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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फॉरिडव करू शकता.
• हे पुस्तक िेबसायटिर ठे िण्यापुिी ककं िा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर
करण्यापूिी सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आहे.

प्रकाशन : १० फे ब्रुिारी २०२०

अनुिादकाचे दोन शब्द हहंदू मान्यतेत ज्या कांहीं रचना सिवमान्य आहेत त्यातील एक महाभारत आहे. हहंदच्ंू या
सगळ्या परं परा, चालीररती, संस्कार ह्ांची मुळं महाभारतात आहेत. चौकस हहंदू व्यवक्तला
बर्याच िेळा अमुक प्रथा कां प्रचारात आली असा प्रश्र्न पडतो परं तु, त्याचे समाधानकारक उत्तर
मात्र त्याला वमळत नाही. चार जण चार कल्पना सांगतात ि त्याचा गोंधळ उडतो. ते होऊ नये
ि त्या िवहिाटी, प्रथा ह्ांचे मूळ कोठे आहे ते लिात यािे ह्ासाठी हा प्रयत्न आहे, हा अनुिाद
िाचला कीं, त्या प्रश्र्नांची समाधानकारक उत्तरं वमळतील अशी माझी अपेिा आहे. म्हणून, मी
महाभारत ह्ा महाकाव्याचा मराठीत अनुिाद करण्याचे ठरिले. आता पयंत महाभारतािर बरे च
वलहीले गेले आहे ि ह्ापुढेसुद्धा पुष्कळ वलहीले जाईल पण महाभारत, जसें आहे तसें, एक
शैिवणक माध्यम म्हणून िाचकांना वमळणे आिश्यक आहे ि ते ह्ा भाषांतराने मी िाचकांना देत
आहे.
महाभारत हे एक महाकाव्य आहे. असें म्हणतात, हा सिावत मोठा ग्रंथ आहे. मी मात्र अनुिाद
करतांना तो गद्यात के ला आहे कारण, मला कवितेचे अंग नाही. महाभारताच्या उपलब्ध प्रहतंत
कांहीं भेद आढळतात. त्यासाठी सगळे भेद भाषांतरात घेतले आहेत म्हणजे, कांहीं राहून जािू
नये. त्या वशिाय, सामान्य िाचकांना कथाभाग अवधक चांगल्या प्रकारे समजािा म्हणून कांहीं
टीपा ददल्या आहेत.
माझे िाचक साधे मराठी आहेत ज्यांचे ज्ञान मोजके आहे असें गृहीत धरून मी अनुिादाची
भाषा बाळबोध मराठी ठे िली आहे, त्यामुळें कोणालाही ते सहजपणे िाचता येईल ि समजेल.
कांहीं लेखक अशा ग्रंथाचे अनुिाद करतांना प्राचीनतेचा अनुभि यािा म्हणून मुद्दाम प्राचीन
(Archaic) शब्दप्रयोग िापरतात परं तु, माझा असा अनुभि आहे ककं , बहुतेक िाचकांना ते
िाचण्यास त्रास होतो. म्हणून भाषा आपली नेहमीचीच ओघिती ठे िली आहे.
महाभारताचे अठरा पिव आहेत ि त्या आधीचा असा आददपिव म्हणून एक जोडला आहे.
आददपिावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा पूिेवतहास िाचकांना समजेल. आददपिावत
हहंदंच्ू या अनेक पुराणांच्या मुळसुत्राची कल्पना येते. म्हणून तो माझ्यामते फार महत्िाचा आहे.

मी मात्र अनुिाद करण्याच्या सोयीसाठी संपूणव महाभारत चाळीसांपेिां जास्त खंडांत विभागून
ददले आहे. त्यामुळें इं टरनेटिर चढितांना ि उतरितांना सोपे जाईल अशी अपेिा आहे. त्यातील
हा पंचविसािा खंड, वभष्म पिव भाग वतसरा, आपण आता िाचणार अहात, पांचिा ददिस, सहािा
ददिस, सातिा ददिस, आठिा ददिस, नििा ददिस, दहािा ददिस, वभष्म शरपंजरी झोपतात,
कणव वभष्मांना भेटतो आपण पहाणार आहोत.
महाभारत कधी वलहीले गेले असा प्रश्र्न नेहमी ते िाचणार्याच्या मनात डोकाितो म्हणून
त्याबद्दल थोडे वलहीत आहे. महािीर ि गौतम बुद्ध आपल्याला माहीत आहेत, साधारणपणे
इसिीसन पूिव ५५० िषे ते दोघे महानुभाि होऊन गेले. जर महाभारताची रचना त्या आधीची
असती तर त्याचा उल्लेख त्या काळातील जैन ि बुद्ध सावहत्यात वनवश्र्चतच आला असता. बुद्धाला
सांख्यमुनी असें संबोधतात. कारण, त्याचे तत्त्िज्ञान सांख्य विचारािर आधारीत आहे. व्यासांची
भगित गीता िेदांताचे तत्त्िज्ञान मांडते जे तुलनेने अिावचीन आहे ि सांख्य विचार हा हहंदू
तत्त्िज्ञानातील पवहला म्हणजे, सिावत जास्त जुना समजला जातो. जर ते बुद्धाच्या आधीचे असते
तर वनवश्र्चतच त्याचा प्रभाि बुद्धाच्या विचारांिर झालेला ददसला असता. विशेष करून हे दोघे
राजघराण्याचे होते म्हणजे त्यांचे वशिण त्या काळातील सिोत्तम असणारच मग त्याच्या
अभ्यासात गीता, कृ ष्ण हे आले असते. विशेषकरून जर ते दोघे धमाविर काम करत होते तर हे
अपेवित आहे. परं तु, प्रत्यि असें ददसते ककं , त्या दोघाच्याही तत्कावलन सावहत्यात तो उल्लेख
आढळत नाही. ह्ाचा अथव महाभारत त्या नंतरच्या काळात रचले गेले असािे. दुसरा अंदाज असा
कीं, िेदांत तत्त्िज्ञान वलहीणारे व्यास ि महाभारतकार व्यास एकच व्यवक्त होती असें साधार
मानले जात आहे. िेदांताचा सार महाभारतातील गीतेत आहे. िेदांत तत्त्िज्ञानाचा उगम त्याच
सुमारास झाला हे सिवमान्य आहे. महाभारत वलहीणारे व्यास सांगतात, िेदांचा विसर पडत
चालला आहे तरी ते ज्ञान सोप्या भाषेत सामान्यानां समजािे म्हणून कथारुपातून ते उपलब्ध
व्हािे ह्ासाठी त्यांनी महाभारत ही काल्पवनक रचना के ली आहे. असें सिव पहाता आपण अंदाज
करू शकतो ककं , महाभारत इसिीसन पूिव ४००च्या सुमारास म्हणजे, सम्राट अशोकाच्या आधी
वलहीले गेले असािे.

महाभारतात स्ितः व्यास एक पात्र अशी भूवमका करतांना ददसते. त्याप्रमाणे कृ ष्ण म्हणून जे
पात्र आहे त्याचे सगळे कतवव्य पहाता व्यास ज्यांचे खरे नांि कृ ष्ण द्वैपायन आहे, तेंच करीत आहेत
असे िाटते. म्हणजे महाभारतकार व्यास त्यांच्या रचनेत दोन भूवमका करतांत असें म्हणािे
लागेल. त्यामुळें असे समजण्यास हरकत नसािी कीं, महाभारत त्यांच्या कल्पनांचाच एक भाग
आहे. कदावचत असें म्हणता येईल कीं, महाभारत हा एक दंतकथांचा संग्रह आहे ि त्याद्वारा
नैवतकमुल्ये वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
माझ्या मते, अशा चचेत िेळ व्यथव न घालितां हहंदंन
ू ी महाभारतातील कथांतून काय
सांगाियाचे आहे ते पहािे. एक ऐवतहावसक दस्तऐिज म्हणून महाभारत उपयोगी येईल असें
िाटत नाही. महाभारतातील कथा पहाता, त्यातील अवतरं वजत प्रसंग हेंच सांगतात ककं हे सगळे
कपोलकवल्पत आहे. परं त,ु त्यांतून जे वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आहे तो अप्रवतम आहे.
आपल्याकडे इं ग्रजांनी सांप्रतची वशिण पद्धती आणली त्या आधी हहंदंत
ू ील वद्वज,
पाठशाळांतून प्राथवमक वशिण घेत असतं. त्यात प्रथम, अिर ओळख नंतर गवणत ि महाभारत
वशकिले जाई (पुरोवहत ब्राह्मणांच्या पाठशाळांतून त्यावशिाय कमवकांडाच्या पोथ्या वशकिल्या
जात) हे लिात घेतले पावहजे. कारण, महाभारतातून माणसाला जीिन कसे जगािे त्याबद्दलचे
मागवदशवन वमळते. महाभारत हे एक शैिवणक माध्यम म्हणून िापरात होते. आपल्या वशिाजी
राज्यांचे वशिण महाभारतातूनच झाले होते. त्यातून जे वनतीशास्त्र वशकिले आहे तेंच आपले
वशिण होते. माझ्यामते, हांच उद्देश िाचकांनी डोळ्यासमोर घेऊन महाभारत िाचािे, धार्मवक
ग्रंथ समजून भाबडेपणे िाचू नये कारण तो धार्मवक ग्रंथ नाही असे माझे मत आहे. महाभारतात
अनेक बौद्धीकं आहेत जसें भगित गीता, विदूर गीता, कवणक गीता, व्याध गीता िगैरे. ते सगळे
जीिनाचे ज्ञान आहे म्हणून प्रत्येक शहाणा हहंद,ू महाभारत िाचण्यात ठे िेल तर त्याचे भले होईल.
त्यांना ते सहजपणे वमळािे म्हणून हा प्रपंच आरंभला आहे. ई-सावहत्य त्याचे विनामुल्य वितरण
करणार आहेत म्हणून त्यांना शतशः
धन्यिाद.
अशोक कोठारे

माझा ई-मेल –
ashokkothare@gmail.com
ashokkothare@yahoo.co.in

ह्ा िरून आपण माझ्याशी संपकव करू शकता.
ह्ा पुस्तकाचे मुद्रण करण्यासाठी अनुिादकाची आधी परिानगी घेणे
आिश्यक आहे. न घेतल्यास तो गुन्हा ठरे ल ि त्यािर योग्य कारिाई
होईल.
ह्ा ई-पुस्तकाचे विनामुल्य वितरण ई-सावहत्य करणार आहेत परं तु, हे ई-पुु्स्तक कोणीही
कोणालाही विनामुल्य भेट देऊ शकतो.

माझे ब्लॉग –
Ashok Kothare, http://ashokkotharesblog.blogspot.com/ for stories
I reckon, http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy
Ideas and tips on any subject, http://kotharay.blogspot.in/ for intelligent
discussions.
Freedom of Expression, http://kothare-thinks.blogspot.in/
My Marathi Blog, http://kothare-marathi.blogspot.in/ मला असे िाटते

वभष्म पिव भाग वतसरा
- पांचिा ददिस -

संजय पुढे सांगत असतो, रात्रभर विश्रांती घेतल्यानंतर सहाव्या ददिशी दोनही बाजूच्या
फौजा पुन्हा लढण्यासाठी सज्ज होतात. त्यांच्या हालचालीं मुळें मोठा आिाज होत होता. रथ
तयार के ले जात होते, हत्ती त्यांच्या अंबार्यांसह बांधले जात होते आवण वशपाई त्यांची शस्त्रास्त्रं
पाजळत होते. शंख ध्िनी ि तुतार्या िाजत होत्या. तो युद्धाचा पांचिा ददिस होता. युद्धाच्या
तयारीच्या दृष्टीने युवधष्ठीर धृष्टद्युम्नाला बोलतात, "अहो, सरसेनापती, आज मकर व्युह रचना
करािी असें मला िाटते. त्यामुळे शत्रूचा पराबि करणे सोपे होईल". त्या प्रमाणे पांडिांचा
सरसेनापती धृष्टद्युम्न सैन्याला आदेश देतो. त्याप्रमाणे द्रुपद, धनंजय त्या व्युहात मकराचे डोके
बनतात. नकू ल ि सहदेि डोळे बनतात. महाबली वभम तोंड बनतो ि अवभमन्यू, द्रुपदाचा मुलगा
आवण घटोत्कच, सत्यकी, युवधष्ठीर त्याची मान होतात. राजा विराट त्याच्या अिाढव्य लष्करासह
त्या मकराची पाठ होतो. के कया बंधू डािे पाय होतात ि धृष्टके तू, चेकीतन उजिा पाय होतात.
त्यांचे कायव असते मकराचे सरिण करणे. त्याचे मागचे पाय असतात कुं तीभोज ि सतवनक, ते
त्यांच्या प्रचंड सेनेवनशी सज्ज होतात. त्याला मदत करण्यासाठी वशखंडी असतो. त्यावशिाय
सोमक, इराित शेपटीशी असतात. अशा तयारीने पांडिांची सेना भल्या पहाटे लढण्यासाठी उभी
झाली होती. ते त्यांचे झेंडे ध्िजस्तंभािर फडकिून कौरिांिर चाल करून जातात.
पांडिांची व्युहरचना पाहून देिव्रत कौरिांसाठी बगळ्याची रचना तुमच्या सैन्यासाठी
ठरितात. त्यामध्ये, द्रोणाचायव त्याची चोंच असतात, अश्र्ित्थामा, कृ पाचायव त्याचे नेत्र बनतात,
महापराक्रमी कृ तिमवन, कं बोजचा राजा आवण िल्हीक त्याचे डोके असतात. सुरसेन, दुयोधन मान
होतात, त्यांच्या भोिती अनेक राजे त्यांच्या फौजा घेऊन तयार असतात. त्यात प्राग्ज्योवतषचा
राजा भागादत्त, सल्य, सौिर आवण के कया त्यांना संरिण देण्यासाठी तयार असतात. त्यांच्या
फौजा बगळ्याची छाती होतात. सुसमवन प्रशस्थलाचा राजा, त्याची सुसज्ज सेना घेऊन डािे पंख
झाला होता. तुषर, शक आवण यिन उजिे पंख होतात. चालुक्य उजव्या पंखाला मदत करत होते.
श्रृतसेन, सत्यूश आवण सोमदत्ताचे पुत्र डािे पंख पहात होते. युद्धाच्या प्रारंभीची िाद्य िाजू
लागताच पांडिांची सेना कौरिांच्या व्युहात जोराने घुसते. पांचव्या ददिसाचे युद्ध सुरू होते. हत्ती
हत्तीिर चाल करतात, घोडेस्िार घोडस्िारािर चाल करतात. जसे युद्धाच्या वनयमांत असते.

भयंकर युद्ध झडले जाते. पाईक पाईकािर हल्ला करत असतात. अजुवन, नकू ल ि सहदेि आवण
वभमांच्या संरिणाखाली पांडिांचे सैन्य खुलून ददसत होते. तुमचे सैन्य ज्याच्या अग्रभागी आजोबा
वभष्म, कृ प द्रोण सल्य ि दुयोधन इतरांसह चमकत होते. वभम द्रोणांच्या सैन्यािर हल्ला करतो.
द्रोण वभमाला नऊ बाण मारतात. ते बाण लोखंडाचे धारदार होते ि ते वभमाच्या पायांिर
मारलेले असतात. त्यामुळें संतापलेला वभम त्यांच्या रथाचा सारथी नष्ट करतो. तेव्हां द्रोण स्ितः
रथाचे सारथी बनतात. त्यानंतर ते पांडिांच्या सैन्याचा नाश करण्याचा सपाटा लाितात. द्रोण,
वभष्म ि श्रींजय, के कया पांडिांच्या सैन्याचा संहार करू लागतात. वभम ि अजुवन कौरिांच्या
फौजांचा नाश करत असतात. दोनही बाजूचे राजे सुद्धा एकमेकांशी त्यांच्या शस्त्रांनी लढत
असतात.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग एकाहत्तरािा संपला.

युद्धाचा पांचिा ददिस
भाग बाहत्तरािा
धृतराष्ट्र विचारतात, अरे संजया आता पहा, आमचे सैन्य उत्तम तयारीने लढत आहे. त्यांची
व्युहरचना अप्रवतम आहे, म्हणजे त्याला विरोध करणे साधारणपणे सोपे नाही, ते सगळे सैन्य ि
त्यांचे अवधपती पैशांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे बांधलेले आहेत. ते लष्कर वनव्यवसनी आहे,
त्यांच्या मध्ये कोणताही दोष नाही. ते दुगुवणी नाहीत. ते आमच्याशी प्रामावणक आहेत. ते आमच्या
आज्ञेत असतात, त्यांचे धाडस, वहम्मत अजोड आहे. त्यांची लष्करी वशस्त िाखाणण्यासारखी
आहे. ते सगळ्या प्रकारच्या अस्त्रं शस्त्रं ह्ांने पररपूणव आहेत. त्यांचे युद्धकलेतील प्रवशिण वनदोष
आहे, त्यांच्याकडे असलेली सगळी साधनं अत्युत्तम आहे. त्याचा प्रामावणकपणा वनःसंशय आहे,
त्याची हत्तीस्िारी, घोडेस्िारी, सारथ्य असे जे कांहीं युद्धासाठी लागते ते सगळे अप्रवतम आहे.
त्यांना आम्ही चांगला पगार देतो, त्यांची वनिड त्यांच्या गुणित्तेनुसार के लेली आहे, कोणी
िवशल्याचे आलेला नाही ककं िा के िळ िारसा आहे म्हणून घेतलेला नाही. त्यांच्या नेमणूकीत
कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. त्यांच्या गुणित्तेच्या िेळोिेळी चाचण्या घेऊन मगच त्यांची
नेमणूक होत असते, ते सगळे प्रवतष्ठीत कु ळातील आहेत. त्यांचा कधी आमच्याकडू न अपमान
झालेला नाही. आम्ही िेळोिेळी त्यांच्यािर कृ पा करून त्यांची श्रद्धा प्राप्त के ली आहे. त्यातील
दकत्येक ख्यातनाम आहेत त्यांच्या कतृवत्िासाठी. ते सगळे कु वलन िवत्रय आहेत. आमचे सैन्य
एकाद्या सागरासारखे आहे ज्यात अनेक नद्या येऊन वमळतात. त्यामुळें आमच्या सैन्यात अनेक
जाती ि िंशाचे लोक गुण्यागोहिंदाने रहात असतात. त्यांना लढण्यासाठी अप्रवतम प्रतीची हत्त्यारे
आम्ही ददली आहेत. त्यांना बविशी, मानमराब ददले आहेत, जेणेकरून ते आमच्याशी प्रामावणक
रहातील. अशा गुणी सैन्याला वभष्म ि द्रोणांसारखे सरसेनापती लाभले आहेत, त्यावशिाय
कृ तिमवन, कृ प, दुःशासन, जयद्रथ, भागादत्त, विकणव, अश्र्ित्थामा, शकू नी, िल्हीक असे विख्यात
सेनानी त्यांचे नेतृत्ि करत आहेत. असे असूनही अरे संजया, आमचे सैन्य कापरासारखे जळू न जात
आहे ह्ा युद्धात, त्याचे पटेल असें कोणतेही कारण मला आढळत नाही. कतृवत्िात कमी नाही,
गुणात कोणी कमी नाही, तरी असें कां होत आहे ते मला समजत नाही. आमचे सैन्य तुलनेने फार
मोठे सुद्धा आहे. युद्धशस्त्राच्या अंदाजाप्रमाणे पावहले तर आमची सरशी व्हाियाला पावहजे परं तु,
प्रत्यिात असे ददसते कीं, आमची वपछेहाट होत आहे. मला आठिते, विदूर जे सांगत होते ते
सगळे योग्यच होते. परं तु, माझा नालायक मुलगा त्यांचे मानत नव्हता. मोठे नािाजलेले ऋषी ि
कोणीही जाणकार ह्ा पराजयाचे कारण सांगू शकणार नाहीत, युद्धशास्त्राच्या तत्िाप्रमाणे हे
मान्य करािे लागेल. एकच स्पष्टीकरण होऊ शकते कीं आमचे भाग्य कमी पडत आहे. कोणी

दकतीही गुणिान असो, जर त्याचे गतकमव त्याला साथ देत नसेल तर तो अपयशी ठरतो असें जे
ऋषी सांगतात तेच खरे असे म्हणािे लागेल. कारण अरे संजया, आपल्या गतजन्माच्या कमावनुसार
आपल्या ह्ा जन्माचे भाग्य ठरत असते. आमच्या सगळ्यांच्या गतकमावत जे खोटे काम झाले
त्यामुळें आज आम्हाला असे दुभावग्य प्राप्त होत आहे. दूरदृष्टी असलेले जाणकार जे सांगत होते
त्याची प्रचीती मला येत आहे.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग बाहत्तरािा संपला.

युद्धाचा पांचिा ददिस
भाग त्र्याहत्तरािा
संजय त्यांना उत्तर देतो, "तुम्ही कांही म्हणा परंतु, ह्ात तुमचा मोठा दोष आहे हे मान्य
करािे लागेल. प्रत्येक िेळी भाग्याला दोष देऊन पळिाट काढणे दकतपत शहाणपणाचे आहे असे
म्हणािे लागेल. हे सगळे तुम्ही टाळू शकत होता पण तुमच्या पुत्रप्रेमामुळें ते तुम्ही के ले नाही.
ह्ात भाग्य कोठे येते"? दुयोधन पांडिांशी सतत चुकीचा िागत होता ते मावहत असतांना तुम्ही
त्याला विरोध न करता त्याकडे दुलवि करत होता त्यामुळें तुमची मुलं वबघडत गेली. आपल्या
कतवव्यातील दोषांना स्िीकारण्यास तुम्ही तयार नाही, हेच ह्ा मागील कारण आहे. तुमच्या
आग्रहाखातर युवधष्ठीर द्युताला बसला जर तुम्ही तसा आग्रह के ला नसता तर हे सगळे सुरूच झाले
नसते. तुम्ही जे पाप के ले पांडिांशी दुष्टपणा करून त्याची कटू फळं आता भोगत अहात. म्हणून
तुम्ही शांत व्हा ि मी युद्धाच्या गोष्टी सांगत आहे त्या ऐका. तुमच्या व्युहाचा नाश करून वभमसेन
दुयोधनाच्या सगळ्यातच लहान भािाकडे जातो. तो दुःशासन, दुर्िवश, दुःसह, दुमवद, जय आवण
जयसेन, विकणव, वचत्रसेन, सुदशवन, चारूवचत्र, सुिमवन, दुष्कणव आवण कणव ते सगळे वभमाला घेरत
असतात. ते एकमेकांना सांगतात, अरे , मी वभमाला मारणार, असें बोलत असतात. वभम मात्र
सूयावसारखा भयंकर संतापलेला आग ओकत जणू, त्याला त्याच्यािर चाल करून येणार्या चुलत
भािांची वभती िाटत नव्हती. जसें इं द्राला दानिांनी घेरले तरी तो घाबरला नव्हता. कौरि
त्याच्यािर बाणांचा मारा करू लागतात. वभम त्या कौरिांकडे दुलि
व करत त्यांचे इतर अनेक
नामचन राजे मारत असतो. ते राजे हत्तीिरून ि घोड्यािरून लढत होते. त्यानंतर तो गदा घेऊन
कौरिांना मारण्यास वनघतो. ते पाहून धृष्टद्युम्न द्रोणांना सोडतो ि शकू नीला मारण्यासाठी तेथे
जातो. तो पहातो कीं वभमाचा रथ ररकामा आहे ि त्याचा सारथी नुसता बसला आहे, त्याला काय
झाले ते समजत नाही कीं, वभम कोठे गेला? ते बेचैन होतो. तो अशोकाला विचारतो, "वभम जो
मला वप्रय आहे तो कोठे ददसत नाही"? अशोक त्याला उत्तर देतो, "मला येथे रथाबरोबर थांबायला
सांगून वभम कौरिांच्यात गदा घेऊन घुसला आहे. ते मला बोलले कीं, मी येथेच थांबाियाचे आहे.
मी त्या जमलेल्या माझ्या चुलत भािांना ठार मारून परत येत आहे". ते ऐकू न धृष्टद्युम्न त्याला
सांगतो, "मी जगण्यात कांहींच अथव नाही जर एक पांडि अडचणीत सापडला, मी वभमाच्या मागे
जात आहे, माझ्या िात्रतेजाचा काय उपयोग आहे. जर पांडिांना समजले कीं, मी रणभूमीत
असतांना वभमाला कांहीं इजा झाली तर ते कसे चालेल. मी वभमाला सोडणार नाही, वभम एकटा

त्या रणधुमाळीत घुसला आहे, इं द्र मला माफ करणार नाही जर मी माझ्या दोस्ताला अशा प्रकारे
रणात एकटा सोडू न रावहलो. म्हणून मीसुद्धा त्याच्या मागे जात आहे". असें बोलून तो योद्धा
वभमामागे त्या रणांगणात वशरतो. वभमाने गदेने ठार मारलेल्या हत्तींच्या दढगार्याच्या मागांने
तो वभमाला शोधत असतो. अखेरीस तो वभमाला पहातो, तो कौरिांच्या सैन्याचा नाश करत
असतो त्याच्या गदेच्या मदतीने. सगळे मरणारे सैवनक मोठ्या मोठ्याने ओरडत असतात. ते होत
असतांना कौरिांच्या आणखीन एका फौजेने वभमाला घेरले ि त्याच्यािर बाणांचा िषावि ते सुरू
करतात. सिांगात बाण घुसलेले ि रक्ताने माखलेला तो पंडुपत्र
ु त्याच्या गदेने शत्रूंचा संहार करतच
असतो. गदा हातात असलेला तो यम सािात िाटत होता. धृष्टद्युम्न वभमाला त्याच्या रथात घेतो
ि तेथून वनघतो. त्याच्या अंगात घुसलेले बाण तो काढतो, त्याला वमठी मारतो. ते होत असतांना
तुमचा मुलगा दुयोधन तेथे येतो ि मोठ्याने बोंबलून त्याच्या सागत असतो कीं, "हा द्रुपदाचा
बदमाष मुलगा वभमाला वमठी मारत आहे, आपण सगळे त्या दोघांना तशा वस्थतीत मारून टाकू .
त्यांच्या ज्येष्ठ भािाच्या आज्ञेमुळें तुमचे मुलगे त्यांची हत्त्यारे उं च धरून धृष्टद्युम्नािर चाल करतात.
ते तुमच्या बाजूचे शूर योद्धे त्यांची धनुष्ये सज्ज करत द्रुपदाच्या मुलािर हल्ला करतात. त्या
हल्ल्याने अवजबात न घाबरता तो तुझ्या मुलांिर प्रतीहल्ला करतो. धृष्टद्युम्न प्रमोहन नांिाचे अस्त्र
काढतो, जे इं द्राचे खास अस्त्र आहे, त्याच्या प्रभािामुळें तुझी मुलं शुद्ध हरपल्यासारखे इकडेवतकडे
पहात रहातात. नंतर ते कांहीं न समजल्यासारखे तेथून वनघून जातात. कांहीं तेथेच मृवच्छत
होऊन पडतात. त्यािेळी दुसरीकडे द्रोण द्रुपदाला वभडतात. द्रोण ि द्रुपदांचे जुने िैर प्रज्िवलत
होते. ते दोघे एकमेकांना बाणांनी जखमी करतात. जखमा सहन न झाल्याने, द्रुपद रणभूमी सोडू न
जातो. द्रोण त्या द्वंद्वात हजंकल्यामुळें त्यांचे शंखू मोठ्याने िाजितात. ते ऐकल्यािर सगळे सोमक
घाबरून जातात. द्रोणांना समजते कीं, कौरिांच्या मोठ्या सेनेला धृष्टद्युम्नाने प्रमोहन अस्त्राने
बेहोष के ले आहे, ते त्या ददशेने कू च करतात. तो धृष्टद्युम्न ि वभमाला तेथून वनघून जातांना पहातो.
प्रमोहन अस्त्राची प्रभाि कमी करण्यासाठी प्रज्ञात नांिाचे अस्त्र िापरतो. त्याने तुमचे भोिळ
येऊन पडलेले पुत्र शुद्धीिर येतात. ते पुन्हा युद्ध करण्याच्या मनवस्थतीत येतात. ते वभम ि
धृष्टद्युम्नाच्या मागे वनघतात. युवधष्ठीर वभम आवण धृष्टद्युम्नाच्या गायब होण्यामुळे फार हचंतीत
होतो ि अवभमन्यूला आज्ञा करतो कीं तो कांहीं सज्ज सैवनक घेऊन वभम कोठे गेला ते शोधण्यास
जािे. त्याप्रमाणे ते वनघतात. अवभमन्यू ि त्याचे सैवनक शोधासाठी वनघतात जेव्हा सूयव
मािळतीकडे सरकत होता. अवभमन्यूच्या नेतृत्िाखाली कै के या, द्रौपदीची मुलं, धृष्टके तू असे सगळे
धृतराष्ट्राच्या सैन्यात चंचूप्रिेश नािाच्या व्युहाने घुसतात. त्या घुसण्यामुळें तुझ्या फौजात घबराट
पसरते. नुकतेच भोिळ आलेले ते कौरिांचे सैन्य त्या निीन हल्ल्याने जास्तच बािचळू न जातात.

अवभमन्यूचे सैन्य त्या तुझ्या घाबरलेल्या सैन्यातून वभम ि धृष्टद्युम्नाला शोधत जातात. वभम ि
पांचालपुत्र अवभमन्यूला येतांना पाहून जास्त उत्तेवजत होतात. ते त्यांच्याकडे द्रोण येतांना
पहातात ि तुझ्या मुलांना न मारण्याचे ठरितात. वभम कै कयांच्या रथात चढतो ि द्रोणांिर चाल
करण्यासाठी वनघतो. द्रोण खाल्लेल्या अन्नाला जागून पांडिांिर बाणांचा िषावि करू लागतो.
धृष्टद्युम्न द्रोणांिर बाणाचा मारा करत असतो. त्या द्वंद्वात द्रोण पुन्हा एकदा धृष्टद्युम्नाचा वतरकमटा
मोडू न टाकतो आवण त्यांचे घोडे मारून टाकतो. धृष्टद्युम्न अवभमन्यूच्या रथात चढतो. अशाररतीने
द्रोण वभमाच्या नजरेसमि पांडिांच्या सैन्याचे मोठे नुकसान करतो. द्रोणांना कोणी आिरू शकत
नव्हते. पांडिांचे सैन्य त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागते. ते पाहून तुझ्या सैवनकांना फार हषव झालेला
ददसतो. गुरू फार वचडलेले आहेत हे पाहून तुझे सैवनक द्रोणांच्या स्तुतीचे बोलून मोठा आिाज
करतात.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग त्र्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा पांचिा ददिस
भाग चौर्याहत्तरािा
संजय पुढे सांगतो, थोड्या िेळांनी दुयोधनाला शुद्ध येते. तो वभमाला पुन्हा विरोध करू
लागतो. अशाररतीने पुन्हा तुझे पुत्र एकवत्रतपणे वभमािर बाणांचा मारा करू लागतात. वभम
सुद्धा त्याच्या रथात चढतो ि तुझ्या मुलांिर चाल करून जातो. दुयोधन वभमािर हल्ला करतो,
वभम त्यामुळें रागात तुझ्या मुलाच्या उरात दोन मोठे बाण मारतो. तरीसुद्धा तुजा मुलगा न
डगमगता तसांच उभा राहून वभमाशी लढत असतो. त्या दोघांची चुरस पाहून तुझी इतर मुलं जे
सुद्धा मोठे लढिय्ये आहेत, वभमाचा नाश करण्याच्या उद्देशाने त्यात सामील होतात. वभम कांहीं
कमी नव्हता. तुझ्या मुलाला वचत्रसेनाला वभम एक लांबपल्ल्याचा बाण मारतो. त्यानंतर एक
एक करून तुझ्या सगळ्या मुलांना तो पंडुपुत्र मागे ढकलतो. त्यािेळी युवधष्ठीर त्याच्या कडील
बाजू सािरल्यािर वभमाला मदत करण्यासाठी त्याच्याकडे जातो. तो चांगला फौजफाटा देऊन
बारा महायेद्ध्यांना अवभमन्यूच्या नेतृत्िाखाली वभमाला मदत करण्यासाठी पाठितो. ते पाहून
तुझा मुलं वभमाला तेथेच सोडू न वनघून जातात. परं तु, कुं तीची मुलं त्यांना तसे करण्यास विरोध
करतात. त्यांना लढाई पूणव कराियाची असते.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग चौर्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा पांचिा ददिस
भाग पंच्याहत्तरािा
संजय पुढे सांगतो, अवभमन्यू ि वभम तुझ्या मुलांच्या मागे धाित जातात. त्यांच्यािर जोराचा
हल्ला करतात. त्यात तुझ्या वप्रय दुयोधनाला जबर मार लागतो. आता त्यांना वप्रशताचा मुलगा
धृष्टद्युम्न सामील होतो. त्यानंतर एक भयंकर युद्ध सुरू होते. अवभमन्यू विकणावचे घोडे मारतो
त्यानंतर विकणावला जहर जखमी करतो. विकणव त्याचा रथ सोडू न वचत्रसेनाच्या रथात जातो. तो
दोघे अवभमन्यूिर चाल करू पहातात. त्यािेळी दुजवय अवभमन्यूला जखमी करतो. त्या जखमी
अिस्थेत अजुवनाचा मुलगा लढत असतो तुझ्या मुलांशी. तुझा मुलगा दुःशासन के कया बंधूमशी
लढत असतो. द्रौपदीची मुलं दुयोधनाला आव्हान देतात. ते प्रत्येक तुझ्या मुलाला बाणांने बेजार
करतात. तुझा मुलगा त्या बाणांच्या जखमामुळे स्िताच्याच रक्तात न्हालेला ददसत होता.
महाबली वभष्म पांडिांच्या सामान्य योद्ध्यांबरोबर लढत होता. अजुवनाच्या गांडीिाने सगळी
रणभूमी हादरून जात होती. पाथव तुझ्या सैन्याचा संहार करत जात होता. दकड्यामुंगीसारखे तुझे
सैवनक मरून पडत होते. त्या रणभूमीच्या भागात अनेक हत्तींच्या सोंडी कापल्या सारख्या मातीत
पडलेल्या ददसत होत्या. असंख्य योद्धे त्यांचे हात छाटलेल्या अिस्थेत मरणाची अपेिा करत
पडलेले ददसत होते. मरून पडलेले हत्ती डोंगरासारखे ददसत होते. त्यांच्यामुळें त्या भागात दफरणे,
रथ चालिणे अशक्य प्राय झालेले होते. असे असूनही तुझ्या ि पंडुच्या सैन्यातील िवत्रय लढण्यास
कं टाळलेले ददसत नव्हते. ते सगळे अंतीम विजयासाठी प्राणपणाने लढतच होते.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग पंच्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा पांचिा ददिस
भाग श्याहत्तरािा
संजय पुढे सांगत असतो, तसे युद्ध चालू असतांना सूयव मािळतीकडे झुकू लागलेला ददसतो.
दुयोधनाची लढण्याची इषाव िाखाणण्यासारखी होती. तो वभमािर चाल करून जातो. ते पाहून
वभम मोठ्यानो ओरडत बोलतो, "ज्या प्रसंगाची मी अनेक िषे िाट पहात आहे तो प्रसंग आता
घडणार आहे. मी आज तुझा िध करणार आहे. तसे करून मी माझ्या मातेची ि द्रौपदीची इच्छा
पूणव करणार आहे. आम्हाला िनिासात पाठिण्याची वशिा आज मी तुला करणार आहे. अरे
गांधारीच्या मुला, पांडिांचा द्वेष करण्याची ककं मत आज तू मोजणार आहेस. कणव ि शकू नीच्या
नादी लागून तू जे क्रुरकमव के ले आहेस ते आता तुझ्याकडे परत येत आहे. तू आमचा वप्रय मािसभाऊ
कृ ष्ण ह्ाचासुद्धा उपमदव के ला आहेस. मूखावप्रमाणे तू उलूकाला पाठिले आमच्याकडे, अशा
सगळ्या बादमाषवगरीसाठी तुला आज मी शासन करणार आहे". असे बोलून वभम त्याचे धनुष्य
ताणतो ि बाण फे कण्यास सुरूिात करतो. दुयोधनािर तो छत्तीस बाण मारतो जे त्याला िमी
लागतात. त्यानंतर तो दुयोधनाचे धनुष्य मोडू न टाकतो. त्याचे घोडे मारून टाकतो. त्यानंतर
वभम मोठ्याने गजवना करतो. त्यानंतर वभम तुझ्या मुलाच्या रथािर ददमाखाने उभा असलेला
ध्िजस्तंभ तोडू न टाकतो. तो कोसळतांना सगळे तुझे सैन्य पहात असते. अशाररतीने झेंडा खाली
पडणे, हे एकापरीने पराभि झाल्यासारखे समजले जाते. त्यामुळे कौरिांचा जोर कमी होतो.
त्यानंतर वभम तुझ्या मुलांिर बाणांचा िषावि करू लागतो. तुझ्या मुलाच्या संरिणाथव असलेले
हत्तीसुद्धा तो मारतो. त्यािेळी हसंधचा राजा आवण तुमचा जामात जयद्रथ तेथे येतो. तुझा मुलगा
त्याला झालेल्या जखमांमुळें रथातच खाली बसलेला होता ि वभम त्याच्याकडे पहात हसत होता.
जयद्रथ वभमाला मारण्यासाठी सज्ज होतो. त्याचे सैवनक वभमाच्या रथाला चारही बाजूने िेढा
देतात. त्यािेळी धृष्टके तू, अवभमन्यू, आवण के कया मुलं ि द्रौपदीची मुलं त्या कौरिांच्या सैन्यािर
जोराचा हल्ला करतात. मोठे युद्ध छेडले जाते. अनेक योद्धे त्यात मुंग्यासारखे मरून जातात. तो
हल्ला तुझे सैन्य झेलू शकत नाही. सुभद्राचा मुलगा त्याच्या दजेदार धनुष्यातून बाणांचा िषावि
करत असतो. तुझी अनेक मुलं त्यात मारली जातात. ते देि आवण असुरांचे युद्ध िाटत होते. तो
विकणाविर चौदा विषारी बाण फे कतो. विकणावचा ध्िजस्तंभ खाली पडतो. विकणावचे घोडे,
सारथी मारून टाकतो. त्याने मारलेले कांहीं बाण विकणावच्या अंगात घुसतात ि आरपार जाऊन
मातीत घुसतात. विकणव रक्त ओकत मातात कोसळतो. ते पाहून तुझी इतर मुलं त्याच्या
मदतीसाठी त्याच्याकडे धाित जातात. ते पांडिांच्या सैन्यािर हल्ला करतात. त्यांच्याच

