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• विनामूल्य  वििरणासाठी  उपलब्ध.  

• आपले  िाचून  झाल्यािर  आपण िे  फॉरिर्ड  करू  शकिा.  

• िे  पुस्िक  िेबसायटिर  ठेिण्यापुिी  हकिं िा  िाचनाव्यतिररक्त  

कोणिािी  िापर  करण्यापिूी  साहित्य  प्रतिष्ठानची  लेखी  
परिानगी  घेणे  आिश्यक  आिे.  

 

 

प्रकाशन  : १०  जूलै  २०१९ 



- अनुिादकाचे  दोन शब्द  - 

हििंदू मान्यिेि  ज्या  कािंिीिं  रचना  सिडमान्य  आिेि  त्यािील  एक  मिाभारि  

आिे. हििंदूिंच्या  सगळ्या  परिंपरा, चालीररिी, सिंस्कार  ह्ािंची  मुळिं  मिाभारिाि  

आिेि. चौकस  हििंदू व्यवक्तला  बयाडच िेळा  अमकु  प्रथा  कािं  प्रचाराि  आली  असा  
प्रश्र्न  पर्िो  परिंिु, त्याचे  समाधानकारक  उत्तर  मात्र  त्याला  तमळि  नािी. चार  

जण  चार  कल्पना  सािंगिाि  ि  त्याचा  गोंधळ  उर्िो. िे  िोऊ  नये  ि  त्या  
िहििाटी, प्रथा  ह्ािंचे  मळू  कोठे  आिे  िे  लक्षाि  यािे  ह्ासाठी  िा प्रयत्न  आिे, िा  
अनिुाद  िाचला  क िं, त्या  प्रश्र्नािंची  समाधानकारक  उत्तरिं  तमळिील  अशी  माझी  
अपेक्षा  आिे. म्िणून, मी  मिाभारि  ह्ा मिाकाव्याचा  मराठीि  अनिुाद  

करण्याचे  ठरिले. आिा  पयिं  मिाभारिािर  बरेच  तलिीले  गेले  आिे  ि  

ह्ापढेुसदु्धा  पुष्कळ  तलिीले  जाईल  पण  मिाभारि, जसें  आिे  िसें, एक  शैक्षणणक  

माध्यम  म्िणून  िाचकािंना  तमळणे  आिश्यक  आिे  ि  िे  ह्ा  भाषािंिराने  मी  
िाचकािंना  देि  आिे. 

मिाभारि  िे  एक  मिाकाव्य  आिे. असें  म्िणिाि, िा  सिाडि  मोठा  ग्रिंथ  आिे. 

मी  मात्र  अनुिाद  करिािंना  िो  गद्याि  केला  आिे  कारण, मला  कवििेचे  अिंग  

नािी. मिाभारिाच्या  उपलब्ध  प्रतििंि  कािंिीिं भेद  आढळिाि. त्यासाठी  सगळे  

भेद  भाषािंिराि  घेिले आिेि  म्िणजे, कािंिीिं  रािून  जािू  नये. त्या  तशिाय,  

सामान्य  िाचकािंना  कथाभाग  अतधक  चािंगल्या  प्रकारे  समजािा  म्िणनू  कािंिीिं  
टीपा  हदल्या  आिेि .    

माझे  िाचक  साधे  मराठी  आिेि  ज्यािंचे  ज्ञान  मोजके  आिे  असें गृिीि  धरून  

मी  अनुिादाची  भाषा बाळबोध  मराठी  ठेिली  आिे, त्यामळुें  कोणालािी  िे  

सिजपणे  िाचिा  येईल  ि  समजेल. कािंिीिं  लेखक  अशा  ग्रिंथाचे  अनिुाद  

करिािंना  प्राचीनिेचा अनुभि  यािा  म्िणून  मुद्दाम  प्राचीन  (Archaic) 

शब्दप्रयोग  िापरिाि  परिंिु,  माझा  असा  अनभुि  आिे  हकिं , बिुिेक  िाचकािंना  िे  

िाचण्यास  त्रास  िोिो. म्िणून  भाषा  आपली  नेिमीचीच  ओघििी  ठेिली  आिे.    

मिाभारिाचे  अठरा  पिड  आिेि  ि  त्या  आधीचा  असा  आहदपिड म्िणून  एक  

जोर्ला  आिे. आहदपिाडमळेु  मिाभारिािील  मुख्य  कथाभागाचा  पूितेििास  



िाचकािंना  समजेल. आहदपिाडि  हििंदूिंच्या  अनेक  पुराणािंच्या  मुळसतु्राची  कल्पना  
येिे. म्िणून  िो  माझ्यामिे  फार  मित्िाचा आिे. मी  मात्र  अनुिाद  करण्याच्या  
सोयीसाठी  सिंपूणड  मिाभारि  चाळीसािंपेक्षािं  जास्ि  खिंर्ािंि  विभागून  हदले  आिे. 

त्यामळुें  इिंटरनेटिर  चढििािंना  ि  उिरििािंना  सोपे  जाईल  अशी अपेक्षा  आिे. 

त्यािील  िा  अठरािा खिंर्  आपण  आिा  िाचणार  अिाि, त्याि  पािंर्ि  प्रिेश  

पिड,  समय  पालन  पिड,  हकचक  िध  पिड,  गोिरण  पिड,  िैिािीक  पिड  आपण  

पिाणार  आिोि .     

मिाभारि  कधी  तलिीले  गेले  असा  प्रश्र्न नेिमी  िे  िाचणायाडच्या  मनाि  

र्ोकाििो  म्िणून  त्याबद्दल  थोरे्  तलिीि  आिे. मिािीर  ि गौिम  बुद्ध  

आपल्याला  मािीि  आिेि, साधारणपणे  इसिीसन  पूिड  ५५० िषे  िे  दोघे  
मिानभुाि  िोऊन  गेले. जर  मिाभारिाची रचना  त्या  आधीची  असिी  िर  

त्याचा  उल्लेख  त्या काळािील  जैन  ि बुद्ध  साहित्याि  तनणश्र्चिच  आला  
असिा. बदु्धाला  सािंख्यमनुी  असें  सिंबोधिाि. कारण, त्याचे  ित्त्िज्ञान  सािंख्य  

विचारािर  आधारीि  आिे. व्यासािंची  भगिि गीिा  िेदािंिाचे  ित्त्िज्ञान  मािंर्िे  जे  

िुलनेने  अिाडचीन  आिे  ि  सािंख्य  विचार  िा  हििंदू ित्त्िज्ञानािील  पहिला  
म्िणजे, सिाडि  जास्ि जुना  समजला  जािो. जर  िे  बुद्धाच्या  आधीचे  असिे  िर  

तनणश्र्चिच  त्याचा  प्रभाि  बुद्धाच्या  विचारािंिर  झालेला  हदसला  असिा. विशषे  

करून  िे  दोघे  राजघराण्याचे  िोिे  म्िणजे  त्यािंचे  तशक्षण  त्या  काळािील  

सिोत्तम  असणारच  मग  त्याच्या  अभ्यासाि  गीिा, कृष्ण  िे आले  असिे. 

विशेषकरून  जर  िे  दोघे  धमाडिर  काम  करि  िोिे  िर  िे  अपेणक्षि  आिे. परिंिु, 
प्रत्यक्ष  असें  हदसिे  हकिं , त्या  दोघाच्यािी  ित्कातलन  साहित्याि िो  उल्लेख  

आढळि  नािी. ह्ाचा  अथड  मिाभारि  त्या  निंिरच्या  काळाि  रचले  गेले  असािे. 
दसुरा  अिंदाज  असा  क िं, िेदािंि  ित्त्िज्ञान तलिीणारे  व्यास  ि मिाभारिकार  

व्यास  एकच  व्यवक्त िोिी  असें  साधार मानले  जाि  आिे. िदेािंिाचा  सार  

मिाभारिािील   गीिेि  आिे. िेदािंि  ित्त्िज्ञानाचा  उगम  त्याच  सुमारास  झाला  
िे  सिडमान्य  आिे. मिाभारि  तलिीणारे  व्यास  सािंगिाि, िेदािंचा  विसर  पर्ि  

चालला  आिे  िरी  िे  ज्ञान  सोप्या  भाषेि  सामान्यानािं  समजािे  म्िणून  



कथारुपािून  िे  उपलब्ध  व्िािे  ह्ासाठी  त्यािंनी  मिाभारि  िी  काल्पतनक  रचना  
केली  आिे. असें  सिड  पिािा  आपण  अिंदाज  करू  शकिो हकिं , मिाभारि  

इसिीसन  पूिड  ४००च्या  सुमारास  म्िणजे, सम्राट  अशोकाच्या  आधी  तलिीले  

गेले  असािे.  
मिाभारिाि  स्ििः  व्यास  एक  पात्र  अशी  भतूमका  करिािंना  हदसिे. त्याप्रमाणे  

कृष्ण  म्िणून  जे  पात्र  आिे  त्याचे  सगळे किडव्य  पिािा  व्यास  ज्यािंचे  खरे  

नािंि  कृष्ण  दै्वपायन  आिे, िेंच  करीि  आिेि  असे  िाटिे. म्िणजे मिाभारिकार  

व्यास  त्यािंच्या  रचनेि  दोन  भूतमका  करिािंि  असें  म्िणािे  लागेल. त्यामळुें  
असे  समजण्यास  िरकि  नसािी  क िं, मिाभारि  त्यािंच्या  कल्पनािंचाच  एक  भाग  

आिे. कदातचि  असें  म्िणिा  येईल  क िं ,  मिाभारि  िा  एक  दिंिकथािंचा  सिंग्रि  

आिे  ि  त्याद्वारा  नैतिकमलु्ये  तशकिण्याचा  प्रयत्न  झाला  आिे .    

माझ्या  मिे, अशा  चचिे  िेळ  व्यथड  न घालििािं  हििंदूिंनी  मिाभारिािील  

कथािंिून  काय  सािंगाियाचे  आिे  िे  पिािे. एक  ऐतििातसक  दस्िऐिज  म्िणनू  

मिाभारि  उपयोगी  येईल  असें  िाटि  नािी. मिाभारिािील कथा  पिािा, 
त्यािील  अतिरिंणजि  प्रसिंग  िेंच  सािंगिाि  हकिं  िे  सगळे  कपोलकणल्पि  आिे. 

परिंिु, त्यािंिून  जे  तशकिण्याचा  प्रयत्न  झाला  आिे  िो  अप्रतिम  आिे.          

आपल्याकरे्  इिंग्रजािंनी सािंप्रिची  तशक्षण  पद्धिी  आणली  त्या  आधी  हििंदूिंिील  

हद्वज, पाठशाळािंिून  प्राथतमक  तशक्षण  घेि  असििं. त्याि  प्रथम, अक्षर  ओळख  

निंिर  गणणि  ि  मिाभारि  तशकिले  जाई (पुरोहिि  ब्राह्मणािंच्या पाठशाळािंिनू  

त्यातशिाय  कमडकािंर्ाच्या  पोथ्या  तशकिल्या जाि) िे  लक्षाि  घेिले  पाहिजे. 

कारण, मिाभारिािून माणसाला  जीिन  कसे  जगािे  त्याबद्दलचे  मागडदशडन  

तमळिे. मिाभारि  िे एक  शैक्षणणक  माध्यम  म्िणून  िापराि िोिे. आपल्या  
तशिाजी  राज्यािंचे  तशक्षण  मिाभारिािूनच झाले  िोिे. त्यािनू जे  तनिीशास्त्र  

तशकिले  आिे  िेंच  आपले  तशक्षण  िोिे. माझ्यामिे, िािंच  उदे्दश  िाचकािंनी  
र्ोळ्यासमोर  घेऊन  मिाभारि  िाचािे, धातमडक  ग्रिंथ  समजून  भाबरे्पणे  िाचू  
नये  कारण  िो  धातमडक  ग्रिंथ  नािी  असे  माझे  मि  आिे. मिाभारिाि  अनेक  

बौद्धीकिं  आिेि  जसें  भगिि  गीिा, विदरू  गीिा, कणणक  गीिा, व्याध  गीिा  



िगैरे. िे  सगळे  जीिनाचे  ज्ञान  आिे  म्िणून  प्रत्येक  शिाणा  हििंद,ू मिाभारि  

िाचण्याि  ठेिेल  िर  त्याचे  भले  िोईल. त्यािंना  िे  सिजपणे  तमळािे  म्िणून  िा  
प्रपिंच  आरिंभला  आिे. ई-साहित्य  त्याचे  विनामलु्य  वििरण  करणार  आिेि  

म्िणून  त्यािंना  शिशः  

धन्यिाद.  

अशोक  कोठारे 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माझा  ई-मेल  – 

 ashokkothare@gmail.com 
 ashokkothare@yahoo.co.in  

ह्ा  िरून  आपण  माझ्याशी  सिंपकड  करू  शकिा. 
ह्ा  पुस्िकाचे  मुद्रण  करण्यासाठी  अनुिादकाची  आधी  परिानगी  घणेे  आिश्यक  

आिे. न  घेिल्यास  िो गुन्िा  ठरेल  ि  त्यािर  योग्य  कारिाई  िोईल.  

ह्ा  ई-पुस्िकाचे  विनामलु्य  वििरण  ई-साहित्य  करणार  आिेि परिंिु, िे  ई-

पु ु्स्िक  कोणीिी  कोणालािी  विनामलु्य  भेट  देऊ  शकिो.     
 

Ashok Kothare, http://ashokkotharesblog.blogspot.com/ for stories  
I reckon,  http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy   
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mailto:ashokkothare@yahoo.co.in
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http://kotharesviews.blogspot.com/


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/ ममम ममम ममममम       
 

 
 

http://kotharay.blogspot.in/
http://kothare-thinks.blogspot.in/
http://kothare-marathi.blogspot.in/


 विराट  पिड   
पािंर्ि  प्रिेश  पिड 

भाग  पहिला 
ओम,  असे  बोलून  नारायणाला  ि  नराला  ििंदन  करून  जे  सिड  परुूषाि  श्रषे्ठ  

आिेि,  त्यानिंिर  देिी सरस्ििीला  ििंदन  करून  त्यानिंिर  जय  असा  उद्घाघोष  

करून  विराट  पिाडचे  िाचन  आपण  करणार  आिोि .   

जनमेजय  बोलिाि, अिो  िैशिंपायन,  मला  सािंगा  माझे  पणजोबा  त्यािंचे  

अज्ञाििासािील  जीिन  दयुोधनाला  घाबरून  विराटाच्या  राज्याि  कसे  व्यिीि  

करि  िोिे .  त्याि  द्रौपदी  मािा  जी  तिच्या सगळ्या  पिीिंशी  प्रामाणणक  िोिी,  

तिने  विराटाच्या  राज्याि  स्ििाला  त्या  अज्ञाििासाच्या  काळाि  कसे  सािंभाळून  

घेिले  िे  सािंगा .   

िशैिंपायन  बोलिाि,  ऐका  अिो  राजश्री,  िुमचे  पणजोबा  विराटाच्या  राज्याि  

अज्ञाििासाि  कसे  रिाि  िोिे .  त्यािंना  यमाकरू्न  िर  तमळाले िोिे,  िसे  िे  

त्यािंच्या  आश्रमाि  आले  ि  िेथे  असलेल्या  ब्राह्मणािंना  िे  सगळे  सािंतगिले .  िो  
पढेु  िेथे  जमलेल्या  सगळ्यािंना  ि  त्याच्या  भािािंना  सािंगिो,  "आिा  आपल्याला  
िे  शेिटचे  िषड  अज्ञाििासाि  काढाियाचे  आिे .  िे  सिाडि  जास्क  मषु्क ल  आिे .  

िरी  अरे  अजुडना  िू  एक  जागा  तनिर्  जेथे  आपण  सुरणक्षिपणे  िे  एक  िषड  
अज्ञाििासाि  व्यिीि  करू  शकू" .  

अजुडन  त्याला  बोलिो,  "यमदेिाच्या  आतशिाडदामळुें  आपण  िे  एक  िषड  शत्रूिंना  
न  सािंपर्िा  आरामाि  काढू  शकिो .  िरी,  कोठेिरी  आपल्याला  रिाण्याची  सोय  

करून  घ्यािी  लागणार  आिे .  मी  कािंिीिं  जागा  तनिर्ल्या आिेि  ज्या  
आल्िाददायक  आणण  एकािंिाच्या  अशा  आिेि .  त्यािंपकै  िुम्िी  कािंिीिं  िुमच्या  
पसिंिीच्या  आिेि  कािं  िे  पिा .  त्याि  पािंचाल  आिे .  जेथे  धान्य भरपूर  आिे .  

मत्स्य,  सुरेशन,  पट्टाछर,  दसम,  निराष्ट्र,  मल्ल,  सल्ि,  युगिंधर,  सौराष्ट्र,  

अििंिी  अशा  त्या  जागा  आिेि .  त्या  तशिाय प्रशस्ि  कुिं िीराष्ट्र  आिेच .  त्यािील  

कोणिेिी  आपण  तनिरू्  शकिा  ि  िेथे  आपण  िे  िषड  अज्ञाििासाि  व्यिीि  

करू .   



यतुधष्ठीर  बोलिो,  "िे  सगळे  योग्य  आिे  परिंिु,  यमदेिािंने  जे  सुचिले  िे  आपण  

स्िीकाराियाला  पाहिजे  असें  मी  समजिो.  अशी  जागा  जेथे  आपण  लपनू  ि  

सरुणक्षिपणे  रािू  शकू.  त्याप्रमाणें  मत्स्य  देशाचा  राजा  िदृ्ध  विराट  ह्ाची  जागा  
जास्ि  प्रशस्थ  िाटिे.  िेथे  िे  सगळे  आिे  जे  आपल्याला  ििे आिे .  िेथे  

राजाच्या  नािंिाने  एक  नगरी  आिे,  विराट .  िेथे  आपण  जाऊन  रिािे  असे  मला  
सचुिाियाचे  आिे .  िे थे  माझ्यामिे  आपण सिाजण  त्या  राजाच्या  पररिाराची  
सेिा  करण्याच्या  तनतमत्ताने  रिािे  असें  मला  िाटिे .  म्िणजे  आपण  त्या  
राज्याच्या  कुटूिंबाि  त्यािंचे  सेिक  म्िणून  रािू  जेथे  कौरि  पोिोचू  शकणार  

नािीि .  िेथे  विविध प्रकारच्या  सेिािंची  आिश्यकिा  असिे  त्याि  आपण  

सामािनू  घेिले  जाऊ  असें  मला  िाटिे .  कोणी  आपल्याला  आपल्या  
पिूाडनभुिाबद्दल  विचारले  िर  आपण  सािंगािे  क िं ,  िुम्िी  इिंद्रप्रस्थाि  राजा  
यतुधष्ठीराच्या  सेिेि  िोिाि" .   

अजुडन  युतधष्ठीराला  विचारिो,  "आपण  कोणिे  काम  तनिर्ाल?  िेथे  कोण  

म्िणून  आपण  रिाणार ?  आपले  गुण  असें  सािंगिाि  क िं ,  आपण  ब्राह्मणाचे  

काम  करण्यासाठी  अगदी  योग्य  अिाि,  त्यातशिाय  िे  काम  आपण  चािंगलेच  

जाणिा .  त्यातशिाय ब्राह्मण  िोण्याची  आपली  िौससदु्धा  त्या  तनतमत्ताने  पूणड  
िोईल" .   

यतुधष्ठीर  बोलिो,  "माझ्या  भािंिािंनो  ऐका  मी िेथे  काय  करण्याचे  ठरिले  आिे .  

मी  किं क  नािाच्या  ब्राह्मणाचे  रुप  घेणार  आिे .  मी  द्युि  खेळण्याि  िुशार  आिे  

असें  सािंगेन .  मी  त्या  राजाच्या  दरबारािील  एक  ब्राह्मण  बनून  रािीन .  िेथे  त्या  
द्यिुाच्या  पटािरील  विविध  रिंगाच्या  सोंगट्या ज्याि  कािंिीिं  लाल,  कािंिीिं  तनळ्या,  

कािंिीिं  वपिळ्या  आणण फािंसे  लाल  ि  काळ्या  रिंगाचे  असें  खेळिून  मी  राजाची  
करमणकू  करू  शकेन.  मी  राजाशी  ित्त्ि  चचाड  करून  त्याचे  मनोरिंजन  करीन .  

िेथील  पिंर्ीिािंशी  बोलून  तमत्र  पररिार  िाढिेन .  त्या  स्िरुपाि  मला  कोणीिी  
ओळखणार  नािी  ह्ाची  मला  खात्री  आिे .  जर  माझ्या  पूिड  जीिनाबद्दल  राजाने  
विचारले  िर  मी  सािंगेन  क िं  मी  युतधष्ठीर  राजाच्या  दरबाराि  िोिो.  अशाररिीने  
मी  माझे  िे  एक  िषड  गुप्तपणे  घालिीन" .  



आिा  तभमाची  पाळी  येिे,  िो  िेथे  काय  करणार  त्या  बद्दल  सािंगण्याची .     

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  भाग  पहिला  सिंपला .   

