (स्नानागाराि) पसरला. 

सेहिकािंमधील एका सैरिंधीने-केहशकेने पािंचालीच े

भृिंगरुहचर ि मादिड शहुचर दाट केश धरि हिचारले, 

“मिाराणी, आपणािंस कशी केशरचना करुन ििी आि?े 

प्रिेणी, हत्िेणी, केशपाश की रत्न अलिंकृि िेणी?” 

पािंचालीने केहशकेकरे् िळून पाहिले, हिच्याकरे् पािून 

पािंचालीला हिच्या अज्ञाििासाच ेहदिस स्मरले (प्रकर्षाडने). 

िीिी सैरिंधी झाली िोिी, हिला सदुषे्णाची सेिा करािी 
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लागि िोिी. हिच्या स्ििःच्या पिींची दरुािस्था हिला 

पिािी लागि िोिी. याहशिाय िो कीचक िसेच त्याचे 

१०५ भ्रािे……. 

हिने स्ििःच्या त्या स्मिृींना हिथेच अर्िले, “केहशके, 

फक्त माझ्या केशािंची सामान्य िेणी बहध्दि कर. याहशिाय 

एक स्िणड फुल ि एक रत्नमाला माझ्या केशािंि मिंर्ीि कर.” 

“आज्ञा प्रमाण, सम्राज्ञी!” असे म्िणनू हिने हिचे केश 

बािंधले. 

“दिेी, िी पािंर्िािंनी पाठिलेली आपल्याकररिा िसे्त्र. 

या पैकी एखादी िस्त्र आपण धारण करािे, अशी त्यािंची 

इच्छा आि.े” दसुऱ्या सैरिंधीने-िसनािंहशकेने पािंचालीला 

म्िटल.े 

पािंचालीने िी सिड िसे्त्र पािून घेिली. त्यािील कािी 

िसे्त्र गर्द रिंगसिंगिीची िोिी, िर कािी िस्त्रे सौम्य 
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रिंगसिंगिीची. कािी िस्त्रािंिर रत्ने जर्िलेली िोिी िर कािी 

िस्त्रािंिर हिरे. 

पािंचालीला हिरेजहर्ि अथिा रत्नमयी िसे्त्र या 

राज्याहभर्षेकासमयी पररधान करायची नव्ििी. हनदान 

आपल्या मिृ हप्रयजनािं ि प्रजाजनािंच्या स्मिृी मस्िकाि 

घोंघािि असिाना िरी. 

म्िणनूच पािंचालीने स्िणडधाग्यािंची नक्षी असलेले केशरी 

िस्त्राचे चयन केले. कारण अन्य िस्त्रे हिरेजहर्ि रत्नमयी िा 

गर्द रिंगसिंगिीची िोिी. 

हिने िस्त्रे पररधान केली, सामान्य घर्णाळीचे मोजकेच 

मात् रत्नजहर्ि सिुणाडलिंकार धारण केले. शृिंगार झाल्या निंिर 

िी दास्यािंसि आपल्या पिीच्या मिालाि गहमि झाली. त्या 

मिालाि सिड पािंर्ि आपापले अलिंकार धारण करि िोिे. 

त्यािंनीिी मोजकेच आभरू्षणे ि सौम्य रिंगाची िसे्त्र पररधान 

केली िोिी.  
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“प्रणाम, आयड!” पािंचालीने म्िटले, “चलािे, आपण 

राजसभेि!” 

“ि ूइिक्याि सज्ज झालीस! उत्तम! यहुधहष्ठराने म्िटले, 

“ििूी आमच्याप्रमाणे मोजकेच आभरू्षणे िसेच सौम्य िसे्त्र 

धारण केली आिसे, कल्याणी!” 

“आयडपतु्! िा राज्याहभर्षेक पिूीप्रमाणे िैभिसिंपन्न ि 

आनिंदमय चक्रििी साम्राज्याच ेप्रहिग्रिण करणे नव्ि,े िर 

आपल्या शेर्ष प्रजाजनािंच ेदाहयत्ि आि,े म्िणनू………” 

“म्िणनूच मी सौम्य रिंगसिंगिीची िसे्त्र चयन करणेच 

उहचि समजले, आयड!” पािंचलीने िाक्य पणूड केले. 

“आम्िीदखेील िोच हिचार केला, जो ि ूहिचार केला 

आिसे.” सिदिेाने उत्तरीय धारण केले. 

“याहशिाय आम्िी अशा या पररहस्थिीि अहिशगृािंर 

करु शकि नािी, ज्या ज्या पररहस्थिीि आपण सिाांनी िसेच 
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आपल्या प्रजाजनािंनी आपले सिडस्ि गमािले आि.े” 

अजुडनाने आपल्या सजल नेत्ािंच्या करे्िर अिंजन रेखले. 

“उहचि म्िणालाि, आयड, मीिी शृिंगार करु शकले नािी. 

कारण माझ्या नेत्ािंसमोर मिृ हप्रयजनािंच्या प्रहिमा िरळि 

िोत्या.” पािंचालीच्या नेत्ािंि अश्र ूिरळले. 

“आम्िाला असिं िाटि िोििं, या हदिशी आपण 

आपल्या पतु्ािंना राज्यहसिंिासन सोपिनू आपल्या 

दाहयत्िािनू िसेच राजकायाडिनू मकु्त िोऊ आहण आपण 

सिडजण सिंन्यस्ि िोऊ.” भीमसेनाने म्िटले, “आपल्याला 

िाटल,े आपण अहधकारािंपासनू ििंहचि राहिलो. 

आपल्याला िनिास प्राप्त झाला. आपल्या पतु्ािंबाबि िसे 

घरू् नये. अशी आपण प्राथडना केली िोिी. मात् िरीिी 

आपले पतु् अहधकारा- पासनू ििंहचि राहिले ि 

मािहृपिसृौख्यापासनूिी.” नकुल त्याच्याशी सिमि 

झाला.”उहचि म्िणालास, भ्रात्या! हकिं ि ुआिा आपल्याला 
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आपल्या कन्येची-सिुोत्िाहिनीची हचिंिा केली पाहिजे. 

हिचा हििाि लिकराि लिकर पार पार्ला पाहिजे. मात् या 

आयडििाडि असा कोणीिी िीर परुुर्ष हजहिि राहिलेला नािी 

की, ज्याच्याशी आमची िी सिड हप्रय कन्या हििाि करेल. 

आिा हिचा हििाि कसा पार परे्ल, पािंचाली? नकुलाने 

सिडप्रथम समयोहचि हचिंिा व्यक्त केली. 

“हचिंिा नको करुस, नकुला! आपण हिचा हििाि 

कृष्णाच्या पौत्ाशी-िज्राशी हनहिि करु या. माझ्या मिे, 

िज्र िाच आमच्या सिुोत्िाहिनीचा उहचि िर आि.े” 

सिदिेाने हनधाडराने ि ठामपणे म्िटले, “अन्य, भ्रािेिो! ि 

पािंचाली! िो इिक्या ठामपणे म्िणि िोिा. कारण िो 

िोत्िाहिनी, िज्र ि अन्य यादिािंचिं भहिष्य जाणि िोिा. 

“मात्, िो िर कृष्णाचा पौत् आि ेना? यादि? आहण 

गािंधारीच्या शापानरुुप…….” अजुडनाने स्ििःच े िाक्य 
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अधडिट सोर्ल,े “िलुा िाटिे का सिदिेा, िझुी पतु्ी 

हिधिा……..” 

द्रौपदीने त्याच्या मखुािर िाि ठेिला, “आयडपतु्, ि े

काय बोलिािाि? बोलिाना कािीसा हिचार करा. आपली 

कन्या आि ेिी! आहण हिच्याबाबि जर आयडपतु् सिदिेािंनी 

हनणडय घेिला असेल, िर िो उहचिच असेल. कारण िे 

भहिष्यािील घटना जाणिाििे. त्यािंनािी आपल्या पतु्ीच्या 

भहििव्याची हचिंिा आि.े त्यामळेु हिच्या ि हिच्या पिीच्या 

हजहििाचे अिश्य रक्षण िोईल.” 

“द्रौपदीने उहचि म्िटले आि.े” सिदिेाने म्िटले, 

“ऋिानिृे! राज्याहभर्षेकाचा मिूुिड उलटून चालला आि.े 

आपल्याला राजसभेि प्रस्थान केले पाहिजे. 

🕉️🕉️🕉️ 
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पाचिी पािंर्ि राज्यसभेि प्रिेशले. त्याक्षणी त्यािंना 

िीव्रिेने स्मरले, की याच राजसभेि त्यािंच्या हपिा- राजा पािंरू् 

हदहग्िजयानिंिर राजहसिंिासनािर हिराजमान झाला िोिा. 

त्याच्यासि पािंरु्पतु्ािंच्या मािािी - कुिं िी ि माद्री दिेी 

आसनस्थ झाल्या िोत्या. मात् त्यानिंिर त्यािंच्या भाग्याि 

आलेल्या िनिासाने -पािंरु्पतु्ािंनािी आयषु्यभराचा िनिास 

प्राप्त झाला िोिा. त्यानिंिरच याच मिालि त्यािंचा िारिंिार 

झालेला अपमान, त्यािंच्याहिरुद्ध रचलेले र्षर््यिंत्, त्यािंना ठार 

करण्याचे कट-कारस्थान सिडकािी पािंर्िािंना स्मरि िोिे. 

त्यािंना एक भयिंकर घटना स्मरली, िी म्िणजे पािंचालीच े

िस्त्रिरण ि त्या सिाांच्या सिडस्िाशी खेळणारा द्यिुाचा िो 

खेळ. त्या खेळामध्ये पािंर्िािंनी िैभि,रत्ने, सिुणड 



32 

गजािंिलक्ष्मी, नगर, मान-सन्मान सिड कािी गमािलिं िोििं. 

फक्त िचे नव्ि,े िर पत्नीच्या दृष्टीिील स्ििः हिर्षयी आदर 

आहण हिश्वासिी त्यािंनी गमािला िोिा. त्यानिंिर पनु्िा द्यिु 

ि शािंिी प्रस्िाि नाकारणे-- आहण सरिेशेिटी िा हिनाश. 

पािंचालीनेिी त्यािंच्या मागोमाग आपले पाऊल 

राजसभेि टाकले, िसे हिला प्रकर्षाडने स्मरले, हिचा 

गिृप्रिेश, ज्याक्षणी कौरिािंनी ि दषु्ट बदु्धी कणाांने हिच्या 

हििािाचा उपिास उर्िला िोिा. त्यानिंिर कौरिािंनी 

पािंर्िािंना कस्पटासमान माननू त्यािंच्यापढेु फेकलेला 

खािंर्िप्रस्थाचा उपखिंर्……… त्यानिंिर िी चक्रििी 

सम्राज्ञी असिाना राजसयू यज्ञािेळी दयुोधनाची हिच्यािर ि 

पािंर्िाच्या सिंपत्तीिर असलेली लालसी दृष्टी………… 

 आहण घणृात्मक प्रसिंग म्िणजे िस्त्रिरण. याच सभेि 

द:ुशासनाने हिच्या केशािंना हिसके दिे फरपटि आणले िोिे. 

त्यामळेु हिच ेिस्त्र अधे ढळले िोिे. हिच ेअधडिसे्त्र ढळलेले 
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पािून पािंर्िाची मखुे अहििर्षेने भिंगलेल्या कमलितृ्तािंप्रमाणे 

झकुली ि पािंचालीच्या मखुािर क्रोधाचा भाि उमटला 

िोिा. िे पािून कौरिािंच्या िास्य आहण अन्य सभाजनािंच े

कामकु दृष्टीक्षेप, याहशिाय त्या सिूपतु्ाचे हजव्िारी लागणारे 

शब्द ि सरिेशेिटी िस्त्रिरण. 

ि ेसिड कािी याच सभेि घर्लिं िोििं. हिची मानखिंर्ना, 

हिच्या जीिनािील ि आयाडििाडिील सिाडि पीर्ादायक 

अिमान, याच राज्यसभेि सिाांदखेि घर्ला िोिा. त्याच 

सभागिृाि प्रिेशिाना ऋिानिृेची पािले अर्खळली, 

श्वासािंची गिी िाढली. हिने मनोमन हिचार केला, ज्या 

राज्यसभेि हिची हनघुडणपणे हिटिंबना झाली, त्याच 

राजसभेि हिचा राज्याहभर्षेक………. 

हिला ि ेसिन िोि नसलिं, िरी हिने स्ििःिर हनयिंत्ण 

ठेिण्याचा प्रयत्न करि राज्यसभेि प्रिेश केला, िसा हिच्या 

ि पािंर्िािंच्या मस्िकािर स्िणडपषु्पािंचा िसेच पषु्प दलािंचा 
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िर्षाडि करण्याि आला. िी पषु्पिषृ्टी कृष्ण अन ् यादिािंनी 

केलेली िोिी. मात् कृष्ण, बलराम, िसदुिे, दिेकी, 

सत्यभामा िसिंच रेििी इत्यादी यादि- यादि हस्त्रयािंच्यािी 

नेत्ाि दःुख िोिे, या हिनाशाच ेि भािी यादिींच ेदःुख! 

त्या सिाांच्या नेत्ािंि समानभुिूी पािुन पािंचालीच-े 

पािंर्िाच े दःुख िलके आले, मात् त्यािंच्या मनाि भािी 

यादिी हिनाशाच ेदःुखिी ि हचिंिा उमटली. िेच दःुख-िीच 

दहुिधा उराशी बाळगि त्यािंच्यािर छत्-चामरे ढाळि सभुद्रा 

ि भानमुिी त्यािंच्यामागेच येि िोत्या. 

सिडप्रथम यहुधहष्ठर ि पािंचाली अहभहर्षक्त कुिं र्ाि 

आसनस्थ झाले. त्यानिंिर दशग्रिंथी परुोहििािंनी त्या 

उभयिंिाच्या मस्िकािर दगु्ध, जल, सगुिंहधि िेल, स्िणडमदु्रा 

ि पषु्पािंच्या दलािंचा अहभर्षेक केला. अहभर्षेकानिंिर त्या 

उभयिािंनी कुिं र्ामध्ये कुमकुम, कृष्णागरू, सहमधा, धान्य, 

िस्त्रािंचा उपखिंर् ि दगु्धाची आिुिी हदली.  
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ित्क्षणी िेदमिंत्ािंच ेप्रस्फुट उच्चारण झाले. 

परुोहििािंच्या त्या प्रस्फुट उच्चारणानिंिर पािंचालीसि 

सिड पािंर्िािंनी त्या मिंत्ाच े उच्चारण केले, अन सम्राट 

पदाच्या- समाज्ञी पदाची किडव्य पणूड करण्याचा सिंकल्प 

ग्रिण केला, दिीच्या सािाय्याने िाम्रपत्ाि त्यािंनी 

अर्घयडदानिी केले. अर्घयडदानानिंिर पािंर्ि-पािंचालीने 

'उपनीयमान'च े पजून करण्याच े हनहिि केले. पिूीच्या 

राजसयू यज्ञा प्रमाणेच पािंर्िािंनी पािंचालीसि उपनीयमान 

म्िणनू श्रीकृष्णाच ेपजून केले. त्यानिंिर निग्रि, अष्टहदशािंच े

आिािन करण्याि आले. त्यानिंिर ऋहग्िज पजून, नपृ पजून 

आहद पजून पािंर्ि- पािंचालीने केले. पजूनानिंिर त्यािंनी 

ब्राह्मणािंना स्िणडमदु्रा, ि सहमधा, क्षहत्यािंना शस्त्राते्, िैश्यािंना 

अलिंकार िसेच शदू्रािंना धान्य दान केले. 

अहभदानाच्या हिधीनिंिर यहुधहष्ठर - द्रौपदी पनु्िा िेदीिर 

आसनस्थ झाले. व्यास मनुींनी यहुधहष्ठराच्या मस्िकािंिर 
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मकुुट अन किं ठाि शभुलक्ष्मी माला पररधारण केली, िर 

व्यासपत्नी घिृाचीनेिी पािंचालीच्या मस्िकािर चरु्ामणी- 

हकरीट ि किं ठाि हिहिध रिंगाच्या कमळािंची माला पररधारण 

केली. त्यानिंिर यहुधहष्ठराने सिडप्रथम राजिस्त्र लपेटून घेि 

स्िहणडम मठुीची िलिार, राजदिंर् ि राजपत् ग्रिण केले. 

पािंचालीनेिी त्याच ेअनकुरण करि राजदिंर्, राजपत् आहण 

समदृ्धीच ेप्रिीक असलेला कलश धारण केले. अशा िऱ्िनेे 

त्या उभयिंिा सम्राट- सम्राज्ञीने आपापली राजपदाची दाहयत्िे, 

किडव्यधमड ि हनयि कमाडचे हनिडिन करण्याचे िचन ग्रिण 

केले. 

त्यानिंिर पािंरु्पतु्ािंनी ि पािंचालीने धिृराष्र -गािंधारी, 

कुिं िी, हिदरु, िसदुिे, रोहिणीदिेी ि सिंजय आहद ज्येष्ठािंचे 

आहण यादि शे्रष्ठींचिेी चरण हशिले. त्या सिड ज्येष्ठािंनी 

दःुखाहचत्तानेच आशीिाडद हदला, “हचरिं जीिि:! सम्राट- 

सम्राज्ञीची राजकायाडचे - किडव्याचे हनिडिण करा, उत्तम 

रीिीने /न्याय्य रीिीने!” 
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 धिृराष्र- गािंधारीला आशीिाडद दणे्याची कदाहप इच्छा 

दखेील नव्ििी. मात् हििशिेने त्यािंनीिी म्िटले, 

“कल्याणमस्ि!ु” 

कुिं िीला िाटलिं, हिच ेस्िप्न आज जरी पणूडत्िास गेले 

असले, िरी ि े स्िप्न पणूड झाले आि,े िेिी पणूड बहलदान 

ग्रिण करूनच. िा यज्ञ (नरमेध) पणूड झाला आि,े िेिी पणूडिः 

आिुिी घेऊनच आहण या राज्याहभर्षेकानिंिर जेिे राजे 

असनूिी पािंर्िाच्या- पािंचालीच्या िािाि राख ि त्यािी 

अिस्थेि किडव्याचा राजदिंर् आलेला आि.े कुिं िीने असा 

हिचार केला, िरीिी हिने आपल्या पाचिी पतु्ािंना ि 

स्नषु्णेला आशीिाडद हदला, “आयषु्यमान भि! अखिंर् 

सौभाग्यििी भि!” हदहग्िजयी भि!” कुिं िीच्या स्िराि दःुख 

असले िरी, हिश्वासाच ेओजिं िोििं. हिला याचाच हिश्वास 

िोिा की हक िहस्िनापरु उजार् माळरान असलिं िरी, पािंर्ि- 

पािंचाली या नगरीच े हनहििच पनुजीिन करिील. हिने 

हिश्वासाने आपल्या पतु्ािंच्या आहण स्नषु्णेच्या मस्िकािर 
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िाि ठेिला. मात् हिच्या स्पशाडिनू जाणिणारी आश्वस्ििा 

पािंर्िािंच्या- पािंचालीच्या आहण स्ििः आहशर्ष दणेाऱ्या 

कुिं िीच्यािी मनािली उमटणारी िादळ शािंि करू शकि 

नव्ििी. त्या सिाांच्या मनाि गढूळणारी अस्िस्थिा ि हचिंिा 

अहिरिच िोिी. त्याि दाहयत्िाचा भार, त्याचे या 

हस्थिीििी ििन करणे यथाथाडि कठीण िोििं. 

िरीिी किडव्याच े हनिाडिण ि े सिोपरी असिे, म्िणनू 

पािंर्िािंनी आपल्या ज्येष्ठ पत्नीसि- पािंचालीसि आपल्या 

मनािील िादळे दरू सारि सिंपणूड राज्याच े हनरीक्षण िसेच 

प्रजाजनािंना स्िहणडम मदु्रािंच ेदान करण्यासाठी रथािनू सिंपणूड 

राज्याि अहभभ्रमण करण्याचे हनहिि केले. िसे दारुक ि 

इिंद्रसेन पािंर्िािंकररिा रथ सज्ज करण्याकररिा उपहस्थि 

झाले. हकिं ि ु पािंर्िािंनी इिंद्रसेनालाच रथ सज्ज करण्याचा 

आदशे हदला. 
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त्यािंनी रथािनू अहभभ्रमण केले ि प्रजाजनािंना दाने केली. 

मात् इिंद्रप्रस्थाच्या पिूीच्या राजसयू यज्ञाप्रमाणे प्रजाजना ा़च्या 

मखुािर कार्ीमात् आनिंद नव्ििा, प्रसन्निा नव्ििी. उलट 

त्यािंच्या मनािील सिडनाशाच े दःुख त्यािंच्या नेत्ािंि उमटून 

आले िोिे. त्यािंच ेदःुख पािून पािंचाली-पािंरु्पतु् समानभुहूिि 

झाले. मात् त्या सिाांच े सािंत्िन करण्याच े शब्द आिा 

पािंरु्पतु्ािंकरे् नव्ििे. 

हकिं ि ुदःुखाच ेसमत्ि पािून (दःुखद पररहस्थिीि) दःुख 

अहधकिम गहिरे िोण्याची सिंभाव्यिा िाढिे. यािेळी 

प्रजाजनािंनी हिहभन्न प्रश्न केले नािी अथिा पा ा़र्िािंना दोर्षिी 

हदला नािी. मात् त्यािंच े नेत् मकू नव्ििे. त्या ा़च्या नेत्ािंि 

प्रश्नहचन्ि े उमटलेली िोिी. म्िणनूच पािंर्िािंच े नेत् त्या 

प्रश्नािंना उत्तरिं दिेा येि नसल्याकारणे बव्ििंशी झकुलेले िोिे. 

त्यािंच्या कणडपटलािर-मनपटलािर िारिंिार दयुोधनाचे 

(मतृ्यिुेळेचे) शब्द आदळि िोिे. 
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“पािंर्ििो, िमु्िी क्षीणिप्रा पथृ्िीचा उपभोग र्घया आहण 

प्रजाजनािंचिेी शापिी प्राप्त करा. आयषु्यभर दःुख भोगले, 

िसे आिािी यधु्द करुनिी – आपले अहधकारजहनि राज्य 

प्राप्त करुनिी दःुख ग्रिण करा. पिूी िमु्िी नागािंिर राज्य केले 

िोिे, आिा मात् िमु्िी हिधिा ि अनाथ बालकािंिर राज्य 

करा. मात् जरा हिचार करा की जरी िमु्िी सिाांनी आपल्या 

प्रिापाने-कृष्णाच्या कूटनीिीने यधु्द हजिंकले, िरी िमुचा 

सत्याथाडने हिजय झाला आि?े की नािी?” 

पािंर्िा ा़च्या मनाि िाच प्रश्न उमटला, परिंि ुया प्रश्नािंच े

उत्तर नव्ििे, आहण उत्तर असले िरी, िरी िे उत्तर शोधण्याचे 

धैयड त्यािंच्याि नव्ििे. कारण िे उत्तर हनराशेच्या गिेि लोटून 

दणेारे िोिे. ि ेपािंरु्पतु्ािंना ज्ञाि िोि ेआहण त्यािंच े उत्तरिी. 

🚩🚩🚩  
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रथाच्या अहभभ्रमणानिंिर पािंर्ि पािंचालीसि ज्याक्षणी 

अिंि:परुाि प्रिेशले, त्याक्षणी त्यािंच्या अन्य हस्त्रयािंनी 

पतु्शोकाि आपल्या कक्षाि स्ििःला कोंरू्न घेिले आि,े 

असे त्यािंना हदसले. 

 िे सिडजण अत्यिंि हचिंिाक्रािंि झाले. यहुधहष्ठराने 

दहेिका-पौरिीच्या कक्षाची िारे ठोठिायला आरिंभ केला. 

भीमसेन कालीच्या कक्षाच े िार िोरू् लागला. अजुडनाने 

उलपूीच्या कक्षाच्या िाराच े बध्दक क्षरुप बाणाच्या 

सािाय्याने काढण्याचे प्रयत्न केले. िसेच नकुलाने आपल्या 

िलिारीच्या अणचकुीदार टोकाने करेणमुिीच्या, सवु्रिेच्या 
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कक्षाच्या िारामध्ये खाच हनमाडण केली. मात् सिदिेाने 

सिंयमाने कायड ग्रिण केले. त्याने हिजया, ऋिािरी, 

ज्योहिष्मिी या आपल्या राण्यािंना अिंि:परुािच रािू हदले. 

त्यािंच्या कक्षाच ेिार ठोठािले नािी. 

“सिदिेा, ि ूअिंि:परुाच े (िझु्या) िार का खटखटिले 

नािीि?” नकुलाचा प्रश्न. 

यहद माझ्या हप्रयिमा- हिजया, ऋिािरी, जोहिष्मिी 

दःुखी-शोकमग्न असिील, िर त्यािंना मनमकु्तपणे शोक करु 

द्यायला ििा. िरच त्यािंचे दःुख िलके िोईल, नकुला! 

म्िणनू, अन्य पािंर्ििो! आपले प्रयत्न थािंबिा, कारण 

पािंर्िहस्त्रया शािंि झाल्याहशिाय आपण त्यािंच ेसािंत्िन करु 

शकि नािी.” सिदिेाच्या शब्दािंिर अन्य पािंर्िािंनी सिमिी 

दशडिली अन ्आपले प्रयास थािंबहिले. 

ित्क्षणी पािंचालीने म्िटले, “मी माझ्या भहगनींच ेसािंत्िन 

करेन.” 



43 

हिच्या शब्दािंना अनमुोदन दिे स्ियिं पतु्शोकाकारणे 

दःुखी असलेल्या सभुद्रा, बलिंधरा िसेच हनपहुत्क 

भानमुिीदखेील (सिदिेपत्नी आि,े दयुोधन पत्नी नव्ि)े 

हिच्या समीप आल्या. 

“दिेी, आम्िीदखेील आमच्या सपत्नींच ेसािंत्िन करु, 

िमुच्यासि.” हिघींच ेएकसरुाि शब्द उमटले. 

“इदमस्ि!ु” यहुधहष्ठराने म्िटले, “कािी समयानिंिर िमु्िी 

चौघी जणींनी अन्य पािंर्िहस्त्रयािंच ेसािंत्िन करािे.” 

“आहण उत्तरा-परीहक्षि स्िस्थ िर आििे ना?” 

भीमसेनाने या घर्ीला मित्िपणूड प्रश्न हिचारला. 