धुमश्र्चक्री युद्ध होते. दुमख
ुव श्रृतकमावनाचा झेंडा पाडतो. त्याचे सारथी ि घोडे जायबंद करतो.
तशा अिस्थेत श्रृतकमवन रथात राहूनच एक प्रभािी शर दुमख
ुव ािर फे कतो. ते शर दुमख
ुव ाचे
वचलखत भेदन
ू त्याच्या अंगात वशरून त्याच्या सकट मातीत जाते. त्यािेळी सुतसोम श्रृतकमवनच्या
मदतीला जातो. श्रृतकमवन सुतसोमाच्या रथात चढतो. ते तुझा मुलगा, जसत्सेनाच्या मागािर
जातात. त्यात श्रृतदकती त्यांना सामील होतो. तुझा मुलगा हसत हसत श्रृतदकतीचे धनुष्य तोडतो.
ते पाहून सतवनक पंडूच्या मुलांच्या मदतीसाठी मोठ मोठ्याने ओरडत तेथे जातो. तो जयत्सेनाला
दहा बाणांने जखमी करतो. जयत्सेन जबर जखमी होतो. त्याच िेळी तुझा मुलगा, दुष्कणव रागाच्या
भरात सतवनकािर हल्ला करतो. तरी त्याने न डगमगता सतवनक त्याचे आव्हान स्िीकारून
दुष्कणावचा स्तंभ पाडतो. त्याचा सारथी, घोडे तो मारून टाकतो. त्यानंतर वचडलेला सतवनक
दुष्कणावच्या छातीत बाण मारतो. तुझा पुत्र दुष्कणव खाली पडतो, तो मरतो. त्यािेळी तुझे पांच
महाबली योद्धे सतवनकाला घेराि करतात. ते बाणांचा मारा करू लागतात. त्यािेळी पांच के कया
बंधू सतवनकाच्या मदतीसाठी जातात. त्यांना येतांना पाहून तुझे मुलगे एकाद्या चिताळलेल्या
हत्तीसारखे त्यांच्यािर चाल करतात. त्यात तुझे दुमुवख, दुजवय, दुमश
व वन, सत्रंजय, सतृष हे मुलगे
के कया बंधूंिर हल्ला करतात. त्यांच्या एक भयंकर युद्ध सुरू झाले. हसंहासारखे ते ओरडत
एकमेकांिर िार करत होते. त्यांचे हत्ती त्यात गुंतले होते त्यामुळें ती लढाई फारच विलिण
ठरली. ती लढाई फारकाळ चालू शकली नाही कारण सूयव अस्ताला गेला होता ि त्यामुळें
रणिाद्यांना त्या ददशीचे युद्ध संपले असल्याचे जावहर के ले होते. त्या ददिशीच्या लढ्याने यमाकडे
बरे च िवत्रय गेले होते. तेथे त्यांची गदी झाली होती. त्यात घोडेस्िार, हत्तीस्िार, पाईक असें
बरे च योद्धे होते. त्यासुमारास वभष्माने पांडिांच्या सेनेचे बरे च नुकसान के ले होते. त्याच
पांचालांचे योद्धे जास्त होते. त्यानंतर वभष्मसुद्धा त्या ददिसाचे युद्ध बंदी जावहर करतात. युवधष्ठीर
वभमाचे ि धृष्टद्युम्नाचा माथा चुंबून आपले प्रेम व्यक्त करतो. ते सगळे आपापल्या तंबूत जातात
आराम करण्यासाठी.
युद्धाचा पांचिा ददिस भाग श्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग सत्त्याहत्तरािा
संजय पुढे सांगत असतो, एकमेकांशी िैर जोपासणारे ते दोन पि रात्रीचा आराम
करण्यासाठी आपापल्या तंबू जातात. त्यातले सगळे च रक्ताने माखलेले होते. एकमेकांशी झालेल्या
लढ्याबद्दल चचावकरत रात्र काढतात. पहाटे पुन्हा ते युद्धासाठी त्यांची वचलखतं नेसून सज्ज
होतात. दुयोधन रक्ताने माखलेला ज्याच्या अंगातून रक्त सांडत होते, मोठ्या वििंचनेत
असल्यामुळें त्याच्या आजोबाला विचारतो, "आपले सैन्य मोठे सामथ्यविान आहे, त्यांच्या अनेक
पलटणी आहेत, त्यांची व्युहरचना उत्तम असते, तरी पांडिांचे योद्धे त्यांना प्रत्येक िेळी कसें
पराभूत करून सुरवितपणे वनसटू शकतात? त्यामुळें माझा गोंधळ झाला आहे. वभम आपल्या
मकरात घूसतो जे िस्तुतः अभेद्य होते, आवण मला हल्ला करून जखमी करतो, आम्हाला बेशद्ध
ु
करतो, हे पाहून माझे मन अस्िस्थ झालेले आहे. आपण सामथ्यविान ि सत्याचे अहात म्हणून
माझी विजयी होण्याची इच्छा आपण पुरी कराल असें समजतो. मला पंडूची सगळी मुलं ठार
माराियाची आहेत त्यात आपण मदत कराल अशी अपेिा करतो". गंगापुत्र जे महाज्ञानी आहेत,
ज्यांची ताकद सगळे जाणतात, ि जे दूरदशीसुद्धा आहेत, ते सांप्रतच्या युद्धात येणार्या
अपयशामुळें अस्िस्थ असले तरी त्याच्याकडे पाहून हसतात ि त्याला सांगतात, "मी तुला
आश्र्िासन देतो कीं, मी त्यांची व्युहरचना तोडू न तुला विजयी करून देईन. तुला आनंदी झालेला
मला पहायला आिडेल. खरे आहे कीं, पांडिांचे दोस्त भयंकर आहेत ि सहसा हरणार्यांपैकीं
नाहीत. त्यांची संख्यासुद्धा बरी आहे. ते महारथी असून अवजबात थकत नाहीत हे त्यांचे विशेष
आहे. त्यांची सुडाची प्रेरणा अत्यूच्च आहे. अशा मनवस्थतीत असलेल,े सहसा हार मानत नाहीत.
तरी मी तुझ्यासाठी त्यांचा पराभि करण्यासाठी पराकाष्ठेचे प्रयत्न करीन. आज तुझ्यासाठी मी
माझे जीिन पणाला लािीन ि तुझी कामना पूणव करण्याचा प्रयत्न करीन. तुझ्यासाठी मी दैत्य
सुद्धा मारून टाकीन. मी पांडिांचा पराजय करण्याची कोवशस करणार आहे, के िळ तुझ्यासाठी".
दुयोधन ते आश्र्िासन ऐकू न उत्तेवजत होतो. तो त्याच्या लष्कराला लढण्याच्या तयारीला
लागण्याचे आदेश देतो. त्याच्या आदेशानुसार ते सैन्य ज्यात असंख्य हत्ती, घोडे, रथ ि पाईक
होते, युद्धासाठी सज्ज होते. ते िवत्रय पुन्हा लढण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने तयार होत असतात.
कौरिांचे सैन्य मोठे रुबाबदार ददसत होते. तुमच्या सैवनकांकडे विविध शस्त्रं होती ती ते लढिय्ये
दाखित होते. उगिता सूयव त्याची लाल दकरणं रणभूमीिर टाकत आहे. त्याप्रमाणे तुमचे सैन्य

रणांगणांिर येऊ लागते. कौरिांचे झेंडे आकाशात सूयावच्या कोिळ्या दकरणात फडफडतांना
चमकत होते. निीन उत्साहाने ते सगळे लढणार होते. धनुधावरी धनुष्याचे टणत्कार काढत पुढे
सरकत होते. त्याचा मोठा आिाज होत होता. कृ तयुगात दानि आवण देिांने समुद्र मंथन के ले
तेव्हां समुद्रातून जसा भयंकर आिाज वनघत होता त्या आिाजाची आकाशातून युद्ध पहाणार्या
देि, ऋषी ह्ांना आठिण होते. आपल्या शत्रूचा नाश करण्याच्या आिेशांने ते युद्धासाठी जात
होते.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग सत्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग अठ्याहत्तरािा
संजय सांगत असतो, अहो धृतराष्ट्र तुमच्या मुलाचा उत्साह िाढािा म्हणून वभष्म त्याला
कांहीं बोलतो ते सांगतो, "ऐक धृतराष्ट्राच्या मुला, मी ि द्रोण, सल्य, कृ तिमवन, अश्र्ित्थामा,
विकणव, भागादत्त, शकू नी, अिंतीचे हिंद ि अनुहिंद, िवल्हक, वत्रगतव, मगधाचे सैन्य, बृहद्वल,
कोसलचा राजा, वचत्रसेन, विहिंसती, आवण हजारो तुझे सैवनक जे त्यांच्या शौयावसाठी प्रवसद्ध
आहेत, तुझ्यासाठी लढणार आहेत. ते सगळे देिांनासुद्धा हरिू शकतील असें आहेत. म्हणून मी
तुला पुन्हा सांगतो कीं, पांडि अहजंक्य आहेत कारण, त्यांच्या कडे िासुदेि आहे. ते सगळे जाणतात
कीं, जेथे िासुदेि तेथे जय असतो. मी माझी पराकाष्ठा करणार तुला विजयी करण्यासाठी पण हे
सत्य तू लिात ठे ि. ते आश्र्िासन ऐकल्यािर दुयोधनाच्या सगळ्या वििंचना संपतात. त्याचा
आजोबा कांहीं खास तोडगा त्याच्या जखमांिर लाितो त्यांने त्याच्या जखमा माठू न येतात.
सकाळ होते ि आकाश वनरभ्र असते, तो पराक्रमी योद्धा वभष्म त्याच्या फौजेची निीन रचना
करण्यात दंग होतो. त्या निीन रचनेचा नांि आहे मंडल. त्या रचनेनुसार, घोडेस्िारांची मोठी
पलटण असते ज्यातील प्रत्येक सैवनक तलिार घेऊन तयार होता. प्रत्येक हत्तीभोिती सात रथ
होते त्याला संरिण देण्यासाठी, प्रत्येक रथाभोिती सात पाईक होते त्या रथाला संरिण
देण्यासाठी. प्रत्येक घोडेस्िारापाठी धनुष्यधारी सैवनक होते सात, अशी रचना होती वभष्माच्या
संरिणासाठी. त्यात तुझा मुलगा वचत्रसेन प्रमुख होता. ते सगळे वचलखताने सुरवित होते.
दुयोधन त्याच्या रथात बसला होता जणूकाय दुसरा इं द्र असािा. तुझे मुलगे मोठ्या मोठ्याने
घोषणा करत होते. त्यात रणिाद्ये िाजत होती, कानठळ्या बसाव्यात असा गदारोळ उठला होता.
मंडल हे अभेद्य व्यूह होते. ज्याची रचना वभष्माने स्ितः तयार के ली होती. पांडिांच्या बाजूने
युवधष्ठीर रचना करतो, त्या रचनेचे नांि असते िज्र. िज्र रचना पूणव झाल्यािर ते योद्धे मोठ्याने
रणगजवना करतात. दोनही बाजूचे लष्कर युद्धाला प्रारं भ करतात. द्रोण राजा विराटािर चाल
करतो. अश्र्ित्थामा वशखंडीिर चाल करतो. दुयोधन स्ितः धृष्टद्युम्नािर जातो. नकू ल ि सहदेि
सल्यािर जातात, हिंद अनुहिंद इरािर चाल करतात. त्यावशिाय अनेक राजे एकट्या अजुवनाशी
लढू लागतात. वभम हृद्रीकाच्या मुलािर जातो. अवभमन्यू त्िेषाने लढत असतो वचत्रसेन, दुमश
व वन
ि विकणावशी. वहडींिाचा मुलगा, घटोत्कच प्रागज्योवतषच्या योद्ध्यांिर चाल करतो. तसेंच
कौरिांचा रािस दोस्त अलम्िुशाषी तो दोन होत करत असतो. सत्यकी ि धृष्टके तू भुररश्रिाला

वभडतात. युवधष्ठीर श्रृतायुषाला आव्हान देतो. चेदकतन कृ पांशी लढत असतो. इतर कौरि योद्धे
एकट्या वभमािर तुटून पडतात.
अजुवनािर कौरिांचे राजे तुटून पडतात तेव्हां तो कृ ष्णाला सांगतो कीं, "ते सगळे राजे मी
आज ठार मारणार आहे. तो वत्रगतावचा राजा, त्याचे बंधू, माझ्या शस्त्राने मरणार आहेत". ते यदू
कु ळातील आहेत ि त्यांची माझ्याशी लढण्याची इच्छा आहे, ती मी आज पूणव करणार आहे". असें
बोलून तो कुं तीपुत्र त्याचे बाण फे कण्यास सुरूिात करतो. ते राजे अजुवन ि कृ ष्णािर चहोबाजूने
बाणांचा िषावि करू लागतात. ते दृष्य पाहून आकाशातील प्रेिक जे ऋषी, गंधिव, यि, अप्सरा,
उरुग होते ते निल करू लागतात. त्यानंतर धनंजय िज्र काढतो. त्याच्या प्रभािाखाली शत्रूपिाने
सोडलेले सगळे बाण वनष्प्रभ ठरतात. त्या िज्रामुळें त्या रणभूमीतील सगळे शत्रूपिाचे सैवनक
घायाळ होतात. असे होते तेव्हां कौरिाची सेना वभष्माकडे संरिण मांगते. वभष्म त्यांना संरिण
देण्यासाठी तयार होतो. त्यामुळें सगळा गोंधळ उडतो ि ती व्युह रचना वबघडते. सैवनक लढाई
सोडू न इतस्ततः पळू लागतात.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग अठ्याहत्तरािा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग एकोणऐंशीिा
संजय सांगत असतो, युद्ध जोर घेत होते. तेव्हां शुशमवन लढाियाचे थांबितो. पंडुची मुलं
कौरिांचे रथामहारथी मारत असतात. तुझे सैन्य एकाद्या सागरासारखे विशाल ददसत होते.
त्यािेळी वभष्म धनंजयािर चाल करून जातो. दुयोधन पाथावची चाल पाहून त्याच्या इतर राजांना
आदेश देतो कीं, ते सगळे एकत्र येऊन अजुवनाचा मुकाबला करतील. तुम्ही सगळे वभष्माना संरिण
द्याल. वभष्म िेगांने अजुन
व ाकडे त्याचा रथ नेतो. तुझे योद्धे घाबरत ओरडत वभष्माला संरिण
देण्यासाठी जाऊ लागतात. अजुवनाच्या रथात सारथी म्हणून कृ ष्णाला ते पहातात. त्यांना
त्याच्याकडे पहाता येत नाही. त्याच प्रमाणे पांडि वभष्माकडे पाहू शकत नाहीत. ते दोघे
िेगळ्याच तेजाने चमकत होते. अजुवनाच्या रथाला ज्यािर कपीमुद्राझळकत होता वत्रगतावचे
लढिय्ये घेरा टाकतात. त्या सुमारास दुसरीकडे द्रोणांने राजा विराटाला जखमी के लेले असते.
त्याचा स्तंभ तोडू न टाकतो. विराट निीन धनुष्य घेतो ि प्रवतकार करतो द्रोणाच्या बाणांचा.
त्यामुळें तो ब्राह्मण वचडतो, ते विराटाचे सगळे घोडे मारून टाकतो. त्याचा सारथीसुद्धा घायाळ
होतो. रथ वनकामी झाल्याने राजा विराट रथातून उतरतो ि जवमवनिरून लढू लागतो. तेिढ्यात
त्याचा मुलगा, शंख येतो त्याला त्याच्या रथात घेतो. ते दोघे भारद्वाजाच्या मुलाशी मुकाबला
करू लागतात. द्रोण शंखािर एक विषारी बाण फे कतो त्यांने शंख रक्तबंबाळ होऊन जवमनीिर
कोसळतो. आपला मुलगा मेला आहे हे विराटाला समजते. तो वहम्मत हरतो ि लढाई सोडू न
जातो. त्यानंतर द्रोण महाबली पांडिांच्या पाठी लागतात. वशखंडी द्रोणांच्या कपाळािर नेम
धरून बाण मारतो. तो अश्र्ित्थामाला सुद्धा बाण मारतो. त्यामुळें तो वचडतो. तो वशखंडीचा रथ
उलटितो. त्याचा रथ वनकामी झाल्याने तो महाबली वशखंडी रथातून उतरतो ि जवमनीिरून
शर मारत दफरू लागतो. अश्र्ित्थामा त्याला मारण्याचा प्रयत्न करतो परं त,ु ते त्याला जमत नाही.
द्रोणसुद्धा त्याच्यािर अनेक बाण फे कतो पण ते फु कट जातात. वशखंडी त्याच्या तलिारीने ते बाण
उलटितो. द्रोण अखेरीस त्याला गाठतो ि त्याची ढाल ि तलिार दोनही तोडू न टाकतो. त्यानंतर
तो वशखंडाला इजा करतो. वशखंडी हार मानत नाही, तो त्याची तुटलेली तलिार घेऊन
अश्र्ित्थामािर चाल करतो. परं तु, ती तलिार द्रोणांिर फे कतो पण द्रोण ती त्याच्या बाणांने
उडिून टाकतो. वशखंडी जखमी झालेला सत्यकीच्या रथात चढतो. सत्यकी त्यािेळी रािस
अलम्िुषाला बाण मारतो. तो रािस त्याचे (सत्यकीचे) धनुष्य मोडू न टाकतो. तो सत्यकीला
जखमी करतो. वसनीचा नातु सत्यकी अवजबात घाबरत नाही. तो मंत्राने भारलेले ऐंद्र अस्त्र जे
त्याला अजुवनाने वशकिले होते ते काढतो. त्यामुळें तो मायािी रािस भस्म होतो. त्यानंतर तो

सत्यकीच्या मागे लागत नाही. त्यामुळें आनंदी होऊन सत्यकी मोठ्याने गजवना करतो. त्याचा
उत्साह िाढतो ि तो कौरिांचे सैवनक मारू लागतो. ते पाहून तुझे सैवनक पळू लागतात.
त्याच िेळी धृष्टद्युम्न दुयोधनाला घेरतो. तरी तुझा मुलगा घाबरत नाही. न घाबरता तो
त्याच्यािर बाणांचा मारा करू लागतो. ते पाहून आकाशात असलेले ऋषी त्याचे कौतुक करतात.
धृष्टद्युम्न संतापतो ि दुयोधनाचे घोडे मारून टाकतो. दुयोधन रथ वनकामी झाला म्हणून रथातून
उतरतो ि हातात समशेर घेऊन वप्रशताच्या मुलाकडे धाित जातो. सुिलाचा मुलगा आपल्या
धन्याच्या मदतीला धाितो. त्याला त्याच्या रथात घेतो. त्यानंतर धृष्टद्युम्न तुझ्या सैन्याची कत्तल
करण्यास सुरूिात करतो.
कृ तिमवन वभमािर चालून जातो. सतित घराण्याचा अवतरथी योद्धा कृ तिमवन अनेक बाण
वभमािर मारतो. वभमसेन त्याच्याकडे हसत हसत पहात त्याचे बाण उलटितो. कृ तिमवन वभमाला
िमी बाण मारून जखमा करतो. वभम त्याचे घोडे मारतो. त्याचा रथ उलटितो. त्याचा ध्िजस्तंभ
कोसळतो. वभम त्यानंतर अनेक विविध प्रकारचे बाण त्याच्यािर फे कत असतो. त्यामुळे तो
घायाळ होतो. कृ तिमवन पटकन िृशलाच्या रथात चढतो. तेथे सल्याच्या समि वभम त्यांच्यािर
चालून जातो. वचडलेला िृकोदर तुझ्या सैन्याचा त्याच्या गदेने यमासारखा संहार करू लागतो.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग एकोणऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग ऐंशीिा
धृतराष्ट्र संजयाला विचारतो, "तू मला बर्याच विलिण ि विलोभनीय द्वंद्वांची माहीती सांगत
आहेस. त्या सगळ्यात तू सांगतोस कीं, पांडि प्रत्येक िेळी हजंकत आहेत. माझे हरत आहेत, ह्ाचे
कारण काय असू शकते संजया? के िळ दैि ह्ाला कारण आहे असें समजाियाचे कां"?
त्यािर संजय राजाला सांगतो, हे सैवनक त्यांच्या कु ितीनुसार ि अनुभिा प्रमाणे जास्तीत
जास्त चांगले लढत आहेत. परं तु, जसे नद्यांचे गोड पाणी समुद्राच्या खार्या पाण्यात गेले कीं,
त्यांचा गोडपणा घालिून बसते त्याप्रमाणे तुझे सैवनक पांडिांच्या बरोबर लढायला गेले ककं , त्यांचे
शौयव घालिून बसतात. ते त्यांच्यापरीने खूप मेहनत करतात परं तु, यश येत नाही. म्हणून आपण
आपल्या योद्ध्याना दोष देऊ नये. गेल्या पांच ददिसात दकत्येक योद्धे यमसदनाला गेले आहेत. ते
तुमच्या मुलाच्या पापप्रिृत्तीमुळें घडत आहे. राजे नेहमीच प्रजेचे संरिण करत नाहीत, कधी ते
त्यांच्या प्रजेच्या नाशास सुद्धा कारणीभूत होत असतात. राजे त्यांच्या व्यक्तीगत महत्िाकांिांमुळे
प्रजेचा नाशसुद्धा करत असतात. तुझा मुलगा तेंच करत आहे ि तुमची मुकसंम्मती त्याला
असल्यामुळे तुम्हीसुद्धा त्या पापाचे भागीदार झाला अहात. प्राचीन काळी देि आवण असुरांत जे
युद्ध झालेले त्याची पुनरािृत्ती ह्ा युद्धात होत असलेली ददसत आहे. अहो राजश्री आता ऐका
नीटपणे आज काय झाले युद्धात.
अिंतीचे दोन राजपुत्र महारथी ि धनुधावरी, इरािताशी दोन हात करतात. त्यांच्यातील
लढाई महाभयंकर होती. ती पाहून कोणाच्याही अंगािर शहारे उठतील असें ते युद्ध होते. इराित
त्या दोघांना बाणांने जखमी करतो. ते दोघे इराितला बाणाने जखमी करतात. त्या लढाईत कोणी
कमी ठरत नव्हते, त्यािेळी इराित त्या अिंतीच्या पुत्राचे रथाचे घोडे मारून टाकतो. त्यामुळें
गोंधळलेल्या अिंतीपुत्रांचे, अनुहिंदचे धनुष्य तो मोडू न टाकतो. तो त्याचा रथ सोडू न हिंदच्या
रथात चढतो. ते दोघे वमळू न इराितािर बाणांचा िषावि करू लागतात. इराित कांहीं कमी
नसतो, तो त्यांच्या रथािर बाणांचा िषावि करतो ि तो रथ वनकामी करून टाकतो. ते दोघे
अिंतीपुत्र रथातून खाली पडतात आवण त्यांचा रथ ररकामा कोठे तरी पळू न जातो. तो नागराजाचा
नातु इराित पुढे तुझे आणखीन योद्धे ठार मारत असतो. वहडींबाचा मुलगा भागादत्ताच्या मागे
लागतो. भागादत्त त्याच्या हत्तीिर असतो. तेथन
ू तो बाणांचा िषावि करत असतो. आकाशात
असलेल्या ऋषींना मात्र भागादत्त ि घटोत्कच ह्ांतील फरक समजत नव्हता. भागादत्ताच्या

आरोळ्यांनी घाबरून पांडिांचे सैवनक पळाले पण घटोत्कच हलला नाही. त्यानंतर पांडिांची
सेना घटोत्कचाच्या नेतृत्िाखाली भागादत्तािर चालून जाते. भागादत्त वभमाच्या मुलाच्या
पायािर बाण मारून त्याला इजा करतो. तो रािसांचा राजा त्यामुळें न घाबरता तसांच लढत
असतो. त्यामुळें वचडलेला प्रागज्योवतषचा राजा रािसािर चौदा भाले फे कतो. ते सगळे भाले
रािस तोडू न टाकतो. त्या नंतर रािस भागादत्तािर सत्तर भाले फे कतो. ते सगळे भाले भागादत्त
हसत हसत उलटितो. त्या लढाईत रािसाचे घोडे मात्र मरतात. ते पाहून रािस भागादत्ताच्या
हत्तीिर एक तीक्ष्ण शर फे कतो. भागादत्त त्या शराचे तीन तुकडे करून ते वनष्प्रभ करतो. ते
झाल्यािर वहडींबाचा मुलगा लढाई सोडू न वनघून जातो. त्यानंतर भागादत्त पांडिांचे सैन्य
मारण्यास सुरूिात करतो. सल्य त्याच्या बहीणीच्या मुलांशी, नकू ल ि सहदेि ह्ांच्याशी लढत
असतो. ते दोघे भाचे त्यांच्या मामाला बाण मारून जेरीस आणतात. सल्याला ते पाहून फार
आनंद होतो. त्याला त्याच्या भाचांचे कौतुक िाटते. त्यानंतर सल्य नकू लाचे चार घोडे मारतो.
नकू ल रथातूबन उतरतो ि त्याच्या भािाच्या रथात चढतो. सल्य त्याच्या भाच्यांचे युद्ध कौशल्य
पाहून संतुष्ट होतो. त्या भाचांनासुद्धा आपल्या मामाला त्यांचे कसब दाखिाियाला वमळाले
म्हणून आनंद होत असतो. नकू ल िसहदेि त्यांच्या मामाच्या रथािर अनेक बाण मारत होते पण
त्याला मारत नव्हते. सल्य न डगमगता तसांच तेथे रथात थांबला होता. तो त्यांचे कौतुक करत
होता. सहदेि मात्र रागाच्याभरात त्याच्या मामािर एक बाण मारतो. तो गरुड प्रकारचा बाण
सल्याला जखम करून मातीत पडतो. त्या जखमेमुळें अस्िस्थ झालेला त्यांचा मामा तेथेच रथात
बसतो. ते पाहून त्याचे भाचे त्याला त्याच्या रथातून काढतात ि आपल्या रथात घेतात. सल्याचा
रथ ररकामा इतस्ततः धाित जातो. तो पाहून नेमके काय झाले ते न समजल्यामुळें तुझ्या बाजूंचे
लोक हचंता करू लागतात. अशाररतीने सल्याला बाद के ल्यानंतर तो मांद्रीचे पुत्र आपला आनंद
व्यक्त करण्यासाठी शंखनाद करू लागतात. त्यानंतर ते दोघे तुझ्या फौजांिर चाल करून जातात,
जसे इं द्र ि उपेंद्र दैत्यांच्या सैन्यािर गेले होते प्राचीन काळी.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग ऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग एक्याऐंशीिा
संजय पुढे सांगत असतो, सूयव मध्यान्हीला आला असतांना युवधष्ठीर त्याच्या सारथ्याला
त्यांचा रथ श्रृतयुशाच्या रथाकडे नेण्यास सांगतो. त्याच्यािर नऊ बाण मारतो. त्यािर श्रृतयुश
उलटिार करून कांहीं बाण युवधष्ठीरािर फे कतो. ते युवधष्ठीराच्या वचसलखतात घूसतात. त्याचे
रक्त रणभूमीिर सांडते. तो जखमा झाला होता तरी पुन्हा श्रृतयुशािर बाण फे कतो. ते त्याच्या
हृदयाला लागतात. श्रृतयुश खाली पडतो. त्या पररवस्थतीत तो राजा पाथाविर बाण मारून त्याचा
झेंडा पाडतो. ते पाहून रागािलेला युवधष्ठीर पाहून आकाशात असलेले गंधिव ि रािस अस्िस्थ
होतात. सगळे ऋषी त्याला शांत करण्यासाठी प्राथवना करतात. तुझे सगळे योद्धेसद्ध
ु ा घाबरून
जातात. युवधष्ठीर श्रृतयुशाचे धनुष्य तोडतो. त्याचे घोडे मारून टाकतो. श्रृतयुश त्याचा रथ सोडू न
युद्धातून बाहेर होतो. तुझे लोक ते पहात रहातात. त्यानंतर यमाचा पुत्र तुझ्या सैन्याचा संहार
करण्यास सुरूिात करतो. चेदकतन जो िृश्र्नी आहे, गौतमाच्या रथाला त्याच्या बाणाने घेरतो.
शरदिताचा मुलगा कृ प चेदकतनाला अडितो. तो चेकीतनाचे धनुष्य तोडतो. त्यानंतर तो त्याचा
सारथी घायाळ करतो. चेदकतन रथातून उतरतो ि गदा घेऊन गौतमाचे घोडे मारतो. त्यानंतर
गौतमाचा रथ मोटून टाकतो. जवमनीिर उभा राहून कृ प चेदकतनािर सोळा बाण मारतो. त्यामुळें
वचडलेला चेदकतन त्याची गदा कडपाचायांकडे वभरकाितो. त्यानंतर कृ प त्याची तलिार काढतो
ि चेकीतनाकडे धाित जातो. त्यांच्यात तलिारीचे द्वंद्व सुरू होते. ते दोघे थकू न जवमनीिर
पडतात. दोघे वनपचीत पडलेले असतात, जणूकाय मेले आहेत. करकशव ते पाहून चेदकतनाला
त्याच्या रथात घेतो ि शकू नी, तुझा साला, गौतमाला त्याच्या रथात घेतो ि ते युद्धभूमीतून
जातात.
दुसरीकडे धृष्टके तू सोमदत्ताच्या मुलाला बाणाने जखमी करतो. ते बाण त्याच्या छातीिर
लागतात. तरी तो डगमगत नाही. तेथे तेव्हढ्यात भुररश्रि येतो धृष्टके तूला अडितो त्याचे घोडे
मारून. भुररश्रि आवण धृष्टके तू ह्ांच्यात लढाई जुंपते. त्यानंतर धृष्टके तू सतवनकाच्या रथात
चढतो. दुसरीकडे वचत्रसेन, विकणव, दुमवशवन अवभमन्यूच्या मागािर असतात. अवभमन्यू त्यांचे घोडे
मारतो त्यांना हिालदील करतो पण त्यांना ठार मारत नाही कारण त्यांना ठार मारण्याची प्रवतज्ञा
वभमानी घेतली होती. तो त्याना वभमासाठी सोडतो.
त्या युद्धाच्या दरम्यान अजुवन त्याचे शुभ्र घोडे असलेला रथ घेऊन वभष्माकडे वनघतो. कारम
त्यांने अवभमन्यूला अडकिलेले असते. तो महाबली योद्धा कृ ष्णाला विनंती करतो, "अहो हृवषके षा

आपला रथ तेथे ने जेथे असंख्य रथी जमलेले आहेत. घोडे असे ने कीं, ते आपल्या पलटणीना घेरू
शकणार नाहीत". ते ऐकल्यािर माधि, त्या रथींच्या मध्ये नेतो. ते राजे वभष्माला संरिण देत
होते. अजुवन त्यांतील राजांना उद्देशून बोलतो, "अरे सुशमवना, मी जाणतो कीं, तू आमचा जुना शत्रू
आहेस ि मोठा पराक्रमी आहेस, परं तु, मी आज तुला तुझ्या वपतरांकडे पाठिणार आहे". ते ऐकू न
तो पराक्रमी राजा त्याला कांहीं उत्तर देत नाही. परं तु, उत्तरा दाखल तो तुझ्या मुलांसह असलेल्या
अिाढव्य सैन्याला कृ ष्णाचा रथ घेरण्याचे आदेश देतो. अजुवनािर चहोबाजूने बाणांचा िषावि होऊ
लागतो. इतका कीं, सूयव ददसेनासा होतो. त्यानंतर एक महाभयंकर लढाई होते तुझ्या मुलांत ि
पाथावत. तेथे पाण्यासारखे रक्त िहात होते.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग एक्याऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग ब्यांऐंशीिा
संजय पुढे सांगत असतो. धनंजय ते बाण झेलल्यानंतर एक दीघव श्र्िास घेतो आवण त्याच्या
गांडीिाने उलटिार सुरू करतो. प्रवतस्पध्यांचे बाण मोडत, त्यांचे धनुष्य तोडत तो आवण त्या
राजाना बाणांनी जखमी करत त्याचा प्रवतकार दाखितो. त्याच्या प्रवतकारामुळें अनेक राजे मरून
पडतात. दकत्येकांची डोकी तुटून पडलेली ददसतात. ते पाहून वत्रगतावचा राजा पुढे सरसाितो.
त्याचे पाहून आणखीन कांही राजे अजुवनािर चाल करतात. त्यांचे बाणाचे िषावि िाढतात. त्या
िाढत्या िषाविामुळे अजुवनाचा संताप होतो. तो साठ तेली बाण त्याच्या वपछाडीला असलेल्या
राजांिर फे कतो ि त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करतो. अशाररतीने त्या साठजणांचा बंदोबस्त
के ल्यािर त्याला मजा िाटते. तो खूष झालेला ददसतो. त्या राजांच्या फौजांचा चुराडा के ल्यानंतर
वजश्नू वभष्माच्या सैन्याचा विध्िंस करण्याच्या इराद्याने त्याच्याकडे वनघतो. वत्रगातव राजा त्या
साठ राजांचा नाश अजुवनाने के ला हे पाहून पाथाविर चाल करण्यासाठी आगेकूच करतो. त्याला
धनंजयाला ठार माराियाचे असते. वत्रगातव अजुवनाकडे जातो आहे ते पाहून वशखंडी त्याला
अडिण्यासाठी त्याच्या ददशेने जाऊ लागतो. अजुन
व त्या राजांना त्याच्याकडे येतांना पाहतो ि
त्यांच्यािर गांडीिाने बाण फे कू न त्यांना जायबंदी करतो. त्यानंतर तो वभष्माकडे जात असतांना
त्याला दुयोधन ददसतो त्याच्याबरोबर जयद्रथ ि इतर राजे असतात. त्या येणार्या राजांचा
बंदोबस्त तो करतो, दुयोधन ि जयद्रथ ह्ांना तो मारत नाही. त्यानंतर तो वभष्माकडे जाऊ
लागतो. वजश्नु वभष्माकडे जात आहे ते पाहील्यािर राजा युवधष्ठीर ि वभम त्याला साथ देण्यासाठी
त्या ददशेने सरकू लागतात. त्यांच्या बरोबर माद्रीची मुलं असतात. ते सगळे न घाबरता त्यांच्या
आजोबाला शह देण्यासाठी मोठ्या तयारीने आगेकुच करत असतात. त्याना िाटेत दुयोधन
अडितो ि युवधष्ठीरािर हल्ला करतो. त्याच्या बरोबर असलेले वभम ि नकू ल आवण सहदेि सुद्धा
त्याच्या हल्ल्यात येतात. तो अग्नीबाणाने त्यांच्यािर िषावि करतो. त्याच िेळी कृ पाच्या बाणांना
त्याना सामोरी जािे लागते. त्यात सल्य ि वचत्रसेन कृ पाबरोबर असतात. प्राचीन काळी झालेल्या
देि दानि युद्धाची प्रचीती येत आहे, असें आकाशात बसलेले ऋषी हे युद्ध पाहून एकमेकांना सांगत
असतात. युवधष्ठीर वशखंडीला पळतांना पहातो जेव्हां वभष्म त्याचे शस्त्र तोडतो. त्याचा फार रांग
त्याला येतो. तो वशखंडीला बोलतो रागाच्या भरात, "अरे वशखंडी तू सगळ्यांच्या समि शपथ
घेतली आहेत कीं, तू वभष्माचा िध करणार, मग हे काय होत आहे? तुला तुझ्या शपथेचे भान
कसले रहात नाही? तुझ्या कु ळाची, िंशाची, प्रवसद्धीची लाज बाळगून िागले पावहजेस. तू

पहातोस कीं, तो वभष्म त्याच्या शस्त्रास्त्राने आपली सेना उध्िस्त करत आहे. अशा पररवस्थतीत तू
तुझ्या दोस्तांना सोडू न पळू न कसा जाऊ शकतोस? तू खरोखरच घाबरलेला ददसत आहेस. तुझ्या
चेहर्याचा रं ग पडला आहे. तेथे धनंजय त्याच्याशी एक भयंकर लढा देत आहे ते तुला माहीत
नाही. अशा पररवस्थतीत तू घाबरून कसे चालेल"? युवधष्ठीराचे ते कठोर बोलणे ऐकल्यािर
आपली चूक झाली ते तो तरूण योद्धा उमगतो ि परत दफरतो. तो परत दफरलेला पाहून सल्य
त्याला आव्हान देतो. त्याच्या शस्त्रांना तोंड देणे सोपे नव्हते. द्रुपदाचा मुलगा त्या अग्नीसारख्या
तळपत्या शस्त्राने घाबरणारा नव्हता. तो त्या हल्ल्याला चोख उत्तर देतो. वशखंडी िरूण शस्त्र
घेतो सल्याला रोखण्यासाठी. वभष्म मधल्या काळात युवधष्ठीराचे धनुष्य तोडू न टाकतो. त्यामुळे
तो यमाचा मुलगा घाबरून जातो. धनुष्य सोडू न तो गदा घेतो. वभमसेन त्याच्या मदतीला जातो.
वभम त्याच्या मोठ्या भािाला मदत करण्यासाठी जात आहे, ते पाहून हसंधूचा राजा जयद्रथ
वभमािर लोखंडी बाणांचा िषावि करतो. ते बाण वभमात चारही बाजूने घूसतात. त्याकडे दुलवि
करत वभम हसंधूच्या राजाचे अत्तारी घोडे मारून टाकतो. वभमाला चालत असल्याचे पाहून तुझा
मुलगा वचत्रसेन त्याचा रथ घेऊन वभमाकडे जातो. हातातील शस्त्रं िर उगारून, तो वभमाला ठार
मारण्याच्या इराद्याने मोठ्यानो ओरडत वभमािर हल्ला करतो. त्याचा तो अितीर पाहून तुझे
सैवनक घाबरून पळू न जातात. तो रथ सोडू न जवमनीिर येतो. त्याच्या हातात गदा असते. ती
फे कलेली गदा रथािर पडल्याने तो रथ मोडला जातो. त्याचे घोडे विस्कळीत अिस्थेत तसेंच तेथे
उभे असतात. इतर सगळे लढण्याचे थांबिून त्यांचे द्वंद्व सगळे पहात रहातात. तुझ्या मुलाच्या
वहम्मतीकरता तुझे सैवनक त्याची िहाव्िा करत असतात.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग ब्यांऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सहािा ददिस
भाग त्र्यांऐंशीिा
संजय पुढे सांगत असतो, तुझा मुलगा वचत्रसेनाला त्याच्या रथात घेतो. त्या रणधुमाळीत
वभष्म युवधष्ठीरािर चाल करतो. त्यात श्रींजय त्यांच्या हत्तीसेनेसह तेथे येतात. त्यांना िाटत असते
कीं, युवधष्ठीराला वभष्म आता मारणार. परं तु, िस्तुवस्थती तशी नव्हती. तो त्याच्या दोन धाकट्या
भािांबरोबर वभष्माला वभडण्याच्या तयारीत असतो. त्याच्या हजार बाणांनी वभष्माला घेरले
होते. ते बाण ि वभष्माने मारलेले बाण आकाशात दकडे दफरत आहेत असे िाटत होते. वभष्म
युवधष्ठीराचे सगळे िार परतित होता मोठ्या वशताफीने. युवधष्ठीर विविध प्रकारचे बाण िापरत
होता परं तु, ते सगळे वभष्म परतित होता. अखेरीस त्या द्वंद्वाला कं टाळू न वभष्म युवधष्ठीराचे घोडे
मारून टाकतो. युवधष्ठीर त्याचा रथ सोडतो ि नकु लाच्या रथात चढतो. वभष्म वचडतो ि त्या
माद्रीच्या मुलांिर चाल करतो. युवधष्ठीर त्याच्या राजांना आज्ञा करतो कीं वभष्माचा नाश हा
आता आपला कायवक्रम झाला आहे, तेव्हां त्यासाठी एकत्र येण्याचे तो आिाहन करतो. ते जावहर
झाल्याबरोबूर ते राजे त्यांची सगळी सेना वभष्माच्या भोिती गोळा करतात. परं तु ती अशी लढाई
ददसते कीं अनेक हरणं हसंहाला घेरत आहेत. वभष्माच्या गजवनानी ते घाबरत होते. वभष्म त्यांतील
राजांना रटपून मारत होता. त्या समरात सगळ्या सैवनकांत एकच गोंधळ उडाला होता. कोणी
कोणाला माराियाचे ते समजत नव्हते. त्यामुळें त्यांची व्युहरचना मोडली गेली. सगळे जण
सैरािैरा पळत होते. कांहीं मार चुकिण्यासाठा तर कांहीं पळू न जाण्यासाठी असे ते इकडेवतकडे
धाित होते.
वशखंडी वभष्माला आव्हान देतो पण वभष्म त्याला स्त्री समजत असल्याने त्याच्या आव्हानाला
नजरअंदाज करत श्रींजयांच्या िर चाल करून जातो. श्रींजय तो त्यांचा सन्मान समजतात ि मोठा
जल्लोष करतात. ते रणिाद्ये, शंखिाद्ये िाजिू लागतात. त्या लढाईत हत्ती ि घोडे एकमेकांत
गुंतल्यामुळें रथ चालिणे दुरापास्त झाले होते. सूयव मािळतीकडे झुकला होता. धृष्टद्युम्न ि सत्यकी
तुझ्या सैन्याची धुळधाण करत असतात. त्यांच्या धारदार बाणांनी सगळे तुमचे सैवनक घायाळ
झालेले ददसत होते. एिढ्या मोठ्या प्रमाणात संहार होत होता परं तु, दोनही बाजूचे िवत्रय हटत
नव्हते. जो तो आपापल्या कु ितीनुसार लढत होता. मारले जाणारे तुझे सैवनक मोठ्याने ओरडत
होते, त्यांच्या ककं काळ्या ऐकित नव्हत्या. त्यामुळे वचडलेले अिंतीचे राजपुत्र धृष्टद्युम्नाच्यािर
चाल करतात. त्यांच्या हल्ल्याने त्याचा रथ वबघडतो तेव्हां तो शूरयोद्धा त्याचा रथ सोडू न
सत्यकीच्या रथात चढतो.