 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  दोन 

तभम  बोलिो,  "मी  विराटाच्या  घराि  खानसामा  (स्ियिंपाक ) म्िणून  काम  

करण्याचे  ठरिले  आिे.  माझे  नािंि  मी  ठरिले  आिे,  िे  असेल  िल्लभ .  मला  
सपैाक  चािंगला  येिो िे  िुम्िी  चािंगलेच जाणिा  त्यामळुें  त्या  सोंगाि  मी  
सिजपणे  लपू  शकेन  असें  समजिो .  राजाचे जेिण  मी  बनिणार  ि  त्या  प्रकारे  

मी  राजाची  मजी  सिंपादन  करणार  आिे .  सैपाकासाठी  लागणारी  भलीमोठी  काष्ठ  

मी  मोठ्या  प्रमाणाि सिज  उचलून  आणीन  ि  िेथील  इिर खानसाम्याची  
मजी  सिंपादन  करीन .  त्यामळुें  िेथे  असलेल्या  सगळ्या  खाद्यपदाथािंर  माझी  
नजर  असेल .  त्यामुळें  माझी  भूक  मी  विनासायास  भागिू  शकेन .  मी  सिसा  
फार  बािेर  िािरणार  नािी,  कारण  त्यामळुें  मी  कोणाच्यािी  सिजपणे  नजरेि  

येणार  नािी .  माझ्या अिाढव्य  आकारामुळें  माझा  सिंशय  येऊ शकिो  म्िणून  

मी  िी  खबरदारी  घेणार  आिे .  त्यातशिाय  मी  कुस्िीतगर  म्िणनू  काम  करू  

इणच्छिो  त्या  प्रकारे मी  राजाची  करमणूक  करू  शकेन .  िेथे मी  कोणाला  
कुस्िीि  ठार  मारणार नािी  फक्त  चीि  करीन  त्यामळुें  माझा  कोणाला  सिंशय  

येणार  नािी .  जर  राजाने  माझ्या  पूिाडनभुिा  बद्दल  विचारले  िर  मी  सािंगेन  क िं ,  

मी  युतधष्ठीराच्या  करे् काम  करि  िोिो" .  आिा  पाळी  असिे, अजुडनाची,  िो  
प्रथम  अजुडनाची  स्िुिी  करिो,  "अरे  धनिंजया  सदेि  स्िगाडरोिण  करणायाड  
कुिं िीपतु्रा,  जो  सदैि अणजिंक्य  रािीला  आिे,  ज्याने  श्रीकृष्णाबरोबर  रािून  

खािंर्ििनािील  पापशक्त िंचा  नायनाट  केला, त्या  प्रकारे  िू  अग्नीला  सिंिुष्ट  केले  

आिेस,  त्या  िनािील राक्षस,  नािंग  अशा  सगळ्यािंचा  नाश  केला आिेस,  जसें  
उष्णिा  देण्याि  सूयड  अव्िल  असिो,  ब्राह्मण  माणसािंि  श्रेष्ठ  असिाि,  िज्र  सिड  



शस्त्रािंि  श्रेष्ठ  असिे,  सिड  पशुिंि  िशीिंर्धारी िृषभ  श्रेष्ठ  असिो,  सिड  जलाशयाि  

समदु्र  श्रेष्ठ  असिो,  पाऊस  टाकणारे  ढग  सगळ्या  ढगािंि  उत्तम  असिाि,  अनिंि  

नागािंि  ि  ऐरािि  सगळ्या  ित्तीि  श्रेष्ठ  असिाि,  जसे  स्ििाचा मुलगा  सिाडि  

जास्ि  वप्रय  असिो,  सगळ्या  तमत्राि  बायको  सिाडि  श्रेष्ठ  तमत्र  असिे,  िसा  िू  
गुर्ाकेशा,  सगळ्या  धनधुाडयाडि  श्रेष्ठ  आिेस,  िू  स्िगाडि  पािंच  िषे  रािून  

कमालीची  शस्त्र  साधना  करून  आलेला  आिेस,  साक्षाि  इिंद्रच  जणू  असा  बनून  

आला  आिेस,  तशिाकरू्न  त्याची  शस्त्र  अस्त्र तशकून  िू  आिा  दसुरा  रुद्रच  जसा  
झाला  आिेस,  अशा  िू  आिा  मला  सािंग विराटाच्या  राज्याि कोठे  ि  कसे  

रिाण्याचा  िुझा  मानस  आिे  िे  सािंग .  िुझे  दोनिी  िाि  धनुष्याच्या  दोरीच्या  
मारामळुें  दगर्ासारखे घट्ट  झाले  आिेि .  िे  लक्षाि  घेऊन  िू काय  ठरिले  

आिेस  िे  आम्िाला  ऐकण्याची  उत्सकुिा  िाढि  आिे .   

अजुडन  सािंगिो,  मी  ठरिले  आिे  क िं ,  विराटाच्या  दरबाराि  ि  नतृ्यशाळेि  एका  
नपसुकाची  भूतमका  करणार  आिे .  माझे  िाि  जरी  युद्धाच्या  कामामळुें  खराब  

झालेले  असले  िरी  िे  मी  दोनिी  िािाि भरपूर  बािंगड्या  घालनू  झाकणार  

आिे .  त्यातशिाय  मला  मी  स्िगाडि  असिािंना  उिडशीने  जो  शाप  हदला  िोिा  िो  
आिा  मला  उपयोगी  येणार  आिे .  िुम्िाला मी  सािंतगिले  आिे  क िं,  जेव्िािं  मी  
स्िगाडि  िोिो  िेव्िािं  माझा  ि  आपल्या  आजे  पणजीचा  सिंपकड  झाला  िोिा  
िेव्िािं  मी  तिला  माझी आजे  पणजी  म्िणून समजून  तिचा  सन्मान  केला  िेव्िािं  
रागािनू  तिने  मला  एक  शाप  हदला  िोिा िो  ििृािंि  प्रथम  सािंगिो  म्िणजे  

माझ्या  योजनेला  आपण  चािंगले  समजू  शकाल .  िे  असें  झाले  क िं,  मी  तिला  
माझी  आजेपणजी  म्ििंटल्यािर  तिचा,  उिडशीचा  राग  आणखीन िाढला,  िी  
सिंिापाने  थरथरू  लागली .  आपल्या  भुिया  उिं च  करून  िी  अजुडनाला  शाप  देिे .  

िो  शाप  असा,  "अरे  पाथाड,  िू  माझा अव्िेर  केला  आिेस .  मी  िुझ्या  
वपत्याच्या  आजे्ञने  ि  माझ्या  मजीने  िुझ्याकरे्  िासतनक  उपशमन  करुन  त्या  
द्वारा  िुला  सिंिुष्ट  करण्यासाठी  आले  असिािंना  मला  मािेचा  दजाड देऊन  माझ्या  
णस्त्रत्िाचा  उपमदड  केला  आिेस .  म्िणून िू  िुझ्या  जीिनािील  एक  िषड  



बायकाि  घालितशल, िेथे  िू  नतृ्य  करतशल  ि  िू  एका  नपुसकाचे  जीिन  

जगतशल" .   

िसा  शाप  ऐकल्यािर मी  घाबरलो  ि  इिंद्राला  भेटून  त्याबद्दल  काय  कराियाचे  

त्याची  पचृ्छा  केली .  िेव्िािं  िो  माझा  वपिा मला  म्िणाला,  माझ्या  पाठीिरून  

िाि  हफरिि  िो  देिािंचा  राजा  त्याच्या  मुलािंस  सािंगिो,  "िुला तिने  नपुसक  

ठरिले  कारण  िुझे  तिला  ह्ा  कारणािंने  नाकारणे  िी  मुळाि  समजलीच  नािी .  

िी  असें  समजिे  क िं , िू  तिला  नाकारलेस कारण  िू  िस्िुिः  नपसुक  आिेस  

आणण  म्िणून  तिने  असा  शाप  हदला .  परिंिु, त्याबद्दल  िुला  काळजी  करण्याचे  

कारण  नािी .  जेव्िािं  िुम्िाला  िेराव्या  िषी अज्ञाि  िासाि  रिािे लागणार  आिे  

िेव्िािं  िे  िुझे  नपुसकपण  उपयोगी  येणार  आिे .  िू  एक  िषड  त्या  अिस्थेि  

रिाणार  असल्यामळुें  अज्ञाििासाि  िुला  रिाणे  सोपे  िोणार  आिे" .  शक्राचे  िे  

स्पष्टीकरण  ऐकल्यािर अजुडनाला  समाधान  िाटले .  अजुडन  पुढे  सािंगिो  क िं,  "िे  

माझे  नपुसक  िोणे  ि  िा  अज्ञाििास  जमिनू  घेण्याचे  काम शक्र  ििाणार  

आिेि  िे  बोलले  क िं ,  त्या  प्रकारचे  प्राक्तन  रचणे  िी  त्यािंची  जबाबदारी  असेल .  

त्याप्रमाणे,  आपण  जर  इिंद्राला  विनिणी केली  िर  त्यािंच्या  कृपनेे  िो  शाप  

आपल्याला  िरदान  ठरू  शकिो" .     

िे  ऐकून  सगळें  पािंर्ि आणण  ब्राह्मण  आनिंदाने  टाळ्या  िाजिू  लागले .  कोठल्या  
शापाचा  कोठे  कसा  उपयोग  िोईल  त्याबाबि  िे  निल  करि  िोिे.   

त्या  निंिर  अजुडन  पुढे त्यािंना  त्याची  योजना  समजािनू  देिो .  मी  ठरिले  आिे  

क िं,  "मी  एका  हकन्नराची  भूतमका  करणार  आिे .  माझे  धनुष्याच्या  दोराचे  व्रण  

जे  माझ्या  मनगटािर  आिेि  िे  लपििा  येणार  नािीि  परिंिु,  कदातचि  

इिंद्राच्या  कृपेने  जर  मी  त्या  सुमारास  हकन्नर  स्िाभाविकपणे  झालो  िर  त्या  
व्रणाचा  प्रश्र्न  रिाणार  नािी" .   

"माझे  नािंि  असेल  बृिन्नला,  िेथे  मी  त्या  राज  पररिाराि  तमसळू  शकेन  ि  

त्यािंना  विविध  गोष्टी सािंगून  ि  िेथे  असलेल्या  मुलीिंना  नतृ्य  ि  सिंगीि  

तशकिनू  माझा  काळ  व्यिीि  करू  शकेन" .  जर  राजाने  माझ्या  पिूाडयषु्याबद्दल  



विचारले  िर  मी  सािंगेन,  मी  युतधष्ठीराच्या  राजिाड्याि  त्यािंची राणी  द्रौपदी  
राणीची  खास  दासी  िोत्ये .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  सािंगून  अजुडन गप्प  बसिो .  त्यानिंिर  नकुलाची  
पाळी  असिे  िो  कसे  स्ििःला  लपिणार  आिे  िे  सािंगाियाची .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  दुसरा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  तिसरा 

यतुधष्ठीर  नकुलाला  विचारिो,  "अरे  माझ्या  देखण्या  भािा,  िुझा  काय  विचार  

आिे  विराटाच्या  हठकाणी  रिाण्याबाबि" ?  

नकुल  सािंगिो,  "ग्रिंथीक  नािंिाने  मी  िेथे  रािू  इणच्छिो,  मी  घोड्यािंच्या  विदे्यि  

पारिंगि  आिे  म्िणून  मी  िेथे  घोड्याच्या  पागेि  काम  करण्याचा विचार  करि  

आिे .  िे  काम  मला कराियाला  आिरे्ल.  मला  घोरे्  फार  आिर्िाि  जसे  

आपल्याला  आिर्िाि.  माझ्या  काम  करण्याच्या  पद्धिीमळुें  कोणिािी  घोर्ा  
शािंि  िोिो .  िेथे  मला कोणी  विचारले  क िं  ह्ा  आधी  मी  कोठे  काम  करि  िोिो  
िर  मी  सािंगेन  क िं ,  मी  पािंर्िािंच्या  पागेि  काम  करि  िोिो .  अशा  रुपाि  मी  
त्या  नगराि  खुषाल  रािू  शकेन" .  आिा  िेळ  येिे  सिदेिाची,  िो सािंगिो,  "मी  
विराटाच्या  पशुधनाची व्यिस्था  पिाण्याची नोकरी  करू  इणच्छिो .  मी  गाई  

पाळण्याचे  काम  सिजपणे  करू  शकिो, त्यािंचे  दधू  काढणे, त्यािंना  चारा  



खाण्यास  देणे  ि  त्यािंची  व्यिस्था  पिाणे  िे काम  मला  फार  आिरे्ल .  गुरािंना  
शािंि  करण्याची  कला  मला  अिगि  आिे .  माझे  नािंि  असेल  ििंवत्रपाल .  िे  काम  

मी  मोठ्या  इमानदारीने  करीन  म्िणजे  कोणाला  माझा  सिंशय  येणार  नािी .  

िुम्िाला  मािीि  आिे,  क िं ,  मी  आपली  गुरिं  सािंभाळि  िोिो  त्यामळुें  िेंच  काम  

मी  िेथे  करू  इणच्छिो .  गुरािंच्या  मुिाच्या िासािरून  मी  ओळखि  िोिो  िे  

जनािर  हकिी  सद्धढृ  आिे .  मला  त्या  गुरािंना  पाळायला  आिर्ि असल्याने  मी  
िे  काम  करू  इणच्छिो .  कौरिािंपकै  कोणालािी  माझ्या  आिर्ीिंची  मािीिी  
नसल्याने  िे  मला  िेथे  शोधण्याचा  प्रयत्न सुद्धा  करणार  नािीि  ि  मी  िेथे  

लपनू  रािू  शकेन .  िेथे  कामाच्या  जोरािरल  मी  विराट  राजाये  मन  प्रसन्न  

करून  घेईन" .        

यतुधष्ठीर  विचारिो  त्यािंच्या  पत्नीला,  तिला  कोणिे  काम  िेथे  करिा येईल ?  िो  
पढेु  बोलिो  आपली  पत्नी  आपल्याला  आपल्या  जीिापेक्षा  जास्ि  वप्रय  आिे  ि  

आिा  िी  आपल्या  सगळ्यािंना  मािेप्रमाणे  अथिा  भतगनीप्रमाणे  झालेली  आिे,  

िेव्िािं  आपण  जाणून  घेऊ,  िी  काय  ठरिि आिे  ह्ा  अज्ञाििासाच्या  दरम्यान  

काय  रुप  िी  घेणार  आिे ?  

आपण  जाणिो  क िं ,  िी  कोणत्यािी  प्रकारचे  सेविकेचे  काम  करण्याचा  तिला  
अनभुि  सुद्धा  नािी,  अशा  पररणस्थिीि  िी काय  ठरििे  िे  समजनू  घेऊ .  एका  
राजाची  कन्या  त्या विराटाच्या  घराि कोणिे  काम  करणार  िे  तिने  
ठरिाियाचे  आिे .   

द्रौपदी  बोलिे,  "मला  माहिि  आिे  राणीिशाि  एक  प्रकारच्या  सेविका  असिाि  

त्यािंना  सैरीिंध्री  असें  म्िणिाि .  त्या  राण्यािंच्या  ि  त्यािंच्या  मुलीिंची  मैत्रीणीचे  

अथिा  सिाय्यकाचे  काम  करि  असिाि.  विराटाच्या  राणीिशािसदु्धा  असें  
काम  असेल  िर  िे मला  कराियाला  आिरे्ल .  राण्यािंचे  कपरे्,  दातगने  
सािंभाळणे,  त्यािंची  देखभाल  करणे  अशी  काम  सैररिंध्री  करिाि.  मला  जर  

विचारले  क िं ,  मी  आधी  कोठे  काम  करि  िोिे,  िर  मी  सािंगीन  क िं,  मी  
द्रौपदीची  सैररिंध्री  िोिे .  जेव्िािं  िे  इिंद्रप्रस्थाचे  राजे  िोिे .  िेथे  मी  त्या  राणीिशाि  

सिजपणे  लपू  शकेन .  िेथे  विराटाची  राणी  सदेुशना  िीची  मी  सैरीिंध्री  बनून  रािू  



इणच्छिे .  िे  काम  कराियाला  मला  आिरे्ल .  सुदेशनाला  मी  सिंिुष्ट  ठेिीन .  

त्याबद्दल  मला  खात्री  आिे" .              

यतुधष्ठीर  मात्र  थोर्ा  कष्टी  झालेला  असिो कारण  त्याला  तचिंिा िाटि  असिे  

क िं,  द्रौपदीने  आजिर पूणड  सुरणक्षि  असें  जीिन  व्यिीि  केले  आिे  ि  आिा  ह्ा  
पररणस्थिीि  िी  परपुरूषािंच्या  सििासाि  तिचा  काळ  व्यिीि  करणार  आिे  िेथे  

जर  तिच्यािर  कोणिा अतिप्रसिंग  गुदरला  िर  िी  त्याला  कशी  सामोरी  जाईल .  

ह्ा  तचिंिेने  िो  अस्िस्थ  झालेला  हदसिो .  िो  तिला  विनिंिी  करिो  क ,  त्या  
राणीिशािील  पुरूषािंच्या  नजरा  िुझ्यािर  पर्णार  नािीि  अशाप्रकारे  िी  राहिल  

ह्ाची  दक्षिा  तिने  बाळगली  पाहिजे .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  तिसरा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  चौथा   

यतुधष्ठीर  पुढे  सािंगिो, आपल्या  ठरल्या  प्रमाणे  आपण  सगळे  आपापली  कामे  

वबनिोर्  करणार  आिेिच  असे  मी  समजि  आिे .  िेथे  आपण  एकमेकािंना  
ओळख  न  देण्याची  खबरदारी  बाळगली  पाहिजे .  िेव्िािं  आिा  आपले  सगळे  

रथ,  आपले  पुरोहिि, ब्राह्मण  आणण  स्ियिंपाक  द्रपुदाच्या  घरी  जािील .  आपले  

अग्नीिोत्र  िेथेच  िेिि  ठेिण्याची  व्यिस्था  करायला  पाहिजे  िे काम  आपले  

ब्राह्मण  करिील .  इिंद्रसेन  आपल्या  ररकाम्या  गाड्या  घेऊन  द्वारकेकरे्  जािील .  

द्रौपदीच्या  सगळ्या  सेविकािंना  सुद्धा  पािंचालकरे्  जाण्यास  सािंगािे .  मुख्य  



म्िणजे,  त्या  सगळ्यािंना  तशकिनू  ठेिा  क िं,  कोणी  विचारले  क िं पािंर्ि  कोठे  

गेले  िर  त्यािंनी  सािंगाियाचे  क िं ,  त्यािंना  त्याबद्दल  कािंिीिं  माहििी नािी .  आणण  

जेव्िािं  आम्िी  तनघालो िेव्िािं  िे  दै्वििनािच  िोिे  असें  सािंगाियाचे.     

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाररिीने  एकमेकािंशी  बोलून  ि  सगळे  ठरिनू  िे  

पािंर्ि  त्यािंची  प्रत्येकाची  कामिं  समजून घेिाि .  त्याि  त्यािंचे  पुरोहिि  

धौम्यऋषीिंचा  िे  सल्ला  घेि  असिाि .  धौम्य  त्यािंना  सािंगिाि  क िं ,  त्यानी  
केलेली  व्यिस्था  उत्तम आिे .  पवित्र  अग्नीची  जबाबदारी  िे  घेिाि.  िे  बोलिाि  

क िं,  द्रौपदीची  व्यिस्था  चािंगली  केली  आिे िे  एक  चािंगले  आपण  केले  आिे .  

पणु्य,  हिि  आणण  फायदा  ह्ािंचे  सुिंदर  सिंिुलन  आपण  राखले  आिे िे  धौम्यािंना  
जास्ि  चािंगले  िाटल्याचे  िे  सािंगिाि .  आिा  सािंगिो  िेथे  िुम्िी  कसे  राजाकरे्  

िागाल,  िे  सािंगण्याचे कारण,  आपण  आजिर  सामान्य  माणसासारखे  राहिलेले  

नािी  त्यामळुें  कदातचि  िुमच्यािील  राजा  जर  एकदम  जागा  झाला  ि  

त्याप्रमाणे  िुम्िी  िागू,  बोलू  लागलाि  िर  कोणालािी  त्याचा  सिंशय  येऊ  

शकिो .  म्िणून  त्या  पद्धिी  समजून  घ्या .  राजच्या  घराि  कसे  नजरेि  येणार  

नािी  असें  कसे  रिाियाचे  िे  समजून  घ्या .  राजा  िा  सामान्य  लोकािंसाठी  
देिासमान  असिो .  त्याची  कृपा  तमळिािी  लागिे .  त्या  करिा  त्याच्या  
दरबाराि  कसे  िुम्िी  तशराल  िे  पािू .  प्रथम  द्वारपाला  करू्न  परिानगी  घेऊन  

िुम्िी  राजाच्या  दरबाराि  जाल .  िेथे  यथािकाश  िुम्िाला  राजापढेु  सादर  केले  

जाईल .  राजाच्या  पढेु  उभे  राहिल्यािर  िेथे  आपल्याला दाखिलेल्या  
आसनािरच  आपण  बसाल .  विचारल्या  तशिाय  आपण  कािंिीिं  बोलणार  नािी .  

राजाला  मध्येच  बोलणारे  ि  व्यथड  बर्बर्  करणारे,  न  विचारिा बोलणारे  असें  
लोक  आिर्ि  नािीि .  आपले  काम  बरे  ि  आपण  असें त्रयस्थासारखे  

िागाियाचे  असिे  राजिाड्याि  िे  लक्षाि असू  द्या .  नािीिर राजाची  मजी  
वबघरू्  शकिे .  अगदी हकमान  मित्िाचे  कामसदु्धा  राजाला  विचारून  कराियाचे  

असिे .  अशाररिाने  कामिं  केली  िर  नुकसान  िोणार  नािी .  माणसू  हकिीिी  
मोठ्या  पदािर  गेलेला  असला  िरी  त्यािंने राजाने  विचारल्या  तशिाय  असें  
िागाियाचे  असिे  क िं,  त्याला  कािंिीिंच  कळलेले  नािी .  हकिं िा  िो  जणू  अिंध  



आिे .  राजाचा  मान राखण्यासाठी,  राजा त्याच्या  मुलाबाळािंना,  नाििािंना,  
भाििंर्ािंना  सुद्धा  क्षमा करि  नािी .  म्िणून  त्याची  मजी  सािंभाळूनच  सगळे  

कराियाचे  असिे .  राजाची  सेिा  करिािंना  फार  सािधानिा  बाळगािी  लागिे .  

