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3 

एका विद्यावथिनीने नलहीलेली ही महाकादबंरी. एका भव्य 

कादबंरीचा दसुरा भाग. 

ही तमु्हाला नविामलू्य वाचायला दणे्याचा एकच हते ूआह,े 

तो म्हणजे तमुचा अनभप्राय जाणिू घेणं. या 

महाकादबंरीच्या जडणघडणीत सजुाण वाचकांच्या 

सचूिांचा आभारपवुवक समावेश करणं. ती महाकादबंरी 

सवावर्ाविे “महा” होण्यासाठी.  

वाट पहातो आहोत. फ़ोि, whatsapp, email साधे पत्र 

कोणत्याही पद्धतीिे आपला अनभप्राय िक्की पोहोचवा. 

 

 

 

निनकता राजेश पाटील 

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

हॉटेलजवळ, वास्तकुार िगर, वांगणी (पवूव), नज. ठाणे. 421503 

फो. ि. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com  
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भावबंध पंचक ह!े-2 

निककता राजेश पाटील 

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

हॉटेलजवळ, वास्तुकार िगर, वांगणी (पवूव), नज. ठाण.े 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  :प्रहिष्ठान ई साहित्य  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

eternity, G1102,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकाशन : २१ नडसेंबर २०२१ (मागवशीर्व व. चतरु्ी १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 

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 हे!२ 

 

-हनहकिा राजेश पाटील  
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पररचय 

िाव:-निनकता राजेश पाटील.  

वांगणीत वास्तव्य. 

“कुमारी शनिलीला” या 

िावािे कनवता लेख कर्ांचे 

लेखि. 

कर्ालेखि काव्यवाचि अशा 

स्पधाांत सनिय सहभाग. 

वाङमयीि पररचय:-१) संस्कृत 

चंनिका अशा मानसकात श्लोक 

लेखि. 

२)नवद्यानवकास संस्र्ेच्या वानर्वकात( सांवत्सररकात) 

रौप्य महोत्सवानिनमत्त “िौपदीचे आत्मकर्ि” हा लनलत 

लेख व “मिाचे प्रदरू्ण” ही कनवता व “बायको िावाचं 

अजब रसायि” ही नविोदी कर्ा प्रकानशत. 
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३) नटळकिगर सांस्कृनतक महोत्सवानिनमत्त “िौपदीचे 

स्वगत” ह्या एकपात्री प्रयोगाचे वेशभरू्ा-प्रयोगलेखि- 

फासवलेखि व सादरीकरणाचा एकनत्रत मेळ. 

४) बदलापरूच्या कनवसंमेलिात कनवरुपात काव्यवाचि. 

५) अनस्मता या हस्तनलनखत सांवत्सररकात “िाट्याचायव 

कृष्णाजी प्रभाकर खानडलकर” या लेखाचे लेखि. 

६)मािवनवद्या नवभागात “वाचिसंस्कृती : नडनजटल आनण 

इलेक्रॉनिक ग्रंर्ालयाचे महत्त्व” या नवर्यावर संशोधि. 

७) निबंध व विृत्व स्पधाांमध्ये प्रर्म व नितीय िमांक. 

८) ई-सानहत्यवर ७ पसु्तकं प्रकानशत. 

वाचि:- मी आजपयांत नवनवध प्रकारची पसु्तके वाचली 

आहते.त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पसु्तकं 

आहते. 

नशक्षण:- नवद्यानर्विी- एसवाय बीए. 

फोि िंबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 
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✒️✒️ उपोद्घात ✍️✍️ 

 

द्रौपदी! महाभारताची महानायिका ! यिचा प्रवेश महाभारतात 

झाल्िानंतर यिच्िावरच भारतीकथा कें यद्रत झाली आह े व यिने 

िगुपररवततन घडवले, अशी लोकोत्तर व्ियिरेखा ! 

ही व्ियिरेखा २०१५ पासनू माझ्िा मनात आह.े प्रथमतः मी 

विाच्िा बाराव्िा वर्षी द्रौपदीच्िा िीवनावर आधाररत कयल्पत कथा 

यलयहल्िा. ज्िा यशक्षकांनी िा कथा वाचल्िा, त्िा कथा त्िांना 

सत्िच वाटल्िा. त्िानंतर मी द्रौपदीच्िा िीवनावर आधाररत 

यचत्रकथा यलयहली. परंत ुती अपरू्तच रायहली. 

त्िानंतर माझ्िा मनात असलेले स्वप्न २०१७ ला परू्त झाले. 

माझी प्रकर्षातने इच्छा होती, की मी द्रौपदीचे पात्र रंगमंचावर साकार 

करावे. तेव्हा मला सांस्कृयतक काितक्रमात ‘द्रौपदीचे स्वगत’ हा 

एकपात्री प्रिोग करण्िाची संधी यमळाली. 

खरं पाहता, द्रौपदीचा आिषु्िपट इतका व्िापक आह,े की ३ 

यमयनटांच्िा स्वगतात द्रौपदीचे िीवन सामावनू घेरे् अत्िंत दषु्कर 

काित होते. द्रौपदीच्िा िीवनातील महत्त्वाच्िा घटना वचेनू संयक्षप्तात  
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‘ द्रौपदीचे स्वगत’ यलयहण्िासाठी मला तब्बल दोन तीन यदवस 

लागले, तर अयभनिाच्िा सरावासाठी पंधरवडा. 

परंत ुत्िा अयभनिातनू मला एक सुंदर आयर् बोधप्रद अनभुव 

आला होता, िो मी कधीच यवसरू शकत नाही. 

तो अनभुव असा होता, 

“ जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तिरेखेला अक्तिनय क्त िं वा 

लेखनरूपाने आवाज देत असता, तेव्हा पर ायाप्रवेशापेक्षा 

परक्तवचारसिंज्ञान महत्त्वाचे असते,  ारण ती िूक्तम ा  रताना 

वा त्या िूक्तम ेतून क्तलक्तहताना स्वत:च्या अक्तस्तत्वाचे व 

पात्राच्या व्यक्तिमत्त्वाचे िान ठेवावे लागते.” 

मी ह ेआतापिंत लक्षात ठेवलेलं आह,े व नंतरही मी लक्षात 

ठेवर्ार आह.े 

पढेु नंतरच्िा काळात मला द्रौपदीयवर्षिी यलखार् करण्िाची 

इच्छा यनमातर् झाली. त्िासाठी मी महाभारत व द्रौपदीच्िा िीवनावर 

आधाररत कादबंरी तसेच ग्रंथांचा अभ्िास केला. िननीमाईचं्िा 

कृपेने मला यवयभन्न पसु्तके उपलब्ध झाली. 

मात्र मला सवांपेक्षा वेगळ ेआगळ ेयलयहण्िाची कामना होती, 

आह.े त्िामळु े मी पांडव व द्रौपदीच्िा नातेसंबंधांवर आधाररत 
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महाकादबंरी यलयहण्िाचे ठरयवले. िननीमाईचं्िा प्रेररे्ने ती 

महाकादबंरी यलहून झाली. 

मी पांडव -द्रौपदीचे नातेसंबंध इदं्रप्रस्थातील यनवडले नाहीत. 

ते सवतयवयदत आहतेच. 

िाउलट मी वस्त्रहरर्ानतंरचे अन ् वनवासातील पांडव- 

द्रौपदीचे नातेसंबंध यनवडले आहते. कारर् वस्त्रहरर्ानंतर त्िांच्िा 

नात्िांत पडलेला काहीसा फरक, आलेला तर्ाव, तेढ व द्रौपदीच्िा 

मनाची व्िथाही मांडण्िाचा प्रित्न केला आह.े 

िायशवाि मोठमोठे संवाद, अलंकाररक शब्दरचना आयर् 

अयधकायधक यवयशष्ट शब्दांचा वापर ह े माझ्िा लखेनाचे वैयशष््टि 

आह,े ह ेिा महाकादबंरीतनू िार्वेलच! 

िाखेरीि मी िा कादबंरीच्िा प्रथम भागाचा शेवट द्रौपदी- 

सत्िभामा संवादाने केला आह.े खरं पाहता, मला िा संवादाचं 

अप्रपूच वाटतं. द्रौपदीने नीयतशास्त्र, धमतशास्त्र, रािनीती, अथतशास्त्र 

िांचा यितका अभ्िास केला होता, यततकेच यतचे सखोल यचंतन 

मानसशास्त्रातही होते. 

 मी आि वैकायसक व सामायिक मानसशास्त्रात वैवायहक 

िीवनात कसे वागावे, एकमेकांमध्िे कसं यवश्वासाचे नाते यनमातर् 
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करावे, त्िाकररता आवश्िक असर्ाऱ्िा कोर्त्िा आदशत तत्वं, 

मलू्िांचे पालन करावे, िोडीदाराच्िा मनातील भाव कशा प्रकारे 

समिनू- िार्नू घ्िावे, िायवर्षिी वाचले आह.े परंत ु ५,००० 

वर्षांपवूी पाचंालीने केललेी िा सवायंवर्षिीची प्रयतपादने अत्िंत 

प्रगल्भ व पररपक्व यवचारांनी पररपरू्त आहते, वैवायहक िीवनातील 

समस्िांबाबत आिही यचंतनप्रवतृ्त करािला लावर्ारी आहते. 

आयर् िायशवाि िदु्धानंतर पाण्डव- द्रौपदीच्िा नात्िांमध्िे 

आलेला पनुः तर्ाव यन त्िातनू उद्भवर्ारी यवरिी ह े भावबंध 

रेखाटण्िाचाही मानस आह.े िननीमाईचं्िा कृपेने ते भावबंधही परू्त 

होतील. 

यितीि भागाची प्रतीक्षा करावी. 

 

⚜️⚜️ क्तनरिंतरमस्तु || 🌀🌀 
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भावबंध पंचक ह!े२ -निनकता राजेश पाटील  िाचण्यापिुी 

भाग १ िाचण्याची हजज्ञासा असणार यािंसाठी  

कव्िरिर हललक करून आपण िे हिनामलू्य र्ाऊनलोर् करू शकिा 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhavbandh_panchak_nikita_patil.pdf
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द्वितीय दलाची प्रस्तावना  

भावबंध पंचक ह ेिा महाकादबंरीच ेह ेयितीि दल आह.े खरं 

पाहता, माझी इच्छा अशी आह ेकी माझी ही महाकादबंरी 

यत्रदलात्मक व्हावी. आयर् शिीच्िा कृपेने ततृीि दल दखेील मी 

यलहािला घतेले आह.े  

प्रथमतः िा दलाचा पररचि करून दरे्े आवश्िक आह े.  

सवतप्रथम मखुपषृ्ठावरील यचत्राचा आशि मी सांगते. िा यचत्रात 

पतु्रयवरहाच्िा शोकाने व्िाकूळ झालेल्िा पांचालीला भीमसेन मर्ी 

दते आह,े व अन्ि पांडव, कृष्र् तसेच व्िास यतचं सांत्वन 

करताहते, मात्र ती तो मर्ी ियुधयष्ठराला दऊे पाहत होती. 

िा यचत्राचा इतकाच आशि आह ेकी ह ेयितीि दल िदु्धानंतर 

पांचाली- पांडवांच्िा िीवनात आलेली यस्थत्िंतरे, वादळ,े समस्िा 

आयर् यिधेच्िा पररयस्थती- मन: यस्थती िा सवत पररवततनावर 

आधाररत आह.े 

ह्या यितीि दलामध्िे िधु्दाचे द्रौपदी- पांडवांच्िा नातेसंबंध, 

भावबंध, मनोमयस्तष्क, यनर्तिक्षमता, यवचारशिी आयर् 
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धैितशीलतेवर धनात्मक वा ऋर्ात्मक झालेले पररर्ाम मी यचयत्रत 

करण्िाचा प्रित्न केला आह.े 

आयर् हचे पररर्ाम आपल्िाला अत्िंत भिावह झालेल ेयदसतात.  

 

 

द्रौपदीच्िा शब्दांप्रमारे् :- 

“ अभ्िदुि आयर् यवपत्ती ही दोन्ही िीवनाची चके्र आहते. 

सखुानंतर दःुख व दःुखानतंर सखु अशी साखळी चाल ूअसत.े 

यवपत्तीतही लोक अभ्िदुिाची प्रतीक्षा करत असतात. कारर् त्िांना 

ह ेज्ञात असतं की दःुखानंतर सखु असतेच. परंत ुआपल्िा िीवनात 

सखुाचे फि काही क्षर् आले, मात्र एक यवपत्ती िर आली असता 

यवपत्तींवर यवपत्ती कोसळल्िा आहते.” 

िा शब्दांचा अथत इतकाच की िदु्धासारखी महाआपत्ती 

कोसळल्िावर व स्वतःच्िा ज्ञायत बांधवांचा तसेच वशंाचा नाश 

झाल्िावर पाचंालीला व पांडवांना अनके धमतसंकटांना, यिधा तसचे 

मानयसक तर्ावांना सामोरे िावे लागले. त्िांच्िापढेु अनपेयक्षत 

आव्हाने व यवपदा उभ्िा ठाकल्िा होत्िा. 
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त्िाचा थोडा उल्लेख िा दलामध्िे केला आह,ेतर यवस्ततृपरे् मी 

ततृीि दलामध्िे मांडेन. 

िा दलामध्िे सवत यवयदत असर्ारे काही प्रसंग मी वेगळ्िा पद्धतीने 

अधोरेयखत केले आहते. 

िा यशवाि काही प्रसंग कल्पनास्फुररत असले, तरी ते सवत प्रसंग 

वास्तयवक तत्कालीन पररयस्थतीला धरून तकत संगत आहते. 

मला खात्री आह ेकी तमुहां वाचकांना माझी ही लेखन शैली 

यनयितच आवडेल. 

आता ततृीि दलही मी यलहण्िास आरंभ केला आह.े त्िामळु ेते 

शिीच्िा कृपेने लवकरात लवकर परू्त होईल. 

 

 द्वनरंतरमस्तु ||  
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भावबंध पंचक हे !  

द्ववतीय दल 

- कुमारी शक्ततलीला  
(निककता राजेश पाटील) 
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चतुर्थ बंध 

 

 

ॐ श्री गुररे् नर्ः।  

ॐ श्री पे्ररणायै नर्ः|| 

इखत|| 

अमावस्येची रात्र होती. सववत्र अंधःकार होता. स्वतःच्या 

वंशाचा असा भयािक नवध्वंस यानच िेत्रीं यानच दहेी पानहल्याकारणे 

द:ुखानित झालेल्या चंिािे स्वतःला मेघांच्या महालात कोंडूि घेतल े

होते. 

सतुकाच्या श्वेत प्रभावाखाली संपणूव िगरी होती. प्रत्येक 

गहृातील, प्रत्येक राहुटीतील-राजप्रसादाच्या प्रत्येक कक्षातील 

दीपक मालवले होते. शोककळेिे राष्रध्वज खाली झकुला होता, 

वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांिा आदर दणे्याकररता! फि आदरच 

िव्ह ेतर सहािभुतूी दणे्याकररताही. दोन्ही शत्रूंच्या वैराग्िीत नकत्येक 

िरेशांिा, सामंतािा व निरपराध सैन्यालाही भस्मीभतू व्हावे लागले. 

यानशवाय भावी राज्यकत े असणाऱ्या तरूण- तरुण राजपतु्रांिीही 

आपल्या माता-नपत्यांसाठीही आपल े बनलदाि नदल े होते. म्हणजे 
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आता राज्यकतेही उरल े िव्हत.े फि वदृ्ध,अिार् बालके आनण 

नवधवा निया. याचा दोर् पांडुपतु्रांिा नदला जात होता व पांडवांची 

बोटं िौपदीवर अस्फुष्ट प्रश्ननचन्ह करत होती. तसं म्हणजे, 

कणववधाच्या शोकाच्या भरात पांडवांिी संपणूव संहाराचे कारण कंुती 

व िौपदीलाच ठरनवले होते. यनुधष्ठराि ेतर संपणूव िारीजातीलाच शाप 

नदला होता. 

जे काही घडलं, ते सवव पांडवांच्या उिगेाच्या आकनस्मक 

उिकेाचा अनववेकी पररणाम होता. त्याच आकनस्मक भावनिक 

उिकेाकारणे पांडव स्वतःच दखुःचिात अडकलेल.े 

िौपदी, कंुती अि ् अन्य पांडवनिया-कौरवनियाही दःुखी 

होत्या. प्रत्येकीच्या दःुखाचे कारण वेगळे असलं तरी 

प्रत्येकजणीच्या हातात नप्रयजिांच्या शवांची राख होतीच. 

भािमुती,परुुष्णी,वसुंधरा, आनदती व लक्ष्मणानद कौरव निया 

नि कौरवकन्या आपल्या नपता-पतु्र अर्वा पतीच्या मतृ्यकूारणे 

आपलं सववस्व गमाविू बसलेल्या होत्या. याखेरीज त्या सववजणीही 

िौपदीलाच दोर्ी माित होत्या. 
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त्या सवव कौरवनिया एकांनतक कक्षात शोकवि ेधारण करूि 

बसल्या होत्या. त्यांच्या सात्विार्व पाडंवांिी िौपदीला बलधंरेसह 

कौरवनियांच्या महालात जाण्याची आज्ञा नदली. 

“ िुपदकन्ये! त ू भािमुतीला,परुुष्णीला धीर द.े सवव 

कौरवनियांच ेसांत्वि कर.” यनुधनष्ठरािे िौपदीला म्हटल.े 

“ मी का?आयवपतु्र…….” िौपदीिे शंनकत होत नवचारलं. 

“ आनण मीही का? भनगिी भाि ुमाझ्यावरही िुद्ध होईल. 

माझ्याच पतीि ेनतच्या पतीचा वध केला आह.े” बलंधरेिे म्हटले. 

“ बलंधरे, मी काही अिनुचत केलं आह ेअसं तलुा वाटतं का, 

आम्हा पांडवांचा-पांचालीचा अवमाि करणाऱ्या दयुोधिाचा वध 

केला, ते अिनुचत होतं का? भीम प्रक्षबु्ध झाला. 

“आयवपतु्र भीमसेि, आपण आपल्या प्रनतजे्ञिरुुप दयुोधिाची 

मांडी फोडलीत म्हणज ेगदायदु्धाच्या नियमाचा भंग केलात, असा 

आपल्यानवर्यी कुरुकुळाच्या नियांमध्ये रोर् आह.े” िौपदीच्या 

शब्दांवर भीमािे उसासा टाकला. “त्या अंध िपृाप्रमाणेच िा?” 



22 

“अर्ावतच! म्हणिू िौपदीिे या अजाण बलंधरेसह जाणं योग्य 

िाही. नति े बलंधरेसमवते सभुिा तसेच पौरवीला घेऊि जावं! 

सहदवेािे म्हटल.े 

“सकुुमार भिलेा कशाला?” अजुविािे चाचरत नवचारले. 

“ती लक्ष्मणेची श्र्वस ू आह,े त्याकारणे ती लक्ष्मणेला 

समजाव ूशकेल.” िकुल म्हणाला, “पौरवीला काही कायव िको का? 

तीही द:ुशलेला सांत्विा दऊे शकत.े” 

“ ठीक आह,े कल्याणी! त ूबलंधरा, पौरवी अि ्भिलेा घेऊि 

जा व त्या नियांिा कौरवांच्या अंत्यसंस्कारांपवूी आपल्या पतींचे 

अंनतम दशवि घेण्यासाठी स्मशािात घेऊि ये.” यनुधनष्ठराि े

पांचालीला आदशे नदला. 

“आम्ही तेर् ेतझुी प्रतीक्षा करणार आहोत. तलुा येतां- येतां 

एक महत्त्वाचे कायव करायचे आह.े अजुविाचा स्वर नवर्ण्ण होता. त ू

येता- येता अंत्यसंस्कारांकररता परुोनहत-चांडालांची तसचे 

त्याकररता आवश्यक असणाऱ्या सामग्रीची व्यवस्र्ा करूि घे.” 
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“िौपदी! तहूी आभरू्णनवरनहत होऊि शोक अनजिे धारण 

कर, फि सौभाग्यनचन्ह े अंगावर अस ू द.े” िकुलािे म्हटले, “ह े

सम्राज्ञीच ेकतवव्यच असत.े” 

“आज्ञा प्रमाण! असं म्हणिू िौपदीिे आपल्या रंगीत विांवर 

नफके श्वेत-सतुी शोक-अनजि लपेटले व ती अन्य सपत्िींसमवेत 

कुरुनियांकडे निघाली. 

ह ेिौपदीकररता अत्यंत अवघड असे नदव्य होते. 

 🗡️🗡️🗡️ 

“त्या िूरकम्याव भीमािे माझ्या पतीचा इतक्या िौयाविे वध 

केला आह े की मला माझ्या पतीचं शवही पाहवणार िाही.” 

परुुष्णीच्या दःुखातही िोध होता. 

“माझ्या पतीची मांडी फोडूि गदायदु्धाचा नियमभंग त्यािे 

केलाच केला, तर माझ्या पतीच्या मस्तकावर त्याि े लत्ताप्रहार 

केला.” भािमुती म्हणाली. 

“मात्र आमच्या पतीचा त्यािे िौयावि े वध केला िाही. 

आमच्या पतीला त्याि े अत्यंत शमकारी मतृ्य ू नदला, कमी वेदिा 

दतेा! वसुंधरा व सानवत्री म्हणाल्या. 
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अशा तऱ्हिे े सवव कौरवनिया शोक करत होत्या. त्या 

पांडवांनवर्यी नवशेर्तः भीमानवर्यी संताप व्यि करत होत्या. 

“अरे, अजिूही तमु्ही इरे्च? ह ेकायवच इतकं महत्त्वाचे आह े

की आपण टाळू शकत िाही. नततक्यात तेर् ेसनवता आली, “मला 

ज्ञात आह ेतमु्ही सववजण द:ुखी आहात परंत…ु…” 

“सनवत!े तलुा ह ेबोलायला सलुभ वाटते. ययुतु्सिुे तर त्या 

पांडवांच्या पक्षात राहूि यदु्ध केले. म्हणिू त ूअजिूही सौभाग्यवती 

आहसे!” भािमुतीच ेशब्द ऐकूि सनवतेचं मि र्रर्रलं. तशी ती धैयव 

साधत म्हणाली, “परंत ु ज्येष्ठ याते! पांडवपक्षातीलही योध्द े

धारातीर्ी पडल ेआहते. पांडवपक्षीयांच्या नियाही नवधवा झाल्या 

आहते.नकशोरवयीि उत्तराही नवधवा झाली आह.े” 

“मला ह े सवव मान्य आह,े परंत ु ह े सवव काही कुणामळेु 

घडलं?” भािमुतीिे म्हटले. 

तत्क्षणी िौपदी आपल्या सपत्िींसमवेत त्या कक्षात प्रवेशली. 

“सनवत,े हचे ते महायदु्धाचे कारण!” भािमुतीचे िुद्ध बोल 

ऐकूि िौपदीला दःुख वाटल ेअि ्अपराधीभाविादखेील. 
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“भािमुती, तलुा खरंच वाटतं का, मी महायदु्धाचे कारण 

आह?े” िौपदीिे दखुावल्या स्वरात नवचारल.े 

“भनगिी भाि!ु त ू तरी असं म्हण ू िकोस. जे काही घडलं, 

त्यात दयुोधिाचाच अपराध होता. त ूका पांडवांिा अर्वा िौपदीला 

दोर्ी ठरनवतेस!” बलंधरा भािमुतीच्या शब्दांकारणे दःुखी झाली. 

“परंत ु भािमुती अिनुचत म्हणते आह.े असा दोर्ारोप 

करणेही योग्य आह ेका?” पौरवीच्या शब्दांचा स्पष्ट रोख िौपदीकडे 

होता. 

“अस ेआपण म्हण ूशकत िसलो, तरी आपण भािमुतीच्या 

या आरोपास उनचत माि ूशकत िाही.” सभुििेे पौरवीच्या शब्दांिा 

स्पष्ट नवरोध दशवनवला. 