युवधष्ठीर एक मोठी फौज घेऊन अिंतीच्या मुलांिर चालून जातो. त्यांना चारहीबाजूने घेरून
त्यांच्यािर मारा होत असतो. अजुवन तुझ्या बाजूचे इतर राजे मारून टाकतो. द्रोण तुझ्या मुलासाठी
कांहींही करण्यास सदैि तयार असतात ते पांचालांिर हल्ला करतात. आता सूयव पवश्र्चमेकडे जास्त
उतरत असतो. त्याचे हबंब लालबुंद झाले होते. दुयोधन अजून लढण्याच्या मनवस्थतीत होता पण
अंधार दाट होत होता. ददिसभर लपलेले कोल्हे, लांडगे, वगधाडं असे हहंस्र प्राणी मेलेल्या
माणसांिर तुडून पडत असलेले ददसत होते. ती रणभूमी भयंकर ददसत होती. रक्ताच्या नद्या
िहात होत्या. त्यात अनेक मुडदे िहात जातांना ददसत होते. प्रेतं खाणारी रािस, वपशाच्च जमू
लागली होती. त्यांना त्या मांसाची भूक लागली होती. कांहीं रठकाणी ते आधीच मेलल्े यांचे मांस
खेचून काढत खाण्यास सुरूिात के ली होती. वगधाडं सािकाशपणे आकाशातून खाली उतरत होती.
रात्रभरात ते सगळे मृत लोक, घोडे आवण हत्ती सकाळ पयंत सफाचाट होणार होते. दकत्येक
वपशाच्च जवमनीिरून िहाणारे रक्त चाटत होती. त्या सहाव्या ददिशी अजुवनाने शुशमवनाचा
पराभि के ला होता. युद्ध संपल्याची िाद्ये िाजू लागली दोनही बाजूंची त्यामुळें सगळे आपापल्या
तंबूत जात होते. वभमाने दुयोधनाचे अनेक योद्धे ठार मारले होते त्या खूषीत तो त्याच्या तळािर
जात होता. वभष्माचा घेराि करून तुझे सेनानी ि इतर पदावधकारी त्यांच्या घराकडे जात
असतात. त्याच प्रमाणे सत्यकी, धृष्टद्युम्न, त्यांचे सैन्य त्यांच्या तळाकडे नेत असतात. उद्या कसे
लढाियाचे त्यािर चचाव करत दोनही पिाचे योद्धे गप्पा मारत असतात. अंगात धुसलेले बाण शर
काढण्यात ि त्यािर औषधी लािण्यात कांहीं गुंतलेले होते. आज सहाव्या ददिशी दोनही बाजूचे
सैन्य संख्येने कमी झालेले होते कारण अनेक योद्धे आता यमाच्या घरी गेलेले होते. ब्राह्मण त्यान
जखमी सैवनकांसाठी मंत्रविधी करून त्याना उद्याच्या युद्धासाठी सज्ज होण्यात मदत करत होते.
भाट योद्ध्यांचे कौतुक करत होते. योद्ध्यांच्या मनोरं जनासाठी खास व्यिस्था होत्या. कांहीं
शांतपणे मेलेल्यांच्या आठिणीत गपचुप बसलेले होते. कांहीं अश्रू ढाळू न आपले दुःख हलके करत
होते. अनेक योद्धे त्यांच्या जखमांमुळें कण्हत होते. आता कोणी युद्धाच्या गोष्टी करणार नव्हते.
सगळे शांत झाले होते.
युद्धाचा सहािा ददिस भाग त्र्यैऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग चौर्याऐंशीिा
संजय पुढे सांगतो, रात्रभर पूणव विश्रांती घेतल्यानंतर ते दोनही पिांचे राजे सुरू होणार्या
ददिसाच्या युद्धासाठी सज्ज होतात. दोनही फौजा त्या रणांगणात वशरत असतांना मोठा गदारोळ
ऐकू येत होता. माणसांचे ि प्राण्यांचे ओरडणे सारखे चालू होते. आकाशात गडगडाट व्हािा असें
आिाज होत होते. राजा दुयोधन, वचत्रसेन, विहिंसती, वभष्म आवण द्रोण त्यांची वचलखतं नेसून
युद्धासाठी तयार होतात. वभष्म मालि फौजा घेऊन रणांगणात जातात. त्यांच्याबरोबर
दविणेकडील राजेसुद्धा असतात. वभष्माच्या मागून द्रोण पुहलंद, पराडी, िद्रक, मलय ह्ांच्या
फौजा घेऊन वनघतात. त्यांच्या मागून भागादत्त मगध, कहलंग आवण पैशाची (पठाण) असतात.
भागादत्ताच्या मागे बृहद्वल, कोसल, मलक, वत्रपुरी, हचंवचलं (चीनी) होते. त्यांच्या मागून वत्रगतव,
वप्रशथ्ल, कं बोज, यिन हजारांच्या संख्येने होते. वत्रगतावच्या मागून द्रोण त्यांच्या फौजेसह जात
होते. त्या मागून दुयोधन, कृ प आवण त्यांचे बंधू होते. त्यांचे ध्िज त्यांच्या स्तंभािर फडफडत
होते. ते कौरिांचे सैन्य युवधष्ठीर पहातो. तो त्याच्या सरसेनापती धृष्टद्युम्नला श्रृंगटक नांिाची
व्युहरचना कराियाला सांगतो. त्या व्युह रचनेत वभमसेन ि सत्यकी आघाडीला असतात. त्यांच्या
मागे अजुवन त्याच्या फौजेवनशी असतो. अजुवनाचा रथ त्याच्या शुभ्र घोड्यानी सजलेला होता,
त्यात कृ ष्ण सारथी होऊन बसला होता. त्याच्या कें द्रस्थानी युवधष्ठीर होता. त्याला मदत
करण्यासाठी माद्रीचे मुलगे होते. ते त्यांच्या फौजांनी सज्ज होते. त्यांच्या मागे अवभमन्यू, विराट,
द्रौपदीची मुलं आवण रािस पुत्र घटोत्कच अशी व्यिस्था होती. दोनही बाजूचे लष्कर त्यांची
रणिाद्ये िाजिू लागली होती. दोनही फौजा एकमेकांकडे तीक्ष्ण नजरे ने पहात होत्या, एकमेकांचा
अंदाज घेत होत्या. युद्ध प्रारं भाचे शंख नाद होतात आवण दोनही बाजूंकडू न बाणांचा िषावि सुरू
होतो. शत्रूिर फे कलेले धारदार टोके असलेले बाण ि शर सूयावच्या प्रकाशात चमकत असतात.
रथ एकमेकांत अडकतात. हत्ती एकमेकांना टक्कर देत असतात, त्यामुळें त्यांच्यािरील अंबार्या ि
छत्र्या खाली कोसळत होत्या. पुन्हा अनेक मारले जाऊ लागतात. दर ददिशी दोनही पिांच्या
सैन्याची संख्या कमी होत होती. तलिारीने लढणार्यांच्या तलिारींची पाती सूयावच्या प्रकाशात
चमकत होती. वभष्म त्याचा गडगडाट करणारा रथ घेऊन पांडिांिर तुटून पडतो.
सातव्या ददिसाचे युद्ध सुरू झाले होते.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग चौर्याऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग पंच्याऐंशीिा
संजय पुढे बोलतो, वभष्माकडे पहाण्याचे धैयव पांडिांत नव्हते. इतका त्यांचा आिेश होता.
पांडिांचे सैन्य प्रवतहिंध्याच्या नेतृत्िाखाली गंगापुत्रािर चाल करून जाते. वभष्माचे लक्ष्य आजा
आहे श्रींजय आवण पांचाल. पांचाल सोमकांच्या मदतीने वभष्माचा मुकाबला करत होते. ते असें
लढत होते जणूकाय त्यांना मृत्यूची वभती नव्हती. वभष्म पांडिांच्या सैन्यातील हत्तींचे स्िार,
घोडेस्िार असें नेमके मारत होता. त्यांमुळे ती जनािरं अस्ताव्यस्तपणे हुंदाळत होती. पांडिांना
आता वभष्मापासून िाचिण्यासाठी एकच पांडि ददसत होता ि तो आहे वभमसेन. त्यानंतर वभष्म
आवण वभम ह्ांच्यात अपेिेप्रमाणे लढाई सुरू होते. त्या लढाईत तुझा मुलगा त्याच्या भािंडासह
वभष्माना मदत करण्याचा प्रयत्न करत होता. वभम वभष्माचा सारथी मारून टाकतो. त्यानंतर
वभम तुझा मुलगा सुनभ ह्ाचे डोके कापून टाकतो. ते तुझी इतर मुल, आददत्यके तू, िव्हवसन,
कुं दधर, महोदर, अपरावजत, पंडीतक आवण शूर िीर विशालाि पाहू शकत नाहीत. तरी ते
वभमािर चाल करून जातात. ते वभमसेनाला जखमी करतात. वभमाला ते अनेक धारदार बाणांने
जखमी करत असतात. परं तु, त्याचा वभमािर कांहीं पररणाम झालेला ददसत नव्हता. वभम तुझ्या
देखण्या अपरावजताचे मुंडके तोडू न टाकतो. नंतर वभम कुं दधराला ठार मारतो. त्यानंतर वभम
पंडीतकाच्या िर िार करतो. त्यानंतर वभम विशालिाचा िध करतो. त्यानंतर वभम मंहोदराच्या
छातीत बाण मारतो. तो मरतो. त्यानंतर तो पंडुपुत्र तुझ्या आददत्यके तूला ठार मारतो. तुझ्या
मुलांची मुंडकी वभम तोडत असतो. त्यानंतर िव्हवसनाला मारतो. त्यानंतर इतर तुझी मुलं जी
वभमाला मारण्यासाठी जमली होती ती सगळी तेथून पळू न जातात. राजसभेत जसे वभम बोलला
होता तसे होत होते. त्याच्या भािांचे होणारे वशरकांड पाहून तुझा मुलगा फार दुःखी होत होता.
दुयोधन जोरांने ओरडू न त्याच्या सैवनकांना आदेश देतो कीं ते वभमाला मारून टाकतील. विदूरांने
जे सांवगतले होते ते प्रत्यि होत आहे त्यािरून तो दकती दूरधोरणा आहे ते समजत होते. ज्या
प्रकारे वभम कौरिपुत्रांचा संहार करत होता, असें िाटत होते कीं, त्याचा जन्म कौरिांचा नाश
करण्यासाठीच झाला आहे. दुःखािेगांने असिस्थ झालेला दुयोधन वभष्मांना भेटतो. सांगतो,
"माझे शूरिीर बंधू वभम मारत आहे. आपली सेना जरी चांगली लढत आहे तरी ती सगळीकडे
हरत आहे. आपण आमच्या वहताकडे दुलवि करत अहात असें िाटते. तुम्हाला मनातल्या मनता जे
होते ते चांगले िाटत असािे असे मला िाटते. माझे दुभावग्य पहा". दुयोधनाचे ते कटू बोलणे
ऐकल्यािर वभष्माच्या डोळ्यांत पाणी येते. ते बोलतात, "अरे पुतण्या, मी तुला हे असें होणार

असें आधीपासून सांगत आहे, पण तू ि तुझा वपता ते मानत नाहीत. हा संहार होण्यामागे तुझा
स्िाथव आवण लालचीपणा कारणीभूत आहेत हे समजून घे".
संजय पुढे सांगतो, वभष्म पुढे सांगतात, कीं, त्याच्या मूखवपणामुळें ते स्ितः आवण द्रोणसुद्धा
ह्ा युद्धाच्या वनवमत्ताने कालिश होणार आहेत. ती वनयती आहे कीं, ज्यांच्यािर वभमाची नजर
पडेल ते सगळे तो मरून टाकणार आहे. आता एकच तू करू शकतोस, तुझी सगळी ताकद एकिटून
पांडिांशी लढत राहून स्िगावचा रस्ता तुझ्यासाठी खुला कर. त्यातच तुझे ि तुझ्या भािंडांचे वहत
आहे. पृथ्िीचे राज्य तुम्हाला आता वमळण्याची सुतराम शक्यता नाही. पांडि हजंकण्यासाठी आले
आहेत. त्यांचा दुदैियोग संपलेला आहे. जो तू घडिून आणला होतास. जर ते िनात तपस्या न
करते तर ते आज असें विजयी झाले नसते. तुझ्या कु कमावमुळें पांडिांचे भले झाले आहे. म्हणून
आता स्िगावत जाण्यासाठी तू ि तुझे बंधू लढतील तर ते चांगले होईल.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग पंच्याऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग श्यांऐंशीिा
धृतराष्ट्र बोलतात, "माझे इतके मुलगे वभम मारत असतांना वभष्म, कृ प आवण द्रोण काय करत
होते? दररोज माझ्या मुलांची संख्या कमी होत आहे. मला िाटते माझ्या मुलांिर पापशक्तींची
छाया पडली आहे. कारण मला ददसते कीं ते शूर असून फक्त मार खात आहेत. आपल्या बाजूला
वभष्म, द्रोण, कृ प, भागादत्त, अश्र्ित्थामा असें नरके सरी असून आपण फक्त मार खातो त्याचा काय
अथव, जर तो वनयतीचा खेळ नाही"? ताया नालायक मुलाला सगळ्यांने सांवगतले परोपरीने मी
विनंती के ली, विदूर बोलले, त्याची आई स्ितः त्याला दम भरली तरी त्याच्या बुद्धी भ्रष्ट झालेली
तो कोणांचे ही ऐकत नव्हता. त्याचा पररणाम स्िरुप वभम त्यांना एका मागोमाग एक यमाकडे
पाठित आहे. ते सांगत होते तेव्हां त्याचे महत्ि मलासुद्धा समजले नव्हते. आमच्या भल्याचा सदैि
विचार करणार्या विदूराचासुद्धा माझ्या बदमाष मुलांने कधी विचार के ला नाही. त्याचे पररणाम
भोगािे लागले तर वभष्माला कशाला तो जाऊन विचारतो? विदूराने त्या द्युताला विरोध के ला
होता पण मी समजले कीं ते के िळ एक खेळ आहे, परं तु, त्या मागे माझ्या मुलांचा ि त्याच्या
पाजी वमत्रांचा काय डाि होता ते मला कधींच समजले नाही.
दुपारी सातव्या ददिसाची लढाई फारच भीषण झाली. प्रचंड प्रमाणात नरसंहार झाला.
ज्याचे िणवन करणे अिघड आहे. युवधष्ठीराच्या नेतृत्िाखाली धृष्टद्युम्न, सत्यकी, वशखंडी असें
नामचंद योद्धे एकज्ञ येऊन वभष्माचायाविर हल्ला करतात. त्याचिेळी विराट, द्रुपद, सोमक,
कै के या, धृष्टके तू, कुं तीभोज त्यांना आधार देण्यासाठी जातात. त्याचिेळी अजुवन, चेकीतन,
द्रौपदीची मुलं त्यांच्या फौजा घेऊन दुयोधनािर चाल करतात. त्याच िेळी अवभमन्यू, घटोत्कच
कौरिांच्या इतर सेनेशी लढत असतात. कौरिांच्या फौजा द्रोणाच्या नेतृत्िाखाली पांडिांच्या
सेनेचे वशरकण करत होते. द्रोण रागात सोमकांचे, श्रींजयांचे सैवनक यमाकडे पाठित होते. द्रोण
श्रींजयांची कत्तल करत असतांना त्यांचे मोठ्याने ककं चाळणे हृदयाला वभडत होते. फक्त दुःख
जाणित होते. वभम त्याच्या जोषात कौरिांचे सैन्य कापत होता. ते करत असतांना त्याला मजा
िाटत होती. त्या संहारामुळे रणांगणािर रक्ताच्या नद्या िाहू लागल्या होत्या.
वभम त्यानंतर कौरिांच्या हत्तीदलािर हल्ला करतो. अनेक हत्ती त्यात मारले जातात. हत्तींचे
तुटलेले अियि सगळीकडे पडलेले ददसत होते. सहदेि आवण नकू ल कौरिांच्या उभ्या पलटणांिर
चाल करतात. त्यांचे घोडे जे दावगन्याने सजिलेले होते ते मरत असतात. त्यांचे अियि तुटून

पडलेले ददसतात. अनेक अश्र्ि शेिटचा श्र्िास घेत जवमनीिर पडलेले ददसत होते. तुटलेले रथ,
झेंडे, स्तंभ असें बरे च इतस्ततः विखूरलेले होते. वभष्म आवण द्रोण पांडिांच्या बाजूचे मोठे नुकसान
करत होते. त्यात कृ प आवण अश्र्ित्थामा, कृ तिमवन भर घालत होते. जसे पांडिांचे नुकसान होत
होते त्याच प्रमाणे तुझ्या बाजूचेसुद्धा कमालीचे नुकसान होत होते. त्यामुळें पांडि खूप वचडलेले
ददसत होते.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग श्यांऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग सत्त्याऐंशीिा
संजय पुढे सांगतो, अशाररतीने दोनही बाजूंचे वशरकाण होत असतांना त्यात सुिलाचा मुलगा
शकू नी पांडिांिर चाल करून जातो. हृददकाचा मुलगा सुद्धा पांडिांिर आक्रमण करतो. कं बोज
देशामे उत्तम घोडे त्याच्या फौजेत असतात. त्यावशिाय पांच नद्यांच्या प्रदेशातील मदव अरठ्ठ, मही
ि हसंधू तसेंच िनायूचे गोरे लोक त्यांच्या फौजांत होते. त्यांचे घोडे वतत्री जातीचे आहेत.
त्यांच्याशी मुकाबला महाबली इराित, अजुवनाचा पुत्र करत असतो. कौरिांची ती फौज त्याच्या
सैन्याला वभडते. अहो राजषी धृतराष्ट्र, अजुवनाला नाग राजपुत्रीपासून इराित झाला होता. तो
पांडिांच्या बाजूने लढत होता.
धृतराष्ट्र विचारतात, "अरे संजया हा इराित कोण ते मला सांग". संजय सांगतो, नाग कन्येचा
पती गरूडाने मारला होता. त्यािेळी मी असहाय्य झाली होती. वतला पुत्र नव्हता. तेव्हा राजा
ऐराित नागांचा अवधपती ती अजुवनाला दान करतो. पाथव वतला पत्नी म्हणून स्िीकारतो. तो
त्याच्या आईच्या संरिणाखाली नागांच्या राज्यातच लहानाचा मोठा होतो. तो जन्मताच अनेक
विद्या ि शस्त्र ह्ांत प्रिीण होता. त्याला जेव्हा समजते कीं, त्याचा वपता स्िगावत शस्त्रविद्या संपन्न
करण्यासाठी गेला आहे, तो गुणी पुत्र अजुवनाला भेटतो ि हात जोडू न स्िताची ओळख करून देतो.
तो त्याच्या वपत्याला स्मरण करून देतो कीं तो कोणत्या पररवस्थतीत जन्मला होता. त्यानंतर तो
त्याच्या आईला अजुवनासमि आणतो. ते पाहून अजुवन त्याला आनंदाने वमठी मारतो. इराित
अजुवना सारखाच ददसत असतो. त्यानंतर ते दोघे स्िगावत एकत्र रहातात. त्याचे पुढचे सगळे वशिण
तेथेंच होते. जेव्हां युद्ध सुरू होणार असें समजते, तेव्हा तो पांडिांच्या बाजूने लढण्यास स्िगावतून
आलेला होता. इरािताचे युद्धकौशल्य अप्रवतम होते. त्याच्या हालचाली अत्यंत चपळ होत्या.
शकू नीचे सैन्य चांगलेच कापले गेले ते पावहल्यािर तो धूतव उरलेले सैन्य घेऊन काढता पाय घेतो.
गांधार राजाचे सहा मुलगे, गय, गिाि, िृषल, चमवित, अजवि, आवण शुक त्यानंतर त्यांच्या निीन
सैन्यासह पांडिांिर पुन्हा हल्ला करतात. त्यांची लढण्याची ताकद मोठी होती. सहसा हरणारे
िाटत नव्हते. त्यांना पुन्हा येतांना पाहून तो इराित त्याच्या हुशार लढिय्याने आदेश देतो कीं
कांहीं करून ह्ा गांधारच्या शूरांना ठार माराियाचे. त्यांचे सैन्य मोठ्या हुशारीने तयार होतात.
आपले सैन्य हरिले जात आहे ते पाहून ते गांधार िीर इराितािर थेट चालून जातात. इरािताला
त्यांच्या भाल्याने जागोजागी जखमा झालेल्या होत्या. त्यात तो िवत्रय खुलन
ू ददसत होते. इराित
संतापतो ि त्याच्या शत्रूि
ं र जोराचा हल्ला करतो. त्याची तीक्ष्ण धार असलेली तलिार हातात

घेऊन तो रथातून उतरून त्यांच्यािर लढण्यासाठी पुढे होतो. परं तु, ते त्याला तोंड देतात. इराित
पायी होता ि ते गांधारचे घोड्यािर होते, त्याचा फायदा घेऊन ते इरािताला कै द करण्याच्या
उद्देशाने घेराि घालतात. इराित त्याच्या तलिारीने गांधार पुत्राचे हात पाय ि घोडे कापून
टाकतो. ते त्या स्थीतीत जवमनीिर पडतात. फक्त िृषल जखमा झाल्यातरी जीिावनशी सुटतो.
दुयोधन त्या गांधारच्या राजपुत्रांना खाली पडलेले पाहून संतापतो. तो रािस सेनापती
ऋष्यहसंगाचा पुत्र अलमिुषाला त्याच्यािर जाण्यास सांगतो. पहा त्या इरािताने त्याची मायािी
ताकद िापरून आपल्या सैन्याची काय दशा के ली आहे. तू सुद्धा तुझ्या मायािी शक्तीने त्यांचा
वबमोड के ला पावहजेस. रािस त्यािर ते करण्यासाठी पुढे सरकाितो. अजुवनाच्या मुलास तो
मारणार असतो. त्याच्या बरोबर त्याचे सैन्य असते. इरािताला त्याचा अंदाज येतो तो आणखीनच
त्िेषाने त्या रािसांिर चाल करून जातो. रािस त्याची मायािी शक्ती िापरण्याचे ठरितो. तो
मायािी रािस सेना तयार करतो ज्यांच्या हातात अनेक प्रकारची शस्त्रं होती. इरािताला ते
मायािी आहेत हे समजते ि तो सुद्धा त्याची भ्रमवसद्धी िापरून त्या खोट्या सेनेचा नाश करतो.
ते पावहल्यािर अलमिुष इराितािर त्िेषाने जातो. तो एक भयंकर रुप धारण करतो. त्याला
िाटते कीं, त्यामुळे अजुन
व ाचा मुलगा घाबरून जाईल. परं तु, तो न घाबरता उलट प्रवतिार
करण्यासाठी पुढे होतो. ती भ्रमवसद्धीची लढाई पाहून आकाशातील ऋषी प्रसन्न झाले होते.
कांहींतरी िेगळे पहायला त्यांना वमळाले होते. आता रािसांनी गरुडाचे सोंग घेतले होते. त्या
रुपात तो रािस उरािताला घाबरिण्याचा प्रयत्न करतो. ते पाहून इराित थोडा बािचळतो.
अशाररतीने इरािताचे मुड
ं के तो कापतो, ते आकाशात तरं गत असते. इराित मेला हे समजल्यािर
कौरिांच्या आघाड्यांत समाधानांचे िातािरण वनमावण होते. त्या ददिशी दोनही बाजूंचे पुष्कळ
लोक मारले गेलल
े े असतात. त्यात दकती हत्ती, घोडे गेले त्याचा वहशोब नव्हता. अजुवनाला अजून
माहीत नव्हते कीं, त्याच्या मुलाची अलमिुषाने कपटाने हत्त्या के ली आहे. तो त्याच िेळी अनेक
राजांची हत्त्या करत होता जे वभष्माला संरिण देत होते. त्या ददिशी तुझे ि श्रींजयाचे अनेक
सैवनक त्यांच्या रक्ताने ती रणभूमी धुऊन काढत होते. कांहींजणाने त्यांची शस्त्रं घालिली होती
म्हणून ते हातानेच मारामारी करत होते. त्या ददिशी वभष्म पांडिांची मोठी सेना ठार करून
राहीला होता. वभष्म त्या ददिशी इं द्रासारखी लढत होता. त्यात सत्यकीसुद्धा कांहीं कमी नव्हता.
द्रोणांचा अितार त्या ददिशी पांडिांना घाबरिणारा होता. भाज्या वचराव्यात तसें तो पांडिांचे
सैवनक कापत होता. दोनही बाजूचे सेवनक अंगात रािस, दानि घुसले आहेत असें लढत होते.
आकाशातील ऋषी सांगत होते की, अशी भयंकर लढाई त्यांने आधी कधी पावहलेली नाही.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग सत्त्याऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग अठ्ठ्ठ्याऐंशीिा
धृतराष्ट्र बोलतात संजयाला, "मला सांग अरे संजया, इराित मेला हे जेव्हां त्या शूरिीर
पांडिांना समजले तेव्हां ते काय करतात"?
संजय सांगू लागतो, इरािताला ठार मारले ते पांडिांना समजते. तेव्हां घटोत्कच रािस
मोठ्याने ककं चाळतो. पृथ्िी वजचे िस्त्र आहे सागर थरकापून उठते. सिव सैवनकांची हृदयं धडधडू
लागतात. पांडि दुःखी होतात. सिव योद्धे लढण्याचे थांबिून जागच्या जागी गप्प उभे रहातात.
घटोत्कच हातात समशेर घेऊन त्याच्या मायािी रािस सेने सह युगांतात जसे घडािे तसे होते.
दुयोधनाचे सैन्य त्याला घाबरून पळू न जाते तेव्हां स्ितः दुयोधन घटोत्कचाला सामोरी जातो.
त्याच्या हातात त्याचे धनुष्य होते ि त्याच्या समथवकांत होते िंगचे हजारांचे सैन्य. दुयोधनाला
येतांना पाहून घटोत्कचाला जास्त क्रोध होतो. त्यानंतर रािसांचे सैन्य ि दुयोधनाचे सैन्य ह्ांत
लढाई सुरू होते. ती भयंकर होती, पहाणार्याच्या अंगािर कांटा उभा रहािा असें ते युद्ध होते.
त्यायुद्धात सिव प्रकारची शस्त्रं िापरली जात होती. जे हातात येईल ते घेऊन रािस दुयोधनाच्या
टोळींिर घसरले होते. दुयोधनाच्या हत्तीदलाचा पूणवपणे सत्यानाश रािसांनी के ला होता.
दुयोधनाचे लोक रािसांिर बाणांचा िषावि करत होते. परं तु, त्याचा फारसा पररणाम होत
नव्हता. दुयोधनाने तरीसुद्धा त्यांचे चार प्रमुख रािस, िेगित, महारुद्र, विद्युवजव्ह आवण प्रमथीन
ह्ांना यमाकडे धाडतो. त्यािेळी वभमपुत्र तुझ्या मुलाला बोलतो कीं, तो आज मातावपत्यांच्या
ऋणातून मुक्त होणार आहे. तो त्या तुझ्या पुत्राला त्या घटणांची आठिण करून देतो जेव्हां त्याच्या
साित्र मातेला, कृ ष्णाला कौरिांनी द्युताच्या िेळी भर सभेत अपमावनत के ले होते. त्या आवण
अशा अनेक अपकमांच्या बदल्यात मी तुला शासन करणार आहे. तुमचा जामात हसंधचा राजा
त्यांनेसुद्धा माता द्रौपदीचा उपमदव के ला होता त्या सगळ्या पापांचा िचपा मी आज काढणार
आहे. असे बोलून तो त्याचा अिाढव्य वतरकमटा घेतो ि बाणांचा िषावि सुरू करतो.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग अठ्ठ्ठ्यांऐंशीिा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग एकोण नव्िदािा
संजय पुढे सांगतो. तो बाणाचा िषावि कोणी सहन करण्यासारखा साधारण नव्हता. तरी
तुझा मुलगा ते सहन करत त्याला प्रत्युत्तर देत असतो. तुझा मुलगा मोठ्याच संकटात सांपडला
होता. दुयोधनाच्या बाणांमुळें रािसाला ज्या जखमा झाल्या हत्या त्यातून रक्त िाहू लागले.
त्यामुळें तो रािस तुझ्या मुलाचा बळी घेण्याच्या इराद्याने पुढे होतो. त्यािेळी िंगचा राजा जो
त्याच्या उं च ि भल्यामोठ्या हत्तीिर स्िार झाला होता, तो रािसाला अडिण्यासाठी पुढे होतो.
त्याच िेळी भागादत्त त्याचा हत्ती दुयोधनाच्या पुढे असा आणतो कीं, घटोत्कचाला त्याचा शर
तुझ्या मुलािर मारणे शक्य होत नाही. रािस रागाच्या भरात त्याचा शर िंगच्या हत्तीिर
मारतो. ते िंगचा हत्ती मरून पडतो. िंगच्या राजाला त्याची कल्पना येते कीं त्याचा हत्ती
कोसळणार आहे म्हणून तो मोठ्या वशताफीने सुरवित जागी उडी मारून स्िताला िाचितो.
दुयोधनाला समजते की, त्याचे सैन्य अस्ताव्यस्त झाले आहे ि ते लढण्याच्या मनवस्थतीत नाहीत,
तो व्यवथत होतो. िवत्रय कु ळाले शोभेल असा त्या मनवस्थतीतसुद्धा तो कु रु खंबीरपणे युद्धाच्या
जागी उभा असतो. घटोत्कचाच्या भयानक रािसी आरोळ्यांनी तुझे सैन्य आणखीनच वबथरलेले
होते. वभमाच्या मुलाच्या त्या आरोळ्या सहन न झाल्याने वभष्म द्रोणाचयांना बोलतात, "ह्ा
सैन्याला घाबरिणार्या आरोळ्या ऐकल्यास कां"? त्याचा अथव वहडींबाचा मुलगा दुयोधनाच्या
मागे लागला आहे. रािसाला हरिणे सोपे नसते. म्हणून तुम्ही जाऊन दुयोधनाला संरिण द्यािे,
कारण तेआपले प्रथम कतवव्य आहे. ती आज्ञा ऐकल्यािर द्रोण त्यांचा रथ घेऊन तुझ्या मुलाच्या
संरिणासाठी जातात. दुयोधनाला मदत करण्यासाठी सोमदत्त, िवल्हक, जयद्रथ, कृ प आवण
भुररश्रि असें इतर योद्धेसद्ध
ु ा सज्ज होतात. त्यांच्या बरोबर सल्य, अिंतीचे दोघे, बृहद्वथ,
अश्र्ित्थामा, विकणव, वचत्रसेन, विहिंसती आवण इतर अनक जमा होतात. ते दुयोधनाला येणारे
पाहूनसुद्धा रािस न घाबरता तसांच तेथे आव्हान देण्याच्या तहेने मैनक पिवतासारखा उभा होता.
घटोत्कच त्याचे धनुष्य हातात घेऊन उभा होता त्याच्या बरोबर त्याचे रािस सैवनक होते ि
दुसर्या बाजूला तुझ्या मुलाच्या संरकिणाथव जमलेले मानिी योद्धे होते, प्रसंग मोठा बाका होता.
मोठ्या मोठ्याने ते ओरडू न गोधळ िाढित होते. कोणीही गप्प बसाियाला तयार नव्हते. द्रोणांनी
रािसांिर त्याच्या बाणांचा बषावि सुरू के ला. त्या मागोमाग िवल्हक, सोमदत्त, कृ प, अश्र्ित्थामा
ि इतर तुझे राखणकते रािसांिर हल्ला करू लागले. घटोत्कच त्याच्या बाणाने त्या शुरांना
जखमा करण्यास प्रारं भ करतो. ते तुझे योद्धे त्या विषारी बाणांच्या मारामुळें त्यांच्या रथात

विव्हळत तसेंच बसतात. त्यानंतर तो वभमाचा मुलगा भुररश्रिाकडे त्याचे लि देतो. त्याला
जखमा के ल्यािर तो विहिंगसतीचा रथ मोडू न टाकतो. त्यानंतर अश्र्ित्थामाचा समाचार घेतो.
अश्र्ित्थामा त्याच्या रथातच पडतो. घटोत्कच आता जयद्रथाकडे पहातो. त्याचा ध्िजस्तंभ तो
मोडू न टाकतो. त्याचे चारही घोडे मारून टाकतो. तो अिंतीच्या राजपुत्राचीसुद्धा तशीच गत
करून ठे ितो. त्याच्या तीक्ष्ण धार असलेल्या विषारी बाणांने तो बृहद्वलाला जखमा करतो.
त्यानंतर तो वभमसेनाचा सुपत्र
ु सल्याला बाद करून ते युद्ध वसद्ध करतो.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग एकोणनव्िदािा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग नव्िदािा
संजय पुढे सांगत असतो, त्या युद्धामुळें तुझे सगळे सैन्य रणांगणाकडे पाठ दफरिते. त्या एका
रािसाने ते के लेले असते. त्यानंतर तोरािस दुयोधनािर धािून जातो. त्याला तुझ्या मुलाला
माराियाचे असते. इतर कांहीं योद्धे तुझ्या मुलाला संरिण देण्यासाठी पुढे होतात.
ते सगळे त्या एका रािसािर चाल करून जातात. त्याच्यािर मोठ्या प्रमाणात बाणांचा मारा
होतो तेव्हां तो उं च उडी मारून आकाशात जातो. आकाशातून तो ढगांप्रमाणे गजवना करू लागतो.
त्या गजवना ऐकल्यािर युवधष्ठीर समजतो कीं, त्याचा पुतण्या संकटात आहे. तो वभमाला सांगतो
कीं, त्याला मदत करण्यासाठी त्यांने जािे कारण तो वहडींबाचा मुलगा दुयोधनाशी लढत आहे.
येथे अजुवन वभष्माला सांभाळत आहे तेव्हां, वभमाने घटोत्कचाला मदत कण्यासाठी जाणे श्रेयस्कर
होईल. मोठ्या भािाचे ऐकल्यािर तो पांडि मोठ्यानो गजवना करत ि कौरिांच्या सैन्याला
घाबरित त्या जागी पोहोचतो जेथे दुयोधन ि त्याचे दोस्त होते. वभम त्यानंतर सत्यध्रीती ि
सौवचती जे अवजक्य समजले जातात त्यांना हरितो. त्यानंतर तो श्रेवनमत आवण िसुदनाला जो
काशीचा राजपुत्र आहे, हरितो. त्याकड अवभम्यन्यू मोठा फौजफाटा घेऊन रािसाला मदत
करण्यासाठी जात असतो. त्याबरोबर द्रैपदीची मुलं, पराक्रमी िात्रदेि, िात्रधमवन, दविणेकडील
नील त्यांच्या फौजा घेऊन घटोत्कचाला मदत करण्यासाठी जात असतात. तुझे सैवनक पांडिांच्या
पलटणी घटोत्कचाला िाचिण्यासाठी आलेल्या पाहून युद्धातून काठता पाय घेतात. त्यानंतर तेथे
मोठे युद्ध होते. त्यात विविध शस्त्रांचा िारे माप िापर होतो दकत्येक मरतात. घोडे हत्ती बेसुमार
मारले जातात. माणसांच्या मृत्यूची गणना करू नये इतकी होते. मृतांचे ढीग लागतात. त्यामुळे
हिेत इतकी धूळ उडत असते कीं कांही ददसत नव्हते. त्या वस्थतीत कोण कोणाला मारत आहे ते
समजत नव्हते. सगळी हाणामारी अंदाजाने होत होती. जवमनीिरून हत्ती, घोडे ि माणसांचे रक्त
एकत्र वमसळू न िहात होते. त्याची नदी तयार झाली होती. योद्धे कशाचीही पिाव न करता
एकमेकांिर आघात करत होते. त्या मारामारीत ते मरून पडत होते. हत्ती त्यांच्या सुळ्यांनी
माणसांना, रथांना, घोड्यांना भोसकत होते, त्याच्या ताकदीपुढे कोणाचे कांहीं चालत नव्हते.
तलिारीच्या धारदार पटक्यांने जखमा झालेले हत्ती िेगांने पळू न जात असतांना त्यांच्या
पायाखाली दकत्येक पाईक मारत होते. ते कोणाचे ते समजत नव्हते. पांडिांचे हत्ती पांडिांचे
पाईक सुद्धा मारत होते. असा सगळा गोंधळ चालू होता. धािणार्या हत्तीिरून त्यांचे चालक

कधी खाली फे कले जात ते समजत नव्हते. त्यांच्या पाया खाली अनेक रथ ि घोडे वचरडले जात
होते त्यात कोणाच्या हत्तीने कोणाच्या रथाचा चुराडा के ला ते सांगता येत नव्हते.
हत्ती कसेही धाित होते तरी एकं दर पहाता कौरिांचे सैवनक जास्त मारले जात होते कारण
त्यांचीच संख्या रणांगणात खूप जास्त होती.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग नव्िदािा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग एक्याण्णिािा
संजय पुढे सांगत असतो, आपल्या पलटणी मारल्या जात आहेत हे पाहून दुयोधन फार
रागािला होता. तो त्यान रागात वभमसेनािर चाल करून जातो. तेथे गेल्यािर तो इं द्राच्या
धनुष्यासारख्या मोठ्या धनुष्याने वभमािर सतत बाणांचा िषावि करण्यास सुरूिात करतो. त्याने
तो वभमाचे धनुष्य तोडू न टाकतो. त्यानंतर त्याच्या चातीिर बाण मारतो. त्या बाणामुळें वभमाला
फार कळा मारतात. तो त्याच्या रथाच्या स्तंभाला धरून उभा रावहलेला पहातो. तो त्याचे
दातओठ चाित आहे तेसुद्धा दुयोधन पहातो. ते त्याचा मुलगा घटोत्कच पहातो ि ताबडतोब
त्याच्या म्हणजे वपत्याच्या मदतीला धािून जातो. त्याच प्रमाणे पांडिांचे इतर सेनापती त्यात
अवभमन्यू होता त्याला आधार देण्यासाठी जातात. ते वभमाच्या मदतीला जात आहेत ते पाहून
द्रोण त्यांच्या म्हणजे तुझ्या सेनापतींना बोलतो, जा आवण तुमच्या राजाला म्हणजे दुयोधनाला
मदत करण्यासाठी सज्ज व्हा. तुझा मुलगा आता मोठ्या संकटात पडला होता कारण, ते पांडि
एकत्र होऊन तुझ्या मुलाच्या पाठी लागले होते. त्यात जखमी अिस्थेतील वभम त्यांच्या पुढे होता.
पांडिांचे तुझ्या मुलाला ठार मारण्याच्या इराद्याने त्िेषाने त्याच्यािर चाल करत असतात. ते
मोठ्याने आव्हानं देत ि तुझ्या मुलाला वभती िाटािी ि त्याचे मनोधैयव नष्ट व्हािे अशाप्रकारच्या
गोष्टी करत होते. तो गदारोळ ऐकू न सोमदत्त त्या पाठलाग करणार्या पांडिांच्या टोळीला आव्हान
देतात. त्याबरोबर सल्य त्याला वमळतो. त्या पाठोपाठ द्रोण, विहिंगसती, वचत्रसेन, विकणव,
हसंधूदेशाचा राजा जयद्रथ आवण बृहद्वल अिंतीचे राजपुत्र दुयोधनाला संरिण देण्यासाठी आघाडी
करतात. पांडिांच्या ि तुझ्या सैन्यात तुंबळ युद्ध सुरू होते. द्रोण त्यांच्या मोठ्या वतरकमट्याने
वभमािर कांहीं लांबडे बाण फे कतो त्यामुळें वभमाला आणखीन जखमा होतात. त्याच्या अंगातून
रक्त िाहू लागते. त्यानंतर तुझे योद्धे वभमाला घेराि घालतात. जखमा असला तरी पांडि तुझ्या
िीरांिर बाण मारत असतो ि त्यांचे बरे च नुकसान करत असतो. वभमाच्या बाणाने जखमी झालेले
द्रोण रथात खाली बसतात. तो भोिळ आल्यामुळें तसे बसतात. त्यांच्या िृद्धत्िाचा प्रभाि त्यांना
जाणिू लागतो. त्यांना अशाप्रकारे बेशुद्ध पडलेले पाहून त्यांचा मुलगा ि दुयोधन त्यांना मदत
करण्यासाठी पुढे होतात. त्या दोघांना वभमाचा फार राग आलेला असतो. वभमािर ते दोघे चालून
जातात.त्यांना येतांना पाहून वभम यमासारखा पुढे होतो. तो त्याची गदा घेऊन रथातून उतरून
त्यांच्यािर धािून जातो. त्याला ठार मारण्यासाठी अश्र्ित्थामा ि दुयोधन त्याच्यािर धािून
जातात. जवमनीिर असलेल्या वभमाला ते सगळे घेराि करतात. तो वभमासाठी मोठा बाका प्रसंग
होता. पांडिांचे अनेक योद्धे त्याला संरिण देण्याच्या उद्देशाने तेथे पोहोचतात. त्यात प्रमुख होते

दविणाचा राजा नील. नील नेहमी द्रोणांच्या मुलाला आव्हान देण्यात आनंद मानत असे. नील
त्याच्या मोठ्या धनुष्याने अश्र्ित्थामाला बाण मारतो. जसे इं द्राने दानि विप्रवचत्तीला मारला
होता. जो विप्रवचत्ती स्िगावला भारी झाला होता. त्यामुळें तो द्रोणांचा पुत्र संतापला होता, त्याला
झालेल्या जखमेमुळें तो बेचैन झाला होता. त्यानेसुद्धा एक बाण वनलािर मारला. त्यानंतर तो
त्याचे घोडे मारता ि त्याचा ध्िजाचा खांबसुद्धा पाडतो. नीलच्या छातीत एक बाण मारतो. ते
पाहून घटोत्कच त्याच्या रािस सहकार्यांबरोबर अश्र्ित्थामािर जातो. अश्र्ित्थामा त्या धािून
येणार्या रािसांिर बाम मारतो ि त्यांचा िेग कमी करतो. ते पाहून प्रचंड आकाराचा घटोत्कच
संतापतो. तो त्याचे भयानक मायािी रुप धारम करतो ि द्रोणाच्या मुलाचा गोंधळ करतो. त्या
भ्रमदृष्यामुळे त्यांना असे ददसते कीं त्यांचे सहसैवनक मरून पडलेले आहेत. तुझे सैवनक त्या
भ्रमदृष्याने प्रभावित होऊन तेथून वनघून जातात. द्रोण, दुयोधन, सल्य आवण अश्र्ित्थामा जे मुख्य
योद्धे तेसद्ध
ु ा त्या मायािी दृष्यामुळें घाबरून तेथन
ू वनघून जातात. त्या दृष्यात त्याना असे ददसे
कीं, त्यांचे सगळे राजे ि इतर सैवनक मरून पडले आहेत. त्या दृष्यामुळें सगळे तुझे सैन्य त्यांच्या
तंबूकडे धाित जाऊ लागतात. जरी वभष्मािर त्याचा पररणाम होत नव्हता ि तो ओरडू न
सगळ्याना सांगू पहात होता कीं, ते खरे नाही ते भ्रमदृष्य आहे, तरी ते ऐकण्याच्या मनवस्थतीत
कोणीही नव्हते अगदी दुयोधन सुद्धा. त्यांचे तसे पळणे पाहून पांडिांच्या गटात आनंद व्यक्त होत
होता. घटोत्कचासह सगळे मोठ्याने आनंद दाखिण्याच्या घोषणा करू लागतात. शंखनाद
होतात, विजयाची िाद्ये िाजतात. त्यािेळी सुयव मािळतीकडे झुकत होता.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग एक्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग ब्यांण्णिािा
संजय पुढे सांगत असतो, त्या पराजयानंतर दुयोधन वभष्माला भेटतो ि नम्रपणे त्यांना िंदन
करून बोलतो, तो वभष्माना त्या पराजयाबद्दल सगळे सांगत असतो. तो कु रुिंशाचा राजा त्याच्या
आजोबाला सांगतो, "जसें पांडि कृ ष्णािर विसंबून आहेत तसे मी तुमच्यािर अिलंबून आहे.
तुमच्या जोरांिर मी हे युद्ध आरंभ के ले आहे. माझे अकरा अिौवहणी सैन्य माझ्या प्रमाणे आपल्या
आज्ञेत आहे. तरी आज आपण वभमसेनाकडू न मार खाल्ला आहे, त्याच्या रािस मुलाच्या
भ्रमवसद्धीमुळें. मी अशा प्रसंगामुळें सिांगाने जळत आहे. माझे स्िप्न पूणव करण्याची सिवस्िी
जबाबदारी आपली आहे". दुयोधनाचे ते बोलणे ऐकल्यािर आजोबा त्याला सुनितात, "ऐक मी
काय सांगत आहे ते, युद्धात कसे िागाियाचे ते प्रथम तू समजून घे. तू एकतर युवधष्ठीराशी लढ,
अथिा वभमाशी अथिा अजुवनाशी असें कोणा एकाशी लढ. तुझी राजा म्हणून जी प्रवतमा आहे ती
जपणे तुझा काम आहे. राजा फक्त राजाशी लढतो, तू इतरांशी लढाियाचे नसते, त्यांच्याशी जसे
तो रािस, आम्ही म्हणजे मी, कृ प, द्रोण, सोमदत्त, भागादत्त, विकणव, सल्य आवण कृ तिमवन आहोत
लढण्यासाठी, तेथे तू कां गेलास? जर तुला तो रािस जास्त मोठा िाटत असेल तर तू त्याच्याशी
लढत रहाणार आहेस कां"? एिढे बोलून वभष्म भागादत्तला बोलािून त्या रािसाशी लढण्याचे
आदेश देतात. त्यानंतर तो भागादत्त दुयोधनाला सांगतात, "मी त्या रािसाशी लढणार आहे. जसें
पूिीच्या काळी इं द्राने रािसांचा पराभि के ला होता तसा आज मी ह्ाचा करणार आहे". त्यािर
वभष्म बोलतात भागादत्ताला, "आपल्याकडे स्िगीय आयुध आहेत. जसे पूिी असुरांचा पराभि
के ला होता देिांनी तसे आता होऊ दे". वभष्माकडू न आज्ञा झाल्यानंतर तो राजा मोठी आरोळी
ठोकतो ि रािसाकडे जाऊ लागतो. रािसाच्या संरिणासाठी पांडिांचे सैन्य खडे होते. त्यात
वभमसेन, अवभमन्यू, रािस स्ितः, द्रौपदीचे पुत्र, सत्यध्रीती, िात्रदेि, छेड्डीचा राजा, िसुदन,
देसनवचा राजा असें होते. भागादत्त त्याच्या उं च हत्तीिर बसून ज्याचे नांि होते, सुप्रतीक, वनघतो.
आता भागादत्त ि पांडिांत युद्ध प्रारंभ होते. दोनही बाजूचे सैवनक, हत्ती एकमेकांत गुंतून लढत
होते. हत्ती त्यांच्या तलिारी लािलेल्या सुळ्यांनी शत्रूपिाचे लोक, घोडे, हत्ती ह्ांना घायाळ
करत होते. पाईक तलिारी, गदा अशा शस्त्रांनी लढत होते. नरसंहार होत होता. यमाच्या दारात
त्यांची रांग लागली होती.