त्याचा  मान  राखला  गेला  पाहिजे .  जसे  अग्नीची  काळजी  घेिली  जािे  िशी  
त्याची  घ्याियाची  असिे .  जर  कािंिीिं  चुका  झाल्या  िर  सिडनाश  िोण्याची  
शक्यिा  असिे .  चािंगला  विचार  करून  मग  राजापढेु  आपले  मि  मािंर्ाियाचे  

असिे .  जरी  एकादा  मदु्दा  िापदायक  असला  िरी  जर  त्याि  राजाचे  हिि  आिे  

ह्ाची  खात्री  िाटि  असेल  िर  िो  मुद्दा  राजापढेु  जरूर  मािंर्ािा .  आपले  मुदे्द  

राजापढेु  मािंर्िाना  त्यािंची  मािंर्णी  खुबीने करािी  म्िणजे  राजाला  त्याि  रस  

िाटेल .  राजा  जरी  थोर्ा  दलुडक्ष  करिो  असें  िाटले  िरी  त्याकरे्  जास्ि  ध्यान  न  

देिा  आपली  बाजू  मािंर्ि  रिाियाची  असिे.  जो  राजाच्या  विरुद्ध  असलेल्यािंशी  
दोस्िी  करिो  त्यानी राजाच्या  कृपेची  अपेक्षा  करू  नये .  विद्वान  माणूस  

राजाच्या  उजव्या  हकिं िा  र्ाव्या  बाजूस  बसेल.  राजाच्या  मागे  िो  बसणार  नािी  
कारण  िी  जागा  राजाच्या  सिंरक्षकाची  असिे .  राजाच्या  समोर  बसणे  अयोग्य  

समजले  जािे .  राजाने खोटे  सािंतगिले  असें  कधीिी  कोणाला  सािंगू  नये .  कारण,  

जे  असें  सािंगिाि  त्यािंच्यािर  राजाची  अिकृपा  िोि  असिे .  राजापढेु  आपल्या  
प्रौढी  दाखिू  नये .  जे  स्ििःला  विद्वान  म्िणििाि  त्यािंना  राजा  भाि  देि  नािी .  

िुम्िी  कसेिी  गुणी  असा  त्याची  शेखी  राजापढेु  तमरिाियाची नसिे .  राजा  
जेिढे  मित्ि  देईल  त्यािर  समाधान  मानण्याि  शिाणपण  असिे .  सिंपत्ती  ि  

यश  तमळण्यासाठी  राजाची  कृपा  आिश्यक असिे .  राजापढेु  जास्ि  बोलाियाचे  

नसिे .  जास्ि  िालचाली  कराियाच्या  नसिाि .  राजाने  बोलण्याची  परिानगी  
हदली  िर  बोलाियाचे,  नािीिर  गप्प  बसाियाचे  असिे .  त्याच्यापढेु  जोरानी  
िसाियाचे  नसिे .  िे  राजाला  आिर्ि  नािी .  राजापढेु  थुकाियाचे  नािी .  िरी  
कािंिीिं  िास्यास्पद  घर्ि  असले  िरी  जर  राजा  िसि  नसेल  िर  राजापढेु  जोराने  
िसाियाचे  नािी .  परिंिु,  जर  राजा  िसू लागला  िर  आपण सुद्धा  जोरािंने  
िसण्यास  िरकि  नसिे .  सगळ्या  िागणूक  नेमस्ि  असाव्याि  जेव्िा  राजा  
िेथे  िजर  असेल .  जो तनयम  राजाबाबि  असिो  िोंच  राणी  बाबिसदु्धा  असिो .  



राजाकरू्न  कािंिीिं  चुक चे  घर्ि  असलेले  जाणिले  िरी  त्याची  जास्ि  िाच्यिा  
कोणापढेु  कराियाची नसिे .  त्या  गोष्टीिंकरे्  दलुडक्ष  कराियाचे  असिे .  जो  
राजाच्या  हििाचे  पिािो  ि  जो  कोणत्यािी कृपेमुळें  फार  खूष  हकिं िा  नाराज  

िोि  नािी  असेंच  राजाच्या  घराि  रिाण्यासाठी  योग्य  समजले  जािाि .  राजाची  
मजी  सािंभाळणारे  ि  त्याची  मुलिं  त्या  घराि रिाण्यास  योग्य  समजली  जािाि .  

राजाची  मजी  घालिलेला  जर  त्यानिंिरसदु्धा राजाविरुद्ध  कािंिीिं  बोलि  नसेल  िर  

िो  पुन्िा  राजाच्या  मजीि  येऊ  शकिो .  ज्याला  त्या  राज्याि  रिाियाचे  आिे  

िो  राजाविरुद्ध  कािंिीिं  बोलणार  नािी .  जो  दरबारी  राजाविरुद्ध  कारिाई  करण्याचे  

ठरििो  िो  कदातचि  मारला  जाऊ  शकिो .  कोणत्यािी  पररणस्थिीि  राजाच्या  
शत्रशूी  िो  सिंपकड  ठेिणार  नािी .  आपण  राजापेक्षा  जास्ि  िुशार आिोि  असें  
दाखिणारा  राजाच्या  मजीि  रिाि  नािी .  जो  राजाच्या  सािलीसारखा  असिो  
िो  राजाला  आिर्िो .  िसा  माणूस  राजाच्या  घराि  रािू  शकिो .  राजाने  एकादे  

काम  सािंतगिले  िर  िे त्िररि  करणारा  राजाला  आिर्िो  ि  िो  त्याच्या  बरोबर  

रािू  शकिो .  राजाच्या  िस्त्राची  नक्कल  कराियाची  नािी .  राजाच्या  चुकािंची  
चचाड  कराियाची  नसिे,  त्या  विसराियाच्या  असिाि .  राजघरािील  लोकािंची  
कािंिीिं  खास  गुवपि  असिाि  िी  जरी  समजली  िरी  िी  कोणाला  सािंगाियाची  
नसिाि .  राजाचे  िस्त्र,  दातगने,  गार्ी,  रथ,  िापराियास  देिो  िे  आिजूडन  

िापराियाचे  असिाि.  त्यामुळें  राजा  खूष िोि  असिो .  एिढे सािंतगिल्यािर  

ऋषी  धौम्य  पुढे  बोलिाि,  माझ्या  मुलािंनो अशाररिीने  सिड  खबरदारी  बाळगनू  

िुम्िी  त्या  घराि  रिाणार  अिाि .  त्या मागाडने  िुम्िी  िुमचे  राज्य  पुन्िा  
तमळिणार  अिाि .   

यतुधष्ठीर  त्यािर  बोलिो,  आपण  आम्िाला  चािंगले  मागडदशडन  केले  आिे .  आपले  

भले  िो .  अशाप्रकारचे मागडदशडन  आमच्या  आईने  आम्िाला  हदले िोिे .  आणण  

आमचे  काका  आम्िाला  असें  सािंगि  असििं .  आिा  आम्िाला अज्ञाििासाि  

जाण्याची  िेळ  आली  आिे .  आमच्या  ह्ा  िषाडिील  अज्ञाििासाच्या  कामासाठी  
ि  निंिरच्या  युद्धािील  यशासाठी  आम्िाला  आपल्या  शुभेच्छा  द्याव्याि .         



िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  युतधष्ठीर  त्याप्रमाणे  धौम्यािंना  विनिंिी  करिो  ि  

त्याप्रमाणे  धौम्य  तनघण्याच्या  विधीची  सुरूिाि  करिाि .  िे  पवित्र  अग्नी  
पेटििाि .  मिंत्रोच्चारण  सुरू  िोिे .  विविध देििािंचे  आळिणे  सुरू  िोिे .  पुढील  

कायाडसाठी  यश  ि समदृ्धी  ह्ासाठी  प्राथडना  केली  जािे .  सगळे  जग  

णजिंकण्याच्या  ियारीने िे  िोि  असिे .  त्या  िोमाभोििी  िे  सिा  प्रदणक्षणा  
घालिाि .  त्यानिंिर  िे ब्राह्मणािंभोििी  सिा  प्रदणक्षणा  घालिाि .  त्यानिंिर  धौम्य  

िो  पवित्र  अग्नी  घेऊन  इिंद्रसेनाबरोबर  पािंचाल  करे्  रिाना  िोिाि.  इिर  मिंर्ळी  
आधीच  यादिािंच्या  करे्  रिाना  झाले  िोिे .  िेथे  िे  पािंर्िािंच्या  गोष्टीिंची  देशभाल  

करि  त्यािंचा  समय  आनिंदाि  घालिणार  असिाि .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  चौथा  भाग  सिंपला .             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  पािंचिा 



िशैिंपायन  सािंगिाि,  पािंर्ि  त्याची  शस्त्रिं  घेऊन  यमुना  नदीच्या  हदशनेे  त्यािंचा  
विराट  नगरी  कर्ील  प्रिास  सुरू  करिाि .  आपले  गेलेले  राज्य  तमळिण्यासाठी  
उत्सकु  असलेले  िे  पिंरु्चे  पािंच  पुत्र  त्या  तनजडन  अरण्याचा  त्याग करून  मानि  

िस्िी  असलेल्या  प्रदेशाकरे्  जाऊ  लागिाि.  यमुनेच्या  दणक्षण  हकनायाडकरू्न  िे  

चालि  असिाि .  गेली  बरीच  िषे  िे  अरण्यािून  तशकार  करण्यासाठी  िािरि  

िोिे .  िे  यक्र लोमा  ि सुरसेना  िरून  पुढे  जािाि .  त्यािंना  पािंचाल  प्रदेश  आिा  
मागे  टाकलेला  आिे .  त्याच्या  र्ािीकरे्  देसनड  येिे .  पािंर्िाच्या दाढ्या  ि  केस  

खूप  िाढलेले  असिाि .  त्यानिंिर  िे  मत्स्य  देशाच्या  सीमेिर  येऊन  

पोिोचिाि .  िेथे  लोक त्यािंना  व्याध  असल्याचे  समजिाि .  एकदाचे  िे  मत्स्य  

देशाि  पोिोचिाि .  िेथे  पोिोचल्यािर  द्रौपदी  युतधष्ठीराला  विचारिे,  "िे  पिा  
आपण  पायिाट  ियार  असलेली  पिाि  आिोि .  आणण  पतलकरे्  शेिे  हदसि  

आिेि,  म्िणजे  आपण  आपल्या  अपेणक्षि हठकाणी  पोिोचलो  आिोि  िाटिे,  

कदातचि  विराटाचे  िस्िीस्थान  अजून  दरू असािे .  मी  आणण आपण  सगळे  

थकलो  आिोि  िेव्िािं  थोर्ी  विश्रािंिी  घेिली  पाहिजे" .  

यतुधष्ठीर  तिला  बोलिो,  "अरे  धनिंजया  िू िुझ्या  पत्नीला  उचलनू  घे  कारण  

अजून  आपल्याला  बरेच  अिंिर  काढाियाचे  आिे .  मी  सुद्धा  खरे  िर  फार  थकलो  
आिे .  िे  के्षत्र  सिंपले  क िं,  विराट  नगर  सुरू िोईल" .  

िशैिंपायन  सािंगिाि,  ित्तीच्या  कळपािील  प्रमखु  ित्ती  सारखा  अजुडन  पुढे  िोिो  
ि  द्रौपदीला  उचलून घेिो .  िसे  िे  चालि  असिाि .  थोड्याच  िेळाि  िी  
विराटाची  नगरी  िे  गाठिाि .  िेव्िा  िो  कृष्णाला  खाली  ठेििो .  िोिर  तिचा  
थकिा  तनघालेला  असिो .  िे  एकदाचे  नगराि  प्रिेश  करिाि .  िी  भल्या  
पिाटेची  िेळ  असिे .  अजून  झुिंजुमुिंजू  असिे.  युतधष्ठीर  विचारिो,  "आिा  बोला,  

आपण  आपली  शस्त्रिं  आणण  अस्त्रिं  कोठे  ठेिाियाची ?  शिराि  तशरण्या  आधी  िी  
आपल्याला  लपिािी लागणार  आिेि" .  जर  आपण  ह्ा  शस्त्रािंसि  नगराि  

तशरलो  िर  तनणश्र्चिच त्याची  चचाड  िोईल  ि  िे  आपल्याला  परिर्णारे  नािी .  

आपली  शस्त्र  नेिमीपेक्षा  िेगळी  ि  मोठी  आिेि  िी  कोणाच्यािी नजरेि  येिील .  

िुझे  गािंर्ीि  हकिी  भारीभक्कम  आिे  िे  िुला  मािीि  आिेच .  अशा  मुळे  आपण  



सिज  पकर्ले  जाऊ .  िसे  झाले  िर  िुला मािीि  आिे  काय  िोईल  िे .  नगरै  

बािेर  उिं च  पिार्ािर  एक  शमीचा  प्रचिंर्  िकृ्ष आिे .  त्याच्या  खोर्ाि  एक  भला  
मोठे  वििर  (जुन्या िठलेल्या  झार्ामधील  खड्र्ा,  र्ोली )  पाहिला  आिे .  

त्यामध्ये  िी  सगळी  शस्त्रिं  सामाििील  असें मला  िाटिे .  िेथे  िी  ठेिली  िर  

कोणाला  समजणार  नािी,  कारण,  िो  प्रदेश  तनजडन  आिे .  त्या भल्यामोठ्या  
झार्ािर  चढणे  सोपे  नािी .  िेथे  िर  चढून मी  माझी  ि  आपली  सगळ्यािंची  
शस्त्रिं  लपिून  ठेिू  शकू.  त्या  िकृ्षाच्या  पररसराि  हििंस्र  श्र्िापदािंचा सिंचार  असिो  
ि  जिरी  नािंग  आिेि  िे  मी  पाहिले  आिे,  िेथे  ठेििा  येिील .  िेथे जर  आपली  
शस्त्र  ठेिली  िर  मला  नािी  िाटि  कािंिीिं काळजी  करािा  लागेल .  युतधष्ठार  

त्याला  मान्यिा  देिो .  मग  िे  सगळे  त्यािंची  शस्त्रिं  त्या  उिं च  झार्ािर  ठेििाि .  

अजुडनाला  अनेक  युद्घािंि  णजिंकिणारे  गािंर्ीि सुद्धा  त्याि  असिे.  त्यातशिाय  

यतुधष्ठीर  त्याच्या  मिंत्रसामथ्याडने  िी  जागा  कोणाच्या  लक्षाि  येणार  नािी  असें  
करिो .  पािंचालािंच्या  ि तसिंधच्या  लढ्याि  मोठे  काम  केलेले  तभमाचे  धनुष्यसदु्धा  
त्याि  असिे .  त्याच  प्रमाणे,  नकूलसुद्धा  त्याचे  धनुष्य  ज्यािंच्या  मदिीने  त्याने  
अनेक  लढाया  राजसयू यज्ञाकरिािं  खिंर्ण्या  तमळिण्यासाठी  यशस्िीपणे  लढल्या  
िोत्या  िेसुद्धा  िेथे  ठेिले  जािे .  सिदेि  सुद्धा  त्याची  शस्त्रिं  जी  त्यािंनी  िापरली  
िोिी  दणक्षणेच्या  स्िारीि,  िेथे  ठेिण्यासाठी देिो .  िी  सगळी  शस्त्र  िे  चािंगली  
घट्ट  बािंधून  ठेििाि  अशी  क िं ,  पािसाि  िी  खराब  िोणार  नािीि .  त्यानिंिर  

त्यािर  िे  असे  झाकम  घालिाि  क िं ,  सिसा  कोणाला  िे  काढिा  येणार  नािी .  

आपली  सगळी  शस्त्र  सरुणक्षि  आिेि  ह्ाची त्यािंनी  पक्क  खात्री केली  ि  निंिर  

िे  सगळे  त्या  भल्या मोठ्या  आपट्याच्या झार्ािरून  खाली  उिरिाि .  िेथे  

कोणी  चढू  नये  म्िणून  िे  एक  िाटेि  तमळालेले  प्रेि  आणिाि ि  िेथे  टािंगून  

ठेििाि .  कोणी  गुराखी  त्यािंना  विचारिो  क िं,  िे  काय  असे  टािंगले  आिे,  िर  िे  

त्याला  सािंगिाि  क िं , िी  आमची  म्िािारी  मेलेली  आिे  तिचे िय  एकशे  
चाळीस  िोिे  ि  आमच्या  ररिाजानसुार  आम्िी  तिचे  प्रेि  िेथे  शमीच्या  िकृ्षािर  

टािंगून  ठेिले  आिे  म्िणजे  तिच्या  आत्म्यास  शािंिी  तमळेल .  अशाररिीने  सगळी  
व्यिस्था  केल्यािर  िे  पािंचजण  नगराि प्रिेश  करिाि .  युतधष्ठीर  त्याच्या  



भािाला,  तभमाला  जिळ  घेऊन  विनिंिी  करिो  क िं ,  ह्ापुढे  त्यािंने  त्याचा  क्रोध  

आिरून  राहिले  पाहिजे .  जर  त्याच्या  क्रोधामळुें  त्यािंचे  वबिंग  फुटले  िर  

सगळाच  खेळ  सिंपेल .  तभम  त्याला  आश्र्िानस  देिो  क िं ,  ह्ापढेु िो  वबलकूल  

रागािणार  नािी  ि  त्याचे  तचत्त  शािंि  ठेिील .  नकूल  ि  सिदेिािंना  कािंिीिं  
सािंगण्याची  आिश्यकिा  नव्ििी  कारण  िे  नेिमीच  मयाडदाशील  िोिे .  

आिा  िे  नगराि  प्रिेश  करण्या  आधी  पुन्िा  एकत्र  येिाि  ि  िेथे  युतधष्ठीर  

त्यािंना  त्यािंची  टोपण  नािंििं  कोणिी  िे  सािंगिो .  जय,  जयिंि,  विजय,  जयत्सेन,  

जयत्िल  अनुक्रमे  िी  असिाि .  िेरािे  िषड  सरुू  िोणार  असिे  ि  त्या  सुमारास  

िे  विराटाच्या  राज्याि गेलेले  असिाि .  त्यािंना  मािीि  असिे  क , आिा  कौरि  

त्यािंच्या  िेरािंच्या  मदिीने  त्यािंना  िुर्कण्यास सुरूिाि  करणार  आिेि .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  पािंचिा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  सिािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि  असिाि,  िे  प्रसन्न  विराट  नगराि  तशरल्यािर  युतधष्ठीर  

दगुाड  मािेची  आळिणी  करू  लागिो .  त्यामध्यें  तिचा  महिषासरुाच्या  िधाची  
गोष्ट  िो  आळिि  असिो .   

"अिो  मिादेिी,  विश्र्ििारीणी,  िू  नारायणाला  मदि  करण्यासाठी  यशोदेच्या  
उदराि  जन्म  घेिलास  निंदाच्या  ििंशाि,  परिंिु,  किं साने  िुला  आकाशाि  फेकले  

िेव्िािं  िू  बोललीस  त्याच्या  विनाशाचे  भाक ि  आणण  अिंिधाडन  पािलीस .  अशा  
जगन्मािेला  माझा  नमस्कार .  किं साने  िुला निंिर  एका  दगर्ािर आपटले .  िू  
िासदेुिाची  सख्खी  बहिण  आिेस .  िू ,  दैिी  अलिंकाराने  सजलेली  असिेस .  

िुझ्या  अिंगािर  दैिी  पोषाख  असिो .  गळ्याि  माळा  असिाि, िािाि  िलिार  

असिे,  दसुयाड  िािाि ढाल  असिे,  िू  पापाि  रुिलेल्याला  त्यािंने  मनापासनू  

भक्त  केली  प्रायणश्र्चत्त  झाल्याने,  िर  त्यािून बािेर  काढिेस .  म्िणनू  िूला  दगुाड  
म्िणजे  अर्चणीि  असलेल्या  भक्तासाठी  धािणारी  असें  नािंि  प्राप्त झाले .  िुझ्या  
खयाड  भक्तािंचे  सगळे  पापिं  िू  धुऊन  टाकिेस" .  एिढे  बोलल्या  निंिर  युतधष्ठीर  

तिची  विविध  नािंि,  जी  सुक्ताि  हदली  आिेि  िी  घेऊन  तिचे स्मरण  करू  

लागिो .  युतधष्ठीर  तिला  नमन  करिो .  

िो  प्राथडना  करिो,  " अिो  िरदाईनी,  िू  कृष्णाचेच  एक  रुप  आिेस .  िू  सदैि  

ब्रह्मचयाडचे  पालन  करिेस .  उगित्या  सूयाडसारखे  िुझे  िेज  आिे .  िुझे  मुख  

चिंद्रासारखे  सुिंदर  आिे, िुला  माझा  नमस्कार.  िुझे  चार  िाि  शस्त्रधारी  आिेि,  

चार  मुख  सगळ्या  जगाकरे्  तनरीक्षकाच्या  दृष्टीने  पिाि  असिाि .  िुझ्या  
मनगटाि  रत्नजर्ीि  बािंगड्या  असिाि .  िुझ्या  दिंर्ािर  दिंर्ालिंकार  आिेि .  िुझे  
िेज  अविस्मरणीय  आिे .  िुझे  आसन  कमळाि  आिे .  िू  नारायणाची  स्त्रीरुप  

आिेस .  िुझा  सिंचार तिन्िी  जगाि  असिो .  िुझे  दोन  िाि  इिंद्राचे  स्िागि  

करण्यासाठी  पुढे  केलेले  असिाि .  िू  जेव्िािं काली  असिेस  िेव्िािं िुझ्या  िािाि  



कलश,  कमळ,  फासा,  धनुष्य,  सुदशडन  चक्र  आणण  कुिाडर्  अशी सिा  आयुधिं  
असिाि  ज्यािंच्या  सिाय्याने  िू  जगाचे  सिंरक्षण  करि  असिेस .  िुझ्या  अिंगािर  

सापािंचा  विळखा  असिो  ि  िेंच  िुझे  िस्त्र असिे .  िुझ्या  चेियाडिर  भयानक  

भेसरू  भाि  असिाि .  िुझी  णजव्िा  लाल  ि  मखुािून  लािंब  बािेर  आलेली  असिे .  

सगळ्या  पाप  शक्त िंना िू  आव्िान  देि  असिेस .  िुझ्या  कमरेला  मुिंर्माळा  
लटकि  असिाि .  िू  साक्षाि  मिंदार  पिडिासारखी  भव्य  हदसिेस .  िुझ्या  
माथ्यािर  मोरवपसािंची िुरा  शोभेसाठी  िू  धारण  केलेला  आिेस.  िू  तनत्य  

कुमारीका  आिेस .  त्या  रुपाि  िू  महिषासरुाचा  िध  केला  आिेस  असें  सािंगिाि .  

देिसदु्धा  िुझी  प्राथडना  करिाि  ि  िुला  पुजिाि  राक्षसािंपासनू  सिंरक्षण  

तमळिण्यासाठी .  वबिंबासरुाचा  मुलगा,  महिषासरू  त्याचा  अनेक  िषे  लढून  िू  
नाश  करून  स्िगाडचे  सिंरक्षण  केले  आिेस .  