“सभुि े, पौरवी! हा वाद-प्रनतवाद करण्याचा समय िव्ह,े मी 

भािमुतीला समजानवत.े” िौपदीिे त्या दोघींिा शातं राहण्याकररता 

सनूचत केले. 

तशा दोघीही शांत झाल्या. 
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“भािमुती, जे काही घडल,ं त्यात माझा खरंच दोर् होता, 

आह?े” िौपदीिे भािमुतीला नवचारले. 

“िौपदी! त ूयानवर्यी काहीच बोल ूिकोस.” भािमुती रोर्ािे 

म्हणाली, “पांचाली! तझु्याकडे अनवच्छेद्य अि ्अभेद्य तकव  आहते. 

त ू आपल्या तकाांिी मला सहज परास्त करशील गं, मी केलेला 

दोर्ारोप त ूअसत्य ठरवशील. मात्र जे सत्य आह,े ते सत्य आह.े त ू

कुठलेही तकव  नवशद केलेस तरी सत्य बदलणार िाही.” 

“कसल ेसत्य, भािमुती?” सभुििेे नवचारले. 

“भि,े जर िौपदीिे आपले केश मिु ठेवले िसत ेव पांडवांिा 

यदु्धप्रवतृ्त केले िसत,े तर आमच्या अंगावर मंनडत असलेली 

सौभाग्यनचन्ह ेअशी लपु्त झाली िसती.” परुूष्णी रुदि करत म्हणाली. 

ह ेशब्द ऐकूि िौपदीला पीडा झाली. परंत ुइतकी िव्ह,े नजतकी 

पीडा पांडूपतु्रांिी दोर्ारोप केल्यािंतर झाली होती. 

“परंत ु द्यतूसभेत घडलं, ते निनितच समर्विीय िव्हतं.” 

बलंधरेिे म्हटल,े “भनगिी, कौरवांिी आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याच्या 

पत्िीशी जो दवु्यववहार केला, त्याला पाचंालराजकन्येची प्रनतज्ञा हचे 

खरे प्रत्यतु्तर होते.” 
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“बलंधरे, त ूजरा शांत हो.” असं म्हणिू िौपदीिे भािमुतीचा 

हात हाती घेऊि म्हटले, “ मला कळते आह,े भािमुती! की आता 

तकव -नवतकावचा समय िाही. जे काही घडलं, ते का,कस ेघडल ेयाचा 

नवचार करण्यापेक्षा या दःुखातिू एकनत्रतपण ेसावरण्याचा हाच समय 

आह.े म्हणिू आपण आपल्या नप्रयजिांिा नतलांजली दणे्याचे कतवव्य 

पणूव करूया.” 

“आम्ही आपल्या नप्रयजिांची प्रेत े धुंडाळूि स्वतःच 

आपल्या नप्रयजिांिा नतलांजली दऊे. आम्हाला तझु्या सहाय्यतेची 

अर्वा सांत्विाची आवश्यकता िाही.” असं म्हणिू भािमुती 

उठली, “खरंच हा समय नप्रयजिांिा अनंतम निरोप दणे्याचे कतवव्य 

करण्याचा आह.े” 

“पौरवी व सभुि!े तमु्ही उभयंता या कुरुनियािंा घेऊि 

सववप्रर्म स्मशािाच्या नदशेि ेप्रयाण करा. मीदखेील परुोनहत-चांडाल 

तसेच अंत्यसंस्कारांकररता आवश् यक असणाऱ्या सामग्रीची 

व्यवस्र्ा करूि येत.े” नतच्या आजे्ञिरुुप पौरवी तसेच सभुिा 

कौरवनियांसह निघिू गेल्या. 

त्या कक्षात आता फि सनवता, पांचाली आनण बलंधरा होत्या. 
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“भािमुती जे बोलली, ते दःुखािे- उिगेािे बोलली. त्या 

शब्दांिा कृपया मिावर घेऊ िकोस, पांचालराजकन्ये! सनवतेिे 

म्हटले.  

“मला त्याच ेदःुख वाटत िाही. मात्र मला एकाच बाबीचे 

वैर्म्य वाटते,की कुटंुब उदध््वस्त होवो अर्वा स्वयं िीवर अन्याय 

होवो, त्याचा दोर् िीलाच सदवै नदला जातो. असं का? असं का 

होतं, बलधंरे, सनवत?े का समाज िीलाच दोर्ी ठरवतो? परुुर् दोर्ी 

असिूही?” िौपदीिे आपल्या िेत्रांत आलेल े अि ू पसुत 

म्हटले, ”आनण ह ेमहायधु्द कौरव-पांडवांच्या पवूावपारच्या परस्पर 

नविरे्- शत्रतु्वातिू उत्पन्ि झाले होते. यानशवाय कौरव-पांडवांचा िरे् 

बाल्यावस्रे्पासिू अंगारातील शलाकांसारखा फुलत आला होता, 

त्यामळेुच हा वणवा पेटला आनण त्यातच असा भीर्ण संहार झाला. 

माझ्या मातकुृलाचा तसेच माझा निवांश झाला अन्य 

पांडवनियांचीही मातकुृले ध्वस्त झाली,कौरवनिया व 

सेिािायकांच्या भायावही नवधवा नि त्यांची बालके अिार् झालेली 

आहते.” 

“ परंत ु वस्तनुस्र्ती हीच आह े की,प्रजाििही या यधु्दाचा 

तलुाच दोर् दतेाहते.” सनवतेि ेपांचालीच्या स्कंधावर हात ठेवला. 
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ह ेसवव िवण करुि िौपदीच्या मिातील अपराध भाविा पिुः 

जागतृ झाली. नकंत ुनतच्या नववेकािे नतला सावरलं. जे काही घडल,ं 

त्यात नतचा दोर् िव्हता आनण नतचे ‘कमवत्व’ ही िव्हते. 

त्याकारण े स्वतःचा दोर् िसता ं स्वतःला अपराधी मािणे हहेी 

अप्राज्ञतेच ेलक्षण असत.े 

परंत ुदोर् िसतांही ज्याची निंदा होते, तो तर त्रस्त होतोच िा! 

तरीही नववेकािेच त्या पीडेतही स्वतःला संयत करण े आवश्यक 

असते, हचे सत्य! 

 

💧💧💢 

 

 

“अजिू िौपदी कौरवनियांसमवेत स्मशािात कशी आली 

िाही?” यनुधनष्ठर अस्वस्र्पणे येरझाऱ्या घालीत होता, “ आपल्या 

सवाांिा कुरुनियांचे सांत्वि करायच ेआह.े” 

“आपण कौरवनियांच े सांत्वि करु शकतो. परंत ु

सबुलराजकन्या राजमाता गांधारीच ेसातं्वि करण े आपणा सवाांिा 
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संभव िाही. ती तपनस्विी आह.े नतच्या िेत्रांत तेज आह.े 

नतच्यापासिू आपण सावध राहायला पानहज.े ” सहदवेािे म्हटल,े 

“ यानशवाय तो अंध िपृही िुद्ध आह.े िोधात-प्रनतशोधात अत्यंत 

नवघातक शिी असत.े तोही आपला िोध आपल्यावर काढू 

शकतो.” 

“राजमाता कंुतीचेही सांत्वि शक्य िाही आपल्याला. त्याही 

आपल्या ज्येष्ठ पतु्राच्या वधाकारणे दःुखी आहते.” िकुलािे म्हटल.े 

‘”ते पाहा, िुपदिंनदिी कौरवनियांसह येत आह.े नतिे 

निनितच आपलं कायव पणूव केलं असेल.” अजुविाि ेआपल्या अन्य 

भ्रात्यांिा म्हटल.े 

पांचाली अन्य सपत्िींसमवेत कौरवनियांिा घेऊि आली. 

त्या सवव कौरवनियांच ेकेश मिु ,शृंगारनहि आनण नवस्कटलेले 

होते. त्यांच्या शरीरावर नफके- श्वेत विे होती. त्यांिी पांडवांकडे 

पानहले, नि नवलाप करण्यास आरंभ केला. 

“ह ेसवव घडलं, ते तझु्यामळेु! धमवराजा, त ूजर सामाचा मागव 

पत्करला असतास, तर आज आमच्या सववस्वाची राखरांगोळी 
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झाली िसती. मात्र त ूव तझेु अन्य भ्राते सत्तालोलपु आहात िा…

…….” 

“भािमुती, परुुष्णी! कोण सत्तालोलपु आह,ेह े काळािेच 

दाखविू नदल ेआह.े तमुच्या पतींिी सत्तेखातर वारंवार आमच ेप्राण 

घेण्याचा प्रयत्ि केला होता. आमची संपत्ती नहराविू आम्हाला विांत 

जीवि कंठण्यास प्रवतृ्त केले होते. ” भीमाला िोध आला. 

“भीमसेिा! तचू आमच्या पतींिा नकती िौयाविे मारलेस. 

अरे, कसाईही श्वापदांच ेप्राण अशा प्रकारे घेत िसतो.” कौरवनियाचंे 

शब्द ऐकूि भीमसेिािे पिुः प्रनतवाद केला, “ कौरव श्वापदापेक्षाही

…….” 

“भीमसेिा! नववेकािे नवचार कर. या कुरुनिया दःुखी आहते. 

त्याकारण े त्या नवलाप करताहते. त्याकारणे त्यांच्याशी प्रनतवाद 

करण ेयिु िव्ह.े” अजुविािे भीमास शांत केले. 

अजुविाचे शांत शब्द ऐकूि कौरवनिया अनधक िुद्ध झाल्या 

अि ्त्यांिी पांडवांच्या िामें तळतळाट करण्यास आरंभ केला. 

त्यांच्या त्या तळतळाटातिू- नवलापातिू स्वतःची कशीतरी 

मिुता करुि घेत पांडव आपल्या पत्िीसह कणावच्या प्रेतापाशी गलेे. 



32 

तेर् ेवरृ्ाली आपल्या पतीच्या- पतु्रांच्या शवांजवळ बसिू रुदि 

करत होती. नतचा नकशोर पतु्र-वरृ्केत ुनतला दृढपण ेआनलंगि दऊेि 

बसला होता. 

“वरृ्ाली!” िौपदीिे वरृ्ालीला साद घातली. 

“पांचाली!” अस ेम्हणिू वरृ्ाली नतला आनलंगि दऊेि अि ू

ढाळू लागली. 

“वरृ्ाली,सावर स्वतःला.” ह्या शब्दांवाचिू िौपदीकडे 

आणखी काय होतं, सांत्विार्व! 

“पांचाली, मी कशी सावरु? जे पांडव भ्रातनृिषे्ठची प्रौढी 

नमरवतात, त्याच पांडवांिी माझ्या पतीचा वध केला आह.े यानशवाय 

माझ्या अन्य पतु्रांचाही वध केलेला आह.े माझं सववस्वच िष्ट झालं 

आह.े” 

“िाही, वरृ्ाली! तझंु सववस्व अजिूही तझु्या हाती आह,े 

वरृ्केतचु्या रूपाि.े त्याच्याकररता तरी त ूस्वतःला सावर. वरृ्केत ुहा 

तझु्या आशेचा नकरण आह,े कणावचेच प्रनतरूप आह.े मात्र तो ह े

सववकाही पाहूि प्रचंड तणावग्रस्त -भयग्रस्त झालेला आह.े 

त्याच्याकडे पहा जरा.” िौपदीिे म्हटल.े 
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ते ऐकूि वरृ्ालीिे आपल ेअि ूपसुिू आपल्या नकशोर पतु्राला 

वारंवार जवळ घेऊि कवटाळले. ती काहीशी सावरली आनण नतिे 

पांडवांिा उद्दशेिू म्हटले, 

“धमवराज, मला वाटलं होतं; तमु्ही धमवयदु्ध कराल. 

यदु्धिीतीच्या सवव नियमांचे पालि करूि यधु्द कराल. परंत ुतमु्ही तर 

त्या सवव नियमांिा चडू लावलीत. सववप्रर्म नपतामह, आचायव िोण, 

त्यािंतर माझ्या पतीचा व माझ्या पतीच्या नमत्राच े अन्यायाि-े 

अधमाविे प्राणहरण केलेत.” 

“तर तझु्या पतीि ेमाझ्या नकशोरवयीि पतु्राला- अनभमन्यचूा 

अधमाविेच प्राण घेतला, त्याचं काय?” भीमाला नववकेाचा परामशव 

दणेाऱ्या अजुविाचा नववेक अनियंनत्रत झाला होता. 

“धिंजया! त ूतर आपल्या ‘त्या’ अधम्यव-अिनुचत कृतीचं 

समर्वि करुच िकोस. माझा पती निशि,रर्हीि व भमूीवर असतां 

त ूमाझ्या पतीचा नशरच्छेद केलास. स्वतःच्या ज्येष्ठ भ्रात्याशी असं 

गहवणीय आचरण केलेस?” 

“मात्र अनभमन्य ूहा कणावचा सहोढ होता, ह ेकणावला ज्ञात 

असिूही त्याि ेअसंच अनभमन्यचूे प्राणहरण केले होते िा, अनभमन्य ू
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रर्नवहीि, निशि व भमूीवर असतांही!” अजुविाच्या स्वरात तीव्र 

दःुख व िोध होता. 

“तसेच वरृ्सेि, प्रसेि आनद कणवपतु्रही तझेु सहोढ नकंबहुिा 

तलुा पतु्रवत ्आहते, तलुा तेव्हा ह ेज्ञात िव्हतं .नकंत ुपतु्रशोकाची 

पीडा त ूतर जाणत होतास. शत्रलूाही पतु्रशोकाची पीडा होऊ िये, 

इतकी भयंकर पीडा असते ती. त्या वैर्म्याचा स्वयं अिभुव घेऊिही 

त ूमाझ्या पतु्रांचा वध माझ्या पतीदखेत केलास.” वरृ्ाली आपल्या 

पतु्रांच्या शवांिा कवटाळूि पिुः रुदि करू लागली. 

“तझु्या पतीबाबत जे काही घडलं ,जे आमच्याकडूि घडलं, 

ते अज्ञािापायी-अजाणतेपोटी घडलं. त्याकारण े तकव -नवतकव  करुि 

आपल्या पतीला निदोर् नसद्ध करण्याचा प्रयास करू िकोस. त्यामळेु 

तलुाच पीडा होईल, ज्येष्ठ भ्रात्याची पत्िी-अंगराज्ञी.” सहदवेािे 

समजावणीच्या स्वरात म्हटल.े 

“म्हणज े माझाच पती दोर्ी? तमु्ही दोर्ी िव्हतेच?” 

वरृ्ालीचा िोध उसळला. 

“आम्ही तझु्याशी वाद- प्रनतवाद करू इनच्छत िाही, 

अंगराज्ञी. आम्हाला इतकंच म्हणायचं आह ेकी, राजपतु्रांच्या एकस्व 
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स्पधेमध्ये कणावि े निष्कारण अजुविाला ललकारले िसत ेतर, कणव- 

पांडवांमध्ये कधीच वैर निमावण झाले िसते. जरी आपल्याला आपले 

वेगळे स्र्ाि निमावण करायच ेअसले, तरी कुठलाही एकस्व स्पधेत 

आगंतकुपणे नशरण े अिनुचतच असते. दसुरे म्हणज,े कणाविे 

िौपदीस्वयंवरात पण नजंकण्याचा प्रयत्ि केला िसता, त्याला 

स्वयंवराच्या सवव अटी ज्ञात होत्या- ‘ प्रनतस्पधी हा कुलीि असला 

पानहजे' ह ेजर त्याि ेलक्षात ठेवले असते तर, त्याची स्वयंवरसभेत 

उपेक्षा झाली िसती. आनण शेवटच,ं त्यािे िौपदीचा अपमाि केला 

िसता व त्यािे अनभमन्य-ू घटोत्कचाचे निघृवणतेि ेप्राण हरण केले 

िसते, तरी आम्ही त्याच ेप्राण घेतल ेिसते.” िकुलािे असं म्हणिू 

आपले आख्याि संपनवल.े 

ते ऐकूि वरृ्ाली पिुः नवलाप करू लागली, “पांचाली, िकुलाचे 

शब्द सत्य आहते. माझ्या पतीि ेतझु्या स्वयंवरसभेत पण नजंकण्याचा 

प्रयत्ि करायला िको हवा होता. अि ्तझु्या चाररत्र्यानवर्यी बीभत्स 

शब्द उच्चारूि तझु्या विहरणाकररता द:ुशासिाला प्रवतृ्त करायला 

िको हव ेहोत.े मला मान्य आह,े या सवाांत माझ्या पतीचाही दोर् 

होता.” 

तसं पांचाली वरृ्ालीला जवळ घेऊि नतचं सांत्वि करु लागली. 
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“वरृ्ाली, शोक करू िकोस. वरृ्केतहुी शोकमग्ि आह.े 

स्वतःला सावर.” 

पांचालीचे धीर दणेारे शब्द ऐकूिही वरृ्ाली अनधकच अि ू

ढाळू लागली. 

तत्क्षणी केयशु िामक सेवकाचा स्वर सवाांच्या कािी पडला, 

“ सम्राट, महाराज धतृराष्र, राजमाता गांधारी, राजमाता कंुतीच े

आगमि झाले आह.े” केयशुािे पांडवांिा महत्त्वाची वाताव नदली. 

पतु्रशोकािे पीनडत असलेल्या त्या िुद्ध वदृ्धाला आनण त्याच्या 

पत्िीला- जी आपल्या िेत्रांच्या तेजािे व तपाच्या सामर्थयाविे 

कुणालाही दग्ध अि ्अनभशप्त करु शकत होती- त्या उभयतांच्याही 

िोधाला पांडूपतु्रांस सामोरे जाव ेलागणार होते. 

…... आनण त्याकररता त्यांिा आपल्या पनतव्रता भायेची-

पांचालीची नि त्यांचा योगक्षेम वाहणाऱ्या कृष्णाची आवश्यकता 

होती ! 

म्हणिू त्यांिी पांचालीचा हात धरत कृष्णाला स्मशािात 

येण्यासाठी संदशे धाडला. 

🍁🍁🍁 
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“नवदरुा,ययुतु्स…ु... माझ्या नप्रय भ्रात्यांचे पतु्र- माझे सहोढ- 

पांडव कुठे आहते रे? माझी ज्येष्ठ स्िषु्णा सदाचाररणी पांचाली कुठे 

आह?े” धतृराष्रािे नवदरु-ययुतु्सिुा नवचारले. 

“तझु्या ज्येष्ठ पतु्राशी मला बोलायच ेआह,े कंुती.” गांधारीि े

कंुतीचा हात चाचपत धरला. 

 “गांधारी, माझ्या ज्येष्ठ पतु्रासह माझी तपनस्विी-पनतव्रता 

स्िषु्णाही असेल.” कंुतीि ेआपल ेअधर मडुपल.े 

नतच्या शब्दांचा अर्व गांधारीच्या लक्षात आला. कंुतीला 

गांधारीच्या शापाचं अर्वा नतच्या िते्रांतील तेजांच भय वाटत 

िव्हतं. नतला असं वाटत िव्हतं , नतच्या पतु्रांिा गांधारीपासिू काही 

अपाय होईल. कारण कंुतीला नतच्या स्िषु्णेच्या पानतव्रत्य व 

सत्त्वाच्या सामर्थयाववर पणूवपणे नवश्वास होता. 

ह ेजाणविू गांधारी िीरव झाली. 

नततक्यात निष्कांशािे पांडूपतु्रांच्या आगमिाची वदी नदली, “या 

महायदु्धाचे जेत,े हनस्तिापरुाच,े इिंप्रस्र्ाचे सम्राट असलेल्या 
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पांडुिंदिांचे आपल्या सहधनमवणी- दवेी िौपदीसह आगमि होत 

आह.े िारकाधीशही त्यांच्यासमवेत आहते.” 

पांडवांच्या आगमिाची वाताव ऐकताच ते वदृ्ध दापंत्य काहीसं 

सावध झाल.ं धतृराष्टाि े मखुावर वरकरणी प्रसन्िता आणली. 

गांधारीिे आपली कठोर मिुा तशीच ठेवली. 

पावलांचा आवाज जवळपयांत येत रानहला व त्या दोघांिाही 

जाणवले की पांडव आपल्याजवळ येताहते. 

तेव्हा धतृराष्टाच्या चरणांिा कुणाच्या तरी बोटाचंा स्पशव 

जाणवला. 

संजयाि ेऔपचाररकपण ेधतृराष्टाला सांनगतल,े ”ह ेराजा, सम्राट 

यनुधनष्ठर तझेु चरण नशवत आह.े” 

ते ऐकूि आपल्या हातांिी चाचपडत यनुधनष्ठराचे स्कंध धरुि 

त्याला उठवत धतृराष्टािे म्हटल,े” माझ्या सहोढा! माझ्या यनुधनष्ठरा!”  

“माझ्यामळेुच कुरुवंशाचा िाश झाला िा?” यनुधनष्ठरािे 

धतृराष्टाचे नवचार जाणिू घेण्याच्या हतेिूे नवचारले. 

“िाही, ते सवव त्या मंदबदु्धी दयुोधिाकारणे घडलं आह.े त ू

तर सद्गणुी आहसे, त ू धमवराज आहसे.” धतृराष्टाि े मायावीपणे 
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म्हटले,” तचू सामवचिाचा परुस्कार केला होतास. मात्र माझा दषु्ट 

पतु्र- त्याला सामाचं महत्त्व कळलंच िाही.” असं म्हणिू धतृराष्टाि े

यनुधनष्ठराला अनलंगि नदले. त्याच े आवेगपणूव दृढ अनलंगि 

यनुधनष्ठराला पीडादायक ठरतं होतं. म्हणिू त्याि ेनिकरािे स्वतःला 

धतृराष्टाच्या अनलंगिातिू सोडविू घेतले. 

धतृराष्राच ेदांनभक आचरण पाहूि अन्य पांडवांिा- िौपदीला 

अत्यंत िोध आला. द्यतूसभेतही द्यतू चाल ू असतािा धतृराष्र 

अत्यंत आतरुतेिे नवचारत होता, “नकम ् नजतम?्” त्याच े पतु्र 

िौपदीची नवटंबिा करत असतािा त्यािे मौिव्रत धारण केले होते. 

िंतर मात्र आपला डाव आपल्यावरच उलटत असतािा त्यािे 

आपल्यावरील दोर् आपल्या ‘मंदबदु्धी' पतु्रावर ढकलला. आजही 

तो तेच करत आह.े 

“भीमा! माझ्या जवळ ये! मला ह े आनलंगि द.े माझ्या 

प्राणनप्रय सहोढ भीम कुठे आह?े ” धतृराष्राि े आनलंगिाकररता 

आपले हात पसरल,े “ मला आनलंगि द.े” 

त्याचा िोध, उिगे, नतरस्कार, प्रनतशोधाची भाविा, व 

पतु्रशोकाचं दःुख त्याच्या त्या जजवर बाहूमंध्ये एकवटलं होतं. ते िव 

नवर् होतं.तो िवा लाक्षागहृाचा अग्िी होता. तो िवा द्यतूपट होता. 
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जो पांडवाच्या बलाला- भीमाला आपल्या बाहुपाशात गदुमरविू 

मारू इनच्छत होता. 

याच शंकेिे पांचालीिे अि कृष्णािे भीमाचे हात धरूि त्याला 

अडनवले, व नत्रशंप्तकाला भीमाचा लोहपतुळा पढेु करण्याचा संकेत 

केला. 

भीमही संभ्रनमत झाला. कृष्ण ह ेकाय करत आह?े  

तत्क्षणी आपल्या बाहूि ेभीमाच्या स्कंधाला स्पशवत सहदवेािे 

त्याला बोलण्याचा संकेत नदला. त्या संकेतािरुूप भीमािे म्हटल,े 

“ महाराज, मी आपणाजवळच आह.े आपण मला आनलंगि दऊे 

शकता.” भीमाचे शब्द ऐकूि धतृराष्रािे त्या लोहपतुळ्याला 

आनलंगि नदल.े 

त्यािंतर जे काही घडल,े ते अपररनमत िरे्, िोध, प्रनतशोधाची 

तीव्र नि नवफल पररणती होती. 