भागादत्त वभमािर चाल करतो. तो एक हजार बाण मारतो. वभमासा त्या बाणांचा त्रास
होतो. त्यामुळे िृकोदर वचडतो, वभम भागादत्ताचे संरिण करणार्या सैवनकांचा नाश करतो.
भागादत्त त्याच्या डोंगरासारख्या प्रचंड हत्तीिरून वभमाकडे जाऊ लागतो. पांडिांचे सैवनक
वभमाला मुख्य ठे िून त्या हत्तीिर प्रहार कराियाला सुरूिात करतात. पांडिांचे सगळे राजे
भागादत्ताच्या हत्तीिर तुटून पडतात. त्यात के कया बंध,ू अवभमन्यू, दशनव, ित्रदेि, द्रौपदीची मुल,ं
छेड्डीचा राजा, चेकीतन, वचत्रके तू रागाच्या भरात हल्ला करतात. त्याच्या हातातील स्िगीय
आयुध घेऊन ते लढत असतात. ते सगळे त्या विशाल काय हत्ती भोिती फे र धरून त्याच्यािर
शस्त्रांचे िार करत असतात. त्याला अनेक रठकाणी जखमा होत असतात ि त्यातून रक्त भळाभळा
िहात असते. त्याच िेळी दशनव राजा तशाच मोठ्या हत्तूिरून भागादत्तािर हल्ला करतो. परं तु,
भागादत्ताचा सुप्रतीक त्या हत्तीला दाद देत नाही. तरी दशनवच्या हत्तीचे पांडिांचे लोक कौतुक
करतात. त्याला उत्तेजन देत रहातात. भागादत्त त्याच्या दांडपट्ट्ट्याने दशनवच्या हत्तीिर जोराने
प्रहार करतो. त्याच्या िाराने त्या हत्तीचे संरिक किच फाटते ि त्याला खोल जखमा होतात.
त्यामुळें विव्हळत तो हत्ती उलट दफरून जोरांनो हचंचाळत ओरडत पळू न जातो. तो पळतांना
पांडिांचे दकत्येक सैवनक पायाखाली तुडित जातो. पांडिांचे रथी मोठ्या संख्येने त्या हत्तीिर
चाल करतात. भागादत्त त्याच्या सुप्रतीकाला पहावणीने टोचतो तसे तो हत्ती त्या पांडिांच्या
रथींिर चालून जातो. त्या गोंधळात सुप्रतीक जे करतो त्यांने समव्रताच्या अग्नीची आठिण
आकाशात बसलेल्या ऋषी ि देिांना होते. शेकडो सैवनक त्याच्या धमालीत मारले जातात.
कोणाही त्याला थांबिू शकत नाही. पांडिांच्या सैन्याचा फळी तोडली जाते. घटोत्कच आता
आणखीन एक भयंकर रुप धारण करतो, तो एक आगीने पेटलेला भाला त्या सुप्रतीकािर जोराने
फे कतो. प्रागज्योतीषचा राजा भागादत्त ते पहातो ि त्याचा एक बाण असा फे कतो कीं, रािसािे
मारलेला भाला तुटून पडतो. त्या जळत्या भाल्यामुळें खाली सगळीकडे आग पसरते. आता
भागादत्त त्याचा एक भाला उचलतो ि रािसांिर नेम धरतो. रािस तो भाला उं च उडी मारून
त्याच्या हातांने पकडतो ि त्यानंतर मोठी गजवना करतो. रािस तो भाला हातांने तोडू न टाकतो.
घटोत्कचाची ती करामत पाहून आकाशातील सगळे प्रेिक फार खूष होतात. पांडि त्याची स्तुती
करू लागतात. शाब्बास पठ्ठे असें सगळे त्याचे कौतुक करू लागतात. वभमाला विशेष आनंद होतो.
भागादत्त हा त्याचा अपमान समजतो. तो राजा त्याचा भलामोठा वतरकमटा काढतो ि
पांडिांच्या जमलेल्या सैन्यािर बाणांचा िषावि करू लागतो. त्यातील एक बाण वभमाला लागतो.
रािसाला नऊ अवभमन्यूला तीन के कया बंधूं ना पांच असें ते बाण लागतात. एक मोठा बाण तो
िात्रदेिाला मारतो. द्रौपदीच्या मुलांना बाण लागतात, वभमाचे घोडे घायाळ होतात. वभमाचा
झेंडा पाडतो. भागादत्ताच्या त्या बाणांमुळें वभमाचा सारथी घायाळ होतो तो रथाच्या टपािर

जाऊन बसतो. वभम ते सहन करू शकत नाही. त्या हल्ल्यामुळे पांडिांचे सैन्य सािध होते. ते होत
असतांना अजुवनाचा रथ ज्याचा सारथी कृ ष्ण आहे, तेथे त्याचे संहाराचे सत्र चालित येऊन
पोहोचतो. त्याच्या नातेिाईकांना लढतांना पाहून तो त्यात सामील होतो. तो त्याच्या बाणांने
भागादत्तािर जोराचा हल्ला करतो. अजुवन तेथे पोहोचला आहे ते समजल्यािर दुयोधन त्याच्या
राखीि सैन्याला तेथे भागादत्ताला मदत करण्यासाठी पाठिण्याचे ठरितो. तोपयंत भागादत्त
पांडिांचे वशरकाण करत युवधष्ठीराकडे गेलल
े ा असतो. आता एक भयंकर युद्ध सुरू होते त्यात
पांडिांच्या बाजूने पांचाल, श्रींजय, के कया, वभमसेन लढत होते एकट्या भागादत्ताशी. तेथे वभम
कृ ष्णाला ि धनंजयाला त्याच्या मुलाच्या इरािताच्या, मृत्यूची िाताव सांगतो. ज्या प्रकारे त्याला
मारले ते अजुवनाला समजते तो संतापतो.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग ब्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा सातिा ददिस
भाग त्र्यांण्णिािा
संजय पुढे सांगत असतो, अजुवनाला त्याच्या शूरिीर मुलाच्या मृत्यूने फार दुःख होते. तो
सुडाच्या भािनेने सापासारखे फु त्कार टाकू लागतो. कृ ष्णाकडे पहात धनंजय उद्गारतो, "आपले
काका विदूर हे सगळे कु रु ि पांडिांचे संहार पहात होते म्हणून ते ह्ाच्या विरूद्ध होते ते योग्य
सांगत होते. अरे माधिा, असंख्य कौरि आता पयंत नाहक मारले गेले आहेत. त्याच प्रमाणे
पांडिांचे सुद्धा खचव झाले आहेत, त्या िुल्लक जवमनीच्या तुकड्यासाठी आणखीन दकती मरणार
आहेत? आपल्याच आप्तांचे संपत्तीसाठी संहार करणे दकतपत योग्य ठरेल? तो दुयोधन त्याचा
मामा शकू नी ि दोस्त कणव ह्ा वतघांच्या आग्रहाखातर हे सगळे मरत आहेत. िवत्रय िंश नष्ट होत
आहे. के िळ पांच गांि मावगतली होती, ती जर ददली असती तर हे झालेच नसते. दकती िवत्रय
आणखीन मरणार आहेत माधिा? िवत्रय िणावची छीः थू मी करत आहे. आपल्याच लोकांची
हत्त्या कराियाची ि ती सुद्धा कांहीं धनासाठी हे मला आिडत नाही". पुढे तो कृ ष्णाला बोलतो
कीं, त्याला धृतराष्ट्राच्या लष्कराकडे जाियाचे आहे. मला तेथे घेऊन जा. आपल्याकडे फार िेळ
नाही. त्याचा ददव्य रथ ज्याचा सारथी सािात भगिान होते तेथून वनघतो िेगांने. त्या सातव्या
ददिसाच्या दुपारी वभष्म ि पांडि ह्ांच्यात धुमष्चक्री युद्ध झाले होते. तुझे पुत्र त्यांची सेना घेऊन
वभमाला घेराि घालतात. त्याच िेळी कृ प, सुशमवन, भागादत्त अजुवनािर चाल करतात. हृददकाचा
कृ तिमवन आवण िल्हीक सत्यकीला वभडतात. रािस अलमिुष अवभमन्यूला सामोरी जातो. त्याचे
धमासान युद्ध सुरू होते. तुझा मुलगा वभमािर चाल करतो त्यािेळी तो त्याच्यािर अनेक बाण
मार असतो. परं तु, वभम तुझ्या मुलाला एक धारदार बाण मारून जखमा करतो. त्याने तो मरतो.
त्यानंतर वभम कुं डवलनला बाण मारतोत्याच्या बाणांने तुझी मुलं मरत होती. ती त्यांची वनयती
होती. ह्ा सातव्या ददिशी तो कुं तीपुत्र तुझ्या ज्या मुलांना मारतो त्यांची नांि संगतो ती ऐक,
अनध्रीती, सुिाहू, कुं दभेदीन, विराट, दीघविाहू, दीघवलोचन, कन्यकध्यज ते सगळे त्यांच्या रथांतून
पडल्या मुळे मेलल
े े होते. तुझी इतर मुलं वभमाला पाहून पळू न जात होती. द्रोण वभमाला बाणांच्या
गराड्यात पकटत होते. तरी कुं तीपुत्राचे धैयव कौतुकास्पद होते हे वनवश्र्चत. द्रोणांकडू न होणारा
बाणांचा िषावि वभमाला थांबिू शकत नव्हता. द्रोणांचा बाणांचा िषावि होत असतांना वभम
तुझ्या मुलांना रटपत होता. एकाद्या िाघाने हरणं मारािीत अशाप्रकारे तो कुं तीचा मुलगा तुझ्या
पुत्रांचा फडशा पाडत होता. त्या सुमारास वभष्म, भागादत्त, कृ प अजुन
व ाला तोंड देत होते.

अवतरक्ताने तुझ्या अनेक योद्ध्यांना यमाकडे धाडले होते. अवभमन्यू सुद्धा तेंच करत होता. राजा
अंिशाचा रथ त्याने मोडला त्याचे घोडे पळू न गेले. तो थोडक्यात बचािला होता. त्यानंतर तो
महारथी राजा हृद्रीकाच्या मुलाच्या रथात चढला. ते पाहून सगळे सुभद्राच्या मुलाचे कौतुक
करतात. दुसरी कडे धृष्टद्युु्म्न तुझ्या इतर राजांचा समाचार घेत होता. ती सगळी युद्धे फार भयंकर
अटीतटीची होती. कोण हजंकतो ि कोण हरतो ते समजत नव्हते. कांहीं योद्धे मेल्यािरसुद्धा
त्याच्या प्रवतस्पध्यावला धरून ठे ित होते त्यामुळें त्याला त्या मरणवमठीतून मोकळे होता येत
नव्हते. त्यातच कांहीं मारले जात होते. सोन्याच्या वमठी असलेल्या असंख्य तलिारी मातीत
पडलेल्या ददसत होत्या. त्यावशिाय गदा, भाले, बाण विविध प्रकारचे सिवत्र पडलेले होते. त्याच
प्रमाणे मेलल
े े घोडे, हत्ती, रथ सगळीकडे विखूरलेले होते. अनेक शत्रूघ्नी मातीत धूळ खात पडलेल्या
होत्या. मरणप्राय िेदनांमुळें कण्हणारे योद्धे जवमनीिर तडफडत पडलेले ददसत आहेत, अहो राजे.
अवतशय दारूण दृष्य आहे सगळीकडे सािात मृत्यूचे तांडि चालले होते. माणसे त्यात नाचत
होती. दकत्येकांची कलेिरं रक्तात माखलेली पडलेली होती. ती एकमेकांिर पडलेली होती.
सैवनकांच्या अंगािरील सोन्या मोत्याचे दावगने सूयावच्या उन्हात चमकत होते. मरून पडलेल्या
घोड्यांच्या वजभा लांब बाहेर आलेल्या होत्या त्यािर माशा गोंगाित होत्या. अनेक हत्ती ि घोडे
मरणाच्या ककं काळ्या मारत तडपडत होते. त्यामध्ये विविध शस्त्रं, अस्त्रं मृत सैवनकांच्या हातात
असलेली ददसत होती. विविध दावगन्यानी मढलेले राज्यांचे मुडदे सिवत्र पडलेले होते, आता ते
राजे रावहले नव्हते फक्त एक मुडदा झाले होते. असे सगळे दृष्य होते त्या सातव्या ददिशीच्या
संध्याकळी त्या कु रुिेत्राच्या रणभूमीचे. अंधार झपाट्याने पसरत होता, युद्ध करणे अशक्य होते
त्यािेळी युद्ध बंदीची िाद्ये िाजू लागली दोनही बाजूंकडू न. दोनही बाजूचे योद्धे आिरत असतात
ि आपल्या मेलेल्या वमत्रांच्या आठिणी करत दुःखी अंतःकरणाने ते आपापल्या तंबूकडे जात होते.
युद्धाचा सातिा ददिस भाग त्र्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग चौर्याण्णिािा
संजय पुढे सांगतो, सातिा ददिस फारच िाईट ठरल्यामुळें दुयोधन त्याचे दोस्त शकू नी,
त्याचा भाऊ दुःशासन आवण कणव एकत्र येतात. त्यांची सल्लामसलत सुरू होते. पांडिांचा पराभि
कसा कराियाचा ह्ा एकाच मुद्द्यािर चचाव करण्यासाठी ते एकत्र आले होते. राजा दुयोधन
कणावला उद्देशून बोलतो, वभष्म, द्रोण, कृ प, सोमदत्त, सल्य, अजून पयंत पांडिांना आिरू शकलेले
नाहीत. त्या पांचांपैकी कोणीही आजपयंत मारला गेलल
े ा नाही. त्यांची सततजीत होत आहे ते
तुम्ही पहात अहातच. त्यामुळें मी बेचैन झालो आहे. माझी शस्त्र संपत्ती कमी होत आहे, सैन्याची
संख्यासुद्धा अधी झाली आहे. चिताळलेले हत्ती पांडिांच्या पेिा माझ्याच सैवनकांना त्यांच्या
पायाखाली जास्त तुडित आहेत. सगळे सांगतात कीं, पांडिांना देिसुद्धा हजंकू शकणार नाहीत,
त्यामुळे माझ्या मनाचा शंकासुरांनी ताबा घेतला आहे. काय करािे ते सुचत नाही, म्हणून मी
तुम्हाला विचारत आहे, कीं, अशा पररवस्थतीत पुढे काय कराियाचे. ते ऐकल्यािर सुतपुत्र कणव
त्याला बोलतो कीं, तो प्रथम हचंता कराियाचे बंद कर. तुझ्यासाठी मी कांहींही कराियाला तयार
आहे. अगदी माझा जीिसुद्धा द्याियाला तयार आहे. परं तु त्यासाठी तुझा आजोबा
सरसेनापतीपदा िरून गेला पावहजे. त्यानंतर मी ि सोमदत्त, भागादत्त असें, वभष्माच्या
नजरे समोर त्या पांडिांचा खत्मा करून टाकू . मी तुला शपथेिर हे िचन देत आहे. वभष्म मनाने
पांडिांचे आहेत, त्याचप्रमाणे द्रोण, कृ प पांडिांच्या बाजूने अप्रत्यिररत्या ि दाखिायला तुझ्या
बाजूने असें िागत आहेत. हे तुझ्या लिात येत नाही कारण, तुझा त्यांच्यािर अंध विश्र्िास आहे.
वभष्म जास्त करून सामान्य योद्ध्यांचे िध करत असतो ि बाणांचा िषावि करतांना त्याचा ओघ
असा ठे ितात की, आकाशात फे कलेले जास्त करून बाण तुझ्या सैवनकांिर लागतील. ते सहजपणे
वसद्ध करतां येणार नाही अशी युक्ती ते करत असतात. पण मला तो म्हातारा फसिू शकणार
नाही. मी अगदी पवहल्या ददिसांपासून ते पहात आहे. तुझ्या अिौवहणी सैन्यातील जे मेले ते
जास्तकरून वभष्माच्या ि द्रोणांच्या बाणाने मेले आहेत हे तुला समजले तर सगळे कांहीं
तुझ्यासाठी स्पष्ट होईल. ते साध्य करण्यासाठी तुला एक गोष्ट के ली पावहजेस ती अशी कीं, आता
तू वभष्माच्या तंबूत जाऊन त्यांचा सरसेनापती पदाचा राजीनामा घे. एकदा त्याने ते पद सोडले
कीं समज, ते पांडि त्यांच्या सगळ्या गोतािळ्यासकट मेल्यात जमा आहेत, हा माझा िादा आहे.
कणावचे ते बोलणे मनािर घेत दुयोधन त्याच्या भािाला, दुःशासनाला सांगतो, माझ्या तंबूतील
सगळ्यांना सज्ज रहाण्यास सांग. त्यानंतर तो कणावकडे पहात त्याला सांगतो कीं, जर आजोबा
तयार झाले तर तुला सुद्धा सज्ज व्हािे लागेल. वभष्माने शस्त्रं खाली ठे िली कीं, तुला तुझी

कामगीरी करािी लागेल हे लिात ठे ि. ते बोलून झाल्यािर तुमचा मुलगा ि त्याचा भाऊ
सरं जामाचे कपडे नेसून वभष्माकडे जाण्यास वनघतात. दुयोधन त्या रुबाबदार कपड्यात
इं द्रासारखा सुंदर ददसत होता. ते वभष्माच्या शावमयान्यात येतात. त्याचे खास शूरिीर योद्धे
त्याच्या बरोबर होते. ते एका मागून एक असें चालत त्या शावमयान्यात प्रिेश करतात. तुझ्या
मुलाचे चाहते त्याला िाटेत जातांना अवभिादन करत होते. असें ते वभष्माच्या समोर जातात.
त्याच्या बरोबर त्याचे सहोदर म्हणजे तुमचे पुत्र त्याच्या मदतीसाठी तेथे आलेले असतात. दुयोधन
त्याचा उजिा हात िर करून त्या चाहत्यांचे अवभनंदन करत होता. तो त्याच्या तळ्यातून जात
असतांना त्याला विविध वभन्न भाषांतून लोक बोलत असल्याचे ऐकू येत होते. कांहीं त्याचे स्िागत
करण्यासाठी आरती घेऊन येतात, ज्यामध्ये सुगंधी तेल वनरांजनात िापरलेले होते. त्यामुळें एक
सुगंधी िातािरण तेथे झालेले होते. भाट त्याच्या स्तुतीची किने गाऊ लागले होते. ते सगळे िैभि
उपभोगत तुझा मुलगा वभष्माच्या जागी जात होता. तो ि त्याचे लोक जात असतांना रस्त्यािरील
िरदळ लगबगीने बाजूला होत होती. अखेरीस अशा रुबाबात तो तुझा मुलगा त्याच्या
आजोबाच्या रठकाणी पोहोचतो. तेथे वभष्माला सलाम करून तो ि त्याचे साथी तेथे असलेल्या
सोन्याच्या आसनांिर बसतात. वभष्म त्याला अशाररतीने अचानक येण्याचे कारण विचारतात,
तेव्हां तो डोळ्यात पाणी आणून बवहिरल्या सारखे करत बोलतो, "आपल्या मदतीने आम्ही हे
युद्ध छेडले, जसे देिांचे दानिांशी असािे. परं तु, मला बोलाियास शरम िाटते कीं, आपल्या
नेतृत्िाखाली आम्ही पांडिांना परावजत करू शकू कां? कीं काय, अशी शंका येऊ लागली आहे.
स्पष्ट बोलतो म्हणून आपण कृ पया रागािू नये. म्हणून आता माझ्यािर कृ पा करा ि पंडुच्या
मुलांिर सरळ हल्ला करण्याचे ठरिा. महेंद्रा सारखे आपण सगळ्या प्रधान योद्ध्यांिर जातीने
चाल करण्याचे मला आश्र्िासन द्यािे त्यात आपण पांचाल, सोमक, करुष, के कया अशा पांडिांच्या
खास मंडळींचा फडशा पाडण्याचे िचन घेण्यासाठी मी आपल्याकडे आलो आहे. ते िचन आपण
पाळाल ह्ाबद्दल मला शंका नाही. सगळ्या पाथांचा वनिंश आपण कराल असे मला सांगा.
त्याबरोबर त्यांच्या इतर वमत्रांचासुद्धा नाश कराल असे मला सांगा. जर पांडिांबद्दल आपल्याला
कांहीं खास भािना असतील तर ते मला आताच सांगा. तसे असेल तर आपण रजा घ्यािी आवण
माझा वमत्र कणव ह्ाला सरसेनापतीपदी नेमण्याची मला परिानगी द्यािी. त्याने मला अवभिचन
ददले आहे कीं, जर तो सरसेनापती झाला तर तो पांडिांचा ि त्याच्या दोस्तांचा पुरता नाश करून
दाखिेल ि हे युद्ध आपल्या बाजूनी हजंकेल". तुमचा मुलगा असें बोलल्यािर कांहीं न बोलता गप्प
बसतो.

युद्धाचा आठिा ददिस भाग चौर्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
दुयोधनाची सल्लामसलत
भाग पंच्यांण्णिािा
संजय पुढे सांगतो, महारथी वभष्म तुमच्या मुलाच्या त्या बोलण्यांने दुखिले जातात. तरी ते
त्याला िाईट िाटेल असें न बोलण्याचे ठरितात. वभष्मांच्या दीघव श्र्िासातून सापाचे फु त्कार
जाणित होते पण शब्दाने ते कांहीं दाखित नाहीत. आपला संताप आिरत पण त्यामागील भािना
न लपिता ते तुमच्या पुत्राला बोलतात, "अरे दुयोधना, तुझ्या अशा बोलण्यांने मला फार दुःख
झाले आहे. तू माझ्या प्रामावणकपणा िर संशय दाखित आहेस. मी आजपयंत जे के ले ते तुझ्या
भल्यासाठी के ले आहे. मी माझे आयुष्य त्यासाठी संपिण्यास तयार आहे, पांडि हे खरोखरच
अहजंक्य आहेत कारण त्यांच्या पाशी कृ ष्ण म्हणजे सािात विजय आहे. तुला माहीत आहे जेव्हां
अग्नीला वजश्नु ि कृ ष्ण मदत करण्यासाठी जातात खांडि अरण्यात तेव्हां मी नव्हतो. अजुवन इं द्राला
शंकराला हरित आला आहे. तुम्ही िनात गेला होता तेथे तुम्हाला गंधिावच्या कचाट्यातून कोणी
सोडिले ते आठि, तेथे तुझा कणव होता पण तो पळू न गेला होता जेव्हां तू ि तुझे साथी गंधिावने
पकडू न ठे िले होते. तुम्ही विराटाची वखल्लारं पळिण्यासाठी गेला होता तेथे तुम्हाला अजुवनानेच
पकडले होते जरी तो बाई िेषात होता, तेव्हां सुद्धा तुझा वमत्र तुझ्या बरोबर होता पण तो तेव्हां
अजुवनाला हरिू शकला नाही, उलट अजुवनाने त्याला नागडा करून पाठिले होते ते तू विसरला
आहेस िाटते. त्या युद्धात द्रोणांनासुद्धा त्याने पाणी पाजले होते ते तू विसरला आहेस कां? तुला
आठिते कां, त्यािेळी तुझ्या कणाव प्रमाणे द्रोणांनासुद्धा त्याने वििस्त्र के ले होते. ह्ा गोष्टी तू लिात
घेतल्यास तर तुला लिात येईल कीं कणावचा दािा दकती फोल आहे. के िळ फु शारक्या मारण्या
व्यवतरीक्त तुझ्या वमत्राने आजपयंत काय के ले आहे ते मला सांग. त्याला विचार जेव्हां गंधिावनी
तुला अटक के ली तेव्हां तो कोठे पळाला होता, तेव्हां त्याने काय के ले? तुझे कान भराियाचे माझ्या
विरुद्ध हे एकच काम तो सुतपुत्र चांगले करू शकतो. पाथावने रािस कु ळ वनितकिच कसे नष्ट के ले
ते तुला चांगलेच माहीत आहे. हे पहा दुयोधना, अजुवनाचे सामथ्यव आहेच ि त्याबरोबर तो शंख
गदा चक्रधारी त्याच्या सह सतत असतो, त्याला तुझा कणव कसा पराभूत करणार ते सांग. ह्ा
गोष्टी तू समजतोस इतक्या सोप्या नाहीत. अनेक ज्ञानी त्या धराधराची स्तुती करत असतात,
त्यात नारद, माकं डेय असे थोर ऋषी आहेत. अरे दुयोधना, तुला समजत नाही कोणाशी काय
बोलाियाचे ि कसे बोलाियाचे. आम्ही तुला दकती सांभाळू न घेतो पण तू जशाच्या तसाच रावहला

आहेस. ज्याचा अंतकाल समीप आला आहे त्याला सगळे उलटे ददसू लागते असे तुझे झाले आहे. तू
पांडिांशी ि श्रींजयांशी दुष्मनी करून काय वमळिले आहेस ते पहा. कोणाशी दोस्ती करािी ि
कोणाशी दुष्मनी ह्ाचे साधारण ज्ञान तुझ्याकडे नाही ह्ाचे मला िाईट िाटते. के व्हातरी तुला
अक्कल येणार आहे कां? माझ्याबद्दल थोडे बोलतो, मी सगळे सोमक ि पांचाल एक वशखंडी सोडू न
मारून टाकू शकतो. वशखंडी मला मारून टाकणार आहे, त्यानंतर मी स्िगावत जाणार आहे. आता
तू थकलेला आहेस, शांतपणे जाऊन झोप, उद्या पुन्हा लढाियाचे आहे. मी उद्या अशी लढाई
करणार आहे कीं, ती आकाशातील ऋषी ि देि आठितील". त्यानंतर कांहीं न बोलता तुझा मुलगा
आजोबाला लिून नमस्कार करतो ि वनमूटपणे आपल्या रठकाणी जातो. त्याच्या रठकाणी गेल्यािर
तो त्याच्या कमवचार्यांना जायला सांगतो ि स्ितः वनजतो, त्याला वभष्माचे आश्र्िासन आठिते
कीं, उद्या ते सोमकांचा नाश करणार आहेत, तेिढे तुझ्या मुलाला खूष करण्यासाठी पुरेसे होते.
दुसर्या ददिशी पहाटे तुझा मुलगा सगळ्यांना लढण्यासाठी तयार व्हाियाला सांगतो. आज
शंतनुचा मुलगा सोमकांिर जाणार तेव्हां त्याला फार मजबूत संरिण द्याियाला पावहजे ते तो
ओळखतो. त्या प्रमाणे व्यिस्था के ल्या जातात.
वभष्म रात्रभर विचार करत असतो, अजुवनाशी कसे लढणार ह्ाचा, ते सोपे नव्हते.
वभष्माच्या संरिणासाठी तगडी व्यिस्था के लेली असते. त्यासाठी खास दुःशासन स्ितः
जातीने लि गेत असतो. पांडिांचा नाश हे कौरिांचे जुने स्िप्न होते. ते आता साध्य होणार म्हणून
ते आनंदात होते. वभष्म वशखंडीला नाही मारणार कारण तो सुरूिातीला जन्मता मुलगी होता.
वभष्म कोणाही स्त्री िर िार करार नाही. स्त्रीला मारणे हे पुरूषाथावत येत नाही. इतर िवत्रयांचा
ते पराभि करणार आहेत त्यात सोमक आहे. वभष्म सांगतात कीं, जर पांडिांनी माझ्यािर हल्ला
के ला तरच मी त्यांच्यािर प्रवतकार करीन ि त्यामुळें ते मरू शकतात. म्हणजे त्यासाठी पांडिांनी
सुरूिात के ली पावहजे, ह्ा आवण असा इतर गोष्टींची चचाव दुयोधनाच्या गोटात होत होती.
वभष्मापयंत वशखंडी पोहोचणार नाही असे आपल्याला के ले पावहजे ते एकमेकांना सांगत होते.
शकू नी, विहिंगसती, सल्य, कृ प, द्रोण वभष्माचायांना संरिण देतील असे ठरते. ते झाले म्हणजे
आपला विजय वनवश्र्चत असें दुयोधन मनापासून समजत असतो. दुयोधनाच्या मनाप्रमाणे सगळी
व्यिस्था के ली जाते. त्या लष्कराच्या हालचालीने पृथ्िी हादरत होती. वभष्माजिळ कोणी जाणार
नाही अशी िु्.िस्था के लेली होती. जसें देि दानि युद्धात देि इं द्राला संरिण देत होते त्याची
आठिण आकाशातून पहाणार्या देि ि ऋषीना होत होती. दुयोधन त्याच्या सेनापतींना सांगत
असतो, "युधमन्यू अजुवनािर डाव्या बाजूने लि ठे िील. उथमौजूस उजव्या बाजूने लि ठे िील.

कौरि असे करतात कीं वशखंडी वभष्मापयंत जाऊ शकला नाही पावहजे. परं तु, अजुवन वशखंडीला
संरिण देत होता हा मोठाच प्रश्र्न त्यांना पडला होता. दुःशासन मोठी फौज घेऊन वभष्माला
संरिण देत पुढे जात होता. कौरिांची ती चाल पाहून धनंजय धृष्टद्युम्नाला बोलतो, "वशखंडीला
कसे ही करुन वभष्मापुढे आणण्याची व्यिस्था झाली पावहजे. मी पुढचे पाहून घेईन".
युद्धाचा आठिा ददिस भाग पंच्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग श्यांहण्णिािा
संजय पुढे सांगत असतो, वभष्म त्याची फौज घेऊन वनघतो ि रणांगणात आल्यािर सिवताभद्र
नांिाचे व्युह रचतो. त्यात सगळ्या पलटणी चौरस आकारात उभ्या रहातात ि चौफे र आक्रमण
करतात असें होते. त्यात कृ प, कृ तिमवन, सैव्य, शकू नी, हसंधचा राजा जयद्रथ, कं बोजचा राजा
सुदविण, त्यात वभष्म ि तुझे सगळे पुत्र रठकरठकाणी नेमलेले असतात. द्रोण ि भुररश्रि, सल्य
आवण भागादत्त उजव्या बाजूचे संरिण करत असतात. अश्र्ित्थामा, सोमदत्त, अिंतीचे राजपुत्र
डाव्या बाजूचे संरिण करणार असतात. दुयोधन वत्रगतावने सुरवित के ला होता, पांडिांिर हल्ली
करण्याचे काम अलमिुषाचे ठरले होते. त्याला मदत म्हणून महायोद्धा श्रृतयूश सज्ज होता.
अशाप्रकारे सगळी व्यिस्था के लेली होती.
पंडुचे मुलगे युवधष्ठीर, वभम माद्रीचे नकू ल ि सहदेि त्यांच्या रचनेत पुढे होते. त्यांचे नेतृत्ि
धृष्टद्युम्न करत होता. त्याला मदत म्हणून राजा विराट, सत्यकी सज्ज होते. वशखंडी आवण विजय
(अजुवन) रािस पुत्र, चेदकतन, कुं तीभोज त्यांच्या मोठ्या सैन्यावनशी सज्ज होते. अवभमन्यू, द्रुपद,
कै के या बंधू असें पांडिांचे सैन्य लढण्यासाठी तयार होते. रणिाद्ये िाजली ि युद्ध प्रारं भ झाले तसे
कौरिांचे सैन्य जोरात मुसंडी मारून पांडिांच्या व्युहाला तोडू न आत घुसण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यांच्या रणगजवना सगळ्या आसमंताला हादरिून सोडतात. कौरिाचे सैन्य वभष्माना पुढे ठे िून
लढत होते ि त्यांचे लक्ष्य अजुवन होता. त्याचिेळी पांडिांचे वभमसेन तुझ्या मुलांिर आक्रमण करुन
जातो. चौफे र आरडाओरड सुरू होते. रक्ताच्या वचळकांड्या सिवत्र उडत होत्या जसे योद्धे
एकमेकांना भोसकत होते. शंखनाद, हशंग, क्रकच अशी फुं कण्याची िाद्ये ऐकू येत होती. त्यावशिाय
नगारे ि ढोलकी सुद्धा जोरांने िाजत होती. पांडिांच्या फौजा जोरात तुमच्या फौजांिर दबाि
आणत होत्या. रणांगणाचे दृष्य होते जसे आधीचे होते. तोंच गोंधळ तींच आरडाओरड तसेंच सगळे
होत होते. त्या आिाजामुळें आकाशात उडणारे पिी घाबरून पळत होते. कोल्हेकुई भर ददिसा
ऐकू येत होती म्हणजे आज कांहीं विशेष संहार होणार असें िाटत होते. सगळे प्राणी एकदम रडत
होते. आकाशातून रक्त ि मांस आवण हाडाचे तुकडे पडत होते. ही अशुभ लिणं मानली जातात.
रािसांच्या पलटणी मोठ्याने गजवना करत होत्या. त्या आिाजाने कानठळ्या पडत होत्या. कु त्री,
कोल्हे, कािळे , वगधाड विवचत्र प्रकारे आिाज काढत होती. सागराच्या लाटांचा गजरा होतो तसा
धीरगंभीर आिाज सगळीकडे घुमत होता. वभतीचे िातािरण झाले होते. कांहीं भयंकर होणार

असे िाटत होते. आकाशातील प्रेिक पुढे आठव्या ददिशी काय होणार म्हणून एकमेकांना विचारत
होते.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग श्यांहण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग सत्यांण्णिािा
संजय पुढे सांगत असतो, अवभमन्यू त्याच्या लालसर रं ग असलेल्या घोड्यािर बसलेला,
दुयोधनाच्या ददशेने त्याचा मोचाव िळितो. त्याच्या बाणांच्या िषाविाने कौरि असहाय झालेले
होते. अवभमन्यू त्याच्या शस्त्रांसह कौरि सेनच्े या अफाट सागरात घुसला. तेथे कौरिांचे असंख्य
िवत्रय त्याने यमाकड पाठिले. अनेक रथ मोडू न टाकले, रथींना अस्िस्थ के ले. त्याच्या विषारी
बाणांने दकतीतरी योद्धे घायाल झाले होते. त्याचा जर सतत िाढत जात होता. हत्तीदलाला सुद्धा
त्याने धडक ददली होती. त्याला ते करतांना फार आनंद होत होता. त्याचे शौयव ि वहम्मत पाहून
स्िगावतील राजे, ऋषी त्याची स्तुती करू लागले होते. त्याच्या हल्ल्यापासून कोणालाही संरिण
नव्हते. सािात इं द्र लढत आहे असें ते दृष्य होते. त्याचे सोन्याचा मुलामा असलेले धनुष्य जसा तो
गोल दफरत असें, सूयावच्या उन्हात चमकत होते. त्याची वशताफी इतकी जलद होती कीं, कृ प,
द्रोण, जयद्रथ असे बरे च त्याच्यािर नेम धरू शकत नव्हते. जणूकाय दोन फाल्गुनी रणांगणांत
लढत आहेत असे दृष्य होते. ते पाहून स्िगावतील देि फार आनंदात होते. तुझे सैन्य त्यांच्या
मारामुळें विव्हळत ककं चाळत होते. दुयोधन रािस ऋष्यहशंगाच्या मुलाला, अलमिुषाला
अवभमन्यूचा पाडाि करण्याची आज्ञा करतो. तो त्याला सांगतो, आम्ही पाथावला मारत आहोत
तेिढ्यात तू त्याच्या मुलाचा िध करून टाक. ती आज्ञा प्रमाण मानून तो रािस अवभमन्यूिर चाल
करून जातो. त्या रािसाच्या भयानक आरोळ्याने पांडिांचे सैन्य हादरून गेले होते. तो रािस
त्याच्या रथाच्या टपािर धनुष्य घेऊन नाचत होता. त्याला फार आनंद झाला होता कीं, त्याला
अवभमन्यूचा िध करण्याचे काम ददले. प्रथम तो अवभमन्यूच्या पलटणीच्या सैवनकांचे िध
करण्यास सुरूिात करतो. जसा िली देिांचा संहार करत होता तसे ते होते. पांडिांच्या सैन्याची
फारमोठी हावन होत होती. त्यामुळें पांडिांची सेनी पळू न जाऊ लागली. त्यानंतर तो रािस
द्रौपदीच्या मुलांिर घसरला. द्रौपदीच्या मुलांनी त्या रािसाची आगेकूच थांबिली होती. त्यांच्या
जबरदस्त मारापुढे रािसाचे कांहीं चालेना. त्यांपैकी प्रवतविध्य रािसाला जखमी करण्यात
कामयाब होतो. त्यानंतर सगळे च त्याच्यािर बाणाचे िार करत रहातात ि त्याला तो रािस
सहन करू शकत नाही. अलमिुष संतापाने लालेलाल झालेला अखेरीस बेशुद्ध होऊन रथातच
पडतो. थोड्या िेळांनी तो शुद्धीिर येतो ि त्यानंतर तो द्रौपदीच्या मुलांचे ध्िज स्तंभ पाडतो,
त्यांचे घोडे मारून टाकतो. अशाप्रकारे रथ, घोडे नसलेले ते द्रौपदीपुत्र तसे असतांना रािस त्यांचा
नाश करण्यासाठी त्यांच्यािर धािून जातो. त्यांची ती अिस्था झालेली पाहून अवभमन्यू त्यांच्या
ददशेने त्याचा रथ नेतो. त्यानंतर रािस ि अवभमन्यू असे द्वंद्व सुरू होते. िृत्र आवण िासिाच्या