माझे  िुला  वत्रिार  अतभिादन  आिे .  मला  िुझ्या  कृपेची  गरज  आिे,  िू  माझ्या  
भाग्याची  देििा  िो .  िू  जय  ि  विजय  आिेस .  युद्धाि  णजिंकण्यासाठी  िुझ्या  
कृपेची  आिश्यकिा  असिे .  मला  असा  िर  दे  क िं ,  मी  जे  युद्ध करीन  त्याि  

मला  जय  प्राप्त  िो .  िुझे  स्थान  वििंध्य  पिडि  आिे .  िुला  काली म्िणून  सुद्धा  
सािंगिाि,  कारण  िू  काळ  आिेस .  िुझ्या  प्रसादाि  मद्य,  मािंस  आणण  बळी  द्यािे  
लागिाि .  िू  सिडसिंचारणी,  सिडशक्त मान,  सिडज्ञानीनी,  िुझ्यामध्ये  सदैि  

ब्रह्माचा  सिंचार  असिो.  देि  िुझ्या  मदिीने  त्यािंची  जोखमीची कामिं  करि  

असिाि .  युगािंिी  सगळे  िुझ्यािच  विलीन  िोि  असिे .  िुझी  कृपा  झाली  क िं ,  

काय  तमळणार  नािी  असें  नसिे .  िू  िुझ्या  भक्तािंना  सिड  प्रकारच्या  सिंकटािनू  

िाचििेस .  प्रिाशािंना  िूिंच  त्यािंचा  मागड  दाखििेस .  िुझ्या  सिंरक्षणाि  असलेले  

कधीच  पराणजि  िोि नािीि .  म्िणून  मी िुझ्या  कृपेची  तभक मािंगि  आिे .  

यश,  सिंपत्ती,  पुत्रप्राप्ती असें  सगळे  गिृस्थाला  ििे  िे  िुझ्या  कृपेने तमळिे .  जर  

भक्त  साणत्त्िक  गुणाचा  असेल  िर  िू  चटकन  त्याच्यािर  कृपा  करिेस .  

रजोगणुी  असेल  िर  थोर्ा  अिधी  घेिेस  ि िमोगुणी  असेल  िर त्याला  त्याचे  
गुण  सुधारण्यास  प्रितृ्त  करिेस  अशी  िुझी ख्यािी  आिे,  परिंिु, िू  कोणालािी  
नाउमेद  करि  नािीस .  िू  बुद्धी,  प्रज्ञा  आिेस.  िू  म्िणजेच  सगळे  ज्ञान  आिेस .  



िूिंच  प्रकाश  आिेस  जे सूयड  चिंद्राकरू्न  येि  असिाि .  िूिंच  क्षमा  आिेस,  िूिंच  

सौंदयड  आिेस,  िूिंच  दयाबदु्धी  आिेस  ि  िूिंच दिंर्  आिेस .  िुझ्या  कृपनेे  अज्ञान  

रुपी  अिंधार  नािीसा  िोिो .  िुझ्या  भक्तािंने िू  सिंरक्षण  करिेस, रोगािंपासनू,  

चोरािंपासनू,  राजाच्या अिकृपेपासनू,  म्िणून  मी  िुझी  भक्त  करि  आिे,  मी  
साणत्त्िक  आिे  म्िणून माझ्यािर  लिकर  कृपा  कर .  माझ्या  सिंकटािनू  माझी  
सटुका  कर .  मी  िुला  शरण  आलो  आिे .  आम्िी  पािंर्ि  सत्याने  िागणारे  

आिोि  म्िणून  आम्िाला  िुझी  मदि  तमळािी  अशी  मी  विनिंिी  करि  आिे" .                    

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाररिीने  पािंर्िािंनी  तिची  स्िुिी  केल्यानिंिर  िी  
साक्षाि  देििा  त्याच्यापढेु  प्रकट  िोिे .  आणण  युतधष्ठीराला  सािंगिे,  "अरे  

मिाबली  राजा,  माझे ऐक ,  माझ्या  कृपेने िू  कौरिािंचा  नाश  केल्यािर  िुला  
यश  प्राप्त  िोणार  आिे.  िू  पुन्िा  एकदा  ह्ा पृथ्िीचा  राजा  िोणार  आिेस .  िू  
सगळी  पथृ्िी  पाप  विरिीि  करून  टाकतशल.  त्या  कमाि  िुला  िझुे  बिंधू  मदि  

करणार  आिेि .  त्यामळुें  िुला  परमानिंद  िोणार  आिे,  आरोग्य,  धन  सिंपत्ती  
आणण  िैभि  असें  सगळे  जे  एक  गिृस्थ मागि  असिो  िे  सगळे  िुला  ि  

िुझ्या  पररिाराला  उदिंर्पणे  तमळणार  आिे .  िुमची  सगळ्या  पापापासनू  मुक्तिा  
िोईल .  मी  िुम्िाला  सिंििी,  सिंपत्ती,  राज्य योग  देणार  आिे  ज्याचे  माकंरे्य  

प्रत्यक्षदशी  साक्षीदार  असिील .  ज्या  हदिशी  िुमचा  विजय  िोईल  िो  हदिस  

सगळे  आनिंदाने  माझी पुजा  करून  साजरा  करिील .  आणण  अरे  राजा,  िुझ्या  
प्रमाणे  जे  माझी  स्िुिी  करिील  त्यािंच्या  सगळ्या  इच्छा  पूणड  िोिील  मग  िो  
कोणीिी  असो .  कोठेिी  असो .  कसािी  असो.  माझ्या  कृपेमळेु  िुम्िाला  िुमचे  

शत्रू  िुर्कून  काढू  शकणार  नािीि .  िुम्िी  विराटाच्या  नगरीि  पूणडपणे  सुरणक्षि  

अिाि .  अशाप्रकारे  त्याला  धीर  देऊन  िी  मिादेिी  अिंिधाडन  पाििे .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  सिािा  भाग  सिंपला .  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  साििा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  देिीची  कृपा  सिंपन्न  केलेला  िो  पािंर्ि  त्याच्या  ब्राह्मण  

िेशाि  द्युिाच्या  सोंगट्या  ि  फािंसे  जे  सोने  ि  तनलमणी  ह्ािंच्यापासनू  बनिलेले  

िोिे,  त्याच्या  धोिराि  गुिंर्ाळून  खाकेि  पकरू्न  िो  विराटाच्या  दरबाराच्या  
हदशेने  तनघिो .   

िो  कुरुििंशाचा  राजा, ज्याच्या  मुखािर  िे राजवबिंरे्पण  प्रत्यक्ष  जाणिि  िोिे,  

ज्याच्या  िोंर्ािर  दैिी िेज  झळकि  िोिे,  परिंिु,  काळ्या  ढगाने  मळलेला  सूयड  
जसा  मिंदपणे  चमकिो  िसा  कािंिीिंसा  झालेला  िो  सामथ्यडिान  राजा  त्याच्या  
अज्ञाििासािील  पहिली  पािलिं  टाकि  असिो.  राजा  विराट  युतधष्ठीराला  पिािो  
ि  त्याच्याकरे्  एकटक  पिािच  रिािो .  िो  त्याच्या  कारभायानंा  आमात्यािंना  
विचारिो  क िं ,  "िा  कोण  निीन  चेिरा  आपल्या  दरबाराि  आला  आिे" ?  

त्याच्या  चेियाडिरील  िेज  विलक्षण  िोिे .  िो  कोणी  ऋषीमनुी अथिा  उच्च  

कोटीचा  ब्राह्मण  असािा  असें  राजाला  िाटिे.  िो  आपल्या  राज्यािील  नेिमीचा  
ब्राह्मण  तनणश्र्चिच  नािी .  मग  आिे  िरी  कोण?  राजा  विचारू  लागिो .  िा  कोणी  
श्रषे्ठ  प्रिीचा  इसम  आिे  िे  तनणश्र्चि  िो विराट  राजा  समजिो .  िो  त्याच्या  
कारभायांना  सािंगिो  क िं  िा  इसम  कोण  आिे  त्याची  चौकशी करािी .  िो  
एकटाच  आिे .  त्याच्या  बरोबर  कोणी  नोकर,  गुलाम  अथिा  गार्ीघोर्ासदु्धा  
नािी .  मग  िा  आिे िरी  कोण ?  त्याच्या  मुखािरील  प्रभा  विलक्षण  िोिी  



त्यािरून  िा  कोणी  सामान्य  इसम  नािी  िे  राजा  समजिो .  राजाची  त्याच्या  
बद्दलची  उत्किं ठा  िाढि जािे .  त्याच्या  बटा  जटा  पािून  राजा  ओळखिो  क िं ,  िा  
इसम  उच्च  कुतलन  क्षवत्रय  आिे .  युतधष्ठीर  त्याची  िेळ  येिे  िेव्िािं  राजाला  
सिजपणे  पुढे  िोऊन  ििंदन  करिो .  िे  पािून  राजा  समजिो  क िं , ह्ाला  दरबारी  
ररिीरीिाजािंची  चािंगलीच  मािीिी  आिे .  विराटाच्या  मनाि  युतधष्ठीराबद्दल  विशषे  

आस्था  िाटू  लागिे  जसें  कािंिीिं  िे  विघीतलखीि  िोिे .  राजा  त्याच्या  विचाराि  

गुिंग  असिािंना  युतधष्ठीर  त्याच्या  समीप  जािो  ि  स्ििःची  ओळख  करून  देिो  
जसे  पद्धिीि  असिे .   

िो  राजाला  विनिंिी  करिो,  "अिो  नपृातधश, मी  एक  ब्राह्मण  आिे,  माझे  नािंि  

आिे  किं क .  माझे  सगळे  सिंपले  आिे  म्िणून  मी  आपल्या  आश्रयाला  आलो  
आिे .  आपली  ख्यािी  मी  खूप  ऐकली  आिे .  म्िणून  मी  आपली  सेिा  करण्याची  
फार  इच्छा  धरून  आलो  आिे  ि  आपल्या  पाशी  रिाण्याच्या इराद्याने  येथे  

आलो  आिे" .  िे  ऐकून  राजा  खूष  िोिो .  िो  युतधष्ठीराला  बोलिो, "िुझे  स्िागि  

आिे  माझ्या  राज्याि .  िुला  मी  माझ्या  पदरी  ठेिण्यास ियार  आिे .  

यतुधष्ठीराला  त्याच्या  जन्मदात्याच्या  कृपेमुळें  िेथे  काम  तमळिे .  त्यानिंिर  िो  
िदृ्ध  राजा  त्याला  विचारिो,  "अरे  मुला,  ह्ा आधी  िू  कोठे  काम  करि  िोिास .  

िुझे  खरे  नािंि  काय  ि  िुझे  कुटूिंब  कोठले  िे  सािंग" .  युतधष्ठीर  त्याला  सािंगिो,  
"माझे  नािंि  किं क  आिे .  मी  िैयाघ्र  गोत्राचा  आिे .  मी  द्युि  खेळण्याि  िरबजे  

आिे  परिंिु,  खोटा  खेळ  मी  खेळि  नािी .  मी  ह्ा  आधी  राजा युतधष्ठीराकरे्  

कामाला  िोिो .  त्याचे ि  माझे  सिंबिंध  चािंगले  िोिे  परिंिु,  त्याच्यािर  ददैुिाचा  
घाला  झाला  आिे  म्िणून  मी  इिरत्र  काम  शोधि  आिे" .   

िे  ऐकून  राजा  विराट त्याला  सािंगिो  क िं , "िो  किं क  ब्राह्मणाला काम  देण्यास  

ियार  आिे .  िुला  जे पाहिजे  माझ्या  राज्यािले  िे  सगळे  तमळेल .  मला  द्युि  

खेळणारे  आिर्िाि .  त्यािंची  चिुराई  मला  फार  आिर्िे .  िू  माझ्या  मिे  एक  

राजा  असािास  असें  िाटिे .  िू  खरे  पिािा एका  राज्याची  अतधपिी  असायला  
पाहिजेस  परिंिु,  िू  सािंगिोस  क िं  िू  एक  ब्राह्मण  आिेस  िर  ठीक  आिे .  मी  
त्यािर  विश्र्िास  ठेििो" .  



यतुधष्ठीर  त्याला  बोलिो,  "माझी  आपल्याला  एक  विनिंिी  आिे  क िं ,  मला  
द्यिुािरून  िाद  कराियाला  आिर्ि  नािी .  जर  मी  िरले  िर  िरलो  ि  जर  

णजकलो  िर  जे  मी  णजिंकेन  िे  माझे  िोईल.  मला  िा  िर  आपण द्यािा" .  

विराट  राजा  त्याला  मान्यिा  देिो .  राजा  त्याला  बोलिो  जर  कोणी  िुझ्याशी  
िाद  केला  िर  मी  त्याला  ठार  मारीन .  नािीिर  त्याला  माझ्या  राज्यािनू  

िाकलनू  देईन .  त्यानिंिर  राजा  त्याच्या  सभेकरे्  पािून  जाहिर  करिो  क िं ,  ऐका  
सिाडनी,  किं क  िा  माझ्या  इिकाच  मित्िाचा असेल  आज  पासनू .  िो  माझ्या  
गार्ीिून  प्रिास  करेल.  त्याला  माझ्या  सारखे  मौल्यिान  कपरे् घालाियाला  
तमळिील .  त्याला  जे खाण्यावपण्यास  पाहिजे  िे  हदले  जािे .  माझ्या  घराचे  

दरिाजे  किं कसाठी  सदैि  खुले  असिील" .  निंिर  किं क  करे्  पािून राजा  बोलिो,  
"जोिर  िू  माझ्या घराि  रिाि  आिेस  िोिर  िुला  कोणाचीिी  तभिी  
बाळगण्याची  आिश्यकिा  नािी .  िू  मला माझ्या  कामाि  मदि  करतशल .  

िुझ्याकरे्  जर  कोणी कािंिीिं  मागण्यासाठी आले  िर  िे  िू  मला  सािंगतशल  ि  

मी  िे  त्यािंना  िुझ्याििीने  देईन" .    

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि  असिाि,  अशाररिीने  विराट  राजाला  भेटून  िो  त्याला  जे  

पाहिजे  िे  तमळििो .  त्यानिंिर  िो  त्याच्या  घराि  आरामाि  रािू  लागिो .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  साििा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  आठिा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि  असिाि,  त्यानिंिर  त्याचा  दसुरा  भाऊ  जो  मिाबली  आिे  

िो  राजाला  भेटिो .  एकाद्या  खेळगड्यासारख्या  त्याच्या  िालचाली  िोत्या .  परिंिु,  

त्याचा  बािंधा  पिािा  कोणालीिी  धर्क  भरेल  असा  िोिा .  त्याच्या  िोंर्ािरील  

िेज  कमालीचे  िोिे .  परिंिु,  त्याच्या  िािाि  एक  पळी,  एक झारा  आणण  

कमरेला  एक  भला मोठा  सुरा  िलिारीसारखा  लटकिलेला िोिा .  िो  
स्ियिंपाक्याच्या  पेिराव्याि  िािरि  िोिा .  त्याच्या  अिंगािर  खानसाम्याचे  कपरे्  

िोिे,  त्याि  अिंगािर  काळा  झगा  िोिा .  त्याचे  रुप  इिरािंपेक्षा  खूप तनराळे  िोिे .  

अशा  पेिेरािाि  राजाने  कोणाला  पाहिले  नव्ििे .  अशा  स्िरुपाि  िो  राजाला  
भेटिो .  राजा  त्याला  त्याच्या  एका  सेिकाला  पाठिनू  जिळ  बोलाििो  ि  त्याचे  

तनरीक्षण  करि  रिािो.  तभम  सािंगिो  क िं ,  िो  एक  आचारी  आिे, त्याचे  नािंि  

िल्लभ  आिे .  परिंिु, राजाला  िे  पटेना .  िो  बोलला  िू  एकाद्या गिंधिाडसारखा  



हदसि  आिेस .  िुझे  िेज  एकाद्या  राजाला  लाजिेल  असें  आिे .  राजा  त्याला  
विचारिो,  "िू  कोण  आिेस" ?  " हदसायला िू  एकाद्या  गिंधिाडसारखा  नािीिर  

देिासारखाच  िाटि  आिेस" .  िे  ऐकून  तभम  सािंगिो,  मी  एक आचारी  आिे .  

माझे  नािंि  िल्लभ  आिे .  मी  राजा  युतधष्ठीराच्या  पाकखान्याि  काम  करि  असें  
परिंिु,  त्या  राजाचे  काय  झाले  िे  सगळे  जाणिािच,  त्यामळेु  मी  आिा  कोठे  

काम  तमळिे  कािं ,  िे  पिाि  हफरि  आिे .  आपल्याकरे्  जर  काम तमळाले  िर  

जसे  युतधष्ठीर  राजाला माझ्या  पक्िान्नाने  सिंिुष्ट  करि  असें,  िसे  िुम्िालासदु्धा  
मी  खूष  करीन .  त्याचे  िे  मधूर  बोलणे  राजाला  विशेष  आिर्िे, राजा  स्ििः  

स्िाहदष्ट  खाद्यपदाथांचा मोठा  शौहकन  िोिा  त्यामळेु  िो  त्याला  कामाला  ठेििो .  

तभम  त्याला  त्याच्या  इिर  गुणािंची  िारीफ  करि  सािंगिो  क ,  िो एक  शौक या  
मल्लसदु्धा  आिे  ि  युतधष्ठाराची  करमणूक  िो  मल्लयुद्ध  म्िणजे  कुस्त्या  करून  

करि  असें .  िे  ऐकल्यािर  राजा  विराटाला  िो  पसिंि  पर्िो कारण  राजा  
विराटाला  सुद्धा  कुस्त्यािंचा  मोठा  शौक  िोिा .  राजा  िरीसुद्धा  मान्य  करण्यास  

ियार  नसिो  क िं ,  िा एक  सामान्य  स्ियिंपाक  आिे .  परिंिु,  तभम  त्याच्या  
बोलण्याने  त्याला  पटिनू  देिो  क िं ,  िो  हकिीिी  रुबाबदार  हदसि असला  िरी  
िो  एक  आचारीच  आिे .  विराट  त्याला  बोलिो  क िं ,  िो  इिंद्रा  सारखा  हदसि  

आिे .  एकादा  आचारी  असा  कसा  हदसेल पण  बाजूला  बसलेले  ि  नुकिेच  

त्याच्या  दरबाराि  रुजू  झालेले  ब्राह्मण  किं क  त्याला  सािंगिाि  िळूिंचपणे  क िं ,  

त्यािंने  िल्लभाला  युतधष्ठीराच्या  भटारखान्याि  काम  करि  असलेले  पाहिले  

आिे .  त्याच्या  िािचे खाद्य  पदाथड  त्यानेसुद्धा  चाखले  आिेि,  िे  ऐकल्यािर  

राजा  विराट  त्याला  त्याच्या  करे्  कामाला  ठेििो .  िल्लभ  त्याला  सािंगिो  क िं ,  

िो  त्याची  चािंगलीच  सेिा  करून  त्याला  खूष  करील .  िो  त्याच्याकरे्  काम  करू  

लागिो  ि  लिकरच  िो  राजाची  मजी  सिंपादनसदु्धा  करिो .  त्याच्या  मधूर  

िागण्यामळुें  त्या  राजिाड्यािील  सगळे  त्याच्यािर  खूष  झालेले  िोिे .  िेथे  िो  
त्याची  खरी  ओळख  न  दाखििा  रािू  लागिो .  लिकरच  िो  विराटाचा  मुख्य  

आचारी  िोिो .                

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  आठिा  भाग  सिंपला .   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  नििा 

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  आिा  पाळी  असिे  द्रौपदीची .  तिला राजिाड्याि  

प्रिेश  तमळिाियाचा  असिो .  तिचे  काळोभोर  कुरळे  केस  तिने मागे  बािंधलेले  

असिाि .  तिचे  काळे र्ोळे  ि  मुखािरील  णस्मि  कोणालािी  आकवषडि  करण्या  
इिके  प्रभािी  िोिे .  तिच्या  कुरळ्या  केसािंच्या  बटा  तिने  उजव्या  खािंद्यािर  

घेिलेल्या  िोत्या .  तिच्या  अगािर  एकच  िस्त्र  काळ्या  रिंगाचे  िोिे.  त्याचे  पोि  

मिागरे्  िोिे  परिंिु,  फार  मलीन  झालेले  िोिे .  जणू  काय  बरेच  हदिस  िे  

धिुलेले  नव्ििे .  िी  राजिाड्याच्या  प्रिेश  द्वारापाशी  घुटमळि  असिे .  लोकािंना  
विचारि  असिे  क िं ,  तिला  कोणी  सैरिंध्रीचे  काम  देईल  कािं ?  परिंिु,  तिचे  



अप्रतिम  सौंदयड  पािून  कोणीिी  तिला  कामाला  लािण्याच्या बद्दल  पिाि  

नव्ििे .  कारण  िी  जशी  हदसि  िोिी  एकाद्या  राजघराण्याला  शोभणारी  िोिी  
त्यामळुें  जनसामान्य तिला  काम  देण्यास  धजि  नव्ििे .  द्रौपदीचे  िे  

राजिाड्याच्या  सज्जाि  बसलेली  विराट  राजाची  पत्नी  पिाि  असिे .  अखेरीस  

तिला  कुिूिल  िाटिे  ि  िी  तिच्या  एका  सेविकेला  बोलािनू  सािंगिे  क िं ,  त्या  
रस्त्यािर  हफरणायाड बाईला  तिच्याकरे् आणािे .  त्याप्रमाणे,  िी  सेविका  
रस्त्यािर  धुटमळि  असलेल्या  द्रौपदीला  िाड्याि  घेऊन  येिे  ि  राणी  समोर  

उभी  करिे .   

विराटाची  राणी  केकया  घराण्याची  कन्या  असिे .  िी  द्रौपदीला तिच्या  बद्दल  

चौकशी  करिे .  िी  काय  विचारि  िोिी  जनसामान्यािंकरे्  असें िी  विचारिे .  