“मी िैद्यराजािंना सिंदशे धार्लेला आि.े िेच उत्तरा अन ्

परीहक्षिाच्या स्िास्थाची िािाड दिेील.” नकुलाने म्िटले. 

“अिश्य.” अजुडनाने म्िटले. 
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कािी समय पािंर्िािंनी प्रिीक्षा केली, आहण पािंचाली, 

सभुद्रा, बलिंधरा िसेच सिदिे पत्नी भानमुिीला अिंि:परुाि 

अन्य हस्त्रयािंच ेसािंत्िन करण्याकररिा पाठिले. 

दहेिका, पौरिी, काली, उलपूी, करेणमुिी, हिजया, 

ऋिािरी आहद हस्त्रिंया हिलाप करि िोत्या, अजनूिी. 

मात् द्रौपदीला पािून त्या सिड पािंर्ििध ूसािध झाल्या 

अन ् त्यािंनी त्िररि शोक करणे थािंबिले. िसा द्रौपदीने 

पौरिीच्या स्किं धािर िाि ठेिनू म्िटले, “मनमकु्तपणे हिलाप 

करा, जेणेकरून िमु्िािं सिाांच ेमन िलके िोईल.” 

“आिा कसलिं मन िलके िोणार? उलट दःुख अहधक 

त्स्ि करु लागले आि.े” पौरिीने दःुख हमहश्रि क्रोधाने 

म्िटल.े 

“पौरिी! उहचिच म्िणिेस ि.ू पािंचालीच्या आगमनाने 

दःुखाच े‘िाधडक्य’ झाले आि.े” दहेिकेच ेशब्द पािंचालीच्या 

मनाला बोचल.े 
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“पौरिी! असिं बोल ूनकोस.” सभुद्रा म्िणाली. 

“िझु्या शब्दािंनी पिूीच दःुखी असलेल्या दिेी पािंचाली 

अत्याहधक दःुखी िोिील, दहेिका!” बलिंधरेने म्िटले. 

 “मात् आमचिं काय! आम्िी हकिी दःुखी आिोि! 

आम्िािंला पतु्हियोगाच े दःुख भेर्सािि आि.े याहशिाय 

आमच्या पतु्िधिूी हिधिा झाल्या आििे, त्यािंचिेी िैर्षम्य 

मनाि दाटलेले आि.े” राजकुमारी कालीने म्िटले. 

“परिंि ु माझा िर ििंशहििेद झाला आि!े” पािंचालीने 

उिगाने म्िटल.े मात् हिने क्षणाधाडि स्ििःच्या भािनािंिर 

हनयिंत्ण प्राप्त केले. 

“हकिं ि ु ि े मिायदु्ध कुणाकारणे घर्ले?” करेणमुिीने 

हिचारले. 

“भानमुिीने-(दयुोधन पत्नी) जे म्िटले िे सत्यच आि.े” 

हिजया स्पष्टि: म्िणाली नािी, कारण िी ज्येष्ठ पािंर्िस्त्री 

नव्ििी. म्िणनू हिने अप्रत्यक्षपणे द्रौपदीकरे् सिंकेि केला की 
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पािंचालीच या मिायधु्दाकररिा दोर्षी आि,े िचे 

दशडहिण्याकररिा. 

“दिेी, यदाकदाहचि आपण दिेरश्री श्रीकृष्णािंना शािंिी 

प्रस्िािािळेी असिं म्िणाला नसिा की, िा शािंिी प्रस्िाि 

नसेल, िर िा यधु्द हबगलु आि,े िर ि ेयधु्दच घर्ले नसिे.” 

ऋिािरीने भीिभीिच म्िटले. 

असे ऋिािरीच ेशब्द ऐकून द्रौपदीला खेद िाटला, मात् 

हिने ऋिािरीच्या स्किं धािर िाि ठेिनू म्िटले, “ऋिािरी, 

िझु्या शब्दािंचा आशय अन्य हस्त्रयािंप्रमाणेच आि.े मात् िलुा 

ि ेजाणिले नािी की प्रत्येकच घटना मनषु्याच्या इच्छेनरुुप 

घर्ि नसिे, त्याच्या अपेक्षेनसुार घर्ि नसिे. हनयिीच्या 

चक्रानरुुप या घटना घर्ि असिाि, कहनष्ठे!” यािर 

ऋिािरी मकू राहिली. 
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“मात् भानमुिीचा आरोप असत्य आििे, असे 

कशािरुन म्िणिा येईल?” पौरिीच्या गढूाथाडने द्रौपदीिर 

सािंकेहिक आरोप. 

पनुः िोच आरोप ऐकून सभु्रदनेे म्िटले, “िारिंिार ि ूदिेी 

पािंचालीिर का आरोप करिे आिसे, पौरिी?” 

“कारण आम्िी दःुखी आिोि, हिर्षण्ण आिोि.” 

सवु्रिेने अश्र ूढाळि म्िटले. 

“त्याकारणेच आज आमचा िोल ढळला आि.े आम्िी 

आमच्या शब्दािंिरच े हनयिंत्ण गमािले आि.े” हिच्या 

जळु्या भहगनीने- ज्योहिष्मिीने म्िटले. 

“कृपया, आम्िाला समजनू घे.”ऋिािरीने द्रौपदीला 

म्िटले, “ज्येष्ठ भहगनी! आमची हस्थिी अजनूिी 

शोकहनमग्न आि.े” 

“िर दिेी पािंचालीला कोण समजनू घेणार? िमु्िी 

सिडजणीिी कौरिहस्त्रयािंप्रमाणेच हिला समजनू न घेिा, 
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हिलाच दोर्ष दिेािाि, ि े उहचि नव्ि.े” बलिंधरेने रोर्षाने 

म्िटल.े 

“बलिंधरे, सभु्रद,े भानमुिी! िमु्िी हिघींजणी अन्य पािंर्ि 

हस्त्रयािंच े सािंत्िन करा. मी कािी क्षणािंकररिा प्रदोर्षस्थानी 

गमन करिे.” 

असे म्िणनू पािंचालीने अिंि:परुाच े िार लािनू 

प्रदोर्षस्थानी प्रस्थान केले. 

 

📿📿📿 
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हे परम हिधात्या! ि ेमाझ्या जीिनाि काय घर्ि आि?े 

कणडिधाच्या शोकाि पािंर्िािंनी मला आहण राजमािा कुिं िी 

दिेीला या मिायदु्धाचा दोर्ष हदला. त्यानिंिर कौरिहस्त्रयािंनीिी 

िसेच सैहनकािंच्या हिधिािंनीिी आपल्याला दोर्षी ठरिले. 

आहण आिा पािंर्ि हस्त्रयािंनीिी त्यािंच्याच आरोपाच े

अप्रत्यक्षपणे अनमुोदन केले. (समथडन) 

जण ूआपले िस्त्रिरण घर्ले, यािच आपला खरा दोर्ष 

िोिा! आपण स्ििःचे स्त्रीत्ि, सत्त्ि, आत्मसन्मान, स्ित्ि 
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िसेच प्रहिष्ठा राखण्याकररिा आपले केश मोकळे सोर्ले, 

िो आपला अपराध िोिा का? 

ि े यधु्द जर हिध्ििंसकारी आि े िर िो अपमान- िी 

हिटिंबना आपल्याकररिा आपले जीिन, सिडस्ि, पररहणि 

नािे, त्यािील हिश्वास, प्रेम ि हनष्ठा, ध्िस्ि करणारी नव्ििी 

का? 

पािंचालीच्या नेत्ािनू अश्र ु उमटले.ित्क्षणी पाचिी 

पािंर्ि प्रदोर्षस्थानाि प्रिेशले. 

“कल्याणी अन्य हस्त्रयािंचे सािंत्िन ि ू केलेस का? 

यहुधहष्ठराचा प्रश्न. 

भीमाने हिच ेअश्र ूपसुि म्िटले, “काय झाले पािंचाली?” 

अजुडनाने भीमाला हिचारले, “पािंचालीने अन्य हस्त्रयािंच्या 

सािंत्िनाथड अिंिःपरुाि प्रयाण केले िोिे, मात् असे काय 

घर्ले की पािंचालीलाच सािंत्िनािंची आिश्यकिा पर्ली 

आि?े” 
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“नीलािंहगनी, सत्य सािंग नेमके काय घर्ले अिंि:परुाि?” 

नकुलाने शिंका हिचारली. 

“इिके प्रश्न हिचारू नका. हिला जरा स्िस्थिा लाभ ू

द्या.” सिदिेाने म्िटले. 

पािंचाली कािी क्षण शािंि राहिली. त्यानिंिर आपले मखु 

पदराने पसुि (स्िेदयकु्त) हिने म्िटले, “कािी नािी, 

िमुच्याप्रमाणेच िमुच्या अन्य हस्त्रयािंनी मनोमन मलाच या 

मिायदु्धाकररिा दोर्षी मानले आि.े मी पािंर्िाची पट्टराज्ञी 

असल्याकारणाने त्या प्रत्यक्षपणे बोलि नािीि. मात् िे 

अप्रत्यक्षपणे मलाच दोर्ष दिेाििे. त्याकारणे कािीसे िैर्षम्य 

िाटल.े” 

पािंचालीने कोणिािी आर्पर्दा न ठेििा सिड कािी 

सािंकेहिक रीिीने सािंहगिले. 

हिच े क्रोधयकु्त िैर्षम्य पािून त्यािंना सिड कािी 

समजलेिी. यहुधहष्ठराने पािंचालीला सािंत्िन दिे म्िटले, “िझूे 
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मन हिशाल आि.े ि ूअन्य पािंर्ि हस्त्रयािंना क्षमा कर. कारण 

अखेर त्या िझु्याच भहगनी, सपत्नी आििे. त्याकारणे त्यािंचे 

कठोर शब्द अथिा आरोप ि ूमनािर न घेणे शे्रयस्कर ठरेल, 

कल्याणी!”: यहुधहष्ठराच े शब्द ऐकून पािंचालीने स्ििःला 

सािरल.े 

“मला कौरि हस्त्रयािंच ेआरोप मला इिके दःुखदायक 

िाटले नािी, हजिकी मला पीर्ा पािंर्ि हस्त्रयािंच े आरोप 

ऐकून िाटले.” पािंचालीने म्िटले, “खरिं दःुख त्यािेळी 

िाटलिं, ज्याक्षणी आपण सिाांनी राजमािेला अन ्मला दोर्ष 

हदला िोिा.” 

 हिच ेि ेशब्द ऐकून सिड पािंर्िािंना पिात्ताप ि दसुऱ्यािंदा 

चकू करिाक्षणीची जाणीि िाटू लागली. 

िे सिडजण गिंभीर, हन:शब्द झाले. त्यािंच्याकरे् कुठलेिी 

स्पष्टीकरण नव्ििे. 
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मात् भीमसेनाने म्िटले, “आम्िािंला ज्ञाि आि े की 

आम्िी अयोग्य आचरण केलिं. मात् त्या क्षणी द:ुखाकारणे 

आमच ेभािनािंिरील ि शब्दािंिरील हनयिंत्ण नष्ट झाले िोिे. 

आम्िाला स्ििःला सािरणे कठीण झाले िोि,े त्याकारणेच 

आम्िी िलुा अन ्मािेला दोर्ष हदला.” 

“खरोखरच यहुधहष्ठराने सिंपणूड स्त्रीजािीलाच शाप दणेे 

अनहुचि िोिे.” सिदिेाने म्िटले, “पािंचाली, ि ेहनहिि िोिे. 

(अक्षम्य) 

“मात् आम्िी आिा स्ििःला सािरले आि े आहण 

आम्िी स्ििःच्या हस्त्रयािंनािी सािरू शकिो.”अजुडनाने धैयड 

साधि म्िटले, “पािंचाली, हचिंिा करू नकोस, आम्िी 

सिडजण पािंर्िहस्त्रयािंच्या मनािील िझु्याहिर्षयीच्या हनहिि 

पिूड ग्रिाच ेहनिारण करू. 

“मात् ि ेिचन नव्ि,े ि ेलक्षाि ठेि. नीलािंहगनी, कारण 

कुणाचािी आपण उत्तम प्रकारे आशिंका हनिारणाचा प्रयास 
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करू शकिो, मात् एखाद्याचे मिपररििडन िेव्िाच िोऊ 

शकिे, ज्याक्षणी त्या व्यक्तीची प्रबळ इच्छा असिे.” 

नकुलाने म्िटले. 

“नकुलाच े शब्द उहचि आििे. मात् ि ू सिडप्रथम 

स्ििःला सािर.” सिदिेाने द्रौपदीला धीर हदला, “आम्िी 

आपल्या परीने प्रयत्न करू. िे प्रयत्न सफल ठरले िर 

उत्तमच.” 

“आपण हचिंिा करू नका. अन्य पािंर्ि हस्त्रयािंच्या 

मनािील पिूडग्रि हनहििच हनिळेल. कारण हृदयाच्या 

आघािािर काळ ि ेऔर्षध असिे.” द्रौपदीने म्िटले, “आयड, 

आपण सिाांनी पािंर्िहस्त्रयािंच ेअिश्य सािंत्िन केले पाहिजे.” 

 

🛕🛕🛕 
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द्रौपदी आपल्या कक्षाि हिश्राम करि िोिी. ित्क्षणी 

सभुद्रा हिच्या कक्षाि प्रिेशली, “प्रणाम, ज्येष्ठ भहगनी!” 

“सभुद्र!े” द्रौपदी उठून बसली, “उत्तरा ि परीहक्षि 

स्िस्थ आििे ना?” 

“दिेी, िे स्िस्थच आििे, मात् माझे बिंलधरेच ेअथिा 

भानमुिीच े प्रयास हिफल ठरले, अन्य पािंर्िहस्त्रयािंस 

समजाहिण्याच.े पािंर्ि आिा त्याकररिाच प्रयास करि 

आििे, त्यािंच े प्रयत्न सफल ठरोि.” सभुद्रनेे म्िटले. 

त्याचिेळी एका दासीने येऊन म्िटले, अिंगराज्ञी िरृ्षाली 

आपल्या पतु्ािंसि िरृ्षकेिसुि आपणािंसि िािाडलाप करणार 
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आििे. कारण त्या दसुऱ्याच हदिशी अिंगदशे प्रस्थान 

करणार आिसे.” 

“काय?” द्रौपदी अचिंहबि झाली. हिने दासीला अनजु्ञा 

हदली, “िरृ्षालीला कक्षाि येऊ द.े” 

िशी िरृ्षाली द्रौपदीच्या कक्षाि प्रिेशली. हिच्यासि 

िरृ्षकेििुी िोिा. िरृ्षालीच्या हनदशेािंनरुूप िरृ्षकेिनेु 

पािंचालीच े चरण हशिले. िसा द्रौपदीने आशीिाडद हदला, 

“पतु्ा, िरृ्षकेि!ु ओजििंि भि! कीहिडिान भि!” 

त्यानिंिर िरृ्षकेिनेु सभुद्राचिेी चरण हशिले. हकिं ि ु

सभुद्रा त्याला आशीिाडद दऊे शकली नािी. कारण त्याच्या 

हपत्याने हिच्या पतु्ाची ित्या केली िोिी. म्िणनू िी 

िरृ्षकेिलुा इिकाच आशीिाडद दऊे शकली “कल्याण िोिो!”  

त्यािेळी िरृ्षालीने म्िटले, “पािंचाली! मला िझु्याशी 

एकािंिाि बोलायच े आि.े मात् िे सभुद्रसेमोर ि िरृ्षकेि ु

समोर बोलणे शक्य नािी.” 
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त्याकारणे द्रौपदीने सभुद्रलेा म्िटले,”सभुद्र,े ि ू

िरृ्षकेिलुा घेऊन अन्य कक्षाि प्रस्थान कर. मी आहण 

िरृ्षाली एकमेकािंशी िािाडलाप करणार आिोि.” 

ि ेऐकून सभुद्रा कािीशी शिंहकि झाली. हिच्या मनाि 

हिचार आला िरृ्षाली पािंचाली भहगनीिर आरोप िर नािी 

ना लािणार ना अथिा कािी हिहचत् प्रश्न केले िर……… 

हिने िरृ्षालीला म्िटले िरृ्षाली, द्रौपदी दिेींना ि ू

हनष्कारणच प्रश्न करू नकोस.” 

यािर िरृ्षालीने मान र्ोलािली. त्यानिंिर सभुद्रनेे 

िरृ्षकेिलुा घेऊन इिर कक्षाि प्रस्थान केले. पािंचालीने 

मिंचकािर िाि ठेिि म्िटले, “िरृ्षाली, माझ्याजिळ 

मिंचकािर आसनस्थ िो.” 

िरृ्षाली हिच्याजिळ आसनस्थ झाली, मिंचकािर. िसे 

हिने हिचारले, “िरृ्षाली, ि ू का अिंगदशेाला प्रस्थान करू 
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इहच्छि आिसे? आमच्या आहिथ्याि कािी कमिरिा िर 

नािी राहिली ना?” 

“नािी, पािंचाली, िसे नव्ि,े मी याच कारणासाठी अिंग 

दशेाि प्रस्थान करणार आि ेकी अिंगराज्य ि ेमाझे पिीगिृ 

आि.े याहशिाय िहस्िनापरू ि ेआिा माझे शत्गुिृ आि.े” 

िरृ्षालीने स्पष्टपणे म्िटले, “म्िणनू…… 

ि ेऐकून द्रौपदी हिचारािंि पर्ली. िरृ्षालीला जे िाटििं 

िोििं, त्याि अनहुचि असे (कािीच) नव्ििे. द्रौपदीला िाटलिं, 

ज्याक्षणी िी स्ििः कुलिध ू ि नििध ू म्िणनू पािंर्िासि 

िहस्िनापरुाि प्रिेशली आहण आिासदु्धा एक मिाराणी 

म्िणनू प्रिेशली िोिी. त्याक्षणीिी िहस्िनापरु हिला शत्गुिृ 

िाटले िोिे. सिडप्रथम हििािानिंिर हिला िहस्िनापरुािंिनू 

इिंद्रप्रस्थास प्रस्थान करुन निून समदृ्ध जीिन जगण्याचा 

पयाडय िोिा, मात् आिा या स्मशानिच जगण्यािाचनू पयाडय 

नव्ििा. 
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“ म्िणनू मी िलुा आग्रि करणार नािी. मात् काय 

झालिं? िलुा माझ्याशी काय एकािंिाि बोलायच े िोिे, 

िरृ्षाली?” द्रौपदीने हिचारले. 

ि े ऐकून िरृ्षालीने सिडप्रथम िाि जोर्ले. पािंचालीने 

आियाडने प्रश्न केला, “ि ेकाय?” 

“मी माझ्या पिीच्या ििीने मी िझुी क्षमा मागिे आि.े 

त्यािंनी िहस्िनापरूच्या द्यिु सभेि िझु्या चाररत्र्यािर लािंछने 

लािली, िझुी अपररहमि हनिंदा केली, ि िझुे िस्त्रिरण 

करण्याची आज्ञा हदली. म्िणनू िी क्षमा……” िरृ्षालीच्या 

शब्दािंि पिािाप िोिा. 

हिच्या शब्दािंकारणे पािंचलीला त्याच घटनािंच े पनु्िा 

स्मरण झाले. हिच्या मनाि उिगे हनमाडण झाला असला, िरी 

हिने स्ििःला सािरले. हिने कािीच स्पष्ट ि कठोर स्िराि 

म्िटले, “इिरािंच्या/ अन्याच्या अपराधािंची क्षमा मागण्याचा 

अहधकार िलुा नव्ि ेआहण किडव्य नािी. कारण इिरािंच्या 
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अपराधाची आत्मग्लानी िा पिािाप स्ििःिर ओढिनू घेणे 

ि े फक्त अहििेकाचे ि अप्रज्ञािेचे लक्षणच नव्ि,े िर 

स्ििःिरच अन्याय करण्यासारखेिी असिे. त्याकारणे 

कणाडच्या पािकािंकररिा ि ू क्षमा माग ू नकोस ि स्ििःिी 

ग्लािंि िोऊ नकोस.” 

यािर िरृ्षालीने कािीच म्िटले नािी. िी हिचार हनमग्न 

झाली. हिने म्िटले, “पािंचाली, ि ूम्िणिेस िे उहचि आि.े 

हकिं ि ुजे कािी घर्ले त्याहिर्षयी माझ्या मनाि िैर्षम्यिी आि े

ि पिािापिी. मला ज्ञाि आि,े याि माझा दोर्ष नव्िे. मात् 

िे कृत्य माझ्या पिीने केले िोिे. िे शब्द माझ्या पिीने 

उच्चारले, ि ेमाझ्याकररिा अत्यिंि लज्जास्पद आि.े” 

“मला ज्ञाि आि,े िझु्याकररिा िे लज्जास्पद आि.े 

ज्याप्रमाणे माझ्या पिींनी दशडिलेले धमड कापडण्य (द्यिुसभेि) 

माझ्याकररिा लज्जास्पद ि पीर्ादायक िोिे. मात् 

त्याहिर्षयी मी स्ििःला दोर्ष दिे नािी अथिा मनाि 
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पिािाप बाळगि नािी. मात् िलुा अथिा मला एक रुखरुख 

िाटणे स्िाभाहिक आि.े ि े सिड घर्ले नसिे िर हकिी 

पथ्यकर ठरले असिे!” द्रौपदीने हनराशेने हनश्वास टाकला 

आहण िरृ्षालीच्या स्किं धािर िाि ठेिला,”िरृ्षाली िसे 

म्िणजे आपण आिा या हिर्षयािर चचाड करणे हनरथडक आि.े 

कारण त्याक्षणी कणाडने आपल्या हििेकाचा उपयोग 

कराियास पाहिजे िोिा.” 

“पािंचाली, ि ू उहचि म्िटलेस. मात् मला अजनू एक 

सािंगायच े आि,े ज्याक्षणी अिंगराज िझु्या स्ियिंिराि 

सिभागी झाले िोिे. त्याक्षणी मला िझु्याबद्दल ईष्याड िाटली 

िोिी, कारण ि ूगणुििी, रूपििी, शीलििी आिसे. िलुा 

शस्त्र ि शास्त्रािंचिेी ज्ञान आि.े िलुा हिहभन्न कला- हिद्यािंचे 

प्राहिण्य प्राप्त आि,े त्याकारणे अिंगराजिी िझु्याकरे् 

आकहर्षडि झाले िोिे.” िरृ्षालीने म्िटले. 
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“ईष्याड? कौरि-पािंर्ि सिंघर्षड पाहिल्यानिंिर ईष्येची 

भीर्षणिा मला कळाली.” 

 पािंचाली पनुः मिंचकािर आसनस्थ झाली,” मला ज्ञाि 

आि,े माझ्या सौंदयाडचे, गणुािंच,े कलािंच े सिड राजा-

राजपतु्ािंना आकर्षडण िोिे, त्याकारणे ज्याक्षणी ब्राह्मण 

पतु्ाच्या िेर्षािील राजकुमार अजुडनािंनी पण हजिंकला, 

त्याक्षणी प्रत्येक क्षहत्याने यधु्दाकररिा त्यािंना आव्िान हदले 

गेले. आहण याच सौंदयाांकारणे माझे पिंचपािंर्िािंि……” 

असे म्िणनू हिने आपला अधर दािािंखाली दाबला. मात् 

हिच्या मनािील भािना जाणिनू िरृ्षालीने द:ुखाहिशयाने 

म्िटल,े “हिभाजन झाले, त्यानिंिरच माझ्या हृदयािील ईष्याड 

घटली, मात् िलुा चक्रििी सम्राज्ञीच्या हसिंिासनािर 

आसनस्थ पािून िर ईष्याड जागिृ झाली. हकिं ि ुिस्त्रिरणानिंिर 

त्या ईष्येची स्थान पिात्तापाने घेिले. मला क्षमा करशील या 

ईष्येहिर्षयी!” हिच्या स्िराि पािंचालीहिर्षयी आदर ि 

पिात्ताप िोिा. 
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“मी िलुा क्षमा केले आि,े या ईष्येकररिा!” पािंचालीने 

हिच्या स्किं धास थोपाटले. “आिा िरी िझु्या हृदयािील 

अनिुाप शमेल ना? ि ूग्लािंि िोऊ नकोस. जे कािी घर्ले, 

िे हनयिीची योजना िोिी ि िे अघटीि घटीि घर्णे, 

अटळच िोिे. जे अटळ असिे, त्या बाबिीि हिदरु्षी 

सत्िशील- प्रहिििा हस्त्रया कधीच शोक करि नािीि.” 

ि े ऐकून िरृ्षालीने पािंचालीला प्रणाम केला, हिच्या 

व्यहक्तमत्िाकारणे प्रभाहिि िोऊन. “कृष्णे, मी िझु्याहिर्षयी 

हजिकिं  ऐकलिं, त्यािून अहधक िझु्यामध्ये समाहिि आि.े 

पािंचाली ि ू (फक्त) हिदरु्षी, बहुद्धमिीच नव्ि े िर ि ू

हििेकशीलिी आिसे. ि ू मला अपराधाच्या 

आत्मग्लानीिनू ि पिािापािनू मकु्त केलेस, पािंचाली.” 

“प्रणाम का करिेस, िरृ्षाली? आपण दोघी िर 

समियस्क आिोि. याहशिाय ि ू माझ्या पिीच्या ज्येष्ठ 

भ्रात्याची- कणाडचीिी पत्नी आिसे.” 
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“पािंचाली, ि ूमला क्षमा केलेस. ि ूमाझ्या पिीला क्षमा 

करािेस, िा माझा आग्रि नािी. कारण माझ्या पिीने केलेला 

अपराध क्षम्य नव्ििेच. मी दखेील त्याला क्षमा करू शकले 

नािी. मी िझुी मनोदशा हनहििच जाणिे आि.े” िरृ्षालीने 

समजिूदारपणे म्िटले, “द्रौपदी ि ू हनयहमिपणे मला पते् 

पाठिि जा, मी दखेील िझु्यासि सिंपकड  साधि जाईन. आिा 

ि ूमला अनमुिी द.े” 

“िलुा अनमुिीची आिश्यकिा नािी, िरृ्षाली! आहण 

ि े लक्षाि ठेि, इिरािंनी केलेल्या अपराधािंचा भार 

िािण्याकररिा ि ू बाध्य नव्िसे. अशाप्रकारे ि ू स्ििःिर 

अन्याय करूनिी नकोस.” पािंचालीने िरृ्षालीला आहलिंगन 

दिे म्िटले, “िझु्या अन्य पतु्ािंचा िध झाला असला िरी, 

िझुा एक पतु् हजहिि आि.े त्याच ेि ूउत्तम सिंगोपन कर. ि ू

त्याला असे सिंस्कार त्याला द े की िो सदाचारी ि 

प्रजाहििदक्ष राजा िोईल.” 