धतृराष्राच्या वक्षभागातिू रि वाहत होते. त्याच्या मखुातिू 

रि व जलाची धार लागली होती. त्याचा श्वास- हृदयगती प्रचंड 

वेगािे चाल ूहोती. 

……. आनण तो लोहपतुळा खंनडत होऊि भमूीवर पडला 

होता. 



41 

त्या वदृ्धाची ती नवघातक शिी पाहूि प्रत्येक पांडव स्तंनभत 

झाला होता. मात्र र्ड्यंत्री धतृराष्र पाडंवांचे प्राणहरण करण्याचा 

प्रयत्ि करेल, असं कंुती, पांचाली नि कृष्णाला वाटले होते. 

कृष्णाच्या सावधितेकारण े हा अपघात िव्ह,े नवघात टळला 

होता. पांडवािंी मिुतेचा निश्वास टाकला. 

धतृराष्राची ती अवस्र्ा पाहूि संजयािे त्याला सावरले, “ ह े

नवभो, त ूस्वस्र् तर आहसे िा? पररचारकहो, राजावर उपचार करा.” 

संजयच्या सचूिेिसुार तेर् ेउपनस्र्त असलेल्या पररचाररकांिी 

धतृराष्राच्या आघातांवर उपचार केले. 

स्वस्र् झालेला धतृराष्र घडलेला प्रसंग व त्यातिू उद्भवलेली 

स्तब्धता, सचूीपतिाइतकी शांतता जाणविू रुदि करण्याचे दभं करू 

लागला, “ माझ्या बाळा, माझ्या पतु्रा, माझ्या भीमसेिा! माझ्या दृढ 

अनलंगिाकारणे त ूमतृ्यमुखुी पडलास की काय? मला क्षमा कर.” 

अस े म्हणिू तो धतृराष्र खोटे अि ू ढाळीत नवलाप करू 

लागला. ते पाहूि प्रत्येक पांडवांच्या- िौपदीच्या रिात प्रचंड उष्मा 

निमावण झाली. 

धतृराष्राचा तो असत्य शोक पाहूि भीमािे आकनस्मक प्रक्षबु्ध 

प्रनतनिया नदली, “ िाही, अंध िरेशा! तझु्या पतु्रांच्या दषु्ट 
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इच्छांकारणे अर्वा कारस्र्ािांकारणे या भीमाचा मतृ्य ूझाला िाही, 

तर तझु्या दबुवल, जजवर बाहूिंी मला काय होणार होतं? हा भीमसेि 

महाबली आह.े त्याच े शरीर वज्रासारखे कठोर आह.े त्याला 

बाहुपाशात घेऊि मतृ्य ूदणेे संभव िव्ह.े” 

भीमाचे ते शब्द ऐकूि धतृराष्राच्या तळपायाची भमूीच 

सरकली. 

“तझुा हा प्रयत्ि व्यर्व ठरला, ह े राजा!” कृष्ण पढेु झाला, 

“ िव्ह,े िव्ह!े पांडवांिा नविष्ट करण्याचे तझेु सववच प्रयत्ि निरर्वक 

ठरले आहते. त ू आताही एका लोहपतुळ्याला मोडल े आहसे, 

भीमाला िव्ह.े” 

“काय?” धतृराष्र नवनस्मत झाला. 

“अर्ावतच, ह े िरेशा! त ू शोक करू िकोस. तझु्या हातिू 

भीमाचा मतृ्य ूझालेला िाही. त ूप्रनतशोधािे अधं झालेला आहसे, ह े

जाणिूच मी ही लोहप्रनतमा पढेु केली. पतु्रशोकािे अनववेकी 

झाल्याकारणे त ू ह्या प्रनतमेला भीमच समजिू खंनडत केलेस. 

लोहाच्या मोडण्याचा आवाजाला त ू भीमाच्या वज्रासारख्या 

अस्र्ींच्या मोडण्याचा आवाज समजलास. तझुी ही योजिा असफल 
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ठरली असली, तरी तझेु आचरण उनचत िाही. ह ेराजा!” कृष्णािे 

शांतपणे तारस्वरात म्हटले. आता त्याचा शब्दांिा नवनशष्ट धार होती, 

“ त ूज्ञािी आहसे. तहूी धमवशािाचा अभ्यास केला आहसे. ह ेनवभो, 

त ूस्वतःच्या अपराधांची नशक्षा इतरांिा दऊेि आपल ेअज्ञाि, दषु्टत्व 

नसद्ध करतो आहसे. त ू पवूीप्रमाणे आताही मखूवता करत आहसे. 

व्यास, नवदरुानद नविािांिी तलुा सनूचत केले होते, ह ेयदु्ध घडू दऊे 

िकोस. तरीही त ू आपल्याच सत्तालालसेिे आवेनगत होऊि 

दयुोधिाच्या प्रत्येक दृष्कृत्याला- दवुवतविाला अिमुोदि नदलेस. तझु्या 

पतु्रांिी तझु्याच स्िषु्णेची भरसभेत नवटंबिा केली होती, तरी त ू

आपल्या पतु्रांिा रोखले िाहीस. तझु्या ह्याच पतु्रमोहाकारणे तझु्या 

पतु्रांचा िाश झाला. आता मात्र त ूभीमाचे प्राणहरण करु पाहतोस?” 

कृष्णाच्या परखड शब्दांकारणे धतृराष्र पिातापदग्ध झाला, 

“ मला खरोखरच क्षमा कर, पतु्र भीमा! वासदुवेािे जे केले, ते योग्यच 

केले. अन्यर्ा मला मतृ्यिूंतर िरकातही स्र्ाि नमळाल ेिसत.े परंत ु

आता माझा िोध शमला आह.े त्याकारण े पांडूपतु्रांिी मला 

आनलंगि दऊेि माझे प्रायनित पणूव करावे.” 
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ते ऐकूि भीमानद अन्य पांडवांिा िोध आला असला तरी, 

परंपरेप्रमाणे धतृराष्राला आनलंगि दणेे आवश्यक होते. परंपरेिरुूप 

जेता सम्राट परानजत राजाला आनलंगि दऊेि त्याला अभय दतेो. 

म्हणिू भीमािे त्याला आनलंगि नदले. त्यािंतर अजुविािे त्याच े

चरण नशवल.े 

“पतु्रा, त ूकणावचा वध केलास, ते उनचतच केले. तो कणवच 

माझ्या पतु्राला यदु्धाच्या भीर्ण अग्िीत लोटू पाहत होता.” असं 

म्हणिू धतृराष्रािे धिंजयाला जवळ घेतले. 

धतृराष्राच ेशब्द ऐकूि कंुतीला काहीशी पीडा झाली. या अधं 

िरेशािे माझ्या कुठल्याच पतु्राच ेनहत नचंनतले िाही! 

िकुल-सहदवेांिीही धतृराष्राला प्रणाम केला. 

“ माझे मािीपतु्र! तमुचे सदवै कल्याण होवो. माझ्या सकुुमार 

िकुल-सहदवेांिा कधीच यातिा, पीडा ि होवोत.” 

“ह े राजा, तझु्या पतु्रांिी आम्हाला इतक्या यातिा-पीडा 

नदल्या आहते, त्यापढेु नवश्वातील सवव पीडा अल्प कष्टदायक आहते. 

बालपणी आम्हाला गंगेत नकतीदा बडुवणे, आम्ही आसिावर 

बसलो असता ंआम्हाला जाणिूबजुिू पाडवण,े आम्हाला आमच्या 
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माता-नपत्यावरूि दरू्णे दणेे, यानशवाय द्यतूसभा, लाक्षागहृ व 

ितैविातील आमचा उपहास करण्याच्या हतेिूे गोपरीक्षण असे 

महापरािम होते तझु्या पतु्रांच.े” िकुलाच्या शब्दांतिू जीविभराचा 

कौरवांनवर्यीचा नविरे् व्यि होत होता. 

“शांत हो,िकुला! दहि केलेल्या शवांची राख फंुकत 

स्फुनल्लंगे फुलनवण्यात काहीच अर्व िसतो.” सहदवेाच्या 

सांत्विेच्या स्वरातही तीव्र रोर् होता. 

“माझ्या पतु्रांिो! कृपया असं बोल ू िका. या वदृ्धाला व 

त्याच्या पतु्रांिा क्षमा करा.” अस े म्हणिू धतृराष्राि े त्यांिाही 

अनलंगि नदल.े 

“आता माझ्या नप्रयेला- गांधारीलाही वंदि करा. नतच्याशी 

चार शब्द बोला.” धतृराष्राि े गांधारीची शिी जाणिू पांडवािंा 

उद्दशेिू म्हटल.े 

आता प्रत्येक पांडवाच्या हृदयाची स्पंदिे अनधकच वेगािे 

चालली होती. त्यांच्या शरीरातले रुनधरानभसरणही क्षणाक्षणाला 

गती बदलत होतं. पांडवाचं्या मिावर आता अनिनितता व भयाची 

दधुारी तलवार टांगली होती. 
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मात्र पवूव- महाराणी आनण आताची राजमाता असलेल्या 

गांधारीला वदंि करण ेह ेपांडव- पांचालीचे कतवव्यच होते. 

 🌪️🌪️🌪️🌿 

“माझ्या नप्रय पांडुपतु्रहो! माझा तमुच्यावर मळुीच िोध 

िाही.” आपल ेअधर दातांखाली दाबत गांधारीि े म्हटले, “ मला 

मान्य आह,े दयुोधि, कणव, अिजु शकुिीच्या अनवचाराकारण े हा 

सवविाश घडला आह.े मात्र भीमािे दयुोधिाचा अन्यायाि ेवध केला, 

त्याचा िोध माझ्या मिात आह.े” 

ह ेऐकूि भीमािे धैयव साधल ेआनण गांधारीचे चरण नशवल.े 

“राजमाते, तलुा िोध करण्याचे काहीच कारण िाही. 

अन्याय करणाऱ्याला मी अन्यायािे उत्तर नदले आह.े अि ् यात 

अिनुचत काही िाही. परंत ुतझु्या पतु्राि ेकधीच धमावचा नवचार केला 

िाही. द्यतूािे आमच्या सववस्वाचे अपहरण, िौपदीचे विहरण अशी 

पातके केली होती तझु्या पतु्राि.े ती कृत्ये क्षम्य आहते अस ेतलुा 

वाटते का? ह ेसत्य आह,ेकी मी अन्यायािेच दयुोधिाचा वध केला. 

माझी प्रनतज्ञाच तशी होती. तचू सांग मला, आपल्याच कुळातील 
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कुलवधलूा आपल्या मांडीवर नवराजमाि होण्याच े निमंत्रण दणेे 

नकतपत योग्य आह?े” 

नतच्या िोधाची भीती वाटूि भीमािे म्हटल,े “त ू मला क्षमा 

कर,माते!” 

त्याच्या तोंडूि ‘माते' हा शब्द ऐकूि गांधारी िवली, “मी जाणिू 

आह,े माझ्या पतु्राच्या हातिू अस ेदवुवतवि घडल ेआह.े मात्र त ूतर एक 

अत्यंत अमािरु्- अमािवी कृत्य केले आहसे. त ूद:ुशासिाचे रि 

प्राशि केलेस. ह े घोर कमव िरभक्षकांिाच शोभत.े ह े राक्षसी कमव 

अक्षम्य आह.े” 

“माते, तलुा काय वाटल,ं मी माझ्या भ्रात्याचे रि प्राशि 

करेि? तलुा ज्ञात आह,े ज्याक्षणी द:ुशासिािे नतच्या केशांिा धरुि 

अमािरु्तेिे नतला फरफटत द्यतूसभेत आणलं, त्याचक्षणीच मी ही 

भयंकर प्रनतज्ञा केली होती. तीच प्रनतज्ञा सत्य ठरवण्याकररता मी 

त्याचे रि फि अधरांिा लावले, मी ते प्राशि केले िाही. मी धमावचे 

पालि करुिही व कौरवािंी अधमावचे अिसुरूि करुिही त ूमलाच 

दोर् का दतेेस?” 

 भीमाचे असत्य शब्द ऐकूि अन्य पांडव नवनस्मत झाले. 



48 

भीमािे खरोखरच िोधाच्या भरात पाशवीपण े द:ुशासिाचे 

ओजंळभर रि प्राशि केले होते व राक्षसी हास्य करुि तो िौपदीच्या 

नशनबरात गेला होता, द:ुशासिाच्या रिाची दसुरी ओजंळ घेऊि. 

िौपदीलाही तो प्रसंग स्मरला, ज्यावेळी भीमािे द:ुशासिाच्या 

रिाची ओजंळ नतच्या मस्तकावर ररती केली होती. त्या िीच 

द:ुशासिाच्या रिाचे नबंद ूनतच्या प्रत्येक केशाग्रातिू स्पशूवि नतच्या 

खांद्यावर साडंत होते. त्याच्या रिाचा स्पशव होताच िौपदीच्या 

हृदयातील घणृा, नतरस्कार, उिगे आनण अिकु्षोभ पिुः जागतृ झाला 

होता. 

भीमािे रिाळलेल्याच हातांिी िौपदीच्या केशांिा रत्िजनडत 

स्वनणवम साखळ्यांच्या साहाय्यािे बांधले होते, ह े सवव काही 

िौपदीला आठवले व नतच ेशरीर कंनपत झाले. 

“मात्र, पतु्रा!” गांधारीच्या शब्दांकारणे िौपदीची नवचारतंिी 

भंगली, “ त ूआमच्या एकातरी पतु्राला नजवंत ठेवायला हवं होतंस 

िा?” 

“ ययुतु्स ूनजनवत आह ेिा?” भीमािे उत्तर नदले. 
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“माझ्या पतु्रांच्या नविाशाच े कारण असणारा तो धमवराज 

यनुधनष्ठर कोठे आह?े” गांधारीि ेिोधािे नवचारले. 

नतचा िोध पाहूि यनुधनष्ठर भीतभीतच पढेु झाला, “दवेी, मी 

तझुा अपराधी आह.े त ू मला शाप द,े दवेी. शाप द.े तझु्याकारणे 

पांडूकुलाचा िाश होऊ द.े” 

असं म्हणिू यनुधनष्ठर गांधारीच्या चरणाशंी झकुला. 

त्याच्या बोटांचा स्पशव होताच गांधारीि े आपल्या िेत्रांच्या 

पट्टीच्या फटीतिू यनुधनष्ठराच्या बोटांकडे पानहले. नतच्या िेत्रातील 

तेजामळेु त्याच्या बोटांची शभु्र- स्वच्छ िखे काळीनठक्कर पडली. 

आपल्या िेत्रांतील तेजाचा तो पररणाम पाहूि गाधंारीि े त्या 

पट्टीची फट रंुदाविू खाली पाहूि यनुधनष्ठराला दग्ध करण्याचा प्रयत्ि 

केला परंत ुते शक्य झाले िाही. 

ह े काय घडलं? ह े पाहण्यासाठी गांधारीिे आपल्या पट्टीच्या 

फटीतिू अनधक सकू्ष्मपणे पानहले. नतला एक श्यामल िी 

अस्पष्टपण-े अपणूवपणे नदसली. ती निनितच अनग्िकन्या पांचाली 

असावी. नतच्यावरच आपल्या तेजाचा वा आपल्या िेत्रांतील 

अग्िीचा पररणाम होणार िाही. 
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आपल्या िोधाचा नवफल पररणाम पाहूि गांधारीि े आपली 

पट्टी िेत्रांवर घट्टपण ेबांधली. 

हीच संधी साधिू यनुधनष्ठराचा बाहू खेचिू कृष्णाि े त्याला 

बाजलूा केले. 

गांधारीच्या तजेाचा असा प्रभाव पाहूि सवव यदु्धांमध्ये नवजयी 

ठरलेला सव्यासची अजुवि भयभीत होऊि कृष्णाच्या आड लपला. 

“गांधारीि े यनुधनष्ठराला अर्वा पांडवांिा भस्मीभतू केले 

का?” धतृराष्रािे ि राहविू नवचारलेच. त्याचा स्वभाव- मळू प्रवतृ्ती 

पिुः उद्भवलीच. 

“िाही, महाराज! मला ते शक्य झाले िाही.” गांधारीि े

निराशेिे म्हटल.े 

ते ऐकूि धतृराष्रही हताश झाला. मात्र त्याि े नवर्यांतर केले, 

“आपल्याला मतृकांचे अंत्यसंस्कार करायचे आहते िा. चल संजया, 

मला धरूि ि.े” 

“संजया, त ू महाराजांस त्यांच्या मतृ पतु्रांच्या प्रेतापाशी िे 

आनण सनवत,े त ूराजमाता गांधारीला त्यांच्या पौत्रांच्या प्रेताकडे िे.” 

पांडवांिी संजय व सनवतेला आज्ञा नदली. 
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“चल, िौपदी, आम्हाला आपल्या पतु्रांपाशी घेऊि चल. 

ज्या ध्वस्त नशनबरात आपल्या ज्येष्ठ पतु्रांचे-िौपदयेांचे मतृदहे 

आहते.” यनुधनष्ठर दःुखाि ेम्हणाला. 

आता िौपदीलाही पतु्रशोक आवरत िव्हता. नतचा संयम संपला 

होता. नतला पिुः त्याच नशनबरात जायचे होते. 

अि ्नतचे पतीही नतच्याइतकेच दःुखी होते ! 

 🌀🌀🌀 

िौपदी पांडवांिा त्या नशनबरापयांत घेऊि आली. नतला 

आठवलं, ह ेमहायदु्ध नजंकल्यािंतरची नवजयोत्सवाची ती रात्र. तेव्हा 

िकुल नतला याच नशनबरात न्यायला आला होता. तेव्हाही या ध्वस्त 

व जळत्या नशनबरात नतला याव ंलागल ंहोतं. 

“आयवपतु्रहो! ह े माझे पतु्र पाहा. मी त्यांच्या सहवासात 

अत्यंत अत्यल्प जीविकाल व्यतीत केला होता. आपल्या ममतेचा 

त्यांच्यावर वर्ावव करण्याकररता मला परेुसा काळ नमळालाही िाही. 

विवास- अज्ञातवासाच्या काळात मी त्यांच्यापासिू दरू रानहले. मी 

माझ्या पतु्राची माता असिूही मातकृतवव्य निभाव ूशकल ेिाही. आनण 

माझ्या पतु्रांिी मात्र आपल्या कतवव्याचे निवावहि केले. माझ्या 
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सौभाग्याचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःच्या प्राणांचे बनलदाि नदल.े” 

असे म्हणिू िौपदी रुदि करू लागली. 

नतचा आिोश व आपल्या पतु्रांची शवे पाहूि पांडवाचे िेत्रही 

सजल झाले. 

“िौपदी, स्वतःला सावर.” भीमसेि आपल्या िेत्रातंील अि ू

पसुत म्हणाला, “ पांचाली, त ू जर त्या नदवशीप्रमाणे मनूच्छवत 

झालीस, तर त्या नदवशीप्रमाणे आमचीही शदु्ध हरपेल. तलुा 

शोकमग्ि पाहूि आमच ेधैयव िष्ट होईल. ” 

“मी स्वतःच े धैयव साधिेही, आयवपतु्र! एकच प्रश्न माझ्या 

मिाला त्रस्त करत असतो, या सगळ्यांत माझ्या पतु्रांचा काय दोर् 

होता, काय अपराध होता? की त्यांची इतक्या निघुवणतेि े हत्या 

झाली? माझे पतु्रही सकुुमार होते. तेच माझ्या पतीिंतर या राज्यावर 

सत्ता करणार होते. स्वतःच्या परािमाि े पांडवाप्रमाणेच नदनग्वजय 

करणार होते. इतक्या दःुखद कालावधीिंतर मला व माझ्या पतु्रांिा 

आिंदाचे काही क्षण नमळणार होते, तहेी नियतीला पाहवले गलेे 

िाही?’’ िौपदीच्या िेत्रांतिू अनवरत अि ूवाहत होत,े “ पांडुपतु्रहो! 

प्रत्येक मिषु्याची इच्छा अशी असते की, आपल्या मतृ्यिूंतर 
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आपल्या पतु्रांिी आपल्याला अग्िी द्यावा. परंत ुयेर् ेतर उलटच घडते 

आह.े” 

िौपदी अशा प्रकारे शोक करत आपल्या पतु्रांच्या रिश्लांनछत 

दहेांिा आनलगंि दते होती. 

नतला रूदि करतािा पाहूि सभुिलेा, कंुतीलाही आपल ेदःुख 

अिावर झाल.े 

िौपदीच्या पतु्रांच्या शवाजवळच असलेल्या मतृ अनभमन्यचूे 

मस्तक आपल्या मांडीवर घेऊि सभुिाही शोक करू लागली, “पतु्रा, 

इतक्या कोवळ्या वयात आम्हाला, तझु्या पत्िीला, तझु्या भावी 

बालकाला सोडूि जाण्याची काय आवश्यकता होती रे? मला, 

भनगिी पांचालीला व उत्तरेला तझुाच आधार होता रे.” 

सभुिचेे अिमुोचि पाहूि पांडव नचंनतत झाले. स्वतःला 

पतु्रशोकातिू सावरुि आपल्या नियांचे कस ेसांत्वि करावे? ह ेत्यांिा 

कळेिा. 

“माझाही ज्येष्ठ पतु्र- वसरेु्ण नकती नवपत्तीमय, दःुखमय- 

अवमानित पररनस्र्तीत जगला होता ! मी त्याचा पररत्याग केला 

िसता तर, आयषु्यभर ‘सतूपतु्र' ह ेलाछंि त्याला लागल ेिसत.े” असं 

म्हणिू कंुतीिेही आपल ेदःुख व्यि केले. 
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“माझा पतु्र अनभमन्यहुी स्वतःच्या प्राणांवर नवपत्ती असिूही 

त्या चिव्यहूात प्रवेशला अि ् त्या योध्द्यांच्या समहूािे त्याची 

एकनत्रतपण ेहत्या केली.” रुदि करता- करता पांचालीिेही अजुविाला 

दोर् नदला, “आयवपतु्र अजुवि, तमु्हाला स्वतःच्या पतु्राची नचंताच 

िव्हती. आपण संशप्तकांशी यधु्द करण्यात का व्यस्त झालात? तमु्ही 

आपल्या पतु्राचे रक्षण करायला हव ेहोत ेिा!” 

िौपदीचे ते दोर्ारोप ऐकूि अजुवि अनभमन्यचू्या प्रेतावर अि ू

ढाळू लागला, “ त ू अगदी सत्य बोललीस, कृष्णे! अनभमन्य ू व 

िौपदयेांच्या मतृ्यचूे कारण आम्ही सवव पांडवच आहोत. जर आम्ही 

आमच्या पतु्राचंे रक्षण केले असत,े आम्ही सदवै त्यांच्यासह असतो, 

तर आपल्याच िेत्रांिी आपल्या पतु्रांचे मतृदहे पाहण्याची ही वेळ 

आलीच िसती.” 

“कल्याणी, सभुि,े मातिुी! परुोनहत व चाण्डाल आल े

आहते. आपण सवाांिी आपल्या नप्रयजिांचे दहि केले पानहजे.” 

यनुधनष्ठर राहुटीच्या गवाक्षात डोकावत म्हणाला. 

“सेवकहो! आमच्या पतु्रांच ेदहे स्मशािात न्या. आम्हीही या 

शोकयात्रेत सहभागी होणार आहोत.” भीमसेिािे स्वतःला 
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भाविावेगातिू सावरत म्हटले, “पांचाली,चल उठ.” त्यािे 

पांचालीचा हात धरूि नतला उठवले. 