तिची  िी  अिस्था  पािून  तिला  द्रौपदीबाबि दया  येिे .  चोकशीि द्रौपदी  तिला  
सािंगिे,  क िं ,  िी  व्यिसायाने  सैरिंध्री  आिे  ि  निीन  काम  ह्ा  नगराि  शोधि  

आिे .  िी  सािंगिे  क िं,  िी  ह्ा  आधी  युतधष्ठीर  राजाच्या  पत्नीची  जी  पािंचल  

नरेशाची  एकुलिी  एक  कन्या  आिे,  सैरिंध्री  म्िणून  काम  करि  िोिी  परिंिु,  

जेव्िािं  पासून  त्यािंच्यािर  सिंकट  कोसळले  आिे  िी  बेकार  झाली आिे .  राणी  
बोलिे  क िं ,  "िू  हदसायला  राजधराण्याची  असल्यासारखे  िाटिे .  परिंिु,  द्रौपदी  िे  

नाकारिे .  िी  राणीला  बोलिे,  "अिो  मिाराणी  मला  राणीिशाच्या  सगळ्या  
सियी  मािीि  आिेि, जर  िुम्िाला  माझी सेिा  पिायची  असेल  िर  आपण  

मला  िुमच्याकरे्  काम  द्यािे .  कारण  माझ्या  करू्न  काम  करून घेण्या  इिक  
उच्च  दजाडची  माणसे  येथे  मला  हदसि  नािीि .  िे  ऐकून  राणी  सदेुश्ना  तिच्या  
सौंदयाडची  िाररफ  करि  बोलिे  क िं ,  "जर  िुला  मी  कामाला  लािले  ि  माझ्या  
पतिने  िुला  पाहिले  ि  त्याला  िू  आिर्लीस  िर  माझे  कसे  िोणार ?  िुझे  
सौंदयड  एका  सेविकेचे  नािी .  िे  एका  राजघराण्यािील  स्त्रीचे  आिे,  मग  मी  काय  

करणार ?  नोकराणी  िशीच  हदसली  पाहिजे आणण  िी  राणीपके्षा जास्ि  सुिंदर  

असेल  िर  राणीचे  काय  िोणार" ?   

िे  ऐकल्यािर  द्रौपदी  तिला  सािंगिे  क िं ,  तिचा  वििाि  पािंच  गिंधिाबंरोबर  झाला  
आिे  ि  िे  तिच्या  सिंरक्षणाि  सदैि  असिाि.  जर  कोणी  माझ्यािर  िसा  प्रसिंग  



आणण्याचा  प्रयत्न  करील  िर  िे  ित्क्षणी  िेथे  प्रकट  िोिाि  ि  त्या  माणसाचा  
बिंदोबस्ि  करिाि .  म्िणून  िसे  कािंिीिं  िोणार  नािी  ह्ाची  मी  आपल्याला  खात्री  
देिे .  राणी  पिािे  क िं,  िी  बया  फारच  सुिंदर  आिे .  तिच्या  अिंगािील  विविध  

अियि  इिके  प्रमाणबद्ध  िोिे  क िं ,  कोणािी  पुरूषास  िी  आपल्याकरे्  खेचनू  

घेईल .  तिचे  भरलेले  स्िन,  गोल  ि  पसरलेले  तनििंब,  तिच्या  मािंड्या  लागनू  

िोत्या  त्याच्यािून  प्रकाश  जाि  नव्ििा .  तिचे  पाय  िळणदार  िोिे .  तिच्या  
शरीराची  ठेिण  कामदेिीच्या  सारखी  िोिी,  िी  एकिस्त्राि  असल्याने  तिच्या  
शरीराचे  सौंदयड  त्यािून  खुलून  येि  िोिे.  अशा  स्त्रीकरे्  जर कोणी  पुरूष  

आकवषडि  झाला  िर  त्याि  निल  काय,  असें  विचार  तिच्या  मनाि  येि  िोिे .  

तिची  िाणी  सुमधूर  िोिी .  कोणी  ऐकले  िर  त्याला  तिचे  बोलणे ऐकि  रिािे  
अशी  िोिी .  तिच्या भरलेल्या  उरोजािून तिचे  स्त्रीत्ि  हकिी पूणड  आिे  िे  

समजि  िोिे .  कशाचीच  कमी  नव्ििी  ि  अशी  स्त्री  सैरिंध्री  आिे िे  कोणालािी  
पटण्यासारखे  तिला  िाटि  नव्ििे .  द्रौपदीच्या  अिंगाला  एक  सुगिंध  यिे  िोिा  जो  
परुूषाला  आकवषडि  करण्याि  पुरेसा  िोिा .  राणी  तिला  बोलिे,  "अग  सैरिंध्री,  िू  
िर  साक्षाि  लक्ष्मी  िाटि  आिेस  मग  अशी  कशी  िुझी  अिस्था  झाली" ?  

द्रौपदी  तिला  सािंगिे,  माझे  सौंदयडच  मला  सामान्य  लोकािंि  काम  तमळिण्याि  

अर्चण  आिे  परिंिु,  मी  त्याि  कािंिीिं  करू शकि  नािी .  िू  स्ििःला  सैरिंध्री  
म्िणून  सािंगिेस  पण माझे  कान  िे  मानण्यास  ियार  नािीि .  िू  कािंिीिंिरी  
लपिि  आिेस  असे  मला  िाटिे .  िू  अप्सरा,  गिंधिड  कन्या  नािीिर  नाग  कन्या  
असे  कािंिीिं  असू  शकिेस  पण  सामान्य  मानिी  स्त्री  आिेस  िे  मला पटि  नािी .  

एकाद्या  देशाची  सिंरक्षक  देििा  असिे  ि  िीसदु्धा  अशीच  कफल्लका  सारखी  
हफरि  असिे  म्िणून मला  िाटिे  िू  िशी कोण  असतशल  िर  िलुा  मी  कसे  

कामाला  लािणार" ?  त्यानिंिर  यमदेिाचा  पािंर्िाना  हदलेला  आतशिाडद  काम  करू  

लागिो  ि  एकदम  राणी  तिला  कामाला  लािण्यास  ियार  िोिे .  द्रौपदी  तिला  
तनक्षनू  सािंगिे  क िं ,  िी  एक  मानि  आिे.  मी  एक  सेविका  आिे  ि  सैरिंध्री  
म्िणून  काम  करू  इणच्छिे .  द्रौपदी  िे  तिला  पुन्िा  पुन्िा  सािंगि  असिे .  िी  
सािंगिे  क  ह्ा  पूिी  िी  पािंर्िािंची  बायको  कृष्णा  हिची  सैरिंध्री  िोिी  िसेंच  त्या  



आधी  िी  सत्यभामाची  सैरिंध्री  िोिी  अशी सगळी  मािीिी  िी त्या  राणीला  
सािंगिे .  जोिर  मला  चािंगले  कपरे्  ि  खाणे तमळिे  िोपयिं  मी  त्या  हठकाणी  
काम  करिे .  मी  विविध  फुलािंच्या  माळा  करून  राणीला  घालि असे .  त्याि  

चिंपक,  मोगरा,  जाई, जूई ,  अशा  फुलािंच्या माळा  असििं .  िी  सािंगिे  क िं ,  "िी  
स्ििःला  मातलनी  म्िणून  सािंगिे .  कारण, फुलािंच्या  माळा  करण्याि  तिचा  
िािखिंर्ा  आिे .  राणीला  सजिणे  िे  काम  िी  उत्तमररत्या  करिे .  िे  ऐकल्यािर  

राणी  तिला  सािंगिे,  " िे  सगळे  मान्य  परिंिु, पुरूषािंच्या  नजरेिून  िलुा  कसे  दरू  

ठेिाियाचे  िािंच  मला प्रश्र्न  आिे .  िुझे  णस्मि  िास्य,  िुझे  बोलणे,  िुझा  
आिाज,  िुझे  चालणे, िुझ्या  इिर  िालचाली  िे  सगळे  कोणािी  पुरूषाला  भारून  

टाकणारे  आिे  त्याची मला  हफक र  आिे .  द्रौपदी  तिला  सािंगिे,  "अिो  राणी  
सरकार,  दोन  िािा तशिाय  टाळी  िाजि  नािी  िे  आपण  जाणिा,  मला  
िुमच्या  पिीि  अणजबाि  रस  नािी  त्यामळुें  जर  कािं  त्यािंने  कािंिीिं आगाऊ  पणा  
केला  िर  त्याला  मी साफ  णझर्कारीन  प्रसिंगी  त्याचा  उपमदडसुद्धा  करीन  मग  

िो  माझ्या  िाटेलासुद्धा  जाणार  नािी .  म्िणून  त्या  बद्दल  माझे  आपल्याला  
आश्र्िासन  आिे  क िं , िुमची  राणी  म्िणून जागा  अबातधि  असेल .  मी  एक  

पतिव्रिा  आिे  ि  त्यामळुें  आपल्याला  िशा प्रकारची  तचिंिा  करण्याची  अणजबाि  

गरज  नािी .  द्रौपदीच्या  त्या  बोलण्याने  सुदेश्ना  सुखाििे  ि  िीला  तिच्या  करे्  

कामाला  लाििे .  तिची जागा  तिला  देिे .  त्यानिंिर  द्रौपदी  सुदेश्नाला  सािंगिे  क िं ,  

िी  कोणाचे  उष्टे  खाि नािी  ि  कोणाचे  पाय  चेपणार  नािी .  ह्ा तिच्या  अटी  
मान्य  झाल्या  पाहिजेि .   

यमदेिाच्या  कृपेमुळें  सगळे  व्यिणस्थि  िोि  असिे .  िैशिंपायन  सािंगिाि,  

जनमेजयाला .   

सदेुश्ना  तिला  आश्र्िासन  देिे  क िं ,  तिच्या  अटी  मान्य  आिेि ि  त्यानिंिर  

द्रौपदी  विराटाच्या  घराि  सैरिंध्री  म्िणून  काम करू  लागिे .  िी  सदैि  राणीिसाि  

असाियाची  ि  कधी बािेर  येि  नसें,  त्यामळेु  तिचे  अणस्ित्ि  कोणालीिी  
जाणिणारे  नव्ििे .  अशाररिीने  तिचा  अज्ञाििास  सुरू  झाला .  अशाररिीने  पािंर्ि  

प्रिेश  पिड,  विराट  पिड नििा  भाग  सिंपला .   



पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  दिािा 

िशैिंपायन  सािंगिाि,  आिा  सिदेिाचे  काय झाले  िे  सािंगिो,  ऐक  जनमेजया,  
सिदेि  गुराख्याच्या  कपड्याि  राजाच्या  पशगुिृाभोििी  हफरि  असिो,  राजाचे  

पशधुन  न्यािाळि  असिो .  राजाचे  सेिक  िे  पिािाि  ि  राजाला सािंगिाि .  त्या  
सरशी  राजा  त्या  युिकािंला  घेऊन  येण्याची आज्ञा  करिो .  राजा त्याला  पिािो  
ि  आश्र्चयडचक ि  िोिो .  िा  असा  गुराखी इिका  िेजस्िी,  राजवबिंर्ा  गुराखी  
त्यािंना  आजिर  पाहिलेला  नसिो .   

राजा  त्याची  चौकशी  करिो  ि  विचारिो  क िं,  िो  िे  पशुधन  कशासाठी  इिके  

जिळून  न्िािाळि  िोिा ?  "िू  कोण  ि  येथे  निीनच  हदसिोस  िर  िू  माझ्या  
राज्याि  कािं  आला  आिेस" ?  सिदेि  प्रथम  नमस्कार  करिो ि  राजाला  
ररिाजानसुार  अतभष्टतचिंिन  देिो  ि  मग सािंगिो  क ,  िो  एक  पशवुिद्या  
जाणणारा  आिे  ि  िो निीन  नोकरी  शोधि  आिे .  पुढे  िो  सािंगिो  क िं ,  "ह्ा  
आधी  मी  युतधष्ठीराचे  पशधुन  पिाि  असें,  सध्या  काम  शोधि  आिे .  मी  िणाडने  
िशै्य  असून  माझे  नािंि  अररष्टनेमी  आिे .  सध्या  िे  पािंर्ि  कोठे गेले  आिेि  

कािंिीिं  माहिि  नािी .  मला  नोकरीची  फार  गरज  आिे .  मी  आपल्या  पशुिंि  बरेच  

दोष  हदसि  आिेि  िे काढून  त्यािंना  चुस्िपसु्ि  करण्यास  ियार आिे .  त्या  
दृष्टीनेच  मी  आपले  पशधुन  न्िािाऴि  िोिो दुसरा  कािंिीिं  उदे्दश  त्या  मागे  नािी .  

आपण  जर  मला  सिंधी  हदली  िर,  आपली गुरिं  युतधष्ठीराच्या  पशधुना  सारखी  
तनरोगी  ि  पुष्ठ  करून  देईन" .   

अररष्टनेमीचे  िे  बोलणे ऐकून  विराट  राजा  त्याच्या  करे्  नुसिा  पिाि  रिािो .  

थोर्ा  िेळ  िशाप्रकारे  पाहिल्यानिंिर  राजा  त्याला  विचारिो,  िुझी कािंिी,  मुद्रा  
पिािा  िू  कोणी  राजपतु्र  आिेस  असेंच  प्रथम  मला  िाटले,  एकाद्या  मोठ्या  
राज्याचा  स्िामी  असािा  असें  िुझे  स्िरुप  आिे .  राजा  त्याच्या  मिंत्रयािंना  
सािंगिो,  आजच  माझ्याकरे्  एक  किं क नािाचा  ब्राह्मण  आला  िोसदु्धा  
यतुधष्ठीराकरे्च  काम  करि  िोिा .  त्या  कुरूििंशाच्या  राजाचे  काय  झाले  िे  

समजि  नािी .  कुटूिंब कलि  एकाद्या  पररिाराचे  कसे  िाल  करू  शकिो  त्याचे  िे  



उदािरण  आिे .  िुम्िी कोणीिी  असा,  जर  िुमचे  कुटूिंब  कलिाि अर्कले  िर  

िुमची  कशी  दरुािस्था िोिे  िे  पिंरु्िंच्या  मुलािंिरून  आपण  तशकले  पाहिजे .  आिा  
िा  तिसरा  त्यािंचा  सेिक  आिे  जो  सािंगिो क िं ,  िो  युतधष्ठीराकरे्  काम  करि  

िोिा .  युतधष्ठीराकरे्  काम  करणारे  सगळे  इिके  प्रसन्न  मुद्रा  ि िेजस्िी  आिेि  

त्याचे  मला  विलक्षण निल  िाटिे .  विराट त्याला  बोलिो,  िू  ब्राह्मण  अथिा  
क्षवत्रय  असािास  पण  िू  सािंगिोि  क िं  िू  िैश्य  आिेस,  मला  ह्ा  सगळ्या  गोष्टी  
ज्या  आजच  िोि  आिेि  त्याचे  निल  िाटिे .  राजाचा  मिंत्री  त्याला  बोलिो  
कदातचि  आणखीन  कािंिीिं  असेच  िज्ज्ञ  लोक  युतधष्ठीरा  करे्  काम  करणारे  

आपल्याकरे्  येिील .  त्यािंना  आपल्याि  सामािनू  आपण  आपले राज्य  अतधक  

समदृ्ध  करू  शकू .   

राजा  सिदेिाला  विचारिो,  "त्या  िुझ्या  आधीच्या  मालकाच्या करे्  हकिी  
पशधुन  िोिे  िे  मला  सािंग  म्िणजे  मला  समजेल  िुझ्या  क्षमिेचा अिंदाज" ?  

सिदेि  सािंगिो,  "पिंरु्च्या  मोठ्या  भािाचे  एकट्याचे  आठ  लक्ष  दिा  िजार  िोिे .  

त्यातशिाय  त्याच्या  भािािंचे  प्रत्येक  िीस  िजार  िोिे .  माझ्या  ज्ञानामळुें  मला  
लोक  ििंत्रीपाल  म्िणि असििं .  मला  पशुचे ििडमान,  भविष्य  त्याच्या  मुिाची  
परीक्षा  घेऊन  सािंगिा येिे  इिका  माझा  त्या  ििंत्राचा  अभ्यास  आिे .  माझ्या  
ज्ञानािर  माझे  आधीचे  मालक  फार  खूष  िोिे  ि  मी  समजि  िोिो  क िं ,  मी  
िेथेच  रािीन  परिंिु,  भाग्या  कािंिीिं  िेगळेच  ठरिि  आिे .  जनािरािंची  सिंख्या  कशी  
िाढिाियाची  िे  मला माहिि  आिे .  भाकर् गाय  माजािर  कशी  आणण्याचे  िे  

ििंत्र  मला  माहिि  आिे .  त्यामुळें  जर  आपण  मला  कामाला  ठेिले  िर  मी  
िुमच्या  पशुधनाि  भरपरू  िाढ  करून  देईन .  गाईिील  कोणिी  गाय  पुजनीय  ि  

कोणिी  खाण्याच्या  योग्यिेची  िे  मला  चािंगलेच  समजिे .  त्यामळुें  चुक च्या  
गाई  कापल्या  जाि नव्ित्या .  सगळ्याच  गाई  पुजाियाच्या नसिाि  िे  

आपल्याला  माहिि  असेलच .  त्याप्रमाणे  त्यािंची  जोपासना  कराियाची  असिे  

िी  कशी  कराियाची िे  मला  चािंगलेच  ज्ञाि  आिे .  कोणिा िळू  शेिािर  

न्याियाचा  ि  कोणिा प्रजोत्पादनासाठी  राखून  ठेिाियाचा  िसेंच  धािण्याच्या  
शयडिीसाठी  बैल  कसा ियार  कराियाचा  िे  सदु्धा  पशुविदे्यि  मित्िाचे  असिे,  िे  



सगळे  मी  जाणि  आिे" .  विराट  राजा  त्याला  सािंगिो,  "माझ्याकरे्  एक  लक्ष  

गाई  आिेि .  त्यािंची िुला  िाढ  करिा  येईल  कािं ?  िसेंच  त्यािंना  तनरोगी  
ठेिण्याचे  कसब  िुझ्याकरे्  असेल  िर  िे माझ्या  कामाचे  आिे" .  सिदेि  

सािंगिो,  "िो  राजेसािेब,  िी  सगळी  कसब माझ्याकरे्  आिे" .  विराट  त्याला  
त्याचा  प्रमुख  पशुिज्ज्ञ  म्िणून  नेमिो .  त्याला  रिाण्यासाठी  चािंगली  जागा  
तमळिे .  अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  दिािा  भाग  सिंपला .                  

पािंर्ि  प्रिेश  पिड   
भाग  अकरािा 

िेशिंपायन  पुढे  सािंगिाि  जनमेजयाला,  आिा  सािंगिो  धनिंजयाची  कशी  िणी  
विराटाच्या  राज्या  लागिे .  त्या  हदिशी  विराटाच्या  नगरीच्या  सीमेिर  एक  उिं चा  
परुा  नपुसक  उभा  असलेला  लोक  पिािाि.  त्याच्या  दोनिी  िािािर  िरपासनू  

खाल  पयिं  उिं ची  किं गण  िो  नेसलेला  िोिा .  त्याचे  सौंदयड  कमालीचे  िोिे .  

त्याच्या  अगािर  उिं ची िस्त्र  िोिी .  त्यामुळें  त्याचे  सगळे  अिंग  झाकलेले  िोिे .  

त्याचे  लालचटूुक  ओठ  सूयाडच्या  उन्िाि  चमकर  िोिे .  विराटाच्या  नगरीि  

नपसुक  िोिे  परिंिु  िा िेगळाच  िोिा .  त्याच्या  कानाि  मोठाली कणड  कुिं र्लिं  
िोिी  जी  तिच्या  मानेला  लागि  िोिी .  नपुसकाप्रमाणें  िो  थोर्ा  झकुि  झुलि  

चालि  राजिाड्याच्या  हदशेने  जाि  िोिा .   

इिंद्राच्या  हकमयेने  उिडशीच्या  शापाची  िेळ  योग्य  जुळिून  घेिली िोिी  त्यामळुें  
िे  जमि  िोिे,  िैशिंपायन  जनमेजयाला  सािंगिाि .       

त्या  नपुसकाचे  केस  खूप  लािंब  लचक  त्याच्या  ढुिंगणा  पयंि  रुळि  िोिे  ि  िो  
िे  केस  खुबीने  झुलिि  झुलिि  चालि  िोिा .  त्याची  चाल  एकाद्या  गजगातमनी  
सारखी  िोिी  परिंिु,  िो  एक  हिजर्ा  िोिा .  िो  थेट  तनभडयपणे  राजाच्या  सभेि  

येिो  ि  राजाच्या  समोर  उभा  रिािो .  िो  अजुडन  िेथे  उभ्या  उभ्या पिािो  क िं ,  

त्याचा  मोठा  भाऊ  आधीच  राजाच्या  र्ाव्या  बाजूला  असलेल्या  आसनािर  

विराजमान  झालेला  आिे .  िे  पािून  त्याचा  उत्साि  हद्वगुणीि िोिो .  त्याला  
येिािंना  पािून  राजा  मोठ्याने  विचारिो  िा कोण  आिे .  निंिर  त्याच्या  लक्षाि  



येिे  क िं  िा  एक  हकन्नर  आिे,  त्याला  राजिाड्यािील  मुलीिंना  नृत्य  ि  सिंगीि  

तशकिण्याची  नोकरी  पाहिजे  अस  त्याचे  कारभारी  सािंगिाि .   