65 

“अिश्य.” िरृ्षालीने म्िटले, “मी आिा प्रस्थान केले 

पाहिज.े” 

“िरृ्षाली, मी सेिकािंना िझुा रथ सज्ज करण्याची आज्ञा 

दिेे.” पािंचालीने म्िटले. 

“त्याची आिश्यकिा नािी. मी स्ििःच्या सारथ्याला 

अनजु्ञा दऊेन माझा आहण िरृ्षकेिचुा रथ सज्ज केलेला आि.े 

ि ू हचिंिा करु नकोस. मी अिंगराजािंच्या अपराधाकररिा 

स्ििःला कधीच दोर्ष दणेार नािी. याहशिाय मी िरृ्षकेिलुा 

उत्तम सिंस्कार दईेन, जेणेकरून िो नीिीमते्तच ेपालन करेल.” 

“प्रणाम.” द्रौपदीने म्िटले, िसा िरृ्षालीनेिी हिला 

प्रहिप्रणाम केला ि प्रस्थान केले. 

 

🌳🌳🌳 
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 चिंद्र आकाशाि मेघािंिनू अधडिट र्ोकािि िोिा. 

नक्षत्ािंची गिी अश्वासमान िोिी आहण द्रौपदीला हनद्रा येि 

नव्ििी.  

िी एक सारखी कुशी बदलि िोिी. मात् िी ज्याक्षणी 

अत्यिंि अस्िस्थ झाली, त्याक्षणी िी उठून बसली. हिला 

िाटले, यहुधहष्ठराशी कािीसे बोलनू स्ििःला शािंि करािे. 

मात् हिला हदसले, दसुऱ्या मिंचकािर यहुधहष्ठर कधीच 

हनहद्रस्ि झाला िोिा. ि ेपािून हिच्या मखुािर औपरोहधक 

िास्य उमटले. आपले ऐियड, मानसन्मान, साम्राज्य ि 
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प्रहिष्ठा द्यिुाच्या पटािर गमािल्यानिंिरिी धमडराज असेच 

स्िस्थिेने हनहद्रस्ि झाले िोिे. 

िी उठून सौंधाि गहमि झाली. सौंधाि कृष्ण येरझारा 

घालि िोिा. िो द्रौपदीला पािून चहकि झाला. 

“सखे, ि ूसौंधाि?”  

“केशिा, मला हनद्रा येि नव्ििी, मी कािीशी अस्िस्थ 

झाले िोिे, त्याकारणे सौंधाि मी प्रयाण केले.” पािंचालीने 

म्िटल.े 

“कृष्णे, मात् धमडराज हनहद्रस्ि झाला आि े का?” 

कृष्णाने हिचारले. 

द्रौपदी:- “कृष्णा? त्यािंना हनद्रा येणारच, नािी का? 

आपले ऐश्वयड, प्रहिष्ठा, मानसन्मान, साम्राज्य 

गमािल्यानिंिरिी त्यािंनािी अशीच हनद्रा आली िोिी.” 

द्रौपदीने आपल्या पिीच्या औदाहसनिेहिर्षयी कृष्णाला 

कथन केले. त्याक्षणी िी अस्िस्थिा, िैर्षम्य ि क्रोध या 
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भािित्यींमध्ये िोिी. या चेिापहदशािस्थेि एकच कृष्ण 

िोिा, जो या अिस्थेििी हिला मागडदशडन करू शकि िोिा. 

मात् िोिी मकू िोिा. त्याने कािी क्षणाने म्िटले, “सखी मी 

बोलि नािी, याचा अथड असा नव्ि े की मला िझुे दःुख 

हदसि नािी. मीिी व्यहथि आि े िझुे दःुख पािून.” 

श्रीकृष्णाने दःुखी िोि म्िटले. 

“मी दःुखी आि,े कौरिहस्त्रयािंनी आहण पािंर्िहस्त्रयािंनी 

हदलेल्या दरू्षणािंकारणे. मात् सभुद्रा, साहित्ी, बलिंधरा ि 

सहििा सिदिे पत्नी भानमुिी, िरृ्षालीने मला समजनू घेिले, 

माझा भािना समजनू घेिल्या, ििेी हििकेच खरिं. म्िणजेच 

मनषु्याला त्याच्या दःुखद काळाि कोणी ना कोणी समजनू 

घेिच केशिा!” पािंचालीने सकारात्मक म्िटले. 

“आहण मी? समजनू घेिो का िलुा!” कृष्णाचा 

त्याक्षणी हनरथडक िाटणारा प्रश्न. 
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प्रश्नािर पािंचाली कािी क्षण हनरुत्तरच झाली. गिंभीर 

शािंििेिर िास्याचा िार करि हिने कृष्णाच्या स्किं धािर िाि 

म्िटले, “कृष्णा, मळुीच नािी. ि ूमला समजनू घेिलिं नव्िििं 

कधी. हिने असे स्ििःच्या मनािील ि पररिेशािील िणाि 

अल्प करण्यासाठी म्िटले िोिे. 

“अस्स! ििूी मला समजनू कधी घेिलेस?” कृष्णाने 

िसि म्िटले. त्यानेिी हिच्या िाण हनिारक शब्दािंस उत्तम 

प्रहिसाद हदला. त्यानिंिर त्याने शािंिपणे हिला म्िटले, “कृष्णे, 

सत्य आि े की या हिपदचे्या काळाि आहण त्यापिूीच्या 

राजसयूाच्या यज्ञाच्या कायडरि काळाििी आपण 

एकमेकािंना समयदान प्रदान करू शकलो नािी. खरिं पाििा, 

त्यासमयी आपले अन्य हप्रयजनािंकररिा असलेले किडव्य 

मित्िपणूड िोिे आहण माझे पािंर्िा- यादिािंप्रहि असलेले 

किडव्य त्याक्षणी मित्त्िपणूड िोिे, म्िणनू आपण किडव्यामध्ये 

हनमग्न िोिो. मात् या काळाि इिका समय आि े की मी 

िझु्यासि आहण आपल्या हप्रय हमत्ासि अजुडनासि समय 
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व्यहिि करू शकिो, याहशिाय ि ू आहण पािंरु्पतु् 

एकहत्िपणे राजकायड करू शकिाि.” 

“मात् मला अश्वमेधाची हचिंिा आि.े” कृष्णेने म्िटले, 

“इिंद्रप्रस्थाची सिंपत्ती घेण्याचा हिचार आि ेहकिं ि ुिी सिंपत्ती 

प्रजाजनािंच्या, हिधिा ि बालकािंच्या जीहिकेची व्यिस्था 

करण्यासाठी पयाडप्त आि.े (जरी िी असीम आहण अमाप 

असली िरी…… ) िर आम्िा सिाांच्या मित्त्िकािंक्षेनरुुप 

अश्वमेध यज्ञ आहण पनु्िा हदक्भ्रमण करण्यासाठी सिंपत्ती 

कुठून येईल, केशिा? मला िर याची हचिंिा िाटिे आि.े” 

“हचिंिा करु नकोस, कारण हचिंिा मनाला जाळिे.” 

कृष्णाने हिच्या स्किं धािर िाि ठेिला, “जे जे घरे्ल िे िे 

िमु्िािं पािंरु्पतु्ाच्या आहण पािंचालीच्या कल्याणाकररिाच 

िोईल गिं. सखे, आजपयांि पािंर्िािंच्या प्रत्येक समस्येच े

हनिारण सदिै िोि आलेले आि,े कधी हनयिीिारे, कधी 

िझु्यािारे अथिा कधी कधी स्ियिं पािंर्िािारे. त्यािंना आहण 
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िलुा जीिनाि अनेक सिंकटे झेलािी लागली. परिंि ु त्या 

सिंकटाचे हनिारण झाले ना, त्याप्रमाणेच आिाच्यािी 

हिपदचेे-हचिंिेच े हनिारण हनहििच िोईल.” कृष्णाच े

आश्वासन. 

“ि ू योग्य म्िणिोस! ज्याक्षणी पािंर्िािंच्या जीिनाि 

समस्या हनमाडण झाल्या, पािंर्िािंिर आहण माझ्यािर ज्या 

ज्या समयी हिपदा कोसळल्या, त्याक्षणी व्यासदिेािंनी, 

दिेहर्षांनी, अन्य मिहर्षांनी िसेच शश्वरु हिदरुािंनी आम्िाला 

सािाय्य केले आि.े” पािंचालीने हिश्वासाने म्िटले. 

“आम्िीदखेील त्या हिपदचेे हनिारण केले िोिे.” 

“आहण मी?” कृष्णाने अधीरिेने हिचारले. “अथाडिच! 

ि ूदखेील आम्िािंला सािाय्य करिच िोिास आहण करिच 

आिसे.” द्रौपदीने िसनू म्िटले. 

“मला िाटलिं, दिेर्षी नारद आपल्याला उहचि 

मागडदशडन करु शकिील!” कृष्णाने म्िटले. ित्क्षणी नकुल 
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त्या दोघािंहनकट आला आहण त्याने त्या दोघािंच्या स्किं धािर 

िाि ठेिले, “कृष्णा आहण नीलािंहगनी!” 

“आयड, आपण?” द्रौपदीने मागे िळून पाहिले आहण 

पाििच राहिली. इिस्ििः हिखरुलेले केश, स्िहप्नल नेत् 

आहण हिस्कटलेली िसे्त्र, या हनद्रािरु ि अनलिंकृि 

अिस्थेििी आहण इिक्या काळानिंिरिी नकुलाच े सौंदयड- 

कािंिी अजनूिी िसेच िोिे. 

“अशी का पाििेस?” नकुलाच्या प्रश्नािर द्रौपदी 

लहज्जि झाली. 

“आपण अजनूिी सुिंदर हदसिा!” द्रोपदीने म्िटले. 

“कािीिरीच िझुिं द्रौपदी! ििूी अगदी िशीच लहज्जि 

िोिेस, अजनूिी!” नकुलिी आपल्या स्ििुीकारणे 

पिूीप्रमाणेच सिंकोचला. 

“परिंि ुमीच सिाांगसुिंदर आि.े” कृष्णाने म्िटले. 
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“नािी, दगु्धाप्रमाणे-कुमहुदनीप्रमाणे असलेला शे्वििणड 

श्रेष्ठ असिो. लािण्यामध्ये गौरिणाडचे स्थान अचल आिे.” 

नकुलाच ेपिूीचचे िाक्य! यािर कृष्ण खळखळून िसला. 

िर द्रौपदीने कृिक कोपाने नकूलाकरे् पिाि म्िटले, “आहण 

श्याम िणाडहिर्षयी काय म्िणाल,(नकुल) आयड?” 

“िझु्यासमोर िर श्याम िणाडहिर्षयी कािी बोलण्याचे 

माझे िरी सािस नािी. कारण िझुे श्यामिणीय सौंदयड आहण 

अग्नीप्रमाणे झळाळिे िेज-कािंिी, आहण माझ्यासमोर 

प्रहिभािान हििानालािी शब्द सचुि नािीि, मात् िझु्या या 

लािण्याने सिड गौरिणी सुिंदरींना परास्ि केले आि,े ि ेसत्य, 

अन ्अजनूिी िझुे सौंदयड िेजच लोपलेले नािी.” नकूलाच्या 

शब्दािर द्रौपदीने म्िटले, “परिंि ुि ेसौंदयड…….”  

“नकुला! हकत्येक हदनािंनी ि ूगौर- श्यामिणाडिर हििाद 

केला आिसे.” कृष्णाच्या शब्दाने नकुलाच े दःुख आप 

सकूच बािरे पर्ले. द्रौपदी कािी क्षणािंपिूी म्िणाली िोिी 
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की मी अजनूिी सुिंदर आि.े मात् याच सुिंदर मखुािर दःुख, 

िैर्षम्य, औदाहसन्य आहद भािनािंच े मेघ आले आििे. 

म्िणनू मी प्रयत्न केला, या पररहस्थिीििी िसण्याचा!” 

“आयडपतु्, मी आपले दःुख जाणिे. जे िमुच ेदःुख आि,े 

िेच माझ े दःुख आि.े मात् प्रजापासनू अश्वमेध यज्ञ, 

हिक्भ्रमण, अश्वाची प्राप्ती आहण हिशेर्षिः उत्तरेचे िसेच 

अन्य पािंर्िहस्त्रयािंच े सािंत्िन, परीहक्षिाच े सिंगोपन करणे 

आिश्यक आि,े त्याकररिा स्ििःला सािरणे ििेी 

(आिाच्या काळाची) सद्यकाळाची आिश्यकिा आि.े 

म्िणनू आपण सिडत् स्ििःला सािरणेच उहचि ठरेल.” 

द्रौपदीने माहमडक शब्दाने त्याचे सािंत्िन केले. 

नकुलाने म्िटले, “मला ज्ञाि आि,े ि ूसािंत्िना स्ििःला 

दिे आिसे, मला सािंत्िना दणे्याच्या हनहमत्ताने. ि ू दःुखी 

आिसे, अन्य पािंर्ि हस्त्रयािंपेक्षा. मी करेणमुिी, सवु्रिा या 

उभय हस्त्रयािंच ेसािंत्िन करुन आलो आि.े मात् िझुे सािंत्िन 
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करण्याचे धैयड माझ्याि नव्ि,े मी हकिीिी धैयडिान असलो 

िरी! पािंचाली, िझु्या पतु्शोकािंकारणे मीिी दःुखी आि.े” 

यािर कृष्णाने गिंभीरपणे म्िटले, “मला एक ज्ञाि आि,े असे 

हिधेचे क्षण, मनोिैष्यमाचे क्षण या छत्तीस िर्षाडि येणार 

आििे, िेिी िारिंिार. त्याक्षणी स्ििःला सािरून आयषु्य 

पथािर अग्रेसर रािणे, िचे अत्यािश्यक असिे. कारण 

काळ कुणासाठीिी थािंबि नसिो, म्िणनू आपणिी थािंबिा 

कामा नये. आपणिी समयाची गिी ग्रिण केली पाहिजे. 

म्िणनूच हििानगण ि नदी एकाच हठकाणी थािंबल्यास 

नदीचा पिंक िोिो िर हििान, साध ुमोिग्रस्ि.” 

 

📿📿📿 
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“आयडपतु्, इिक्या धनाचा व्यय झाला, प्रजानना, 

हिधिा, अनाथ बालकािंच्या पनुिडसनाकररिा. म्िणजे 

श्यामिणड अश्वाचा क्रयासाठी पयाडप्त महुद्रकािी नव्ििे. िर 

हदहग्िजय आहण हदक्भ्रमणासाठी महुद्रका आहण रथ, कसे 

प्राप्त िोिील? रथ िर यदु्धामध्ये नष्ट झाले आििे. अश्वमेधाि 

दानधमड, यज्ञयाग, परुोहििािंनी दहक्षणा, गोधन, िेदी-भिने-

गोपरु उभारण्याकररिा पयाडप्त धन, महुद्रका, रत्न-ेमाणके 

आहण कृष्णाहजने कुठून प्राप्त िोणार?” द्रौपदी नकुल-

सिदिेािारे प्रबिंध केलेल्या धन- व्ययाची गणना पत् िाचि 

िोिी. 
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“आपण कािीिरी व्यिस्था करु?” नकुलाने म्िटले. 

“हचिंिा करु नकोस. सिड कािी कुशल आहण उत्तम!” 

सिदिेाने दरूदहशडिेने भहिष्य पािि पािंचालीच्या स्किं धास 

थोपाटून हिला आश्वस्ि केले. 

“आयड, मी मिामिंत्ी हिदरुािंसि चचाड करुन श्यामिणड 

अश्वाचा क्रय, हदक्भ्रमण, परुोहििािंची दहक्षणा, अन्नछत्े, 

िेदी-गोपरु-भिने हनमाडण करण्यासाठी, इत्यादी कायाडसाठी 

आिश्यक असणाऱ्या महुद्रका, रथ, अहजन,े रत्ने िसेच 

धान्याची िेधबाध्य गणना करिे. त्याकारणे भािी प्राप्ती 

आहण व्यया ा़च े सिंज्ञान प्राप्त िोईल.” असे म्िणनू द्रौपदी 

हिदरुाच्या कक्षाि प्रयाण केले. 

हिदरु आपल्या कक्षाि आपल्या पत्नी-पाश्वडिीसि पषु्प 

सज्जा करि िोिे. ित्क्षणी पािंचाली आली, “काकाश्री 

हिदरु! आपण हनष्कारण का कष्ट घेिाि? दासी िा सेिकाला 

बोलािले असि.े आपण व्यथड कष्ट घेिािाि. आपण 
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हिश्रािंिी घेऊन आम्िाला मागडदशडन करािे, इिकीच आमची 

इच्छा आि.े” पािंचालीने त्या उभयिंिाच ेचरण हशिले. हिदरु 

ि पाश्वडिीने हिला आहशडिाद हदला, “शिायरु्षी भि! अखिंर् 

सौभाग्यििी भि!” िझुें सदिै कल्याण-मिंगल िोिो!” 

“आपला आहशर्ष आम्िािंला सदिै प्राप्त असेलच ि 

आिचे. मला आपल्याकरू्न मागडदशडन ििे आि,े काकाश्री!” 

द्रौपदीने हिदरु ि पाश्वडिीसि आसन ग्रिण केले. 

“ि े पािंचाली! ि ू स्ििः हिदरु्षी आिसे. िलुा धमाडच-े

सदाचाराचे, राजनीिी, अथड हनयोजन ि सदाचाराचे उत्तम 

ज्ञान आि.े याहशिाय ि ू स्ििः सम्राज्ञी आिसे आहण 

हिचारीिी. िलुा मागडदशडन करण्याची काय आिश्यकिा? 

हिदरुाने सिजपणे म्िटले. 

“श्वसरु हिदरु! आपण जाणि असालच की प्रजाजनािंच,े 

हिधिा िसेच अनाथािंच-े बालकािंच े पनुिडसन झाले आि.े 

मात् हदक्भ्रमण, श्यामकणड अश्व ि अश्वमेध यागाकररिा 



79 

पयाडप्त धन उपलब्ध नािी.” पािंचालीच्या शब्दािंिर हिदरुाने 

िसि म्िटले, “दु्रपदकन्ये! यथािकाश िझु्या या समस्येच ेिी 

हनिारण िोईल.” 

ित्क्षणी एक दासी कक्षाच्या िाराि प्रिेशली, 

“मिाराणी द्रौपदी दिेींचा हिजय असो!” दिेर्षी नारद 

आपणािंस ि आपल्या पिींना मागडदशडन करण्यासाठी 

आपल्या कक्षाि प्रिेशले आििे!” 

या शब्दािंिर हिदरुाने गढू हस्मि केले ि पािंचालीला 

हिच्या कक्षाि गमन करण्याची अनमुिी हदली. 

हिने आपल्या कक्षाि प्रिेश केला. हिच्या कक्षाि 

नारदमनुी हिच्या पिींना मागडदशडन करि िोिे, “यहुधहष्ठर! ि ू

या हिनाशािनू स्ििःला सािर. यासमयी ि ू शोक करु 

नकोस. िलुा हदक्भ्रमण, श्यामकणड अश्व िसेच यज्ञाकररिा 

महुद्रका, धन-धान्य प्राप्त हनहििच प्राप्त िोईल.” 

“िे कसे, दिेर्षी?” यहुधहष्ठराचा प्रश्न. 
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“हिमालमामध्य-ेकुबेराच्या अमराििीमध्ये मरुि, रश्मी 

ि ऋभनेू या दिेिािंची यज्ञे करुन पथृ्िी िरील राजािंना हिहिध 

रत्न,े महुद्रका, धन-धान्य दान म्िणनू हदले िोिे, मात् इिकी 

रत्न-ेसिंपत्ती, धान्य अनेक नरेश नेऊ शकले नािीि. म्िणनू 

त्यािंनी िे धन-धान्य आहद सिंपत्ती मानससरोिराच्या जिळ 

गिुमेध्ये सरुहक्षि ठेिले आि.े आिा िेच धन -धान्य, महुद्रका 

िलुा उपलब्ध िोणार आि.े ि,ू भीमाजुडन ि दोन्िी जळु्या 

बिंधुिंना अनेक शकहटकािंसि िेथे पाठि, जेणेकरून िे इिकी 

सिंपत्ती, धनधान्य इिंद्रप्रस्थाि ि िहस्िनापरुाि घेऊन येिील.” 

नारदािंनी म्िटले. 

“आहण आमच्यासििी अनेक सिाय्यकिी असिील. 

िे िाहदडक, कृििमाड, सात्यकी, चारुदषे्ण ि चारुमिीिी 

असिील, ज्येष्ठा!” भीमसेनाने कािीच हिचार न करिा 

नारदािंच्या शब्दािंना िोकार हदला िसेच सिमिीिी दशडिली. 



81 

“मात् ि ेअनहुचि आि.े िे धन जर त्या राजािंच ेिोिे, िर 

आम्िी िे ग्रिण केल्यास ि ेकमड चौयडकमड हसध्द िोईल. िर 

या धनािर आम्िािं सिाांचा अहधकार कसा िोऊ शकिो?” 

नकुलाचा हििेकी प्रश्न. 

“पतु्ा! ि ेधन ज्या राजािंच ेिोिे, िे राजे कधीच मतृ्यमुखुी 

पर्ले आििे. त्यािंच े ििंशजिी यधु्दाि धारािीथी पर्ले 

आििे. त्याकारणे िे धन कोणाच्यािी अहधकाराि नव्ि.े 

अशा पहित् धन-धान्य आहण सिंपत्तीचा नाश िोण्यापेक्षा 

भोग, दान आहण व्यय ह्या उत्तम गिींस िी सिंपत्ती प्राप्त झाली 

पाहिज.े” दिेर्षी िंच ेउत्तर. 

“आहण याहशिाय िी सिंपत्ती अहधकृि असनू हिचा 

उपयोग दानधमड, लोककायड, जनहिि, व्यय, जनिेच्या 

पनुिडसनासाठी, यज्ञयाग अथिा उपभोगासाठी िोि नसेल 

िर हनयमािंप्रमाणे-हिधानािंप्रमाणे ह्या सिंपत्तीचा समािेश 

चक्रििी सम्राट्ाच्या अथिा हिजयी नरेशाच्या राजकोर्षाि 
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झाला पाहिजे. अन्यथा िी धनधान्य, रत्न-े माहणके, िस्त्रािंनी 

पररपणूड असलेल्या हदव्य, पहित् सिंपत्तीचा नाश िोईल. 

म्िणनू दान, व्यय ि भोग याच उत्तम गिी आििे.” सिदिे 

नारदािंशी सिमि झाला िोिा. “नकुला, दिेहर्षांचे शब्द 

न्यायोहचि आििे.” 

“उहचि म्िणालाि, आपण, आयडपतु् सिदिे! अन्यथा 

स्िाथी, लोभी जन ि असरु या धनाचा प्रयोग अनहुचि 

कायाडसाठी करिील. म्िणनू ि ेधन ग्रिण करणे आिश्यक 

आि.े” असे म्िणनू पािंचालीने दिेहर्षांना प्रणाम केला, “दिेहर्षड, 

आपले मागडदशडन लाभले म्िणनू माझ्या समस्येच ेहनिारण 

झाले.” 

“पाहिलेस, कृष्णे! प्रत्येक िेळी हिपदक्ाळाि कुणी ना 

कुणी आपल्या सािाय्याकररिा धािनूच येिे!” अजुडन सश्रद्ध 

स्िराि म्िणाला. 



83 

“आिा त्या अिंध नरेशाला िी िािाड हदली पाहिजे, 

पािंचाली!” भीमाच े कु्रद्ध शब्द भीर्षण भहिष्याचे िार 

खटखटिि िोिे. 

 

🌀🌀🌀 
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धृिराष्र ि गािंधारी भोजन करुन आसनस्थ झाले िोिे. 

िसा सिदिे हिच्या शेजारी जाऊन बसला ि त्याने 

सििेकुपणे म्िटले, “राजमािे, ि ूिझु्या भाििृन्त्याला भोजन 

भरिणार नािी का?” ि े ऐकल्यानिंिर गािंधारीने सिदिेाच े

मखु चाचपर्ि त्याला भोजन भरिि म्िटले, 

“िस्त्रिरणानिंिर िर त्या असभ्य ि अहशष्ट व्यक्तीला मी 

‘भ्रािा’ कधीच म्िटले नािी आहण यदु्धानिंिर मी त्याच्या 

शिाकरे् पाहिलेिी नािी. कारण त्याच्या अनहुचि 

कमाडकारणे माझ्या पतु्ािंचा नाश झाला.” 
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“आहण िझु्या पतु्ािंची कुठलीिी अनहुचि कृिी नव्ििी 

का, िझु्या पतु्ािंच्या नाशाकररिा? भीमाने धिृराष्राच्या 

भोजनाि महृत्तका हमसळली, “ज्याप्रमाणे िझु्या पतु्ािंनी 

माझ्या भोजनाि हिर्ष हमसळले, त्याचप्रमाणे मी िझु्या 

भोजनाि महृत्तका हमसळली आि.े ि ेपरास्ि नरेश! िझु्या 

पतु्ािंनी िर आमच्या आहण आमच्या प्राणहप्रया- 

पािंचालीच्या जीिनाि हिर्ष हमसळले आि.े” 

“आम्िािंला ज्ञाि नािी, आमच े ि े आचरण अनहुचि 

आि ेकी न्यायोहचि. आहण मी हििान असलो, िरी ि ेसिड 

जाणनू घेण्याि मला रस नािी ि इच्छािी नािी. कारण ि े

नरेशा! ि ूअहिचारीपणाने आचरण केलेस, ि ूपतु्मोिाकारणे 

अिंध झाला िोिास. म्िणनूच त्या कमाडची फहलिे म्िणजे 

िझु्या ििंशलिेचा नाश आहण िझुािी, परास्ि यिुराजािंची 

मािा! पिूी राजमािा असणारी, आिा ि ूराजमािा नव्िसे.” 

नकुलाच ेशब्दिी हनिंदनीय िोिे. 
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“आिा आमची मािा-राजमािा कुिं िीदिेी िझु्यापेक्षा 

सिडश्रेष्ठ स्थानािर आि.े त्याकारणे िा मत्सराचा अहग्न 

असाच िस ूद,े िझु्या मनाि!” भीमाने असे म्िटले. 