अजुविािेही आपल्या बलशाली बाहूिंी सभुिलेा आधार दते 

नतला उठनवल.े 

 कंुतीला आधार दणे्यासाठी यनुधष्ठीरािे नतचा हात दणे्याचा 

प्रयत्ि केला. तेव्हा कंुतीि ेत्याचा हात नझडकारत िकुल-सहदवेांचे 

हात धरले. 

आपल्या नियांिा व मातेला आधार दते पाडंव त्यांिा 

स्मशािात घेऊि आले. त्यांिी एक वेगळेच दृश्य पानहल,े पांडवांिा 

या यदु्धाचे, या नविाशाचे कारण मािणारी गांधारी आपल्या पतु्रांच्या 

प्रेतांिा जवळ घेऊि म्हणत होती, “माझ्यामळेुच ह्या िेष्ठ कुलाचा 

नविाश झाला.” 

पांडवांिी नवचार केला, गांधारीची नस्र्ती शोकमग्ि आह,े 

म्हणिू ती स्वतःला दोर् दते आह.े नतच्या त्या दःुखाचा उपशम 

झाल्यािंतर ती आपल्यालाच दोर् दईेल. 

पांडवांिी नतच्याकडे दलुवक्ष करत आपल्या पतु्रांच्या प्रेतांिा 

चंदिी काष्ठाचं्या नचतांवर ठेवले. पांडवाच्या भायाव अद्यापही रुदि 

करीत होत्या. 
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तत्क्षणीच पांचाल सैनिकांिी धषृ्टद्यमु्ि- नशखण्डीची प्रेतेही 

पांडवाच्या पतु्रांच्या शवाजंवळ ठेवली. 

आपल्या भ्रात्यांची खंनडत झालेली शव े पाहूि पांचालीिे 

अनधकच शोक आरंनभत केला. त्या सवाांचे रुदि ऐकूि धतृराष्र- 

गांधारीला काहीसं समाधाि वाटल.ं आपल्या पतु्रांचा संहार करणारे 

पांडव कस ेशोकमग्ि आहते, त्यांचे रुदिस्वर ऐकूि त्या पतु्रशोकािे 

दःुखी दाम्पत्याच्या मिाला संतोर् नमळाला. 

गांधारी आपल्या पतु्रांच्या प्रेतांजवळूि उठली आनण कंुती- 

िौपदीकडे जाऊि नतिे म्हटल,े “कंुती, िौपदी! तमु्ही शोक करू 

िका. यधु्दाकारणे आपल ेनप्रयजि मतृ्यमुखुी पडल,े तर असं समजा 

की आपल्या पररवारजिांिा वीरगती प्राप्त झाली आह.े” नतचे शब्द 

त्या दोघींच्या नजव्हारी लागले. 

“उनचत म्हणालीस, गांधारी!” कंुती नतरकस शब्दात 

म्हणाली, “फि आमचचे नप्रयजि वीरगनतस प्राप्त झाले आहते. 

तझु्या नप्रय पतु्रांचा मात्र संहार झाला आह,े तेही अमािरु्पणे!” 

त्या दोघा ंयातांचा तकव - नवतकव  ऐकूि पांडवांिा िोध आला. 

“मातिुी व राजमाते! हा समय तकव -नवतकव  करण्याचा िव्ह.े 

आपण संयतपणे आपल्या नप्रयजिांिा जलांजली नदली पानहज,े 
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अन्यर्ा त्यांच्या आत्म्यांिा शांती कशी नमळणार?” यनुधनष्ठराि े

म्हटले. तसे सववजण शांतपणे त्या नचतांसमोर उभे होत.े 

जेत ेसम्राट व समाज्ञी या िात्यािे पांडव- िौपदी आपलं दःुख 

आवरूि प्रत्येक प्रेताला अंशतः अनग्ि, नतलांजली दते होते. 

प्रत्येक मतृाचं आपल्या दृनष्टकोि- अिभुवाच्या आधारे पांडव- 

पांचाली वणवि करूि आपली िोधभाविा, दःुख आनण वैर्म्य व्यि 

करत होते. 

“हा आपला नप्रय पतु्र घटोत्कच, ज्यािे मतृ्यचू्या क्षणीही 

आपल्या प्रचंड दहेािे कौरवसैन्याला नचरडूि पांडवांचं कायव सलुभ 

केलं होतं.” िौपदीचे ह ेशब्द ऐकूि भीमािे आपल्या पतु्राच्या दहेाला 

पणूवतः अग्िी दते म्हटले, “मी उनचत केलं, जे मी नहनडंबेला उत्तरेसह 

नशनबरात र्ांबण्याची आज्ञा नदली. अन्यर्ा नतलाही दःुख आवरलं 

िसतं, आपल्या पतु्राच ंशव पाहूि.” 

त्यािंतर अनभमन्यसूह अन्य पतु्रांिा अनग्ि दतेािा व जलांजली 

दतेािा पांडव-पांचालीला अि ू अिावर झाले होते. मात्र त्यांिी 

स्वतःला संयत केले. 

“माझ्या पतु्रांिो, माझ्या ज्येष्ठ पतु्राला-कणावलाही अनग्ि द्या.” 

कंुतीिे आपल्या पाचही पतु्रांिा आज्ञा नदली. 
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नतच्या आज्ञेच ेपालि करत पांडव त्यांच्या ज्येष्ठ भायेसह दरूवर 

रचलेल्या कणावच्या नचतेपाशी गेले. त्या नचतेजवळ वरृ्ाली 

वरृ्केतसुह उभी होती. नतिे त्याच्या हातात अनग्िपात्र नदले व 

कणावच्या नचतेला अनग्ि दणे्याचा संकेत केला. 

आपल्या नपत्याला अनग्ि दतेािा वरृ्केतचुा हात र्रर्रत होता. 

त्याचक्षणीच अजुविािे त्याच्या कंनपत हातातिू ते अनग्िपात्र 

घेतले. 

“मी कणावचा वध केला आह,े त्याकारणे मीच त्याला अग्िी 

दऊेि जलांजली दईेि.” अजुवि गतनिियािे म्हणाला. 

“त ूमाझ्या पतीचा शत्र ूहोतास. त्याकारण ेमी तलुा माझ्या 

पतीचे अंत्यसंस्कार कदानप करू दणेार िाही, अजुविा!” वरृ्ालीिे 

अजुविाच्या हातातिू अनग्िपात्र नहसकाविू घेतल.े 

“मात्र मी नवजयी सम्राट आह ेअि ्कल्याणी ही सम्राज्ञी आह.े 

त्याकारणें मीच सपत्िीक कणावला अनग्ि व जलांजली दईेि.” 

यनुधनष्ठरािे म्हटल.े 

“िाही, धमवराज! आपणही िाही.” वरृ्ालीिे िकार नदला. 
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“का? मी माझ्याच भ्रात्याला अनग्ि व जलांजली नदली तर, 

तलुा कसली आपत्ती आह े ?अंगराज्ञी!” यनुधनष्ठरािे म्हटले, “मी 

कणावच्या िखाला धक्काही लावला िव्हता, तरीही?” 

“धमवराज! आपण अहवनिश- अहोरात्र माझ्या पतीच्या मतृ्यचुे 

नचंति करत असत. म्हणिू आपण माझ्या पतीच ेअंनतम संस्कार करू 

शकत िाही!” 

“अंगराज्ञी, प्रत्येक निणवय भाविेत वाहूि घेण ेउनचत िसत.े 

कणवपतु्र वरृ्केत ुनकती भयग्रस्त झाला आह,े त्याच्या हातिू कणावला 

अग्िी दणेे अयिु आह.े” सहदवेाचे शब्द वरृ्ालीला पटले. नतिे 

म्हटले, “मला सहदवेाचे शब्द मान्य आहते. म्हणिू मी माझ्या पतीचे 

दहि करण्याचा अनधकार फि माियेांिा दते आह.े” 

“तर आम्ही सवव पांडव हा अनधकार एकनत्रतपणे ग्रहण करत 

आहोत.” असे म्हणिू यनुधनष्ठरािे ते अनग्िपात्र हातात घेतल.े तसं त्या 

पात्राला अन्य पांडवांिी- िौपदीिेही धरले आनण एकनत्रतपणे 

कणावला अग्िी नदला. 

कणावच्या नचताग्िीवर स्वतःचा िोध, वैर्म्य व त्यांच्यानवर्यी 

घणृा- नविरे् अपवण करत िौपदीिे म्हटल,े “हा कणव पवूवजन्मीच्या 
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पणु्यकमावमळेु राजमाता कंुतीच्या पोटी जन्मला आला असावा. मात्र 

पवूीच्या संनचताकारणे तो कािीि पतु्र झाला. तरीही मी त्याला याच 

कारणामळेु अग्िी दते आह ेकी तो कौंतेय आह.े िाहीतर मी त्याच्या 

प्रेताकडे पानहलेही िसत.े याच िीचािे माझ्या चाररत्र्यानवर्यी 

वीभत्स शब्द उच्चारूि जर द:ुशासिाला विहरणाला उद्यिु केल े

िसते, तर दयुोधिािे ते दषु्कृत्य करण्याची द:ुशासिाला आज्ञा नदली 

िसती.” 

“यािेच माझ्याशी निष्कारण स्पधाव केली तसेच वैर धरले, 

म्हणिू आताही माझे मि ह ेस्वीकारायला सज्ज होत िाही की कणव 

हा माझा कािीि भ्राता आह.े” अजुविािे कणावच्या मखुात जल-

तळुशीपत्र ठेवत म्हटले. 

आपल्या मिातील सवव भाविा- िोध,उिगे वगरेै कणाववर 

काढूि झाल्यािंतर पांडवािी वरृ्केतलुा जवळ घेतल.े 

“वरृ्केतचुे संगोपि करण्याचे दानयत्व आमच.े” यनुधष्ठीराि े

त्याच्या मस्तकाचे अवघ्राण केले होते. “आम्ही कणवपतु्र वरृ्केतचू े

अत्यंत प्रेमािे संगोपि करू.” 
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“मी नवधवा आह,े असहाय्य वा निष्कांचि िव्ह.े मी भावी 

अंगराजाचे पालि-पोर्ण करण्यासाठी सक्षम आह.े कारण मी 

वरृ्केतचूी माता व अंगदशेाची सम्राज्ञी आह.े” वरृ्ालीिे 

स्वानभमािाि ेम्हटले. शेवटी नतच्याही अंगात क्षनत्रयांचेच रि होत!े 

“जशी तझुी इच्छा.” यनुधनष्ठरािे म्हटल.े नतला हनस्तिापरुात 

निवास करण्याचा आग्रह करण ेत्यालाही उनचत वाटल ेिाही. 

“मी सतूकाचे नवधी पणूव झाल्यािंतर अंगदशेास प्रस्र्ाि 

करेि.” असं म्हणिू वरृ्ालीिेही कणावला जलांजली नदली. 

वरृ्केतिुेही नतचंच अिकुरण केलं. 

“आता आपल्या सवाांिा दयुोधि, द:ुशासिाच्या प्रेतांिा 

अंशतः अनग्ि द्यायचा आह.े” यनुधनष्ठरािे नवर्यपररवतवि केले, 

“ उववररत नवधी ययुतु्स ुपणूव करेल.” यनुधनष्ठराचे शब्द ऐकूि अन्य 

पांडवांिा िोध आला नि पांचालीच्या मिाला आत्यंनतक पीडा 

झाली. 

नतच्या हृदयाला पीडा का होणार िाही? ज्या दषु्टािंी नतची 

नवटंबिा केली होती. ज्यातंील त्या ज्येष्ठ कौरवािे नतच्याकडे पाहत 
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मांडी र्ोपाटूि असभ्य संकेत केले होते, “िौपदी, ये, माझ्या मांडीवर 

बस आनण माझा सहर्व स्वीकार कर.” 

अि ्तो द:ुशासि…….. त्याि ेनतच्याशी जे दवुवतवि केले होते, 

ते स्मरण करणेही संभव िव्हतं. 

आता त्या उभयतांच्या प्रेताला अनग्ि दऊेि त्यांिा जलांजली 

द्यायची म्हणज…े……. 

पांचालीि े एक निश्वास टाकला. मतृ्यिूंतरही शत्रतु्वाचा अंत 

होतो ह े पणूवत: सत्य िव्ह े अर्वा शत्रनूवर्यीच्या घणेृचा, त्यािे 

केलेल्या अवमािाच्या पीडादायक स्मतृींचाही सहजासहजी नवसर 

पडत िाही. 

नतिे मस्तक हलविू आपले नवचार संयत करण्याचा प्रयत्ि 

केला. काही अंशी ती शांत झाली. 

नतिे पांडवांसमवेत दयुोधिाला अंशतः अनग्ि नदला, त्यािंतर 

हात खंनडत झालेल्या नि वक्ष नछन्िनवनच्छन्ि झालेल्या 

द:ुशासिाच्या दहेालाही. 

कौरव नियाचंेही शोकस्वर मागिू ऐकू येत होते. लक्ष्मणादखेील 

रूदि करत होती. सभुिा नतला सावरत होती. 
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🍁🍁🍁 

 

ज्येष्ठ गांधारीपतु्रांिा अनग्ि नदल्यािंतर पांडव शल्याच्या 

प्रेताजवळ गेल.े त्या प्रेताजवळ शल्याच्या कनिष्ठ भ्राता- 

अरुण,शल्याची पत्िी आनण शल्याची कन्या- सहदवेाची भायाव- 

नवजया बसिू अि ूढाळीत होते. 

सहदवेािे क्षणांचाही नवलंब ि करता नवजयेच्या िेत्रांतील अि ू

पसुले. नतला जवळ घेत त्याि े म्हटले,” नप्रये, दःुख करू िकोस. 

कौरवांच्या या अंनतम सेिापतीला वीरगती प्राप्त झाली आह.े” 

सहदवेािे सातं्विार्व अस े म्हटले खरे, मात्र त्याच्या स्वरात एका 

प्रकारचे अनलप्तपण व निरलसता होती. 

“अन्यर्ा ह्या मिानधपती शल्याचे आमच्याशी कुठले िात े

आह?े राजसयू यज्ञापयांत या शल्याला मानहतही िव्हत े की, 

आपल्याला कोणी िकुल-सहदवे िावाचे भानगिेय आहते. 

आपल्याला मािी िामक भनगिी होती. जेव्हा राजसयु यज्ञाकररता 

करभार घेण्याकररता सहदवे मिदशेात गेला, तेव्हा तर या शल्यािे 

अगनणत धिासह आपली कन्याही त्याला नदली. त्यािंतर आमच्या 

पक्षात सदवै राहूि आम्हाला समर्वि दणे्याचे वचि नदले होते, मात्र 
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यदु्धघोर्णेवेळी त्याचा स्वार्व नदसिू आला. दयुोधिाि ेकाय उत्तम 

स्वनणवम वस्तूंिी स्वागत केले, तर स्वतः अज्ञ असण्याचे दभं करत 

मातलृ शल्याि े त्याला वचिही नदल.े” िकुलाच्या िानसकांतिू 

िोधाकारणे उष्ण उच्छवास बाहरे पडत होते. सहदवे त्याच्या 

खांद्यावर हात ठेवीत त्याला शांत करण्याचा प्रयत्ि करत होता. 

“िकुला, शांत हो, हा आपल्या मातेचा भ्राता आह.े या 

यदु्धात त्याि े आपल्याला सहाय्यही केले आह.े कणावचा सारर्ी 

असतािा मातलृ शल्याि े त्याच्या आत्मनवश्वासाचे वारंवार खडंि 

करूि कणावच्या धिनुववदे्यचा- त्याच्या शिकुशलतेचा वारंवार ऱ्हास 

घडविू आणला आह.े” सहदवेाचे शब्द ऐकूि िकुलाचा िोध 

शमला. नकंत ुइतका वेळ शांत बसणारी नवजया संतापािे उसळली. 

ती सहदवेाला म्हणाली, “मी ितु आह े की, आपल े ज्येष्ठ भ्राते 

आपल्यानवर्यी सापत्िभाव बाळगत िाहीत, परंत ुह ेअसत्य आह.े 

त्यांच्या मिात तमुच्यानवर्यी व तमुच्या मातलृानवर्यी सापत्िभाव 

िसता, तर त्यांिी माझ्या नपत्याच्या प्राणच घेतला िसता.” 

“हा प्रत्यारोपच निरर्वक आह.े” इतका वेळ भाविानववश 

असलेला यनुधनष्ठर व्यवहाररकतेि े तकव  करीत म्हणाला, “नवजय!े 

आमच्या मिात शल्यानवर्यी सापत्िभाव िव्हता, याउलट 
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त्याच्याच मिात माझ्यानवर्यी सापत्िभाव होता. जर त्यािे फि 

स्वागताच्या ससुज्जतेकडे पाहूि दयुोधिाला वचि नदल ेिसत ेतर, 

मीही त्याचा वध केलाच िसता.” 

“तात्पयव?” नवजयेि ेआपल्या विाच्या पदरािे आपल ेअि ू

पसुले. 

“तात्पयव हचे, की तझु्या नपत्यािे कौरवांच्या पक्षात यधु्द केले 

म्हणिू मी त्याचा वध केला.” यनुधनष्ठराचा तकव  अत्यंत साधारण 

होता. 

“नवजय,े चल उठ. आपल्या सवाांिा मातलृ शल्याला अनग्ि 

दऊेि नतलांजली द्यायची आह,े तेव्हा आपण आपले दःुख बाजलूा 

सारूि आपल्या मातलृाचे दहि केल े पानहज.े” सहदवेािे नतच्या 

स्कंधाला धरुि नतला उठवल.े 

मात्र नवजया काष्ठवत ्उभी होती. नतला आपल्या नपत्याच्या व 

पतु्राच्या- सहुोत्राच्या मतृ्यचूे दःुख सहि होत िव्हत.े नकशोरी 

होत्रवानहिी- जर या स्मशािात-अशा प्रतेांच्या खचातं आली असती, 

तर ती मनूच्छवत झाली असती. 

या नवचारािेच सहदवेाचे हृदय भयव्याकुळ झाले. 
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“आपण सवाांिी शल्याला अनग्ि नदला पानहज.े” 

यनुधनष्ठराच्या शब्दांिी सहदवेाची तंिी भंगली, “अवश्य……” 

काही क्षणाितंर पांडवांिी सपत्िीक शल्याला अनग्ि नदला. 

शल्याची नचता ज्वनलत झाली. त्या नचतेवरुि लवलवत्या त्या 

ज्वाला आकाशाकडे झेपावत होत्या आनण वर-वर जात होत्या. 

पांडवांिा मतृ्यिुंतरच्या जीविानवर्यी ितुींच े स्मरण झाले, 

ज्यामध्ये असे सांनगतल ेहोते की जेव्हा दहिािंतर ज्वाळा लवलवत 

आकाशाकडे झेपावतात, तेव्हा मतृांचा आत्मा स्वगावत गमि करत 

आह,े अस ेसमजाव.े 

पांडवांिा ज्ञात होते, परमेश्वरािे राजा कुरुला नदलेल्या 

वरदािािरुुप या कुरुके्षत्री धारातीर्ी पडलेला योध्दा र्ेट स्वगावत 

प्रयाण करतो, तर तो दषु्ट दयुोधि असला तरी, अर्वा तो िीच 

द:ुशासि असला तरी. 

तत्क्षणी त्यांिा श्वेत विे धारण केलेल्या निया स्मशािात 

येतािा नदसल्या. त्या निया सैनिकांच्या नवधवा भायाव होत्या. 

पांडुपतु्रांिा अजिूही सैनिकांच्या नियांच ंसांत्वि करायचं होतं. 
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“िौपदी, अजुवि व सहदवे! तमु्ही नतघांिी स्मशािात जाऊि 

प्रेतांची अंदाजे गणिा करुि सांगा, नकती सैनिकांचे मतृ्य ू झालेत, 

नकती जखमी आहते.” यनुधनष्ठराि े सैनिक प्रेतगणिेचे कायव 

गणिकुशल सहदवे, नवचारी पांचाली व दत्तनचत्त अजुविावर 

सोपवले . 

“जशी आज्ञा,आयव! आपण नतघेही या स्मशािाच्या 

प्रवेशपर्ी र्ांबा.” 

“भातािी! आपण त्या नियांिा काही वेळेिेच घऊेि यावे. 

तोपयांत नकती सैनिक धारातीर्ी पडल ेआहते, याचं संज्ञाि प्राप्त करु. 

ह ेसवव जाणिू घेण ेह ेएका जेत्या सम्राटाचे कतवव्य आह.े त्यािरुूप 

त्या नियांिा व अिार् पतु्रांिा- बालकांिा आवश्यक असणाऱ्या 

वस्तूंची- विप्रावरणे, अन्ि-जल, आरोग्य-नशक्षणाकररता और्धे- 

पत्रीय सामगु्रीची तजवीज करता येईल.” सहदवेािे म्हटल.े 
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“आनण ह्या सामगु्रीची व्यवस्र्ा फि िारकाधीश कृष्ण व 

पांचाल दशेाचे महामात्य चैत्र्यशभु्रक करु शकतील.” अजुविािे 

म्हटले. 

“अवश्य!” यनुधनष्ठराि ेजेत्या सम्राटाच्या शैलीत म्हटले. 

त्यांची संमती प्राप्त होताच अजुवि, िौपदी व सहदवे स्मशािात 

गेले. अि ् अजुविािे सामान्य गणिपध्दतीिसुार त्या प्रेतांची गणिा 

करण्यास आरंभ केला. तेव्हा त्या नतघांच्या लक्षात आले, की ह्या 

साधारण सैनिकांच्या शवांची गणिा करण ेअसंभव आह.े 

कारण सववत्र प्रेतांचा खच पडला होता. रि व मांसाचे तकुडे 

जागोजागी सांडलेल े होत.े काही सैनिकांच्या शरीरांचा तर 

लोळागोळा झाला होता. काहीजणांच्या शरीरांचे नगधाडांिी लचके 

तोडले होते. काही सैनिकाचं ेदहे तर अश्वांच्या टापाखंाली, रर्ांच्या 

चिाखाली दबिू भरडल े होते. याखेरीज नकत्येकांचे अवयव 

नवलनगत होऊि वेगवेगळ्या नठकाणी पडल ेहोते. आग्िेयािाकारण े

नकत्येक सैनिकांच्या शवांची राख झाली होती. 

अशा पररनस्र्तीमळेु सैनिकांच्या प्रेतांचे गणि शक्य िव्हते. 

त्याकारण े सहदवेािे आपले िेत्र नमटले-उघडल-े पनु्हा िेत्र नमटत 

म्हटले,”कदानचत ही संख्या अब्जावधीहूि अनधक अस ूशकत.े” 
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“सैनिकांची? की सैनिकांच्या शवांची?” अजुवि संभ्रमािे 

नवचारले. 

“सैनिकांच्या शवांची संख्या मीदखेील सांग ू शकत िाही. 

मात्र सैनिकांची नवनशष्ट संख्या अब्ज- कदानचत खवावपयांत अस ू

शकत.े” सहदवेाच्या शब्दाकंारणे िौपदी नस्तनमत झाली, “तात्पयव?” 

“यातील काही सैनिक घायाळ झाल्याकारणे वैद्यांकडे 

उपचार घेत असतील, काही सैनिक अनधक जखंमाकारणे अचेति 

झाले आहते. काही सैनिकांिा अश्वाच्या टापांिी फरफटत 

यधु्दके्षत्रापासिू दरूवर िेल ेआह.े काही सैनिकांिी कधीच पलायि 

केले होते. आनण या सवव सैनिकांतील सवावनधक सैनिकांचा 

र्ांगपत्ताच िाही की ते सध्या कोठे आहते?” सहदवेािे उत्तर नदले. 

“तर आपण सांनगतलेली सवव उपयिु सामगु्री नकती प्रमाणात 

िारकेकडूि वा पांचालाकडूि मागविू घ्यायची?” अजुविािे म्हटले. 