राजा  त्याला  विचारिो,  "िू  कोठून  आला  आिेस" ?  मी  िुला  कधी  आमच्या  
राज्याि  पाहिलेले  नािी .  राजाचे  कारभारी त्याला  सािंगिाि  क िं,  िा  इसम  

आपल्या  राज्यािील  नािी  ि  बािेरून  आला  आिे .  िेव्िािं  राजा  त्याच्याकरे्  

पिािच  रिािो .  इिका  सुिंदर  हकन्नर  त्याने आजिर  पाहिलेला  नव्ििा .  राजा  
त्याला  बोलिो,  "िू  नपसुक  आिेस  िे  कसे  समजाियाचे ?  िू  एकाद्या  दैिी  शक्त  
सारखा  कािं  हदसिोस िे  समजि  नािी .  िुझ्या  पूिडजािंची  चौकशी  करण्याि  

कािंिीिंच  िथ्य  नािी .  िरी  िुला  येथे  काय  काम  कराियाचे  आिे िे  बोल .  िू  
राजघराण्याशी  तनणश्र्चिच  सिंबिंतधि  असला  पाहिजेस .  जर  िू  मुलगा  असिास  

िर  िुला  मी  मािंर्ीिर घेिले  असिे  ि  िे राज्य  िुझ्या  सुपूदड करून  बसलो  
असिो  परिंिु,  िू  एक  हकन्नर  आिेस  त्यामुळे  माझा  भ्रम  िोि  आिे .  िू  हिजर्ा  
आिेस  ह्ािर  माझा  विश्र्िास  बसि  नािी".  िे  ऐकल्यानिंिर  शािंिपणे  अजुडन  

त्याला  ििंदन  करून  सािंगिो,  "अिो  राजश्री,  मी  आपल्या  कल्पनािंची  कदर  

करिे  परिंिु,  िस्िुणस्थिी  िशी  नािी  आिे .  मी  एक  गाणारी  ि  नतृ्य  करणारी  ि  

तशकिणारी  हकन्नर  आिे .  मला  आपले  राज्य  नको,  मला  फक्त  एक  नोकरी  
द्यािी  कारण  मला  समजले  क िं ,  आपल्या राणीसरकारनािं  त्यािंच्या  मुलीला  ि  

इिर  िाड्यािील  मुलीिंना  सिंगीि  ि  नतृ्य  तशकिण्याची  इच्छा  आिे,  म्िणून  मी  
िी  नोकरी  तमळिे  कािं  िे  पिाण्यासाठी  आले  आिे .  मला  जर  िी  नोकरी  
तमळाली  िर  माझे  भले  िोईल  कारण  मला सध्या  नोकरीची  फार तनकर्  आिे .  

मी  उत्तम  सिंगीि  ि नृत्य  करिे  ि  त्याचे  जर  आपल्याला  प्रात्यणक्षक  

पिाियाचे  असेल  िर  येथे  मी  आत्ता  एक  नृत्य  प्रकार  सादर  करून  दाखििे" .   

राजा  त्याला  विचारिो,  "पण,  िू  असा  हकन्नर  कसा  उपजलास  कािं  आणखीन  

कािंिीिं  झाले  ि  िू  असा  झालास .  असें  विचाराियाचे  कारण  माझे  मन  मला  
सािंगिे  क िं ,  िे  खरे  नािी .  परिंिु,  प्रत्यक्ष  िसेंच  हदसि  आिे" .  अशामळेु  माझ्या  
मनाचा  गोंधळ  िोि  आिे .  त्यानिंिर  अजुडन सािंगिो,  "अिो  राजश्री,  माझे  नािंि  

आिे  बिृन्नला .  मी  सिडप्रकारचे  नतृ्य  प्रकार  करू  शकिे" .  असें  झाल्यानिंिर  



राजाचे  मिंत्री  तिला  कोठलािी  एक  नतृ्य प्रकार  सादर  करण्यास  सािंगिाि .  

बिृन्नला  नाचून  दाखििे  ि  त्या  नतृ्याने  सगळे  सभासद  थक्क िोिाि .  िे  

नतृ्य  विलक्षण  प्रभािी िोिे .  त्यानिंिर  बिृन्नला  सािंगिे,  राजाच्या सभेला  क िं ,  

"आपण  माझी  नतृ्य  कला  पाहिली  आिा  माझे  गाणे  ऐका  म्िणजे  आपल्याला  
समजेल  क िं ,  मी  िुमच्या  मुलीिंना  तशकिण्यासाठी  लायक  आिे  क िं नािी" .    

राजाला  अजून  उत्सुकिा  असिे  क िं ,  िा हिजर्ा  कसा  झाला?  त्यामळुें  िो  
अजुडनाला  िोंच  प्रश्र्न  पनु्िा  विचारिो .  िे  ऐकल्यािर  बिृन्नसा  राजाला  विनिंिी  
करिे  क िं ,  "आपण  थोर  अिाि  म्िणून  मला  क्षमा  करा  परिंिु,  िा प्रश्र्न  कृपया  
विचारू  नका .  मला  त्या  गोष्टीिंची  आठिण सुद्धा  क्लेष  देिे  िरी  िो  सोरू्न  

आणखीन  कोणिािी  प्रश्र्न  विचारा .  मला  मािा  नािी  ि  वपिासदु्धा  नािी  अशी  
मी  आिे,  त्यािरून  आपण  काय  िे  समजा" .  विराट  राजा  स्िभािाने  प्रेमळ  

िोिा .  िो  तिची  अर्चण  कल्पनेने  समजिो ि  िो  विषय  सोरू्न  देिो .                 

राजा  तिला  विचारिो, "बरे  िे  रािू  दे ,  परिंिु  आजिर  िू  कोठे  िोिीस  ि  काय  

करि  िोिीस" ?  बृिन्नसा  सािंगिे,  "मी  पािंर्िािंच्या  इिंद्रप्रस्थाि  रिाि  िोिी  ि  

िेथे  नतृ्य  ि  सिंगीि तशकिि  िोिे,  माझ्या  करू्न  मिाराणी  प्रत्यक्ष  द्रौपदी  
ह्ािंनी  सिंगीिाचे  धरे्  घेिले  आिेि" .  परिंिु,  आिा  त्या  राज्याि  िशी  पररणस्थिी  
राहिलेली  नािी .  आिा  जे  िेथे  राज्य  करिाि  त्यािंना  चािंगल्या  कलाविद्याचे  

कािंिीिं  देणेघेणे  उरलेले नािी .  म्िणून  मी  िे  शिर  सोरू्न  इिरत्र कोठे  चािंगले  

काम  तमळिे  कािं ,  िे  शोधि  शोधि  आपल्या  राज्याि  आले  आिे .  िे  

ऐकल्यािर  राजाच्या  र्ाव्या  बाजूला  बसलेले किं क  ब्राह्मण  राजाकरे्  झुकिाि  ि  

सािंगिाि  क िं ,  "त्यािंनी  त्या  हकन्नराला िाड्याि  द्रौपदीराणीला  तशकिण्या  
करिािंना  पाहिल्याचे  आठििे" .  िे  झाल्यािर  एक  उपचार  म्िणून  बिृन्नसेला  
राजाच्या  स्त्री  सेविका घेऊन  जािाि  ि  तिची  चाचपणी  िोिे  क िं,  खरोखरच  

नपसुक  आिे  कािं  िे पिाियाचे  िोिे .  त्यािंच्याकरू्न  समजिे  क िं,  बिृन्नसा  
खरोखरची  नपुसक  आिे .  त्यानिंिर  अजुडनाला  िाड्यािच  रिाियाला  तमळिे  ि  

िो  राजाच्या  मुलीला, उत्तराला  सिंगीि  ि  नतृ्य  तशकिू  लागिो .  लिकरच  िो  
िाड्यािील  सगळ्या  महिला  मिंर्ळीिंची  मनिं णजिंकिो  ि  आरामाि रािू  लागिो .    



अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  अकरािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पािंर्ि  प्रिेश  पिड  (सिंपले)  

भाग  बारािा 
िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  जनमेजया  आिा  सािंगिो  नकुलानी त्या  िाड्याि  

कसा  प्रिेश  तमळिला.  थोड्या  काळानिंिर पािंर्िािंपकै  नकूल  त्या  राज्याच्या  
प्रिेशद्वारािून  आि  येिो .  िो  जलदीने  आपली  पािले  टाकि  असिो .  त्याचे  

परुूषी  सौंदयड  कमालीचे  िोिे .  इिका  सुिंदर  पुरूष  कदातचिच  कोणी  आधी  
पाहिला  असेल  असा  िो  हदसि  िोिा .  िो  थेट  राजाच्या  पागेकरे् जाि  असिो .  

िेथे  राजाचे  घोरे्  ठेिलेले  असिाि .  िे थे  असलेले  राजाचे  सेिक  त्याला  
पिािाि,  िे  राजाला कळििाि  ि  राजा त्या  विलक्षण  देखण्या  िरुणाला  
राजसभेि  बोलाििो .  िो  िरुण  म्िणजे  आपला  नकूल  सभेि येिो  त्याला  
पािून  राजा  कमालीचा आश्र्चयडचक ि  िोिो.  त्याच्या  देखणेपणाने  िो  भारािनू  

जािो .  त्याच्या  िोंर्ािरील  िेज  सगळ्यािंना प्रभाविि  करि  असिे .  िो  साक्षाि  

अणश्र्िनीकुमार  हदसि िोिा,  त्याच्या  वपत्याचे  अप्रतिम  सौंदयड त्याच्याि  

उभारून  आलेले  हदसि िोिे .   

राजा  त्याला  विचारिो क िं ,  "िू  कोण  आिेस  ि  राजाच्या  पागेि काय  करि  

आिे" ?  िू  कोणी  योद्धा  आिेस  कािं" ?   



राजाकरे्  आदरपिूडक  पिाि  नकूल  बोलिो, "आपल्याकरे्  फार चािंगले  घोरे्  

आिेि .  मी  अश्र्िविद्या जाणणारा  आिे" .       

राजा  त्याच्या  प्रभािी  व्यक्त मत्िामळुें  त्याला  जास्ि  कािंिी न  विचारिा  
त्याच्या  पागेचा  प्रमुख  म्िणून  नेमिो,  कारण  त्याचा  अश्र्िविद्या  जाणणारा  
नकुिािंच  यमाला  प्यारा  झाला  िोिा  ि  िी  एक  जागा  खाली  िोिी .  िी  
नकूलाला  तमळिे .  

राजा  त्याला  त्याचा  पिूतेििास  विचारिो  िेव्िािं,  ठरल्या  प्रमाणे  िो  सािंगिो  क िं  
िो  युतधष्ठीराच्या  पागेचा  प्रमुख  िोिा .  त्यानिंिर  राजा  त्याला  विचारिो  क िं ,  

आणखीन  काय  काय  त्याला  समजिे .   

नकूल  सािंगिो  युतधष्ठीराच्या  पागेिील  नाठाळ  घोड्यािंना  त्यािंने  िठणीिर  आणले  
आिे .  िो  एक  व्यिसाय  आिे  जो  त्याला  खूप  आिर्िो .  िो  पुढे  सािंगिो  क िं ,  

िो  घोड्यािंबद्दल  सगळे जाणिो .  त्यािंचे  रोग,  त्यािंचा  खुराक,  त्यािंचे  व्यायाम,  

त्यािंच्याकरू्न  कसरि कशी  करून  घ्याियाची  िगैरे  बरेच  कािंिीिं  िो  चािंगले  

जाणि  आिे .   

विराट  त्याला  पागेचा प्रमुख  नेमिो  ि  चािंगला  पगार  सुद्धा  देिो .  त्याची  
रिाियाची  सोय  करिो .  विराट  त्याला सािंगिो  क िं ,  ह्ापुढे  विराटाच्या  
राज्यािील  राजाचे  घोरे्,  घोड्या,  रथ,  इिर  गाड्या  ह्ा  सगळ्या गोष्टी  त्यािंने  
व्यिणस्थि  ठेिाियाच्या .  असें  काम  त्याला  हदले .   

त्याच्या  देखणेपणामळुें  राजाला  विशेष  कुिूिल  िाटि  असिे .  िो  नकूलाला  
बोलिो,  अरे  मुला,  िू कोणाचा  मुलगा  िे  सािंग .  िू  राजा  िोण्याच्या  योग्यिेचा  
आिेस,  घोरे्  सािंभाळणे िे  काम  िुला  शोभि  नािी .  माझ्या  मिे  मी िुला  माझा  
जािई  करून  घेण्याचा विचार  करि  आिे .         

यमाच्या  आतशिाडदाचा प्रभाि  सगळ्या  पािंर्िािंना  जाणिि  िोिा .  कारण  इिक्या  
सिजपणे  त्यािंची  सगळी  सोय  झाली  क िं ,  िो  एक  चमत्कारच  म्िणािा  लागेल .   

िशैिंपायन  सािंगिाि, विराट  नकूलाला  विशेष  चािंगली  िागणूक  देिो  त्याचे  
सगळ्या  सभेला  निल िाटिे .   



विराटाच्या  घराि  त्या सगळ्या  पािंर्िािंचे  फार  चािंगले  स्िागि  िोिे  ि  िे  िेथे  

त्यािंचा  अज्ञाििास  वबनहदक्कि  घालिि  असिाि .  िेथे  कोणीिी  त्यािंचे  खरे  रुप  

ओळखि  नािी  ि  कोणाला  त्यािंचा  सिंशयसुद्धा  येि  नािी .    

िे  आपल्या  सगळ्या  दःुखाना  विसरून  िेथे  रिािाि .   

अशाररिीने  पािंर्ि  प्रिेश  पिड,  विराट  पिड  भाग  बारािा  सिंपला .                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

समय  पालन  पिड 
भाग  िेरािा 

जनमेजय  िैशिंपायनािंना  विचारिो,  "अिो  ब्राह्मण,  मला  सािंगा,  मत्स्यदेशामध्ये  
रिाि  असिािंना  अज्ञाििासाि  माझे  पणजोबा  काय  करामिी  करि  िोिे" .  

िशैिंपायन  ऋषी  सािंगू लागिाि,  जनमेजया,  ऐक  िुझे  पूिडज  िेथे  काय  करि  

िोिे  त्याची  कथा .  िे  राजा  विराटाची  मजी सिंपादन  करून  िेथे  आरामाि  रिाि  

िोिे .  कोणीिी  त्यािंना  ओळखि  नव्ििे.  ऋषी  वत्रनावििंदू आणण  साक्षाि  

मतृ्यदेूिािंची  कृपा  असल्यामळुें  त्याना  अज्ञाििास  सािंभाळणे  बरेच  सोपे  झाले  

िोिे .  विराट  राजा  ि  त्याची  मुलिं  युतधष्ठीराच्या  खयाड  द्युिामळुें  त्याच्यािर  

प्रसन्न  िोिे .  युतधष्ठीर त्यािंना  द्युिाचे  विविध र्ाि  तशकिि  असें  ि िे  िो  खेळ  

म्िणून  खेळि  असि.  द्युिािील  राक्षस  युतधष्ठीरानी  त्यािंना  दाखिला  नव्ििा  
कारण  िो  स्ििः  त्या राक्षसाला  तभि  िोिा.  अशाि  राजाने  हदलेली  सिंपत्ती  िो  
ज्येष्ठ  पािंर्ि  गुपचुपपणे  आपल्या  भाििंर्ािंकरे्  ि  पत्नीकरे्  पाठिि असें .  त्याच  

प्रमाणे,  तभम  भटारखान्यािून  मािंस,  मद्ये  ि  इिर  पेये  आपल्या  भािािंसाठी  



काढून  आणि  असें .  द्रौपदी  तिच्या  राणीच्या  तनतमत्ताने  िेळोिेळी  भटारखान्याि  

जाऊन  तभमाशी  सिंपकड  ठेिि  असें .  िेथे  िी  तिला  जे  ििे  िे  खाि  असें .  अजुडन  

बिृन्नलेच्या  रुपाि  जी  तमळकि  िोि  असें  िी  आपल्या  भािािंि  िाटि  असें  ि  

पत्नीला  चािंगले  चुिंगले  िस्त्र  आणून  देि  असे.  िेथे  त्यािंच्यािर  सगळ्यािंची  उत्तम  

मजी  असल्यामळुें ,  कोणीिी  त्यािंच्या  अशा  िरकिी  मनािर  घेि  नव्ििे  उलट  

त्यािंना  मदिच  िोि  असें .  सगळी  यमाची कृपा,  िे  स्पष्टपणे  जाणिि  िोिे .  

सिदेि  तभमासाठी  चरव्या  भरून  दधू आणून  देि  असे.  नकूल  ि  

सिदेिािंनासदु्धा  बयाडपैक  तमळकि  िोि  असें  िे  िी  त्यािंच्या भाििंर्ािंि  ि  

द्रौपदीला  िेळोिेळी  देि  िोिे .  कोणालािी  धन  सिंपत्तीचा  लोभ  नसल्यामळुें  िे  

सगळे  सिंिुष्ट  जीिन  िेथे  व्यिीि  करि  िोिे.  द्रौपदी  स्ििः  अतिदःुखी  असनूिी  
तिच्या  पािंचिी  नियांकरे्  लक्ष  देऊन  असें.  जरी  िे  शरीराने  दूर  िोिे  मनाने  
मात्र  फार  जिळ  िोिे .  अशाररिीने  एकमेकािंच्या  गरजा  पुरिि  िे  त्यािंचा  
अज्ञाििास  काढि  िोिे .  िे  पािंचिी  पिंरु्चे  पुत्र  आपल्या  एकमेि  पत्नीच्या  
सरुणक्षििेचा  सुद्धा  विचार  करि  िोिे .  विविध  सबबी  करून  िे  एकमेकािंना  
भेटि  ि  बोलि  पण  त्याबद्दल  कोणाला  कािंिीिं  शिंका  येण्यासारखे  त्याि  कािंिीिंच  

नव्ििे  कारण  िाड्यािील  लोकािंना  माहिि  िोिे  क िं ,  िे  एकेकाळी  
यतुधष्ठीराच्याकरे्  काम करि  िोिे  ि  म्िणून एकमेकािंना  ओळखि आिेि .   

अशाररिीने  काळ  सरकि  िोिा .  चौथ्या  महिन्याच्या  सुमारास त्या  मत्स्य  

देशािंि  एक  मोठा  सोिळा  सुरू  िोणार  असिो .  ब्रह्मदेिाच्या  नािंिािंने  िो  िोि  

असें .  त्याची  ियारी सुरू  झाली .  त्या  तनतमत्ताने  विविध  देशािंिनू  मल्ल,  

नाचणारे,  गायक  असें सगळे  मनोरिंजन  करणारे  विराट  नगराि  येऊ  लागिाि .  

त्या  मध्ये,  मल्लािंचा विशेष  भर  िोिा  कारण  राजा  विराटाला  मल्लयदु्धाचा  
मोठा  शौक  िोिा .  िजारो  कुस्िीतगर  िेथे  आले  िोिे .  त्यािंच्यासाठी  रिाण्याची  
चािंगली  व्यिस्था  केलेली  िोिी .  िो  सोिळा साजरा  करण्यासाठी  स्ििः  ब्रह्मदेि  

आणण  शीि  येि  असििं.  त्यािंच्या  स्िागिासाठी  मोठे  मोठे  मल्ल  आले  िोिे .  िे  

देिलोकािून  आले  िोिे .  त्यािंची  शरीर  फार  प्रचिंर्  िोिी .  त्याि कािंिीिं  राक्षस  

िोिे .  त्यािील  एकाचे  नािंि  िोिे,  कालखािंज .  त्यािंना  त्यािंच्या शक्त ची  घमेंर्  



िोिी  ि  िो  सगळ्यािंना  आव्िानिं  देिच  हफरि  िोिा .  त्याची  छािी  तसिंिािंची  
िोिी  ि  दिंर्  ित्ती  सारखे  िोिे .  िो  लोकािंना धक्के  देि  जाि  असें.  परिंिु,  लोक  

कािंिीिं  न  बोलिा  गुपचुपपणे  बाजूला  िोि  असििं .  िो  कालखिंज  अनके  कुस्त्या  
णजिंकलेली  िोिा,  त्याने  अनेक  मल्ल  िरिल्यानिंिर  आिळून  ठार  मारललेे  

असिाि .  विराट  राजाचा  िो  आिर्िा  िोिा.  कुस्त्याचे  फर्  सुरू झाले  िेव्िािं  
ररिंगणाि  उभा  रािून  िो  सिड  मल्लाना  आव्िान  देि  िोिा  परिंिु,  कोणी  पुढे  

िोि  नव्ििे .  अशा  िेळी  विराट  राजा  तभमाला  सािंगिो  क िं ,  िू  माझ्याििीने  
कालखिंजाशी  लढाियाचे  आिे .  तभमाला  िे नामिंजून  िोिे  पण  त्याचा  कािंिीिं  
इलाज  नव्ििा .  त्याला  हदसि  िोिे  क िं ,  दरू राणीकक्षाि  उभी  असलेली  त्याची  
कृष्णा  त्याला  नको  नको  म्िणून  खुणिि िोिी,  पण  त्याचा  नाइलाज  िोिा,  
िो  राजाला  नािी  सािंगू शकि  नव्ििा,  आणण  तभमाला  सुद्धा  त्या कालखािंजाची  
खोर्गी  णजरिण्याची  खुमखुमी  िोिीच .  िृकोदर  ररिंगणाि  उिरिो .  त्यािंच्याि  

जिंगी  कुस्िी  सुरू  िोिे .  दोन  ित्ती  समोरासमोर  असल्यासारखे हदसि  िोिे .  