द्वंद्वाची आछिम देणारे ते होते असें आकाशात बसलेले ऋषी सांगतात. त्या द्वंद्वाकडे सगळे योद्धे
पहात होते, तुमच्या आवण पांडिांच्या बाजूचे योद्धे सुद्धा लढाई थांबिून ते पहात रावहले होते,
कारण ते होतेच तसे प्रेिणीय. शक्र आवण समराचे द्वंद्व ककं िा देि आवण असुरांचे जसे होत होते
अवतप्राचीन काळी, तसे ते प्रेिणीय होते.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग सत्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग अठ्ठ्ठ्यांण्णिािा
धृतराष्ट्र बोलतात, अरे संजया मला सांग अलमिुष आवण अवभमन्यू ह्ांच्यातील द्वंद्वाची जास्त
मावहती मला समजून घ्याियाची आहे तरी ती सांग. त्याच प्रमाणे त्यात वभमांने काय के ले तेसद्ध
ु ा
मला ऐकाियाचे आहे. पांडिांचा रािसपुत्र घटोत्कच, नकू ल आवण सहदेि त्या िेळी काय करत
होते, तेसद्ध
ु ा मला ऐकाियाचे आहे. तू एक चांगला कथा िाचक आहेस म्हणून मला तुझ्याकडू न
ते ऐकाियाचे आहे. त्यािर संजय नम्रपणे बोलतो, मी आता तुम्हाला अलमिुष आवण अवभमन्यू
ह्ांचे द्वंद्व सांवगतले, त्यािेळी अजुवनांची काय अिस्था होती तेसद्ध
ु ा सांगतो. वभमसेन, नकू ल ि
सहदेि त्यांचे धैयवशील कायावचा सुद्धा परामरु्। मी घेणार आहे यथािकाश कमावकमावने. त्यावशिाय
वभष्म, द्रोण आवण कृ प ह्ाची करामत सुद्धा आपण पहाणार आहोत.
अलमिुष जोराजोराने ओरडत अवभमन्यूिर धािून गेला. अवभमन्यूसद्ध
ु ा तसाच ओरडत
त्याच्यािर धािून गेला. त्यांच्यात देि आवण दानिा सारखी लढाई जुपली. रािसाकडे भ्रमवसद्धी
होती ि अवभमन्यूकडे दैिी अस्त्रं होती. त्यांच्यामध्ये बाणांच्या बषाविाचे द्वंद्व सुरू झाले होते.
अवभमन्यू अलमिुषाच्या छातीत बाण मारतो. त्यानंतर त्याच्या सगळ्या प्रमुख इं दद्रयांिर तो
बाण मारतो. रािस रक्ताने भरलेला होतो. रािस सुभद्रापुत्रािर लहान बाणांचा िषावि करतो.
ते बाण अवभमन्यूच्या अंगातून आरपार गेले ि जवमनीत घुसले. अवभमन्यूच्या बाणांच्या
भडीमारामुळें रािस मागे सरकला. त्यानंतर रािस त्याची भ्रमवसद्धी िापरण्यास प्रारंभ करतो.
त्यामुळें अवभमन्यूच्या पुढे अंधार पसरला, त्याला कांहीं ददसेना. त्या अंधारामुळें कोणीही कांहीं
पाहू शकत नव्हते. कोण कोणाला ओलखू शकत नव्हते. वमत्र ि शत्रू समजतक नव्हते. अवभमन्यूने
त्याचे दैिी अस्त्र ज्याला सूयव अस्त्र सोडले. त्याच्या मुळे रािसाचे अंधार करणारे वनष्प्रभ ठरले.
सगळ्याना सगळे ददसू लागले. त्यानंतर सगळे रागािलेले राजे आवण अवभमन्यू रािसांिर
बाणांचा िषावि करू लागले. रािस तरीसुद्धा त्याचे भ्रम प्रयोग करत होता ि सुभद्रेचा पुत्र ते
सगळे वनष्प्रभ करत होता. त्यानंतर आपले कांहीं चालणार नाही हे समजल्याने तो त्याच्या
रथातून पोबारा करतो. त्यानंतर अवभमन्यू तुमच्या सैन्याचा संहार करण्यास सुरूिात करतो
मोठ्या जोमांने. वभष्म पहातो कीं कौरिांचे सैन्य अवभमन्यू उध्िस्त करत आहे, तो त्याच्यािर
बाणांचा भवडमारा सुरू करतो. दोघांत द्वंद्व सुरू होते, ते पहाण्यासारखे होते. त्यािेळी अवभमन्यू
त्याच्या मामा सारखा तेजस्िी ददसत होता. त्यानंतर अजुवन त्याच्या मुलाच्या मदतीला जातो.
वभष्म अजुवनाला अडितो जसे राहू सूयावला ग्रासतो. तुमचे पुत्र अनेक वभष्माला मदत करण्यासाठी

अजुवनाला िेढा घालतात. कृ प अजुवनालर बाण मारत असतात. त्यािेळी सत्यकी मध्ये वशरतो ि
कृ पांिर िार करू लागतो. कृ पाना तो जबर जखमी करतो. कृ प संतापून सत्यकीिर जोरानो कांहीं
बाण मारतो. त्याच्या छातीत जखमा होतात. त्यांचे द्वंद्व चालू असतांना मध्येच अश्र्ित्थामा येतो.
तो सत्यकीचे धनुष्य मोडू न टाकतो. धनुष्य तुटल्यामुळे सत्यकी भाले फे कू लागतो. ते भाले
अश्र्ित्थामाला िमी लागतात. तो बेहोष होतो. स्िताच्या ध्िजस्तंभाला धरून तो त्याच्या
रथाच्या टपािर बसून रहातो. थोड्याच िेळांत तो शुद्धीिर येतो ि पुन्हा जोराने सत्यकीिर हल्ला
करतो. द्रोणाचा पुत्र सत्यकीचा ध्िजस्तंभ उखडू न टाकतो. ते के ल्यािर अश्र्ित्थामा मोठ्याने
गजवना करतो. दोनही हाताच्या मुठी छातीिर मारत आनंद व्यक्त करतो. थोड्याच िेळात
द्रोणाच्या मुलािर बाणांचा मोठा िषावि सुरू होतो जो त्याला झेपणारा नव्हता. आपल्या मुलाला
सत्यकी हरित आहे ते पावहल्यािर द्रोण त्याचा मदतीला जातात. द्रोण वसनीच्या नातिािर
जोराचा िार करतात बाणांचा. त्यानंतर सत्यकी अश्र्ित्थामाला सोडतो ि द्रोणांिर लि कें द्रीत
करतो. त्या युद्धात कोण सरशी करतो ते ठरणार तेव्हढ्यात अजुवन सत्यकीच्या मदतीला जातो.
त्यानंतर द्रोण आवण धनंजय ह्ांच्यामध्ये तुफान द्वंद्व होते.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग अठ्ठ्ठ्यांण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग नव्व्याण्णिािा
धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, मला सांग संजया द्रोण आवण धनंजयामध्ये झालेल्या द्वंद्वाची
मावहती. मी विचारण्याचे कारण द्रोण अजुवनािर प्रेम करत होते कारण तो त्यांचा खास होता
इतका कीं त्याच्यासाठी त्या ब्राह्मणांने एका वनष्पाप शबर धनुधावर्याची फसिणूक के ली होती.
अशा पररवस्थतीत वशष्य प्रेम ि स्िामीभक्ती ह्ात काय श्रेष्ठ ठरते ते मला पहाियाचे आहे.
संजय सांगतो, ऐका राजे, त्यांचे द्वंद्व युद्ध वनतीच्या वनयमानुसार होत होते. पाथव द्रोणांिर
एका िवत्रयाच्या परं परेनुसार बाण मारत होता. त्यामध्ये पाथव द्रोणांना तीन बाण िमी मारतो.
त्याकडे द्रोण दुलवि करतात. त्यानंतर पाथव त्यांच्यािर बाणांचा िषावि करतो. थोडािेळ ते त्याचा
गुरू सहन करतो पण त्यानंतर एकदम अग्नी भडकािा असें द्रोण चिताळू न पाथाविर हल्ला
करतात. द्रण थकलेले िाटत होते ते लिात आल्यािर दुयोधन सुशमवनला त्यांच्या मदतीसाठी
धाडतो. तो वत्रगतावचा राजा नव्या उत्साहाने अजुन
व ािर चालून जातो. त्याचे सगळे बाण लोखंडी
होते. ते बाण धनंजयाच्या अंगात वशरत होते. ते झाल्यािर अजुवन मोठ्याने गजवना करत
त्यांच्यािर असे बाण मारतो कीं त्यामुळें तो मेला पावहजे. सुशमवन ि त्याचा मुलगा जीिािर
उदार होऊन पाथावशी लढू लागतात. त्यांच्यामध्ये बाणांचे युद्ध सुरू होते ज्यात एका बाजूस पाथव
ि दुसर्या बाजूस सुशमवन ि त्याचा मुलगा होते. अजुवन एकाच िेळी दोघांना आिरत होता. ते एक
पहाण्यासारखे युद्ध होते. आकाशात जमलेले देि, दानि, ऋषी ते युद्ध पाहून फारच संतुष्ट झाले.
असें युद्ध त्यांना फार पूिी झालेल्या युद्धाची आठिण देत होते. अजुवन िायव्य अस्त्र त्यांच्यािर
फे कतो. त्यामुळें िादळी िारे सुरू होतात. वत्रगतावचे त्या िादळामुळे अस्िस्थ होतात. त्याना लढणे
अशक्य होते. द्रोण ते पाहून सैल्य नांिाचे अस्त्र सोडतात. त्यामुळें िायव्यने सुरू के लेले िारे
थांबतात ि सगळे शांत होते. तोपयंत सुशमवन ि त्याचा मुलगा तेथून वनधून गेले होते. त्यानंतर
दुयोधन कृ प, अिंतीचे हिंद ि अनुहिंद, अश्र्ित्थामा, सल्य सुदविण, िल्हीक त्याच्या फौजेसह
पाथावला िेढा घालतात. त्यासह भागादत्त, श्रृतयूष वभमाला िेढा घालतात त्यांच्या हत्तीदलाने.
भुररश्रि, साल, शकू नीचा मुलगा उलूक माद्रीच्या देघांना घेराि करतात. त्यांच्यात बाणयुद्ध
प्रारं भ होते. वभष्म तुझ्या मुलांसह युवधष्ठीरािर चालून जातो.
वभमाला ददसते कीं भागादत्त ि त्याचे सहकारी हत्तीदल घेऊन त्याच्यािर स्िारी करण्यासाठी
येत आहेत, वभम ते आव्हान मोठ्या आनंदाने स्िीकारतो ि त्याची भलीमोठी गदा घेऊन तयार
होतो. वभम आता त्या हत्तींच्या गराड्यात गेला होता. त्यािेळी तो कु तीपुत्र सूयावसारखा तेजस्िी

झाला होता. गदेच्या प्रहारानी तो त्या हत्ती दलाला इतरत्र वपटाळण्यास सुरूिात करतो.
वभमाच्या शरीरािर त्या हत्तींच्या सुळ्यांचे िळ उठलेले होते. त्यात कांहीं हत्ती मरतात ि कांही
घायाळ होतात. त्या जखमातून वभमाचे रक्त िाहत होते तो त्या रक्तात नाहून गेला होता. कांहीं
हत्तींचे सुळे तो मोटून टाकतो. कांहींच्या डोक्यािर जोराने प्रहार के ल्यामुळे ते हत्ती बेहोष होऊन
पडतात. तोडलेले सुळे सुयावसारखे िापरत तो हत्तीना जखमा करू लागतो. त्याची गदा हत्तींच्या
रक्ताने भरलेली होती. तो त्याचा अितार सािात रुद्रासारखा होता. त्या हल्ल्यामुळे उरलेले हत्ती
पाठी दफरून पळू न गेल.े तो वभमाचा अितार पाहून तुमचे सैन्य पुन्हा एकदा रणभूमी सोडू न पळू
लागते.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग नव्याण्णिािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग शंभरािा
संजय पुढे सांगतो, ती दुपारची िेळ होती. सोमक आवण वभम ह्ांच्यात एक भयंकर सुद्ध
झाले. वभष्म पांडिांचे सैन्य धुमधडाक्याने ठार मारत होता. धृष्टद्युम्न, वशखंडी, विराट, द्रुपद, असें
सगळे वभष्मािर तुटून पडतात. त्या सगळ्यांना वभष्म त्याच्या मोठ्या बाणाने जखमी करतो.
त्यामुळे तो अपमान समजून ते योद्धे जास्त चिताळतात. त्यानंतर वशखंडी वभष्माला अनेक बाण
मारून जखमी करतो. परंतु, वशखंडी स्त्री आहे म्हणून ते कोणत्याह प्रकारचा प्रवतिार करत नाहीत.
ते त्या बाणांना सहन करत रहातात. परं तु, जेव्हां धृष्टदुम्न त्यांच्यािर बाण सोडतो तेव्हां आजोबा
त्याच्यािर बाणांचा िषावि करून त्याची वपछेहाट करतात. तरी द्रुपद वभष्मािर जोराचा मारा
करतात. त्यानंतर विराट त्यांना अनेक रठकाणी जखमी करतात. ते सगळे वशखंडीच्या आडू न िार
करत होते. अशाप्रकारे अनेक जोरदार बाणाने जखमी झालेले वभष्म त्यांच्या रक्तानेच नाहून गेलेले
ददसत होते. असे प्रथमच झाले होते. त्यानंतर गंगाधराने त्या योद्ध्यांिर बाण माराियास
सुरूिात के ली. त्यात त्या प्रत्येकाला पांच बाण त्याने मारले परं तु, वशखंडीला एकही बाण मारला
नाही. त्यानंतर ते वभष्माच्या सारथ्याला जखमी करतात. ते वभष्माला घेरून मारत आहेत ते
पावहल्यािर पांडिांचे इतर योद्धे द्रौपदीची पांचही मुल,ं कै के या बंध,ू सत्यकी, युवधष्ठीर असे सगळे
त्यांच्यात सामील होतात ि वभष्माला बाण मारू लागतात. ते जसे वभष्माभोिती जमा होतात
जसे वगधाडं मरणासन्न जनािराच्या भोिती जमा होतात. त्यािेळी दुयोधन त्याच्या पलटणींना
वभष्माला संरिण देण्यासाठी जाण्याचे आदेश देतो. त्यानंतर अक धमासान युद्ध पहाियाला
वमळते. त्यात बरे च योद्धे यमाच्या घरी धाडले जातात. त्याच प्रमाणे अनेक घोडे, हत्ती मारले
जातात भाल्यांच्या युद्धात. रथाचे घोडे मेल्यामुळें त्यािरील इं द्रासारखे सामथ्यविान, कु बेरापेिा
जास्त श्रीमंत आवण िृहस्पतीसारखे विद्वान असे राजे सामान्य रयते सारखे पायी इकडे वतकडे
धाित असतात. माऊत मेल्यामुळे ददशाहीन झालेले अडदांड हत्ती असे धाित होते कीं, त्यांच्या
पायाखाली तुमचे ि पांडिांचे शूरयोद्धे वचरडले जात होते. त्या हत्तींिरील अंबार्या, झेंड,े
अंगािरील जरी भरलेल्या चादरी असें सगळे त्या रणांगणात विखरून पडलेले होते. त्यात विविध
देशांचे सैवनक मृत झालेले होते. कांहीं तलिार बहाद्दर त्यांचे घोडे गेल्यामुळें हातात तलिारी
घेऊन शत्रूपिाच्या सैवनकांना मारत असतांना ददसत होते. ती एक भयंकर लढाई झाली त्या
आठव्या ददिशी. रथाच्या चाकाखाली दकत्येक सैवनक गेले ि त्यामुळें मारले गेल.े अशाप्रकारे
प्रत्यि युद्धापेिा असेंच जास्त लोक मारले जात होते. रणभूमीत असंख्य बाण, धनुष्य, भाले, गदा,
ढाली, माणसांची वचलखतं असें बरे च युद्ध सावहत्य इतस्ततः पडलेले होते. त्यावशिाय विविध

देशांचे ि पलटणींचे ध्िज, त्यांच्या काठ्या, स्तंभ, रथाची मोडलेली चाकं असे बरे च कांही तेथे
पसरून पडलेले होते ि त्यामुळे त्यांतून पळणेसुद्धा अशक्य झाले होते. प्रेतांचे ढीग जागोजागी
पडलेले होते. त्यांतून एकप्रकारची दुगंधी बाहेर येत असल्याचे जाणित होते. मोठ्या संख्येने
िवत्रय मरत होते त्या युद्धात. तेथे िहाणारी रक्ताची नदी त्या िैतरणा नदीची आठिण देत होती
वजच्या दकनार्याला सगळे मृत जमा होतात यमाच्या घरी जाण्या आधी. सगळे दोष देत होते कीं
दुयोधनाच्या मूखवपणामुळे असे िवत्रय मारले जात आहेत. कांहीं बोलत होते त्या धृतराष्ट्राच्या
लोभीपणामुळें ज्यामुळें त्यांने पंडुच्या सद्गुणी मुलांचा द्वेष के ला, तो ह्ा नरसंहाराला कारणीभूत
आहे. अनेक जण अनेक मतं मांडत होती. सगळे मात्र पांडिांची स्तुती करत होते. दुयोधनाला
गुन्हेगार ठरित होते. ते वभष्म, द्रोण कृ प ह्ा सगळ्यांना दोष देत होते. त्यांची अक्कल कोठे गेली
होती असे विचारत होती जनता हवस्तनापूरची. हे सगळे त्या द्युताच्या खेळांतून सुरू झाले. त्याच
िेळी वभष्म का नाही कौरिांना आिरू शकले? अहो राजषी, आता पहा तुमच्या सत्तेच्या ि
मुलाच्या लोभामुळें दकती माणसं मरत आहेत. त्यात तुमची मुलं सुद्धा मरत आहेत हे कसे झाले?
दुयोधनाला तुमची फू स होती म्हणूनच हे घडले ह्ाची प्रामावणक कबूली आपण देणार कां? जर
दुयोधनाला वभष्माने रोकले असते तर हे झाले नसते मग त्यांनी कां नाही रोकले असे
हवस्तनापूरची प्रजा विचारत होती. आता ती वनयती होती, असें बोलून आपण पळिाटा शोधणार
कां?
युद्धाचा आठिा ददिस भाग शंभरािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग एकशे एकािा
संजय पुढे सांगत असतो, सुशमवनाचे िवत्रय अजुवनाच्या मारामुळें यमाच्या घरी पोहोचतात.
परं तु, सुशमवन पाथावला दखमी करतो त्याच्या बाणांने. तो िासुदेिाला सुद्धा नव्िद बाण मारतो.
त्या संहारामुळे उरलेले िवत्रय रणभूमी सोडू न पळू न जातात. पाईक आपल्या हातातीस शस्त्रं
तेथेच टाकू न जातात. रथी रथ तेथेच टाकू न जातात. घोडे हत्ती असें बेिारशासारखे इकडे वतकडे
दफरत होते. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात अशी पररवस्थती झालेली होती. सगळे जीिाच्या
वभतीने पळत होते. राजे मेले होते त्यांचे सैवनक युद्धभूमी सोडण्याचा विचार करत होते. कारण
जर राजा नाही तर कशासाठी लढाियाचे ि मराियाचे असा प्रश्र्न ते विचारत होते. वभष्म ि
दुयोधन सुशमवनाच्या संरिणासाठी लढत होते बाकीचे दुयोधनाला न विचारता रणांगणातून
वनघून जात होते. कौरिांचे सैन्य आता पवहल्या इतके रावहलेले नव्हते. त्यातील कांहीं युद्धाचा
कल पाहून कौरिांची बाजू पडणार हे समजून तेथून वनघून जात होते. बरे च तुझे मुलगे आधीच
मारले गेले होते, त्यामुळें त्यांचे सैवनक लढण्याच्या मनवस्थतीत नव्हते. आपली बाजू सरशीत आहे
हे सिात आल्यािर पांडिांच्या बाजूचे राजे ि सैवनक उत्साहाने धनंजयाच्या नेतृत्िाखाली लढत
होते. ते आता वभष्माचा पुन्हा घेराि घालतात. त्यांना फार जोर आलेला होता. योद्धे रणगजवना
करत होते. ताडाचा ध्िजस्तंभ असलेला वभष्माचा रथ पांडिांच्या सैन्याने िेढला होता. तेव्हां
वभष्म त्याचे मोठे बाण मारण्यास सुरूिात करतो. त्यािेळी सूयव उतरणीला लागला होता. कौरि
गोंधळलेव्या मनवस्थतीत पांडिांशी लढत असतात. सत्यकी कृ तिमवनाला पांच बाणाने भोसकतो
ि जखमी करतो. द्रुपद द्रोणाला अनेक बाणांने पुन्हा पुन्हा घायाळ करत असतो. वभमसेन त्याच्या
पणजोबाला, िल्हीकाला बाणाने जखमी करतो ि त्याचा आनंद दाखिण्यासाठी तो जोरांने
ककं चाळतो. अवभमन्यूला वचत्रसेनाने बरे च बाण मारले होते त्याच्या बदल्यात तो अजुवनाचा मुलगा
वचत्रसेनाला बाणाने जखमी करतो असे त्यांचे एकमेकांना जखमी करण्याचे सत्र चालू होते.
अवभमन्यू वचत्रसेनाचे घोडे मारून टाकतो. त्यानंतर तो मोठ्याने गजवना करतो त्याचा आनंद व्यक्त
करण्यासाठी. वचत्रसेन संतापाने त्याच्या वनकामी झालेल्या रथातून उडी मारून खाली उतरतो ि
दुमुवखाच्या रथात चढतो. तेथून त्याचे युद्ध चालू रहाते. द्रोण द्रुपदाचे घोडे मारतो त्यामुळें जुन्या
िैराला स्मरून तो पांचल नरे श पलटणाचे घोडे िापरून द्रोणािर बाणांचा िषावि करतो. वभमसेन
िल्हीकाचे घोडे मारतो. त्याचा रथ वनकामी करतो. िल्हीक त्याच्या रथातून उतरतो आवण
दुयोधनाच्या रथात चढतो. सत्यकी कृ तिमवनाला हरिल्यानंतर वभष्माकडे त्याचा मोचाव िळितो.
वभष्म ते पाहून त्याच्यािर एक लोखंडी भाला फे कतो. तो भाला त्याच्या कडे िेगांने येत आहे ते

पाहून सत्यकी थोडा बािचळतो. परं तु, िेळीच सािरत तो त्या भाल्यािर बाण मारून त्याची
ददशा बदलतो. एक वनश्र्िास घेतो. थोडक्यात बचािलो असें तो स्ितःला सांगतो. सत्यकी तसांच
भाला वभष्मािर वततक्याच जोरांने फे कतो. वभष्म तो भाला तोडू न उलटितो. वभष्म वचडला
होता तरी हसत हसत सत्यकीिर बाण मारतो नऊ त्याच्या छातीच्या ददशेने. त्या सुमारास
युवधष्ठीर सत्यकीला संरिण देण्यासाठी त्याचे घोडदल, हत्तीदल घेऊन वभष्माला गराडा घालतो.
त्यामुळें एक तुंबळ युद्ध सुरू होते युवधष्ठीर ि वभष्मामध्ये. दोघे हजंकण्याच्या इषेने लढत होते.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग एकशे एकािा संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग एकशे दोन
संजय पुढे सांगतो. वभष्माला पांडिाने अशाररतीने िेढलेले पाहून दुयोधन त्याचा भाऊ
दुःशासनाला सांगतो, पांडिांनी आपल्या सरसेनापतीला घेरले आहे त्यांला संरिण देणे तुझी
जबाबदारी असेल. वभष्म िाचले तर ते त्यांनी ददलेल्या शब्दाप्रमाणे सगळ्या पांचालांना ि
पांडिांना आज ठार मारणार आहेत म्हणून त्यांना सांभाळणे फार महत्िाचे आहे. त्यांचे जीिंत
रहाणे कौरिांच्या भल्याचे आहे. पुढे तुझा मुलगा त्याच्या भािाला सांगतो कीं, कौरिांचे सैन्य
जमा करून वभष्माला िेढा घालणार्या पांडिांिर हल्ला करािा. ते सोपे नाही पण करणे आिश्यक
आहे असे ते एकमेकांत बोलत असतात. त्याप्रमाणे तो करू लागतो. शकू नी त्याच्या पलटणी घेऊन,
ज्यांच्या हातात तलिारी, भाले, दांडपट्टे अशी आयुध होती, पांडिांिर चाल करतात. त्याच्या
पलटणीत घोडेस्िार पाईक दोनही होते. जेव्हां ते हस्सा करून जातात तेव्हां त्यांचे ध्िज िार्याने
फडफडत होते ते फारच सुंगर िाटत होते. शकू नीच्या सैन्याचे कपडे देखणे होते. शकू नी सहदेि,
युवधष्ठीर ि नकू ल ह्ांना शह देतो. त्यानंतर दुयोधन, तुझा मुलगा, दहा हजाराची फौज पांडिांच्या
सैन्यािर सोडतो. मोठा गलबलाट एकू येतो. सैवनक लढू लागतात. डोंगरािर िार्यामुळें जेव्हा
बांबूचे बन हलल्याने जसा आिाज होतो तसा आिाज त्या रणभूमीिर त्या शस्त्रांच्या, घोड्यांच्या
टापांचा, हखंकाळण्याचा असा वमळू न येत होता. तो कै रिांकडू न झालेला हल्ला पांडिांत,
चलवबचल उत्पन्न करतो. युवधष्ठीर ि माद्रीची मुलं तो कौरिांचा हल्ला रोकतात यशस्िीपणे. ते
तीन पाडि चाल करून येणार्या कौरिांच्या योद्ध्याची मुंडकी उडिू लागतात. मुंडके नसलेली
धडं सगळीकडे पडलेली ददसू लागतात. माडाच्या झाडाचे नरळ जवमनीिर पडािेत असें त्यांची
मुंडकी धडापासून तुटून पडत होती. त्यामुळे नीजीि झालेले ते योद्धे तेथे तडफडत पडलेल ददसत
होते. आपला जीि िाचिण्यासाठी त्यांची धडपड पहाण्यासारखी होती अरे राजा. पाश्र्िवभूमीिर
रण िाद्ये ज्यांत मोठे झांज, ढोलकी, नगारे जोरा जोरांने िाजिली जात होती त्यांच्या गोंधळात
मरणार्या सैवनकांचे करूण रुदन ऐकू येत नव्हते. तो पराजय पाहून तुझा मुलगा फार दुःखी झाला
होता. तो सल्याला बोलतो, आपल्या नजरेसमोर तो मोठा पांडि आवण त्याचे साित्र बंधू आपल्या
सैन्याची खुलेआम कत्तल करत आहेत आवण आपण कांहींच करू शकत नाही हे मोठे नामुष्कीचे
आहे. त्यांचा नाश के ला पावहजे. तुम्ही ि तुमचे वमत्र राजे त्यांना आिरू शकले नाहीत तर हे युद्ध
आपल्या हातून गेल्या सारखेच समजािे लागेल. मग तुम्हालासुद्धा कांहीच वमळणार नाही, तुमची
सगळी मेहनत िाया जाईल. हे युद्ध करण्या मागील जो आपल्या सगळ्यांचा उद्देश आहे तेसुद्धा
संपुष्टात येईल. तुझ्या मुलांचे ते उद्गार ऐकू न सल्य पांडिांना आिरण्यासाठी पुढे जातो. तो नव्याने

युवधष्ठीरािर नव्याने हल्ला करतो. पुन्हा जोमाने युद्ध सुरू होते. युवधष्ठीर सल्याला बाणाने घायाळ
करतो. नकू ल ि सहदेि तसेंच करतात. सल्य कांहीं कमी नसतो, तोसुद्धा त्या वतघांना बाणाने
जखमी करतो. ते होत असतांना दूरून वभम ते पहातो ि तेथे येण्यासाठी वनघतो. त्याला सल्याला
ठार माराियाचे असते. तो युवधष्ठीराच्या मदतीसाठी सल्याच्या रथाजिळ जातो. वभमाला
कशाचीच वभती िाटत नसते. आता सूयव मािळतीला लागला होता, त्यामुळें त्या ददिसाचे युद्ध
आटोपते घेण्याच्या तयारीला सगळे लागतात.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग एकशे दोन संपला.

युद्धाचा आठिा ददिस
भाग एकशे तीन
संजय पुढे सांगत असतो, वभष्म रांगाने पांडिांिर बाणांचा िषावि करू लागतात. ते वभमाला
बारा बाण मारतात. नकू लाला तीन मारतात, सत्यकीला नऊ, आवण सहदिाला सात मारतात.
युवधष्ठीराच्या छातीत आवण हातािर असें बारा बाण मारतात. ते धृष्टद्युम्नालासुद्धा बाणांने जखमी
करतात. त्यानंतर मोठी गजवना करतात. त्याच प्रमाणे युवधष्ठीर वभष्मािर बारा बाण फे कतो.
त्यािेळी द्रोण मध्ये येतात आवण वभमाला ि सत्यकीला प्रत्येकी पांच बाण मारतात. त्या बदल्यात
ते पांडिसुद्धा द्रोणांना बाणाने जखमी करतात.
सौिीर, दकति, असे पवश्र्चम आवण पूिेकडील तसेंच उत्तरेकडील ि मालिातील राजे,
अवभशहा, सुरसेना, वसिी, िसस्ती, वभष्मािर हल्ला करतात कारण वबष्माने त्यांच्या सैवनकांना
मारलेले असते. त्यांची अयुध वभन्न प्रकारची होती. त्यात अग्नीबाण प्रामुख्याने होते. ते पांडिांचे
दोस्त राजे होते. अशाररतीने ते सगळे वमळू न वभष्मािर चाल करतात. त्या सगळ्यांच्या एकवत्रत
हल्ल्याने वभष्म यहत्कं वचतही घाबरत नाहीत. तो िृद्ध योद्धा त्या सगळ्यांना एकटाच झेलत
असतो. तो त्या सगळ्यांचा पराभि करत असतो. वभष्म त्या योद्ध्यांचे हत्ती घोडे मारत जातो
त्यामुळे ते रथ हत्ती सोडू न जवमनीिर येतात. त्यांच्याकडे असलेली नळीका शस्त्रं कु चकामी
ठरतात. लिकरच ते योद्धे समजून चुकतात कीं, ते वभष्माला परावजत करू शकणार नाहीत.
त्याच्या धनुष्याच्या टणत्काराने ते दचकूं लागतात. वभष्माचे बाण शत्रूच्या अंगात घुसून मातीत
रुतत होते असा त्यांचा िेग ि जोर होता. चौदाहजार रथी जे छेड्डी, काशीस, करुष अशा राजांचे
होते ते पांडिांसाठी जीि देण्यास तयार होते, वभष्माच्या बाणांच्या िषाविामुळें यमाच्या घरी गेले
होते. असंख्य रथ मोडलेल्या अिस्थेत त्या रणभूमीत पडलेले होते. रथांचे तुटलेले भाग सिवत्र
विखूरलेले होते. त्यात मेलेलेया युद्ध्यांची मुंडकी त्यांच्यािरील चंदनाच्या लेपासह ददसत होती.
त्यांच्या गळ्यातील दावगने सूयवप्रकाशात चमकत होते. असंख्य शस्त्रं मातीत पडलेली होती. ज्यांचे
धनी यमाकडे गेले होते. मेलल
े े घोडे, हत्ती ि त्यांचे तुटलेले अियि सगळीकडे पडलेले ददसत होते.
मोडू न पडलेले ध्िजस्तंभ, फाटलेले झेंडे, गळ्यातील फु लांच्या माळा सिवत्र इतस्ततः पडलेले ददसत
होते, म्हणजे मोठे युद्ध झाले होते हे जाणित होते. पांडिांचे सैन्य त्या संहारामुळें मोठ्याने आक्रोश
करत होते. जे वशरकाड वभष्माने के ले होते त्यामुळें ते फारच व्यथीत झालेले ददसत होते. त्या
युद्धात बाप मुलाला मारत होता ि मुलगा बापाला मारत होता असें भीषण युद्ध ते होते. पांडिांचे
अनेक योद्धे त्यांची शस्त्रं टाकू न पळू न जात होती. त्यांच्या चेहर्यािर भय स्पष्ट ददसत होते. ते

पाहून कृ ष्ण अजुवनाला बोलतो, "अरे पाथाव, ज्या घडीची तू िाट पहात आहे ती येऊन ठे पली आहे.
तुला आठिते कां, त्या विराटाच्या सभेत तू बोलला होतास कीं, तू धृतराष्ट्राचे मुलगे आवण द्रोण
ि वभष्म अशा सगळ्यांना मारून टाकणार आहेस. ते शब्द खरे करण्याची िेळ आली आहे.
िवत्रयाचे कतवव्य समजून तू वबनधास्तपणे युद्ध कर". िासुदेिाचे ते उद्गार ऐकू न अजुवन गप्प बसला
तो कृ ष्णाकडे प्रश्र्नाथवक दृष्टीने पहात राहीला. पाथव त्याला बोलतो, अशाररतीने आप्तांचे मृत्यू
घडिून मला नरकातच सत्ता वमळे ल. िनिासात जे तपोश्र्चरण के ले त्याचा काय उपयोग झाला.
असें बोलून तो माधिाला आश्र्िासन देतो कीं, मी तू जे सांगवशल ते करणार आहे. तुझ्या आदेशांचे
पालन करण्यात आम्हा पांडिांचे भले आहे. मी कु रु घराण्याचे आजोबांना ठार मारणार आहे.
कारण, ती तुझी आज्ञा आहे. त्यानंतर वजश्नु माधिाला त्यांचा रथ वभष्माच्या समोर नेण्यास
सांगतो. त्यानंतर पुन्हा पांडिांचे वबथरलेले सैन्य गोळा होते ि युद्धाच्या तयारीत होते.
त्यारठकाणी वभष्म एकाद्या हसंहासारखे आव्हान देत होतो सगळ्या योद्ध्याना. लिकरच
अजुवनाचा रथ त्यांच्या पुढे जातो. वभष्म त्याच्यािर बाणांचा िषावि करू लागतात. त्या बाणांमुळें
अजुवनाचे शुभ्र घोडे जखमी होतात परं तु, मोठ्या वशताफीने कृ ष्ण ते घोडे आिरत असतो. अजुवन
त्याच्या गांडीिातून एक बाण फे कतो त्यामुळे वभष्माचे धनुष्य तुटते. ते त्यांच्या हातातून पडते.
वभष्म दुसरे मोठे धनुष्य हातात घेतात. त्यांच्या डोळ्यात एक िेगळीच चमक ददसते. अजुवन
रागात ते धनुष्यसुद्धा मोडू न टाकतो. त्यािर शंतनुपुत्र त्याची िहाव्िा करतात. ते मोठ्याने
बोलतात की, "फार छान, फार छान", वभष्म आणखीन एक निीन सुद
ं र ि मोठे धनुष्य धारण
करतात. त्या धनुष्यातून तो अजुवनाच्या रथािर अनेक बाण मारतात. कृ ष्ण त्याचे घोडे कसेतरी
आिरत असतो. कारण, त्या बाणांमुळें ते घोडे वबचकत होते. रथाचे चक्राकार दफकिण्यामुळे
वभष्माचे नेम चुकत होते. कृ ष्णाचे सारथ्य पणाला लागले होते. दोघांचे बाण एकमेकांना लागत
होते. िासुदेि पहातो कीं, पाथव मनापासून युद्ध करत नाही ि वभष्म मात्र त्यांच्या िेगांने युद्ध
करत आहेत ते त्याला सहन होत नाही. कृ ष्ण सारथ्य सोडतो ि रथातून उतरतो, मोठी गजवना
करत वभष्माकडे धाित जाऊ लागतो. त्याचे डोळे क्रोधाने लालेलाल झाले होते. त्याच्या हातात
फक्त चाबूक होता जे सारथ्याचे शस्त्र असते. त्या चाबकाने तो वभष्माला मारणार होता, कृ ष्णाचा
तो अितार पाहून पहाणार्यांचे श्र्िास थांबले होते. तो ओरडू लागला, "वभष्माचा िध झाला,
वभष्माचा िध कृ ष्णाने के ला", असे ते प्रेिक ओरडू लागले. वपतांबर नेसलेला तो पूणावितार तो
जनादवन ज्याची कांती सािळी होती, वभष्माकडे धाित होता. ते दृष्य विलिण होते राजश्री.

वभष्म तो कृ ष्णाचा अितार पाहून आपले धनुष्य बाजूला करून बोलतात, "अहो भगिंत या,
माझ्याकडे या, अहो देिांचे देि, शतितकु ळी जन्म घेतलेले सािात विष्णू, माझा पराभि करून
मला मृत्यू द्या, त्याचीच मी िाट पहात होतो दकत्येक िषे. आपल्या हातून मरण्याचे मला भाग्य
लाभू द्या. अहो गोहिंदा, तुला हिे तसे तू मला मारू शकतोस, कारण मी आपला गुलाम आहे
वचरं तन. ते त्याचे बोलणे होत असतांना अजुवन लावजरिाणा झाल्यासारखा कृ ष्णाच्या मागे धाित
जातो ि कृ ष्णाचे हात पकडतो त्याला थांबिण्याचा प्रयत्न करतो. तरीसुद्धा तो जनादवन अजुवनाला
दूर ढकलून िेगांने वभष्माकडे जातच रहातो. अखेरीस पाथव कृ ष्णाचे पाय पकडतो. हृवषके शाला
तो कसेतरी थांबितो. अखेरीस अजुवन कृ ष्णाचे पाय घट्ट धरतो ि त्याच्या पाया पडतो तेव्हां कोठे
भगिंत थांबतात. रडकुं ड्या आिाजात धनंजय त्याला बोलतो, "अहो सिवज्ञ के शिा, आपण मला
िचन ददले होतके कीं, आपण ह्ा लढाईत लढणार नाही, आपल्याला लोक खोटे िचन देणारा
समजतील, त्याचे पाप मला लागेल, मी सुद्धा ददलेले िचन पाळू न दाखिीन, मी आमच्या
वपतामहाचा िध करून दाखिीन. मी आमच्या शत्रूमचा नाश करून दाखिीन. मी त्या महारथींना
त्यांच्या रथांतून खाली पाडीन. माधि ते ऐकल्यािर कांहीं बोलत नाही. तो पुन्हा त्यांच्या रथात
जाऊन बसतो. ते दोघे त्यांच्या रथात चढल्यािर वभष्म हसत हसत, पुन्हा एकदा अजुवनािर
बाणांचा िषावि करू लागतो. तुमचे देिव्रत युद्धात असंख्य योद्ध्यांचे जीि घेत होते, त्यानां ते
आिडत असािे कदावचत. आता पयंत पांडि तुमच्या आघाड्या फोडत होते आता वभष्म
पांडिांच्या आघाड्या मोडण्याचे काम करू लागतात. असंख्य सैवनक जीिावनशी जातात. त्या
अितारात वभष्माकडे कोणी पाहू शकत नव्हतं. वभष्म दुयोधनाला ददलेला शब्द पाळण्याची
पराकाष्ठा करत होते. वभष्म पांडिांच्या बाजूच्या राजांना कं ठस्नान घालत होते. त्या सुमारास
आठव्या ददिसाचा सूयव विवतजाला टेकला होता. सूयावचे दकरण सुद्धा शांत होत होते. तो ददिस
संपल्याचे रणिाद्यांनी सुचीत के ले, दोनही कडची िाद्ये एका सुरात सांगत होती कीं, सैवनकांनो,
आता आपला विश्रांती घेण्याचा समय आला आहे.
ददिसभराच्या मारामारीने थकलेले दोनही बाजूचे योद्धे आिरू लागतात. झपाट्याने अंधार
पसरू लागतो. अहो राजश्री, तुमचा मुलगा त्याच्या सल्लागारांबरोबर उद्याच्या लढाईचे
ठरिण्यासाठी त्याच्या शावमयान्यात जातो.
कोल्हे, लांडगे, वगधाडं, कु त्री आवण त्याबरोबर रािस ि वपशाच्च त्या अंधारातून रणांगणािर
मरून पडलेल्या प्रेतांचा घास करण्यासाठी पुढे सरकत होती.
युद्धाचा आठिा ददिस भाग एकशे तीन संपला.