“कदानचत मनणपरुाहूिही सामगु्री मागवावी लागेल.” 

सहदवेािे म्हटल.े 
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“आपण मनणपरुातिू सैन्य अर्वा यधु्दाकररता साहाय्य 

घेतले िाही,तर यधु्दािंतर ती उपयिु सामगु्री का मागविू घेऊ?” 

अजुविाचा स्वर स्वानभमानिक होता. 

“इिंप्रस्र्ातिू ही सामगु्री मागवावी?” पांचालीचा प्रश्न. 

“िाही, ती सामगु्री राखिू ठेवली पानहजे.” सहदवेाचा स्वर 

नचंनतत होता. 

यावर काही क्षण नतघेही निःशब्द रानहले. 

“राजकुमार सहदवे!” अकस्मात सेवकाि ेत्या नतघांिा सचूिा 

नदली, “सवव सैनिकांच्या नवधवा निया स्मशािात प्रवेशताहते.” 

“एवमस्त.ु” असं म्हणत सहदवेािे त्या नियांिा स्मशािात 

येण्याची अिमुती नदली. तत्क्षणी त्याला, अजुविाला व पांचालीला 

नदसले की, कौरवनिया आपल्या नप्रयजणांच्या प्रेतांिा कवटाळूि 

शोक करत असल्यामळेु त्यांच्या विािंा रिाच ेडाग पडल ेहोते, 

कल्याणीच्या शापािरुुप. 

ते दृश्य पाहूि पांचालीला पिुः तो प्रसंग आठवला, ज्याक्षणी 

पांचाली रज:स्वला होती व नतच्या विांवर पडललेे शोनणताचे डाग 

पाहूि कौरव नवकृतपणे हसत होते. 
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ते सवव स्मरूि पांचालीच्या शरीरावर रोमांच उभे रानहल,े तसेच 

नतचा िोध पिुः जागतृ झाला. 

जसं कौरवांच ंकुनत्सत हास्य कणवपटलावर आदळू लागलं, तशी 

ती अजुविाचा केयरू धरत म्हणाली, “आयव, मी काही क्षणांसाठी 

धमवराजांकडे जात.े कारण सैनिकांच्या नियांिी त्यांिा प्रश्न नवचारूि 

नवचारूि भंडाविू सोडवल ंअसेल.” 

“अवश्य……” अजुविाच्या शब्दांकारणे पांचालीला 

पनु्हा धैयव प्राप्त झाले व सैनिकनियांच्या त्या प्रश्नांमळेु यनुधनष्ठर पिु ः 

मिोमि खचिू जाऊ िय े म्हणिू त्याला आधार दणे्याकररता ती 

यनुधनष्ठराकडे गेली. 

यनुधनष्ठर एका उच्च आसिावर उभा राहूि त्या नवधवांच्या 

प्रश्नांिा तोंड दते होता. परंत ु त्या शोकोत्तेनजत नियांिा समजावणं 

त्याला कठीण जात होतं. त्या नवलाप करत पांडवांिा शाप दते 

होत्या. 

“अनतउत्तम! राजा यनुधनष्ठरा! तझु्या राज्यात योध्दािंा सत्कृत 

केले जाई. परंत ुइर् ेतर आमच्या पतींची शव ेदखेील आम्हाला प्राप्त 

होत िाही. ह े िरेशा, कारण आमच्या पतींच्या शवांिा तमु्ही 
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नछन्िनवनच्छन्ि केले िा,अर्वा तमुच्या शिांिी त्यांच्या शवांिा 

िामशेर् केले आह ेिा?” 

“तमु्हा सवव पांडवांचा सवविाश होऊ द!े तमुच्या जीविातील 

सवव सखु िष्ट होवोत! तमुच्या मिाला स्वस्र्ता कधीच नमळणार 

िाही, उववररत आयषु्यात तमु्हाला शातंी लागणार िाही. तमुचाही 

पररवार या यदु्धात भस्मीभतू झाला, हा दवैािे तमु्हाला नदलेला पाठच 

आह,े म्हणावा. तमु्हालाही कळेल, ज्याचा पररवारच िष्ट झालेला 

असतो, तो नकती एकाकीपण ेजगतो!” त्या नियांचे शाप तेर्ेच येऊ 

पाहणाऱ्या अन्य पांडवािंी ते भयािक शब्द ऐकले अि ् त्याचंा 

उरलासरुला धीर िष्ट झाला. त्यांिी आपल्या कािांवर हातच ठेवले, 

ते शब्द असह्य होऊि. 

यनुधनष्ठराच े तर अवसाि गळले व िौपदीच्या मस्तकावर 

वज्राघात झाला. 

िौपदीला तरे् े आलेल े पाहूि त्या नवधवा नियािंा अनधक 

उत्तेजि प्राप्त झाले. त्या सवव निया शेपटावर पाय पडलेल्या 

िानगणीगत फुत्कार लागल्या, “हीच अनग्िनशखा या सवविाशाला 

कारणीभतू आह.े नहच्या मिु केशांिी आयववतावच्या क्षनत्रयांिा 

आपल्या पाशात आवळूि त्यांचा नवध्वंस केला आह.े या 
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पांचालराजकुमारी पांचालीिे जर असा भयंकर अनभशाप नदला 

िसता, तर या आयववतावत आज नवधवाचंे बाहुल्य िसतेच.” 

असं म्हणिू झाल्यािंतर त्या नवधवांिी औदास्याि े म्हटले, 

“आता आम्ही आत्मघात करणार! आम्हा नवधवाकंडे 

आत्महत्येवाचिू अन्य कुठला पयावय िाही. या िगरीत उरलेले परुुर् 

आमच्या सन्मािावर घाला घाल ूशकतात. ते आमचा सन्माि मलीि 

करण्यापवूी आम्ही प्राण दणेार!” 

त्यांचा हा निकराचा निणवय ऐकूि चारही पांडवांिा व िौपदीला 

प्रचंड धक्का बसला. जर त्या नियािंी आत्महत्या केली तर, 

पांडवांच्या राज्यपालिाच्या पवूव कीतीवर कलंक लागेल तसेच त्या 

नियांचे पतु्र अिार् होतील. 

िौपदीिे स्वतःला सावरले आनण आत्मघाताकरीता प्रवतृ्त 

झालेल्या त्या नियांिा कठोर स्वरात सनूचत केले, “ह ेसैनिकांच्या 

नियांहो! तमु्हांला मी तमुच्या सन्मािाच्या सरुके्षची खात्री दतेे. 

तमुच्या सन्मािाला स्पशव करू पाहणाऱ्या परुुर्ाला स्पशव करण्यापवुी 

दनंडत करण्यात येईल. परंत ुतमु्ही सववजणी आत्महत्या करू शकत 

िाही.” 
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“ह े िुपदराजिंनदिी! आमच्या अनधकारांिा का नहराविू 

घेतेस? प्रत्येक पनतनिष्ठ िीचा हा अनधकार असतो, नतिे आपल्या 

पतीच्या मतृ्यिूंतर प्राणत्याग करावा की िाही? तमु्ही सवव पाडंव 

आमच्या अनधकारांचे हिि का करताहात?” त्या निया दखुावल्या 

स्वरात म्हणाल्या. 

“मी मान्य करत,े तमुचा पररवार िष्ट झाला आह.े पणूवतः िव्ह.े 

कारण तमु्हा सवाांच्या पदरात तमुची लहाि- लहाि बालके आहते, 

ह े तमु्ही नवसरताहात, असा कठोर निणवय घेतािा. मी तमु्हां 

सवावप्रमाणे माझ्या नपत्याला -भ्रात्यांिा गमावले आह.े माझ्याप्रमाणे 

तमुच्या वंशाचा िाश झालेला िाही. तमुचे पतु्र- कन्या अजिूही 

नजवंत आहते. त्यांच्यासाठी तरी तमु्ही सववजणींिी स्वतःच्या 

जीविाचे रक्षण कराव.े” आपल्या स्वरातील कठोरता घटविू 

पांचालीिे म्हटल.े 

नतचे शब्द ऐकूि त्या सवव नियांच्या मस्तकावर आरूढ झालेले 

उत्तेजि काही प्रमाणात उतरले. त्यांची कठोर झालेली मि ेिवली. 

त्यांिा त्यांच्या पतु्रांच ेस् मरण घडल.े जर त्यांिी प्राण नदल ेअसत,े तर 

त्यांची अपत्ये उघड्यावरच पडल ेअसती. त्या बालकांिा पांडुपतु्रांिी 

अन्ि,वि, निवारा, आरोग्य व गरुुकुलीि नशक्षण या मलूभतू गरजा 
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परुवल्या असत्या. मात्र त्या बालकािंा मातेचा सहवास नमळणार 

िाही. 

ह ेसवव उमाळे दाटूि येताच सवव निया रुदि करू लागल्या. तसं 

सेिािायकाच्या मखु्य िीच्या पाठीवर हात नफरविू पाचंाली मादववाि े

म्हणाली, “ ह े भि!े तचू नवचार कर. नकंबहुिा तमु्ही सववजणीही 

नवचार करा. माततृलु्य प्रेम, ममता अि ्वात्सल्य साक्षात परमेश्वरही 

दऊे शकत िाही. मातचे्या नवयोगात पालक क्वनचतच आपल्या 

दत्तक पतु्राचे अर्वा दसुऱ्यांच्या पतु्राच ेप्रेमािे संगोपि करतात. आता 

तमु्ही माझंच उदाहरण पाहा. विवासाच्या काळात माझ्या पतु्रांच्या 

संगोपिाचे दानयत्व माझ्या बंधूंवर सोपावले. परंत ु त्यांच्या भायाव 

मंदानकिी व नहरण्यगभाव माझ्यासारखं प्रेम माझ्या पतु्रांिा दऊे 

शकल्या िाहीत. म्हणिू तमु्ही सववजणी आपल्या निणवय निरस्त करा. 

कारण तमु्ही सांनगतलेला हा अनधकार एका पत्िीला असला तरी, 

एका मातेला िसतो.” 

िौपदी प्रारंभीस जरी सम्राज्ञीच्या अनधकाराच्या व कतवव्याच्या 

वाणीत बोलली होती, तरी िंतर नतच्या शब्दांतिू नतच्या 

मातहृृदयाच्या अस्फुष्ट उद्गार प्रगटत होता…… 
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🌀🌀🌀 

 

आपल्या भाविांच्या अपणूव उिकेािंतर आनण अन्य 

पांडवनिया, कौरवनिया व सैनिकांच्या नवधवा भायाांचे सांत्वि 

करूि झाल्यािंतर िौपदी स्वतः एकटीच राहुटीत बसली होती. 

नतचे पतीदखेील आपल्या तंिीत आपापल्या कक्षात होते. तेही 

शोक व्यि करत बसल ेहोते. 

मात्र िौपदी कोणत्याही प्रकारचा शोक व्यि करत िव्हती. नतचे 

अि ूजण ूगोठूि गेल ेहोते. 

नतचे कुटंुब पणूवतः उध्वस्त झाले होते. नतचा नपता, दोन्ही भ्रात े

तसेच नतच्या भ्रात्यांचे पतु्र, यानशवाय नतच ेस्वतःच ेपतु्रही. नतच्या 

वंशाचा संपणूव नवच्छेद झाला. िव्ह,े िव्ह,े नतच्या स्वप्िांचा नविाश 

झाला. 

नतिे आपल्या पतु्रवधसूह व पौत्रांची स्वप्िे पानहली होती, एका 

सामान्य मातिेे पहावी तशी. आनण असामान्य मातेची असावी, 

तशीही नतची स्वप्िे होती. नतच्या पतु्रािंी आपल्या परािम,प्रताप, 

कीती, धमविीतीचे आचरण तसेच राजिीतीच्या बाबतीत त्यांच्या 
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नपत्यांिाही मागे टाकावे अर्वा यदु्धात शौयावचे उत्तम प्रदशवि करूि 

यावच्चंिनदवाकरौ अजरामर व्हावे. 

ही दोन्ही प्रकारची स्वप्िे आकार घेण्यापवूीच भंगली होती. जण ू

प्रनतपदलेाच अमावस्या झाली होती. रर्सप्तमीलाच सयूवग्रहण झाले 

होते. आकाशात सयूव असिूही सववत्र अंध:कारच अंध:कार दाटला 

होता. अनग्िगभव स्वतःच्या उदरात घेणारा सागरही स्वतःच इतका 

वडवािलािे प्रज्वनलत झाला होता की, अजिू अग्िी धारण करणं 

त्याला शक्य होईिा. हचे िौपदीच्या बाबतीत घडत होते. 

तेरा वर्ावपवूी नतला हचे वाटत होते, जेव्हा नतच्या सन्मािाचे 

हिि झाले होत.े 

आजही नतला हचे वाटत होते, आता जेव्हा, नतच्या सववस्वाचे 

खंडि झाले होते. 

आता कोण रानहले होते नतच?े 

हो,जीनवत होत ेिा नतचे पाचही पती. नतला माततृ्व दणेारे व 

स्वतः नपततृ्व ग्रहण करणारे नतच ेपती अि ्नतच्या पतु्रांचे नपता नजवंत 

होते िा! 

परंत ुकाळािे त्यांच्या नपततृ्वाच्या नि नतच्या माततृ्वाच्या खणुा 

पसुिू टाकल्या होत्या. तरीही त्यांच्या नपततृ्वाच्या खणुा र्ोड्या का 
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होईिा, मागे उरल्या होत्या, त्यांच्या अन्य पत्िींच्या पौत्रांच्या 

स्वरूपात. 

मात्र नतच्या माततृ्वाच्या सववच खणुा नमटल्या होत्या. एकही 

खणुही मागे रानहली िव्हती, ह ेसांगण्याकररता की ती माता झाली 

होती. 

नतिे अभानवतपण े आपल्या कृश उदरावर हात ठेवला. याच 

उदरातिू ते पाचही कोमल- सकुुमार जीव जन्मल ेहोते. 

नतिे प्रनतनवंध्याचा जेव्हा गभव धारण केला होता, तेव्हाच्या 

घटिा नतला आठवल्या. 

प्रनतनवंध्य नतच्या उदरात असतािा, ती एखाद्या यवुराजाप्रमाणे 

राज्यावर, मंत्रीवर व अमात्यांवर अनधक अनधकार गाजव ूलागली 

होती. पांडवािाही आपल्या भावी सम्राट अि ्यवुराजाचे जन्मापवूीच 

कौतकु होते. 

िंतर सतुसोमाच्या वेळी भालेफेकीचे डाव:- आघात व 

प्रत्याघात ह ेसवव जाणिू घेण्याची नतला प्रकर्ाविे इच्छा होती. हचे 

भीमसेिाला आियवकारक वाटत होतं. 
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अजुविपतु्र ितुकम्यावचा गभव धारण केल्यािंतर नतला गदायधु्दाच े

डावपेच- प्रक्षेप, नवक्षेप,पररक्षेप तसेच अनभक्षेप जाणिू घेण्याचे 

डोहाळे लागल ेहोते. 

शतानिकाचा गभव उदरात असतािा नतला ‘ब्रम्हवानदिी' 

होण्याची स्वप्िे पडू लागली होती अि ् ितुसेिाच्या जन्मापवूी 

पांचाली नजद्म, िालीक, अधविालीक,सपवमखुी,गरुडमखुी, 

इिंजालीय, क्षरु, क्षरुप्र, िाराच इत्यादी बाणांचे संज्ञाि सहदवेाला 

कर्ि करत होती. 

जेव्हा ह ेपाचही पतु्र जन्मले, तेव्हा पांडवांिा व नतला खऱ्या 

अर्ाविे पणूवत्व प्राप्त झाल े होते. पांडवांिा आपल े कनल्पत आनण 

इनच्छत असलेले बालपण आपल्या पतु्रांमध्ये अवतरलेले आह,े 

असे वाटत होतं. कारण त्यांिा बालपणी नपतसृौख्य व संपत्तीसखु 

लाभले िव्हत.े 

आपल्या या पवूाविमीच्या दःुखाचे सावट आपल्या पतु्रांवर पडू 

िये म्हणिू पांडव सदवै प्रयत्िरत असायचे. पाचही पांडवांपैकी एक 

तरी पांडव आपल्या सेवकांसमवेत आपल्या पतु्रांच्या मागे- मागे 

असायचा. 
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याउलट पांचाली अनधक काळ आपल्या राजकायाांमध्य ेव्यस्त 

असायची. त्यामळेु ती आपल्या पतु्रांिा अनधकतर वेळ दऊे शकली 

िाही. 

पाचही पांडवांिा, राजमाता कंुतीदवेींिा, अनतर्ींिा काय हव े

िको ते पाहण्यातच नतचा नदवस निघिू जाई. ती इतकी सवव काये 

करत असल्यामळेु आपल्या पतु्रांच्या सहवासात अनधक काळ िाही 

राहू शकायची. नतच्या पतु्रांच ेप्रनतपालि नतच्या सख्या तसेच दासी 

करायच्या. 

ह ेसवव स्मरूि नतला पिात्ताप वाटला, ती खंतावली. कारण ती 

विवासापवुी आपल्या पतु्रांिा वळे दऊे शकली िाही, अि ्िंतरही 

ती त्यांिा परेुसा वेळ दणे्यापवूीच सवव जण स्वगवलोकी प्रस्र्ाि करते 

झाले……….. 

आयषु्याच्या धकाधकीच्या प्रवासात नतच्या हातिू अिमोल 

असे काही निसटूि गेले होत.े 

पनतपरायणा पांचालीिे नतच्या पतींच्या सखु-दःुखात,त्यांच्या 

संकटकाळात त्यांच्यासमवेत कालिमणा केली होती. मात्र बारा 

वर्ाांच्या विवासाच्या काळात िा पतु्रासंमवेत पांचाल दशेांमध्ये राहू 
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शकली, िा इिंप्रस्र्ाच्या सखुद काळात आपल्या पतु्रांिा वेळ दऊे 

शकली. 

नतचे मि दःुख, वैफल्य, निराशा, पिाताप व नवभीनर्का अशा 

संनमि भाविांिी भरूि गेले होते.  

नतला वाटत होते, का अट्टाहास धरला होता नतिे यदु्धाचा? 

त्यामळेुच नतच्या पररवाराचा नविाश झाला. त्यामळेुच यदु्धजीवी 

सामान्य सैनिकांपासिू अिेक राजांपयांत असंख्य लोक मतृ्यमुखुी 

पडल.े ह ेसवव नतच्या मिु केशांमळेु घडले िा? 

“त ूअसा अतानकव क नवचार का करतेस, भावकु पांचाली!” 

नतच्यातील नववेकी पांचाली म्हणाली. “तझु्याही जन्मापवूीच 

पांडव- कौरवांची तसेच अन्य राजांच्या वैराची बीज े पेरली गेली 

होती. ते राजे फि आनण फि प्रनतशोधाकररता लढले होते, कौरव- 

पांडवांच्या पक्षात…….” 

“तरीही मी पांडवांिा यधु्दाकरीता उद्यिु करायला िको हव ं

होतं.” नतिे म्हटले. 

“त ूनकतीही उद्यिु केलं तरी, पांडव सामवचिांचा शांतीघोर् 

करत होते िा? दयुोधिच यदु्धाचाच आग्रह धरत होता, म्हणिू शेवटी 
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नववशतेिे त्यांिी यदु्ध केले. म्हणजेच त्यांिा न्याय अिेनच्छत होता 

असे िव्ह.े परंत ुशांतीमतूी धमवराजांिाच ह ेसववनवध्वंसक यदु्ध िको 

होते. म्हणिू कृष्णािे त्यांिा ‘कामगीता ' कर्ि करूि त्यांिा 

यदु्धप्रवतृ्त केले. मात्र या सवाांमध्य े तझुा दोर् िव्हताच, पांचाली. 

पांडवांिी जर तझु्या इच्छेिसुार तसेच उत्तेजिेकारण ेयदु्ध करण्याचे 

संयोनजत केले असत,े तर तेरा वर्ाांपवूीच यदु्ध िव्ह,े ििंयदु्ध झाले 

असते.” पांचालीच्या नववेकािे नतचे सांत्वि केले, “पांडवांिा 

समयकराराच्या धमावचे पालि करायच ेहोते.” 

“मात्र माझी ही भयंकर प्रनतज्ञा- केश मोकळे सोडण्याची 

प्रनतज्ञा उनचत होती का?” 

“ती प्रनतज्ञा म्हणज े तझु्या आत्मसन्मािाचे रक्षण होते. 

कौरवांिी तलुा जी अिनन्वत पीडा नदली,अपमाि केला. त्या 

अपमािाहूि अनधक घोर तझुी प्रनतज्ञा असली तरी, तझु्या जीविात 

नकत्येक भयंकर घटिा घडलेल्या आहते. त्या घटिांतही तझुा दोर् 

िव्हता.” 

जगात एकच न्यायसभा असते, तेर् ेमिषु्यािे स्वतःला नकतीही 

दोर्ी ठरनवल े तरी, त्या न्यायसभेचा न्यायदाता मिषु्याला निदोर् 
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ठरनवण्याचा प्रयत्ि करत असतो. ती न्यायसभा असत ेव्यिीच ेमि. 

न्यायदाता असतो तो व्यिीच ेसत्व! 

 

🌀🌀🌀 

 

काही क्षणांिी पांचालीचे मि नस्र्र झाले. नतला वाटल,े आपण 

या महायधु्दाचा दोर् स्वतःवरच ओढविू घेऊि आपण 

महाशनिमाि कतावकरनवता परमेश्वराचा अवमाि करत आहोत. 

यानशवाय या यदु्धानवर्यी मिात पिात्ताप वाटत असले व पतु्रशोक 

वाटत असेल, तर आपण खचिू गेलेल्या तसेच संन्यस्त होण्याची 

इच्छा करणाऱ्या पांडवांिा धीर कसा दऊे शकतो आनण आपल्या 

प्रजाजिांची कशी काळजी घेऊ शकतो? 

म्हणिू आपण शांत राहणे आवश्यक आह.े आपल ं दःुख 

मिाच्या तळाशी टाकूि दणेे आवश्यक आह.े आपण स्वतः धैयव 

धारण करूि पांडवांिा- प्रजाजिांिा त्यांच्या दःुखातिू उभारायला 

साह्य करण ेआवश्यक आह.े ह ेसवव करण ेअत्यंत गरजेच ेआह.े 

त्याकररता आपल्या पतु्रांच्या मतृ्यचूा शोक करणे र्ांबवले 

पानहजे. कारण आपल्या पतु्रांिी- प्रनतनवंध्य, सतुसोम,ितुकमाव, 



84 

अनभमन्य ू तसेच शतानिक-ितुसेिािे आपल्याकररता- आपल्या 

पतींकररता बनलदाि नदले आह.े आपण शोक करुि ह्या बनलदािाला 

व्यर्व ठरव ूिय,े हचे िेयस्कर आह.े 

एखाद्या वीरमातेचे अि ू अनधक काळ वाहत रानहले, तर 

पतु्रांच्या बनलदािाला शोकार्व प्राप्त होतो. पांचालीि ेनवचार केला, 

आपणही वीरमाता आहोत. आपल्या कुशीत जन्म घेतलेले पाचही 

पतु्र व सवावत नप्रय पतु्र- घटोत्कच तसेच अनभमन्य ू या सवव 

कुलदीपकांिी कुलाची कीती अजरामर करविूच स्वतःच्या प्राणाची 

आहुती नदली आह.े त्याकारण े नवकल अि ू ढाळूि आपण त्या 

बनलदािाचे मोल उणवायच ेिाही. 

असं म्हणिू पांचली धैयावि ेउठली. नतिे आपल ेअि ूतजविीि े

निपटूि काढल.े नतिे आपलं मि कठोर केलं होतं. आता ती आपल्या 

पतु्रांच्या बनलदािावर रडणार िव्हती. नतिे खपू दःुख केले होते, 

आपल्या पररवाराच्या मतृ्यवूर! 