“अिंध असनूिी ि ूआम्िािंला पीर्ा हदल्या आिसे, त्या 

पीर्ा आम्िी परि दणे्याचा प्रयत्न करिो आिोि.” सिदिेाने 

िसि म्िटले, ि ेनरेशा!” 

“खरिंच? ि ूशधु्दीिर आिसे ना, हप्रय सिदिे? ि ूमला 

सदिै हप्रय िोिास, आपल्या बधु्दीमते्तच्या आहण 

हििेकाकारणे. मात् ि ूया क्षमिािंचा उपयोग आिा केलेला 

िाटि नािी. कारण िमु्िािं पािंर्िािंच्या ििंशाचािी सिंिार 

झालेला आि.े” गािंधारीनेिी िसि म्िटले. 

“ि ूअनहुचि म्िणिे आिसे, कारण पािंर्िा ा़चा प्रत्येक 

पौत्- परीहक्षिासि मेघधन ु आहण अजुडन पतु् बभ्रिुािन 

हजहिि आि.े आहण याहशिाय……” भीमाच्या या 

शब्दािंच े समथडन करि सिदिेाने म्िटले, “याहशिाय 
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आमच्या पतु्ािंच्या मतृ्यलुा ‘िीरगिी’ ि ‘बहलदान’ अशा 

शब्दािंनी हिभहूर्षि केले जाईल ि िझु्या पतु्ािंच्या मतृ्यलूा 

‘दषु्टािंचा िध’ ‘नराधमािंचा सिंिार असे म्िटले जाईल.” 

“आयडपतु्!” ि े सिड कािी पािंचालीने पाहिले िोिे. 

हिच्या सि यहुधहष्ठरिी िोिा. 

“पािंचाली, ि!ू” भीम अिंचहबि झाला. “ि ूिर अश्वािंच े

ि त्यािंच े हनरीक्षण ि परीक्षण करण्याकररिा अश्वशालेि 

गमन करणार िोिीस, याहशिाय रथागाराििी िझुे कायड िोिे 

ना!” 

“मला त्यािंच े सिंपणूडपणे ज्ञान आि े ि शकहटकािंचिेी. 

मात् त्यािंना जोर्ण्याकररिा आिश्यक असलेले जाहिििंि 

अश्व आहण ऋर्षभ ििेि. त्यासाठी नकुल-सिदिेािंच ेसिाय्य 

ििे िोिे.” पािंचालीने म्िटले. 

“मी अिश्य येि आि,े नीलािंहगनी!” असे म्िणनू 

नकुलाने सिदिेाच्या बािूला धरले, “चल सिदिेा!” 
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“मात् ज्येष्ठा! ि ू िर चारुमिी, चारुदषे्य, सात्यकी, 

िाहदडक्य आहण कृििम्याडला आदशे दणेार िोिास ना?” 

सिदिेाने प्रश्न केला. 

“आयडपतु्! आपणिी माझ्यासि खणण्याकररिा 

आिश्यक साहित्य एकहत्ि करण्याकररिा यािे.” द्रौपदीने 

भीमाला म्िटल.े 

िसे भीम, नकुल-सिदिे कक्षाबािरे पर्ले. त्याक्षणी 

यहुधहष्ठर ि द्रौपदीने धिृराष्र-गािंधारीच ेचरण हशिले. 

मात् त्या उभयिािंनी आहशिाडद हदला नािी. िे पािून 

हनरलसिेने यहुधहष्ठर-द्रौपदी कक्षाबािरे पर्ल.े 

“पािंचाली! भीम ि जळु्या बिंधुिंनी जे केले, िे अनहुचि 

िोिे!”  

“मला आपले शब्द पटिाििे, म्िणनूच मी त्यािंना 

एकािंिाि समजािण्याकररिा हिहभन्न स्थानी बोलािले 

आि.े” पािंचालीने म्िटले. 
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“ि ूत्यािंना का एकािंिाि समजहिणार आिसे? द्यिुसभेि 

िर ि ू धमडज्ञानींना आहण आम्िािंला सिाांदखेिच धमाडचे 

आहण सत्याच े सिंज्ञान दिे िोिी!” यहुधहष्ठराचा उपरोहधक 

स्िर. 

यािर पािंचालीने उत्तर हदल,े “कारण त्याक्षणी धमाडच्या 

हकिीिर आहण माझ्या सन्मानािर सािट आले िोिे. आिा 

मात् पररहस्थिी िेगळी आि.े जर मी पािंरु्पतु्ािंना त्यािंच्या 

शत्दूखेि त्यािंची चकू लक्षाि आणनू हदली असिी, िर 

त्यािंना त्यािंचा अपमान िाटला असिा ि शत्ूिंना प्रसन्निा 

लाभली असिी.” 

“नरेश धिृराष्र आहण राजमािा गािंधारी आपले शत् ू

नव्ििे!” यहुधहष्ठराचा हिरोधी स्िर, मात् िा हिरोध िदयािनू 

आलेला नव्ििा. िा हिरोध िरिरचा िोिा. त्यालािी त्या 

िदृ्ध दिंपहिचा क्रोध आला िोिा. 
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“आयडपतु्, मी ि ेम्िटले नािी की आपण त्या दािंपत्याचे 

शत् ू आिोि. कारण िेच पिूाडश्रमीपासनू- पािंर्िािंच्या 

बालपणापासनू त्यािंच्या अहधकार, कीिी, यश, आनिंद 

आहण जीिनाच े शत् ू झाले आििे. दयिु, िस्त्रिरण, 

िारणािि, लाक्षागिृ, हिर्षप्रदान अशा कारस्थानािंना 

मिाराज धिृराष्रािंचा सिभाग ि सिंमिी िोिी. आहण ह्या 

राजमािा गािंधारी पतु्शोकाने पीर्ीि िोऊन गािंधारनरेशािंना 

दोर्ष दिे िोत्या, त्या राजमािा गािंधारीने पिूीच आपल्या 

भ्रात्याला गािंधारदशेाला पाठिनू द्यायला ििे िोिे ना! मात् 

त्यािंनी िसे केले नािी. त्या ा़च्या मनाििी मित्िाकािंक्षा िोिी 

की सत्ता दयुोधनाच्या िािाि असािी!” द्रौपदीचे शब्द 

अखिंर्नीय िोिे, हिच्या िकाांना खोरू्न काढणे शक्य नव्ििे. 

त्याकारणे यहुधहष्ठर हनरुत्तर राहिला. कािी िेळाने त्याने 

म्िटल,े “जे कािी घर्ले अथिा मी स्िनेत्ी जे कािी पाहिले, 

त्याकारणे माझ्या मस्िकाि िादळ घोंघाििाििे. मी 

स्िस्थहचत्त नािी. म्िणनूच हिश्रािंिी घेण्याकररिा मी 
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शयनकक्षाि गमन करि आि.े ि ूमाझी काये पणूड कर, माझी 

सिधहमडनी िोऊन, कल्याणी! माझ्याकररिा हिश्रामाची 

व्यिस्था कर.” 

“आयडपतु्! अशा िऱ्िनेे किडव्यकमे टाळणे उहचि नािी.” 

असे म्िणनू द्रौपदीने यहुधहष्ठराला रोखले. मात् यहुधहष्ठराने 

म्िटल,े “ि ू िझु्या दासी-सेिकािंना माझ्या पदसेिेकररिा 

आहण मला िारा घालण्याकररिा माझ्या कक्षाि पाठि. 

मला हिश्रािंिीची आिश्यकिा आि.े” 

असे म्िणनू त्याने प्रस्थान केले. पािंचालीने त्याच्या 

सेिेकररिा सेहिकािंना पाठिले. 

त्याक्षणीच इिंद्रसेनाने सिंदशे आणला की अश्वशालेि 

नकुल-सिदिे प्रहिक्षा करिाििे. 

 

🍁🍁🍁 
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“आयडपतु्! मी त्या िदृ्ध दिंपहिसमोर कािी नािी बोलले, 

कारण िो िमु्िाला िमुचा अपमान िाटला असिा. म्िणनू 

मी आपणािंस िचे सािंग ूइहच्छिे आि ेकी आपण कृपया पनुः 

हििेकिीन आचरण करु नका. कारण िे अनहुचि आि.े 

मला ज्ञाि आि ेकी मिाराज-मिाराणींनी जी उपेक्षा िमुची 

केली आि,े िमुच्याहिर्षयी िरै्ष बाळगला िोिा, िमुच्या 

हिरुद्धच्या कारस्थानाि िे सिभागी िोिे, मात् त्यािंच्या 

कमाडची फहलिे त्यािंना प्राप्त झालेली आििे. त्याकारणे 

त्यािंना असे बोलनू आपल्या हििेक िसेच मन:शािंिीचा 

हिघाि करु नका! पा ा़िंचालीने नकुल-सिदिेािंना म्िटले. 

यािर नकुलाने हिचा िाि िािी धरुन म्िटले, “मी 

हनहििच प्रयत्न करेन.” 
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“नकुला, अशी कृिी टाळणे आिश्यक आि.े” 

सिदिेाने म्िटल,े “हििेकाचा हिघाि करण्याि प्राज्ञिा नव्ि.े” 

“आपण असे आचरण टाळण्यािर भर दऊे.” नकुलिी 

सिमि झाला. 

नकुल-सिादिेािंना समजािनू सािंहगिले. मात् भीमाला 

कसे समजािनू सािंगािे, याचा िी हिचार करू लागली. हिने 

जर िसेच सािंहगिले िर भीम दखुािला जाईल ि िो कु्रद्ध 

िोईल. 

परिंि ुहिचार करिा करिा हिला एक यकु्ती सचुली. हिने 

सामग्र्यागारामध्ये प्रयाण केले, िेथे भीमसेन खणनाची 

सामगु्री एकहत्ि करि िोिा. ित्क्षणी पािंचलीने त्याला मदु्रा 

पररक्षक सयिंत्क दिे म्िटले, “आयड आपणािंस िर या 

सयिंत्ाच ेहिस्मरण घर्ले िोिे ना! ि ेर्घयािे.” 

“पािंचाली मला एक िर प्रहिशोधाचा आनिंद प्राप्त िोि 

िोिा आहण ि ू कायाडच्या हनहमत्ताने मला येथे आणलेस. 



94 

भीमाने रोर्षाने म्िटले. मला िाटिे, िलुा यहुधहष्ठराप्रमाणेच 

त्या स्थहिरािंची दया येि असणार, म्िणनू ििूी मला 

समजािनू सािंगणार असशील. मात् पािंचाली कुरूपतु्ािंनी 

िझुा केलेला अपमान, िस्त्रिरण, केशाकर्षडण, िनिास, यदु्ध 

िसेच यधु्दाने झालेली िानी ि ेसिड का घर्लिं? कारण या 

उभयिंिा स्थहिरािंच े मौन. राजमािा गािंधारी शेिटी शेिटी 

स्ििःच्या पतु्ाला उपदशे करू लागली. ित्पिूी हिला त्याचे 

आचरण अनहुचि िाटले नािी. आम्िाला मतृ्य ूदणे्याच ेि 

आम्िाला स्ििक्क, सिंपत्ती, सते्तपासनू ििंहचि करण्याचे 

प्रयत्न करण्याि आले. िरीिी ि ेउभयिंिा मौन िोिे आहण ि ू

उदासीनिेनेच मला असे सािंगणार आिसे की िमु्िी 

त्यािंच्याशी असे आचरण करू नका, िेिी त्या यहुधहष्ठराच्या 

म्िणण्यानरुुप!” 

भीमाचा उिगे आहण सत्य िेध पािून पािंचाली अचिंहबि 

झाली नािी. हिने शािंिपणे म्िटले, “आयडपतु्, आपण 

बहुद्धमान आिाि, आपण घेिलेला िेध अधडसत्य आि.े मी 
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िचे सािंगणार आि,े उदासीनिेने नव्ि.े कारण पािंर्िािंची 

पट्टराणी पािंर्िािंप्रहि उदासीन अस ूशकिे का?” 

“क्षमा कर, मी रोर्षापायी ि ेबोललो. परिंि ुि ूस्ििःप्रहि 

स्ििःच्या द:ुखाप्रहि आहण स्ििःच्या भािनाप्रहि उदासीन 

झाली आिसे का? की पिीच्या आज्ञेखािर ि ू स्ििःच्या 

भािना दाबनू टाकल्या आििे? की या नाशानिंिर अथिा 

पतु्शोकािंकारणे ि ू हिरक्त झाली आिसे? कारण िलुा ि े

स्मरि नािी की िझुा अपमान िे अिंधपतु् करि असिाना िो 

अिंध नरेश कणडबहधर झाला िोिा?” भीमाच्या या शब्दािंिर 

पािंचाली उिहेलि झाली, “आयडपतु्, मला ििेी स्मरिे, 

आपण सिड पािंर्ि कसे हनहिडरोध िोिाि, िस्त्रिरणािेळी!” 

ि ेऐकून भीम लहज्जि झाला. त्याचे अनिुापपणूड मखु 

पािून पािंचालीने हिनिंिीच्या स्िरुपाि म्िटले, “आयड, 

आपण माझी प्रत्येक इच्छा पणूड केलीि, िी द:ुशासन 

िधाची, कौरिसिंिाराची असो िा सुिंदर कमल आणण्याची 
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असो, माझ्याकररिा सरोिर करण्याची अथिा 

कीचकिधाची असो, आिा आपण माझी िीच इच्छा पणूड 

करा, आपण आपल्या क्रोधाचे हनयमन करािे.” 

“पािंचाली, िझुे यहद असे म्िणणे आि े की मी िझुी 

प्रत्येक इच्छा पणूड केली आि,े िर ििूी माझी िीच इच्छा पणूड 

करािीस. मी त्या स्थहिरािंिर कु्रद्ध िोि असिाना ि ू रोख ू

नको मला.” भीमाने अहधकाराने म्िटले.  

“आयडपतु्, मी आपल्या इच्छेचा अव्िरे करु शकि नािी. 

परिंि ुएकच सािंग ूइहच्छिे की ह्या क्रोधाकारणे आपली आिा 

हनिंदा िोऊ शकिे. याहशिाय पररिाराि पनुः सिंघर्षड उत्पन्न 

िोऊ शकिो. आहण राजमािा अन ् मिाराजािंना दिैाने 

मिाभयिंकर हशक्षा हदली आि,े म्िणनू आपण हनयिीची 

भहूमका ग्रिण करु नये.” पािंचालीने शािंिपणे भीमाला 

सािंहगिले. यािर भीमाने प्रश्न केला, “कसली हशक्षा? 

पािंचाली? 
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“आयडपतु्, ज्या उभयिािंनी पािंर्िािंना शत् ूमाननू ज्यािंचा 

जीिनभर िरे्ष केला, त्यािंना अहधकारापासनू ििंहचि ठेिले, 

िे स्ियिं पतु्, पौत्, सत्ता, अहधकार आहण राज्यापासनू ििंहचि 

असनू त्यािंना िहस्िनापरूाि पािंर्िािंच्याच आधीन रािािे 

लागि आि,े िी हशक्षाच िर आि ेना?” हिने म्िटले. 

“पािंचाली, िझुे शब्द मला पटिाििे. माझी हििेकबदु्धी 

िझु्या शब्दािंशी सिमि आि,े माझे धमाडचरणिी िझु्या 

शब्दािंशी अनमुोदन दशडिि आि ेआहण िे सदिै दशडहिि 

राहिल. कारण ि ूस्ियिं धमाडचाररणी- धमडस्िरुपा आिसे. िझुे 

शब्द हिदरु्षीप्रमाणे सशुोभनीय आििे. िझुे िाहकड क शब्द 

कुणािी हििानाला आहण धमडज्ञाला पटिील, मात् माझा 

क्रोध इिक्याि सिंयि िोणे शक्य नािी. कारण इिक्या 

िर्षाांपासनू िा क्रोध माझ्या मनाि साठिनू िोिा. ि े हिर्ष 

माझ्या मनाि क्षणाक्षणाने पेरले जाि िोिे.” भीमाने दःुखाने 

म्िटलेि ेि खेदानेिी. 
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पािंचाली त्याच्या स्िभाि जाणनू िोिी. मनषु्याचा 

स्िभाि धमड सिजासिजी पररिहिडि िोि नािी, याउलट 

िर्षाडनिुर्षे िो स्िभाि पक्का घटाप्रमाणे दृढ िोि जािो, ििेी 

हिला ज्ञाि िोिे म्िणनू हिने हिचार केला, भीमाचा 

कौरिािंहिर्षयी क्रोध ि हििरे्ष दृढ िोण्याकररिा बालपणी 

लार्िािनू हिर्ष हदले जाणे, लाक्षागिृदिन, द्यिु, िस्त्रिरण 

िसेच यधु्दािील अधमड इत्यादी घटना कारणीभिू ठरल्या 

आििे, म्िणनूच भीमसेनाच्या मनािील क्रोध -हििरे्ष 

शमािा याकररिा समय दणेे आिश्यक आि.े त्याहशिाय 

त्यािंच्या िदयािील क्षोभहिम हििळणार नािी, असे हिने 

ठरिले. 

 

🌀🌀🌀 
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सप्तम बंध  

 

 

 

 

 चारिी पािंर्िािंनी मानसरोिराच्या जिळच्या गिुिेनू 

िसेच अन्य स्थलािंिरुन धन, धान्य, रत्न,े महुद्रका िसेच 

सिुणड आणले,खणन करुन. शकहटका आहण अश्व त्या 

सिंपत्तीच्या भारानेच झकूुन चालि िोिे. शकहटकािी रत्नािंनी 

भररभार भरलेल्या िोत्या. त्या सिंपत्तीच्या िेजाकारणे सिाांचे 

नेत् हदपनू गेले. त्या धनाहिर्षयी कृििम्याडच्या मनाि लालसा 

हनमाडण झाली. ि े चारुमिीच्या लक्षाि आले आहण हिने 

त्याला िारकेला प्रस्थान करण्याची आज्ञा हदली. 

चारी पािंर्िािंच्या यशस्िी परिीनिंिर पािंचालीने स्िागि 

केले आहण यहुधहष्ठराने अश्वमेधाच ेआयोजन केले. त्यानरुूप 
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अजुडनाने श्यामकणड अश्वासि अन्य मािंर्हलक राजािंकरे् गमन 

केले. िे पािून पािंचालीच ेमन भािकु झाले. हिच्या मनाि 

आले, अजुडनाच्या जीिनाि हप्रयजनािंचा हिरि का हलहिला 

आि?े त्यािंना आपल्यापासनू सिि दरू का जािे लागले. 

एकािंिभिंगाच े प्रायहिि, निंिर हदहग्िजयाकररिा, निंिर 

िनिासी जीिनाि पाच िर्षे िपियेकररिा आहण आिािी 

श्याम कणड अश्वाचे पजूनाकररिा त्यािंना आपल्या सिाांपासनू 

दरू जािे लागिे आि.े 

हिने िसा प्रश्न कृष्णालािी हिचारला की, “कृष्णा! 

सख्या! फक्त आयडपतु् अजुडनािंनाच का आयषु्यभर असे 

भ्रमण करािे लागिे? ज्याक्षणी एकािंिभ़ग झाला, त्याक्षणी 

अजुडनािंनाच िनगमन करािे लागले िोिे, त्यानिंिर 

किडव्याकररिा अजुडनािंनी (आयडपतु्) केले, मात् निंिर 

पािंर्िािंना हसद्धी, साध्य, शसे्त्र, असे्त्र आहण पणु्य प्राप्त करुन 

दणे्याकररिा आयड पतु् पाथाांनाच िपियेकररिा प्रयाण करािे 

लागले. आिािी श्यामकणड अश्वाच्या सिंरक्षणासाठी 
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अजुडनािंनाच प्रस्थान करािे लागिे आि,े असिं का? माझ्या 

प्रश्नाचे उत्तर द.े” हिच्या प्रश्नािर कृष्ण िसला.” 

 याचाच अथड भीम, नकुल- सिदिे िझु्यापासनू दरू 

झाला असिा िर……. अथाडिच अन्य कायाडकररिा!” 

“िा प्रश्नच व्यथड आि,े कृष्णा! कारण पिंचपािंर्ि माझे 

पिंचप्राण आििे.” हिने म्िटले.  

“मात् माझ्या प्रश्नाचे उत्तर प्रहि प्रश्नाने का हदलेस? 

याचाच अथड हिपदा आहण अभ्यदुय, हमलन आहण हिरि, 

सखु आहण दःुख, िया सिड दिैगिी आििे ि े सिड 

हिध्यात्याने हनहिि केले आि.े मात् परमेश्वराने आयड 

अजुडनािंच ेभाग्य असेच का हलहिले? पािंचालीने त्ाहसकपणे 

म्िटल.े 

“पािंचाली, ि ूमाझी परमसखी आिसे. कारण ि ूमाझ्या 

मनािील प्रत्येक भाि मी बोलण्याआधीच ि ूजाणनू घेिेस, 

आम्िी उभयिंिा एकरुप ि अहभन्न आिोि. परिंि ु िझु्या 
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प्रश्नाचे असे उत्तर आि ेकी…….” कृष्णाच ेिाक्य िोर्ि 

द्रौपदीने क्रोधाने म्िटले, “ि ू िचे म्िणशील की ज्यािंची 

सिनशक्ती, धैयड, सिंयम, िपोितृ्ती आहण सत्प्रितृ्ती अहधक 

उत्कृष्ट असिे, त्यािंच्याकररिाच ईश्वर हिपदािंच े प्रयोजन 

करिो, अन्य दबुडलािंकररिा नव्ि.े हिरकालािी सप्तरिंगी-

कीिीभिू िोण्यासाठी सयूाडची दािहकरणे सिन करािी 

लागिाि.” 

असे म्िणनू पािंचालीने क्रोधाने अन्य राजकायाडकररिा 

प्रदोर्षस्थानाि ि कोर्षागाराि प्रस्थान केले. 

“पािंचाली, कृष्णे? ि ू अगदी माझ्या मनािलेच 

बोललीस. परिंि ु सत्य कटु असिे आहण िे पचहिण्याच े

सामथ्यड िझु्याि हनहििच आि.े” कृष्णाने म्िटले. 

 

🍁🍁🍁 
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“अखनननार्ीळे पुरोखहतर् ्यज्ञस्य देर्र्ृखत्र्जर्|् 

होतारर् ्रत्नधातर्र् ्|| 

अखनन पूर्वखिऋखििरीडयो नूतनैरुत | 

स देर्ािं एह र्िाखत!” 

परुोहिि िेदमिंत्ाच,े अहग्नसकू्ताच े पठण करि िोिे. 

यहुधहष्ठर आहण द्रौपदी आिुिी दिे अग्नीच ेआिािन करि 

िोिे. त्यािंच्यासि अन्य पािंर्ििी उपहस्थि िोिे, िेिी 

अग्नीला िहिष्य प्रदान करि िोिे. त्यानिंिर त्या सिाांनी 

श्यामकणाड अश्वाची पजूा करुन त्याला पषु्पे अपडण केली. 

त्यानिंिर पनुि याग झाला. यागानिंिर पािंर्िािंनी पािंचालीसि 
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परुोहििािंना राजदहक्षणा हदली, त्यानिंिर ब्राह्मण -क्षहत्यािंना 

धन-धान्य प्रदान केले ि त्या त्यानिंिर पािंर्ि -द्रौपदीने 

श्यामकणड अश्वाची शोभायात्ा नगरीिच (सिंपणूड) काढली, 

त्याकारणे सिड नागररक-प्रजानन त्या अश्वाचे दशडन घेऊ 

लागले. 

आहण सिाडि शेिटी, पािंर्िािंनी क्षेत् परुुर्षाला आिुिी 

दऊेन पािंचालीसि आश्वमेहधक सािडभौम राज्याच े अन ्

राज्यपदाचे स्िीकारले आहण सपत्नीक शस्त्रेिी धारण केली. 

अशा िऱ्िनेे अश्वमेध पणूड झाल्यानिंिर सिड पािंर्िािंनी 

पािंचालीसि प्रदोर्ष स्थानाि प्रस्थान केले, 

राजकायडकरण्यासाठी. 

मात् कोणाचेिी लक्ष लागि नव्ििे, राज कायाडि. 

आपल्या पिीचे लक्ष आपल्या किडव्य-कमाडि नािी, ि े

पािून पािंचालीने हिचारले, “आयड? काय झाले? आपले 

लक्ष कायाडि नािी िाटिे!” 
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“आम्िी म्िणिो आिोि, कदाहचि आमच े पतु्, 

नािीिर कौरि आिा हजहिि असायला ििे िोिे!” नकुलाने 

असोशीन ेम्िटले, “आपल्या पतु्ािंना आनिंद झाला असिा, 

िर कौरि मत्सराच्या अग्नीि दग्ध झाले असिे!” 

“ि ूउहचि म्िटलेस नकुला! मात् द्रौपदीची हिटिंबना- 

िस्त्रिरण करणाऱ् या त्या नराधमािंना आपण हजििंि सोर्ले 

असिे, िर द्रौपदीच्या चाररत्र्यािर अहधक लािंछने लागली 

असिी ि आपल्या सिाांच्या पराक्रमाचािी उपिास झाला 

असिा.” भीमसेनाने म्िटले. 

“मात् मला हिरक्त िाटिे आि.े जर आपला िा हिजय 

पािण्याकररिा कोणी हिशेर्ष राजे हजहिि नव्ििेच, िर या 

हिजयाला- राज्यपदाला काय अथड?” यहुधहष्ठराच ेिेच शब्द. 

“खरिंिर हपिछृत् -मािछृत् िरपल्यानिंिर आपल्या 

सिाांना या पररििडनशील, मायािी आहण नश्यमान हिश्वाची 

सत्यिा पटायला ििी िोिी. मात् सत्ता आहण राज्याच्या 
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अहधकाराने हिश्वाच्या भ्रामकिेि आपले चरणिल रोिनू 

ठेिले. म्िणनूच कमळ ज्याप्रमाणे पिंकाििी अहलप्त असिे, 

त्याप्रमाणे आपले मनिी भोगहिलासािंमध्ये रि असनूिी 

हिरक्त असािेि.” सिदिेाचा माहमडक उपदशे. 