तभमाने  त्याची  किं बर कसली  िेव्िािं  पे्रक्षकािंकरू्न  तभमाचे  कौिकु  करणारे  

आिाज  येऊ  लागले .  त्याच्याशी  कुस्िी  करण्यासाठी  प्रथम  कालखिंजाचा  खास  

मल्ल  णजमुटी  पुढे  झाला  ि  त्यािंच्याि  कुस्िी  सुरू  झाली .  िे  युद्ध  इिंद्र  आणण  

असरु  ितृ्र  ह्ािंच्या  लढाई  सारखे  िोिे .  दोघेिी  िुल्यबळ  िाटि  िोिे .  कोणाची  
दमछाक  आधी  िोिे  त्यािर  कोण  णजिंकणार  िे  ठरणार  असिे .  दोन  ित्ती  तचरू्न  

एकमेकािंिर  िल्ला  करि  आिेि  असें  िे  दृष्य  िोिे .  िेथे  जमलेले  इिर  मल्ल  

त्यािंना  प्रोत्सािन  देण्यासाठी  मोठमोठ्यानी ओररू्न  उते्तजन  देि िोिे .  दोघे  
िुल्यबळ  िोिे  पण  तभमाचा  गुण  असा  िोिा  क िं ,  िो  कधीिी  थकणार  नसिो,  

त्या  त्याच्या  गुणािंमळुें  त्याला  िरिणे  कोणालीिी  शक्य  नव्ििे,  कारण  बाक चे  

मल्ल  कािंिीिं  काळाच्या  कुस्िीनिंिर  थकि  िोिे .  जे  बकासुराचे  झाले,  जे  

हिर्ीिंबचे  झाले,  जे  जरासिंधाचे  झाले  िेंच  ह्ाचे  िोणार  िोिे .  कुस्िी  जोराि  चालू  
िोिी .  िे  एकमेकािंना जोरािंनी  चापट्या  मारि  िोिे  त्या  आिजाने  िो  पररसर  

दणाणून  जाि  िोिा .  तनरतनराळ्या  प्रकारचे  पेंच  िे  एकमेकािंना घालि  िोिे,  

जोरािंनी  धर्क  देणे,  र्ोक्याने  टक्कर  देणे,  िाि  वपरगळणे,  उचलून  जतमनीिर  



आपटणे,  उचलून  दरू फेकणे,  र्ोक्यािर  आदळणे  असे  सगळे अघोरी  प्रकार  

त्या  कुस्िीि  चालू  िोिे .  क्षणोक्षणी  िी कुस्िी  अतधकातधक चुरशीची  िोि  

िोिी .  पिंजाची  बोटिं  वपरगळण्याचे  प्रकार  सराडस  िोि  िोिे .  त्यानिंिर  िे  नखानी  
एकमेकािंना  जखमा  करू  लागले  पण  कोणीिी  िार  मानि  नव्ििा .  िी  कुस्िी  
फक्त  िािाची  िोिी  कोणिेिी  इिर  आयुध  िे िापरि  नव्ििे .  त्यािंच्या  शारररीक  

कुििीची  िी  परीक्षा  िोिी .  कुस्त्याि  रस असलेले  सगळे  प्रेक्षक  िी  चुरशीची  
लढाई  मजेि  पिाि  िोिे .  पिाणारे  दोघािंना उते्तजन  देि  िोिे .  त्या  पतलकर्ील  

राणी  कक्षाि  बसलेली  कृष्णा  तिचा  नजीि  मुठीि  धरून  कृष्णाची  प्राथडना  
करि  िोिी .  तिला  िी  कुस्िी  अणजबाि  आिर्ि  नव्ििी .  परिंिु  तिचा  कािंिीिं  
इलाज  नव्ििा .  िी  फक्त  आपल्या  प्राक्तनाला  दोष  देि  िोिी .  मधनू  मधून  

राजाच्या  र्ाव्या  बाजूला  आरामाि  बसलेल्या  आपल्या  मोठ्या  पिीला  शीव्यािंची  
लाखोली  ििाि  िोिी .  कारण  त्याच्या  चुक मळुें  िे  सगळे  पािंर्िािंना  ि  द्रौपदीला  
भोगािे  लागि  िोिे .   

िेथे  णजमुटीचा  दमछाक  िोि  आिे  िे  िकृोदराला  समजिे,  िसे त्याचा  जोर  

िाढिो .  िो  णजमुटीला उचलिो  ि  र्ोक्यािर उचलून  गरगरा  हफरिि  सगळ्या  
प्रेक्षकािंच्या  समोर  एक  फेरी  मारि  चालिो .  त्यानिंिर  त्याला  गोल  गोल  

हफरिि  जोरानी  मािीि  आपटिो .  णजमुट मेलेला  असिो .  िे  पािून  राजा  
विराटाला  परमानिंद  िोिो  क िं ,  त्याच्या  मल्लाने  िी  फेरी  णजिंकली िोिी .  राजा  
त्याच्यािर  अगणणि  सिंपत्ती  उधऴू  लागिो,  जसें  कुबेराने  करािे .  त्यानिंिर  बरेच  

मल्ल  येिाि  ि  अनेक  कुस्त्या  िोिाि  त्याि  हकत्येक  मल्ल ठार  मारले  
जािाि .  जे  मेले  त्यािंनासदु्धा  राजा  कािंिीिं  रक्कम  देि  िोिा .   

त्यानिंिर  राजा  त्याचा  खास  मल्ल  म्िणून  िल्लभाची  नेमणूक  करिो .  िो  
तभमाला  तसिंिािंशी,  ित्तीिंशी,  रेड्यािंशी  लढाियाला  लाििो  ि  त्याि  तभमाला  
प्रत्येक  िेळी  भरपूर  इनाम  तमळि  िोिे .   

त्यानिंिर  नतृ्याची  पैज  सुरू  िोिे  ि  त्याि  बिृन्नला  उत्तमोत्तम  नतृ्याविष्कार  

सादर  करून  सगळ्याची  मन  णजिंकिे .  तिलासदु्धा  भरपूर  कमाई  िोिे  त्या  
सोिळ्याि .  त्यानिंिर गुराच्या  परीक्षा  िोिाि  ि  त्याि  मत्स्य  देशाच्या  पशुिंना  



अव्िल  दजाड  तमळिो .  त्यामळुें  राजा  सिदेिािरसदु्धा  फार  खूष  झालेला  िोिा .  

त्यानिंिर  घोड्यािंच्या  परीक्षा  िोिाि  ि  त्याि  सुद्धा  मत्स्य  देशाचे  घोरे्  अव्िल  

ठरिाि .  त्याकरिा  राजा  नकूलीला  मोठी  रक्कम  बणक्षस  देिो .   

िे  सगळे  िोि  असिािंना  त्यािंची  पत्नी  द्रौपदी  मात्र  शािंिपणे  जीि मुठीर  धरून  

राणीिशाच्या  अिंिःपरुाि  एकटी  बसलेली  िोिी .    

िशैिंपायन  सािंगिाि,  "अशाररिेने  िुझे  पणजोबा  त्या  विराटनगरीि  आपला  
अज्ञाििास  काढि  िोिे,  समजलास  कािं  जनमेजया" .  

अशाररिीने  समयपालन  पिड,  विराट  पिड  िेरािा  भाग  सिंपला .              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड  (सुरू )  

भाग  चौदािा 
िशैिंपायन  बोलि  असिाि,  अशा  प्रकारे िे  दिा  मिीने  त्या  विराटाच्या  
राजधानीि  काढिाि .  कोणीिी  त्यािंना  ओळखि  नािी,  अथिा  कौरिािंचा  कोणी  



त्या  गािाकरे्  हफरकलासदु्धा  नािी .  िी  सगळी  ऋषी  वत्रनावििंदू आणण  साक्षाि  

मतृ्यदेूिािंची  कृपा  िोिी.   

िशैिंपायन  बोलिाि, अरे  जनमेजया,  वप्रशिाची  कन्या  स्ििः  एक  राणी  
असनूिी  िेथे  दलुडणक्षि  अशा  अिस्थेि  त्या  राणीिशािील  अिंिःपरुाि  रिाि  

िोिी .  सुदेश्नाच्या  एका  मोलकरणीचे  जीिन  िी  व्यिीि  करि  िोिी .  तिला  
अशी  तशक्षा  कोणत्या  कारणाने  तमळाली  िोिी  िे  फक्त  एक  ब्रह्मदेिच  जाणे .  िे  

िषड  सिंपायला  आले  िोिे  आणण  त्याच  सुमारास  विराटाच्या  सैन्याचा  प्रमखु  ि  

राणी  सुदेश्नाचा  भाऊ  त्यािंच्याकरे्  िाड्याि  रिाण्यासाठी  आला .  त्याचे  नािंि  िोिे  

हकचक .  त्याला  अिंिःपरुाि  असलेली  द्रौपदी हदसिे .  तिच्या  सौंदयाडने  िो  िेर्ा  
िोिो .  आपल्या  बहिणीची  सैरिंध्री  आिे  िेव्िािं  तिच्यािर  आपला  िक्क  आिे  

अशाप्रकारचे  विकृि  विचार  त्याच्या  मनाि येऊ  लागिाि .  िो ठरििो  क िं  
आपल्या  बहिणाकरू्न  िी  मािंगून  घ्यािी .  म्िणून  िो  त्याच्या  बहिणीस  बोलिो,  
"इिक  रुपगविडिा  मी  कधी  विराटाच्या  अख्ख्या  राज्याि  पाहिलेली  नािी,  
आणण  िी  िुझ्याकरे्  िुझी  सैरिंध्री  आिे,  मी तिच्यािर  पागल  झालो  आिे" .  िो  
सदेुश्नाला  खोदनू  खोदनू  विचारिो,  "िी  कोणाची  आिे ?  केव्िा  िुझ्याकरे्  

कामाला  आली ?  िाई मला  सगळे  सािंग  कारण  तिने  माझे  हृदय कावबज  केले  

आिे .  मी  तिचा  दास  िोण्यासाठी  केव्िािी  ियार  आिे .  एकाद्या  देििेसारखी  िी  
हदसिे,  कोणी  गिंधिड  कन्या  आिे  कािं" ?  नव्या  दारुची  जशी  नशा  चढिे  िशी  
ह्ा  बाईची  नशा  मला  चढली  आिे .  माझ्या  ह्ा  प्रेमरोगाला  िी  बाई  िािंच  

एकमेि  उपाय  आिे" .  पुढे  िो  त्याच्या  भतगनीस  सािंगिो  क ,  "अशी  स्त्री  िुझ्या  
सेविकािंि  शोभि  नािी,  िी  एकाद्या  राजाची  राणी  शोभिे  हकिं िा माझी  राणी  
म्िणून  शोभून  हदसेल.  मी  तिचा  दास  िोण्यास  ियार  आिे,  जे  माझे  आिे  िे  

सगळे  तिचे  मी  करून टाकिो  आत्ताच्या  आत्ता .  माझे  घोरे्,  ित्ती, पैसा  सगळे  

तिचे  करून  टाकिो" .   

बहिणाशी  असे  बोलल्यानिंिर  िो  थेट  द्रौपदीकरे्  जािो  ि  तिच्याशी  बोलण्याचा  
प्रयत्न  करिो,  जसे  एकाद्या  कोल्ह्ाने  तसिंिीणीला  मािंगणी  घालािी.  



िो  बोलण्यास  सुरूिाि  करिो,  "अिो  लािण्यििी,  आपण  आमच्या  नगराि  

केव्िािं  आलाि ?  मला सगळे  समजून  घ्याियाचे  आिे  कारण  मी  ह्ा  राजाचा  
प्रमखु  सेनानी  आिे .  आपले  सौंदयड  ि  मादडि  असें  आिे  क  मला आपल्याकरे्  

विशेष  लक्ष  घालािे  लागणार  आिे .  आपले  सौंदयड  विलक्षण  आिे,  त्याच्या  
िोर्ीचे  लािण्य  मी  आजिर  पाहिलेले  नािी .  आपली  बोलण्याची  रीि,  िालचाली  
करण्याची  अदा  सगळे  मोिून  टाकणारे  आिे .  िुझ्या  शरीराचा  एक  न  एक  

अियि  जणू  विश्र्िकमाडने  कोरून  बनिलेला  असािा  असा  आिे .  एकाद्या  
अप्रतिम  सुिंदर  मूिीसारखे  आपण  हदसिा  त्यामळेु  मी  आपला  चाििा  झालो  
आिे .  िुझ्या  इिक  रुपिान  महिला  मी  आजिर  पाहिलेली  नािी .  मी  अनेक  

बायकािंबरोबर  मजा  केली  आिे  पण  िू  कािंिीिं  िेगळीिंच  आिेस.  त्या  देििा  
आपण  पुजिो  ज्यािंना श्री ,  ह्री ,  हकिं िी,  भुिी  आणण  कािंति  ह्ा  सगळ्या  िुझ्याि  

सामािलेल्या  असाव्याि  असे   मला  िाटू  लागले  आिे .  िू  दसुरी  रति  असािीस  

असें  मला  िाटि  आिे,  जी  कामदेिाचे  स्त्रीरुप आिे .  िुझे  रुप  असे  आिे  क िं ,  िे  

पिाि  रिािे .  त्यापासनू  नजर  िटि  नािी .  िुझे  स्िगीय  दैिी रुप  माझ्या  
नजरेिून  िटि  नािी .  मी  िुला  माझी  अधांतगनी  करण्याबद्दल  माझ्या  बहिणीला  
बोललो  पण  िी  सािंगिे  िो  िुझा  तनणडय  असेल  ि  त्याबद्दल  िी  कािंिीिंिी  
बोलणार  नािी .  एकापरीने  िे  बरोबरच  आिे.  म्िणून  मी  िुला  विचारिो,  िुझा  
माझ्याबद्दल  कोणिा  तनणडय  आिे  िे  लिकर सािंग .  मी  पिािो  क ,  िुझे  स्िन  

गोल  भरलेले  ि  पूणड िाढलेले  जे  सुिणाडच्या  माळािंनी  झाकलेले पाहिजेि  िे  

आज  िसेंच  उघरे्  आिेि  िे  मला  योग्य िाटि  नािी .  िुझे  तनििंब,  मािंड्या  
सगळ्या  दातगन्याविना  आिेि .  माझी  जर िू  झालीस  िर  त्यािर  सोन्याच्या  
हियाड  माणकािंनी  जर्िलेल्या  दातगन्याने  सजिलेले  िोिील .  िुझे  गोल  ढुिंगण  

असे  आिे  मला  िाटिे त्यािरून  नजर  िटिू नये .  िुझ्या  अिंगा  अिंगाि  सौंदयड  
भरलेले  आिे  अशी  िू एकाद्या  तभकारीणी  सारखी  रिाि  आिेस  िे  मला  बघिि  

नािी  म्िणून  मी  िुला  पुन्िा  पुन्िा  विनिी करिो  क िं  िू  माझी िो .  आपले  

लग्न  िोणे  िी  विधात्याची  इच्छा  असली पाहिजे  म्िणूनच  िू येथे  माझ्या  
बहिणीकरे्  काम  करण्याच्या  तनतमत्ताने  आली  आिेस .  मघा  मी  जे बोललो,  त्या  



भिूी,  श्री,  ह्री ,  हकिं िी आणण  कािंति  ह्ा  समदृ्धी,  नम्रिा,  सौंदयड, प्रतसद्धी  आणण  

सामथ्यड  ह्ा  गुणाच्या  देििा  आिेि  ि  त्या  सगळ्या  िुझ्याि  आिेि  असें  मला  
िाटिे .  िुझ्याशी  माझा  सिंभोग  कधी  िोिो  त्यासाठी  मी  फार  आिूर  आिे .  

लिकराि  लिकर  मला  स्िीकारून  िू  मला ह्ा  अिस्थेिून  मुक्त कर .  िू  जर  

मला  स्िीकारलेस  िर मी  माझ्या  सगळ्या बायकािंना  सोर्तचठी  देईन  ि  िुला  
माझी  पट्टराणी  करीन .  िुला  दागदातगन्यानी  मढिीन .  उत्तमोत्तम  मद्य  जे  

अमिृासारखे  आिेि  िे  िुला  माझ्या  िाड्याि  तमळिील .  त्यातशिाय  जे  िुला  
पाहिजे  िे  मी  िुझ्यासाठी  कोठूनिी  तमळिून  आणून  देईन .  ह्ा अशा  फाटक्या  
कपड्याि  रिाण्याची  िुझ्यािर  ज्यािंच्यामळुें  िेऴ  आली,  त्यािंना  मी  ठार  मारून  

टाक न .  पाहिजे  िर  मी  िुझ्यासाठी  स्िििंत्र िार्ा  बािंधून  घेईन  ज्याि  फक्त  िू  
ि  मी  रािू .  थोर्क्याि  असें  क िं  अिो  सुिंदरी,  िुझ्या  सगळ्या  इच्छा  मी  पूणड  
करण्याचे  आश्र्िासन  देिो  पण  िू  एकदाचे मला  िोकार  दे .  एिढेच  नािी  िर  

मी  स्ििः  िुझा  गुलाम  बनून  रािीन" .  

हकचकाची  िी  बर्बर् ऐकल्यानिंिर  द्रौपदी त्याला  बोलिे,  "एका  िलक्या  
कुळािील  कपरे्  नेसिणायाड,  केस  वििंचरणायाड  िलक्या  प्रकारची  नोकरी  
करणायाड  स्त्रीची  िू  इच्छा  करि  आिेस  िे  फार  चुक चे  आिे .  आपले  िे  िागणे  

आपल्या  प्रतिषे्ठला  शोभणारे  नािी .  तशिाय मी  एक  पतिव्रिा  पत्नी  आिे  िे  

आपण  लक्षाि  घ्या .  नैतिकिेच्या  तनयमािंची  थोर्ी  िरी  आपण चार्  राखािी  
अशी  माझी  आपल्याला  विनिंिी  आिे .  माणसिं  जी  नैतिकिेचे  तनयम  पाळिाि  

िे  फक्त  स्ििाच्या  िाङकदत्त  पत्नीचाच  विचार  करिाि .  आपण  अशाररिीने  
व्यातभचाराकरे्  जाल  िर  त्यामळुें  विराटािंची प्रतिष्ठा  धुळीला  तमळेल  ह्ाचे  भान  

ठेिनू  आपण  िागािे  असें  मी  आपल्याला  सािंगि  आिे .  खयाड  सज्जनािंमध्ये  जे  

सिंयम  अपेणक्षि  आिेि  िे  आपल्यामध्ये मला  हदसि  नािीि .  जे  पुरूष  

िासनेच्या  आिारी  जाऊन  असें  चुक चे  िागिाि  त्यािंचा  प्रायः  नाश  िोिो  िे  

आपण  जाणि  असालच" .  एिढे  बोलून  कृष्णा  थािंबिे .        

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  सैरिंध्रीचे  िे  खर्सािणे  त्या  मानी  ि  िासनािंध  

हकचकाला  रुचले  नािी.  त्याचे  स्ििािरील  तनयिंत्रण  रिाि  नािी  ि त्याच्यािील  



कःपरुूष  जागिृ  िोिो.  त्याचे  आिा  रुप  बदलिे  ि  िो  तिला  बोलिो,  "िुला  
अशाररिीने  माझी  मािंगणी  धुर्कािणे  शोभि  नािी .  िुझ्या  सारख्या  देखण्या  ि  

कमनीय  बाईने  माझी मािंगणी  धुर्कािणे  योग्य  नािी .  मी  िुझ्याशी  इिक्या  
चािंगल्या  प्रकारे  बोलि असिािंना  िू  अशाररिीने  मला  उलट  उत्तर देिेस,  िुझी  
योग्यिा  नसिािंना,  ह्ाचे  मला  आश्र्चयड  िाटिे .  मी  मन्मथाच्या प्रभािाखाली  
िुझ्यामळुें  िे  बोलि  िोिो .  माझी  मागणी अशाररिीने  तधक्कारून  िू  स्ििःला  
मोठ्या  सिंकटाि  टाकि  आिेस  ह्ाची  कदातचि  िुला  कल्पना  नसेल  पण  ह्ा  
िुझ्या  िागण्याचे  िाईट  पररणाम  िुला  भोगािे  लागिील,  मला  आजपयिं  

कोण्यािी  बाईने  अशाररिीने  तधक्कारलेले  नािी .  मला  त्या  करिा  िुला  धर्ा  
तशकिािा  लागेल  असें हदसिे .  मी  जर  मनाि  आणले  िर  मी िुला  असाच  

उचलनू  नेऊ  शकिो परिंिु,  मी  िे  केले  नािी  कारण  माझी  बायकािंशी  
िागण्याची  िी  पद्धि  आिे .  प्रथम  मी  गोर् बोलून  तिला  पटििो पण  जर  िी  
बाई  ऐकि  नसेल  िर िीला  मी  उचलून  माझ्या  जनानखान्याि  घेऊन  जािो  ि  

िेथे  कैद  करून  ठेििो.  माझी  िाकद  ह्ा  राज्याि  हकिी  आिे  िे िुला  मािीि  

नािी,  म्िणून  िू  अशी  िुशारी  करि आिेस .  विराटाच े राज्य  माझ्या  
हिम्मिीमळुें  आजिर  शाबिू  आिे .  येथे  माझे  चालिे .  ह्ा  राज्याि  मला  ना  
बोलण्याची  कोणाििी हिम्मि  नािी .  परिंिु,  िुला  िे  कसे  समजणार,िू  ह्ा  
राज्याि  निीन  आिेस.  ह्ा  राज्याची  समदृ्धी  माझ्यामळुें  आिे .  यथेील  कोणी  
मला  विरोध  करू  शकि  नािी .  अगदी  राजासदु्धा  मला  घाबरि असिो  असा  
मझा  रुबाब  येथे  आिे.  मी  नािापरुिा  सरसेनापिी  आिे,  खरेिर  मीच  राजा  
आिे .  पण  मी  माझ्या बहिणीकरे्  पािून  त्या  म्िािायाडला  गादीिर ठेिले  आिे .  

म्िणून  पुन्िा  सािंगिो चािंगल्या  प्रकारे  क िं बयाड  बोलाने  माझी  मागणी  मान्य  

कर  ि  माझी  राणी  िो" .  िे  हकचकाचे  ऐकल्यािर  द्रौपदी  त्याला ऐकििे,  "अरे  

सिुाच्या  मुला,  असा मूखाडसारखा  िागू  नकोस .  त्यामळुें  िू  नािक  मारला  
जातशल .  मी  िुला  आधीच  सािंतगिले  आिे  क िं  मी  वििािीिा  आिे ि  माझे  पिी  
पािंच  आिेि  ि  िे  सगळे  गिंधिड  आिेि .  मी  पतिव्रिा  आिे  म्िणजे  मी  इिर  

परुूषािंचा  साधा  विचारसदु्धा  करि  नािी .  जर त्याना  समजले  क िं , िू  माझ्यािर  



जबरदस्िी  करण्याचा प्रयत्न  करि  आिेस िर  िे  िुला  मारून टाकिील .  िू  
असे  कािंिीिं  करण्याच्या  विचाराि  आिेस  जे कोणीिी  शिाणा  करण्याचे  धार्स  

करि  नािी .  िू  मला  िाटिे,  असा  मूखड  मुलगा  आिेस  क िं ,  जो  समदु्राच्या  एका  
हकनायाडिर  उभा  आिे आणण  दसुयाड  हकनायाडला  पोिून  जाण्याच्या  गोष्टी  करि  

आिे .  िू  कोठेिी  लपलास  िरी  माझे  पिी िुला  िुर्कून  काढिील  ि  यमाच्या  
घरी  पाठििील .  माझे  पिी  गिंधिड  आिेि त्यािंना  िू  मारू  शकणार  नािीस .  

म्िणून  िू  माझ्या  मागे  लागू  नकोस .  त्यामळुें  फक्त  िुझे  नुकसान  िोईल .  

माझी  अतभलाषा  धरणे  म्िणजे  मतृ्यूला  आमिंत्रण  देण्यासारखे आिे .  िुला  
िुझ्या  सामथ्याडचा  फार  घमिंर्  आिे  िो  उिरेल  जर  िू  माझा  विचार  करतशल .  