आता परेु! नतिे मिोमि स्वतःशी म्हटले. असं म्हणिू ती 

राहुटीबाहरे पडली. 
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ती मंदपणे पावले टाकीत पांडवाच्या राहुटीत गेली. पांडवाच्या 

राहुटीतही मंदपणे दीपक जळत होते. मात्र पांडव व्यजिािे दीपक 

नवझवत होते. 

ते पाहूि िौपदीला आठवलं, कंुतीिे नतला सांनगतल ंहोतं की 

पांडव जेव्हा जेव्हा दखुी अर्वा उनिग्ि व्हायच,े तेव्हा तेव्हा असेच 

दीपक नवझवायचे, अगदी बालपणापासिू. 

त्यात पाचांच्या मिातील अस्वस्र्ता,उनिग्िता अशा तऱ्हिेे 

प्रकट होतािा पाहूि ती अत्यंत दःुखी झाली. ती आल्याचे पांडवांिा 

जाणवलेच िाही. कारण ते दःुखात होते. 

“प्रणाम,आयव!” पांचालीच्या स्वराि ेपांडवांची तंिी भंगली. 

“आलीस!” यनुधनष्ठरदखेील उनिग्ि झाला होता, “आमच े

सवव कुलदीपक नवझले. तो बभ्रवुाहि फि नजवंत रानहला. आमचे 

इतर पौत्र सरुनक्षत आहते. मात्र उत्तरेच्या गभावतील पररक्षीणाचे मात्र 

प्राण संकटात आहते.” 

“अश्वत्र्ाम्याचे ब्रम्हनशर अि व माझ्या शिातिू उडालेल्या 

या नठणग्या उत्तरेच्या गभाववर एव्हािाच कोसळल्या असतील.” 

अजुविािे म्हटल,े“ मी जर ऐिंजानलक सयूवबाणाचा प्रयोग केला 
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असता तर, कदानचत हा अपघात टळला असता. मात्र त्या नस्र्तीत 

मी हतवीयव झालो होतो.” 

“अजुविा त ू कधी हतवीयव होत िाहीस?” िकुलािे त्रानसक 

स्वरात म्हटल,े “ यदु्धाच्या वेळीही त ू असाच हतवीयव झाला 

होतास!” 

“अन्य पौत्रांची स्वतःची राज्ये आहते. मात्र िारकेचे राज्य 

कृष्णाचेच व त्याच्या पतु्रपौत्रांच े आह.े त्यामळेु अनभमन्यचू्या 

पतु्रालाच हनस्तिापरूचा भावी राजा म्हणिू आपल्याला घोनर्त 

करावचं लागेल.” सहदवेाि ेम्हटले. 

इतक्यात राहुटीचा िेपर्थय सारत कृष्ण राहुटीत प्रवेशला, 

“यवुराज सहदवे, आपण िारकेचा नवर्य काढूच िका, कारण मी 

िारकेचा भभूाग समिुदवेाकडूि घेतला आह.े तो प्रदशे समिुदवे परत 

घेणार आहते.” 

“कृष्णा, जे काही बोलायच े आह,े ते स्पष्ट बोल. आम्ही 

अशा उिगेात असतािा तरी त ू असा गढूार्ावि े बोल ू िकोस.” 

यनुधष्ठीराचा दःुखनमनित उिगे अजिूही शमला िव्हता. 
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“मी कसा सांग?ू तमुच्यावर, नवशेर्तः माझ्या नप्रय सखा व 

सखीवर- अजुवि व िौपदीवर आघात होईल.” कृष्ण आसिावर 

नवर्ण्णतेिे बसला. 

“होऊ द.े” अजुविािे भाविावेगािे म्हटल,े “कृष्णा, यापवूी 

आम्ही खपू वज्राघात झेलले आहते. त ूआमची नचंता करू िकोस.” 

“राजमाता गांधारीि ेतमु्हा सवाांिा शाप दऊे िय ेम्हणिू मी 

नतचा िोध शांत करण्यासाठी नतला एकांतात भेटायला गेलो होतो.” 

कृष्णाचे शब्द ऐकूि अजुविािे भयकंनपत स्वरात मात्र िोधाि ेम्हटल,े 

“म्हणज ेत ूत्या नहिं मगरीच्या मखुात हात घातलास?” 

“म्हणज ेत ूत्या िोनधत िानगिीच्या शेपटावर पाय नदलास?” 

िकुलािे तोच प्रश्न वेगळ्या पद्धतीि ेनवचारला. 

“तर नतिे निनितच गरळ ओकली असेल.” यनुधनष्ठर नचंनतत 

झाला. 

“कृष्णा, त्यांिी माझ्या पतींिा शाप नदला तर िाही िा?” 

िौपदीचा प्रश्न. 
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“नतिे गरळ ओकली म्हणज े शाप नदला, मात्र मलाच.” 

कृष्णािे म्हटले. 

“शाप नदला? काय शाप नदला?” अजुविािे नवचारल.े 

“अजुविा! तलुा कसं सागं?ू” कृष्णािे स्वतःच्या मस्तकाला 

हात लावला, “ नतिे मला शाप नदला की माझी िारका समिुात 

बडेुल. ज्याप्रमाणे िारकेभोवती असलेल्या समिुाचा प्रवाह 

जलप्रलयाचे रूप घेऊि िारकेवर कोसळेल, त्याप्रमाणे यादवांतील 

सकू्ष्म वैराची नठणगी वणव्याचे रूप धारण करेल. त्यामळेुच मद्यपाि 

करूि सवव यादव नववके गमावतील आनण एकमेकांची हत्या 

करतील. त्यािंतर माझे अत्यंत सामान्य रीतीिे निवावण होईल.” 

त्याि ेकर्ि केलेला शाप ऐकूि क्षणभर सवव पांडव- पांचाली 

स्तंनभत झाले. 

काही क्षणािंतर…… 

”उत्तम! काय दरूदनशवता आह!े” यनुधनष्ठराचा औपरोनधक 

स्वर. 

“आनण काय राजिीती आह!े” िकुलािे म्हटले. 
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“ काय भेदिीती आह ेराजमाता गांधारीची! नतिे तझु्याआडूि 

आमच्यावर वार केला आह!े” सहदवे क्षोभािे म्हणाला. 

“आमच े नपतकुृल नविष्ट झाले आह,ेआता आमचे 

मातकुृलही िष्ट होणार.” यनुधष्ठीराि ेदःुखािे म्हटले. 

“आता िव्ह,े छत्तीस वर्ाांिी!” कृष्णाचे शब्द ऐकूि पांडवांिी 

अधववट ससु्कारा टाकला, “ म्हणज ेनवपत्ती टळली िाही, मात्र निदाि 

36 वर् ेतरी पढेु ढकलली गेली.” 

“मात्र मद्यपाि, मनदराक्षी, द्यतू व मगृया या चारही व्यसिांचा 

अनतरेक केल्याकारणे मिषु्याचा नववके िष्ट होतो. त्यामळेु तो 

स्वतःची प्रनतष्ठा, सन्माि तसेच स्वतःचे बंध-ु बाधंवांचाही नवघात 

करतािा मागेपढेु पाहत िाही. म्हणिू मी िारकेत मद्यपािास निरस्त 

करण्याचा आदशे दणेार आह.े” कृष्णािे निणवय घेतला. 

“तो आदशे दणे्यापवूी सववप्रर्म तझु्या ज्येष्ठ भ्रात्याच्या 

कक्षातील सरेुचे पेटारे काढूि फेकूि द.े” अजुविाच्या स्वरात उपरोध 

होता. 

“मी समग्र िगरीला आदशे दऊे शकतो, बलरामाला िव्ह.े” 

कृष्ण म्हणाला. 
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“तझुी नववशता आम्ही चार पांडव पणूवपणे समज ूशकतो. 

कारण आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याचे अयिु आदशे पालि करण्यातच 

आमचे जीवि व्यतीत झाले आह.े” भीमािे असंतोर्ािे म्हटले. 

“तरीही त ूशाप टाळण्याचा प्रयत्ि करणार िाहीस?” िौपदीि े

नवचारले. नतला ज्ञात होत,े हा प्रश्नच नवफल आह.े एका पनतव्रतेचा 

शाप दवेानधदवेालाही टाळण ेअसंभव आह.े वृंदचेा शाप स्वयं दवेेश 

नवष्ण ू टाळू शकला िाही. सीतेचा शाप रावणासारख्या नशवभि 

नविािालाही टाळणे शक्य झाले िाही. माझा स्वतःचा शाप कौरव 

टाळू शकल ेिव्हत,े दवुावसानद ऋर्ींची सेवा करुिही. 

“त ूज्ञािी आहसे, सजू्ञ आहसे, पंनडता आहसे, नवदरु्ी आहसे. 

त्यामळेु त ूस्वयं जाणत ेआहसे की हा प्रश्नच व्यर्व आह.े तरीही का?” 

कृष्णािे नवचारल.े त्याच्या स्वरात नववशता होती. त्याचा स्वरावरूि 

पांडव- िौपदीला कळल ेकी तो हा शाप टाळू शकणार िव्हता. 

“उनचतच आह ेकृष्णाच ेशब्द, पांचाली! एखाद्या सत्वशील 

अर्वा तपवाि व्यिीि े आपल्या शिीच्या साहाय्यािे प्रत्यक्ष 

परमेश्वरालाही शाप नदला, तरी स्वयं परमेश्वरही तो टाळू शकत 

िाही.” सहदवेािे म्हटले. 
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“आयवपतु्र! हचे नवचार माझ्या मिात आल ेहोते. नकंत ुएका 

सखीची नचंता असा प्रश्न नवचारत होती. मात्र एक नवदरु्ी असाच 

वास्तवपणूव, तकव संगत नवचार करत होती.” िौपदीि े सहदवेाच्या 

शब्दांचे समर्वि केले, नकंत ुखेदािे. 

“ पांचाली, नचंता करू िकोस. अजिूही 36 वर् े आहते. 

कृष्ण आपल्या परीि ेप्रयत्ि करेल िा हा नविाश टाळण्याचा?” असं 

म्हणिू अजुविािे कृष्णाला नवचारले, “काय केशवा?” 

कृष्ण निरुत्तर झाला. त्याला कळेिा,आपण पांडवांिा ह ेकसं 

सांगावं की आपणच या सवव यादवांचा नविाश करणार आहोत…

…. 

 

💎💎💎 
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 पंचक बंध 

 

“ िाही, िाही, मी कुणाचेच ऐकणार िाही.मी म्हटलं िा , मी 

माझ्या इच्छेि ेह ेकरणारच! ययुतु्सवूर  राज्यभार सोपविू मी संन्यस्त 

होऊि वािप्रस्र् करणार आनण तमु्ही सववही अशा पररनस्र्तीत 

खरुडत- रखडत जगण्यापेक्षा विात जाऊि खरीखरुी शांती प्राप्त 

करणेच नहतकारक ठरेल. त्यामळेु मी संन्यास घेणार व तमु्हीदखेील 

संन्यास ग्रहण करावा.” सतुकाची विे धारण केलेला यनुधनष्टर 

संन्यास धारण करण्याचा आग्रह धरूि बसला होता. 

“अरे,भ्रात्या यनुधनष्ठरा! त ूअजुविाप्रमाणेच संन्यस्त होण्याच्या 

गोष्टी करतो आहसे. म्हणिू मी तलुा ‘कामगीतांच े ’ कर्ि करतो 

आह,े ते ऐक. इच्छा, महत्वाकांशा, आसिी ,मोह तसेच लोभ सदवै 

अनहतकारकच असतात, अस ेिव्ह.े” आपल्या पीतांबरावर श्वेतवि 

लपेटूि घेत कृष्ण म्हणाला. 

“परेु! परेु! मी याच ‘कामगीतांमळेु' यदु्धाला प्रवतृ्त झालो. 

त्याचे पररणाम ह ेअस ेएवढ ेझाले.” यनुधनष्ठर संतप्त झाला. 
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“शांत हो! यनुधनष्ठरा, इतके उनिग्ि तसेच नवचनलत होणे तलुा 

मळुीच शोभा दते िाही.” कृष्णािे कठोरस्वरात म्हटल.े 

“तर, मी काय करू? मी या पररनस्र्तीत कायापालट घडविू 

आण ू शकतो, का? मला ते संभव आह े का?” यनुधनष्ठराचा उिगे 

अजिूही शमला िव्हता. 

“भ्रात्या! सखा सदवै म्हणतो,की जे काही घडतं, ते परमेश्वरािे 

घडविू आणलेलं असतं.” अजुवि म्हणाला. 

“म्हणिू त ूशांत हो.” भीमािे म्हटले. 

“आपल्या उसळत्या उिगेाला नियंनत्रत कर, ज्येष्ठा! आनण 

स्वतःच्या नववेकाला जागतृ कर.” सहदवेािे यनुधनष्ठराला कठोरपणे 

सनूचत केले, “त ूसववप्रर्म शांत मनस्तष्कािे नवचार कर,तेव्हा तलुा 

हचे कळेल……” 

“तलुा कळेल की या यदु्धाचे कारण फि पांडवच िव्ह ेतर, 

कौरवही आहते. म्हणिू त ू पिाताप करू िकोस.” िकुलािे 

सहदवेाचे वाक्य पणूव केले. 
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“तमु्ही सवव म्हणत असाल,तर मी पिाताप करत िाही. मात्र 

माझ्या मिातील नवरिी कशी जाईल?” यनुधनष्ठरािे म्हटल.े 

“तोच आग्रह? संन्यास ग्रहण करण्याचा, भ्रात्या?” अजुविािे 

नवचारले. 

“ भ्रात्या अजुविा ! तसे म्हणज ेआपल्याकडे काहीच रानहलेले 

िाही! ” यनुधनष्ठर हताश होता, “ आपण ज्या राज्यासाठी, ज्या 

सत्तेसाठी, ज्या अनधकारासाठी लढत रानहलो, नजवानिशी 

आयषु्यभर संघर्व केला, ते सवव काही आपल्याला झाल,ं ते असं! 

स्मशािाच्या रुपात!” आता त्याच्या स्वरात असंतोर् होता. 

“शांत हो, भ्रात्या! अनववेकािे कोणतीही कृती करू िकोस.” 

कृष्ण म्हणाला. 

“कृष्णा! त ू काहीच उपदशे करू िकोस. मी ऐकण्याच्या 

मिनस्र्तीत िाही.” यनुधनष्ठर िुद्ध झाला. 

परंत ु त्याचा िोध मावळला. तो शोकािे म्हणाला, 

“ धिंजया,संजयाच े शब्द उनचतच होते. मीच मखूव होतो, 

त्याच्यासारख्या ज्येष्ठाचे म्हणण ेटाळायला! 
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 त्याच्या म्हणण्याप्रमाण ेआपण वषृ्णीच्या अर्वा अंधकाच्या 

राज्यात नभक्षाटि करायला हव ेहोते. आपण हचे केल ंिाही, म्हणिू 

आपण आपल्याच हातािंी स्वतःच्याच ज्ञानतबाधंवांची हत्या 

करण्यासाठी प्रवतृ्त झालोत . आपण धमव पालिात कमी पडलो 

आहोत. आपल ेपतु्र, ज्ञानतबांधव समदृ्ध रानहले असत ेव आपणही 

शांतीचे अिपुालि करीत रानहलो असतो. आपल्याला असा 

पिाताप करावा लागला िसता. स्वतःच्याच बंध ुशालकांचा वध 

करूि आपण या जगताला कसल ेधमावचरण नशकनवणारा आहोत? 

या क्षनत्रयत्वाचा नधक्कार असो. या क्षात्रतेजाचा नधक्कार असो. 

क्षमाशीलता व संयमािे अन्याय सहि करण ेही िीतीतत्व ेअसतात, 

असे मला वाटते. स्वकीयांची हत्या करूि जर मी नत्रलोक्याचा 

स्वामी झालो,तरी मी नत्रलोकाचे राज्यही िाकारेि. मला वाटते, राज्य 

करण्यापेक्षा वािप्रस्र्ाचा निणवय उनचत आह.े स्वतःचा अहकंार, 

प्रनतष्ठा, दरुाग्रह व िेष्ठत्वाच्या भनूमकेच्या लोभापायी आपण ह ेयदु्ध 

केलं आनण मतृांचे- त्यांच्या बांधवांचे शाप घेऊि जगतो आहोत. 

आम्हा पांडवा- कौरवांपेक्षा कलेवरच्या मासांसाठी एकमेकांशी 

झगडणारी नगधाडे तरी बरी. सववजणांिी त्याहीपेक्षा अनधक िौयावि े

रिपात केला. आनण मला ह ेराजनसंहासि िको, ज्यांच्यावर असंख्य 

मतृ शव ेरचलेली आहते.” यनुधनष्ठर दःुखमग्ि झाला, “माझे शब्द 
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उनचतच आहते. ह ेयदु्ध करूि कोणता नवजयाचा आिंद आपण प्राप्त 

केला? हा आिंदही दःुखाकारणे गढूळ झालेला आह!े या दःुखाच ेव 

संहाराचे कारण ते दषु्ट कौरव आहते, तरीही जितेच्या दृष्टीिे दोर्ी 

कोण तर आपणच. मात्र या सगळयात आपला दोर् काय होता? 

आपण नववशतेपायी यदु्ध केलं, व या यधु्दािे आपलाच नवध्वसं 

केला. हा नवजय आम्ही आिंद, गवावि ेउपभोग ूशकत िाही, अशी 

नस्र्ती निमावण झाली आह.े आपल्याला स्वगावतही स्र्ाि नमळणार 

िाही. आमच ेददुवै पानहलेस, कृष्णा?” 

“अजुविा! सांग मला, आमचा काय अपराध आह ेरे,?” 

“अपराध एकच, त ू द्यतू खेळलास आनण तेही दोिदा.” 

सहदवेािे म्हटल.े 

“ज्येष्ठ भ्रात्याचा असा अपमाि?” अजुविािे तलवार उपसली. 

“मी तझेु प्राण घेईि,सहदवेा!” 

“अजुविा! उनचत म्हणतोस त.ू असेच परस्पर यदु्ध करूि 

आपणदखेील स्वतः ही नशक्षा भोग.ू मात्र तचू सागं, या सगळ्यांत 

आपण कसे दोर्ी आहोत?” यनुधनष्ठरािे अजुविाचा बाहू ओढत 

नवचारले. 
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“तझेु मौि ‘आम्ही सवव पांडव दोर्ी आहते' ह ेसागंतंय.” 

“ सत्य ते सत्य आह.े प्रत्येक पांडव व प्रत्येक कौरव या 

यदु्धाला कारणीभतू ठरला आह.े” अजुवि म्हणाला. 

“िाही, अजुविा! कौरवांिीच या नििीस्त नसहांिा छेडले होते. 

तेही एकदा िव्ह,े वारंवार. ते कौरव पराकोटीचे िीच होते, तमोगणुांचे 

नशखर होते. त्यांची पातके इतकी मोठी आहते की त्यांिा स्वगावत 

स्र्ाि नमळण ेअसंभव. त्यांिीच अन्य क्षनत्रयांिा जर अस ेउद्यिु केलं 

िसतं नक ‘यदु्धातील मतृ्यिूंतर योद्धा स्वगावत प्रस्र्ाि करतो' तर 

इतका संहार…….” यनुधनष्ठराच ेशब्द खंनडत करत अजुविािे कठोर 

स्वरात म्हटले, “ ह ेकाय, यनुधनष्ठरा? ज्येष्ठ भ्रात्या, आपल्या शब्दांिी 

निष्कारण आम्हाला कष्ट का दतेोस? कौरवांिा िष्ट करण्याचे ध्येय 

पणूव केल्यािंतरही त ू अस्वस्र् आहसे. ही अस्वस्र्ता सोडूि द.े 

आनण एवढ्या संघर्ाविंतर, विवासाितंर व नवपदािंतर आपण 

सवाांिी पररिमाि ेनमळवलेल्या राज्याचा त्याग करण्याचा नवचार तरी 

त ूकसा करू शकतोस? शत्रूंचा िाश करूि न्यायाचे राज्य करण,े ह े

तझेु कतवव्य आह,े ह ेत ू नवसरत आहसे. त ूतझेु दानयत्व नझडकारू 

पाहतोस. तझु्या अशाच संकुनचत व अनववेकी प्रवतृ्तीमळेुच आम्ही 
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सवव भ्राते आनण पांचाली वारंवार संकटात पडलो आहोत. आताही 

त ूतसं करू पाहतोस. त ूएका प्रश्नाचे उत्तर द ेकी पांडव रं्ढ आहते? 

पांडव सामर्थयवहीि आहते का ? भ्रात्या, या प्रश्नाचे उत्तर द.े” 

“आपण सामर्थयवहीि असतो, तर आपण ह ेयदु्ध केले असत े

का?” यनुधनष्ठर पिुः उनिग्ि झाला. 

“म्हणिू त ू हचे लक्षात ठेव की आपण सवाांिी ह े राज्य 

सामर्थयाववर अनजवत केले आह े आनण त्याकररताच शत्रचूा संहार 

करण े क्षनत्रयांचे अटळ कतवव्य असत े आनण त ू स्वकीय- परकीय 

असा भेद करतोस? याचाच अर्व तझुी समािाभनूत दांनभक आह ेव 

तझेु शोकमग्ि होणे ही. ह ेशक्य िव्ह,े तलुा यदु्धाचे पररणाम ज्ञात 

िव्हते. तलुा ह े ज्ञात िव्हत े का,यदु्ध म्हणज े स्वकीय- परकीयांचा 

दोहोंचा नविाश असतो. तलुा ह ेिव्याि ेज्ञात झालं वाटतं! त ूअसे 

नमर्थयाचारण का करतो आहसे? त ूह ेसवव जाणिू-बजुिू करतो आहसे 

का, जेणेकरूि तलुा कोणत्याही दानयत्वाचे वहि करायला नमळणार 

िाही. दानयत्व निवावहिाची कतवव्य े तलुा ठाऊक िाही का? एका 

राजाकररता त्याच ेराज्यच गहृस्र्ी तसेच संन्यास असतो. आप्त जरी 

दजुवि असले तरी, त्यांचे निमूवलि करण े ही राजाची इनतकतवव्यता 

असते, हचे िीती शािातील वचि आम्ही गरुुकुलात असतािा 
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नशकलो होतो, ह ेस्मरणात आह ेिा? कौरवांिी आपले सववस्व हरण 

करूि कृष्णेचा अपमाि करुि आपल्यावर केलेल्या अन्यायाची, 

कमावची फळे भोगली आहते. तरी त ूह ेनवसरलास नक आपण न्याय्य 

यदु्ध लढलो आह.े मला ज्ञात आह,े तलुा नभक्षाटि करण्यातच अत्यंत 

रुची आह,े राज्य करण्यात िव्ह.े तरीही तलुा यज्ञ करावे लागतील, 

राज्य करावे लागेल.” अजुवि घणावर घाव घालीत होता. 

यनुधनष्ठराची मिनस्र्ती पाहूि व अजुविाची तलवारीप्रमाण ेवार 

करणारी वाणी ऐकूि पांचाली नचंनतत झाली. 

“आयवपतु्र अजुवि! शांत व्हा. कृपया आपल्या ज्येष्ठाशी या 

नस्र्तीत तरी अस ेकठोर भार्ण करू िका. आपल ेज्येष्ठ दःुखमग्ि 

आहते. त्यांिा या यदु्धात इतके भ्रनमत व शोकग्रस्त केले आह,े की 

त्यांिा समजतच िाही, की ते कुठल ेनवतकव  करताहते.” 