“िझुे शब्द उहचि असले, िरी आपण या भोगहिलासा 

पासनू कधीपयांि अहलप्त रािू शकिो? याहशिाय ज्याप्रमाणे 

हिश्व पररििडनशील आि ेत्याप्रमाणेच ि ेमनिी माहयन असनू 

यािील भािभािना िी पररििडनीय आि.े िी हिरक्ती-

औदाहसन्यािनू हनमाडण झाली असेल- िीिी नष्ट पािणारी 

आि.े कािी क्षणािंसाठी उद्भिणारी मोक्षाची इच्छा प्रत्येक 

मनषु्याला ममुकु्ष ूबनिि नसिे आहण याहशिाय नरजन्म िा 

अत्यिंि दलुडभ असिो. िो फक्त सखुाने- आनिंदाने जगला 

पाहिजे. या जीिनािील प्रत्येक क्षण अनमोल असिो, 

म्िणनूच मी प्रत्येक क्षण िर्षोल्लास आहण भोग हिलासाि 

व्यिीि करेन.” सदिै ईश्वरध्यासाची इच्छा धरून ऋर्षी 
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शौनकािंच े हिचार बाळगणाऱ्या अजुडनाने आज अकस्माि 

चािाडकाच ेहिचार उचलनू धरले िोिे. 

“अजुडना, मात् िझु्या मोक्षाच्या इच्छेच े काय?” 

सिदिेाने द्रौपदीच्या मनािलाच प्रश्न हिचारला. कारण 

द्रौपदीला आियड िाटले िोिे, सदिै (िनिासाि) िपोरि 

असणाऱ्या आहण अन्य काळाििी भौहिक सखुापेक्षा 

अहधक काय आि ेका, ियाचा सिि शोध घेणाऱ्या हजज्ञास ू

पाथडराजािंना अशी कशी दबुुडद्धी झाली? त्यािंनाच िर कृष्णाने 

िेदोपहनर्षदािंच ेकथन करुन आपल्या हिश्वरुप-दिैी स्िरुपाचे 

दशडन घर्हिल,े याहशिाय यदु्धकाळाि त्यािंची िसेच त्यािंच्या 

अश्वाचीिी सेिा केशिानेच केली िोिी, कारण िे हििक्याच 

योग्यिेचे िोिे. 

“आयडपतु्, आपणास ि े कसे हिस्मिृ घर्ले, की 

जीिात्माचे श्रेयस ि प्रेयस परमात्म्याि हिहलन िोण्यािच 

असिे? आत्मा िा अछेदय, अहिभेदय, अदािशील िसेच 
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जलप्रेरक असिो? जीिनाि हिपदा -अभ्यदुय असिािंिी 

मनषु्याने हस्थिप्रज्ञ रािािे? मनषु्याने स्ििःच्या सत्त्िाचा 

शोध घेणेच जीिनध्येय मानािे?; कमडयोग श्रेष्ठ असनू 

मनषु्याने हनष्काम भािनेने कमड करािे? मी म्िणजेच िा 

जीिात्मा स्ियिं परमात्माच असिो?” पािंचालीने हखन्निेने 

म्िटले, “याहशिाय हस्त्रयािंमध्ये मेधा, धहृि, दगुाड, क्षमा, श्रिुी, 

कीिी मीच आि.े पािंर्िािंमध्ये अजुडन आि,े ह्या 

कृष्णिचनाच ेहिस्मरण घर्ले का आपणािंस?” असे म्िणनू 

िी शािंि झाली. 

“िचू कथन केले िोिेस आम्िािंला, कृष्ण िर 

आकाशापेक्षा अहधक उिंच झाला िोिा, उत्तुिंग झाला िोिा, 

त्याच्या मखुािनू ज्िाळा बािरे पर्ि िोत्या. आकाश ि े

त्याचे मस्िक, िर भमूी त्याच े चरण. त्याच्या र्ाव्या 

बािूपासनू बलदिे, िर उजव्या बािूिनू ि ू स्ििः उत्पन्न 

झाला िोिास. त्याच्या दोन्िी िािािनू िेजहस्िनी ऋिानिृा 
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ि सभुद्रा प्रकट झाल्या िोत्या. त्याच्या स्किं धाि, िक्षािर 

हदक्पाल िोिे.” सिदिेाने म्िटले. 

“प्रथम आम्िी यािर हिश्वास ठेिला नािी, जो 

कोणत्यािी पररहस्थिीप्रमाणे, बालकाप्रमाणे सिज असिो, 

िास्यहिनोद करि असिो, त्याचे इिके हिशाल हिश्वरूप 

कसे अस ूशकिे? नकुलाने म्िटले. 

“िेिी िे हिश्वरुप हिसरलास का ि?ू” 

“कृष्णाने म्िटले िोिे की मोक्ष िा शारीररक स्िरािरचा 

नसनू आहत्मक स्िरािरचा असिो. जो त्याच्या हिश्व रूपाच े

दशडन घेिो, त्या व्यक्तीला मोक्ष प्राप्त िोिो.” अजुडनाने म्िटले. 

“िलुा असे िाटिे का? ि ू मोक्ष प्राप्त केलास? नािी, 

कृष्णाने जे कथन केले, िे िलुा हिस्मिृ झालिं का? सरुपिा, 

सलोकिा, समीपिा आहण सायजु्य, या चार मकु्ती आििे. 

यािील फक्त िीनच मकु्ती िलुा प्राप्त आििे. मात् 

सायजु्याच्या मागाडिर ि ू अजनूिी चालि आिसे, त्याचे 
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िलुा हिस्मरण घरू्न चालणार नािी. ि ू िचे लक्षाि ठेि, 

मनषु्य िा आमरण अध्येिाितृ्ती धारणा प्रितृ्त असला पाहिजे. 

मीिी परमहििान ि हत्कालदशी परुुर्ष असनूिी मीिी 

अध्येिाच आि.े” सिदिेाने म्िटले, “ि ेपाथाड!” 

“सिदिेा, ज्याच्या सखा हिश्वरूप हिराट परुुर्ष कृष्ण 

आि ेआहण त्याच कृष्णाने ज्याला सािंहगिले असेल, “मी 

पािंर्िािंमध्ये अजुडन िसेच यादिािंमध्ये कृष्ण ि अजुडन हशष्य 

सात्यकीिी आि.े याच्याि अथड िो िाच नरश्रेष्ठी अजुडन- 

पाथड स्ियिं कृष्ण नसेल का? म्िणजेच सायजु्य मला प्राप्त 

झाली आि.े याहशिाय िी सिंपत्ती आपण पराक्रमाने आहण 

यदु्धाि प्राप्त केलेली आि.े आपण सिडच म्िणिा की आपण 

या सिंपत्तीचा, साम्राज्याचा उपभोग घेिला आि!े मला मान्य 

आि,े की आपण आपल्या हप्रयजनािंच्या रक्तपािापासनू 

आरक्त झालेल्या राज्याचा, धनाचा उपभोग घेणे 

आपल्याला अन्यायकारक िाटेल, पािंचाली, कृष्णे! िर या 



111 

भोगामध्ये काय अनहुचि आि?े” अजुडनाने पािंचालीला प्रश्न 

केला. 

“प्रश्न या भोगहिलासाचा नव्ि,े िर आपल्या पररिहिडि 

झालेल्या हिचार धारेचा ि कृष्णाच्या हिशेर्ष -गेय 

उपदशेाचा आि.े आपली हिचारधारणा अकस्माि कशी 

बदलली? कदाहचि कालाच्या आिश्यकिेकारणे. मात् 

कृष्णाने जे कथन केले आि,े िे लक्षाि अस ूद्या, ज्याप्रमाणे 

पिंकाि उमलणारे कमलिी पिंकापासनू हलप्त नसिे, 

त्याप्रमाणेच कमडयोगी भोगहिलासाि ि कमाांमध्ये भोकृत्ि-

किृडत्ि स्ििःकरे् न घेिा परमेश्वराकरे् सोपिि असिो!” 

पािंचालीच्या शब्दािंिर अजुडनाने म्िटले, “अिश्य, कृष्णे! जर 

येथे सखा असिा, िर त्याने िचे कथन केले असिे!” 

 

📿📿📿 
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“नीलािंहगनी हप्रय पािंचाली! ि ेिझु्या कररिा!” नकुलाने 

पािंचालीला सभु्रदाप्रमाणे िरल आहण सयूडहबिंबाप्रमाणे 

आरक्त असणारी अिंशकेु दाखिली.  

“आहण आपणाकररिा?” हिचा प्रश्न. यािर नकुलाच े

नेत् सजल झाले. त्याने मद्रदशेाची त्याच प्रकारची सौंदयड 

प्रसाधने दाखिली, ज्या प्रकारची सौंदयड प्रसाधने त्याची 

मािा माद्री उपयोग करि िोिी. “कृष्णे, ि े माझ्या अरुण 

मािलृाने हदले आि.े राजसयू यज्ञािेळी हदहग्िजयालािी 

मािेला हप्रय असणारी िस्त्रे आहण रत्ने त्यानेच मला प्रदान 

केली िोिी. त्याला मािेच्या स्मिृी प्राप्त झाल्या आििे.” 

नकुलाच्या शब्दािंिर पािंचालीने हिचारले, “पािंचालदशेािून 

कािी आणले आि े का?” ित्क्षणीच एक प्रिरी कक्षाि 
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प्रिेशला, “मिाराज धिृराष्र, गािंधारी (राजमािा) 

िानप्रस्थान करणार आििे. राजमािा कुिं िीिी त्यािंच्यासि 

आििे.” 

“कािी क्षणािंची प्रहिक्षा करािी. मी आपल्या पत्नीसि 

-अहग्नसिुेसि मखु्य प्रदोर्ष भिनाि कािी समयाने हनहििच 

प्रस्थान करेन.” असे म्िणि नकुलाने पािंचालीला एक मिंजरु्षा 

हदली, “याि काय आि,े आयड?” पािंचालीने प्रश्न हिचारला, 

त्यािर नकुलाने म्िटले, “पािंचाली, िलुा हप्रय असलेले 

शिंख- प्रिाळािंच ेअलिंकार आहण शोभेच्या िस्ि ूया मिंजरू्षेि 

आििे. ज्याक्षणापासनू जलजीिनिस्िहूप्रय असलेल्या 

आम्िी पािंर्िािंनी पा ा़िंचालदशेाि हनिास करण्यास आरिंभ 

केला िोिा, त्याक्षणापासनू या िस्ि ूपािंचालदशेाि हनमाडण 

िोऊ लागल्या िोत्या. कारण आम्िािंला जलजत्ि हप्रय िोिे, 

याहशिाय जलाशयािील प्रिाळे, शिंख -हशिंपले, मौहक्तक 

आहण जलील रत्ने आहद जलजीिरत्नेिी आम्िािंलािी हप्रय 

आििे. म्िणनूच इिंद्रप्रस्थाि, बिृदप्रस्थान आहण 
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माकन्दीमध्ये आम्िािंला हप्रय िाटणाऱ्या या रत्नािंचीच 

पण्यागारे िोिी, पािंचाली!” नकुलाने स्मरणमात् मिंदहस्मि 

केले. 

“मात् परीहक्षिाचे , आम्िािं सिड स्नषु्णािंच े आहण 

राजमािा कुिं िीदिेीच े काय?” पािंचालीने हचिंिेने म्िटले, 

“परीहक्षिाला राजमािािंच्या सििासाची सिय आि!े 

याखेरीज राजमािािंनी आयषु्यभर कष्ट -पीर्ा सिन केली 

आि.े त्यािंनी अनिंि िनिास भोगला आि.े त्यािंना रोखणे 

आिश्यक आि!े” 

“नीलािंहगनी, आपण सिडजण आपल्या राजमािािंना 

फक्त हिनिंिी करु शकिो, त्यािंना रोखणे आपल्यालािी शक्य 

नािी. कारण त्या बालियाि असल्यापासनू मिाराज 

कुिं िीभोज िसेच िसदुिे त्यानिंिर हपिाश्री, माझी मािा -माद्री 

आहण आम्िी सिाांनी राजमािािंच्या हनग्रिी-दरुाग्रिी 

स्िभािाचा अनभुि घेिला आि.े जर त्यािंनी एखाद े कमड 
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करण्याच्या हनिय केला, िर त्यािंना रोखणे असिंभि असिे.” 

असे म्िणनू नकुलाने पािंचालीसि प्रदोर्षस्थानी प्रस्थान केले. 

िेथे राजमािा, कुिं िी, मिामिंत्ी हिदरु, त्याची पत्नी 

पाश्वडिी, धिृराष्र ि गािंधारी िोिे. यहुधहष्ठर, भीम, अजुडन, 

सिदिे आहण सभुद्रा, हिजया, बलिंधरा या अन्य पािंर्ि 

हस्त्रया (करेणमुिी, दहेिका, पौरिी) िसेच सहििा, साररका, 

परुुष्णी, िसुिंधरा ि भानमुिी अशा कौरि हस्त्रया त्यािंना 

रोखण्याचा प्रयत्न करि िोत्या. भीम, अजुडन ि सिदिे िसेच 

पािंर्िहस्त्रया फक्त राजमािा ि हिदरुाला रोख ूपािि िोत्या, 

िर यहुधहष्ठर ि कौरि हस्त्रया धिृराष्र -गािंधारीला रोख ूपािि 

िोिे. 

“मािे, िमु्िी का आमचा त्याग करिािाि? काकाश्री 

हिदरु, आपणिी? आपण आमची इिकी साथ हदली, 

आम्िािंला िमु्िी लाक्षागिृ, द्यिु, खािंर्िप्रस्थ, िस्त्रिरण 

आहण अनेक सिंकटािनू बािरे काढलेि, आिा िमु्िी या 
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हपिहृिन बालकािंना अनाथ करु इहच्छिा का? राजमािे, 

आम्िािंला िमुचाच आधार िोिा! िेिी छत् आपण हिरािनू 

घेणार आिाि का, राजा धिृराष्र?” सिदिेाने कुिं िीला 

रोखण्यासाठी हिला दृढ आहलिंगन हदले. 

“राजमािा, आपण आयषु्यभर िनिास भोगलािाि. 

आपण अत्यिंि दःुख सिन केले आि.े आपण माझी मािा 

आिाि. मी आपणािंस असे िनगमन करु दणेार नािी. कारण 

ि ेराज्य, िी सिंपत्ती, धन-सामाज्य िमुचचे आि.े त्याकारणे 

िमु्िी मिाराजािंसि िानप्रस्थान करण्याच े कारणच नािी.” 

पािंचालीने कुिं िीचा कृश बािू दृढपणे धरला. 

“पािंचाली, मी िर अनेक पीर्ा सिन केल्या आििे. 

हकिं ि ुमाझ्याकारणे आहण माझ्या पतु्ािंकारणे ि ूअनिंि दःुख, 

अपमान आहण समाजाचे कटाक्ष झेलले आििे. त्याकारणे 

ि ूमला पनुि क्षमा कर.”कुिं िीने सिदिे ि पािंचालीला जिळ 

घेिले, “पतु्िो आहण पतु्िधिूो! मी माझ्या पिीसि 
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असिाना हिहभन्न प्रकारच े सखुोपभोग भोगले आििे. 

त्याकारणे िनाि गमन करुन िपस्या करणेच श्रेयस्कर आि.े 

म्िणनूच िमु्िी सिडजण ज्येष्ठ पािंर्ििध ूपािंचालीसि धमड ि 

सत्याने राज्य करािे ि राजकाये पणूड करािीि.” “दिेी!” 

पािंचाली इिकेच बोल ूशकली. 

“पतु्ािंनो! िमु्िी माझ्या पतु्ािंचे -जामािाचे श्राद्ध केलेि, 

त्याकररिा माझे हपििृदय ऋणी असेल, हकिं ि ुमला स्ििःला 

कुरुपतु्ाचे श्राद्ध करायच े आि.े मला यथेच्छ धन द्यािे.” 

धिृराष्राने हिनिंिी केली.  

“मला श्राद्ध करण्यासाठी धनाची आिश्यकिा आि.े” 

गािंधारिी समदृ्ध राज्य आि.े” एकाच समयी पािंर्ि 

आहण कुरुििंशाला धारेिर धरि गािंधारीने म्िटले, 

“यहुधहष्ठराकरे् धनाची याचना का करिािाि?” 

“िझु्या कुपतु्ािंच े आहण द्रौपदीिरण -अहभमन्यचू्या 

प्राणािंना हगळिंकृि करणाऱ्या जयद्रथाच-ेिमुच्या जामािाचे 
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श्राद्ध करण्यासाठी आम्िी धन का दऊे? िझु्या पतु्ािंनी 

आमचा अपमान िारिंिार केला िोिा, आमच्या हिरुद्ध 

कटकारस्थाने रचली िोिी, त्यािंनी आमच्या प्राणहप्रयेची 

हिटिंबना केली िोिी, त्यािंची श्राध्द ेआम्िी केलीि. िेिढ्याि 

समाधान माननू र्घया. अहधक धनाची याचना करु नका.” 

भीमाने क्रोधाने म्िटले. त्याचे शब्द अत्यिंि कठोर िोिे. 

“पतु्ा, या उभयिंिाना धन घऊे द्या. श्राद्ध केल्याकारणे 

त्यािंना सिंिषु्टिा िाटेल की फक्त त्यािंचचे पतु् स्िगाडस प्रयाण 

करिे झाले आििे. अन्य योध्द े नव्ि.े” कुिं िीने उपरोधाने 

म्िटल.े 

हिच्या आज्ञेनरुुप यहुधहष्ठराने त्या उभयिंिािंना यथेष्ट धन 

प्रदान केले. 

🍁🍁🍁  



119 

अष्टम बंध  

 

 

 

प्रहपिामिी!” परीहक्षि यिुािस्थेकरे् अग्रेसर असलेला 

हकशोर असनूिी पािंचालीच्या िस्त्राच ेटोक धरुन हिच्यामाग े

धािि िोिा. ित्क्षणी अजुडनाने त्याला अलगद धरले, 

“हपिामि ! हपिामि! असे म्िणनू परीहक्षिाने त्याचा किं ठिार 

धरला. 

“हपिामि अजुडनािंच्या स्किं धािरुन उिर, परीहक्षिा! ि ू

बालक रािीला नािीस..” द्रौपदीने परीहक्षिाला दटािले. 

“अगिं, श्रिुकमाड-अहभमन्य ू बालक असिाना आपण 

त्यािंना उचलनू धरले नव्ििे का?” अजुडनाने परीहक्षिाला 

उिरहिले, “आहण कृष्णे, हनष्कारण मला हपिामि म्िणनू 

माझ्या हचरिारुण्याला िाध्यडक्याकरे् झकुि ूनकोस.” 
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“मात् परीहक्षि आिा ियाि येि चालला आि.े िसेच 

िहस्िनाििीचा भािी नरेश ि यिुराजिी आि.े त्याला 

दाहयत्िाची जाणीि व्िायला ििी.” पािंचालीने म्िटले, िसे 

अजुडनाने हिच्या शब्दािंचा हिरोध केला, “एखाद्या 

हपिामिीला शोभािे असे िझुे आचरण मळुीच नव्िचे. ि ू

हपिामिीला न शोभणाऱ्या कठोरपणाने आचरण करि 

आिसे, कृष्णे!” 

“िरीिी मला हपिामिीच हप्रय आि.े” परीहक्षिाने 

पािंचालीच्या कटीला आहलिंगन हदले, “आहण िमु्िीिी, 

हपिामि अजुडन! मी हपिाश्रींचा सििास कधीच अनभुिला 

नािी, िरीिी मला त्याच ेदःुख नािी, कारण िमु्िी सिडजण 

हपिामि माझ्यािर प्रेमाचा अखिंर् िर्षाडि करि आिाि.” 

“हपिामिी िझु्याशी हनबांधिेने आचरण करिे िरीिी? 

हपिामिी कठोरपणे आचरण करिे िरीिी?” अजुडनाने 

हिचारले. 
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“मला त्याचे कारण ज्ञाि नािी. परीहक्षिाचे उत्तर! 

“आयडपतु्, असे कारण असेल की परीहक्षिाचे प्राण 

कृष्णानेच रहक्षले, त्याकारणे त्याचे सखी-सखा या नात्याने 

आपण त्याला हप्रय अस.ू” पािंचालीने िेध घेिला. 

“मात् प्रहपिामिी राजमािा कुिं िी कुठे आििे? मला 

त्यािंना भेटायच े आि.े मला त्यािंच्या मखुािनू सरुस कथा 

श्रिण करायच्या आििे.” परीहक्षिाने आग्रि धरला. 

“त्याकररिा ज्येष्ठ हपिामि धमडराजािंची अनमुिी र्घयािी 

लागेल.” अजुडनाने म्िटले. 

“मी हिनिंिी अथिा दरुाग्रि केल्यानिंिर िे अिश्य सिंमिी 

दिेील.” परीहक्षि यहुधहष्ठराच्या कक्षाकरे् धािला. 

“आयड, मलािी राजमािा कुिं िी दिेीची सेिा करािीशी 

िाटिे. कारण िनिासाने िी सिंधी हदलीच नव्ििी.” पािंचाली 

भािकु झाली. 
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आहण हिची इच्छा पणूड झालीिी. हिने पाचिी 

पािंर्िासि उलपूी, सभुद्रा, हचत्गिंदा, करेणमुिी, हिजया 

आहद पािंर्ि हस्त्रयािंसि ि परीहक्षिासि मिर्षी शियपूािंच्या 

आश्रमाि प्रस्थान केले. 

पािंरु्पतु् राजमािा कुिं िी ि शियपूाला भेटून अत्यानिंहदि 

झाले. 

“शियपूा! शि यपू उभारुन यज्ञ करणारा ि ू आहण 

आम्िािंला यधु्दाि सिाय्य करणारा ि,ू अकस्माि सिंन्यस्ि 

का झालास ि आपल्या केकेयराजकुमारािंना राज्य दऊेन 

िनाि का आलास?” 

“पािंरु्पतु्िो! या यधु्दाि माझे प्राणरक्षण झाले, माझ्या 

पतु्ासि. मात् मला कळले िोि,े ि ेजीिन हकिी अशाश्वि ि 

नाशििंि आि,े त्याकारणे मी िनाचा मागड धरला.” 

शियपूाच ेउत्तर. यािर अजुडन हनराश झाला, “मलािी िनाि 

िपस्या करािीशी िाटिे, परिंि ु किडव्यािच िपस्या 
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सामािलेली असिे, असे कृष्णाच ेम्िणणे आि.े सिदिेिी 

िचे सािंगि असिो, राजकायाडचा त्याग करुन िनाि पलायन 

करण्याऱ्या राजाचे स्थान नरकाि असि.े याहशिाय परीहक्षि 

यिुराज आहण सम्राट बनण्यायोग्य िोि नािी, िोपयांि िरी 

आम्िािंला राजकायाडलाच िपस्या मानािी लागिे आि.े” 

कृष्ण ि पािंचालीच्या उपदशेानिंिर अजुडनाच्या हिचारािंि 

परीििडन घर्ले िोिे. 

“पतु्ा, परीहक्षि! ि ेमिर्षी शियपू! यािंच ेचरण हशि!” 

यहुधहष्ठराची आज्ञा मान्य करि परीहक्षिाने शियपूाच ेचरण 

हशिले. त्याच्याकरे् पािून शियपूाच्या मनाि हिहचत् 

हिचार िरळले, त्याच ेभहिष्य पािून. 

“मला सिदिे, अजुडन आहण दिेी द्रौपदीसि एकािंिाि 

बोलायचे आि.े आपण सिाांनी कुरुज्येष्ठासि कुटीि प्रस्थान 

करािे.” शियपूाच्या शब्दािंिर पािंर्ि अचिंहबि झाले. िरीिी 
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त्याची आज्ञा मानि अन्य पािंरु्पतु् परीहक्षिाला घेऊन 

कुिं िीच्या कुटीि गेले. 

िसे शिंहकि झालेले अजुडन, द्रौपदी ि सिदिे 

शियपूाजिळ आसनस्थ झाले. 

“काय झाले, शियपूा? ि ूपरीक्षािाच ेभहिष्य पाहिलेस 

का?” सिदिेाचा प्रश्न. 

“काय? अजुडन चहकि ि भयभीििी झाला, “काय आि े

आमच्या हप्रय पौत्ाचे भहिष्य?” 

“त्याला क्रोध ि अििंकार या हिकारािंपासनू दरू ठेिा!” 

शियपूाचा परामशड. 

“का? िो िर भािी क्षहत्यसम्राट आि,े त्याकारणे 

त्याला ह्या हिकारािंची आिश्यकिाच आि.े” अजुडनाने 

ठामपणे म्िटले. 

“त्याकारणे म्िणजे त्या हिकारािंकारणे परीहक्षिाचा 

अपमतृ्य ू िोण्याची सिंभाव्यिा आि!े सिदिे नकळि 
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उद्गारला. त्याच े शब्द ऐकून द्रौपदीला धक्का बसला, 

“आयड!” 

“सिदिेा!” अजुडन कर्ार्ला, “ि ूमाझ्या पौत्ाहिर्षयी 

अशभु उद्गार काढू नकोस. अन्यथा!” अजुडनाने िलिार 

उपसली खरी, मात् पािंचालीने त्याला रोखले. 

“आयडपतु्, शािंि व्िािे!” पािंचालीने त्याची िलिार 

रोखि त्याला शािंि केले. 

“आयडपतु् सिदिे आपले कहनष्ठ भ्रािा आििे. 

त्यािंच्यािर असे कु्रद्ध िोऊ नये. आहण त्यािंच्या शब्दािंि 

हनहििच िथ्य असेल. कारण िे हत्कालदशी िसेच 

भहिष्यज्ञािािी आििे. म्िणनूच मला याचा सिंकेि मिर्षी 

व्यासािंनी पिूीच हदला िोिा. त्याकारणे मी परीहक्षिाच्या 

हिचारािंिर, कृिी िर नैहिक बिंधने घाल ूपािि िोिे. त्याचे 

दरुाग्रि पणूड िोऊ न दिेा त्याला क्रोध ि अििंकारग्रस्ि िोऊ 
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दिे नव्ििे.” पािंचालीच ेशब्द ऐकून अजुडन चहकि झाला, 

“कृष्णे? ि ूि ेआम्िािंला का कथन केले नािीस?” 