युद्धाचा नििा ददिस
युवधष्ठीर वभष्माला भेटतो
भाग एकशे चार
संजय पुढे सांगत असतो, त्यांचे युद्ध जोरात चालू असतांना सूयव मािळला. अंधार पसरू
लागला. कोणी कोणाला ओळखू शकत नव्हते त्यामुळें लढाई थांबली ि त्याच िेळी युद्ध बंदीचे
नगारे िाजू लागले. पांडिांचे लष्कर वभष्माच्या प्रवतकारामुळें इतके घाबरलेले होते कीं, ते
रणभूमी सोडू न पळू लागले होते. त्यांना थांबिणे युवधष्ठीराला प्रयत्न करतो पण ते सोपे नव्हते. ते
कौरिांचे युद्धभूमी सोडू न आपापल्या तंबूत गेले. त्या भयानक रात्री पांडि, िृश्र्नी आवण श्रींजय
पुढच्या हालचालीसाठी मसलत करण्यासाठी एकत्र बसतात. कोणत्या हालचाली के ल्याने आपले
भले होईल त्याच्या िर ते खलबत करतात. भरपून बातचीत झाल्यानंतर युवधष्ठीर ठरितो कीं,
"अरे कृ ष्णा, वभष्माला आिरणे कोणालाही शक्य नाही. तो तिकासारखा विषारी झालेला आहे.
त्याच्या शस्त्रांपुढे कोणीही उभा राहू शकत नाही. िरुणदेि, कु बेर असे कोणीही वभष्माच्या
बरोबरीला राहू शकत नाहीत. अशी पररवस्थती आहे. त्यामुळें मी दुःख सागरात बुडलो आहे. अशा
युद्धापेिा मी िनात जाऊन बसणे पसंत करीन. मला युद्ध मुळातच नको होते. वभष्म आम्हा
सगळ्यांना मारून टाकणार आहे. आम्ही िनात होतो ते चांगले होते, जास्त सुखात होतो. अखेरीस
जन्म कशासाठी असतो, आत्मानंदासाठी हे तू जाणतोस. त्यासाठी सत्ता कशाला पावहजे"? "अरे
जनादवना, माझ्या भािांना बाणांच्या जखमा त्रास देत आहेत. त्यातून ते दररोज कसे लढतात ते
त्यांना माहीत. माझ्यामते जीिन मौल्यिान आहे, परं तु, ते दकती मुष्कील आहे ते आता मला
समजत आहे. माझ्या योग्यतेचे काय कायव आहे ते सांग जे माझ्या िवत्रय िणावच्या वनयमांत आहे".
कृ ष्ण त्याला बोलतो, "अरे धमावच्या मुला, तू सत्यिादी आहेस तुला हचंता करणे शोभत नाही.
तुझ्या पदरी चार अहजंक्य भािंडे आहेत. अशा पररवस्थतीत तू कां असें विचार करतोस. वभष्माची
पिाव करू नकोस, िेळ आली तर मी त्याला मारीन, तू मला ते काम करण्याची आज्ञा करू शकतोस.
असे कांहीं नाही, जे मी तुझ्यासाठी करू शकत नाही. वभष्माला युद्धात ठार मारण्याचे काम कांहीं
मला विशेष नाही. धृतराष्ट्राच्या समि त्यांचा िध मी करू शकतो. जर फाल्गुनी वभष्माला
मारण्यास तयार नसेल तर ते काम मी करीन पण तू असा वनराश होऊ नकोस. तुला ह्ा युद्धात
खात्रीचा विजय देण्यासाठी वभष्माला मारणे अगत्याचे आहे म्हणून ते होईल. माझी वहम्मत पहा
जी इं द्राच्या सारखी आहे, त्या म्हातार्याला मी त्याच्या रथातून खाली पाडीन जो नेहमी

सगळ्यांना बाण मारत असतो. जो माझ्या पांडिांचा िैरी तो माझा िैरी असतो. जे तुझे ते माझे
तसें जे माझे ते तुझे आहेत. तुझा बंधू अजुवन माझा सखा आवण वशष्य आहे. अजुवनासाठी मी माझ्या
शरीराचा तुकडा कापून देईन इतका तो मला वप्रय आहे. त्याच प्रमाणें तुझा भाऊ सुद्धा माझ्यासाठी
कांहींही कराियाला तयार आहे असे आमच्यात सख्य आहे. आम्ही एकमेकांचे संरिण करण्यास
तयार असतो. म्हणून आता मला आज्ञा दे कीं, मी वभष्माला के व्हां ि कसे ठार मारू. अरे राजा
तुला आठिते कां, उपप्लव्य मध्ये पाथावने शपथ घेतली होती कीं, तो गंगापुत्राचा िध करेल. ते
त्या हुशार माणसाचे बोल लिात घे. जर पाथावने मला सांवगतले तर मी त्याला मारीन नाहीतर
तो मारे ल. त्याला मारणे कांहीं फार अिघड गोष्ट नाही. जर वभष्माने वजश्नुला आव्हान ददले तरच
तो त्याला मारू शकतो कारण तसे त्यांच्यात ठरले आहे. पाथाव कांहींहीं करू शकतो. तो
देिांनासुद्धा भारी जाणारा आहे. तो दैत्य, दानि रािस अशा सगळ्यांना आटपणारा नाही.
त्यामुळें वभष्म त्याच्यासाठी कांहीं मोठी गोष्ट नाही. शंतनुचा मुलगा आता मवतभ्रष्ट झाला आहे,
त्याची सद्बुद्धी नष्ट झाली आहे. त्याला काय करािे ि काय करू नये ते समजत नाही".
ते ऐकू न युवधष्ठीर बोलतो, तसेंच हो. तुझ्यापुढे कोण रटकणार नाही. मला जे हिे ते नेहमी
वमळत गेले आहे. तू नेहमीच माझ्या बरोबर असतोस. अरे गोहिंदा, तू माझा नेहमीच संरिक
झाला आहेस. वभष्म मला म्हणाले होते कीं, मी पांडिांना सल्ला देईन पण लढाई झाली तर मी
कौरिांच्यासाठी लढेन. त्यासाठी मला असें िाटते कीं, आपण एकदा वभष्मांना भेटून त्यांच्या
मृत्यूची काय कथा आहे ते समजून घेऊया. त्यासाठी आपण सगळे एकत्रपणे आजोबांना भेटण्यास
लिकरात लिकर जाऊ. मला खात्री िाटते कीं, ते चांगला सल्ला देतील. त्यानंतर युद्धात मी ते
करीन जे ते मला सांगतील. आम्ही जेव्हां लहानपणी आईबापावशिाय मोठे झालो तेव्हां तेंच
आम्हाला काय योग्य ि काय अयोग्य ते सांगत होते. मला िाईट िाटते कीं आम्हाला आमच्या
आजोबाला मारािे लागत आहे. ह्ा िवत्रय िणावचा वधक्कार असो. संजय सांगतो, ते युवधष्ठीराचे
ऐकू न कृ ष्ण बोलतात, मला तुझे हे योग्य िाटते, ते देिव्रत असें आहेत कीं, ते नुसत्या नजरे ने शत्रूचा
नाश करू शकतात. तू विचारलेस तर ते खात्रीने खरे तेंच सांगतील. त्यांना सल्ला विचारल्यािर
त्याप्रमाणे आपण लढाई करू. ते योग्य आहे.
ते ठरल्यािर सगळे पांडि आवण िासुदेि वभष्माकडे जाण्यास वनघतात. त्यांच्या
शावमयान्यात ते वशरतात ि त्यांच्यापुढे मान खाली घालून उभे रहातात. वभष्म त्यांचेस्िागत
करतात. बोलतात, या बसा, अरे धनंजया, वभमा आवण युवधष्ठीरा आवण माद्रीच्या मुलांनो या
तुमचे स्िागत करतो. तुमच्यासाठी मी काय करू शकतो. जरी ते फार अिघड असले तरी ते सांगा.
मी ते करण्यास तयार आहे. ते त्यांचे ऐकू न युवधष्ठीर आनंदीत झाला. तो आजोबाला बोलतो,

"आपण सगळ्या गोष्टींत प्रिीण अहात. मला सांगा आम्ही ह्ा युद्धात कसे हजंकू. आम्हाला सत्ता
कशी वमळे ल. हे संहाराचे सत्र कसे थांबेल? मला ते सांगा. मला सांगा, आपल्याला कसे हरिता
येईल"? तुम्ही जेव्हां बाणांचा िषावि करू लागता तेव्हां कोणीही तुमच्यापुढे उभा राहू शकत
नाही. आपल्या पुढे कोणीही लढू शकत नाही. असें सांगा ज्यामुळे आम्ही ही लढाई हजंकू ि आमचे
राज्य आम्हाला वमळे ल आवण आमच्या सेनेचा विध्िंस होणार नाही.
वभष्म सांगतो, "जोिर मी जीिंत आहे, तोिर कोणीही माझ्यािर हजंकू शकत नाही. मला
मारािे लागेल तरच तुम्ही हजंकाल. दुसरा कांहीं मागव तुमच्यासाठी नाही हजंकण्याचा. मी
मेल्यािर सगळे मारले जाणार आहेत. म्हणून तुला हजंकाियाचे असेल तर मी जे सांगतो तसे
करािे लागेल. मी नष्ट झाल्यानंतर तू हजंकवशल ि तुझे राज्य तुला वमळे ल. मला मारण्यातच तुझे
अंतीम वहत आहे. कारण तशी वनयवत आहे, पंडुपत्र
ु ा. तू पाथावला मला मारण्याची परिानगी दे.
पुढे वभष्म बोलतो, जोिर माझ्या हातात माझे धनुष्य आहे तोिर मी अहजंक्य आहे परं त,ु जर मी
ते खाली ठे िले तर मला पाथव ककं िा वशखंडी मारू शके ल. त्याच प्रमाणे, मी ज्याने शस्त्र टाकली
आहेत, जो मला सांगतो कीं तो माझा आहे, जो असहाय्य आहे, ज्याचे िळण बायकांसारखे आहे,
ज्याला फक्त एकच पुत्र आहे, जो फालतु आहे अशा जणांबरोबर मी लढू शकत नाही. आणखीन
सांगतो ते ऐक, जर मी एकादे अशुभ वचन्ह पावहले तर लढणे बंद करतो. तो वशखंडी मला मारू
शकतो. कारण तो सुरूिातीला स्त्री होता. त्याच्या मागे एक इवतहास आहे. त्या शूर योद्ध्याला
पुढे करून त्याच्या मागून पाथव माझ्यािर िार करू शकतो. मला सगळ्या शरीराला अजुवन बाणांने
छेदन
ू टाकील. मी मरणासन्न अिस्थेत पडीन पण मरणार नाही. कारण अरे कुं तीपुत्रा तुला माहीत
आहे कीं, मी इच्छामरणी आहे. मला फक्त दोनच मारू शकतात सगळ्या वतनही जगात त्या
अिस्थेत ते म्हणजे कृ ष्ण ि अजुवन. विभत्सू त्याची शस्त्र घेऊन माझ्यािर असा हल्ला करील की
मी रथातून खाली फे कला जाईन. तसा पडले तरी मला मृत्यू येईल. मला मारल्यानंतर तू सगळे
कौरि मारू शकवशल.
संजय पुढे सांगतो, ते ऐकल्यािर पांडि आजोबाला िंदन करून त्यांच्या तंबूत जातात.
त्यानंतर गंगापुत्र मरणाच्या तयारीने अजुवनांकडे पहातो, तो सांगतो, अजुवन रडकुं डा झाला होता.
त्याला त्याच्या हातांने त्याच्या वप्रय वपतामहास मारािे लागणार होते. ती कल्पना त्याला सहन
होत नव्हती. तो कृ ष्णाला बोलतो, "अरे माधिा, खरोखरच मी माझ्या आजोबांना मारले पावहजे
कां? ते माझे िडील आहेत. त्यांच्यािर मी िार करािा हे कसे योग्य होईल"? आम्ही लहान होतो

तेव्हां मी त्यांच्या मांडीिर चढण्याचा खेल खेळत असें त्यािेळी माझ्या मळलेल्या पायांने त्यांचे
कपडे खराब होत असतं. मी त्यांना बाबा म्हणून हांक मारत असें तेव्हां ते सांगत कीं, ते माझे
बाबा नाही तुझ्या बाबांचा बाबा आहे. अशा माझ्या वप्रय वपतामहास मी कसे मारणार? अरे
माधिा, मी त्यांना नाही मारू शकणार. त्यािर कृ ष्ण त्याला सांगतो, तू त्यांचा िध करण्याची
शपथ घेतली आहेस हे तू विसरू शकत नाहीस. तू पुन्हा पुन्हा तुझ्या िवत्रय कतवव्याचा अपमान
करत असतोस. त्यांना रथातून खाली टाकण्याचे काम कर. त्यांना मारल्यावशिाय तुम्हाला यश
वमळणार नाही. त्यानंतर तो यमाच्या घरी जाईल. जे भाग्यात वलहीले आहे ते होणारच. वभष्माना
इं द्रसुद्धा हरिू शकत नाही. त्यांना वबनददक्कत मारून टाक. तुला ते सांगतो जे बृहस्पती शक्राला
सांगत होते, वनतीशास्त्र सांगते की, जर गुणिान िृद्ध तुमचा शत्रू म्हणून तुला माराियाला आला
तर त्याला माराियाला घाबरू नये. कारण कोणीतरी एक जगणार असते. हे िवत्रयाचे कतवव्य
आहे. दुसरे असे कीं, वशखंडी वभष्माच्या मृत्यूस कारणीभूत असेल कारण तसे वनयवतत आहे तू
के िळ कारणमात्र असवशल.
संजय पुढे सांगतो, वभष्माच्या परिानगीने त्याचा कशाप्रकारे िध कराियाचा ते वनवश्र्चत
होते. त्यानंतर सगळे पांडि समाधानाने आपापल्या तंबूत विश्रांती घेण्यासाठी जातात.
युद्धाचा नििा ददिस भाग एकशे चार संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे पांच
धृतराष्ट्र बोलतो, मला सांग संजया, वशखंडी कसा वभष्माच्या पुढे गेला. तसेंच वभष्म कसे
पांडिांिर चालून गेल.े
संजय सांगतो, सूयव उगिण्याच्या सुमारास युद्ध प्रारं भाचे नगारे िाजू लागले. झांजा, तुतार्या
जोरजोराने नांद करू लागले. शंखनाद सगळीकडे गांजू लागले. त्यात आजच्या ददिशी वशखंडी
आघाडीला रहाणार असतो. वभष्मांच्या समोर तो जाणार असतो. वभमसेन ि अजुवन वशखंडीचे
संरिक झाले होते. त्यांच्या मागे द्रौपदीची मुलं होती. त्यांच्या बरोबर अवभमन्यू होता. त्यामागे
सत्यकी ि चेकीतन होते. त्यांच्या मागहे होता धृष्टद्युम्न. त्यांच्या मागे युवधष्ठीर होते. सिांच्या
मागे होते नकू ल ि सहदेि. त्यांच्या मागे विराट त्यांच्या सैन्यासह होते. अशारचनेचे पांडिांचे
सैन्य कौरिांिर चालू गेल.े त्याच प्रमाणे कौरिांची सेनासुद्धा पांडिांच्यािर चाल करते. वभष्माला
तुझे मुलगे संरिण देत असतात. त्यांच्या मागे द्रोण होते. त्याना अश्र्ित्थामाची साथ होती.
त्यामागे भागादत्त होते. त्यांचे हत्तीदल त्यांच्या बरोबर होते. त्यांच्या मागे कृ प, कृ तिमवन,
सुदाविणा, जयद्रथ, शकू नी, बृहद्वल अशी व्यिस्था होती. त्यावशिाय इतर अनेक राजे त्यांच्या
उरलेल्या सेनेवनशी लढण्यासाठी तयार होते. दररोज प्रमाणे वभष्म आजचे व्यूह तयार करतात.
त्यानंतर युद्ध आरंभ होते. त्यामुळें यमाच्या राज्यात आणखीन माणसे फे कली जात असतात.
पाथव वशखंडीला ठरल्याप्रमाणे आघाडीला ठे ितात. वभष्म त्यांच्या बाणांच्या िषाविाने असंख्य
योद्ध्यांना कं ठस्नान घालत असतात. नकू ल सहदेि तुझ्या सैन्याचा खत्मा करत होते. दोनही
बाजूच्या सैन्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत होती. दकत्येक राजे ि त्यांच्या सैन्याने
आधीच आपली सैन्ये युद्धातून काढू न घेतलेली होती. त्यामुळें कु रुिेत्र पवहल्या ददिसा सारखे
गजबजलेले ददसत नव्हते. पुन्हा एकदा नरसंहार सुरू झाला होता. श्रींजय आवण पांडिांच्या
जोरदार मार्यापुढे तुझे सैन्य रटकू शकत नव्हते.
धृतराष्ट्र विचारतो, मला सांग संजया, महाबली वभष्म युद्धात काय करत होता. जोरदार
हल्ला करणार्या पांडिांचा त्यांने कसा बंदोबस्त के ला. त्याने पांडिांच्या ि सोमकांच्या फौजांचा
कसा खात्मा के ला.
संजय सांगतो, मी आपल्याला सांगतो, जेव्हा पांडिांचे योद्धे तुमच्या आजोबांिर तुटून पडले.
युवधष्ठीराने तुमच्या अनेक फौजांचा नायनाट के ला. त्यात माणसांप्रमाणे घोडे, हत्तीसुद्धा मारले

जात होते. वभष्माला ते सहन झाले नाही. तो मोठ्या ताकदीने पांडिांच्या फौजांिर बाणांचा
िषावि करू लागला. त्यात पांडि, पांचाल, श्रींजय अशा सगळ्याचे सैन्य मार खात होते. पांच
पांडि जोरांने युद्ध करत होते ते कौरिांचे घोडे हत्तीसुद्धा मारत होते. सिवकडे हलकल्लोळ माजला
होता. दोनही बाजूंचे सैवनक मोठ्या संख्येने त्या ददिशी सुद्धा मरत होते. सगळे वभष्मािर तुटून
पडतात. वभष्म त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने लढत असतात. वभष्म गोल दफरत त्यांच्या बाणांचा
िषावि करत होते. पांडि त्यामुळें दुःखी झाले होते. वशखंडीचे सैन्य तो सफा करतो. तरी वशखंडी
त्यांच्या छातीत तीन बाण मारतो. त्यामुळे वभष्माला फार रांग येतो परंतु, तो कांही करू शकत
नाही. तो वशखंडीला पाहून मोठ्याने हसत बोलतो, "तू मला मरलेस तरी मी तुझ्यािर िार
करणार नाही. तू खरा स्त्री आहेस म्हणून मी तुझ्याशी लढणार नाही". ते ऐकल्यािर संतापलेले
वशखंडी त्याला प्रत्यत्तर देतो, "अरे िवत्रयिंशाचा नाश करणार्या, ज्यांने परशुरामाला सुद्धा
जेरीस आणले त्याच्याशी मी आज दोन हात करणार आहे. मी तुला आज मारणार आहे म्हणून तू
आता मरण्यास तयार हो. हे माझे बोलणे ऐकल्यािर तुला काय कराियाचे ते कर. मी तुला
सोडणार नाही".
संजय पुढे सांगतो, ते बोलून वशखंडी आणखीन पांच बाण वभष्मािर फे कतो. ते संभाषण होत
असतांना अजुवन वशखंडीला बोलतो कीं, "अरे वशखंडी मी तुझ्या मागून वभष्मािर िार करत
रहातो. युद्ध हजंकण्यासाठी अशा सगळ्या गोष्टी के ल्या जातात, त्याची लाज िाटण्याची
आिश्यकता नाही. तू आजोबांिर हल्ला करत रहा. त्यािेळी मी वभष्माला मदत करण्यासाठी
येणार्या सगळ्या म्हणजे द्रोण, कृ प, दुयोधन, वचत्रसेन, विकणव, जयद्रथ, हिंद अनुहिंद, सुदाविणा,
भागादत्त अशा सगळ्यांना सांभाळीन. त्यावशिाय रािस अलमिुषाला सुद्धा आिरीन. तू त्यांची
काळजी करू नकोस, तू देिव्रतािर ध्यान ठे ि आवण त्याला ठार मार".
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे पांचिा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे सहािा
धृतराष्ट्र विचारतात, वशखंडी कसा रागाच्या भरात आजोबांच्यािर चालून गेला ते सांग.
पांडिांचे शूरिीर योद्धे वशखंडीला कसे संरिण देत होते. वभष्म त्याला कसे तोंड देत होता.
मला पटत नाही कीं वशखंडी एकटा वभष्माला तोंड देऊ शके ल.
संजय सांगतो, त्या लढाईत वभष्माच्या धनुष्याला ि रथाला कांही झाले नव्हते. ते शत्रूचे
पाररपत्य करत होते. तुमचे असंख्य हत्ती ि घोडे िापरले जात होते. तो व्रतस्थ िवत्रय पांडिांचे
सैन्य मारत होता. नेहमी प्रमाणे पांडि ि पांचाल त्यांना आटपू शकत नव्हते. त्यािेळी विभत्सू
तेथे पोहोचला. तो आल्यािर मोठ्याने गजवना करतो. अजुवनाचा तो अितार पाहून दुयोधन सुद्धा
घाबरला होता. तो वभष्माना बोलतो, "तो अजुवन आपले सैन्य कापून काढत आहे. बाकीचे सैन्य
पळू न जात आहे. जसे गुराखी वखल्लार पळितात तसे अजुवन कौरिांच्या सैन्याला पळित होता.
त्या कामात वभम त्याला मदत करत होता. सत्यकी, चेदकतन, माद्रीची मुलं आवण धैयववशल
अवभमन्यू हे सगळे कौरिांच्या पलटणीिर पलटणी मारून टाकत आहेत. महाबली धृष्टद्युम्न ि
रािस पुत्र घटोत्कच दुयोधनाचे सैन्य फोडू न काढत आहेत असे तो सांगत होता. ह्ाचा अथव
आपल्या होण्याने काहींच फायदा मला होत नाही. म्हणून तुम्ही त्यांना आिराल तरच काही
फायदा होईल. आपणच माझ्या सैन्याचे खरे रखिालदार अहात". असें दुयोधन वभष्माला बोलतो.
ते ऐकल्यािर थोडा िेळ देिव्रत विचार करतो ि कांही ठरिल्यासारखे करून दुयोधनाचे सांत्िन
करण्यासाठी बोलतो, "शांत हो मुला, ऐक मी काय सांगतो ते, अरे राजा, दररोज दहा हजार
िवत्रय मारण्याचे माझे लक्ष्य आहे ते संपिून मगच रणभूमी सोडतो. ते मी आज पूणव के ले आहे.
त्यापेिा जास्त िवत्रयांची मी कत्तल ह्ापुढे करणार आहे आजच्या युद्धाच्या दहाव्या ददिशी. आज
मी एकतर मारला जाईन नाहीतर मी पांडिांना मारीन. कोणते तरी एक होईल. तसे करून मी
तुझ्या अन्नाच्या ऋणातून मुक्त होईन. मी त्या ऋणासाठी आज युद्धात झोकू न देतो".
ते बोलल्यानंतर तो अहजंक्यतारा पांडिांच्या फौजांिर बाणांचा िषावि करू लागला.
पांडिांच्या फौजा तो मारा सहन करत होत्या. त्या िषाविात हजारो सैवनक मारले गेले.
पांचालांच्या योद्ध्यांची ताकद पणाला लागली होती. त्या कृ त्याने वभष्माचे सामथ्यव सगळ्यांना
समजले. त्यामुळें पांडि घाबरलेले नव्हते. त्याचे श्रींजय वभष्माला तोंड देत होते. वभष्माची तुलना

मेरू पिवतासारखी करािी लागेल. तुझे मुलगे त्याच्या भोिती उभे होते. ते वभष्माला संरिण देत
होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा दोघात तुंबळ युद्ध प्रारं भ झाले.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे सहािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे सात
संजय सांगत असतो. अजुन
व वभष्माचा तो भीषण अितार पाहून वशखंडीला सुचना करतो कीं,
तो वभष्माच्या जिळ जाईल. वभष्माला अवजबात न वभता ते त्याने कराियाचे असते. त्यानंतर
अजुवन त्याला बोलतो कीं, तो वभष्माला त्याच्या रथातून खाली पाडेल. ते ठरल्यानंतर वशखंडी
वभष्माच्या जिळ जाऊ लागतो. त्याच िेळी धृष्टद्युम्न, अवभमन्यू ज्यानी सुद्धा अजुवनाच्या
वशखंडीला ददलेल्या सुचना ऐकल्या होत्या ते सुद्धा आजोबाच्या रथाजिळ जाऊ लागतात. त्या
प्रमाणे विराट राजा, द्रुपद, कुं तीभोज, वभष्माच्या ददशेने िेगांने जातात. तुझा मुलगा ते सगळे
पहात होता. त्याच िेळी नकू ल, सहदेि आवण युवधष्ठीर सुद्धा वभष्माच्या रथाकडे जाऊ लागतात.
ते पाहून तुझे चांगले योद्धे पांडिांना सह देण्यासाठी पुढे होतात. वचत्रसेननाने चेदकतनािर हल्ला
के ला जेव्हां चेदकतन वभष्माच्या रथाजिळ गेला होता. कृ तिमवन धृष्टद्युम्नाला अडिण्याचा प्रयत्न
करतो. सोमदत्ताचा मुलगा वभमाला अडिण्याचा प्रयत्न करतो. विकणव नकु लाला अडितो. कृ प
सहदेिाला थांबिण्याचा प्रयत्न करतात. दुमख
ुव घटोत्कचािर धािून जातो. तुमचा मुलगा
सत्यकीला अडिण्याचा प्रयत्न करत असतो. सुदविणा अवभमन्यूला अडितो. अश्र्ित्थामा
विराटाला अडिण्याचा प्रयत्न करतो. द्रोण द्रुपदाला थांबिण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्यात त्यांची
धुमश्र्चक्री सुरू होते. दुःशासन अजुवनाच्या िेगांने जाणार्या रथाला अडिण्याचा प्रयत्न करतो.
वशखंडीचा रथ अजुवनाच्या रथापुढे जात असतो. दोनही रथ िेगांने देिव्रताच्या रथा जिळ जात
होते. धृष्टद्युम्न वभष्मािर स्िताच चालून जातो ि त्याच्या पलटणीच्या योद्ध्याना न वभता
वभष्मािर हल्ला करण्यासाठी जोरांने आिाहन करत असतो. अजुवन असल्यामुळे वभष्माला
घाबरण्याचे कारण नाही असें तो त्याच्या सैवनकांना सांगत असतो. त्याचे ते ऐकू न त्याचे सैवनक
मोठ्या उत्साहाने वभष्मािर चालून जातात. पांडिांचे सगळे च सैन्य देिव्रतािर चालून जाते. तुझे
योद्धे पांडिांच्या योद्ध्यांना अटकाि करत असतात. दुःशासन अजुवनािर न घाबरता हल्ला करतो.
दोघेही तोलामोलाचे योद्धे होते. प्राचीन काळी होऊन गेलेल्या माया ि शक्रच्या द्वंद्वासारखे ते
होते. दुःशासन पाथावला तीन बाण ि कृ ष्णाला िीस बाण मारतो. ते दोघे रक्तबंबाळ होतात.
दुःशासनाला आणखीन चेि येतो. तो आणखीन बाण मारून अजुवनाला जखमी करतो. त्यानंतर
मात्र वजश्नु त्याच्या गांडीिाने दुःशासनाचा रथ मोडू न टाकतो त्यात दुःशासन जायबंद होतो. तुझा
मुलगा मरत नाही एिढेच. ते सगळे खूप गमतीशीर िाटत होते पहायला. ते के ल्यानंतर पाथव
वभष्माच्या रथाकडे िेगांने वनघतो. वभष्माच्या भोिती सगळे पांडि असे गोळा झाले होते कीं, तो
त्यात अडकला होता. हे सगळे इतक्या सहजपणे होत होते कारण देिव्रतांना काय होत आहे त्याची

पूणव जाणीि होती, जणूकाय त्यांच्या मजीनेच ते होत होते. दुःशासन शुद्धीिर आल्यािर पुन्हा
अजुवनाच्या मागे जाऊ लागला. दुःशासन पुन्हा पाथाविर बाण मारू लागला. परं तु, त्यामुळे
अजुवनाला कांहींच दुःख होत नाही.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे सातिा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे आठ
संजय पुढे सांगत असतो, त्या बाजूला महाबली रािस अलमिुष ऋष्यहशंगाचा मुलगा,
सत्यकीशी लढत असतो ते सोडू न तोसुद्धा वभष्मांना संरिण देण्यासाठी तेथे जाऊ लागतो.
रािसाच्या त्या आगाऊपणामुळें रागािलेला सत्यकी त्याच्यािर नऊ बाण फे कतो. त्यानंतर रािस
त्याच्यािर पुन्हा नऊ बाण मारतो. मोठ्याने ओरडू न त्याला आणखीन आव्हान देतो. सत्यकी जबर
जखमी झाला होता परंतु, सच्च्या िवत्रयाप्रमाणे तो त्या जखमांकडे तुच्छपणे हसत जोरांने
रािसाला प्रवतआव्हान देतो. त्यािेळी प्रागजोवतषचे भागादत्त त्यांच्या हत्तीने येतात. वसनीचा
नातु अलमिुषाला सोडतो ि भागादत्ताच्या हत्तीिर बाणांचा िषावि करू लागतो. भागादत्त
त्याच्या मोठ्या धनुष्यातून एक असा बाण मारतो कीं सत्यकीचे धनुष्य तुटून जाते. सत्यकी कांहीं
कमी नव्हता तो दुसरे धनुष्य घेऊन रािसािर हल्ला करतो. भागादत्त एक शर सत्यकीिर फे कतो
जो पोलादाचा होता ि त्यािर सोन्याचा मुलामा होता, त्याची धार वनलमण्यांची होती. जणू
यमाचा शर असािा असें िाटत होते. सत्यकी भागादत्तािर बाण मारत असतो. भागादत्ताची
होणारी वपछेहाट दुयोधन पहातो ि त्याला आधार देण्यासाठी तुझा मुलगा एक मोठे सैन्य
सत्यकीिर पाठितो. तुझा मुलगा समजत असतो कीं, एक सत्यकी मेला तरी पांडि मेले असे आहे.
तुमच्या सैन्यातील मोठे योद्धे सत्यकीच्या बरोबर लढू लागतात जसे दुयोधनाला पावहजे होते. ते
युद्ध वभष्माच्या समि होत असते. परं तु ते त्यात भाग घेत नाहीत. कं बोजचा राजा अवभमन्यूला
विरोध करत असतो कारण तो वभष्माकडे जात होता. अवभमन्यू कं बोजच्या राजाला जखमी
करतो. सुदविणा अवभमन्यूशी लढत असतो ि त्यािेळी वशखंडी वभष्माचायांकडे सरकत असतो.
राजा विराट, द्रुपद वभष्माच्या रथाजिळ जात असतात. अश्र्ित्थामा आवण राजा विराट ह्ांच्यात
द्वंद्व सुरू होते. त्यािेळी द्रुपद सुद्धा अश्र्ित्थामािर िार करतात. ते दोघे अश्र्ित्थामाचे सगळे िार
परतितात. सहदेि वभष्माकडे जात आहे ते पाहून शरद्वताचा कृ पाचयव त्याच्यािर हल्ला करतो.
परं तु, तो माद्रीचा मुलगा ते सगळे िार चुकित जातो. वभष्माला िाचिण्यासाठी कृ पा सहदेिाशी
लढत असतो. विकणव नकू लािर िार करतो. नकू लसुद्धा त्याला अनेक जखमा करतो. त्यांचे द्वंद्व
मोठे भीषण होते. दुमख
ुव वभष्माना संरिण देण्यासाठी पुढे होतो. तो वभमसेनािर जातो. मोठ्यानो
ओरडत वभमािर हल्ला करतो. हृद्रीकाचा पुत्र धृष्टद्युु्म्नाला आव्हान देतो. परं तु, हृद्रीकाच्या
कृ तिमवनाला तो घायाळ करून सोडतो. त्याच्या द्वंद्वामुळे आकाशात बसलेल्या देिांना प्राचीन
काळी झालेले िृत्र आवण शक्राच्या द्वंद्वांची आठिण येते. वभमसेन भुररश्रिाला गाठतो. सोमदत्ताचा
मुलगा ि वभम ह्ांच्यात युद्ध होते. सोमदत्ताच्या मुलांने मरलेले बाण वभम झेलतो त्याला कांहींच

होत नाही. भारद्वजाचा मुलगा द्रोण युवधष्ठीराला वभडतो. द्रोणाला पाहून प्रभद्रक घाबरून
जातात. ते द्रोणापुढे वनष्प्रभ ठरतात. तुझा मुलगा वचत्रसेन चेदकतनाला अडितो. त्यांचा जोर
पहाण्यासारखा होता. अजुवनाला तुझी मुल सिवप्रकारे अडित होती परं तु, तो त्याना पुरा पडला.
दुःशासन अजुवनाला अडिण्याची पराकाष्ठा करत होता. त्यािेळी मोठ्या प्रमाणात नरसंहार
झाला.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे आठिा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे नऊ
संजय पुढे सांगत असतो. द्रोण त्यांचा भलामोठा वतरकमटा हातात घेतात. तो इतका प्रभािी
होता कीं, त्यातून मारलेला बाण हत्तीलासुद्धा ठार मारू शकतो, पांडिांिर जातो. चारही ददशांचे
शकू न तो तपासतो ि त्याच्या मुलाला बोलतो, "आजचा ददिस आहे, जेव्हां पांडि वभष्माचा िध
करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतील. माझ्या भात्यांतून बाण आपोआप बाहेर येत आहेत, माझे
धनुष्य आळस दाखिते आहे, माझी इतर आयुध माझ्या आज्ञेचे पालन करण्यास राजी ददसत
नाहीत, माझे मनसुद्धा वखन्न आहे. प्राणी ि पिी घाबरल्यासारखे ओरडत आहेत. वगधाडं दफरत
आहेत, सूयावचे तेज गेलल
े े आहे, पृथ्िी रडत आहे, सगळीकडे वभतीचे िातािरण आहे, कोल्हे लांडगे
ओरडत आहेत, धुमके तू आकाशातून कोसळत आहेत. वह लिण िवत्रयांसाठी चांगली नाहीत. कु रु
िंशाची कु लदेिता वतच्या मंददरात मधूनच हसते, मधूनच रडते, विवचत्र प्रकारे नाचते. पांचजन्य
ि गांडीिाचा टणत्कार सगळी कडे मला ऐकू येत आहेत. ह्ाचा अथव अजुवन त्याचे खास शस्त्रं घेऊन
वभष्मािर चाल करणार आहे. माझे अंग आकुं चन पाित आहे. ह्ाचा अथव वभष्म ि वजश्नु ह्ांच्या
करारी द्वंद्व होणार आहे. त्यासाठी वशखंडी त्याच्या पुढे रहाणार आहे. द्रुपद स्ितः एक अशुभ
मनुष्य आहे असें ते त्याला सांगतात. गंगापुत्र त्याच्यािर िार करणार नाही. बहुतेक करून त्याच्या
आडू न अजुवन वपतामहांिर हल्ला करणार आहे असें ददसते. युवधष्ठीराचा राग, वभष्म ि अजुवनांचे
युद्ध आवण माझे त्यात धनुष्य चालिणे हे सगळे अशुभ आहे. त्यामुळे कांहीतरी मोठा धोका मला
जाणितो. अजुवन एक महान योद्धा आहे, त्याचे शस्त्रविद्येचे ज्ञान अतुलनीय आहे, सगळे शकू न
त्याच्या बाजूचे आहेत, त्याची प्रखर बुद्धीमत्ता, शौयव देिांनासुद्धा ऐकणार नाही असें आहे. आज
तू त्याच्या िाटेला जाऊ नकोस. इतरत्र जाऊन तू कौरिांसाठी लढत रहा. आज दकतीन त्याचे
स्िगीय सामथ्यव दाखिणार आहे. तो एकटा असंख्य योद्ध्यांना कं ठस्नान घालणार आहे. अनेक
ध्िज तो खाली पाडणार आहे. ही िेळ नाही कीं, तू त्याच्या समोर जावशल. पांडिांचे पावित्र्य,
िैराग्यिृत्ती, उच्च दजावची िागणूक, ब्राह्मणांबद्दलचा आदर ह्ा गुणांमुळे ते श्रेष्ठ ठरत आहेत. त्यात
भर म्हणजे त्यांच्या संगतीला आहे जनादवन जेथे नेहमी विजय असतो. आपल्या सैन्यातून दुःखमय
आक्रोश मला ऐकू येत आहेत. मी मात्र युवधष्ठीराशी लढण्यासाठी जाणार आहे. त्याची व्युहरचना
तोडण्यात मला आनंद िाटेल. त्याच्या फौजांमध्ये अवतरथी, सत्यकी, अवभमन्यू, धृष्टद्युम्न, िृकोदर,
माद्रीचे दोघे, आहेत त्यांचे संरिणासाठी. त्यातील अवभमन्यू बापासारखा उं च कौरिांिर जात
आहे ते पहा जणू दुसरा फाल्गुनीच. आता तू तुझी आयुध घे आवण वशखंडीिर चालून जा. ककं िा

वभमसेनािर जा, असा कोण आहे ज्याला त्याचे मुलग लिकर मरािे असे िाटेल? मी िवत्रय कमावत
गुंतलो आहे, त्याच प्रमाणे वभष्मसुद्धा आहेत, आम्ही पांडिांचा पराभि करण्यासाठी बांधलेलो
आहोत. अरे माझ्या मुलां हे युद्धिेत्र म्हणजे यमाचे घर असते ककं िा िरुणाचे समज". द्रोण बोलत
असतात त्यांच्या मुलाशी.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे नऊ संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे दहा
संजय पुढे सांगत असतो, द्रोणांचे ते ऐकू न भागादत्त, कृ प, सल्य, हिंद, अनुहिंद, जयद्रथ,
वचत्ररथ, विकणव, दुमुवशन, आणखीन दहा तुझे योद्धे त्यांच्या विविध राष्ट्राच्या सैन्यावनशी
वभमसेनाशी वभष्माच्या नांिाने लढू लागले. सल्य वभमािर तुटून पडला. कोणी दहा, कोणी नऊ,
कोणी पांच असें बरे च बाण वभमािर मारले जात होते. दुयोधन वभमािर बारा बाण मारतो. वभम
मात्र त्या एके काला त्याच्या बाणांने हपंजून काढत होता. कोणाला दकती बाण मारले त्याची गणती
नव्हती. त्यानंतर तो मोठी गजवना करतो. कृ प रागांने वभमाला एक निीन धनुष्य घेऊन दहा बाण
मारतात. त्यामुळें वचडलेला वभम कृ पािर बाणांचा िषावि करतो. त्याचा त्यािेळी अितार सािात
यमाचा होता. त्यानंतर जयद्रथाचे घोडे तो यमाकडे पाठितो. तो ताबडतोब रथातून उडी मारून
खाली उतरतो. जवमनीिरून तो वभमािर अनेक बाण मारत रहातो. वभमसेनाची वहम्मत सल्याला
सहन झाली नाही. सल्याला बरे िाटािे म्हणून ते सगळे ज्यांचा उल्लेख आधी मी के ला आहे ते
वभमािर बाणांचा िषावि करू लागतात. वभम सल्यािर जोराचा बाणांचा मारा करतो. ते
वभमाच्या रथाचे नुकसान करतात. त्याचा सारथी अशोक फार जखमी होतो. सल्य अशोकाला
जखमी के ल्यानंतर मोठ्यानी हसंहगजवना करतो. वभम सल्याला बाणाने बेजार करतो. त्यानंतर तो
भागादत्तािर िार करतो. त्यानंतर कृ तिमवनला मारतो. कृ पािर चढाई करतो. ते योद्धेसुद्धा त्याला
बाण मारत असतात. त्यांत जयद्रथ सामील झाला तो बाण मारू लागला. कृ पाने शतघ्नीने युद्ध
करण्यास सुरूिात के ली. त्याचा कांहींच पररणाम वभमािर झाला नाही. वभमाने ती शतघ्नी तोडू न
टाकली. भागादत्ताचे सगळे हल्ले वभम उलटितो. अजुवन वभमाचा पराक्रम पहातो ि त्याला मदत
करण्यासाठी त्याच्या ददशेने रथ िळितो. ते दोघे पांडि एकत्र आले आहेत ते पावहल्यािर तुझ्या
य़ोद्धानी त्यांच्याशा लढण्याचे सोडू न ददले.
अजुवन वभष्माला मारण्याच्या इराद्याने ठरल्याप्रमाणे वशखंडीला त्यांच्या समोर लढण्यासाठी
जाण्यास सांगतो. त्यामध्ये ते दोघे तुझ्या दहा जबरदस्त योद्ध्याना मारतात. अजुवन वभमाशी
लढणार्या सगळ्यांना बाणाच्या िषाविाने वपटाळतो ि वभमाला मदत करतो. दुयोधन शुसमवनाला
सांगतो कीं तो वभम ि अजुवना ह्ांना आव्हान देईल. त्यािर शुसमवन मोठी फौज घेऊन वभमािर
चाल करतो. त्यांच्यात मोठी लढाई सुरू होते.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे अकरािा
संजय पुढे सांगतो. अजुन
व सल्याला त्याच्या बाणांनी जेरीस आणतो. त्याच बरोबर जयद्रश
आवण शुसमवन, कृ प, भागादत्त ह्ांनासुद्धा अडितो. त्या सगळ्यात नेहमी प्रमाणे युद्ध होत रहाते.
कोणीही मागे हटायला तयार नव्हते. वभम आवण अजुवन दोन हसंहासारखे लढत होते. असंख्य
गाड्या, घोडे नष्ट झाले. योद्धे दकती मेले त्याची गणती नाही. अजुवनाचे सामथ्यव कमालीचे होते.
चमत्कारा सारखे ते सगळे होत होते. तरी कृ प, कृ तिमवन, सल्य, जयद्रथ, हिंद आवण अनुहिंद मात्र
युद्धापासून दूर गेले नाहीत. त्यानंतर वभम ि इतर पांडि तुझ्या फौजांचा फडशा पाडण्यास
सुरूिात करतात. सल्याच्या िमवस्थानी तो एक बाण असा मारतो ककं , सल्य बेहोष होतो. तो
शुद्धीिर आल्यािर वजश्नुिर तीन आवण जनादवनािर नऊ बाण मारतो. ते द्वंद्व होत असतांना द्रोण
आवण मगधचा राजा जयत्सेन तेथे दुयोधनाच्या आदेशानुसार येतात. तेसुद्धा पांडिांशी लढू
लागतात. वभमाच्या एका मोठ्या बाणामुळें जयत्सेनाचा सारथी मरतो ि त्यामुळे घोडे
वपसाळल्यासारखे िेडेिाकडे धािू लागता. द्रोण वभमाला बाण मारतात. नाइलाजाने वभमाला
त्याच्या गुरूिर बाणांचा मारा करािा लागतो कारण तो िवत्रय धमव आहे.
अजुवन शुसमवनाला अनेक बाण मारतो. त्यामुळे त्यचे सैन्य पळू न जाते. वभमाच्या संहारक
आिेशामुळे भडकलेले वभष्म, दुयोधन ि बृहद्वल वभमािर जोराचा हल्ला करतात. त्याच िेळी
पांडिांची मोठे सेना घेऊन धडष्टद्युम्न वभश्मािर चाल करून जातो. वशखंडी त्यािेळी वभष्मांच्या
मागािर असतोच. त्यािेळी सगळे पांडि वशखंडीला आघाडीिर ठे िून ि मागून श्रींजय ि इतर
पांडि वभष्माचा समाचार घेण्यासाठी वनघतात. त्यानंतर एक भयंकर युद्ध सुरू होते कौरि आवण
पांडिांत. कौरिांचा विजय सिवस्िी वभष्मांच्या जोरािर होता. धृष्टद्युम्न त्याच्या फै जांना आदेश
देतो कीं ते वभष्माच्या पुढे जातील. त्यांच्या सरसेनापतीने आदेस के ल्यािर पांडिांचे सैन्य मोठ्या
उत्साहाने पुढे सरकते, ते वभष्मािर चाल करून जातात.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे अकरािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे बारािा
धृतराष्ट्र बोलतात, "मला सांग संजया, त्या दहाव्या ददिशी शंतनुचा पुत्र पांडिांशी ि
श्रींजयांशी लढला कां? कौरि पांडिांशी कसे लढत होते"? आता पयंत मी तुम्हाला त्याचेच िणवन
करून सांगत आहे ि ह्ापुढे सुद्धा आणखीन सांगणार आहे. गेल्या दहा ददिसांत अजुवनाने तुमच्या
बर्याच योद्ध्यांना यमाकडे पाठिले होते. वभष्म त्यांनी दुयोधनाला ददलेल्या िटचनानुसार
पांजिांच्या मोठ्या सैन्याचा चुराडा के ला होता. वभष्माचे लढणे ि अजुन
व ाचे लढणे पहाता यश
कोणत्या बाजूला जाईल ते सांगता येत नव्हते. नुसत्या नदहाव्या ददिशी दोनही बाजूंचे अिरशः
हजारो सैवनक मारले गेले आहेत. देिव्रताला लिात आले होते कीं, त्याचा काळ समीप आला आहे
तेव्हां तो त्याच्या मनाशी ठरितो कीं, तो ह्ापुढे पांडिांचे सैवनक मारणार नाही. वभष्म
युवधष्ठीराला त्याच्या जिळ येतांना पहातो, तेव्हां तो त्याला बोलतो, "अरे युवधष्ठीर, तू मोठे सूज्ञ
आहेस, तुझे सगळ्या विषयाचे ज्ञान समपवक असते, ह्ापुढे मी माझ्या ह्ा शरीराने तुझ्या सैन्याचा
संहार न करण्याचे ठरिलेले आहे, तुला जर माझा िध करािा असें िाटत असेल तर मी तुला
त्याची परिानगी देत आहे. त्यासाठी तुझे पांचाल ि श्रींजय लोक त्यांच्या रथातून माझा परामशव
करू शकतात. कारण मी त्यांच्यािर िार करणार नाही. युवधष्ठीर त्यांना विचारतो ते कां ह्ापुढे
िध सत्र चालू ठे िणार नाहीत, तेव्हां देिव्रत त्याला सांगतात कीं, त्यांने जेिढे योद्धे मारण्याचे
िचन ददले होते दुयोधनाला तेिढे आतापयंत मारून झालेले आहेत ि म्हणून ते त्या िचनातून
मुक्त झालेले आहेत.
धृष्टद्युम्न ते संभाषण ऐकतो ि मोठ्या उत्साहाने त्याच्या फौजा वभष्माच्या सैन्यािर पाठितो.
तो त्याच्या सैवनकांना आश्र्िासन देतो कीं, आपले सरसेनापती आता वजश्नु झाले आहेत ि त्यांच्या
संरिणाखाली आपण सगळे लढणार आहोत. वशखंडीला आघाडीला ठे िून आपण वभष्माचायांचा
िध रणार आहोत. आजचा ददिस मोठा आहे. खात्री असूद्या कीं आज आपण वभष्माचायांना संपिू
शकू . त्यासाठी तुम्हाला वभमसेन संरिण देणार आहेत. वभष्माचा पराभि करण्यासाठी ते सगळे
अटीतटीचे प्रयत्न सुरू करतात.
तुझ्या बाजूने काय प्रवतकाराची व्यिस्था होत होते आता सांगतो. द्रोण आवण त्यांचे सुपुत्र
त्यांच्या फौजा घेऊन त्यावशिाय तुझे मुलगे दुःशासनाच्या नेतृत्िाखाली त्याना वमळतात. वशखंडी
वभष्माला पकडण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याला छेड्डी आवण पांचाल मदत कत असतात. त्याच्या