पांचाली च ेशब्द ऐकूि यनुधनष्ठर म्हणाला, “ कल्याणीचे म्हणणे 

अगदी उनचत आह.े त ूमला समजिू घे. द्यतू खेळणे अिनुचत असिूही 

व िौपदीचे पणन्वयि अिनुचत असिूही त ूमाझ्या त्या दोन्ही कृतीचे 

सदवै समर्वि केलेस. मात्र या वेळी तझेु कटू शब्द ऐकूि मिाला 

वेदिा झाल्या. मला वाटल ंहोतं, माझा धिंजय निनितच माझा पक्ष 

घेईल. मात्र अजुविा! मी ज्ञािी लोकांच्या मागावचे अिकुरण करणे 
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िेयस्कर माितो. वािप्रस्र्ािम हा सवविेष्ठ मागव आह,े असेच मला 

वाटते. “ त्याचा आग्रह पाहूि िकुलाि ेआपला अधर दाताखाली 

रगडच म्हटले, “ भ्रात्या! त ूविवासाची तेरा वर् ेवेगळे काय केले 

आहसे? त ूगहृस्र्ािमातही वािप्रस्र्ाची कम ेकेली आहसे.” 

“मला ज्ञातच आह,े त ू अव्यवहारी आहसे, त ू अनववेकी 

आहसे. ह े राजा, तझेु नवचार एखाद्या दानयत्वहीि मढू व्यिीला 

शोभणारे आहतेच. त ू वेदनवद्या संपन्ि असलास तरी, हा प्रलाप 

एखादा मखुावसारखा त ूकरतो आहसे. त ूअसा रािोमाळी भटकला 

तर, या परृ्थवीला कोण अंकुश ठेवेल? अि ् तझेु सशरीर स्वगावत 

प्रस्र्ाि करण्याचे स्वप्ि पणूव कस ेहोणार? मला हचे कळत िाही, 

यदु्धापवूी त ूयदु्धज्वर ग्रहण केला होतास, नि आता तलुा हा कुठला 

ज्वर चढला आह?े मला वाटते, तलुा आलस्य प्रवतृ्तीची बाधा झाली 

आह,े तर त ूस्वतः यदु्ध का केलेस व आम्हालाही का यदु्ध करावे 

लावलेस? म्हणिू अस ेअतानकव क नवचार करण ेसोडूि द ेव यज्ञ करूि 

प्रजेचे आशीवावद ग्रहण कर. आनण एकच बाब लक्षात अस ूद ेकी 

तझु्या आचरणाकारण ेपांडवाची सदवै निंदाच होईल व मी ते सहि 

करणार िाही म्हणिू त ूअसे अिागवल प्रलाप करु िकोस.” भीमािे 

िोधािे म्हटले. 
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“भीमाचे शब्द समर्विीय आहते.” अजुविाि े सहमती 

दशववली. 

अजुविाचे शब्द ऐकूि बनुध्दमाि व नववेकी िकुलािे धैयव साधले, 

त्याला ज्ञात होते, त्याच्या ज्येष्ठ भ्रात्याला कोणीही कनिष्ठाि ेउपदशे 

केलेलं रूचत िाही. तरीही त्याला पलायिवादी नवचारसरणीपासिू 

परावतृ्त करण ेअत्यंत आवश्यक आह.े 

“अरे,धमाव! दवेतासधु्दा त्यांचा अनग्ि(यज्ञ) 

गहृस्र्ािमाच्याच गहृात ठेवतात. अनग्िदवे त्याच कुटंुबावर प्रसन्ि 

होतात, ज्या कुटंुबातील प्रत्येकाि ेकतवव्य पणूव केलेले असत.े म्हणिू 

गहृस्र्ािमाचे व कमवयोगाचे महत्त्व त ू जाणिू घेत असेल तर, ते 

नहतकारक ठरेल. वेदांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे कमवयोगामळेु मिषु्य 

स्वगावपेक्षा उच्च लोकी जातो. ज्याक्षणी मिषु्याची कायवक्षमता समाप्त 

होते, त्या क्षणीच त्याि े वािप्रस्र्ाि करण े धमवसंमत मािले जाते. 

आनण क्षनत्रयाला आमरण कमवयोग धारण करावाच लागतो. 

त्यानशवाय कुठलाच पयावय िसतो. यज्ञ करूि दाि करण,े हचे त्याचे 

कतवव्य आह.े आनण त ूजर या कतवव्याचा त्याग करणार असशील, 

तर उद्याच ेइनतहासकार तलुा अशीच दरू्णे दतेील, “ या यनुधनष्ठराला 

आपल्या कतवव्याचे पालि करायच ेिव्हते म्हणिू संन्यासाचे निनमत्त 
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करूि त्याि ेपलायि केले. कारण त्याला दानयत्वाचे भाि िव्हतेच.” 

िकुलािे छन्िी उचलली होती, “ त ूपणूवतः वेदाभ्यास केला िाहीसच. 

माझ्याप्रमाणे त ूवेदांचा सखोलपणे अभ्यास केलाच िाहीस. अरे, 

वेदांमध्ये असे सांनगतल ेआह,े प्रत्येकािे आपली -आपली कतवव्य 

पार पाडल्यािंतरच वि गमि करूि संन्यास धारण करायचा असतो! 

व आपले कतवव्य निरपेक्ष रीतीिे व निष्काम मिािे पार पाडतो तो 

खरा संन्यासी समजला जातो आनण मला ज्ञात आह,े तझु्या मिात 

इिंप्रस्र्ाचा व इिंप्रस्र्ाच्या संपत्तीचा मोह, आसिी अजिूही आह.े 

केवळ विात प्रस्र्ाि करण्यािे तझु्या कामिा, वासिा संपषु्टात येणार 

िाहीत. त ू इतकंच लक्षात ठेव, ज्यािे सवव वासिांचा त्याग केला 

आह,े तोच खरा संन्यस्त तपस्वी. तसाच एक संन्यस्त गहृस्र् िपृ 

होता- सीतेचा नपता आनण नमनर्लेचा राजा सिुयिापती जिक. 

त्यालाही प्रर्मतः वाटले जात वाटले होते, विातच संन्यास साध्य 

होतो. त्याचा हा भ्रम सलुभा या नवदरु्ीिे दरू केला, तसाच तझुा हा 

भ्रम पंनडता व सजु्ञ पांचाली दरू करेल.” 

“उनचत बोलतोस,िकुला! यनुधनष्ठरा! केवळ बाह्य प्रारुपांचा 

त्याग करूि कोणीही सजु्ञ बित िसतो. जर मिात निमवळ िसेल तर, 

चंदिाचे चणूव शरीराला चोळण्याचा अर्व काय? जर मिातच 
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आकर्वणाचा नि वासिांचा मळ असेल तर, बाह्य त्यागाचा काहीच 

उपयोग िसतो. दसुरे अस े की मिापासिू त्याग करण्यासाठी 

बाह्यरुपािे त्याग करण्याची आवश्यकता िसत.े त्याग हा 

भोगांनवर्याच्या औदानसिाशी संबंनधत असतो. उदा एखाद्यािे मधरु 

पदार्व वज्यव केले म्हणज ेत्याि ेत्याची वासिा त्यागली आह,े त्याि े

मधरु पदार्ावचे सेवि त्यागले िाही. भोगानवर्यी स्वाभानवक 

उदासीिता िसेल, तर त्यापासिू दरू राहूि लालसा बळावतेच. ज्ञािी, 

नविाि ते भोगच उपभोगिू त्या भोगाचं्या वासिेतिू मिु असतात. 

आनण तसेच ज्ञािी होण्याकररता राज्यकारभाराचे दानयत्व 

टाळण्यापेक्षा त्यातच राहूिच त ूआपले राजकायव केलेस, तर तलुा 

मिःशांती लाभेल व मोक्षही.” सहदवेािे िकुलाच्या शब्दाचे समर्वि 

केले,” यानशवाय त ूसदवै ‘अह’ं ‘मम’ बोलणे सोडूि द.े ‘ ह े

माझ्यामळेु घडलं ’ असा अहभंाव तझु्याच आलाच कुठूि? या 

नवश्वाचा नियंता त ूआहसे का? िाही िा, म्हणिू त ूएकच लक्षात ठेव, 

ज्याला ज्ञात झाले आह ेकी, 'मम' या शब्दात नवघात असतो, तोच 

खरा ज्ञािी! तोच मिुीकडे अग्रेसर होऊ शकतो. त्यामळेुच तो 

ब्रह्मरूपी आत्म्याचे स्वरूप जाण ूशकतो! आनण कृष्णाि ेपार्ावला 

कर्ि केलेलं आह ेकी ‘ यदु्धात ज्याचा मतृ्य ूझाला, त्याचा आपणच 
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वध केला आह,े ह ेमािण े म्हणज ेभ्रष्ट अहकंार असतो. त ूह ेसवव 

जाणतोस तरीही त ूअसा अयोग्य नवचार करतोस, याचे मला िवल 

वाटत िाही. कारण द्यतुावेळीही त ूअनसत दवेल मिुींचे हचे वाक्य 

‘ द्यतू समनुचत िसत'े मखुात घोळवतच द्यतु खेळला होतास. तरीही 

मी तलुा तझंु स्र्ाि लक्षात आणिू दतेो. त ूआमचा राजा आहसे, 

आमचा नपततृलु्य ज्येष्ठ भ्राता आहसे, ह ेसवव नवसरु िकोस. म्हणिू 

असा तकव हीि नवचार करण े सोडूि द े व भाविेच्या आहारी 

जाण्यापेक्षा बदु्धीिे नवचार करावा, हीच नविंती आह ेआम्हा सवाांची, 

भ्रात्या!” 

चारही पांडवाचं ेशब्द ऐकूि िौपदीदखेील उिनेलत झाली. नतला 

िोध आला, कारण आपल े चारही बंध ू वेदांतील अंनतम सत्य 

समजावत असिूही त्याचा काहीच पररणाम ि झालेला यनुधनष्ठर 

नििल नदसत होता. 

 

“राजि, तमुचे बंध ू तमु्हाला कोणत्या महासत्याच े कर्ि 

करतात, याचे तमु्हाला तरी भाि आह ेका? आपण सदवै काहीतरी 

प्रलाप का करत असता, ह ेआजपावेतो मला समजलेच िाही. तमु्ही 

स्वतः मला तसेच माझ्या चारही पतींिा ितैविात काय आश्वासि 
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नदलं होतं, ते तरी लक्षात आह े का? आपणच म्हणाला होता, 

“ आनधभौनतक, आनधदनैवक तापापंासिू मिु होऊि आपण 

विवासािंतर राज्य नजंकू व आपल्या पवूीच्या ऐश्वयावचा त्याचा 

उपभोग घेऊ.” 

त्या शब्दांच ेनवस्मरण कस ेघडल ेतमु्हांला ? आनण तमु्ही स्वतः 

कणव, शकुिी, कौरवाचा िाश झाल्यािंतर आिंद व निनिंतता व्यि 

केली होती, मात्र आता शोक करण्याचे प्रयोजि सांगाल? अि तमु्ही 

स्वतः मला आश्वस्त केले होते, “ कल्याणी, यदु्ध झाल्यािंतर आपण 

उभयंता अश्वमेध यज्ञ करत आहोत, असे नचत्र मला स्पष्ट नदसतंय, 

तर ते नचत्र पसुट झालं का? यानशवाय आपल्या यदु्धिीती आखणारा 

स्वयं कृष्ण आपल्या पक्षात होता, म्हणजे आपण शत्रचूे निदावलि 

करूिही आपण काही पाप केले आह,े या नवचारािे तमु्ही कृष्णानजि 

धारण करूि संन्यस्त होण्याचा गोष्टी का करताहात? 

दजुविांचा संहार करण े व सज्जिांचे रक्षण करण े ह े क्षनत्रयांचे 

कतवव्य या यदु्धात आपण पणूव केले आनण या यदु्धात नविाश होणे 

अटळ आह.े माझाही स्वतःचा वंश नवच्छेद झाला, संपणूव पांचाल 

दशे स्मशािात पररवनतवत झाला, स्वयं मीदखेील उदध््वस्त झाले 

आह,े तरीही धैयव साधिू मी तमु्हाला सार् दते आह.े त्याही नस्र्तीत 
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आपण सवव पांडव नकती शौयाविे लढलात, याच प्रतापािे कोणा- 

कोणाचा पराभव केला याची मी प्रशंसा करत आह.े आपण आपल्या 

भ्रात्यांनवर्यी आशाजिक उद्गार काढूि ते दःुखात खचलेले असता 

त्यांिा का सावरत िाहीत? उलट तमु्हाला ह ेसवव सावरताहते. मी 

दखेील स्वतःच ेदःुख सारूि आपणास सावरत आह ेअि ्आपण? ” 

िौपदीिे माि झटकली, “माझ्या श्वसदुवेी राजमाता कंुतीि ेजे मला 

कर्ि केलं, ते सत्यच आह.े ज्येष्ठ भ्राता जर नकंकतवव्यमढू असेल 

तर, त्याच्या कनिष्ठ भ्रात्यांिाही नियत कतवव्य करताच येतच िाही. 

कारण ते सववजण ही नकंकतवव्यमढूाच्या आज्ञानकंत असतात त्यामळेु 

ते सववजण आपल्या जीविात समदृ्धी, प्रनतष्ठा व आत्मसन्माि 

सववकाही गमावतात. ह ेसत्य तमु्हा ंसवाांनवर्यी असेल, याची मला 

नतळमात्र कल्पिा िव्हती. आयवपतु्र, तमु्ही आपल्या राज्याचा व राज 

कतवव्याचा त्याग करूि आपला अनववेक दशववताहात. माझे पाचही 

पतु्र स्वगवस्र् झाले आहते. यानशवाय पांडवांच्या हातिू ह े राज्य 

निनितच निसटणार, अस े नदसते आह.े ह े राज्य आपल े इतक्या 

पररिमािंतर, इतक्या अपररनमत संघर्ाविंतर, इतक्या वर्ाांच्या 

विवासािंतर प्राप्त केले आह.े कृपया परािमािे लाभलेले राज्य 

लार्ाडू िका. त्यामळेु आपणांसच पिाताप, दःुख होईल.म्हणिू 
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आपण राज्य करूि सवव जणांच्या अपेक्षांची पतूी करावी,यज्ञ करावे, 

हचे िेयस्कर होईल.” 

िौपदीचे शब्द एकदम आरपार वार करणारे, हृदयाला भेदणारे 

होते, एखाद्या तलवारीप्रमाणे अर्वा सौदानमिीप्रमाण!े  

त्या शब्दांचा इतका पररणाम झाला, की यनुधनष्ठर 

प्रत्यतु्तराकररता नवसंवादाकररता उठूि उभा रानहला. 

🌱🌱🌱 

यनुधनष्ठराला िोध आला. कारण िौपदीचे शब्द एखाद्या 

तलवारीप्रमाणे त्याच्या हृदयात खपुसले होते. 

तो काही बोलणार, इतक्यात अजुविाि ेम्हटले, “िौपदीचे शब्द 

मानमवक आहते.” 

“ िाही! नतच े शब्द तर ममाववर घाव करणारे आहते.” 

यनुधनष्ठर पटुपटुला. 

“अगदी सत्य!” भीमािे अजुविाचे समर्वि केले, “िौपदीिे जे 

म्हटले ते अगदी उनचत व तकव संगत आह.े” 

“नवदरु्ी, सजू्ञ िौपदी कधीच अिनुचत बोल ूशकत िाही.” 

सहदवेािे नवश्वास व्यि केला. 
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“फि िौपदीच िव्ह,े तर तमु्ही सववजणही अिनुचत बोलत 

आहात. नकंबहुिा, तमु्ही माझ्या शब्दाचा अिनुचत अर्व काढूि 

निष्कारण मला धारेवर धरताहात, मला दोर्ी ठरवाहात.” यनुधनष्ठर 

सावरा-सावरी करत होता. 

“मी स्वयं योगेश्वर कृष्ण आह,े मात्र मलाही तझु्या शब्दातला 

अर्व कळला िाही. तचू सांग, धमवराजा!” इतका वेळ शांतपणे उभा 

असणाऱ्या कृष्णािे म्हटले. 

“मी तर राजकायावतील संन्यासाची गोष्ट करत आह!े ” 

यनुधनष्ठरािे आपल ेशब्द नफरनवल,े ही बाब अन्य पांडवाच्या लक्षात 

आल्यानशवाय रानहली िाही. 

“तर आम्ही तेच म्हणत होतो! आम्ही काय वगेळं सांगत 

होतो? ” िकुलािे त्याचा तकव  खोडूि टाकला. 

“िाही, मी तर राजकतवव्यानवर्यी म्हणत होतो. मी जे बोलत 

होतो, त्याचा संबंध तमु्ही सवाांिी सांनगतलेल्या पलायिवादाशी 

िाही. मला समजिू घ्या. कल्याणी, त ूतरी! मी दःुखािे इतका खचलो 

आह ेकी माझे माझ्या शब्दावर नियंत्रण रानहले िाही.” यनुधनष्ठरािे 

स्वतःचे समर्वि केले, “मला समजिू घे, अजुविा! कारण तचू 
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द्यतुसभेतही समजाविू घेतल ेहोतेस, भीम ज्याक्षणी माझा हस्तदाह 

करणार होता. त्याक्षणी तचू माझे िैनतकदृष््टया रक्षण केलेस. िाहीतर 

मी त्या द्यतुसभेत ‘स्वार्ी भ्राता व धमवकृपण पती ' नसद्ध झालो 

असतो, भीमाच्या शब्दािरुुप.”अस े म्हणिू त्याि े अजुविाच्या 

काळजाला हात घातला. 

“त्याच्या शब्दांिी अजुवि नवरघळला,िनवत झाला. 

द्यतुसभेतही यनुधनष्ठराची अवस्र्ा पाहूि तो असाच िवीभतू झाला 

होता. 

“भ्राता उनचत म्हणतो आह,े कृष्णे! निष्कारणच त ूभ्रात्याला 

कठोरपणे बोललीस. तचू िव्ह,े तर भीम तसेच जळेु बंधदूखेील 

त्याला बोचेल अशा शब्दात बोलले, त्यांिी ज्येष्ठाची निभवत्सविा 

केली.” अजुविािे यनुधनष्ठराला सावरले. 

“फि माझी नप्रय बंध ू नि माझी सखी- पांचाली िव्ह े तर 

माझ्या सख्या, तहूी आपल्या ज्येष्ठाची कठोर भार्ेतच निंदा 

केलीस.” कृष्ण उदगारला, “नकंत ु त ू सखी व अन्य भ्रात्यांिी जे 

म्हटले ते उनचतच म्हटले.” 
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कृष्णाचे शब्द ऐकूि अजुविाला पिाताप वाटला, “मला क्षमा 

कर, ज्येष्ठा!” 

यनुधनष्ठराच्या शब्दांतील नवसंगती पाहूि िौपदी व अन्य 

पांडवांिा अत्यंत िोध आला होता, मात्र ते मकूपणे उभे होते. 

“तलुा राजधमावचे ज्ञाि प्राप्त करायच ेआह ेिा?” कृष्णाच्या 

शब्दावर यनुधनष्ठराि ेमाि डोलावली. 

“मी तलुा सववप्रर्म महनर्व व्यास व त्यािंतर भीष्मा कडे घेऊि 

गमि करतो. ते उभयंता भ्रातेच तलुा सत्याचे ज्ञाि दऊे शकतील, 

म्हणज ेराजधमावचेही.” कृष्णािे सवुणवमध्य काढला. 

“ आपण सववप्रर्म महनर्वकडे गमि करावे. मी राजमाता 

कंुती,सभुिा,उत्तरा,होत्रवानहिी इत्यादी राजनियांजवळच राहणार 

आह,े त्यांच्या सांत्विार्व.” पांचालीिे म्हटल.े 

“अवश्य.” यनुधनष्ठराि ेअिमुती नदली. 

“आयवपतु्र, आपण यावे.” पांचालीिे अस े म्हटल्यावर व 

अनभवंदि केल्यािंतर पांडव कृष्णासह निघिू गेले. तसे पांचालीिेही 

नियांच्या नशनबरात गमि  

केले. 
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🌸🌸🌸 

 

 

“पांचाली, मला तझु्याशी काहीतरी बोलायचे आह.े” 

राजमाता कंुती िौपदीजवळ येत म्हणाली. 

“बोला,राजमात!े” िौपदीिे नतला जल नदले. 

“ह े सवव माझ्यामळेु घडलं.” कंुतीि े पिातापदग्ध स्वरात 

म्हटले. िौपदीिे नतला सावरले, “ह े काय बोलताहात, आपण? 

कृपया आपण शांत व्हा.” 

“माझ्यामळेुच तझुा वशंनवच्छेद झाला,तझेु मातगृहृ उध्वस्त 

झाले,माझे पौत्र मतृ्यमुखुी पडलेत. माझ्या पौत्रवध ू नवधवा झाल्या 

आहते.” कंुतीच्या िेत्रांत प्रर्मतः अि ूझळकल.े नकंबहुिा िौपदी 

वगळता अन्य राजनियांिी तरी प्रर्मतः पानहले होत.े 

“आपण कृपया अि ूढाळू िका.” िौपदीिे म्हटल.े 
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“माझ्यामळेु तझेु विहरण घडल,े माझ्यामळेुच पांडवांसह 

तलुा विवास घडला, त्यािंतर इतके भयावह महायदु्ध झाले, इतका 

नविाश झाला.” कंुती शोकाकुल झाली, “ मीच यनुधनष्ठराला 

द्यतुापासिू परावतृ्त करायच ेहोते. परंत ुमाझी मतीच कंुठीत झाली 

होती. ह ेसवव माझ्या कमाविेच घडल ेआह.े “ 

अस े म्हणिू कंुतीि े िौपदीचे हात धरल,े “ मला क्षमा कर, 

पांचाली. ह े सवव माझ्यामळेुच घडलं. नतच्या शब्दांचा गनभवतार्व 

पांचालीच्या लक्षात आला. कंुतीला निनितच पाचही पांडवांमध्ये 

पांचालीचे नवभाजि, पाची पांडवांसह पांचालीचा नववाह,विहरण, 

तसेच यधु्द घडण्यानवर्यी क्षमा मागायची आह.े 

िौपदीिे एक निःश्वास टाकला. कंुतीच्या शब्दांिी नतच्या मिात 

पवूवस्मतृी पिुः आठवल्या, नतला दःुख झाले, िोधही आला होता. 

परंत ुनतिे शांतपणे नवचार केला, इतकी वर् ेझाली, ह ेसवव घडूि. मी 

माझे पंचकपररणय कधीच नस्वकारले आह,े अि ्रानहलं ते माझ्या 

विहरणाचं. माझ्या विहरणाचा प्रनतशोधयिु िोध राजमातांिी 

तेरा वर् े धारण केला होता. म्हणिू त्यांिा क्षमा करणं आवश्यक 

आह.े  
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“राजमाते! कृपया आिंदि करु िका! मी आपणांस कधीच 

क्षमा केली आह.े यानशवाय आपण पिातापदग्ध होऊ िका. जे काही 

घडूि गेलं, ते निनितच नवस्मरणायोग्य िसलं, तरी सावरण्याजोगं तरी 

आह.े कारण तमु्ही मला जे प्रेम नदलंत,ममता नदलीत, उनचत असा 

सन्माि नदला आह,ेमला स्वतःच ेअनधकार व स्वतंत्रताही नदलीत, 

माझ्या अपमािाचा डंख आपण तेरा वर् े आपल्या हृदयाशी 

बाळगला आह.े” िौपदीिे कंुतीच ेसांत्वि केले. 

“का डंख उरात बाळगणार िाही? माझ्या पतु्रांच्या चकुांमळेु 

तझंु विहरण घडलं,मात्र त्यांिी तझंु संरक्षणही केले िाही.” कंुती 

रुदि करू लागली.  

“मला ज्ञात आह,े तझेु मि नवशाल आह.े त ूमाझ्या पतु्रांिा व 

मला निनितच क्षमा केलं असशील.” पण माझंच मि मला बोचतंच. 

हचे माझ्या मिातील मोठं शल्य आह,ेकृष्णे!”  

“आपणच म्हणता िा, जे घडतं, त्यात नियतीच्या योजिा 

असतात. आपली कम े दखेील नियतीच्या योजिेिसुार घडतात. 