“आपण माझ्याप्रमाणेच या यधु्दाि स्िजनािंच्या मतृ्यचू े

दःुख सिन केलेि. त्याकारणे परीहक्षिाच्या जन्मानिंिर 

आपणाला इिका आनिंद झाला िोिा की, मला आपल्या 

आनिंदािर हिरजण घालायच ेनव्ििे. मला आयषु्याच्या या 

उत्तराधाडि आपणा सिाांना दःुखी पािायच े नव्ििे. कारण 

आपण अनिंि सिंघर्षाडनिंिर ि ेसखु प्राप्त केले िोिे ि अनिंि 

द:ुखानिंिरिी.” पािंचाली भािकू झाली, “म्िणनूच आयड, मी 

आपल्या आनिंदाि बाधा नािी टाकली!” 

“कृष्णे!” अजुडन प्रभाहिि झाला. 

 

🌀🌀🌀 
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“पुत्ा! िी शक्ती आहण ि ेमाझे आत्मपणु्य ग्रिण कर ि 

पाची पािंर्ि ि त्यािंच्या हस्त्रया -पौत्ािंमध्ये ि ेहिभाहजि कर, 

जेणेकरून पािंर्ि ि पािंचाली स्िगाडरोिण करणे दषु्कर ठरणार 

नािी!”हिदरु कहपत्थ िकृ्षाखाली आसनस्थ िोिा. त्याने 

आपला कृश िाि यहुधहष्ठराच्या मस्िकािर ठेिला िोिा. 

यहुधहष्ठरासि चारिी पािंर्ि -द्रौपदीिी िोिे. िे सिडजण दःुखी 

िोिे. कारण िहस्िनापरूाचा मिंत्ी असनूिी ज्या हिदरुाने त्यािंना 

सािाय्य िारिंिार केले िोिे, िोच हिदरु त्या सिाांना सोरू्न 

परलोकी प्रस्थान करणार िोिा. 

“आपण आमच्यािरच े हपिछृत् िोिा. आिा आम्िी 

हनहिि यथाथाडने अनाथ िोऊ.” अजुडनाने दःुखाने म्िटले. 
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“आज ना उद्या प्रत्येकाला दिे त्याग करायचाच 

असिो! त्याकररिा शोक कशाला? याहशिाय आपणा 

सिाांच ेअथाडि पािंरु् पतु्ाच ेजीिन समाप्त िोि चाललेले आि.े 

त्याकारणे आपले आधार, हमत्, सखा, बिंध ु िळूिळू 

आपल्या िािनू हनसटि चालले आििे. आपले हपिछृत्- 

मािछृत् कधीच िरपले िोिे, त्यानिंिर पतु्ािंचा ि हमत्ािंचा 

कधीच मतृ्य ूझाला आि.े त्याकाराने मोि कशाला ििा?” 

सिदिेाने असे म्िटले खरे, िरी त्याच ेमनिी भािकु झाले 

िोिे. 

“पतु्िो! पतु्िध!ू सिडच कािी हनसटणार नािी. स्ििःची 

सत्कम-े दषु्कमे, पणु्य- पापे ि इच्छा कधीच हनसटि नािी.” 

हिदरुाने हिश्वासाने म्िटले. 

“मात् माझ्या मनाि एक इच्छा, मित्त्िकािंक्षा आि ेकी 

मला सदिे स्िगाडरोिण करायच ेआि.े” धमडराज यहुधहष्ठराने 

म्िटले, “मी धमडराज आि.े मी हिहभन्न शास्त्रािंचा ज्ञािा आि.े 
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मी अनेक पणु्य कमड केली आििे. मी यज्ञ केले आििे, दाने 

हदली आििे. सदिै क्षमा, सत्य, अहििंसा, धमड ि शािंिी या 

ित्त्िािंच ेपालन केले आि.े त्याकारणे मला सदिे स्िगड प्राप्त 

िोईलच, याि कािीच शिंका नािी.” 

यािर हिदरुाने िसनू म्िटले, “हनयिी अत्यिंि 

शहक्तशाली आि.े हिच्या खेळ गिन आि.े” असे अिंहिम 

िाक्य बोलनू हिदरुाने आपली शक्ती यहुधहष्ठराला प्रदान 

केली ि दिे त्याग केला. 

“िािश्री……काकाश्री!” पािंरु्पतु्ािंच्या मखुािनू एकच 

उद्गार हनघाला, क्षणाधाडि हिदरुाचा दिे हनष्प्राण झाला िोिा, 

िे पािून सिड पािंर्ि शोकािंि झाले. त्यािंना पािंचालीने सािरि 

म्िटले, “आयडपतु्! कृपया स्ििःला सािरािे. आपल्यालािी 

याच हदशेने प्रस्थान करायचे आि.े” 

“आहण मलािी!” अकस्माि मागनू एक ससुज्ज स्िर 

आला िसे पािंर्ि ि द्रौपदी चहकि झाले. त्यािंनी मागे िळून 
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पाहिले िचे शब्द कुिं िीने म्िटले िोिे. हिला हिदरुाचा दिे 

त्याग सिन झाला नव्ििा. त्याकारणाने हिला हिरक्त िाटू 

लागले िोिे. कारण हिदरुानेच सदिैच हिला िसेच हिच्या 

पतु्ािंना सिंकटािनू बािरे काढले िोिे. 

“मािे, आमच्या िािनू अपराध झाला असेल, िर 

आम्िाला क्षमा करा, मािोश्री! आमचा त्याग करू नका.” 

सिदिे त्याच्या नकळि भािकु झाला. 

“सिदिेा, भािकु िोऊ नकोस! ि ूसिडज्ञािा आिसे. ि ू

आपल्या मोिाचा त्याग करािास. िेच उहचि ठरेल. िमु्िी 

सिडजण माझे दिेदत्त पतु् आिाि, जे मिंत्बीजापासनू मी ि 

माद्रीने सामथ्याडने उत्पन्न केले िोिे. िहस्िनापरु ि इिंद्रप्रस्थ, 

त्यानिंिर समग्र आयाडििाडच ेराजमािपृद माझे िोिे, गािंधारी 

पराहजिािंची मािा ठरली ि मी िीरमािा, हिजयी िीरािंचे 

मािा ठरले. ि े सिड कािी माझेच िोिे, माझ्या पौत्ािंना 

िीरगिी प्राप्त झाली असली, िरी माझे प्रपौत्जीहिि िोिे!” 



131 

कुिं िीने म्िटले, “मी हकिीिी प्रौढी हमरिली िोिी 

गािंधारीसमोर ज्याप्रमाणे पिूी गािंधारी आपल्या पतु्ािंची 

माझ्यापढेु हमरिायची. मी आिािी त्याच कररिा िनगमन 

केले िोिे. मात् मला आिा कळले आि ेकी िो माझ्या भ्रम 

िोिा. ‘मी',‘माझे' असे फक्त कमड असिे, पणु्य असिे अथिा 

आत्मसिंबिंध असिो.” 

कुिं िीच्या शब्दािंनी पािंर्ि चहकि झाले. जी स्त्री आपल्या 

आहण स्िजनािंच्या मित्िाकािंक्षाने प्रेरीि िोऊन सिंघर्षाडिर 

हिश्वास करि िोिी, त्या स्त्रीच्या मखुाि हिरक्ती, हनमोिी 

आहण पणु्याच े-आत्मसिंबिंधाच ेसिंभार्षण? 

“आपण या रुपाि आमच्या मािा नािीि, आपण 

मिाराज पािंरु्ची स्त्री नव्ििे अथिा परीहक्षिाची प्रहपिामिी 

नव्ििे. ि ेिमुच ेरुप अनपेहक्षि, असािक ि हिहभन्न आि.े” 

भीमाने म्िटल,े “या रुपाि आपल्याला पािणे आम्िािंला 

शक्य िोि नािी. अकस्माि िमुचा स्िभाि कसा बदलला, 
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राजमािा?” यािर कुिं िीने िसनू म्िटले, “राजमािा नव्ि,े 

मािा! माझा सत्य पररचय राजमािा नव्ि,े िर गणेश पत्नी 

हसध्दी आहण माद्रीच ेमलूस्थान हसध्दीची भहगनी धहृिका 

िोिे.” 

“माि?े” पािंर्ि चहकि झाले.  

“ि े सत्य आि,े पतु्िो! िमुचा धमड हपिा अररष्टपतु् 

प्रहिििंसक गिंधिड िोिा, िर अिंध नरेशाच ेसत्य रुप ििंस गिंधिड 

आि,े जो प्रहिििंसकाचा भ्रािा िोिा. गािंधारीच े मलूस्थान 

महि असले, िरी हिची महि मित्िाकािंक्षाकारणे अिंध झाली 

िोिी, त्याच ेप्रहिक म्िणनू महिने नेत्ािर पट्टी बािंधनू सदिैच 

एकािंगीच हिचार केला.” कुिं िीने सहिस्िर कथन केले.” 

मिर्षी शियपूाने ि ेसिड आम्िािंला कथन केले िोिे.” 

“आहण आमच ेहप्रय काकाश्री यमाचा अिंश, िर गरुुदिे, 

द्रोण बिृस्पहिचा अिंश िोिे.” अजुडनाने दःुखाने म्िटले, “िे 

पनुि त्या उभयिंिामध्ये हिलीन झाले असिील.”  
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“मला िाटिे, पतु्िो! हसध्दीलोक माझ्या प्रहिक्षेि आि े

आहण मी हिची अपराहधनी आि,े मी हजला माझ्या पहिच्या 

मतृ्यचूा सिंपणूड दोर्ष हदला, माझ्यामळेु -कारणे हजच ेजळेु पतु् 

अनाथ झाले, िी माद्री म्िणजे धहृिका माझी प्रिीक्षेि आि.े” 

कुिं िीने प्रभाहिि िोऊन म्िटले. हिच ेनेत् पिूेला रोखनू िोिे. 

“राजमािे, मतृ्यचू े रुप कुणालािी कधीच हप्रय िाटि 

नसि.े कारण मतृ्य ूकधी कधी व्यक्तीला त्याच्या अनहुचि 

कमाडची हशक्षा दिे असिो!” सिदिेाच्या सिंकेिािर द्रौपदी 

चहकि झाली, “राजमािािंनी आजपयांि कुठले अनहुचि कमड 

केले आि,ेका?” 

“राजमािे, आपण लाक्षागिृाच्या घटनािंपासनू सिड 

कािी स्मरण करािे!” सिदिेाने गढूाथाडने म्िटले. 

🚩🚩🚩🚩 
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“यथाथाडि मी पािक केले आि.े मी असे करायला नको 

ििे िोिे. मी त्या हनरपराध स्त्रीला पाच पतु्ािंसि महदरा प्रदान 

करुन यहद लाक्षागिृाि अर्कून ठेिले नसिे आहण माझे-

माझ्या पतु्ािंच ेप्राण रहक्षण्यासाठी हिचा-हिच्या पतु्ािंच्या मिृ 

शिािंचा प्रयोग केला नसिा, िर मी या भयािि अहग्नमध्ये 

अर्कून त्या स्त्रीप्रमाणे माझ्यािर अशी मतृ्यचूी घहटका 

आलीच नसिी.” कुिं िी पिािापाच्या आहण अरण्यािील 

अहग्नमध्ये जळि िोिी. हिच्यासमोरच असलेल्या िकृ्षाच्या 

पारािर असलेले धिृराष्र ि गािंधारी यािंना अहग्नचा गिंध 

जाणि ूलागला िोिा. 
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“अहग्न………. अहग्न! कृपया आमचे रक्षण करा, या 

दािानालापासनू! पिूी कुरुकुलाला अहग्नहशखेच े भय 

भेर्सािि िोिे. आिा हिच्याच जनकाचे अहग्नचे 

कुरुकलाच्या ज्येष्ठ नरेश असलेल्या आम्िािंस भय िाटिे 

आि!े” धिृराष्र सेिकािंना िाकारि िोिा, “सेिकिो! 

आमच ेरक्षण करा! या अहग्नपासनू! िा अग्नी हिझिा!” “िा 

अहग्न हिझणे शक्य नािी. कारण मिाराज, आपण ि 

आपल्या भ्रात्याने िाच अहग्न प्रज्िहलि केला िोिा. 

त्यानिंिर मी ि कुिं िीने, आपल्या पतु्ािंनी ि पािंरु्पतु्ािंनी ह्या 

अहग्नचे ििन केले िोिे. याहशिाय त्या अहग्नहशखेने 

आमच्या पतु्ािंचा अिंि केला, आिा हिचाच हपिा -िा अहग्न 

आपला अिंि करु पािि आि.े” गािंधारी पािंचालीला दोर्ष दिे 

िोिी. याहशिाय त्या अहग्नहशखेने दु्रपदकन्येने आमच्या 

पतु्ािंना अिंि केला िोिा -नव्ि,े पािंरु्पतु्ािंकरिे करिनू घेिला 

िोिा. आिा हिचाच जनक -हपिा- िा अहग्न आमचा अिंि 

करु पािि आि.े” गािंधारी आधी धिृराष्र -पािंरु्ला, िर 
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आिा पािंचालीला दोर्ष दिे िोिी. मात् अहग्न त्यािंच्या जिळ 

जिळ येि िोिा. त्याच्या उष्णिेची झळ त्यािंना लागि िोिी. 

अहग्नच्या प्रिाराकारणे, िस्त्रािंच ेएक -एक अग्र जळि 

िोिे अन ् गळून पर्ि िोिे. िािािंची त्िचा ज्िाळािंकारणे 

जळि िोिी, त्िचेच ेआहण िस्त्रािंच ेपापदु्र ेपर्ि िोिे. त्या 

एकाकी िनाि त्या हिघािंचा आक्रोश गुिंजि िोिा, िेदनािंनी 

भरलेला. 

 

“आि…….!” दीप प्रज्िहलि करिाना पािंचालीच्या 

िािाला चटका बसला. हिने िहत्तडका प्रज्िहलि केली 

असिा, त्या िहत्तडकेच्या उष्णिेची झळ हिच्या िािालािी 

बसली, हिचे एक बोट काळे पर्ले िोिे. 

“आयडपतु्!” असे म्िणनू पािंचालीने आपल्या बोटािर 

फुिं कर घािली. “ऋिानिृे!” सिदिेाने हिच्या बोटािंना शीिल 

जलाच्या पात्ाि घािले, “ि े िर सिंकेि आििे, 
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राजमािेिरील सिंकटाच!े अन्यथा ि ू अहग्नकन्या 

असल्याकारणे अहग्न िलूा क्षहि पोिचि ू शकि नािी.” 

“आयडपतु्! िर आपण आपले दिू अिश्य शियपूािंच्या 

आश्रमाि धार्ले पाहिजेि.” पािंचालीने म्िटले. 

“अिश्य, ऋिानिृे!” असे म्िणनू सिदिेाने 

सिंध्यासमयीच िेळ न दिर्िा दिू ि सैहनक धार्ले, 

शियपूाच्या आश्रमाि! 

“असे काय झाले, सिदिेा?” नकुल आपल्या 

रत्नमिंचकािरुन उठला. त्याच्या प्रश्नािर सिदिेाने गािंभीयाडने 

म्िटल,े “नकुला, आपली मािा सिंकटाि आि ेरे! मला ज्ञाि 

आि,े हिच ेरक्षण असिंभि आि,े मात् पतु् या नात्याने हिच्या 

अिंहिम समयी उपहस्थि रािणे आपल्या सिाांस अपररिायड 

आि.े ि ूअन्य भ्रात्यािंना सहूचि कर.” 

नकुलाने त्याच्या शब्दािंिर हिश्वास ठेिि अन्य 

पािंर्िािंना सहूचि केले. अन्य पािंर्िािंनी िे जाणनू रथ सज्ज 
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केले ि त्या सिडजणािंनी पािंचालीसि िनाि गमन केले. मात् 

ित्पिूीच कुिं िी, गािंधारी ि धिृराष्राचा जळून मतृ्य ूझाला 

िोिा. 

पािंर्िािंच ेरथ ज्याक्षणी िनाि पोिोचले, त्याक्षणी त्यािंना 

हदसला, िो दािानल, िनािील िस्िूिंची राख, प्राण्यािंचे 

किं काल, कुिं िी -गािंधारी-धिृराष्टाची जळलेली शरीरे. िे पािून 

पािंर्ि शोकमग्न झाले, मात्ा त्यािंना अजनू दःुख भोगायच े

िोिे……. 
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िवम बंध  

 

 

 

“र्ी पिूी स्ििः हिर्षयी हकिी अििंकार बाळगायचो, मी 

हकिी सामथ्यडशाली आि,े मी सिडशे्रष्ठ धनधुडर आि,े मला 

प्रत्येक अस्त्र अिगि आि,े मी मिायोद्धा आि.े मात् िा 

अििंकार माझा भ्रम िोिा. िचे सत्य आि े की मी कसा 

कृिास्त्रिीन आि,े मी कसा सामथडिीन आि,े माझ्या 

महस्िष्कािनू अस्ािंच्या मिंत्ाच्या स्मिृी नष्ट िोऊ लागल्या 

आििे, जण ू मस्िकािर (माझ्या) प्रत्येक मासिंपेशीचा 

हिस्फोट िोि आि!े मी इिका बहलष्ठ आि,े मात् िरीिी 

त्याक्षणी माझे दोन्िी िाि थरथरि िोिे, िे िर गािंर्ीििी पेल ू

शकि नव्ििे.” अजुडनाच्या क्षीण शब्दािंि पिािाप ि प्रगाढ 

लज्जािी िोिी, “असो आपल्या पत्नीचे- कृष्णाच े रक्षण 
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सभेि करिा आले नािी, िो आपल्या सखाच्या कृष्णाच्या 

पत्नी- उपहस्त्रयािंचे कसिं रक्षण करणार? माझ्या नेत्ािंदखेि त्या 

दषु्ट हभल्लािंनी कृष्णाच्या कािी हस्त्रयािंच ेआहण िारकाच्या 

सिंपत्तीचे िरण केले आहण मी कािीच करू शकलो नािी. 

कारण ज्याने हििस्िि सयूाडिारे िैिस्िि मनलुा प्राप्त केलेले 

झालेले दहुमडळ ज्ञान मला प्रदान केले, िोच माझा सखा 

त्यानेिी त्याच्या हनजधामी प्रयाण केले. 

“आयडपतु्! आपण, असत्य म्िणिािाि? कृष्णाचे 

गोलोक प्रस्थान असिंभि आि!े” पािंचालीच े मानहसक 

सिंिलुन ढळले िोिे, िी िारिंिार अजुडनाचा किं ठिार ओढि 

हिचारि िोिी. 

“कृष्णच म्िणाला िोिा, आत्मा हिहभन्न दिेािंची िसे्त्र 

धारण करिो आहण त्यािंचा त्यागिी करिो, त्याप्रमाणेच 

कृष्णाने दिेत्याग केला िोिा, मात् त्याक्षणी िो अत्यिंि 

िणािाि ि दःुखाि िोिा. कारण कृष्णासमोरच यादि 
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आपल्याच कुिं टुबजनािंिर प्रिार करि िोिे ि कृष्ण हनरुपाय 

िोिा. त्याने त्याक्षणीच दिेत्याग केला, ज्याक्षणी मी 

त्याच्याजिळ गेलो िोिो आहण त्याला हिनिंिी केली िोिी, 

“मला सोरू्न जाऊ नको रे!” मात् िोपयांि कृष्णाच ेपाहथडि 

शरीर हनष्प्राण झाले िोिे.”अजुडनाने रथाच्या मिंचकािरील 

िस्त्र उघर्ले, “ि ेपिा, कृष्ण -बलरामािंची पाहथडि शरीरे!” 

िे पािून सभुद्रा कोसळली. हिला पािंचालीने सािरले. 

कृष्णाच्या ि बलरामािंच्या मखुािंिर प्रचिंर् िाण ि हचिंिा िोिी. 

सिदिेाने पािूनच जाणले की मनषु्याच्या भािी नैहिक 

अध:पिनकारणे ि अधमाडकारणे या उभयिंिाची मखुमिंर्ले 

हचिंहिि आििे.” 

सिदिेाने नेत् हमटले. त्याला आभास झाला की 

सिाांदखेि धमड ि सिंस्कृिीच े िस्त्रिरण िोईल, अपमान 

आहण हिटिंबना िोईल, िरीिी बिुिािंश व्यक्ती 

आपल्याप्रमाणे, भीष्म, धिृराष्र, कृप, द्रोणाहद धमडज्ञािंप्रमाणे 
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मौन साधिील. हिदरु, हिकणड िसेच ययुतु्सपु्रमाणे धमाडचा 

पक्ष धारण करणारे फारच अत्यल्प असिील. 

“धमाडच्या जागिृीसाठी िझुी आिश्यकिा आि,े 

कृष्णा! िचू म्िणाला िोिास ना, ज्या-ज्यासमयी धमड ग्लािंि 

िोईल, सिंस्कृिीचा अपमान िोईल, त्या-त्यासमयी ि ू धमड 

सिंस्कृिीचा पक्ष धारण करून दजुडनािंचा नाश करिोस. मला 

आभास िोि आि े की िापार यगुापेक्षा भािी यगुामध्ये 

भयिंकर घरे्ल, धमड -सिंस्कृिीला िेच सिंकटकारण ठरेल. 

म्िणनूच ि ूपनु्िा पनु्िा दिे धारण कर.” सिदिेाने कृष्णाला 

प्राथडना केली, ित्क्षणी कृष्णाच ेपाहथडि अधर िलले अथिा 

सिदिेाच्या मस्िकाि अमिूड शब्द गुिंजले, 

“ धमडजागिृीसाठी प्रत्येकाने स्ििःिील कृष्णाला जागिृ 

केले पाहिजे, ज्याप्रमाणे पािंचालीने द्यिुसभेि स्ििःमधील 

कृष्णाला जागिृ करून स्ििःच्या बदु्धीिारे पररहस्थिीिर 

माि केली िोिी. मी हिचे लज्जा रक्षण केले िोिे. मी धमड 

सिंस्कृिीला लहज्जि िोण्यापासनू रक्षण केले िोिे, 
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सिाांदखेि धमड सिंस्कृिीच्या अिंगािर नीिीित्िे, करुणा, प्रेम, 

हिश्वास ि हनष्ठेची िसे्त्र टाकून! याहशिाय त्या अपमानाच्या 

अहिउत्कट क्षणीिी पािंचालीच े िेज प्रखर िोिे, म्िणजेच 

धमाडच े िेज जािंज्िल्य िोिे. धमाडचा पाया ‘सत्य' ि े िोिे. 

म्िणनूच धमाडने धमडिनन करणाऱ्यािंना माि हदली, मात् िमु्िािं 

पािंर्िासारख्या कमडधमडकृपणािंकारणे त्या धमाडला न्याय प्राप्त 

करण्यासाठी िेरा िर्षे प्रिीक्षा करािी लागली. यहद 

िमुच्याप्रमाणे धमडकृपण ि कमडत्यागी भािी मनषु्य असिील, 

िर धमड ि सिंस्कृिीच ेकसे रक्षण िोईल?” 

कृष्णाच े शब्द सत्यच िोिे. सिदिेाने लज्जने मान 

खाली घािली. धमडज्ञ अथिा प्रिापी लोकािंचे याहशिाय 

राजकत्याांच ेधमडपालनच दबुडल असेल िर धमाडच ेरक्षण कसे 

िोणार? 

🛕🛕🛕 
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“भ्रािेिो! िी मगृचम ेधारण करािी आहण आपल्यासि 

राजिस्त्र-ेशसे्त्र धारण करािी!” यहुधहष्ठराने कृष्णाहजने धारण 

केली आहण अन्य पािंरु्पतु्ािंनािी मगृचमे हदली. 

अन्य पािंरु्पतु्ािंनी उत्तरीयािंचा त्याग केला ि शरीरािर 

मगृचमे लपेटून घेिली. त्यािंनी अलिंकाराचा-आभरू्षणािंचा 

त्यागिी केला िोिा. 

ित्क्षणी पािंचाली पािंरु्पतु्ािंच्या कक्षाि प्रिेशली. हिचा 

िेर्ष पािून सिड पािंर्ि चहकि झाले, परिंि ुत्यानिंिर त्यािंच्या 

लक्षाि आले की त्यािंची सिधहमडनी -अधाांहगनी त्यािंचाच 

पथाच ेअनसुरण करणार आि…े.. 
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त्यािंनी पाहिले,पािंचालीने कर्षाय राजअिंकुश धारण 

केलेले िोिे आहण स्किं धािर कृष्णाहजन लपटलेले िोिे. िी 

अनलिंकृि िोिी. याहशिाय हिने पषु्प, रत्न, सगुिंधी द्रव्ये, 

चिंदन चणूड आहद शृिंगार उिरिलेला िोिा, अथाडि हिने पनुि 

सचैल स्नान केलेले िोिे. त्याकारणे शृिंगारिीन ि रत्निीन 

असलेले हिचे रुप अहग्नच्या हिलक्षण िपोिेजाने उजळलेले 

िोिे. म्िणजे मळूच ेिेज अहधक प्रकटरीिीने झळाळि िोिे.  

“कल्याणी! ि ूिी कर्षाय िसे्त्र का धारण केलीस? िसेच 

कृष्णाहजनाच ेकाय औहचत्य? याहशिाय ि ूअनलिंकृि का 

आिसे आहण शृिंगारिीनिी?” यहुधहष्ठराने प्रश्न केला. यािर 

द्रौपदीने उत्तरिी हदले, “आयडपतु्, मी सिंपणूडिः अनलिंकृि 

नव्ि.े मी सौभाग्यहचन्ि ेधारण केली आििे. िी स्िणडकिं कणे, 

हििािमहुद्रका, चरू्ामणी, किं ठिार ि हदव्य िस्त्रिी धारण 

केलेले आि.े मीिी आपल्यासि मिाप्रस्थान करणार आि.े” 

यािर पािंर्िािंनी हिशेर्ष कािी प्रहिहक्रया हदली नािी. 

भीमसेनाने म्िटले, “ित्पिूी आपण िहस्िनापरूाचा नरेश ि 
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मी मिाराणी-परीहक्षि-मद्राििी आहण इिंद्रप्रस्थाचा नरेश -

राज्ञी-िरृ्षकेि ुत्याची पत्नी -कािंचनमिीचा राजहिलक केला 

पाहिज.े” 

पािंर्िािंनी हिशेर्ष प्रहिहक्रया न दणे्यामागे एकच कारण 

िोिे की त्यािंनािी त्यािंची सिचाररणी त्यािंच्यासि मिाप्रस्थान 

करेलच, िी त्यािंच्या अिंहिम याते्ि सिभागी िोईलच, अशी 

खात्ी िोिी, हकिं बिुना हिश्वास िोिा. 