वपछाडीला अजुवन असतो. सत्यकी द्रोणांच्या मुलाला अडितो. पुरु िंशाचा धृष्टके तू आवण युधमन्यू
तुझ्या मुलाबरोबर त्यांच्यािर चाल करून जातात.
राजा विराट त्याची मोठी फौज घेऊन जयद्रथाला आव्हान देतात. िधवित्राची िारस तुझ्या
वचत्रसेनाला आव्हान देतो. युवधष्ठीर त्याचा भलीमोठी फौज घेऊन सल्यािर चाल करतो. वभमसेन
पूणव तयारीवनशी तुझ्या हत्तीदलािर स्िारी करतो. धृष्टद्युम्न त्याच्या भािासह द्रोणांिर चाल
करतो. तुझ्या बाजूचा बृहद्वल त्याच्या मोठ्या ध्िजस्तंभ असलेल्या रथाने अवभमन्यूिर जातो.
तुमचा मुलगा त्याचे सैन्य घेऊन वशखंडीिर चाल करतो. त्यांच्यात धुमश्र्चक्री युद्ध होते. त्या
युद्धात तुम्हा दोघांचे सैवनक एकमेकात गुंतलेले असतात. त्या लढाईचा आिाज पार मोठा होता.
कानठळ्या बसतील असा गोंधळ उडाला होता. त्यात रणिाद्ये भर घालत होती. मरणार्या
सैवनकांच्या ककं काळ्या ऐकित नव्हत्या. रणाची धूळ उं च आकाशात पसरलेली होती. धनुष्यांचे
टणत्कार सगळू कडू न ऐकू येत होते. सैवनकांना फे कलेले भाले, शर, बाण आकाशातून जाताना एक
िेगळे च नयनरम्य दृष्य ददसत होते. हत्ता हत्ताला वभडलेले होते. पाईक एकमेकांना भोसकत होते.
एका मांसाच्या तुकड्यासाठी जसे दोन ससाणे लढतात तसे तुझे ि पंडुचे त्या छोट्याशा जवमनीच्या
तुकड्यासाठी त्यांच्या समथवकांसह एकमेकांना ठार माऱ्यासाठी उत्सुक होते.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे बारािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे तेरा
संजय पुढे सांगतो, अवभमन्यू तुझ्या मोठ्या सैन्याला आिरत असतो तेव्हां दुयोधन त्याच्या
छातीत नऊ बाण मारतो. त्यामुळे भडकलेला अजुन
व ाचा मुलगा त्याच्या रथािर एक प्रभािी शर
असा फे कतो कीं, त्याच्यामुळे तो रथ उलटला असता परं त,ु तुझा मुलगा िेळीच एक बाण असा
मारतो कीं त्यामुळे तो शर मध्येच फाटतो ि व्यथव ठरतो. ते पाहून वचडलेला अजुवनाचा मुलगा
तुझ्या मुलािर आणखीन बाण मारतो. दुयोधन ि अजुवनाचा मुलगा ह्ांच्यातील लढाई
पहाण्यासारखी होती. द्रोण दुसरी कडे होणार्या लढाईत सत्यकीला घायाळ करतात. एकाच िेळी
सत्यकी वसवनचा नातू द्रोण ि त्याचा मुलगा अशा दोघाने आिरत असतो. त्याचे युद्धकौशल्य
िाखाणण्यासारखे होते, पहाण्यासारखे होते.
तेथे पौरिांचा िंशज धृष्टके तूला जेरीस आणत असतो. ते दोघे जोराजोराने ओरडत होते. ते
लढतांना त्यांचे रथ मोडतात त्यानंतर ते त्यांच्या तलिारी घेऊन जवमनीिर द्वंद्व सुरू करतात.
त्याच्या हातात बैलाच्या कातड्याच्या ढाली आसतात. त्यांिर सुंदर असे निीकाम होते. त्यांच्या
खड्ग युद्धाची ताररफ दकती करू. ते एकमेकांिर पार करतात ते ढालीने रोकले जातात.
एकमेकांना ते आव्हान देत लढत होते. कोणी मागे हटायला तयार नव्हते. छेड्डी पौरिािर िार
करतो त्याचा खांदा दुखािला जातो. लढता लढता ते दोघे मातीत पडतात. तुझा मुलगा जयत्सेन
पौरिाला उचलून घेईन जातो. धृष्टके तूला पांडिांचे सहदेि, उचलून घेऊन जातो. अशाररतीने
त्यांचे द्वंद्व संपते. तुझा मुलगा वचत्रसेन पांडिांच्या बाजूने लढणारा दुसरा शुसमवन (कौरिांचा
िेगळा) आहे त्याला एक मोठा बाण मारतो. ह्ा आऐवण इतर सगळ्या लढाया वभष्माला संरिम
देण्यासाठी होत असतात. अवभमन्यू बृहद्वलाला हरितो ि वभष्माच्या आणखीन जिळ जातो.
वभमसेन हत्तीदला आव्हान देतो. ते युद्ध मोठे विलिण होते. त्याच्या माराने हत्ती मरून पडत
होते तेव्हा त्यांचे वचत्कीर ऐकित नव्हते. मरुन पडलेले हत्ती सािळ्या ढगांचे ढीग असािेत असे
ददसत होते. दुसरीकडे युवधष्ठीर सल्याशी मुकाबला करत असतो. ती लढाई सुद्धा विलिण होती.
दोघांचे शौयव िाखाणण्यासारखे होते. जयद्रथ विराटाला आव्हान देत असतो. त्यांचे द्वंद्व
पहाण्यासारखे होते. द्रोण धृष्टद्युम्नाला आव्हान देतात. त्यांच्यात एक भयानक युद्ध होते. द्रोण
त्याचे एक धनुष्य तोडतो ि द्रुपदाच्या मागे लागतो. त्याला आव्हान देतो. त्यामुळें वचडलेला
वप्रशताचा मुलगा द्रोणांिर गदा फे कू न मारतो. द्रोण ती गदा अनेक तुकड्यात मोडू न टाकतो.

वप्रशताचा मुलगा एक शर असा मारतो कीं, द्रोण त्याने गोंधळू न जातात. तरीसुद्धा नंतर ते तो
शर सुद्धा मोडू न टाकतात. अशी द्रेेँ ि वप्रशताच्या मुलात लढाई होते.
अजुवन वभष्मािर चाल करून जातो ि त्यांच्यािर असंख्य बाणांचा िषावि करत असतो.
चिताळलेल्या हत्तीप्रमाणे वजश्नु वभष्मािर िार करत असतो. मध्येच भागादत्त अडमडतो, तेव्हां
त्याला अजुवन बाणाच्या िषाविाने अडकितो. त्यानंतर तो भागादत्ताला घायाळ करतो. त्याच
बरोबर कुं तीपुत्र वशखंडीला वभष्माकडे सरकण्याची सुचना करत असतो. त्याला मारून टाक असे
मोठ्याने सांगत असतो. भागादत्त युवधष्ठीराला सोडतो ि द्रुपदाच्या मागे लागतो. जो वभष्माकडे
िेगांने सरकत होता. योग्य संधी पाहून अजुवन िेगांने वभष्माकडे जातो. ते पाहून पुन्हा सगळे तुमचे
योद्धे अजुवनाला अडिण्यासाठी त्याच्याकडे िेगांने जाऊ लागतात. त्या सगळ्यांना अजुवन वपटळू न
लाित लाित वभष्माच्या ददशेने जातच असतो. अखेरीस तो ि वशखंडी वपतामहांच्या नवजक
येतात. जिळ जातांच वशखंडी त्यांच्यािर बाणांचा मारा सुरू करतो. वभष्माचा रथ एक आगीचा
बंब असािा असे िाटत होते, त्यांच्या प्रतक्येक बाणातून आग येत असे. त्याने तो िवत्रयांचा
विध्िंस करत असतो. त्याची सगळी शस्त्रं दैिी होती. कु रु सैन्य सोमकांचा नाश करत असतात.
वभष्म त्याच्या बाणांने अजून कांहीं िवत्रयांचा नाश करतो. त्याच्या हल्ल्यामुळे अनेक रथ मोडू न
तोडू न पडलेले ददसत होते. अनेक नामचंद योद्धे त्यांचे रथ हरिल्यामुळे ि कांहीं त्यांची शस्त्रसुद्धा
घालिल्यामुळें त्या रणांगणात फालतू झाले होते. अजुवनाचे सामथ्यव पहात बसणे एिढेच काम
त्याना उरलेले होते. वभष्माचे बाण त्यांच्या शरीरातून आरपार जात होते. बेिारस झालेले असंख्य
रथ इकडे वतकडे विनाकारण दफरत होते. आतापयंत चौदाहजार कु लीन िवत्रय मारले गेले होते
ि त्याच्या बरोबर इतर िवत्रय सुद्धा मारले जात होते. ते सगळे वभष्म करत होते एकटे. त्यात
प्रामुख्याने सोमक, काशीस, कु रुष ि छेड्ड होते. त्यांच्यासह त्यांचे घोडे ि हत्तीसुद्धा मारले गेले
होते. वभष्माचा तो अितार पावहल्यािर कोणीही समजू शकत होते कीं, त्याचा मृत्यू वनवश्र्चत
आहे. त्यामुळें एक अजुवन सोडला तर आतापयंत कोणीही त्यांच्यापुढे उभा राहू शकत नव्हता.
अजुवनाचे सारथ्य सािात कृ ष्ण करत होते. दुसरा होता पांचालांचा राजपुत्र वशखंडी. त्याचे
सामथ्यव िाखाणण्या सारखे होते.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे तेरािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे चौदा
संजय पुढे सांगत असतो, वशखंडी वभष्माच्या छाताडात बाण मारतो. परं तु, गंगापुत्र फक्त
वशखंडीकडे जळजळत्या नजरे ने पहातो पण कांहीं करत नाही. त्याचे पूिवस्त्रीत्ि लिात घेऊन
त्याला कांहीं करत नाहीत. परं तु, वशखंडी त्याचा फायदा उठिण्याचे ठरितो. त्यािेळी अजुवन
वशखंडीला बोलतो, "वमत्रा झटकन त्याच्यािर चाल करून जा आवण वपतामहांना जीिे मारून
टाक. युवधष्ठीराच्या सगळ्या सैन्यात वभष्माला सगळ तोंड देऊ शकल असा दुसरा कोणी नाही
तुझ्यावशिाय. ते ऐकल्यािर मोठ्या उत्साहाने वशखंडी वभष्माचायांिर विविध शस्त्रांनी हल्ला
करू लागतो. ते हल्ले दुलि
व ून वभष्म अजुवनाकडे लि ठे िू लागतात. ते अजुवनािर िार करू लागतात.
ते त्यानंतर सगळ्या पांडिांिर बाणांचा िषावि करू लागतात. त्या बाणांच्या िषाविामुळे अनेक
पांडि िीर यमाकडे धाडले जातात. वभष्मांच्या बाणांमुळें सगळे आकाश असे भरते कीं, सूयव
ददसेनासा होतो. वभष्माच्या बाणांच्या िषाविामुळें दोनही बाजूचे योद्धे मारले जात होते. तुझ्या
मुलाची, दुःशासनाची वहम्मत पहाण्यासारखी होती. कारण तो अजुवनाशी वभष्मांना संरिण
देण्यासाठी मोठी लढाई देत होता. ते पाहून स्िगावतील ऋषी, देि संतुष्ट झाले. तो एकटा सगळ्या
पांडिांना भारी जात होता. अजुवनालासुद्धा तो कठीण झाला होता. पांडिांचे दकत्येक रथ त्याच्या
हल्ल्याने नष्ट झाले होते. अनेक हत्ती त्यांच्या पोटात बाण घुसल्यामुळें घाबरून इतस्ततः पळत
होते. एकादा अग्नी तळपत असािा तसा तुझा मुलगा त्या रणभूमीत तळपत होता. अखेरीस इं द्राचा
मुलगा त्याच्या शूभ्र घोडे असलेल्या रथाने ज्याचा सारथी कृ ष्ण आहे, तेथे पोहोचतो. तो
दुःशासनाचा पराभि करतो. त्याचा धोका दूर झाला असे पांडिांचे लष्कर समजते तेव्हां तो वजश्नु
वभष्माचायांिर चाल करण्यासाठी पुढे जातो. अजुवन तेथे लढत असतांना फार तेजस्िी ददसत
होता. वशखंडी त्याचे काम चोख करत होता. त्याचे बाण वभष्माला लागत होते पण ते त्याकडे
दुलवि करत होते. ते त्याच्याकडे पहात ि हसत होते. मोठ्या आनंदाने एकादा माणूस मुसळधार
हािसात उभा रहातो तसे ते वशख्डीच्या धुंव्िाधार बाण िषाविाचा स्िीकारत होते. त्याचिेळी ते
पांडिांचे सैन्य ठार मारत होते. दुयोधन त्याच्या सैवनकांना आदेस देतो कीं ते सगळे अजुवनाला
िेढा घालतील. त्यांचे संरिण वभष्म करतील. ते ऐकल्यािर कौरिांचे सैन्य तसे करते. दुयोधन
पुन्हा सांगतो, तो आपला सरसेनापती तुमचे संरिण करत रहातील. त्यासाठी कोणीही माझा
सैवनक युद्धभूमी सोडू न पळू न जाणार नाही, असें तो बोलतो. तुझ्या मुलाचे ते आिाहन ऐकल्यािर
त्याचे सैवनक नव्या उत्साहाने अजुवनाशी लढू लागतात. विदेही, कहलंगी, दसरे क असें राजे

फाल्गुनीिर तुटून पडतात. त्याश्वाय वनशाद, सौिीर, िल्हीक, दरद, हे पवश्र्चमेकडील त्यात
सामील होतात. त्याच प्रमाणे, सलि, अवभगस्त, सुरसेनी, वसिी, िसत, सल्ि, शक, वत्रगरास,
अमिश्थ आवण के कय हे उत्तरे कडील त्यात असतात. त्यांच्याशी एकटा धनंजय ज्याला विभत्सू
म्हणतात तो त्यांने स्िगावतून आणलेली अस्त्रं ि शस्त्रं त्या असंख्य योद्ध्यांचा परामषव घेण्यासाठी
िापरत होता. त्या देिांच्या आयुधांमुळें कौरिांचे सैन्य दकडे माकोड्या सारखे मारले जात होते.
स्िगावतील मंडळी त्यामुळे फार संतुष्ट होत होती. कौरिांचे ते दोस्त त्या अस्त्रां पुढे हार मानतात.
ती रणभूमी त्या मेलल्े या योद्ध्यांच्या मुडद्यांनी भरलेली होती. त्यात माणसांप्रमाणे हत्ती, घोडे
सुद्धा होते. रक्ताचे पाट िाहू लागले होते. त्यानंतर अजुवन दुःशासनाचे घोडे ि सारथी मारून
टाकतो. विहिंगसतीचा रथ तो तोडू न टाकतो. कृ पांना घायाळ करतो, त्याच प्रमाणे विकणव,सल्य
ह्ांचीसुद्धा तशीच गत करतो. त्याचे रथ ि इतर सामुग्री नष्ट झाल्यामुळें ते योद्धे रणांगण सोडू न
पळू लागतात. त्या धािपळीत धािणारे हत्ती ि घोडे अनेक योद्ध्यांना पाया खाली
तुडितात,त्याने दकत्येक मरतात. सगळीकडे ककं काळ्या ऐकू येत होत्या. मारलेल्या योद्ध्यांच्या
अंगािरील दावगने जवमनीिर विखूरलेले ददसत होते. त्यात सोन्याच्या दावगन्याचे प्रमाण जास्त
होते. मोडू न तोडू न गेलल
े े रथ वजकडेवतकडे अस्ताव्यस्त पडलेले होते. मेलेल्यांचे मांस खाण्यासाठी
रानटी कु त्री, कोल्हे, लांडगे, वगधाडं त्यांचे आिाज करत रणभूमीकडे येत असलेले ददसत होते.
त्यात नरमांस खाणारे रािस, वपशाच्च वितीजािर उभा ददसत होती. त्यांचे रडण्यासारखे
दकळसिाणे आिाज अंगािर कांचां उभा करत होते. त्यािेळी वभष्म कुं तीच्या मुलाकडे िेगांने
जातो. त्याची दैिी आयुध त्याने काढलेली असतात. ते पाहून वशखंडी वभष्माकडे जातो. वशखंडीला
येतांना पाहून वभष्म त्याचे अग्नी अस्त्र पाठी घेतो म्हणजे वशखंडीला ते लागत नाही. कारण त्याला
वशखंडीला माराियाचे नसते, त्याच्या व्रता प्रमाणे ते आिश्यक होते. त्यािेळी कुं तीचा सुपुत्र तुझ्या
सैन्याचा फडशा पाडतो जे वभष्माला संरिण देत होते. त्यामुळें आता वभष्म उघडा पडला होता.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे चौदािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे पंधरा
संजय पुढे सांगत असतो, दोनही बाजूंचे लढिय्ये एकमेकासमोर उभे रावहले तेव्हां त्याचे
लढम्याचे वनयम बदलले होते. साधारणपणे एकाच प्रकारचे लढण्याचा वनयम युद्ध शास्त्रात ददला
आहे परं तु, आता ते योद्धे तो वनयम धाब्यािर बसितात ि एकमेकांशी कोणीही कसेही लढू
लागतात. ते िेड्यासारखे एकमेकांच्या उरािर बसतात. ते मरण्यासाठी लढत असतात. हातापाई
चालू होते. बाणांपि
े ा तेंच त्याना जास्त चांगले पाटू लागले असािे. त्यामुळें त्यांच्यािर मोठी
अररष्ठे ओढितात. हत्ती सगळ्या पाईक सैवनकांना अिरशः त्यांच्या पायाखाली तुडिू लागतात.
त्याच्या युद्ध कौशल्याला फारसे महत्ि रहात नाही. कृ प, वचत्रसेन, दुःशासन, विकणव पांडिांच्या
सैन्याचे तीन तेरा िाजितात. पांडिांचे सैन्य सैरािैरा पळू लागते. जशी तुफानात अडकलेले
जहाज िेडेिाकडे हलत रहाते तशी गत त्यांची झाली होती. जे त्यांचे होत होते त्यापेिा कांहीं
िेगळी पररवस्थती तुमच्या सैन्याची नव्हती. पाथव तुमच्या फौजा कापून काढत होते. तुमचे अनेक
हत्ती पांडि मारत होते ि त्यांच्या प्रचंड धुडाखाली दकत्येक तुमचे सैवनक मारले जात होते. पुन्हा
एकदा सगळीकडे मृत शरीरांचा ढीग लागलेला ददसू लागला. दुयोधन पुन्हा वपतामहांना भेटतो.
तो त्याचे सैन्य आघाडीला पाठितो. पांडि जुने िैर न विसरता तुमच्या मुलांचे जीि घेण्यात
गुंतलेले ददसत होते. धृष्टद्युम्न त्याच्या सैवनकांना बोलतो, "अहो सोमकानो, श्रींजयानो, वभष्मािर
चालून जा. ते एकच आपले ध्येय आहे. ती आज्ञा नझाल्याबरोबर ते सोमक आवण श्रींजय वभष्मािर
चालून जातात जरी ते सगळे बरे च जखमी झालेले होते. आता त्यांना फक्त स्िगावची स्िप्ने पडत
होती. अशाप्रकारे हल्ला झाल्यािर वभष्म वचडतात ि श्रींजयांिर बाण फे काियाला सुरूिात
करतात. वभष्माला भागविाने जे वशिण ददले होते ते तो आता िापरत होता. त्या तंत्रानेच तो
वभष्म दररोज हजारे सैवनक मारत होता. आजच्या दहाव्या ददिशी एका हाताने तो दहा हजार
योद्धे स्िगावत पाठितो. त्या वशिाय मत्स्य आवण पांचालांचे मोठे योद्धे तो पराभूत करतो.
अशाररतीने त्याने पांडिांच्या सैन्याची संख्या खूप कमी के लेली असते. वभष्माच्या जिळ जे जात
ते सगळे तो यमाकडे पाठित होता. वभष्म कौरिांच्या सैन्याच्या आघाडीत होते. आज दहाव्या
ददिशी ते दोनही सैन्यांच्या मध्ये होते ि त्यांचे तेज मध्यान्हीच्या सूयावसारखे असहय्य होणारे
होते. जसे शक्र दैत्यांना भादून काढत असे तसे गंगापुत्र पांडिांना भाजून काढत होते. त्यािेळी
देिकीपुत्र कुं तीपुत्राला बोलतो, तेथे पहा तो शंतनुचा मुलगा दोन सैन्याच्या मधोमध आहे. हे िेळ
आहे तुझी वहम्मत िापरून तू त्याचा िध करू शकवशल. जेव्हा तो त्या जागेिरून हलेल तेव्हां तू

त्याचे बाण झेलत िार कराियाचा आहे. त्याच िेळी अजुवन त्याच्या बाणांच्या िषाविाने त्याला ि
त्याच्या रथाला ि घोड्याना अदृष्य करतो, परं त,ु वभष्म त्याला दाद देत नाही. पांडिांचे सगळे
रथीमहारथी जसे, धृष्टके तू, वभमसेन, धृष्टद्युम्न, नकू ल, सहदेि, के कया बंधू, सत्यकी, चेदकतन,
अवभमन्यू, घटोत्कच, द्रैपदीची पांचही मुलं, वशखंडी, कुं तीभोज, विराट थकलेले असतात
वभष्माचा बाणांचा मारा सहन करत. पांडिांच्या िेत्री दुःखाचे सािट पसरते. तरी फाल्गुनी त्याना
त्यातून काढण्यात यशस्िी होतो. आता पररवस्थती पाहून अजुवन वभष्माचायांिर एकटाच चढाई
करतो. त्यासाठी तो प्रथम वभष्माच्या बरोबर असलेले सगळे मारून टाकतो. आता वभष्म एकटाच
रहातो. त्यािेळी तो ि सत्यकी, चेदकतन, धृष्टद्युम्न विराट द्रुपद,नकू ल ि सहदेि, अजुवनाच्या
मागेमाग त्याच्यािर हल्ला करतात. अवभमन्यू, द्रौपदीची पांच मुलं, त्यांच्या सामील होतात. ते
सगळे प्रिीण धनुधावरी वभष्माला सगळ्या बाजूने बाणाने जखमी करत रहातात. ते होत असतांना
वभष्म न घाबरता पांडिांच्या गोटात घुसतो. तो सारखा वशखंडी कडे पहात ि हसत असतो. तो
त्याच्यािर एकही बाण मारत नाही. त्या ऐिजी ते वभष्म द्रुपदाचे सात महारथी मारून टाकतो.
त्यािेळी मत्स्य, पांचाल आवण छेड्डी गोटातून विवचत्र प्रकारचे ओरडणे ऐकू येते. ते सगळे जीिािर
उदार होऊन वभष्मािर प्राणघातक हल्ला करण्याच्या तयारीत होते. ते त्या एका वभष्मािर
यशस्िी चढाई करतात. भवगरथाचा वभष्म तो सगळ्या शत्रूनां भाजून काढणारा ि ते पांडिांचे
िीर अशी लढाई सुरू होते. वशखंडीच्या आडू न तो वभष्मािर बाणांचा मारा करू लागतो. मध्येच
वशखंडी असल्याने वभष्म अजुवनाला बाण मारू शकत नव्हता. ते वभष्माला असंख्य जागी बाणांने
जखमा करत असतो.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे पंधरािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे सोळा
संजय पुढे सांगत असतो, वशखंडीटी ढाल करून अजुवन गंगापुत्राला जखमी करत असतो.
त्यािेळी सगळे श्रींजय एकत्र येऊन त्याच्यािर संघटीतपणे िार करू लागतात. ते त्यासाठी
बाणापेिा भाले, कु हावडी, सोटे, गदा अशी शस्त्र िापरत होते. त्यावशिाय धारदार बाण सुद्धा
िापरले जात होते. अग्नीबाणांचा िापर त्यािेळी ते वभष्मािर करू लागले होते. अशा चौफे र
होणार्या हल्ल्यामुळे वभष्माचे अभेद्य वचलखत फाटून गेले होते. तरी त्याला दुःख झाल्याचे ददसत
नव्हते. त्या ऐिटी ते त्या मारे कर्यांना युगांताच्या िेळी ददसणार्या अग्नी सारखे िाटत होते. वभष्म
त्या गाड्यांच्या मधून भरकटत जात असलेला ददसत होता ज्या त्या राजांच्या होत्या जे त्याला
मारत होते. त्यानंतर तो पांचाल ि धृष्टके तू सोडू न पांडिांच्या गोटात येतो. तो सहा पांडि
योद्ध्याना बाणाने जखमी करतो. त्यात सत्यकी, वभम, धनंजय, द्रुपद, विराट आवण धृष्टद्युम्न होते.
वभष्माचा तो मारा होत असतांना ते न डगमगणारे योद्धे त्याचा वपच्छा सोडत नाहीत. एक बाण
वभष्माच्या अंगात खोलिर घुसतो. अजुवन वशखंडीच्या मागे राहून वभष्माचे धनुष्य तोडू न टाकतो.
ते होत असतांना तुझ्या गोटातील द्रोण, कृ प, कृ तिमवन, जयद्रथ, सल्य, साल, भागादत्त, वभष्माना
संरिण देण्यासाठी येतात परं तु, अजुवनाच्या पुढे त्यांचा रटकाि लागत नाही. त्या सगळ्यांकडे दैिी
आयुध होती. मारा, झोडा, भोसका अशा आरोळ्या ऐकू येत होत्या. त्यािेळी पांडिांचे सैन्य
त्यांच्यािर तुटून पडते. ते अजुवनाला संरिण देत असतात. त्यामध्ये होते सत्यकी, धृष्टद्युम्न,
वभमसेन, विराट, द्रुपद आवण रािस घटोत्कच होते. त्यात पुढे होता अवभमन्यू. ते सात तेजस्िी
योद्धे त्यांची धनुष्ये घेऊन िेगांने कौरिांिर चाल करतात. एक भीषण युद्ध होते. जसे देि ि
दानिांत प्राचीन काळी होत असे. वशखंडी मात्र त्याचे ध्यान वभष्मांिर ठे िून होता ि त्याला अजुवन
संरिण देत होता. ते दोघे वभष्माला सतत बाणांने जखमी करत होते परतु, त्याना त्यामुळे कांहींच
होत नव्हते. वभष्माचे धनुष्य मोडले जाते, त्यानंतर त्याचा सारथी जखमी होतो. गंगापुत्र दुसरे
जास्त मजबूत धनुष्य घेतो पण तेसद्ध
ु ा ताबडतोब अजुवन तोडू न टाकतो. तो सव्यसांची वभष्माची
धनुष्ये तोडत असतो ि वभष्म निीन धनुष्य काढत असतो. शेिटी संतापलेले वभष्म एक प्रभािी
शर अजुवनािर फे कतात. अजुवन तो शर सुद्धा तोडू न टाकतो. ते पाहून वभष्म संतापले. ते ओरडू न
बोलतात मी एका बाणांने सगळे पांडि मारू शकतो पण त्यांच्याकडे जनादवन आहे. त्याच्यामुळे
मला ते करता येणार नाही. पाडि कधीच अशाप्रकारे मारले जीणार नाहीत हे मी जाणून आहे.
परं तु, माझ्या वपत्यामने मला दोन िर ददले आहेत त्यातील एक आहे कीं, माझा मृत्यू माझ्या
हातात असेल ि दुसरा आहे ककं , माझी मरणाची िेळ मी ठरिणार आहे. त्या दोन िरांचा उपयोग

करण्याची िेळ आली आहे. ते तो बोलतो ते आकाशातील ऋषी ि िसु ऐकत असतात. ते त्याला
दुजोरा देतात. ते त्याला अनुमोदन देत आहेत असे सांगतात. ते त्याला सांगतातकीं, आता त्याने
युद्धातून बाहेर येण्याची िेळ आली आहे. त्याचा जाण्याचा काळ समीप आला आहे. ते ऐकू
आल्यानंतर स्िगावतून सुगध
ं पृथ्िीिर पसरू लागला. सगळी शुभलिणं ददसू लागली. िातािरणात
िार्याबरोबर सुगध
ं परू लागला. ते त्या स्िगवस्थ मंडळींचे उद्गार फक्त वभष्म ि मी ऐकू शकत
होतो. मला ददलेल्या िरामुळें मी ते ऐकू शकत होतो. त्यािेळी वभष्म त्याच्या रथातून खाली
पडले. ते उठतात ि विभत्सूिर चाल करतात. त्यांना वशखंडी त्या अिस्थेत सुद्धा बाण मारत
असतोच. मारलेले बाण त्यांच्या वचलखतातून आरपार गेलेले होते. त्या कोणत्याही गोष्टींचा
वभष्मािर कांहीं पररणाम झालेला ददसत नव्हता. विभत्सू त्याचे गांडीि काढतो ि हसत हसत
गंगापुत्रािर नेम धरतो. ते बाण वभष्माच्या िमी लागतात. वभष्म तरीसुद्धा लढत होते. अजुवनाचा
प्रत्येक िार ते उलटित होते. फक्त वशखंडीच्या बाणांना वभष्म उत्तर देत नव्हते. अजुवन पुन्हा एकदा
वभष्माचा वतरकमटा तोडू न टाकतो. अजुवन तीन बाण त्याच्या रथाला असे मारतो कीं त्याचा रथ
हादरतो. वभष्म आणखीन एक धनुष्य घेतो ते सुद्धा अजुवन तोडतो. अशाररतीने वभष्माची सगळी
आयुध तो वनकामी करत असतो. त्यानंतर वभष्म अजुवनाशी न लढण्याचा वनणवय घेतो. त्यािेळी
वभष्म दुःशासनाला सांगतात, "अरे दुःशासना, तो पाथव रागांने माझ्यािर िार करत आहे. तो
इं द्रालासुद्धा ऐकणारा नाही. माझे बघवशल तर देि, दानि, रािस, सगळे एकत्र आले तरी मला
हरिू शकणार नाहीत मग माणसांची काय कथा"? ते असे दुःशासनाशी बोलत असतांना अजुवन
वशखंडीच्या मागून एक जबरदस्त बाण वभष्माला मारतो. वभष्म पुन्हा दुशासनाला हसत हसत
बोलतात कीं, "हे बाण अजुवनाचे आहेत, ते वशखंडीचे नाहीत.त्या बाणांच्या स्पशावने समजते कीं,
ते ब्राह्मणाच्या दंडासारखे तेजस्िी आहेत. इं द्राच्या िज्राची शक्ती त्यांत आहे. त्यांच्या स्पशावने
सुद्धा कोणी नष्ट होईल. माझ्या शरीरात घुसणारे बाण वशखंडीचे नाहीत. तरी ते मला कांहीं बाधा
करू शकत नाहीत. सगळे पृथ्िीचे राजे एकत्र येऊन जरी माझ्याशी लढले तरी मला हरिणे शक्य
नाही. ते बोलत असतांना तो पांडिांिर एक शर पाथाविर फे कतो. पाथव तो उडिून लाितो. वभष्म
आता रथातून उतरू लागतात. त्यांच्या हातात तलिार ि ढाल होती. अजुवन त्यांची ढाल तोडू न
टाकतो.त्या ढालीच्या रठक्कर्या उडतात. ते पहाण्या सारखे होते. युवधष्ठीर ते पहातो ि त्याच्या
सैवनकांना वभष्मािर चाल करण्याची आज्ञा करतो. बोलतो, "धािा गंगापुत्राला धरा, अवजबात
घाबरू नका". पांडिांये योद्धे विविध प्रकारची आयुधं घेऊन त्या एकटा पडलेल्या वभष्मािर हल्ला

करतात. त्यािेळी पांडिांच्या गोटातून मोठा गदारोळ ऐकू येतो. ती दहाव्या ददिशीची लढाई
फारच भीषण होती. वभष्म ि अजुवन एकमेकाला वभडतात. जशी नदी सागराला वमळते.
वभष्माना त्यांच्या सिांगािर बाण लागलेले असतात. त्याने त्या एका ददिशी दहा हजार
योद्धे मारलेले असतात. त्यािेळी वभष्माला मदत करण्यासाठी आलेले पूिे कडील, पवश्र्चमा
कडील, उत्तरे कडील ि दविणे कडील सगळे राजे त्यांच्या सैन्यासह तेथून पोबारा करतात. सल्य,
सल्ि, वत्रगतव, अमिश, कै के या असे कौरिांचे खास राजेसुद्धा वभष्माला सोटून जातात. तो एकटा
पडतो. अजुवन कौरिांच्या सगळ्या योद्ध्यांचे पारीपत्य करतो. "धरा, कापा, मारा, तुकडे करा,
अशा आरोळ्या ऐकू येत होत्या.
वभष्माच्या अंगात असा भाग नव्हता जेथे बाण घुसलेला नव्हता. अशाररतीने तुमचे वपतामह
वछन्नवभन्न झाले होते. त्या अिस्थेत अखेरीस वभष्म त्यांच्या रथातून खाली पडतात.
त्यािेळी संध्याकळ झाली होती. वभष्म पडल्याचे पाहून सगळे आकांत करतात. आकाशातून
सुद्धा आक्रोश ऐकू येतात. त्यांचे सते पडणे पाहून कोणालाही िाईट िाटले असते. ते दृष्य विदारक
होते. सगळी पृथ्ली हादरली होती. त्यांच्या अंगाला इतके बाण रुतलेले होते की, ते त्या शरपंजरी
पडले. तो काळ दविणायनाचा आहे ि त्या काळात देह त्याग करणे उचीत नसते असें शास्त्र सांगते
असे सगळे बोलतात. वभष्माला ते माहीत होते म्हणून ते त्यांचा जीि धरून ठे ितात. वभष्म
आकाशातील देिांना सांगतात की, ते उत्तरायमनापयंत जीिंत रहाणार आहेत. गंगानदीला ते
समजते कीं, वतचा मुलगा शरपंजरी पडला आहे. गंगा मानससरोिराकडू न कांहीं ऋषी वतच्या
मुलाला पहाण्यासाठी पाठिते. ते राजहंसाच्या रुपात तेथे येतात ि वभष्माला शरपंजरी पडलेले
पहातात. ते त्याच्या भोिती प्रदविणा करतात. नंतर ते एकमेकांत बोलतात, "उच्च दजावच्या
माणसाने दविणायनात मरणे योग्य नाही". वभष्म त्यांचे ऐकतो ि बोलतो, "मी ह्ा अशुभ काळी
मरणार नाही, त्याबद्दल वनहश्र्चंत रहा. कारण तो माझा वनणवय आहे. मी माझ्या पूिवजांच्या
रठकाणी उत्तरायनातच जाणार आहे. माझ्या वपत्यानू जो िर मला ददला आहे त्याचा उपयोग
आता मी करणार आहे.
वभष्म गेले हे कौरिांना समजते. त्यांची िाचा बंद होते. ते त्यांना अशक्य िाटत होते ते
घडलेले होते. तो मानवसक धक्का कौरिांना पेलण्यासारखा नव्हता. ते अचंवबत झालेले
जागच्याजागी उभे असतात. युद्ध थांबलेले होते. वभष्म गेल्याच्या िातेने पांडिांच्या गटात

समाधान ददसत होते परंतु, ते सगळ्यांचे वपतामह असल्यामुळें त्यांना त्यांचा जुन्या आठिणी येत
होत्या.
कांहीं बोलतात आता कौरिांचा नाश वनवश्र्चत होणार. पांडिांचे शंखनाद करू लागतात.
सोमक, पांचाल सगळे आनंद व्यक्त करतात. हजारे तुतार्या िाजू लागतात. नगारे वपटले जातात.
आनंद ि वपतामह गेल्याचे दुःख अशा दुहरे ी मनवस्थतीत पांडि होते.
दहािा ददिस संपत आला होता. आकाशातून ऋषी ि वपतर वभष्माचे स्िागत करत होते.
त्यािेळी वभष्म मात्र उपवनषदात ददलेले योग करण्यात गुंलेले ददसत होते. ते ध्यानात गेले होते.
त्यांचा जाण्याचा िण येई पयंत ते तसेंच त्या शरपंजरी वनजलेले रहाणार होते. त्यांच्या भोिती
मेलेल्या योद्ध्यांची कलेिरे विखरून पडलेली होती.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे सोळािा संपला.