आपला नप्रय भ्रातिेय (भाचा) कृष्ण दखेील असेच कर्ि करतो, 

सदवै ‘मी’ केल्याकारण ेअहभंाव अर्वा न्यिूभाव निमावण होतो. 
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म्हणिू घडलेल्या पररनस्र्तीवर शोक करण्यात काहीच अर्व िाही! 

आपण नकतीही शोक केला, तरी घडलेल्या पररनस्र्तीत पररवतवि 

होणे कदानप शक्य िव्ह.े” िौपदीच्या शब्दांिंतरही कंुतीचा पिाताप 

दःुखावेग शमला िाही. कंुती रुदि करतच होती. ती िौपदीला 

काहीतरी कर्ि करू पाहत होती, मात्र तो प्रयास सफल होत िव्हता. 

कारण अन्य राजनिया समोरच होत्या. नतला वाटत होते, आपली 

कसरु सवाांदखेत कर्ि केली, तर आपल्या स्िषु्णा आपल्यानवर्यी 

काय नवचार करतील. मात्र आपण नवचार ि करताच बोलिू गलेो 

होतो, तत्क्षणी……. 

“एकांत! पररहार! फि िौपदीच माझ्या जवळ र्ांबेल.” 

कंुतीिे म्हटले, “काहीतरी सांगायच ेनतला.” 

 “ राजमाते, त ू दवेी िौपदीसमवेत मलाही सांग ू शकतेस.” 

सभुििेे म्हटले. 

“भि,े मी ते फि पांचालीलाच सांग ूशकते व तेही कर्ि 

करण्यासाठी मला एकांत हवा आह.े आपण सवव जणींिी येर्िू 

प्रस्र्ाि करणं िेयस्करच ठरेल.”अस े कंुतीि े म्हटले, “ कल्याणी, 

मला……..” 
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तसे अन्य पांडव नियांिी नशनबरातिू प्रयाण केले. 

“बोला,राजमात!े आपणास जे बोलायच ं आह,े जे 

माझ्यासमोर व्यि करायचे आह,े ते अत्यंत गोपिीय रीतीिे व्यि 

करू शकता.” िौपदीिे कंुतीला आसिावर बसवीत म्हटले, 

“आपणास ज्ञात आह ेिा नक मी कुठलीही बाब गपु्त राख ूशकते. 

आपण नचंता करू िका. आपण………” 

िौपदीच्या शब्दांिा रोखत कंुतीिे नतचा हात धरूि आपल्या 

बाजलूा बसविू घेत म्हटले,”कल्याणी, मला तझु्याशी अजिू एका 

घटिेसाठी क्षमा याचिा करायची आह.े ती घटिा म्हणज ेमी कणावला 

आपल्या पक्षात वळवण्याकररता राज्याचा व ज्येष्ठ भ्रात ु पदाचा 

उपयोग केला होता. िंतर माझ्या हातिू एक जघन्य पातक घडल.े मी 

कणावला म्हटले होते, “ जर त ूआमच्या पक्षात आलास तर ज्येष्ठ 

पांडव या िात्यािे तलुा िौपदीही पनत म्हणिू स्वीकारेल.” 

ह ेऐकूि िौपदी उत्तेनजत होऊि प्रनतनिया दईेल, अस ेकंुतीला 

वाटले होते. मात्र िौपदी नवचारमग्ि होती. नतला नियतीचा हा डाव 

इतक्या वेगािे प्रहाररत झाला िव्हता, कारण कृष्णाशी पवूी झालेल्या 

वातावलापामळेु नतला ह े केव्हाच कळले होते. नतला फि एकाच 
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गोष्टीचे दःुख वाटले होत े की कंुतीि े नतची गणिा पवूी नवभाज्य 

नभक्षेत ,तर त्यावेळी दये वस्ततु केली होती. 

िौपदीिे अजिू कुठलीही प्रनतनिया नदली िव्हती, ती अजिूही 

मकू होती. नतचे मौि अस्वस्र्ता, दःुख व नवर्ण्णता अबोलपणे- 

निशब्दपण ेव्यि करीत होते. 

मात्र नतच्या त्या निरवतेचे कंुतीला आियव वाटले. एरवी 

उिनेलत होऊि अिनुचत कृत्यावर अंगार पाखडणारी पांचाली आज 

मकू का? की आपण नतला अयोग्य समयी ह ेसत्य सांनगतल ेका? 

इतक्या दःुखद पररनस्र्तीत, वंशनवच्छेद आनण मातकुृळाचा 

िाशाच्या शोकात असतािा आपण नतला ह े सत्य कर्ि करूि 

दखुावलं तर िाही िा? 

नतच्या हृदयात दृढ आघात तर झाला िसेल िा? 

आपल्याकारण े व आपल्या पतु्राकारणे पांचालीवर काही कमी 

अन्याय झालेला िाही! आपण आपल्या मखुे नतला तो अन्याय 

कर्ि करावा, जो अन्याय आपणच नतच्या िकळत केला होता ह े

उनचत िव्ह.े पांचालीला निनितच खपूच मोठा धक्का बसला 

असेल, अस ेकंुतीला वाटल.े 
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 यानशवाय नतिे मिोमि म्हटले,” ज्या परुुर्ािे नतला 

‘बंधकी’ असं म्हणिू नतच े विहरण करण्याची आज्ञा 

द:ुशासिाला नदली, त्या परुुर्ालाच मी नतचेच प्रलोभि दाखवले, ह े

ऐकूि नतला माझा निनितच नतरस्कार वाटला असले.” 

कंुतीिे पांचालीचा स्कंध हलविू म्हटल,े “मला क्षमा कर, 

कृष्णे!” तशी िौपदी भािावर आली व ती क्षणात उठूि उभी रानहली. 

नतिे कंुतीकडे तीक्ष्ण दृष्टीिे पाहत म्हटल,े “ राजमाते, तमुची ही 

अपेक्षाच अिनुचत पायावर उभी होती. कारण तो िीच सतूपतु्र जरी 

पांडवाच्या पक्षात आला असता, तरी तमुची आज्ञा माििू त्या 

दषु्टाला वरण्यापेक्षा मी अनग्िदाह केला असता. त्याकारण े माझी 

प्रनतष्ठा, पानतव्रत्य आत्मसम्माि,िीत्व तसेच सत्वाच े रक्षण झाले 

असते.” 

नतच्या शब्दात नतरस्कार व िोधाच्या नठणग्या झडत होत्या. 

नतचा तो िोध पाहूि कंुती मकूच रानहली, पण क्षणभरात- 

“मला क्षमा कर, पांचाली!” 



118 

“इदमस्त!ु मी आपणाला क्षमा केले आह,े आता मला माझ्या 

नशनबरात गमि करू द्याव.े” िौपदीिे त्रस्त व आहात स्वरात म्हटले. 

नतला या सवव गोष्टीचा मिस्ताप झाला होता. 

“आज्ञा आह!े” िौपदीची मिनस्र्ती जाणिू कंुतीिे 

वातावलापाचा समारोप केला. 

 

🌀🌀🌀 

 

 

“त ूशोक करू िकोस, पांचाली! तझुा कणावनवर्यीचा िोध 

व नतरस्कार स्वाभानवक आह.े नकंत ु काही नदिापवूी त्याचा वध 

तझु्या नप्रयवरािे अजुविािे केलेला आह,े नशवाय पांडवांच्या 

पक्षातदखेील त्याि े प्रवेश केलेला िव्हता. त्याकारण े राजमाता 

कंुतीिे नदलेल्या प्रलोभि तसेच वचिाची कृष्णछाया दरू झालेली 

आह.े त्याकारण े त ू शांत हो. मिस्ताप करूि घेऊ िकोस, नवशेर् 

म्हणज ेखचिू जाऊ िकोस. कारण ज्येष्ठ पांडवािे अजिूही आपला 

संन्यास धारण करण्याचा निणवय बदललेला िाही.” स्वयं पांचालीचा 
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नववेक उनिग्ि पांचलीला शांत करत होता, नतची सांत्विा करीत 

होता. 

पांचाली एकटीच नतच्या नशनबरात बसली होती. पवूी 

घडलेल्या सवव घटिा नतच्या स्मतृीपटलावर आदळत होत्या. यामळेु 

नतला मिस्ताप, दःुख पीडा होत होती. परंत ु नतचा नववेक, धैयव व 

संयम नतला सावरण्याच ेयर्ासंभव प्रयास करत होते आनण सफलही 

ठरत होते.  

मिात उमटलेले भावनिक मिोिगेाचे वादळ हळूहळू ओसरत 

होते. पांचालीचे मि सावरत होते. 

नतिे आपल्या मिाला वैर्म्यातिू सावरले आनण स्वतःच े

सांत्वि करत नतिे आपल ेअि ू निपटूि टाकले. स्वतःच्या मिाला 

दृढ करीत ती उठली.  

तत्क्षणी एक दासी नतच्या राहुटीत प्रवेशली. “समाज्ञी, प्रणाम! 

मी राहुटीत प्रवेश करू शकते का? आपली अिमुती आह ेका?” 

“अवश्य!” पांचालीिे अिमुती नदली, तशी दासी नतच्या 

जवळ येत म्हणाली,” महाराणी, तमु्हाला पांडवांिी यदु्धभमूीवर 

निमंनत्रत केलेले आह.े” 
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“आता का?” पांचालीिे िेत्र नमटले. नतला पनु्हा संहाराचे 

प्रमाण पाहायच ेिव्हत.े 

“महाराणी, पांडूपतु्र नपतामहांकडूि राजधमावचे ज्ञाि ग्रहण 

करताहते. आपण भावी सम्राज्ञी आहात, म्हणिू आपणासही या 

ज्ञािाची आवश्यकता आह,े अस े त्यांचे मत आह.े” दासीिे माि 

तकुविू म्हटले. 

“ ही माझ्या पतींची आज्ञा आह?े” पांचालीिे म्हटल.े त्यावर 

दासी मकू होती. 

“तर मी प्रतेरंनजत यदु्धभमूीवर पिुः प्रस्र्ाि करण्यास सज्ज 

आह.े” असं म्हणिू िौपदीिे यदु्धभमूीच्या नदशेिे प्रयाण केले. 

नतच्या दृष्टीस पनु्हा तेच दृश्य पडल.े सववत्र प्रेतांचा खच, त्यांच्या 

शरीराचे तटूुि नवखरुलेल े अवशेर्, अस्र्ींचे तकुडे, राखेचे जळते 

नढगारे, रर्ांच ेअवशेर् आनण शोक करणाऱ्या नवधवांचे बाहुल्य!  

पांचालीि े निश्वास सोडला. नतिे पानहले, काही अंतरावर 

शरपंजरावर नपतामह भीष्म पहुडलेले होते. त्यांच्याभोवती सवव पांडव 

बसलेले होते. 
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यनुधनष्ठर त्यांिा प्रश्न नवचारत होता. भीष्म त्याच्या प्रश्नांिा उत्तर 

दते होते. 

अकस्मात तेर्े िौपदी येऊि पोहोचली. नतच्या आगमिामळेु 

तल्लीि होऊि राजधमव िवण करणाऱ्या पांडवांची तंिी भंगली. 

यनुधनष्ठरािे नतला आपल्या डाव्या हाताला असलेल्या कृष्णानजिावर 

आसिस्र् होण्याचा संकेत केला. 

तत्समयी पांचाली नपतामहांचा चरणस्पशव करूि भमूीवर 

अंर्रलेल्या मगृानजिावर आसिस्र् झाली. 

नतचा स्पशव जाणविू नपतामहांिी दृष्टी झकुविू नतला आशीवावद 

नदला व त्यांिी पनु्हा राज्यधमावनवर्यी कनर्त करण्यास आरंभ केला, 

मात्र त्यांच्या स्वरात ठामपणा िव्हता. 

“ कोणी िागररकािे राज्यानधकाऱ् यानवरुद्ध तिार केली 

असल्यास त्या तिारीच े निवारण करावे. मात्र एखाद्या िीि े

आपल्यावर अन्याय व शोर्ण होत असल्याचे सांनगतल ेअसल्यास 

त्याकडे दलुवक्ष करू िय,े नतच्या समस्येच ेनिवारण करावे. 

यदाकदानचत एखाद्या िीचा अपमाि होत असेल, अर्वा 

एखाद्या िीवर अन्याय-अत्याचार होत असेल, नतच्यानवर्यी, 

नतच्या चाररत्र्यानवर्यी कोणी असभ्य भार्ेत गरळ ओकत असेल 
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तर, त्या अपराधास रोखिू त्या अपराधी व्यिीला दडं दणेेच राजपरुुर् 

अर्वा राजाच ेकतवव्य असत,े हा दखेील राजधमव असतो.” 

ह े ऐकूि नतच्या िेत्रात अि ू आले व ओष्ठांवर औपरोनधक 

नस्मत. 

नपतामह! हा राजधमव तमु्हाला फि मखुोद्गत आह.े मात्र 

प्रत्यक्षात विहरणावेळी कौरवांिी-कणाविे दवु्यववहार केला त्याक्षणी 

तमु्ही काहीच नवरोध केला िाही. नकंबहिुा कौरवांिा दनंडतही केले 

िाही. 

नतिे तसा प्रश्न बोलिूही दाखनवला,”र्ांबा, नपतामह! एका 

प्रश्नाचे उत्तर द्या.” नपतामहांच्या आख्यािात व्यत्यय आला, तसे 

पांडव िुद्ध झाले. 

“त्यांच ेबोलणे पणूव होऊ द.े” यनुधष्ठीरािे म्हटले,”कल्याणी!” 

“ िौपदी, नपतामहांच्या आख्यािात व्यत्यय आण ूिकोस. 

“ अजुविािे म्हटले. 

“िाही,पाचंालीला प्रश्न नवचारु द!े” कृष्णाि े नतचा पक्ष 

सावरूि धरला. 
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“ज्याक्षणी माझी नवटंबिा द:ुसहररतीिे कौरव करत होते, 

त्याक्षणी तमुचा राजधमव कुठे होता?” अनग्िनशखेच्या अंगाराप्रमाणे 

तप्त स्वरातील ज्वलंत प्रश्न र्ेट हृदयाच्या ऐरणीवर आला. त्या 

प्रश्नावर नपतामहची माि झकुली. 

“िौपदी, त ू नपतांमहाचा अपमाि करत े आहसे!” अजुवि 

कडाडला. कृष्ण त्याला शांत करु लागला. 

“त ू कुरुकुलाची कुलवध ू आहसे, कल्याणी! म्हणिू त ू

मयावदिेे आचरण कर.” यनुधष्ठीरािे कठोर स्वरात म्हटल.े 

“मात्र ज्याक्षणी माझ्याशी कुरुपतु्रांिी अमयावनदत आचरण 

केले, त्याक्षणी नपतामह मकू का होते?” पांचालीचा पनु्हा प्रश्न. 

“नतचा प्रश् ि उनचत आह,े पतु्रा!” नपतामहांिी म्हटले,” 

पांचालकन्ये, मला क्षमा कर! ” 

“नपतामह! आता क्षमा मागण्यास काहीच अर्व िाही आनण 

तसं म्हणज े सववस्व हरपल्यािंतर मी दखेील सवाांिा क्षमा केलंच 

आह.े नकंत ुमाझ्या प्रश्नाच ेउत्तर द्याव!े ” पांचालीच्या निस्तेज स्वरात 

तेज पनु्हा प्रकटले. 
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“पांचाली, ह ेसत्य आह.े हचे राज्यधमावचे ज्ञाि जे मी तझु्या 

पतींकडे सोपवत आह,े ते ज्ञाि त्याक्षणीही माझ्या मिोमनस्तकात 

होते, मात्र त्या राजधमावचे पालि माझ्या हातिू होऊ शकल ेिाही. 

कारण मी कुरुनसहांसिाचा सेवक होतो.” नपतामहांिी पवूी प्रमाणे 

ििंमयी उत्तर नदले. 

ह ेतर ऐकूि आपल ेअि ूलपवत पांचाली उपरोधाि ेम्हणाली, 

“मला वाटल ंहोतं, तमु्ही पवूीप्रमाणेच हचे उत्तर द्याल.” 

“पांचाली, यदाकदानचत त ू नपतामहांच्या आख्यािात 

असाच व्यत्यय आणणार असशील, तर त ू आपल्या नशनबराकडे 

प्रस्र्ाि करू शकतेस.” यनुधष्ठीराि ेरोर्ाि ेम्हटले. 

“हवेतर आम्हीच तझु्याकडे ह ेज्ञाि सोपाव.ू” सहदवेािे नतला 

आश्वस्त केले, “ राज्यानभरे्कािंतर.” 

“ इदमस्त ु ! प्रणाम, आपल्या आजे्ञिरुूप मी नशनबराकडे 

प्रस्र्ाि करत.े” अस े म्हणिू पांचाली उठली व नतिे सवाांिा वंदि 

केले. 

ती वळूि पिुः नशनबराकडे चाल ूलागली. नशनबराकडूि आता 

नतचा हनस्तिापरुाकडे ितूि जीविप्रवास आरंभ होणार होता. 
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िव्या परीक्षा, ितूि आव्हािे व अिपेनक्षत वादळे नतची 

अधीरतेिे प्रतीक्षा करत होती .  

 

 🌀🌀🌀🌀🌀 

 .  

  (अजनूिी बिंध अनिहसि आििे) 
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⚜️⚜️पररक्तशष्ट⚜️⚜️ 

१) द:ुखानित:- द:ुनखत. 

२) चांडाळ :-  प्रेते जाळणारे. 

३) शोक-अनजि :- शोक वि. 

४) याता :- जाऊ. 

५) अनवच्छेद्य :- ज्याच ेछेदि करता येत िाही,असा. 

६) अप्राज्ञता :- बनुध्दहीिता. 

७) चडू लावणे :-  धक्का दणेे.(अहकंाराला नकंवा िोधाला) 

८) एकस्व :- फि एकाच्या अनधकाराखाली असलेले. 

९) जेत े:- नवजयी. 

१०) सहोढ :- भ्रात्याचा पतु्र. ( पतुण्या ) 

११) सचूीपतिा :- सईु पडण.े 

१२) पररचारक :- सेवक. 

१३) नविेर् :- िरे्. 

१४) सव्यासची :- दोन्ही हातांिी धिषु्य संधाि साध ूशकणारा. 

१५) अिमुोचि :-  अि ूढाळण.े 

१६) संशप्तक :-  यदु्धजीवी राज.े 

१७) रुदिस्वर :- हुदंके. 

१८) कािीि :- नववाहापवूी झालेले अपत्य. 
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१९) अिवनसत :- असमाप्त 

२०) सापत्ि भाव :-  सावत्रपणाची भाविा. 

२१) दत्तनचत्त :- एकाग्र नचत्त. 

२२) खवव :- खरब,पैसाचे प्रमाण. 

२३) बाहुल्य :- आनधक्य. 

२४) यावदच्ंिनदवाकरौ :- जोपयांत चंिसयूव आहते, तोपयांत. 

२५) वडवािल :- समिुाच्या गभावतील अनग्ि. 

२६) कामगीता :-  पवूावपारपासिू कामाचे (इच्छा,कामिा,मोह, 

आसिी, काहीशा प्रमाणात लोभ महत्वाकांक्षा) 

समयोनचत महत्त्व व्यि करणाऱ्या व नपढ्यािनपढ्या गेय 

असणाऱ्या गीता – याच काम गीता कृष्णािे यनुधनष्ठराला 

उद्योगपवावत सांनगतल्या होत्या. 

२७) नमर्थयाचरण :- असत्य आचरण. 

२८) नकंकतवव्यमढू :- कतवव्यांचे पालि ि करणारा. 

२९) भ्रातिेय :- भ्रात्याचा पतु्र.( भाचा ) 

३०) न्यिूभाव :- न्यिूगंड. 

३१) इदमस्त ु:- ठीक आह.े   

३२) कृष्णानजि :- कृष्णमगृाचे मगृासि. 

३३) ििंात्मक :- निधा. 

३४) व्यजि :- हातपंखा. 
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🍃🍃🍃 

 

माझी ही महा ादिंबरी वाचून  शी वाटली, हे 

shaktileelanikita@gmail. com या माझ्या इमेल 

आयडीवर ररप्लाय देऊन  ळवा.  

 

🌀🌀🌀🌀🌀 

  

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

  
पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर 

नक्लक करा 

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/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/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
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ई सावित्य प्रवतष्ठानचे िे चौदािे िरं्ष.  

वनवकता पाटील याांचां ई सावित्यिरचां िे सातिां पुस्तक.  

 

निनकता राजेश पाटील ही मळूची डोंनबवलीची असिू सद्यकालात नतच े

वास्तव्य काही वर्ाांपासिू वागंणी या गावात आह.े कुटुिंबाि लेखनाचा िा 

साहित्याचा िारसा असा नािी. पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची 

ऊमी शािंि बस ूदईेना. ियाच्या िेराव्या िर्ाडपयंि हिने पणूड पसु्िक िोईल 

इिके हलहिले. निंिर मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास करून आिा िी 

साहित्याच्या िेगिगेळ्या रसािंच्या हनहमडिीचा अनभुि घेि आि.े नतिे 

नलनहलेल्या यापवुीच्या पसु्तकांचे कौतकु जाणकार वाचकांिी केले आह.े  

अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आििे. पण त्यािंची पसु्िकिं  

प्रकाहशि करायला प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंच े नाि प्रहसद्ध 

नसल्यामळेु त्यािंच्या पसु्िकहिक्रीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या 

लेखकािंची पसु्िके िाचकािंसमोर आली नािी िर त्यािंच ेनािंि प्रनसद्ध होणार 

कसे? या दषु्टचक्राि सापरू्न अनेक िरूण लेखकािंच्या हपढ्या बरबाद 

झाल्या. पण आिा इिंटरनेटवर िवलेखकािंना िाचकािंपयंि िेण्याचे काम अनेक 

सिंस्था करि आििे.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयंि या निीन 

लेखकािंना नेण्याचे काम िी सिंस्था करिे. पणूड हिनामलू्य. लेखकािंनािी 

कोणिािी खचड नािी. भनवष्य काळात लेखकािंना भरघोस मानधन दणे्यासाठी 
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ई साहित्यच े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 नेिाि. सरुूची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, 

कोमल मानकर, सरुज गािारे्, अनपू साळगािकर, बाळासािबे हशिंपी, चिंदन 

हिचारे, सौरभ िागळे, 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, 

आहशर् कल,े सरुेंद्र पाथरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमर् सोनार, उमा कोल्ि,े 

गणेश ढोल,े सहचन िोर्कर, मिशे पाठारे्, अहभजीि पैठणपगारे, काहिडक 

िजारे, हकरण दशमखेु, जगहदश खािंदिेाल,े माधरुी नाईक, हिशाल दळिी, 

गौरी कुलकणी, नजतेश उबाळे, नप्रतम साळंुखे, कुमार सोिावण,े प्रनतक 

उकल,े सजुाता नसद्धा, गायत्री रोडे, मिोज कळमकर, काजल दळवी, सनचि 

बोरसे, कानतवकी भट, डॉ. नप्रतम दरवडे, अमोल गवळी, निनकता पाटील, 

संजीविी दशेपांडे, अंनकता नशंद,े काजल दळवी, प्रर्मशे डहाळे, प्रद्यमु 

नचलकेवार असे अनेक िरूण लेखक साित्यपणूड लेखन करि आििे.  
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इटंरिेटवर िौशी मराठी लेखकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या 

िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकरे् गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाला 

पैल ूपार्ण्याकरे् लक्ष दणेारे िरूण लेखक येि आििे. िी निीन लेखकािंची 

फ़ौज मराठी भारे्ला निीन प्रकाशमान जगाि स्थान हमळिनू दिेील. त्यािंच्या 

साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची 

भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसिणारी भार्ा म्िणनू 

मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनिंद.  

या यशाि ई लखेकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान.  

बस्स. अजनू काय पाहिजे?  

 