“आयडपतु्! अथाडिच, आपण ि ेअिंहिम किडव्य केलेच 

पाहिजे. याखेरीज अजनू एक किडव्य आि,े जे मला 

मित्त्िपणूड िाटिे आहण अहिआिश्यकिी.” पािंचालीने 

गढूाथाडने म्िटले. हिच्या शब्दािंकारणे पािंर्िािंची ििंद्री भिंगली. 

नकुलाने हिचारले, “अजनू कुठले किडव्य शेर्ष राहिले आि,े 

नीलािंहगनी? याहशिाय यािून कोणिे कायड अहिआिश्यक 

िाटिे आि?े” 
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“परीहक्षिाला गिृस्थाश्रमािील सिंन्यासाच ेमित्त्ि कथन 

करण्याच े ि सिड प्रकारच्या हिकारािंपासनू हिशेर्षिः 

क्रोधापासनू िसेच अििंकारापासनू दरू रािण्याच े सहूचि 

करण्याच ेि ेमित्त्िाच ेकायड आि!े” कृष्णेचा गिंभीर स्िर. 

हिच्या या शब्दािंिर पािंर्ि गिंभीर झाले. ित्क्षणी 

सेिकाने येऊन म्िटले, “मिाराज, मिर्षी िैशिंपायनािंच े

आगमन झाले आि.े त्याकारणे आपण त्िररि सभास्थानी 

याि,े अशीच त्यािंची इच्छा ि आज्ञा आि.े” यािर अजुडनाने 

द:ुहखि स्िराि म्िटले, “उहचि म्िटलेस ि!ू “आपण त्िररि 

सभास्थानी आहण िनाि प्रस्थान केले पाहिजे. कारण 

मोिाच,े नात्यािंच े बिंध िळूिळू िोर्ायला पाहिजेि.” 

अजुडनाच्या या शब्दािंना पािंचालीने हिरोध केला, “मात् 

पािंर्ि आहण पािंचालीचा भािबिंध अत्यिंि दृढ ि अखिंहर्ि 

आि,े आहण ………” पािंचालीच ेिाक्य िोर्ि यहुधहष्ठराने 

म्िटल,े “आपण सभेि प्रस्थान केले पाहिजे.” 
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पािंचालीला कळेना, यहुधहष्ठराने हिच ेिाक्य का खिंहर्ि 

केले िे. 

हिने पािंरु्पतु्ासि राजसभेि प्रस्थान केले. त्यानिंिर 

पािंचालीने परीहक्षि ि मद्राििीच े राजहिलक करुन त्यािंचे 

पिंचारिीने स्िागि केले. याखेरीज यहुधहष्ठराने परीहक्षिाला 

स्िणाडचा हकरीट प्रदान करुन त्यािंच्या िािाि िलिार आहण 

राजदिंर् सोपािला. ित्क्षणी कृष्णेने मद्राििीच्या िािाि 

राजदिंर् िसेच कलश प्रदान केला. त्यानिंिर परीहक्षि-

मद्राििीचा राज्याहभर्षेक झाला. त्यािंचा राज्याहभर्षेक 

झाल्यानिंिर पािंर्िािंनी ज्याक्षणी सभेिनू प्रस्थान केले, 

त्याक्षणी परीहक्षिाने पािंर्िािंच्या मागे धािि जाऊन 

अजुडनाला आहलिंगन हदले. त्याला हकिं बिुना याचे हिस्मरण 

घर्ले की िो आिा सम्राट आि,े बालक नव्ि.े 

त्याने म्िटले, “मी कुठल्यािी पररहस्थिीि आपणािं 

सिाांस िानप्रस्थ करु दणेार नािी. ि ेऐकून पािंर्िािंच्या मनाि 
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पनुि मोि हनमाडण झाला. अशा हिकट समयी द्रौपदीने 

परीहक्षिाला पािंर्िािंपासनू दरू करि म्िटले, “परीहक्षिा! 

आम्िी िझु्यापासनू दरू गमन करिो आि,े याचा अथड असा 

नव्ि े हक आमच े सिंस्कार िझु्यापासनू दरू िोणार आििे. 

आमच ेमागडदशडन ि आहशिाडद सदिै िझु्यासि आििेच. ि े

लक्षाि ठेि की क्रोध ि अििंकार या हिकारािंपासनू सदिै ि ू

दरू रािािेस. त्यािच िझुे कल्याण सामािलेले आि!े“ 

“हपिामिी, यिुराज जनमेजयिी िझु्याहशिाय रािू 

शकणार नािी. हनदान त्या बालकाकरे् िरी पािा.” 

परीहक्षिाने जनमेजयाला द्रौपदी समोर आणले, ित्क्षणी 

जनमेजयाने हिनिंिी केली, “कृपया आम्िािंला सोरू्न 

िानप्रस्थ करु नकोस, प्रहपिामिी!” यािर पािंचालीने 

जनमेजयाला म्िटले, “जनमेजया, मला प्रहपिामिािंसि 

(िझु्या) प्रस्थान करािेच लागेल, त्याहशिाय पयाडय नािी. 

कारण आमचा सखा आमची शक्ती, सिडस्ि, सामथ्यड, िेज 

िसेच सिंिेदना िोिा. त्याने मिाप्रस्थान करिा- करिा 
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आमची शक्ती, सिडस्ि, सामथ्यड, िेज िसेच सिंिेदना शोर्षनू 

घेिल्या आििे. त्याकारणे आम्िी सिड शनू्य झालो आििे. 

आिा मिाशनू्याकरे् प्रस्थान करण्याचा समय आला आि.े 

चलािे, आयड!” 

पािंरु्पतु् क्षणभरिी िहस्िनापरुाि थािंबले नािीि. त्यािंनी 

क्षणाधाडि आपल्या पत्नीसि इिंद्रप्रस्थाि प्रयाण केले. िेथील 

राजमिालाि त्यािंनी िरृ्षकेिचुा ि कािंचनमिीचा राजहिलक 

केला. मात् िािंहशक िरे्ष आहण हिक्षोभाकारणे िरृ्षकेिनेु 

त्यािंना रोखले नािी. मात् िेथे उपहस्थि असलेल्या दहेिका, 

हिजया, सभुद्रा, करेणमुिी, पौरिी िसेच भानमुिी अशा 

पािंर्िहस्त्रया पािंरु्पतु्ािंना रोखण्याचा प्रयत्न करु लागल्या. 

परिंि ुत्यािंच ेप्रयास हिफल ठरल.े 

“आयड, आपण आमचा त्याग करुन नका. कृपया 

आम्िािंलािी मिाप्रस्थान करु द्यािे.” 
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*आम्िीिी आपल्यासि िनािंिील कुट्यािंमध्ये हनिास 

करु.” 

“आपले चरणिल भेगाळले, िरी आम्िी आपल्यासि 

अिंहिम प्रिास करु.” 

“आम्िी स्िगड इहच्छि नािी, फक्त आपल्या 

सििासाची इच्छा आि ेआमची!” 

“आपण सिाांनी येथनू प्रस्थान केले, िर!” सभुद्रनेे हचिा 

प्रज्िहलि केली, “भ्रािाश्री यहुधहष्ठर, पाथडराज, मी अहग्नदाि 

करुन घेईन.” ि ेपािून द्रौपदी हन:शब्द ि मखुस्ििंभच झाली. 

“नािी, सभुद्र!े” नकुलाने म्िटले, “असा कुहिचारिी 

करु नकोस.” 

 “भद्र!े कदाहचि िझुा मतृ्य ूहनयिंत्याने असाच हलहिला 

असेल.” सिदिेाने शािंिपणे म्िटले. 
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“ि ूद्रौपदीप्रमाणे अखिंर् सौभाग्यििी िोऊन मतृ्यसू प्राप्त 

िोणार असशील. चला, भ्रािेिो! आपल्याि इिकेिी 

सामथ्यड उरले नािी, की सभु्रदचेा हनियभिंग करािा.” 

“असे कसे शक्य आि?े” अजुडनाने क्षीण स्िराि म्िटल.े 

त्याने पजडन्यास्त्र मिंत् स्मरण्यास प्रारिंभ केला. मात् त्याला 

कािीच स्मरेना. 

पािंचाली ि पािंर्िािंच ेकािीच न ऐकिा सभुद्रनेे अहग्नदाि 

करण्यास प्रारिंभ केला. ित्क्षणी पािंर्िािंनी सेिकािंना जल 

आणण्याचा आदशे हदला. परिंि ुव्यथड! हचिा हिझल्यानिंिर 

सभुद्रचेा हनष्प्राण दिे प्राप्त झाला. अजुडनाने हिच े मस्िक 

मािंर्ीिर घेिले आहण शोक ि पिात्ताप करण्यास प्रारिंभ 

केला. त्यािच त्याच े िस्त्र जळून गेले. नकुलाने त्याला 

सािरल.े 
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हनयिीने अजनू एक धागा छाटला िोिा! आिा पािंर्ि-

पािंचालीला मोिापासनू हिभक्त- अहलप्त िोऊन प्रयाण 

करण्यािाचनू हिकल्प नव्ििा.  

🚩🚩🚩 
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“प्रत्येक पा ा़िंर्िाच्या हप्रयिमािो! पािंरु्कुलाच्या 

राजहस्त्रयािो! आपण सिडजणी आमच्यासि मिाप्रस्थान करु 

शकि नािी. कारण मिाप्रस्थाि अहिश्रािंिपणे चालािे 

लागिे, याखेरीज हिश्रािंिीसाठी पणडकुटी ि मिंहदराि थािंबािे 

लागेल,भोजनाकररिा पक्िान्ने प्राप्त िोणार नािीि, फले 

आहण त्यानिंिर पणाडच े भक्षण करािे लागेल. सिाडि 

मित्त्िाच े म्िणजे जिंगली श्वापदाने िमुच्यापैकी कुणािर 

आक्रमण केले िर, आम्िी आपणािंस सिंरक्षण पणूडिः दऊे 

शकणार नािी. कारण आम्िी सिडजण सामथ्यड िीन ि 

शक्तीिीन झालो आिोि. याखेरीज हिमालयासम पिडिािर 

अथिा कोणत्यािी पिडिािर आरोिण करणे, हिशेर्षिः 
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हिमानाहशिाय ि ेसिजसलुभ नसिे. िेथे असलेला िायचूा 

अभाि आहण प्रकाशाचे आहधक्य, हनसरर्ा मागड, िारिंिार 

कोसळणारे हिमपुिंज, िादळी िारे, श्वास घेिाना पीर्ा िोणे, 

अशा कठीण पररहस्थिीशी सिंघर्षड करािा लागिो.” 

यहुधहष्ठराने सहूचि केले. 

“िेथील घळी, हिमप्रपाि, हशखरे, कठोर पार्षाणखिंर्, 

किं टकी मागड पार करणे जिळजिळ अशक्यच असिे. यहद 

िमुच्यापैकी कोणाचा िेथे दिेािंि झाला अथिा कोणी िेथेच 

कोसळल,े िरी आम्िी िळूनिी पािू शकि नािी, कारण 

आम्िी जर िळलो, िर आमचा मोि पनुि बळािेल.” 

सिदिेाने कठोरपणे म्िटले. 

“पािंचाली, ि ेहनयम िलुा मान्य आि ेका?” भीमसेनाने 

प्रश्न केला, यािर पािंचालीने मान र्ोलािली, “मला मान्य 

आि.े कारण मी ज्येष्ठ पािंर्िस्त्री म्िणजे पािंर्िािंची पट्टराणी 
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आि.े त्याकररिा हकिीिी कठीण ि असलुभ असली िरी, 

मी पािंर्िासि अिंहिम यात्ा करणारच.” 

मात् ि ेसिड ऐकून भय ि आिंशकेने अन्य पािंर्ि हस्त्रयािंनी 

नकार हदला. त्याकारणे पािंरु्पतु् पािंचालीसि सिडप्रथम 

रथािारे इिंद्रप्रस्थ ि िहस्िनापरुािनू बािरे पर्ले. त्यािंनी 

रथाचा त्याग केला. मिंदार -गिंधमादन पिडिाजिळ असिाना 

पादत्ाणािंचा त्याग, केदारनाथ क्षेत्ी फलािंचा त्याग, सरस्ििी 

नदीच्या पात्ाजिळ शस्त्रािंचा त्याग असे पािंर्िािंनी हनहिि 

केले िोिे. मात् अजुडनाच्या मनाि अजनूिी गािंर्ीि 

धनषु्याहिर्षयी मोि िोिा. 

पािंर्िािंनी सिडप्रथम मिर्षी व्यास आहण शौनकािंच्या 

आश्रमाि कािी हदनापयांि हनिास केला. त्यानिंिर त्यािंनी 

मिंदार -गिंधमादन पिडिाकरे् प्रस्थान केले. त्यासमयी त्यािंनी 

पररहचि िीथाांचे दशडन घेिले, किं रु्मनुींचा आश्रम, 

नैहमष्यारण्य, बहद्रकाश्रम, मधहुिनी आहद िीथाांच े दशडन 
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घेिले. पहित् कुिं र्ामध्ये स्नानेिी केली. त्याकारणे पािंरु्पतु्ािंना 

ि पािंचालीला िनिासाचे हदन स्मरले. मात् त्या हदनािंमध्ये 

आहण या हदनािंमध्ये भेद िोिा. त्या हदनािंमध्ये कष्ट, पीर्ा, 

िसेच कठीण प्राकृहिक पररहस्थिीने कुरुसिंिाराच्या प्रेरणेची 

जाणीि हदली िोिी, मात् या हदनािंमधल्या कष्ट, पीर्ा आहण 

कठीण नैसहगडक पररहस्थिीने िा दिे ि जीिन नाशििंि आि,े 

अशा हिरक्ती ची जाणीि करून हदली. 

त्यानिंिर पािंचाली ि पािंरु्पतु्ािंनी पादत्ाणािंचा त्याग केला. 

त्यािंच्यासि कािी मागडदशडक ऋहर्ष चालि िोिे. 

मात् पािंर्ि ि पािंचालीने पादत्ाणािंचा त्याग करिाच त्या 

सिाांच्या चरणािंना किं टक, पार्षाणखिंर्, मागाडिील किं टकी 

िस्ि ूरुि ूलागल्या िोत्या. मात् त्या सिाांना त्या जखमािंची 

पिाड िोि नव्ििी. कारण पािंरु्पतु्ािंना स्िगाडरोिण करण्याची 

मित्िाकािंक्षा िोिी, हिशेर्षिः यहुधहष्ठराला प्रथमि:च सदिे 

स्िगाडरोिण इच्छा िोिी. हकिं ि ुपािंचालीला अशा प्रकारची 
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कुठलीिी इच्छा राहिली नव्ििी. कारण हिला आपल्या 

सख्याहशिाय जगि हनरस िाटू लागले िोिे. हिला फक्त 

इिकेच िाटि िोिे की आपण आपल्या मळू स्थानी 

म्िणजेच अहग्नलोकी ि इिंद्रलोकी, आपल्या मळू स्िरुपाि 

म्िणजेच शची, श्री, िसेच कृत्येच्या स्िरुपास प्राप्त झाले 

पाहिज.े 

अजुडनालािी अशा प्रकारची (कािीशी) इच्छा िोिी की 

आपण सदिे गोलोकाि अथिा िैकुिं ठाि गमन करािे, याच 

पाहथडि शरीरानेच अथाडिच नराच्या नरजन्मीच्या कायेने 

(मत्यड) नारायणाच्या हदव्य दिेाला आहलिंगन द्यािे, 

त्याकारणे नर-नारायणाच े यगुलु पणूडत्िाने पररपणूड, सिंपन्न 

आहण अखिंहर्ि िोईल.(राहिल) आिा केदारनाथ येईल. 

िेथेच नर-नारायणािंच्या म्िणजे आम्िािं दोघािंच्या सख्यिेच्या 

स्महृिहचन्िािंच ेम्िणजेच आश्रमाच े(त्यािंच्या) दशडन घरे्ल, 

अजुडनाने हिचार केला. 
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पािंरु्पतु्ािंनी त्यानिंिर केदारनाथाच े दशडन घेिले आहण 

फलािार त्यागण्याच्या हनिय केला. त्यािंना आपल्या ज्येष्ठ 

पत्नीसि पणाांच े(पान) भक्षण प्रारिंहभि केले. 

त्यानिंिर पािंरु्पतु्ािंनी सरस्ििी नदीच्या पात्ाजिळ 

आपल्या िलिारी, धनषु्य, िणूीर, प्रास (भाला) आहद 

शस्त्रासे्त्र त्यागली. पािंचालीने आपली हप्रय अशी िलिार 

िेथेच त्यागली. आिा शस्त्र नसनूिी हििंस्त्र श्वापदािंच े भय 

िाटि नव्ििे. कारण ईश्वर ि ईश्वराच े नाममिंत् समीप 

असिाना अथाडि त्याचे आहशर्ष असिाना, मिंहदराि ईश्वर 

सेिा करि असिाना त्यािंना हििंस् श्वापदािंपासनू कािीच इजा 

िोणार नािी, अशी खात्ी िाटली िोिी. त्याकारणे िे हनहिि 

िोऊन हिमालयाच्या पिडिहशखरापाशी पोिोचण्यासाठी 

चाल ूलागले. मात् अजुडनाने गािंर्ीि धनषु्य आहण अहग्नदत्त 

अक्षय िणूीर त्यागला नव्ििा. म्िणनू पािंर्ि -द्रौपदी 

हिमालयाच्या पायथ्याशी पोिोचिा, ित्क्षणी अहग्नदिे 

िेथेच प्रगटला आहण त्याने अजुडनाकरे् गािंर्ीि ि िणूीर 
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माहगिले. अजुडनाने िे प्रदान केलेिी. त्याक्षणीच ऋहर्ष ि 

ऋहर्षकुमारािंनी त्यािंना हनरोप हदला, मात् त्यािंनी हनरोप दिेा-

दिेा पािंरु्पतु्ािंना हिमालयाची हशखरे, घळी, हिमप्रपाि अशा 

दषु्कर मागाडिनू चालिाना येणाऱ्या हिपदा, िादळे अथिा 

हिमिरे्षहिर्षयी पनुि सहूचि केले आहण स्ििःची पयाडयाने 

स्ििःच्या दिेाची काळजी घेण्यासाठी कहथि केले, 

जेणेकरून पािंर्िािंना आपल्या ज्येष्ठ पत्नीसि सदिे 

स्िगाडरोिण ि हिमाचलािर प्रस्थान करिा येईल. पािंरु्पतु्ािंनी 

पािंचालीसि ऋहर्षगणािंच े आहशर्ष घेऊन हनरोप हदला ि 

त्यानिंिर त्या सिाांनी आपापल्या उत्तरीयाचा त्याग केला. िे 

पािून पािंचालीनेिी आपले उत्तरीय त्यागले ि त्याजागी 

कृष्णाचा हपिािंबर लपेटून घेिला. 

हिमालयाच्या स्िहणडम िेजाने प्रकाहशि ि पहित् 

झालेल्या हशखरािर पािंर्िािंनी पािंचालीसि आरोिण केले 

िोिे. एव्िाना िे सिडजण हिमालयाच्या उच्चिम हशखरािर 

आरोिण करि िोिे. त्याकारणे पािंचालीच्या श्वसनिेगाि 
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अहधकच व्यिधान येऊ लागले िोिे. हिच्या शरीरािरील 

िसे्त्र हपिािंबर िगळिा जीणड झालेली िोिी, अन्नाहशिाय ि 

जलाहशिाय हिच ेशरीर कृश झाले िोिे. त्याकारणे हिला 

िारिंिार भोिळ येि िोिी. अधनूमधनू हिच्या नेत्ािंिर प्रदीप्त 

प्रकाश अथिा अिंधकार हदसि िोिा.. त्याकारणे िी 

पािंर्िािंचा िेग पकरू् शकि नव्ििी. कािी क्षणािंनी त्या 

उच्चिम हशखरािर अकस्माि हिमाच्या भमूीचा एक 

उपखिंर् कोसळला. पािंचालीने स्ििःच े रक्षण करण्याचा 

प्रयत्न केला. मात् त्याकारणे िी भमूीिर कोसळली. हिला 

कळले की स्ििःचे शरीराचे रक्षण आिा व्यथड आि.े हिघी 

कोमल पाऊले रक्तरिंहजि झाली िोिी, किं टक ि 

पार्षाणाखिंर्ाकारणे, िसेच हिच्या बािूमध्ये किं टकी 

िनस्पिीकारणे ओरखरे् उमटले िोिे, मात् हिमालयाच्या 

पहित् अशा उच्चिम हशखरािर असल्याकारणे हिच्या 

शरीराला हिशेर्ष अशा सिंिेदना नव्ित्या. हकिं ि ु हिच्या 

मनाला भािना ि चेिना िर िोत्या. मात् पािंर्िािंनी िळूनिी 
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पाहिले नािी. म्िणनूच हिने आपल्या पिींना िाकारण्याचा 

प्रयास केला, मात् हिच ेशब्द हिमपुिंजाप्रमाणे हिच्या किं ठाि 

द्रहिभिू झाले. 

हिला िाटले, ज्यािंच्यासि हिने दािंपत्यजीिन िसेच 

पत्नी धमाडचे पालन केले िोिे, ज्यािंच्यासाठी हिने िनिास 

काळाि िसेच मिाप्रस्थानकालाि हिहपनामध्ये दःुख,पीर्ा 

ि श्रम झेलले, ज्यािंच्यासाठी हिने अगहणि अपमान सिन 

केले, ज्यािंच्याप्रहि हिने अिंहिम क्षणापयांि पाहिित्याडच े

पालन केले, िे -हिच ेपिंचपिीदिे- त्यािंनी िळूनिी पाहिले 

नािी. त्यािंना स्िगाडची इिकी मित्िाकािंक्षा आि े की 

मतृ्यचू्या दाराि असलेल्या- हिचा त्याग करून स्िगाडच्या 

मागाडकरे् अग्रेसर झाले आििे. 

िे पािून द्रौपदीने मनोमन आक्रोश केला, “आयडपतु्िो! 

िमु्िािं सिड पािंर्िािंच्या िदयाि स्िगाडची इिकी मित्त्िकािंक्षा 

आि े की आपण सिड पािंर्ि मला अथाडि आपल्या 
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सिचाररणीला, सिगहमनीला, आपल्या ज्येष्ठ पत्नीकरे् 

िळून न पाििा हिमालयाच्या सिोच्च हशखराकरे् अग्रेसर 

झाला आिाि. असे काय घर्ले की आपण या हिममागाडिर 

माझा त्याग केलाि? का मला उठिनू सिाय्यिा दणे्याचा 

प्रयास नव्ि,े हिचार आपल्या मनाि आला नािी?” द्रौपदी 

ग्लािंि झाली िोिी, हिचा दिे सरु्षपृ्ती अिस्थेि असला, िरी 

हिच े मन ि आत्मा पणूडिः त्या अिस्थेि प्रिेशले नव्ििे 

अजनूिी. हिचा मौन ि अिाहचक आक्रोश सिुदय 

भीमसेनानेच ऐकला िोिा आहण िो क्षणाधाडि मागे िळला. 

त्याने पाहिले, द्रौपदी हिमाच्या उपखिंर्ािंच्या मागाडिर 

कोसळलेली आि.े मात् अजनूिी िी हजहिि िोिी म्िणनूच 

हिच्या िािाची अस्फुट िालचाल िोि िोिी. त्याला िाटल,े 

पािंचाली यहद हजहिि आि,े िर हिला उठण्याकररिा 

सिाय्यिा आपण केली पाहिजे, असा हिचार करून िो 

पािंचालीकरे् िळला. ित्क्षणी यहुधहष्ठराच्या स्िराकारणे, 

“थािंब भीमा!” पाचालीची ििंद्री भिंगली. त्याचिेळी भीमाने 
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पािंचालीसमोर हिला सिाय्यिा करण्यासाठी आपला 

बलिान िाि धरला, “भ्रािाश्री! कृष्णा मागाडिच पर्ली 

आि ेम्िणनू हिची सिाय्यिा मला करु द्या. कृष्णे, आपला 

िस्ि माझ्यापढेु िर, जेणेकरून मी िलुा सिाय्यिा करु 

शकेन.” पािंचालीने आपला िाि उचलण्याचा प्रयत्न केला 

मात् िो प्रयत्न हिफल ठरला कारण हिच ेउभय िाि जण ू

हनिेष्ट पर्ले िोिे त्याक्षणी यहुधहष्ठराच ेशब्द त्या दोघािंच्या 

ि अन्य पािंरु्पतु्ािंच्या कानी पर्ले,” द्रौपदीला सिाय्यिा करु 

नकोस. िी पािंर्िाकररिा हप्रया, दशडनीया, पिंहर्िा ि पहिव्रिा 

असली िरी िी शभुा, कल्याणी आपल्या पािका कारणे 

कोसळली आि.े िी सिड हस्त्रयािंमध्ये शे्रष्ठ असनूिी हिच्या 

आचरणाि दोर्ष िोिा म्िणनू हिच ेपिन झाले आि.े,” ि ेसिड 

ऐकून पािंचालीला क्रोध आला. यहुधहष्ठराच्या मनािील अढी 

(पािंचाली हिर्षयी) या उभय िाक्यािनू कळि िोिी. 

त्याकारणे पािंचालीला खेदिी िाटला. हिला िाटले, आपण 

असा कोणिा प्रमाद केला की आपल्या पिीला आपल्या 
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कमाडमध्ये पािक हदसािे? धमडराज कदाहचि 

अजुडनप्रेमाहिर्षयी बोलि असिील का? 

यहुधहष्ठराच े िे शब्द ऐकून पािंचालीच े हृदय दखुािले 

गेले ि पयाडयाने भीमाचिेी. यहुधहष्ठराला उत्तर दिे भीमाने 

म्िटले, “दोर्ष आहण पािक........? द्रौपदी सिी, पहिव्रिा 

हप्रयदशडनी, हिदरु्षी आहण सिडयोहर्षिारा आि.े हिने आपल्या 

सिाांचे सदिै हन:पक्षपािी ि समानिेने आचरण केले आि.े 

हिने कधीच प्रिारणा िा पक्षपाि केलेला नािी. हिने 

कुठल्यािी अिस्थेि ि पररहस्थिीिर आपल्या सिाडसि 

द:ुसि असलेले जीिन जगले आि.े िी पािकी कशी अस ू

शकिे? हिच्या आचरणाि दोर्ष कसा अस ू शकिो? हिने 

आपल्याकररिा पीर्ा, अिमान झेलले आििे. भ्रात्या ि े

िलुा स्मरणाि नव्ि!े” 

“ कल्याणीने मािा कुिं िीच े आज्ञेनसुार आपणा चौघािं 

पार्िािंचा पिी रूपाि स्िीकार केला. िरी हिने अजुडनाच्या 
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किं ठािर िरमाला ि जयमाला धारण केली असली, िरीिी 

मात् हिने आपणास चौघािं पािंर्िाचा केलेला स्िीकार केिळ 

दिंभ िोिा, प्रिारणा िोिी.” यहुधहष्ठराच े शब्द अत्यिंि 

पािंचालीिर गिंभीर आरोप करणारे िोिे. त्याचे शब्द ऐकून 

पािंचालीला कळले, की यहुधहष्ठरच्या रोख पािंचालीच्या 

अजुडन प्रेमाहिर्षयी िोिा. मात् त्याला द्रौपदीच्या पिीहनष्ठा 

अथिा पिीचा स्िीकार याबाबि शिंका घेण्याचा इहशका 

मात् िी अहधकार नव्ििा. 