युद्धाचा अकरािा ददिस
भाग एकशे सतरा
धृतराष्ट्र विचारतात संजयाला, "अरे रे, संजया असे कसे झाले, आता माझ्या सैन्याची काय
पररवस्थती आहे ते सांग. अरे संजया, जेव्हां त्यांचे सरसेनापती वभष्म अशा ररतीने परावजय झाले
तेव्हां काय झाले"? मला तरी िाटत होते की, सगळे कु रु पांडिांकडू न मारले जाणार आहेत जेव्हां
वभष्म द्रुपदाच्या मुलािर (वशखंडी) िार करत नाहीत. माझ्या सारखा दुदैिी मींच कारण, मला
माझ्या वपतामहांच्या िधाचे ऐकािे लागत आहे. त्यापेिा मोठे दुःख नाही. मला िाटत होते कीं
ते कधींच हरणार नाहीत. परं तु, वभष्माच्या वनधनाच्या िृत्ताने मी वखन्न झालो आहे. मला सांग
संजया, त्या नंतर माझ्या योद्ध्याने काय के ले. माझा अजून विश्र्िास बसत नाही कीं, देिव्रत
युद्धात मारले गेले आहेत. ज्याला भागविसुद्धा मारू शकत नव्हता त्याला वशखंडीने अजुवनाच्या
मदतीने पदच्युत के ले आहे हे माझे कान ऐकण्यास तयार नाहीत.
संजय सांगतो, त्या दहाव्या ददिशी वभष्म मारले गेले त्या िातेने पांडिांच्या गोटात समाधान
ददसत होते ि तुमच्या म्हणजे कौरिांच्या गोटात दुःखाची छाया पसरलेली होती. वभष्म सध्या
जवमनीिर त्यांच्या अंगात बाण घुसले आहेत अशा स्थीतीत त्या बाणांच्या शय्येिर पहुडले होते.
जेव्हां वभष्म रथातून त्या अिस्थेत खाली पडले तेव्हां सगळी कडू न अरे रे, हाय हाय असे आक्रोश
ऐकू येत होते. वभष्माच्या मरण्याने िवत्रय राजात घबराट पसरली. वभष्माचा झेंडा त्याच्या
स्तंभासह खाली पडलेला होता ि त्याच्या बाजूलाच ते कोसळलेले होते ते दृष्य भीषण होते.
कौरिांच्या वखन्न होण्याला कांहीं मयावदा रावहली नव्हती. कोणी कांहींबोलत नव्हते. फक्त
एकमेकांकडे पहात होते. पुढे काय असा प्रश्र्न त्यांच्या पुढे होता हे स्पष्ट जाणित होते.
आकाशातील देि ऋषी सुद्धा गुपचुप होते सगळीकडे सुतकाचे िातािरण झाले होते. वभष्म िेदाचे
चांगले जाणकार होते, काहीं त्यांच्याबद्दल चांगले बोलत होते तर कांहीं वभतीने बोलत नव्हते.
आपल्या वपत्याला कामरोग झाला तेसमजल्यािर तो त्याचे िीयव स्तंभन करू लागतो ि ब्रह्मचयव
आचरू लागतो. जसे ऋषी ि साधक करत असतात. आता तो िीर शांतपणे शरपंजरी वनजला
होता. ध्यान करत होता त्याच्या अखेरच्या िेळेसाठी.
जसे तुझ्या मुलांना समजले कीं आता वभष्म रावहलेले नाहीत त्यांच्या साठी लढण्याकरता, ते
पुढे काय करािे त्याच्या दफकीरीत विचार करत होते. त्यांचा सगळा रुबाब संपला होता. ते
वनस्तेज झाले होते. ते शरमेने चूर झाले होते कारण ते वभष्माना शेिटच्या िणी संरिण देऊ शकले

नाहीत. ते एकमेकांना दोष देतांना ददसत होते. त्या उलट पांडिांचे सगळी कडे आनंद व्यक्त करत
होते. कांहीं आनंदाने शंखनाद करत होते. त्या ददिसाची युद्धाची िेळ संपली होती पण त्याची
िाद्ये िाजिण्यास कोणाला उत्साह नव्हता. त्या ऐिजी पांडिांचे तुतार्या, नगारे , शंख
जोराजोराने िाजित होते दाखिण्यासाठी कीं ते त्या ददिशीची लढाऊ हजंकले आहेत. वभमसेन
त्या खुषीत आणखीन कांहीं तुमच्या गोटातील योद्धे मारून टाकतो. कौरिांची मनवस्थती
कमालीची व्यस्त झाली होती. कणव ि दुयोधन जोर जोराने श्र्िास घेत होते. त्यांना समजत नव्हते
आता ह्ापुढे म्हणजे उद्या कसे लढाियाचे. तुमच्या गटातील लोकांना समजत नव्हते आता निीन
सरसेनापती कोण होणार? जेव्हां वभष्म िारले तेव्हां कौरिांपैकी अक दुःशासन त्यांच्या जिळ
होता. म्हणून जसा तो तुझ्या मुलांत येतो सगळे त्याच्या भोिती जमा होतात. त्यांनेच प्रथम
द्रोणांना सांवगतले कीं वपतामह रावहले नाहीत. त्यांना अजुवनाने ि वशखंडीने वमळू न मारले आहे.
ती िाताव ऐकल्यानंतर ते रथातून बेहोष होऊन खाली पडतात. ताबडतोब ते उठतात. ते त्िररत
सांगतात कसेही झाले तरी युद्ध चालू रावहले पावहजे. त्यातच दुयोधनाची शान आहे. कौरिांच्या
सैन्याने लागलीच युद्धबंदी जावहर के ली ि पांडि सुद्धा प्रवतदक्रया स्िरुप युद्ध थांबितात. सगळे
वभष्मांना पहाण्यासाठी गदीने त्या जागी जातात जेथे तो महान योद्धा शरपंजरी वनजला होता.
त्यांच्या बाणाच्या शय्ये भोिती ते सगळे जमा होतात. सगळ्यांना त्यांच्या बद्दल अतीि आदर
असतो पण युद्धात ते एकमेकां विरुद्ध लढत होते. ते दोनही बाजूचे वभष्माना मोठा सलाम करतात.
सूयव विवतजा खाली गेला होता.
त्या पांडि आवण कौरिांना पाहून आजोबा त्यांचे कौतुक करत बोलतातकीं, तुम्ही सगळे खूप
चांगले योद्धे अहात देिांनासुद्धा हरिू शकाल असे अहात. हे बोलतांना त्यांना त्यांचे मस्तक िर
उचलािे लागत होते म्हणून ते त्या कु रु पांडिाना सांगतात की त्याच्या डोक्याखाली उशी ठे िािी.
तेथे जमलेल्या राजांनी उत्तम प्रतीची उशी आणून त्यािर वभष्माचे मस्तक ठे िले. परं तु, वभष्माना
तू नको होती, ते अजुवनाकडे पहात बोलतात अरें अजुवना तू माझ्यासाठी उशी तयार कर. ते
ऐकल्यािर वजश्नु काय ते समजतो ि त्याच्या धनुष्याला बाण लािून त्या बाणांची उशी तयार
करतो. त्या बाणांच्या उशीिर ते त्यांचे मस्तक ठे ितात. त्यामुळें त्यांना सगळ्यांशी बोलणे सोपे
झाले. आजोबा त्या सगळ्यांना सांगतात, अशी उशी िवत्रयांसाठी असली पावहजे.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे सतरािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे अठरािा
संजय पुढे सांगत असतो, अजुवन त्याचा बाण धनुष्याला लाितो. सन्मानपूिवक आजोबाला
नमस्कार करतो, त्याचे डोळे अश्रूने भरलेले होते. प्रसंग मोठा करुणामय होता. दकत्येक पांडि ि
कौरि रडत होते. पुढे अजुवन बोलतो अहो सरसेनापती मला आज्ञा द्या मी आपला सेिक आहे. मी
कशाप्रकारे आपल्यासाठी बाणांची गादी करािी ते सांगा. आजोबा त्याला सांगतात, माझे डोके
टांगल्यासारखे खाली लोंबत आहे त्याला डोक्याखाली आधार देणारी असली पावहजे. जर माझा
वबछाना बाणांचा आहे तर त्या प्रमाणे माझी उशीसुद्धा बाणांचीच असली पावहजे. असे मला
िाटते. तू एक हुशार दनुधावरी आहेस, तू िवत्रयांची कतवव्ये चांगली जाणतोस. अरे फाल्गनी, त्या
प्रमामे माझी बाणांची उशी तयार कर ि त्या िर माझे शीर असेल असे पहा. ते ऐकल्यािर गांडीि
घेऊन धनंजय मंत्र बोलून तीन बाण असें जवमनीत मारतो कीं त्यांच्या मागे असलेली वपसाची
झुबके दार गादी तयार होते. प्रथम वतरके मारलेले बाण नंतर मारलेल्या बाणांने असे उभे होतात
की त्यािर वभष्माचायांचे मस्तक व्यिवस्थतपणे राहू शकते. तो प्रकार पाहून सगळे अचंवबत
होतात. ती शराची गादी तयार झाल्यािर त्यािर आपले मस्तक ठे िल्यािर आजोबा मोठ्या
खूषीने त्याचे कौतुक करतात. ते अजुवनाला बोलतात जर त्यांने तशी उशी बनिली नसती तर
त्यांनी धनंजयाला शाप ददला असता. खरे िवत्रय युद्धभूमीिर अशा शरपंजरी झोपले पावहजेत.
ते झाल्यािर आजोबा इतरांना बोलतात, "पहा पंडुच्या मुलांनी माझ्यासाठी के ली आहे. ह्ा
वबछान्यािर मी उत्तरायण येई पयंत ध्यानस्थ रहाणार आहे जसे ऋषीमुनी तपस्या करतात. त्या
काळापयंत मी असाच पडू न रहाणार आहे असे तुम्ही राजे पहाल. जेव्हां उत्तरायणात सूयव
िैश्रािणाला वमळे ल तेव्हां मी माझ्या जीिाचा अंत करून जाईन. जसे एक वमत्र (जीि) दुसर्या
वमत्राचा (आत्मा) त्याग करून जातो. माझ्या ह्ा शरपंजरी भोिती एक विस्तीणव खंदक करा.
अशा वस्थतीत मी बाणांचे अघ्यव देणार आहे. आता माझे ऐका मुलांनो, िैर सोडू न द्या. लढई बंद
करा".
संजय पुढे सांगतो. त्यानंतर कांही िैद्य तेथे आले. ते त्यांच्या अंगात घुसलेले बाण काढतात.
त्या िैद्यांना पाहून वभष्म सांगतो त्यांना त्यांचे पैसे द्या ि दानं सुद्धा करा. आता मला त्यांची गरज
नाही. मी िवत्रयांचा सिावत श्रेष्ठ दजाव वमळिला आहे. म्हणून आता मला िैद्यांची आिश्यकता
नाही. तेथे जमलेले राजे निल करतात. ते ऐकल्यािर दुयोधन त्या िैद्यांना सन्मानपूिवकपणे परत
पाठितो. त्या नंतर कौरि आवण पांडि एकत्र येतात ि वभष्मांच्या पाया पडतात. त्यांना प्रथेनुसार

तीनदा प्रदविणा घालतात. त्यानंतर त्यांच्या संरिणासाठी पहारे करी ठे िले जातात. त्यांचे शरीर
रक्ताने माखलेले होते. त्यानंतर सगळे योद्धे आपापल्या तंबूकडे जातात. त्या नंतर िेळ पाहून
माधि पांडिांना बोलतो, "जेव्हां सगळे पांडि वभष्माच्या पराजयामुळें खूष झालेले ददसत होते,
युवधष्ठीरा, सुदैिाने आजचा विजय तुमचा झाला. सुदैिाने वभष्म संपले. कदावचत भाग्य असे की,
एिठा मोठा योद्धा तुमच्या विरुद्ध लढत होता हे माहीत असूनही कीं, तू वनव्िळ नजरे ने शत्रूचा
नाश करू शकतोस आवण तेंच झाले आज". ते ऐकल्यािर युवधष्ठीर कृ ष्णाला बोलतो, "तुझ्या
कृ पेमुळे विजय वमळाला आहे. तुझा क्रोझ म्हमजे पराभि असें असते हे मी जाणतो. ज्यांना तुझे
संरिण असते ते नेहमी यशस्िी होतात. ते ऐकल्यािर जनादवन वस्मत करत बोलतात, असें तूंच
के िळ बोलतोस.
युद्धाचा दहािा ददिस भाग एकशे अठरािा संपला.

युद्धाचा दहािा ददिस
भाग एकशे एकोणीस
वभष्म शरपंजरी झोपतात
संजय पुढे सांगतात, रात्र संपल्यािर म्हणजे अकाराव्या ददिशी सगळे पांडि आवण धृतराष्ट्राचे
आजोबांच्या शरपंजरी जातात. ते िवत्रय तेथे त्यांच्या महान िवत्रयाला सलाम करतात. ते तेथे
शांतपणे उभे रहातात. हजारांनी कु मारीका वभष्माच्या शरीरािर चंदनाचे गंध हशंपडतात.
भाजलेले तांदळाचे तुरे (अिदा),विविध प्रकारची फु लं, त्यांच्या शरीरािर सोडतात. त्यांना हार
हालतात. त्यांच्या नंतर अनेक कलाकार, विदूषक, कारावगर, तेथे जातात ि त्यांना अवभिादन
करतात. धुःख व्यक्त करणारी धीरगंभीर धून िाजत असते. त्या ददिशी युद्ध न होण्याचा वनणवय
दोनही बाजजूमनी के ला जातो त्याप्रमाणे ते िवत्रय आपापली शस्त्रास्त्रे बाजूला ठे िून वभष्माना
नमस्कार करत असतात. एका ओळीत ते सगळे पुढे सरकत असतात. आपल्यातील िैरभाि
बाजूला ठे िून ते एकमेकांशी सलोख्याने गप्पा मारत असतात. िातािरण फार शांत होते. युद्धाचा
मागमूस नव्हता. वभष्म त्या पररवस्थतीत तेजस्िी ददसत होते. तेथे जमलेले राजे देिांसारखे िाटत
होते. वभष्म त्यांच्या अंगात रुतलेल्या बाणांच्या जखमामुळे िेदना होत असतांना सुद्धा शांत ददसत
होते. तेथे जमलेल्या राजांकडे ते पहात होते. ते राजे उत्तमोत्तम पेये त्यांच्यासाठी देत होते. ते
त्यांना ती औषधीयुक्त पेये पाजत होते. कांहीं त्याना वपण्यासाठी पाणी देतात. तेव्हां आजोबा
त्यांना बोलतात, मी ह्ापुढे माणसांच्या भोगात रमणार नाही. मी माणसांच्या अिस्थेतून बाहेर
पडलो आहे. मी ह्ा शरपंजरािर वनजलो आहे, ते त्या उत्तरायणाच्या प्रवतिेत. त्यानंतर ते
अजुवनाची आठिण करतात. ताबडतोब अजुवन हजर होतो हात जोडू न उभा रहातो आजोबांच्या
समोर. तो नम्रपणे त्यांना विचारतो, "आज्ञा करा वपतामह". त्याला पाहून वभष्म आनंदीत होतात
ि त्या उद्देशून बोलतात, "मी तुझ्या बाणाने भरलेला आहे. माझे शरीर त्या जखमांमुळें जळत
आहे. माझ्या अंगाचे सगळे अियि िेदनांनी जळजळत आहेत. माझे तोंड सुकलेले आहे. अजुवना तू
एक महान योद्धा आहेस, तेव्हां तू मला पाणी पाज. अजुवन आज्ञा प्रमाण असे बोलून त्याच्या रथात
चढतो ि हातात गांडीि घेतो. त्याला बाण लािून त्याची दोर खेचतो. त्याचा टणत्कार काढतो.
तेथे जमलेले राजे ते पहात रहातात. त्यांच्या मनांत वभती उत्पन्न होते. अजुवन त्याच्या रथाने
वभष्माच्या शय्येला प्रबविणा घालतो. मंत्र बोलत बाणाचा नेम धरतो ि पजवन्य अस्त्रं फे कतो. ते
सगळे तेथे जमलेल्या लोकांच्या समि होत असते. अजुवन त्याचा बाण वभष्म झोपले होते त्यांच्या
दविणेस जवमनीत मारतो. त्या बरोबर त्या मातीतून एक थंड पाण्याची कारं जी उडू लागते अशी

कीं वतची धार वभष्मांच्या तोंडात पडू लागते. तो चमत्कार पाहून तेथे जमलेले निल करत होते.
त्या पाण्याची चि अमृतासारखी होती. त्या पाण्याच्या फिार्याने वभष्माचे जखमी रक्ताने भरलेले
शरीर न्हाऊन वनघत होते. त्यांमुळें त्यांना सतत आराम वमळत होता. ते पाणी सामान्य नव्हते.
तो फिारा सतत तसांच रहाणार होता ज्यामुळें वभष्मांना आराम वमळणार होता. विभत्सूची ती
करामत पाहून कौरिांच्या अंगाला कापरे भरले. सिावनी त्यांचे शेले हिेत उडिून अजुवनाला
अवभिादन के ले. तेथे जमलेल्या मवहला आनंदाने गजर करतात, शंखनाद होतात. नगारे िाजू
लागतात, तुतार्या िाजू लागतात.
वभष्म ते पाणी वपऊन तृप्त होतात ि त्याला बोलतात, "मला ह्ाबद्दल नारद मागे एकदा
बोलले होते. िासुदेि तुझा साथी आहे, त्यामुळें तू पुढे असें कांहीं करू शकवशल ते इं द्रसुद्धा कधी
करू शकणार नाही. ज्यांना ज्ञान आहे ते सगळे समजतात कीं, तू सगळ्या भ्रष्ट िवत्रयांचा नाश
करण्यासाठी आला आहेस. तू धनुधावर्यात श्रेष्ठ आहेस. माणसात तू श्रेष्ठ आहेस जसे पिात गरुड
आहे. सिव जलाशयात समुद्र श्रेष्ठ, सिव तार्यात सूयव श्रेष्ठ, तसा तू पुरूषात सिवश्रेष्ठ आहेस".
दुयोधन ते ऐकत असतो. वभष्म पुढे बोलतात जे सगळे ऐकत असतात, धृतराष्ट्राचा मुलगा
मी, विदूर, भागवि, जनादवन असे सगळे पुनः पुनः सांगत असतांना ऐकत नव्हता. त्यामुळे पुढे तो
कायमचा नष्ट होणार आहे हे वनश्र्चीत. वभम त्याला ठार मारणार आहे". ते आजोबांचे उद्गार ऐकू न
दुयोधन बेचैन होतो. दुयोधनाकडे पहात ते पुढे बोलतात, "क्रोध टाकू न दे, शांत हो, पाथावची
करामत पावहली आहेस, असे कोणीही करू शकणार नाही. अग्नी, िरूण, सोम, िायू, विष्णू, इं द्र,
प्रजापती, परमेस्थी, यम अशांची सगळी आयुध त्याच्याकडे आहेत अशापुढे तू काय रटकणार"?
त्यावशिाय प्रजापती, धात्री, तश्त्री, सावित्री, वििस्िात, हे सगळे अजुवनाचे आहेत.
त्यावशिाय कृ ष्ण त्यांचा साथी आहे. त्याला हरिणे कोणालाही शक्य नसते हे समजून तू
त्यांच्याशी सलोखा करािा असें मला सांगाियाचे आहे. युद्धा हा मागव नाही. म्हणून शातता आण.
तू युद्ध आणले आहेस म्हणून तूंच ते बंद के ले पावहजेस. जोिर तुझे सगे बंधू अजून जीिंत आहेत
तोिर तू शांतता करार कर पांडिांशी. युवधष्ठीराची ददव्य दृष्टी तुमचा नाश करू शकते हे लिात
ठे ि. जेिर वभम नकू ल ि सहदेि तुझ्या भािंडांचा नाश करत नाहीत तोपयंत शांतता आण.
पांडिांशी सलेखा करण्यातच तुझे वहत आहे. हे युद्ध ताबडतोब थांबि. त्यातच सगळ्यांचे भले
आहे. माझ्या जाण्यानंतर तरी शांतता प्रस्थावपत कर असे मी तुला सांगत आहे. उरलेल्या
िवत्रयांना जगू दे. युवधष्ठीराला त्याचे इं द्रप्रस्थ सन्मान पूिवकपणे देऊन टाक. तुझ्या नीचपणाची

हद्द झाली आहे. िैर विसरून एकत्र या त्यात कु रु घराण्याचे भले आहे, माझे म्हणणे मान त्यात
तुझ्या भािंडांचे भले आहे". असे गंगापुत्र दुयोधनाला सांगत असतात. वभष्म िेदनांनी बेचैन धाले
होते त्यािेळी ते ध्यानसाधना करू लागतात. संजय पुढे सांगतो, वभष्माचे ते शहाणपणाचे सांगणे
तुमच्या मुलाने मानले नाही.
युद्धाचा अकरािा ददिस भाग एकशे एकोणीस संपला.

युद्धाचा अकरािा ददिस
भाग एकसे िीस
सगळे वभष्माना भेटतात
संजय पुढे सांगत असतात, वभष्म त्यानंतर शांत होतात. जमलेले सगळे राजे आपापल्या
वनिासस्थानी जातात. वभष्माचा अंत झाला हे समजल्यािर राधासुत घाबरलेल्या वस्थतीत
वभष्मांच्या स्थानी जातो. तो त्या महान शूराला बाणांच्या वबछाईतीिर झोपलेले पहातो.
दुयोधनाकडे जातो. तेथे जिळ जाऊन गवहिरलेल्या अिस्थेत त्यांना पहातो. ते डोळे वमटलेले
पहातो, त्यांच्या पाया पडतो. बोलतो, "अहो कु रु घराचे िररष्ठ मी राधाचा मुलगा आलो आहे.
तुम्ही नेहमी माझी हेटाळणी के ली आहे". ते ऐकल्यािर वभष्म ज्यांचे डोळे झाकलेले होते त्यांच्या
भोिती असलेल्या पहारेकर्यांना दूर जाण्यास सांगतात. त्यानंतर ते करप्णाला त्याना वमठी
मारण्यासाठी सांगतात. ते तसे कांहीं करण्याच्या वस्थतीत नव्हते. ते असे होत होते जसे वपतामह
आपल्या नातिाला जिळ घेत आहेत. त्यानंतर त्याला बोलतात, "ये मुला ये, तू माझी प्रवतस्पधी
होतास, नेहमी माझ्याशी तुलना करत होतास, जर तू आता माझ्याकडे आला नसतास तर ते
तुझ्यासाठी चांगले झाले नसते. तू कुं तीचा मुलगा आहेस, राधाचा नाहीस हे लिात घे. तो अवधरथ
तुझा वपतासुद्धा नाही. तुझा वपता आहे सूयवदेि. तुझ्या बद्दल मी नारदा कडू न ि कृ ष्णद्वैपायनां
कडू न ऐकले आहे. ते खोटे असणार नाही. मी हे तुला खरे तेंच सांगत आहे. तू एक चांगला व्रतस्थ
जीिन जगणारा असून विनाकारण पांडिांच्या बद्दल द्वेष बाळगत असतोस. तुझा जन्म पापमागावने
झाला आहे. त्यामुळे तुझ्या मनात खोट असते. अहंकाक ि दुजवन संगती ह्ांमुळे तुझा िाणी सुद्धा
वबघडलेली असते. त्यासाठी मी तुला नेहमी समज देण्यासाठी रागे भरत असे, त्याचा तू चुकीचा
अथव काढत असें. तुझे युद्ध सामथ्यव चांगले आहे, फार थोडे लोक असे योद्धे होतात. तू ब्रह्मणांचा
दकती आदर करतोस ते मी जाणून आहे. तुझी दानशूरता मी जाणतो. तुझे युद्ध कौशल्य
िाखाणण्यासारखे आहे. एका परीने तू अजुवनासारखाच आहेस. मला आढिते तू हातात धनुष्य
बाण घेऊन काशालागेला होतास कौरिांसाठी पत्नी आणण्यासाठी तेव्हां तू सगळ्या राजांचा
पराभि के लास ज्यात बलाढ्य जरासंध सुद्धा होता हे मी जाणतो. तुझा ब्राह्मणांबद्दलचा वजव्हाळा
मी जाणतो. मला माहीत आहे कीं, तुझी युद्ध कला वनदोष असते. माझ्या मनातील राग
धोरणात्मक होता, त्यात पापबुद्धी नव्हती. तुला सुधारण्यासाठी ते सोंग मी घेत असे. कारण जर
तू सुधारला असतास तर आता आहेस त्यापेिा जास्त मोठा झाला असतास. कमावने आपण आपले

भाग्य बदलू शकत नाही. पांडि तुझे मातृत्िे बंधू आहेत. जसे ते एकमेकांचे आहेत. मला िाटते तू
माझे मानिवशल, तुझ्या भािांत जा. तेथे तुझे बाग्य िाट पहात आहे. पण जर तू हट्टीने
कौरिांबरोबर रावहलास तर मारला जावशल. पांडिांचा द्वेष करणे सोडू न दे. माझा द्वेष करणे
सोडू न दे. त्यामुळे पृथ्िीिरील सगळे राजे सुखी होतील".
कणव वभष्माला सांगतो, "अहो वपतामह, तुम्ही जे सांगता ते सगळे मला आधीपासून ठाऊक
आहे. परं तु, मला कुं तीने टाकले होते. माझी देखभाल सुतानी के ली. मी दुयोधनाबरोबर संपत्तीचा
भोग घेत आहे. त्याने माझ्याकरता खूप कांहीं के ले आहे, त्याची उतराई करणे माझे कतवव्य आहे.
माझी सगळी खानदान सुत कु ळीन आहे. मी दुयोधनासाठी माझे सगळे देण्यास तयार आहे इतके
त्याचे माझ्यािर उपकार आहेत. िवत्रयांचा मृत्यू युद्धभूमीिरच झाला पावहजे हे आपण जाणता.
दुयोधनास खूष करण्यासाठी मी माझ्या भािंडांचा, पांडिांचा द्वेष के ला हे मी मान्य करतो. ते
माझी वनयवत आहे, त्यात कांहीं बदल करणे मला शक्य नाही. आम्हाला मावहत आहे कीं, कृ ष्ण
ि अजुवन ह्ांना कोणीही हरिू शकणार नाही, तरी आम्ही युद्ध करण्याचे ठरिले हे आमचे दुभावग्य
समजले पावहजे. तरी ते आम्ही बदलू शकणार नाही. आता पररवस्थती अशी आहे कीं, मी पांडिांचा
द्वेष करणे थांबिू शकणार नाही. त्यासाठी मी माझ्या िवत्रय व्रतानुसार अजुवनाशी लढणार आहे
ह्ापुढे. तो माझी वनश्र्चय आहे, मला परिानगी द्यािीत. मी जे अपशब्द तुमच्या बद्दि िापरले
असतीि त्यासाठी मला िमा करािी आपण. तो माझी मूखवपणा होता असे समजून मला समजून
घ्या".
वभष्म ते ऐकल्यािर त्याला बोलतात, "खरे आहे आता ह्ा पररस्थीतीत तो द्वेष तू संपिू शकत
नाहीस. मी तुला आज्ञा करतो, कणाव लढ अजुवनाशी भरपूर लढ, तुझ्या िात्र कमावत ते बरोबर
बसते. परं तु, चांगुलपणा सोडू नकोस. चांगल
ु पणात राहून िात्र धमव सांभाळ त्यातच तुझे भले
आहे. मी कौरि ि पांडिांत सलोखा आणण्याचा प्रयत्न के ला पण वनयवतला ते मजूंर नाही. तुझे
कमव धमावला धरून पार पाड".
संजय पुढे सांगतो, वभष्माचे ते बोलणे ऐकल्यािर कणव उठतो, त्याना एक मोठा सलाम ठोकतो
ि आपल्या रथात बसून तुझ्या मुलाकडे वनघतो.

- वभष्मपिव भाग वतसरा संपला –

भाषांतरकाराचा पररचय मी अशोक कोठारे , माझ्या ियाची ७६ िषे झाली आहेत. गेली दकत्येक िषे मी विविध प्राचीन
ग्रथांचा एक कु तुहल म्हणून अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजले कीं, आपल्या प्राचीन
वशिण पद्धतीत चार ग्रंथांचे महत्ि होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आवण योगिावसष्ठ
हे महत्िाचे होते. आपल्या पूिीच्या वशिण पद्धतीत ह्ा ग्रंथांचे िाचन करण्याची प्रथा होती.
नंतरच्या काळात इं ग्रजांनी त्यांची वशिण पद्धती येथे रुजिली ि आपली पाठशाळा पद्धती
संपुष्टात आली. आपल्या वशिण पद्धतीत अिर ओळख, वनतीशास्त्र, गवणत एिढेच वशकिले जात.
त्यावशिाय वशकतांना घोकं पट्टी करण्याचे महत्ि होते. ते सगळे आता इवतहास जमा झालेले असले
तरी त्याची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी कराियाचे ठरिले. मी एक
अवतसामान्य अभ्यासक आहे तरी व्यासंग मोठा आहे. त्या प्रमाणे, मनुस्मृती प्रथम ई-सावहत्यच्या
माध्यामाने तुम्हाला ददली. त्याचे चांगले स्िागत झाले आहे. त्यामुळें माझा उत्साह िाढला आवण
महाभारताचे, 'जसे आहे तसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता देत आहे. त्याचे साधारणपणे ४० खंड
होणार आहेत. संपण
ू व महाभारत येण्यास बराच अिधी लागणार आहे. इतर मंडळी महाभारताचे
भाषांतर करतांना त्याचा आकार आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील वशकिणूकीचा भाग व्यथव
समजून सोडू न के िळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक शैिवणक पुस्तक म्हणून असें
भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या वनतीशास्त्र वशकिणार्या कथा जशाच्या तशा ठे िल्या आहेत.
कांहीं जागी विषय समजणे सोपे व्हािे म्हणून मी टीपा ददल्या आहेत कांही कं सात ददल्या आहेत,
कारण मला मावहत आहे ककं , ह्ाचे िाचन करणारे मराठी भावषक सामान्य आहेत. कोणी विद्वान
िाचक असेल तर त्याला त्या टीपांची गरज िाटणार नाही.
आता थोडे माझ्याबद्दल वलहीत आहे. तसे पाहता अशा कामात कोणी संस्कृ तचा प्राध्यापक
असला पावहजे असें कोणाला िाटेल मग मी एक इंवजनीअर कां हे काम करत आहे असा प्रश्र्न पडेल
पण त्याचे उत्तर असें आहे ककं , एिढे मोठे काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आवण ते सुद्धा
फु कट करणारा विद्वान मला वमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्ि सांवगतले ते सगळे

त्या कामासाठी भरपूर मानधन मागू लागले मग मी ठरिले आपणच ते करािे. गेली २५ िषें मी
वनिृत्त जीिन जगत आहे, बराच समय माझ्याकडे आहे मग आपणच हे करािे अशा विचारांने ते
कराियास घेतले ि प्रथम मनुस्मृती ददली आता महाभारत देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी
दैियोगांने ई-सावहत्य सारख्या ध्येयिादी मंडळींची साथ वमळाल्यामुळें माझा उत्साह वद्वगुवणत
झाला.
१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंदरला ि रहाणार चेंबूरला त्यामुळें
येण्याजाण्याची दगदग माझ्या प्रकृ तीला झेपली नाही ि मी हृदयाच्या झटक्याने आजारी झालो.
त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे उद्योग बंद करून घरात बसलो. थोडी बचत के ली होती
त्याच्या जोरािर आज मी माझे साधे जीिन जगत आहे. पैशापाठी लागण्याचा स्िभाि माझा
मुळातच नाही. सुरुिातीपासून िाचनाचा छंद होता त्यात कथा कादंबर्या िाचण्यात रस नव्हता.
मी कांहीं मावहती देणारे ग्रंथच िाचत असें. त्यामुळें अनेक विषयांचा व्यासंग झाला त्यात ही चार
पुस्तक पुढच्या वपढीस विशेष उपयुक्त ठरतील असे मला जाणिू लागले तेव्हा त्यांची भाषांतरे
करण्याचे ठरिले. त्या व्यवतरीक्त माझे वलखाण शेती विषयांत बरे च आहे. कॉंरटनेंटलचे कै . रत्नाकर
कु लकणी ह्ांनी आग्रहपूिवक माझ्या कडू न 'सेंदद्रय खत वनर्मवती उद्योग', नांिाचे पुस्तक वलहून
घेतले, मराठीतील हे पवहले खतविषयक पुस्तक आहे. त्याच्या चार आिृत्या झाल्या आहेत.
बवळराजा मावसकाचे संपादक भोसले ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या मावसकांत मी १९९२ ते
२००५ पयंत शेतकर्यांना शेतीचे पद्धतशीर वशिण एका लेखमालेच्या द्वारा ददले आहे. त्यात ६५
लेख वलहीले. त्या वशिाय संपादक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें वनसगवशेतीचे तंत्र वशकिणारा एक
अभ्यासक्रम, 'व्यािहाररक वनसगवशेती अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्िखचांने शेतकर्यांसाठी
१९९४ साली उपलब्ध के ला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात वनसगवशेतीचा प्रचार झाला. आता ह्ा
उतारियात जेव्हां शरीर साथ देण्यात कु चराई करू लागले आहे, माझे सगळे लि आपल्या हहंदू
मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय करण्यािर आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण ि
योगिावसष्ठ ह्ांचे 'जसे आहे तसें' अनुिाद करण्यािर भर आहे. माझे ज्योवतष शास्त्राचे ज्ञान चांगले

आहे. त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन. त्यासाठी हे सगळे उपक्रम
लिकरात लिकर उरकण्याचा मानस आहे.
आता कोणाला प्रश्र्न पडेल कीं, हा इं वजवनयरींगचा माणूस शेतीिर कसें वलहीतो? त्या बद्दल
थोडे वलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार उरण, अवलबाग, िसईचे होते. वशिण बेताचे
पण एकादे अिजार कसें िापराियाचे ते वशकिले ककं , ते त्यात लिकरच वनष्णात होत होते. त्या
मुलांना मी विचारले ककं , ते एिढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत? त्यांचे एकच उत्तर असें,
मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरिलें शेतीशास्त्राचा अभ्यास कराियाचा. अभ्यासाचाच
छंद असल्यामुळें तो सुरु झाला. त्यात मला लिकरच समजले कीं, शेतीचा संबंध बॉटनी पेिा
मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आहे. मग मी त्या विषयाचा अभ्यास करून त्यात लिकरच पारं गत
झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं तंत्र विकवसत के ले ि ते अजमािण्यास सुरुिात के ली. त्यात
अपेिेप्रमाणे पररणाम वमळू लागले त्याप्रमाणे एक शेतीतंत्र विकवसत होत गेले. माझ्या
कामगाराच्या शेतािर माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पैसा लागत होता ि त्यांचे कु टूंवबय
काम करत होते. त्यािेळी मी चांगला तरुण होतो ि उत्साहसुद्धा होता. माझ्या तंत्राने शेती उत्तम
होते हे मी समजलो ि ते सगळे तेथेच संपले. ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात झाले होते.
मीसुद्धा ते सगळे विसरून गेलो. परं तु, १९९२ साली मोठा दुष्काळ पडला होता महाराष्ट्रात
त्यािेळी मी एक दृष्य टीव्हीिर पावहले, त्यात एक ग्रामीण मवहला एका खोल विहीरीत उतरून
िाटीने पाणी काढू न बालदीत भरत होती. त्यािेळी मला रहािले नाही ि विचार के ला, माझ्या
ज्ञानाचा जर उपयोग होणार नसेल तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख वलहीला ि दैवनक
निशवक्तला पाठिला. तो लेख त्यांनी प्रवसद्ध के ला नाही. मग मी तो लेख बळीराजा मावसकात
पाठिला. त्यात तो छापून आला. तसे पहाता निशवक्तनेसद्ध
ु ा तो प्रवसद्ध के ला. त्यानंतर
बवळराजाच्या िाचकांची प्रश्र्न विचारणा सुरु झाली ि मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या मावसकात
लेख वलहून देऊ लागलो. अशाररतीने माझे शेतीत वलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी वलहीले
आहे.

आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल वलहीतो. हहंदस्ू तानात २००८ साली इं टरनेटिर ब्लॉग
सुरु झाले ि मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु के ले. माझ्या विस्ती धमावबद्दलच्या िादग्रस्त परं तु शास्त्रशुद्ध
वििेचनामुळें पवहले ब्लॉग बंद झाले. माझे पूिी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासांने जे संशोधन
करून शोधून काढत असें, ते वलहीतो. त्यात अनेक विषयािरील माझे संशोवधत सावहत्य प्रवसद्ध
करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, विस्ती धमव, इस्लाम, अथव, न्याय, वनतीशास्त्र,
राजकारण अशा विषयांिर बरे च वलहीत असतो. ते तुम्ही िाचू शकता. एकच ब्लॉग मराठी आहे
बाकीचे इं ग्रजीत आहेत. वसलीकॉन मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या संशोधनाचे शास्त्रशुद्ध
वलखाण आल्यानंतर बंद झाला आहे. गुगलिरील ब्लॉग मात्र जोरात चालू आहेत. माझे अशा
विषयािरील विचार नाकारता येणार नाहीत असें सत्याला धरून असल्यामुळे जेव्हां मला कोणी
विरोध करतो तेव्हां त्यांना मी नम्रपणे सांगतो, कृ पया माझ्यािर अब्रुनुकसानीचा दािा करािा,
ते झाले ककं , ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा दािा करतात तर त्यात तेंच हरण्याचा
संभि जास्त असतो. एिढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जावहर बभ्रा होईल ते त्यांना
परिडण्यासारखे नसते. मी प्रचारकी थाटाचे वलखाण करत नाही. जे समजते ते विज्ञानाच्या
आधाराने वसद्ध करूनच वलहीतो, आजच्या काळात असें वलखाण बर्याच गटांना आिडत नाही.
बर्याच लोकांचे खूनसुद्धा झाले आहेत हे आपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर माझ्याबद्दल कांहीं
वलहू इवच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आहे. माझे जीिनातील अनुभि वलहीले
तर ते एक िाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सिव िादग्रस्त विषय पुढे येतील. मी मांडलेला
कोणताही मुद्दा आजिर कोणालाही खोटा ठरिता आलेला नाही. जाता जाता, जैन धमावबद्दलचा
िाद सांगतो एक उदाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगदीशचंद्र बोस ह्ांनी िैज्ञावनक पुरािे
देऊन जे वसद्धांत मांडले त्याचा पुरािा देऊन मी वलहीले कीं, हल्ली जो जैन धमव प्रचारात आहे तो
तीन हजार िषावपूिीच्या अडाणीपणािर आधाररत आहे, त्यातील सगळें च विचार अज्ञानाधारीत
म्हणून खोटे आहेत. एिढेच नाही तर व्यिहाररक जीिनात तो धमव पाळणे के िळ अशक्य आहे.
त्यामुळें जैन उखडले पण सुदैिाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें िाचलो.

शेिटी माझ्या तब्यती बद्दल वलहीतो. मुळातच माझी प्रकृ ती तोळामासा असते त्यात २०१०
साली बेस्टच्या बसने मला ५० फू ट लांब फे कल्यामुळें पुरता जायबंद झालो होतो. मेंदल
ू ा आघात
झाल्यामुळें माझी स्मरणशक्ती गेली होती. दोन बरगड्या तुटल्या होत्या. माझे शौंच ि मुत्र ह्ांिर
वनयंत्रण रावहले नव्हते. दीड िषव तसेंच गेले. त्यािेळी माझे िय ६८ होते. के िळ दैि बलित्तर
म्हणून आज मी पूिवित झालो आहे तरी कोठल्याही िाहनाने प्रिास करण्यास परिानगी नाही.
म्हणून मी कोठे ही जात नाही. गेलल
े ी स्मृवत पुनः आली ि आता सगळे बरे चालले आहे. त्या
काळातील अनुभि विशेषकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहेत. तूतावस एिढे पुरे.
ई-सावहत्यच्या पदावधकार्यांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी मावहती सविस्तरपणे
ददली आहे. जर शक्य असेल तर त्यातील मजकु रात बदल न करता तो प्रवसद्धीस घ्यािा.
अशोक कोठारे ,
२३- २ -२०१८
ashokkothare@gmail.com

,

ashokkothare@yahoo.co.in

ई सावहत्य प्रवतष्ठान मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणार्याकडे लि नका देऊ. मराठीत
कधीच नव्हते इतके िाचक आहेत आता. पुिी पुस्तकाच्या एका आिृत्तीच्या हजार न हजार प्रती
छापल्या जात. पांच हजार म्हणजे डोक्यािरून पाणी! आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक
पुस्तक पाच लाख िाचकांपयवत जात आहेत. िषावला अधाव कोटी डाऊनलोड होतात. िाचक
एकमेकांना परस्पर ऑडवर करतात. व्हट्ट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबसाईट, पेन्राईव्ह, वसडी
अशा असंख्य मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायला लागली आहेत. सुसाट सुटल मराठीचं िारु.
खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीिरील प्रत्येक देशात. रॉके टच्या िेगांने सुसाट
सुटलेल्या मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबिू शकत नाही. या धूमधडक क्रांतीत साहभागी
व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्ट्सप नंबर
आम्हाला पाठिा. तुम्ही दकतीही िाचक आणा. ते शंभर आणतील आवण ते हजार आणतील.
तुमच्या व्हाट्ट्सप ग्रुपमधून याची जावहरात करा. आपल्याला कु ठली पुस्तकं िाचकांपयंत
पोहोचिायची आहेत ते आपल्याला रटव्ही, पेपरची जावहरात परिडत नाही. आमचे िाचक हेच
आमचे जावहरात एजंट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखिून देऊ.
ई सावहत्यची पुस्तके www.esahity.com िरून डाऊनलोड करा.
esahity@gmail.com ला कळिून ई-मेलने मांगिा.
हे सिव मोफत आहेत.
धन्यिाद