 

अजुडन ि सिदिेालािी यहुधहष्ठलाच्या शब्दाचा अथड 

कळला िोिा. कारण अजुडनालािी जाणीि िोिी की 

पािंचाली त्याच्यािर अत्याहधक ि सिाडहधक प्रेम करिे आि े

आहण हत्कालदशी सिदिेाला यहुधहष्ठर काय बोलणार आि,े 

त्याच्या शब्दाचा अथड काय आि ेया सिाांची कल्पना िोिी. 
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भीम ि नकुलािंनी आियाडने हिचारले, “काय? 

पािंचालीने मािआृज्ञचे ेपालन केले, ििंचना नव्ि.े” 

“अन्य पािंरु्पतु्िो! माझे शब्द सत्यच आि.े आपल्या 

ज्येष्ठ पत्नीने म्िणजेच कल्याणीने हनष्पक्षिेने पत्नी धमाडचे 

पालन केले नािी. हिने आपल्यािील चारी पािंर्िािंशी 

प्रिापणा केली आि.े िी आम्िािं पाचािंपैकी फक्त एकाला 

सिाडहधक प्रेम दिे राहिली, भ्रािेिो!” ि ेऐकून नकुल शिंहकि 

झाला. द्रौपदी त्याच्यािरच सिाडहधक प्रेम करि असणार 

याची हिशेर्ष शक्यिा ि कारण हदसि नव्ििे. भीमाच्या 

मखुािर प्रसन्न असे मिंद हस्मि उमटले. त्याला खात्ी िोिी 

की िी त्याच्यािरच अत्याहधक प्रेम करि असणार, कारण 

त्याने हिची प्रत्येक इच्छा, मित्त्िकािंक्षा, अपेक्षा ि आकािंक्षा 

पणूड केली िोिी. 

“िो कोण िोिा?” भीमसेनाने म्िटले. यािर यहुधहष्ठराने 

उत्तर हदले, “अजुडन! पािंचालीने अजुडनािरच सिाडहधक प्रेम 
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केले िोिे. या पक्षपािाकारणे हिचे पिन झाले आि.े” ि े

ऐकून नकुल हनराश झालाच, मात् भीमसेनाचा अपेक्षाभिंग 

झाला, त्याच्या मनाि दःुख, क्रोध, खेद, हिर्षण्णिा, उिेग ि 

पीर्ा अशा सिंहमश्र भािना दाटल्या िोत्या. त्याकारणेच 

हिला त्याने सिाय्य केले नािी, िळून िो स्िगडमागाडकरे् 

चाल ू लागला. कारण िो पािंचालीिर रुष्ट झाला िोिा. ि े

पािून द्रौपदीला क्रोध आला ि क्रोध िीच हिची शक्ती िोिी. 

त्याकारणे जण ू अहग्नशलाका हिच्या अिंगाि स्फुरली. िी 

धर्पर्ि ि थरथरि उठली. 

हिने आपल्या शरीराला हिमप्रिािाि, हिमप्रपािाििी 

हस्थर केले. हिच्या श्वसनाचा िेग िाढला िोिा, कारण िी 

हिमालयाच्या अत्यचु्च हशखरािर िोिी. मात् हिने आपला 

श्वसनिेग हनयिंहत्ि केला ि उच्च स्िराि पािंरु्पतु्ािंना प्रश्न 

केला, “धमडराज! मला एक प्रश्नाचे उत्तर द्या की स्ियिं िराचा 

पण पािंरु्कुमार अजुडनािंनी हजिंकला िोिा की नव्ििा? मी 

त्यािंच्या किं ठाि िरमाला ि जयमाला घािली िोिी की 
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नव्ििी? त्याक्षणी मी त्यािंची अधाांहगनी झाली िोिी की 

नािी? त्याक्षणी फक्त त्यािंचा माझ्यािर ि माझा त्यािंच्यािर 

एकाहधकार िोिा की ना? आयडपतु्, िर आपण अशा 

असत्याला अनमुोदन का हदलेि की, आम्िी हभक्षा अथिा 

दलुडभ िस्ि ू आणली आि,े असे का? अशा असत्य 

िचनाचा प्रयोग का केलाि आपण? मला एक प्रश्नाचे उत्तर 

द्या, मी हभक्षा आि,े का? मी दलुडभ िस्ि ूआि ेका? मी िर 

राजकुमार अजुडनािारे हजिंकली गेलेली सन्मिा स्ियिंिरा नारी 

िोिी ना! िरीिी आपण आयडपतु् अजुडन! आपण माझ्या 

मनाचा हिचार न करिा सािज्याने म्िणालाि, की िी 

पािंचाल राजकुमारी कृष्णा सिडप्रथम यहुधहष्ठराच्या िद्निंिर 

भीमाच्या, त्यानिंिर माझ्या ि नकुल सिदिेाच्या किं ठाि 

िरमाला घालेल. मात् मी िमुच्या शब्दािंचा अनादर नािी 

केला. माझ्याकारणे पािंरु्पतु्ािंमध्ये दिुी माज ूनये ि त्यािंचा 

एकमेकािंशी लढून नाश िोऊ नये म्िणनू मी िा हििाि केला. 

परिंि ुिमु्िाला ज्ञाि नसेल, त्याक्षणी गपु्तचरािंकरिे क्षहत्य िथा 
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कुरुपरुुर्षािंनी या हििािािर केलेला उपिास कळल्यािर काय 

मनहस्थिी झाली असेल, माझी…..” 

पािंरु्पतु् क्षणाधाडि थािंबले. 

यािर अजुडनाने द:ुखाहिशयाने उसासा टाकि म्िटले, 

“कृष्णे, कृपया असे म्िण ूनकोस. ि ूस्ििःला अशी पीर्ा 

करुन घेि आिसे, कृष्णे, कृपया शािंि…… “ अजुडन 

अर्खळला. त्याला जण ू िाटि िोिे असोशीने, कृष्णेने 

एकदा आपले िे शल्य बािरे काढून टाकाि,े मतृ्यसूमयी 

इिका भयिंकर बाण उराि असिा कामा नये, म्िणनू िो 

सहूचि करु शकला नािी. यािर द्रौपदीने थरथरत्या स्िराि 

म्िटल,े “आयडपतु्, अजुडन, मला रोख ूनका, मला बोल ूद्या. 

माझ्या मौनाकारणे माझ्या मतृ्यसूमयी मी शािंिपणे 

स्िगडलोकी प्रस्थान करु शकि नािी!” हिने धमडराजाला 

उद्दशेनू म्िटले, “धमडराज आपण इिक्या सिजिेने म्िटले की 

मी पक्षपािीपणाने अजुडनािंनाच प्रेम हदले. परिंि ु ि े
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बोलण्यापिूी आपण एकदािी हिचार केला नािी मी 

त्याक्षणी नििध ूिोिे. माझ्या नेत्ािंि अन्य िधपू्रमाणे उत्तम 

गिृस्थी करण्याच े स्िप्न िोिी, त्याक्षणी माझा 

पिंचकपररणयाचा आदशे माझ्या कणडपटलािर आदळला. 

मात् ज्याक्षणी मी आपले शब्द ऐकले, “पािंर्िािंि सदिै एकी 

व्िािी ि कौरिािंचा हिनाश करिा यािा म्िणनू िी शभुा 

द्रौपदी पिंचपिीच ेिरण करेल.” त्याक्षणी मी आपले भाग्य 

हस्िकारल.े कारण मी पािंरु्कुलामध्ये सौभाग्यदाहयनी 

कुलिध ू िोऊन प्रिेश केला िोिा, म्िणनू माझ्यामळेु 

पािंर्िािंमध्ये दिुी माज ू नये, मात् असे म्िणनू आपण 

माझ्यािर अन्याय करिाििे की मी पिंचपिीिरण केले िोिे, 

िे दिंभ िोिे. आयडपतु्…..”हिन े पनुि श्वास घेिला. कािी 

िेळाने म्िटले, “मी कोणत्यािी प्रकारचा उपालिंभ न दिेा 

आपणािं सिाांचा हस्िकार केला, िेिी िदयपिूडक! मी आपली 

बधु्दीमत्ता, कौशल्य, सािचयड, प्रेम आहण सेिेला पणाला 

लािनू आपला पत्नी धमड पणूडिः पालन केला आि.े जर 
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याििी कािी त्टुी राहिली असेल िर िदयाच्या अिीि 

कलाची असेल. मी ि ेसत्य मान्य करिे की माझे िदय सदिै 

अजुडनाप्रहि झकुि राहिले आि.े परिंि ुत्याक्षणी माझा मनाि 

हिचार यायचे की मी माझ्या अन्य चारी पिींशी प्रिारणा िर 

करि नािी ना? परिंि ुयाि माझा काय दोर्ष िोिा? माझ्या 

हृदयाच्या अिीि कल स्िाभाहिक िोिा. िरीिी मी 

स्ििःला अपराधीच समजि िोि.े” हिने िाि जोर्ले. 

“परिंि ु आयडपतु्, आपण माझा प क्ष ऐकलाि, कृपया 

आपण मला समजनू र्घयािे.” हिच े शब्द ऐकून पािंर्ि 

स्ििंहभि झाले िोिे, परिंि ुत्या सिाांची स्ििंहभििा दःुखाच्या 

हनस्िब्धिेि पररिहिडि िोणार िोिी. 

आिा माझ्या उरािील िा बाण आिा हनघाला आि,े 

आिा मला इिलोकािनू स्िलोकाि अथाडिच 

स्िगडलोकामध्ये प्रस्थान केले पाहिजे, असा हिचार करुन 

कृष्णेने नेत् हमटून अहग्नदिे, इिंद्रदिे, स्िािा, लक्ष्मीदिेी, 
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मिादिे ि भद्रकालीच ेस्मरण केले आहण हिच्या पायािंच्या 

अिंगषु्ठािनू अहग्नशलाका उत्पन्न झाली ि हिच्या शरीराच े

अहग्नस्फुह ा़लगािंमध्ये पररिहिडि झाले ि िी स्फुहलिंगे उच्च 

हदशेि प्रस्थान करिी झाली. 

ि े सिड पािणारे पािंर्ििी अजनूिी स्िब्ध 

िोिे………… 

 

📿📿📿 
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दशम बंध 

 

 

 

 

द्रौपदीने नेत् उघर्ले, ित्क्षणी िी स्िगाडि िोिी. हिचा 

मानिी दिे अहग्नने पनुि स्ििःकरे् घेिला िोिा. त्याकारणे 

हिचे हदव्य शरीर स्िगाडि प्रिेशले िोिे. हिने समोर पाहिले, 

िायदुिेिाची पत्नी भारिी, धमडदिेाच्या हस्त्रया- श्यामला ि 

कल्याणी, उर्षादिेी, शचीदिेी, हिची स्ििःची मािा 

स्िािादिेी, दिेी काहलका हिच्या समोर उभ्या िोत्या. हिने 

त्या सिाांना प्रणाम करुन आपल्या दिेािील त्या -त्या 

दिेिेच ेअिंश परि केले. िसे िे अिंश ग्रिण करि त्या दिेींनी 

हिला आहशर्ष हदले. त्यानिंिर कृष्णेने नेत् हमटले ि िी 
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मळूच्या रुपाि प्रकट झाली. जे शक्तीच ेउज्ज्िल ि शािंि 

स्िरुप िोिे, अशी स्िगडलक्ष्मी, श्री ि कृत्या. 

िी आरक्त कमळािर आरुढ झालेली िोिी. हिच्या 

अनेक भजुािंमध्ये धनषु्य, धनाचा कलश, िज्र, खर््ग, 

हत्शलू, कमल ि शिंख अशी प्रकाशमयी आयधुे िोिी. हिने 

आपल्या लोकाचे अथाडि स्िगाडिील शचीलोकाचे स्मरण 

केले ि िेथे प्रस्थान केले. िी आिा स्िगाडच्या मखु्य ि मध्य 

स्थानािर स्थापन झाली िोिी. स्िगाडिील अनेक दिेिािंनी 

हिला प्रणाम केला, िसा हिने त्यािंना प्रहिप्रणाम केला. 

ित्क्षणी हिने पाहिले, िायदुिेिेसि भीमसेन, िर 

नारायणासि नररुपी अजुडन, अहश्वनीकुमारािंसि नकुल, िर 

शकु्राचायाडच्या अिंशरुपाि सिदिेिी हस्थि िोिे. पािंचालीचे 

पाचिी पतु् हिशे्वदिेािंच्या रुपाि हस्थि िोिे. चिंद्राजिळ 

सिुचाडरुपाि अहभमन्य,ू िर कहल ि िापारच्या रुपामध्येिी 

दयुोधन ि शकुनी िोिे. िर धहृि ि हसध्दीच्या रुपाि माद्री 

ि कुिं िी, िर माया ि मिीच्या रुपाि सभुद्रा ि गािंधारीिी 
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उपहस्थि िोत्या. अहग्नरुपी धषृ्टद्यमु्निी िेथेच उपहस्थि िोिा. 

मात् पािंरु्पतु्ािंना (चारिी) पािंचालीला या रुपाि पािून आियड 

िाटले िोिे. मात् अहग्नदिेाने त्यािंच्यािील अस्फुट 

िािाडलाप ऐकून म्िटले, “शािंि व्िा,आपण. आपणािं सिाांना 

आपल्या प्रश्नािंची उत्तरे कािी क्षणािंिच इिंद्रदिे अथिा 

मिादिे दिेील.” त्याक्षणी अकस्माि इिंद्रदिे यमधमाडसि 

स्िगाडच्या त्या सभेि प्रिेशला. त्यािंच्यासि यहुधहष्ठरिी िोिा. 

त्याच्या शरीरािर मात् जीणड िस्त्रे िोिी. त्याचे शरीर ि िस्त्रे 

धळुिर्लेली िोिी. िो आियाडने सिडत् पािि िोिा. त्याने 

आपल्या पतु्ािंना, भ्रात्यािंना, मािाहपत्यािंना आपल्या मळूच्या 

स्िरुपािंमध्ये पाहिले, मात् ज्याक्षणी त्याने पािंचालीला 

शक्तीच्या स्िरुपाि पाहिल,े त्याक्षणी त्याने आियाडने म्िटले, 

“िी आमची प्राणहप्रया-कल्याणी आि ेका?” 

यािर इिंद्राने म्िटले, “िी द्रौपदी असामान्य आि.े कारण 

िी अयोहनजरुपाि शक्ती आि.े साक्षाि स्िगाडची लक्ष्मी 

मनषु्य लोकािंि अििीणड झाली िोिी. याहशिाय या 
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मिासिंग्रामाची िी कृत्यािी आि.े हिच्या त्या रुपामध्ये दिेी 

भारिी, दिेी श्यामला, दिेी भ्रदकाली, दिेी उर्षा, दिेी स्िािा 

ि दिेी भिानींचा असे हिहभन्न दिेिािंची अिंश हस्थि िोिे. 

ित्क्षणी हिथेच उपहस्थि असलेल्या मिादिेािंनी म्िटले, 

“मला ज्ञाि िोिे, पाच मिान दिेिािंच ेअिंश दिेी कुिं िी ि दिेी 

माद्रीच्या उदरी जन्मणार आििे, त्याकारणे मी िमु्िािं सिाांना 

या उग्र कृत्ये करिे सखु, प्रेरणा, आनिंद, यश, कीिी ि उत्तम 

अपत्य प्राप्त व्िािे म्िणनू या कृत्येमध्ये मी शािंि -सरलिेचे 

ित्ििी स्थाहपि केले.” 

ि े श्रिण करुन यहुधहष्ठराने मिादिेािंना ि इिंद्रदिेािंना 

प्रणाम केला. त्याक्षणी इिंद्रदिेाने म्िटले, “पतु्ा! यहुधहष्ठरा, ि ू

सिड प्रथम पाहथडि शरीराचा त्याग करािास, त्याकारणे िलुा 

िझुा मळू हदव्य दिे/शरीर ि स्िरुप प्राप्त िोईल.” असिं म्िणि 

इिंद्राने त्याला स्िगाडच्या हदव्य नदीच्या हनकट म्िणजे 
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स्िगडगिंगेच्या समीप नेले, “िी स्िगाडची हदव्य गिंगा आि.े िी 

हदव्य नदी आि.े या नदीमध्ये ि ूस्नान कर.”  

यहुधहष्ठराने हदव्य गिंगेची ि प्राथडना केली आहण गिंगेमध्ये 

स्नान केले, त्याक्षणीच त्याला आपले हदव्य यमस्िरुप प्राप्त 

झाले. त्यानिंिर त्याने स्िगाडमध्ये प्रिेश केला आहण 

कौरिािंहिर्षयी िरे्ष ि क्रोध त्यागि त्याने कौरिािंना भेटून 

आनिंद व्यक्त केला. याखेरीज त्याने पािंचाली ि अन्य 

पािंर्िािंना, आपल्या मािािंना यहुधहष्ठराने मळू स्िरुपाि 

पाहिले आहण त्यािंच्या सििासाि हनिास करण्याची इच्छा 

व्यक्त केली. 

ि ू ऐकून द्रौपदीने मिंदहस्मि करि म्िटले, “माझे ि 

आपणािं सिाांच े भािबिंध िर अजरामरच आििे आहण 

सििास िर सदिैच असणार आि.े” 

🚩🚩🚩 समाप्त 

  



179 

पररस्शष्ट 

१) गवाक्ष :- वातायि, त्रखडकी, झरोका 

२) त्रियतकक्ष :- ठरलेला कक्ष 

३) इदमस्त ु:- असेच असो, अस ेहोवो. 

४) आपादमस्तक :- पायापासिू ते डोक्यापयांत  

५) प्रवेणी :- वेणीचा प्रकार 

६) केशपाश :- केशांचा बचुडा  

७) मािखंडिा :- अपमाि  

८) ऋत्रत्वजपजूि :- ऋत्रषंचे पजूि, ब्राह्मण पजूि 

९)  अत्रभदाि :- दाि करणे  

१०)  त्रिववहि :- पालि, वहि  

११)  अत्रभभ्रमण :- भ्रमण  

१२)  समािभुतूी :- सहािभुतूी  

१३)  क्षीणवप्रा :- िापीक, ओसाड  

१४)  अितुाप :- पश्चाताप  

१५)  सौंध :- गच्ची 

१६)  गोपरु :- बरुुज  

१७)  शकत्रटका :- गाडी (बैलगाडी, घोडागाडी) 
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१८)  चौयवकमव :- चोरी  

१९)  भातहृन्ता :- भावाला मारणारा  

२०)  मतृ्रत्तका :– माती 

२१)  सामग्र्यागार :- सामगु्री आगार, स्र्थाि  

२२)  मदृा परीक्षक :- मोहरा, िाणी परीक्षण करणारं 

यंि  

२३)  क्षोभत्रहम :- िोधरुपी बफव , त्रहम 

२४)  क्षेिपरुुष :- वास्तपुरुुष, स्र्थािपरुुष  

२५)  श्रेयस :- त्रहतकारक  

२६)  प्रेयस :- त्रप्रय  

२७)  अध्येता :- त्रवद्यार्थी  

२८)  स्र्थत्रवंर :- वदृ्ध  

२९)  ियासाठी :- त्रविी  

३०)  क्षरुप :- एक धारदार व तीक्ष्ण बाणांचा प्रकार  

३१)  उपिीयमाि :- जवळ घेण्याचा योग्यतेचा, 

सत्कार करण्याचा योग्यतेचा  

३२)  भृंगरुत्रचर :- भुंग्यासारखे काळे, भ्रमर 

३३)  व्यवधाि :- खंड 

३४)  उपखंड :- मोठा तकुडा  
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३५)  तणूीर :- भाता  

३६)  अत्रग्िशलाका :- अत्रग्िची स्फुत्रल्लगं, त्रठणग्या  

३७)  त्रहरक :- त्रहरा  

३८)  शौिक :- भगृवंुशी शिुकपिु, ऋत्रष व आचायव, 

जयांिी त्रवत्रभन्ि ग्रंर्थांमध्ये आपल ेयोगदाि त्रदले. 

३९)  चावावक :- अवैत्रदक तत्वज्ञाि त्रिमावण करणारे 

ऋत्रष  

४०)  िश्यमाि. :- िाश पावणारे  

४१)  अभ्यदुय :- प्रगती, उत्र्थाि  

४२)  अंशकेु :- दकूुल 

४३)  मंजषुा. :- पेटी 

४४)  मातलृ :- आईचा भाऊ, मामा  

४५)  शतयपू :- शत यपू उभारणारा, शंभर यज्ञ 

करणारा, येर्थे अर्थव केकेयचा राजकुमार  

४६)  त्रहमप्रपात :- बफावचा मोठा खंड  

४७)  कत्रपत्र्थ. :- कवठ  
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हे पुस्िक कसे वाटले, हे 

 

shaktileelanikita@gmail. com 

 

या माझ्या इमेल आयडीवर ररप्लाय देऊि कळवा. 

🌀🌀🌀🌀🌀 

  

mailto:shaktileelanikita@gmail.com
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि इति प्रकावित पुस्तके 

 

 

  

पसु्तक वाचण्यासाठी कव्हरवर 

त्रक्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navkalika_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hindu_tattvadnyan_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/dharmjidnyasa_2_nikita_patil.pdf
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वनवकता पाटील याांची ई सावित्यिि प्रकावित पुस्तके 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktikavane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktivachane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prashnottare_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/rahasya_nikita_patil.pdf
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे पांधिािे िरं्ष.  

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यििचां िे चौदािां पुस्तक.  

 

त्रित्रकता राजेश पाटील ही त्रवद्यात्रर्थविी मळूची डोंत्रबवलीची असिू सद्यकालात त्रतचे 

वास्तव्य काही वषाांपासिू वागंणीत आह.े कुटुिंबाि लेखनाचा िा साहित्याचा िारसा असा 

नािी. पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शािंि बस ूदईेना. ियाच्या िेराव्या 

िर्षाडपयांि हिने पणूड पसु्िक िोईल इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास 

करून आिा िी साहित्याच्या िेगिगेळ्या रसािंच्या हनहमडिीचा अनभुि घेि आि.े त्रतिे 

त्रलत्रहलेल्या यापवुीच्या पसु्तकांचे कौतकु जाणकार वाचकांिी केले आह.े  

अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आििे. पण त्यािंची पसु्िकिं  प्रकाहशि करायला 

प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद्ध नसल्यामळेु त्यािंच्या 

पसु्िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लखेकािंची पसु्िके िाचकािंसमोर 

आली नािी िर त्यािंच े नािंि प्रत्रसद्ध होणार कसे? या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूण 

लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इिंटरनेटवर िवलेखकािंना िाचकािंपयांि 

िेण्याचे काम अनेक सिंस्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयांि या निीन लेखकािंना नेण्याच े

काम िी सिंस्था करिे. पणूड हिनामलू्य. लेखकािंनािी कोणिािी खचड नािी. भत्रवष्य काळात 

लेखकािंना भरघोस मानधन दणे्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चाल ू आििे. निनिीन 

िाकदिान लखेक ई साहित्याकरे् िळि आििे. त्यािंना प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला 

भरघोस स्ततुी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी येिे. या टीकेला positively घॆऊन ि े

लेखक आपला कस िाढिि निेाि. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल 

मानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगािकर, बाळासािबे हशिंपी, चिंदन हिचारे, सौरभ िागळे, 
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यशराज पारखी, चिंद्रशॆखर साििंि, सिंयम बागायिकर, ओिंकार झािंज,े पिंकज घारे, हिनायक 

पोिदार, चिंद्रकािंि हशिंद,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिु,े काहिडक िजारे, गणेश सानप, 

मनोज चापके, मिशे जाधि, मनोज हगरस,े मदृलुा पाटील, हनलेश दसेाई, सनिा पठाण, 

सिंजय बनसोरे्, सिंजय येरणे, शिंिन ूपाठक, श्रेहणक सररे्, शभुम रोकरे्, सधुाकर िळिरे्कर, 

हदप्ती काबारे्, भपूेश कुिं भार, सोनाली सामिंि, केिकी शिा, हिहनिा दशेपािंरे्, सौरभ 

कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शभुम पाटील, आहशर्ष कले, सरुेंद्र पाथरकर, प्रीिी साििंि 

दळिी, हनहमर्ष सोनार, उमा कोल्ि,े गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, मिशे पाठारे्, अहभजीि 

पैठणपगारे, काहिडक िजारे, हकरण दशमखेु, जगहदश खािंदिेाले, माधरुी नाईक, हिशाल 

दळिी, गौरी कुलकणी, त्रजतेश उबाळे, त्रप्रतम साळंुखे, कुमार सोिावणे, प्रत्रतक उकल,े 

सजुाता त्रसद्धा, गायिी रोडे, मिोज कळमकर, काजल दळवी, सत्रचि बोरसे, कात्रतवकी भट, 

डॉ. त्रप्रतम दरवडे, अमोल गवळी, त्रित्रकता पाटील, संजीविी दशेपांडे, अंत्रकता त्रशंद,े 

काजल दळवी, त्रदपजूा चव्हाण असे अनेक िरूण लेखक साित्यपणूड लखेन करि आििे.  

इटंरिेटवर िौशी मराठी लखेकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरच,े लखेनाकरे् गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला पलै ूपार्ण्याकरे् 

लक्ष दणेारे िरूण लेखक येि आििे. िी निीन लेखकािंची फ़ौज मराठी भार्षेला निीन 

प्रकाशमान जगाि स्थान हमळिनू दिेील. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. 

िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक 

प्रसिणारी भार्षा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिज?े  

 