माझ्या  ह्ा  गरीब  पररणस्थिीबद्दल  िुला  हफक र  करण्याची  आिश्यकिा  नािी .  

मी  िुला  िुझ्या  हििाचे  जे  आिे  िे  सािंगि  आिे" .                      

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  भाग  चौदािा  सिंपला .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  पिंधरािा 

िशैिंपायन  सािंगिाि,  द्रौपदीने  णझर्कारल्यामळुें  िैिागलेला  िो  िासनािंध  हकचक  

आपल्या  बहिणीला  म्िणिो,  "िू  केकयाची कन्या  असें  कािंिीिं  कर  ज्यामळुें  
िुझी  सैरध्री  माझ्या  बािूपाशाि  येईल .  असें  कािंिीिं  कर  क िं ,  िी  गजगातमनी  
सुिंदरी  मला  िोकार  देईल .  जर  िू  माझी  खरी  बहिण  असतशल  िर  िसे  

करतशल  कारम,  मी  आिा  तिच्या  तशिाय  जगणे  शक्य  नािी" .    

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  आपल्या  लार्क्या भािाचे  िे  रर्णे  ऐकून  विराटाच्या  
बायकोला  त्याची  दया येिे .  तिला  तिच्या  भािाची  काळजी  असिे  परिंिु  त्याच  

िेळी  तिला  तिच्या  सैरिंध्रीचीसदु्धा  कालजी  असिे,  त्याप्रमाणे  िी  त्याला  बोलिे .  

"एकाद्या  सोिळ्याच्या तनतमत्ताने  िू  माझ्या करिा  कािंिीिं  उत्तम  पेये  घेऊन  ये .  

िी  पेये  आणण्याच्या  बिाण्याने  मी  तिला  िुझ्या  कक्षाि  पाठिीन .  िी  
आणण्याच्या  करिा  िी  िुझ्या  कक्षाि  येईल.  िेथे  तिच्याशी  िू  कािंिीिं  प्रेमाचे  न  

बोलिा  फक्त  मैत्रीपणूड िागून  तिला  हदलासा  देतशल .  िसे  िोि  गेले  म्िणजे  

सािकाशपणे  तिच्या मनाि  िुझ्याबद्दल सिानुभिूी  ि  आपलुक  उत्पन्न  

िोईल .  आिा  जे  िू  िागलास  िे  खरोखरच िद्दन  मूखडपणाचे  िोिे .  अशाररिीने  
कोणी  घरिंदाज  माणूस बायकािंशी  िागि  नािी  त्यामळुें  िुला  तधक्कार  सिन  

करािा  लागला .  त्याि  तिचा  कािंिीिं  दोष  नव्ििा .  कोणिीिी  बाई जे  करेल  िेंच  



तिने  केले  आिे .  तशिाय  िी  वििाहििा  आिे  त्यासाठी  अशा  बाईला  आपलेसे  

करण्यासाठी  मी  सािंगिे  िसे  िुला  करािे लागेल  नािीिर  िी िुला  कधीच  

तमळणार  नािी .  अशा बायकािंना  तमळिण्यासाठी  जी  चिुराई  िापराियाची  िी  
िू  िापरली  नािीस" .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  ऐकल्यािर  िो  मानी  हकचक  तिच्या  कक्षािनू  बािेर  

पर्िो .  थोड्याच  िेळािंि  िो  उच्च  दजाडची सुरा  तमळििो .  उत्तम  स्ियिंपाक  
बोलाििो  ि  उत्तम  प्रकारचे  रुचकर  खाद्य  पदाथड  बनिून  घेिो .  त्यािंि  प्रामखु्याने  
विविध  मािंसाचे  प्रकार  असिाि,  विविध प्रकारचे  मसाले  िापरून  स्िाहदष्ट  

केलेले  असें  िे  ियार करून  घेिो .  िे  सगळे  ियार  झाल्यािर िो  आपल्या  
भतगनीला  सािंगिो  क िं  िे  सगळे  ियार  आिे .  त्याची  बहिण  आपल्या  
भािािरील  प्रेमामळुें  त्याच्यासाठी  द्रौपदीला  त्या  सगळ्या  गोष्टी हकचकाच्या  
घरािून  आणण्यासाठी पाठििे .  त्यासाठी िी  नाटक  करिे  क िं,  तिला  मद्य  

वपण्याची  इच्छा  झाली  आिे  ि  त्या  बरोबर  रुचकर  मािंसािंचे पदाथड  सुद्धा  
खाण्याची  इच्छा  झाली  आिे  िे  सगळे  तिच्या  भािाच्या  घरािनू  आणािे  

लागिील  त्यासाठी  िू  त्याच्या  घरी  जा.  असें  िी  द्रौपदीला  सािंगिे .  िे  

ऐकल्यािर  सैरिंध्री  राणीला  सािंगिे,  "माफ करा ,  पण  मी  त्याच्या  घरी  जाणार  

नािी .  आपण  जाणिा  िो  हकिी  बेशरम  आिे  िे .  मला  त्याच्या  िासनािंची  
तशकार  व्िाियाचे  नािी .  म्िणून  मला  त्याच्या  घरी  जाण्यास सािंगू  नका .  

कोणत्यािी  पररणस्थिीि  मी  िेथे  जाणार  नािी .  मी  जेव्िािं  येथे  नोकरी  धरली  
िेव्िािं  ज्या  अटी  सािंतगिल्या  िोत्या  त्या  आपण  मान्य  केल्या िोत्या  त्याची  
आठिण  ठेिािी .  आपल्या  करे्  बयाडच  इिर  सेविका  आिेि  त्यािंना पाठिा" .   

सदेुश्ना  तिला  आश्र्िासन  देिे  क िं ,  "माझ्या घरािून  िुला  पाठिले  आिे  िेव्िािं  
िो  िुला  कािीिंिी  त्रास   देणार  नािी,  मी त्याला  त्या  बद्दल  चािंगली  समज  

हदली  आिे .  म्िणून िू  िेथे  तनधाडस्िपणे जाऊ  शकिेस" .  असें  बोलनू  िी  
विराटाची  राणी  तिच्या  िािाि  एक  सुिणड  कलश  देिे,  ज्याच्यािर  जरी  केलेले  

कापर्  झाकणासारखे ठेिलेले  िोिे,  नाइलाज  समजून  द्रौपदी  िे  घेऊन  

हकचकाच्या  घराकरे्  तनघिे .  मनाि  िी  दामोदराची  आठिण  करि  असिे .  



तिचा  तिचे  अश्रू  आिरिा  येि  नसिाि .  िी  प्राथडना  करिे  क िं , मला  दसुरा  
कोणी  पुरूष  मािीि  नािी,  हकचक  माझ्यािर  बळजबरी  करणार नािी  अशी  
प्राथडना  िी  करि  िेथे  जािे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  जािा  जािा  िी  सयूाडकरे्  विनिंिी  करिे  क िं  त्याने  
तिचे  सिंरक्षण  करािे .  सूयड  तिची  प्राथडना  ऐकिो  ि  एका  राक्षसाची  नेमणकू  

त्यासाठी  करिो .  िो राक्षस  अदृष्य  रािून तिला  सिंरक्षण  देणार असिो .  त्या  
क्षणापासनू  िो  राक्षस द्रौपदीचे  सिंरक्षण  करण्याचे  काम  सुरू  करिो .  द्रौपदीला  
त्याच्या  घराकरे्  येि  असिािंना  पािून  िो  िासनािंध  हकचक  आपल्या  भतगनीला  
धन्यिाद  देि  खूषीने फुलून  तनघिो .  जणूकाय  त्याचा  उदे्दश सफल  झाला  
आिे .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  पिंधरािा  भाग  सिंपला .  

 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  सोळािा 

तिला  पािून  हकचक  तिला  बोलिो,  "सुिंदरी,  िुझे  केस  िुझ्या  कुल्ल्या  पयिं  

रूळि  आिेि,  िुझे माझ्या  घराि  स्िागि  मी  करिो .  आजचा  हदिस  

माझ्यासाठी  शुभहदन  आिे,  क िं  िुझ्यासारखी  लािण्यििी  माझ्या  दारी  आली  
आिे .  आज  िू  माझ्या  घराची  मालक ण िोण्यासाठी  आली  आिेस  असें  मी  
समजिो .  िू  स्ििःिून  आली  आिेस  िे  माझे  परम  भाग्य  असें  मी  समजिो .  

मी  िुझ्यासाठी  जगभरािून  उत्तमोत्तम  िस्त्रिं  दातगने  आणलेले आिेि  िे  िू  
प्रथम  िुझ्या  अिंगािर घालािेस  असें  मला िाटिे .  िुझ्यासाठी एक  उत्कृष्ट  

शय्या  ियार  करून  ठेिली  आिे .  िू  ि  मी  िी  सुगिंधी  दारू  दोघे  तमळून  वपणार  

आिोि" .  असें  कािंिीिंसे आचरटपणाचे  िो  बोलू  लागिो .   

िे  ऐकल्यािर  द्रौपदी त्याला  बोलिे,  "मला  सुदेश्नाने  िुमच्याकरे्  तिच्यासाठी  
मद्य  आणण्यासाठी  पाठिले  आिे .  आपण  िेळ  िाया  न  घालििा  त्िररि  त्याची  
दारू  ह्ा  कलशाि  भरून  द्यािी .  मी  िुझ्याकरे्  स्ििािून  आलेली  नािी  िर  



माझ्या  मालहकणीचे  काम  करण्यासाठी  आलेली  आिे .  िरी  मूखडपणा  करण्याचे  

बिंद  करून  िी  दारु  ह्ा कलशाि  घालून  द्यािी" .   

िे  ऐकल्यािर  हकचक त्याचा  तनलडज्जपणा सोर्ि  नािी .  िो  द्रौपदाला  बोलिो,  
"दसुरे  माझ्या  बहिणीला  जे  पाहिजे  िे  घेऊन  जािील .  िू  त्याचा  विचार  करू  

नकोस" .  असें  बोलून िो  सरळ  तिचा  िाि  पकर्िो .  त्याबरोबर  िी  जोराने  
ओरर्िे  क िं ,  माझ्या बरोबर  इिर  कोणीिी  सिंबिंध  ठेिू  शकणार  नािी .  असें  
बोलनू  िी  त्याच्या  िािाला  जोरािंने  हिचर्ा  मारिे .  त्यासरणी  िो िोल  जाऊन  

जतमनीिर  कोसळिो .  िी  हकचकाला  शाप देिे  क िं  एक  हदिस तिचा  पिी  
त्याला  यमाकरे्  पाठिनू  देईल .  त्यानिंिर  द्रौपदी  िर्क  िेथनू  धािि  

राजसभेमध्ये  तशरिे  ि राजाकरे्  हकचकाविरूद्ध  िक्रार  करिे .  राजसभेि  हकचक  

तिचे  केस  पकर्ण्याचा  प्रयत्न  करि  असिो,  जणू  िो  राजाचे िेथे  असणे  

मानिच  नव्ििा .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  द्रौपदी  तिच्या  मोठ्या  र्ोळ्यािंनी  त्याच्याकरे्  कु्रद्ध  

नजरेने  पिाि  असिािंना  िो  तिचा  दिंर्  पकर्िो .  िे  भर  सभेि  िोि  असिे .  

सगळे  दरबारी  िे  पिाि  असिाि .  द्रौपदीचा  राग  अनािर  झालेला  िी  एकच  

हिसका  देऊन  त्याला  जतमनीिर  पार्िे .  िे  पािून  राजसभेिील  मान्यिर  लोक  

जोरािंने  िसि  द्रौपदीला शाबासक  देिाि .  िो  नीच  माणूस  उठून  उभा  रिािो .  

त्यानिंिर  िी  स्िाभाविकपणे  सभेि  बसलेल्या  युतधष्ठीराकरे्  मदिीसाठी  जािे .  

त्यािळेी  िो  राजाचा  साला  भर  सभेि  पुन्िा  तिला  पकर्ण्याचा प्रयत्न  करि  

असिो .  िे  सगळे  राजाच्या  समक्ष  िोि  असिे .  त्यािेळी  मात्र  सूयाडने  कृष्णेच्या  
सिंरक्षणासाठी  हदलेला  राक्षस  कायडरि  िोिो  ि  त्या  हकचकाला  दरू फेकून  देिो .  

राक्षस  अदृष्य  असल्यामळेु  िो  कसा  इिका दूर  फेकला  गेला  आपोआपच,  िे  

लोकािंना  समजि  नािी.  हकचक  इिक्या  जोरािंने  फेकला  गेलेला  असिो  क िं ,  िो  
िेथे  िसािंच  जतमनीिर तनपतचि  परू्न  रिािो .  िो  बेिोष  झालेला  असिो .  िे  

सगळे  युतधष्ठीर  आणण तभम  िेथे  असिाि  ि  पिाि  असिाि  हकचकाचे  चाळे .  

यतुधष्ठीराच्या  कपाळािर  घामाच्या  धारा  लागलेल्या  असिाि .  तभम  त्याचे  दािंि  

ओठ  चािि  असिो .  िो  त्िेषाने  कािंिीिं  करणार  असिो  पण  त्याचा  मोठा  भाऊ  



त्याला  आिरिो,  त्याला  िे  ओळखले  जाण्याची  तभिी  असिे  म्िणनू  िो  िसे  

करिो .  तभम  तचर्लेल्या  ित्तीसारखा  िलि  असिो  पण  मोठ्या  कष्टाने  िो  
स्ििःला  आिरिो  ि गप्प  बसिो .  पण हकचकािंचा  िध  करण्याचा  तनश्र्चय  

करून  िो  थािंबिो .  त्या  प्रसिंगापासनू  त्यािंचे  लक्ष  िळिण्यासाठी  युतधष्ठीर  

तभमाला  बोलिो,  " अरे  िल्लभा,  िू  सरपणाची  लाकरे्  आणण्यास  केव्िािं  
जाणार .  तभम  त्यािरून  ओळखिो  काय  कराियाचे  आणण  िेथून  तनसटिो .  

द्रौपदी  रर्ि  रर्ि  परिंिु,  सिंिापाने  त्या  सभेि  उभी  रािून  राजाकरे्  पिाि  

बोलिे,  "अिो  आपल्या  राज्याि  एक सुिाचा  मुलगा  एका  पतिव्रिेला  
बळजबरीने  पकर्िो  ह्ाि  काय  अथड  आिे .  आणण  येथे  लोक  द्युि खेळि  बसले  

आिेि .  िे  असें  कसे  राज्य" ?  "भर  सभेि  िे िोि  आिे .  िे  धनुष्याचे  टणत्कार  

ि  िाद्यािंचे  तननाद  आिा  ऐकू  येि  नािीि .  अशी  सामथ्यडिान  लोकािंची  पत्नी  िे  

सगळे  भोगि  आिे  ि  त्यािंना  त्यािंच्या  गुप्तिेची  पर्ली  आिे,  तधक्कार  असो  
अशा  नियांचा  जे  त्यािंच्या  पत्नीची  लाज  राखू  शकि  नािीि .  एकेकाळी  जो  
मागील  त्याला  सिंरक्षण  देणारे  माझे  शरूिीर  पिी  आज  त्यािंच्या  पत्नीला  
सिंरक्षण  देऊ  शकि  नािीि .  काय  शरमेची पररणस्थिी  आिे  िी  पिा .  एकाद्या  
नपसुकासारखे  िे  लपून  बसले  आिेि  आणण  त्यािंची  पत्नी  तिचा कािंिीिंिी  दोष  

नसिािंना  उघड्यािर  असिाय्य  अिस्थेि  पर्लेली  आिे .  िा  असा  कसा  राजा  
ज्याच्या  राज्याि  एक वििािीि  महिला  सिंरक्षणासाठी  टािो  फोर्ि आिे .  एका  
राजाला  िे  शोभि  नािी  क िं ,  त्याच्या  राज्याि  महिला  असुरणक्षि  आिेि  कारण  

त्याचे  स्ििाचे  नािेिाईक  बाईिर  अत्याचार करि  आिेि .  त्या  बाईपके्षा  ह्ा  
राजाला  त्याचा  नािेिाईक  जास्ि  योग्य  िाटिो  असें  राज्य  फार  काल  हटकणार  

नािी" .  असा  िी  शाप  विराटाला  देिे .  िी  पुढे  बोलिे,  "िे  दरबारी  जे  येथे  

बसलेले  आिेि  ि  हकचकाचे  कृत्य  पिाि  आिेि  िे  सुद्धा  राजा इिकेच  दोषी  
आिेि" .                  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाररिाने  िी  तचर्लेली  कृष्णा  राजाला  दोष  देि  

रिािे  आणण  न्यायाची मािंगणी  करि  असिे.  िे  ऐकून  राजा  तिला  म्िणिो,  
"मला  िुमच्या  दोघाि  काय  वबनसले  आिे  त्याची  कल्पना  नसल्याने  त्याि  



परू्  शकि  नािी .  खरे काय  िुमच्याि  ठरले  िोिे  ि  निंिर  काय झाले  त्याची  
मला  कल्पना  नािी .  त्यामळुें  मी  ह्ाि  बोलू शकि  नािी .  परिंिु,  इिर  दरबारी  
कृष्णाची  बाजू  उचलून धरिाि  ि  तिच्या  बाजूने  कौल  देिाि .  हकत्यिे  तिला  
तिच्या  धैयाड  करिा तिचे  कौिुक  करिाि .  हकचकाच्या  अशा  िरकिीिर  

त्यानिंिर  िेथील  दरबारी  चचाड  करिाि  ि  हकचक  अशाररिीने  बयाडच  बायकािंना  
नार्ि  असल्याचे  राजापढेु  सािंतगिले  जािे .  िे  सािंगिाि  क िं ,  ह्ा  महिलेने  धार्स  

केले,  इिर  हकचकाच्या  राजाकर्ील  ितशल्याला  घाबरून  गप्प  बसिाि .  हि  

महिला  देिीसारखी  श्रेष्ठ  आिे  म्िणूनच  िी  िे  सगळे  सािंगण्यासाठी  आली  आिे  

ि  म्िणून  तिचे  कौिुक  केले  पाहिजे  असा  सरू  सगळ्यािंचा  िोिा .  िे  आणखीन  

बोलिाि  क  िी  एकाद्या  स्िगीय  देििे  प्रमाणे  आिे .      

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाररिीने  विराटाचे  दरबारी  तिचे  कौिकु  करि  

असिािंना  िेथे  बसलेला  किं क  घामाने  तभजून  गेला  िोिा .  निंिर  िो  आपल्या  
पत्नीला  सािंगिो,  "कृपया  आिा  िुम्िी  येथून तनघून  जािे .  अिो  सरैिंध्री  आपण  

आपल्या  कक्षाि  सुदेश्नाच्या  राणीिसाि  जािे" .  िो  पुढे  उद्गारिो,  "शूरािंच्या  
बायकािंना  त्यािंच्या  पुरूषािंच्या  व्रिस्थिेमळुें  अनेक  त्रासािंना  िोंर् द्यािे  लागिे  

असा  अनुभि  आिे .  आपले  गिंधिड  पिी  ह्ा  िेळी  येिील  असें िाटि  नािी,  

परिंिु,  जसे  गिंधिड  करिाि  िसे  िेसुद्धा  िेळीच  िुझ्या  दःुखािर  उपाय  करिील .  

िे  गिंधिड  आिेि  ि  त्याप्रमाणे  िे  िुला  न्याय  देिील,  आत्ताच  पिा  हकचकाला  
िुझ्यापासनू  कोण्या  अदृष्य  जोराने  दरू  फेकले  िे  सगळ्यािंनी  पाहिले  म्िणजे  िे  

िुझ्यािर  लक्ष  देऊन  आिेि  िे  तनणश्र्चि .  काळ  सगळ्या  गोष्टीिंिर  इलाज  करि  

असिो  म्िणून  आपण काळाच्या  तनणडयािर भरिसा  करािा .  आपल्या  ह्ा  अशा  
येण्यामळुें  सभेिील  द्यिुाचा  र्ाि  हकिी  वबघर्ला  त्याची  आपल्याला  कल्पना  
नािी .  मला  पूणड  विश्र्िास  आिे  क िं ,  आपले  गिंधिड  पिी  त्याचा पुरिा  िचपा  
काढिील .  युतधष्ठीराचे िे  बोलणे  ऐकल्यािर  कृष्णा  उत्तर  देिे, "ज्यािंच्याशी  
माझे  लग्न  झाले  आिे  िे  स्िभाििः  फार कृपाळू  आिेि .  परिंिु,  त्यािंच्यािील  

एक  मोठा  आिे  त्याला  जुगाराचे  व्यसन  लागले  आिे .  त्या  त्याच्या  
व्यसनापायी  आम्िी सगळे  दःुख  भोगि  आिोि  ि  िो  मोठ्या  मोठ्या  



शिाणपणाच्या  गप्पा  मारि  असिो .  त्याला त्याच्या  त्या  नादाची लाज  िाटि  

नािी  िे  माझे  मोठे  दःुख  आिे" .    

िशैिंपायन  सािंगिाि,  असें  फणकारून  िी  रुपगविडिा  आपले  विस्फारलेले  केस  

िसेंच  उर्िि  तिच्या  कक्षाकरे्  जािे .  खूप  रर्ल्यामळुें  तिचे  र्ोळे लाल  झालेले  

िोिे .  त्यामुळें  तिच्या  देखणेपणाि  िाढ  झालेली  िोिी,  िी  अतधकच  सुिंदर  

हदसि  िोिी .  िेथे  गेल्यािर  राणी  सुदेश्ना  तिला  विचारिे  काय  झाले ?  त्यािंने  
िुझ्याशी  कािंिीिं  अक्षम्य  िरकि  केली  कािं ?  मी  असें  विचारिे  कारण  िू  फार  

तचर्लेली  ि  दःुखी  हदसि  आिेस .  िे  राणीचे  ऐकून  द्रौपदी  तिला  रर्ि  रर्ि  

सािंगिे,  "आपल्या  आजे्ञनसुार  मी  त्या  घराि  दारू  आणण्यासाठी  गेले  िोिे  

िेव्िािं,  त्या  नीच  माणसािंने  माझा  िाि  पकर्ला,  माझ्याशी  लगट  करण्याचा  
प्रयत्न  करू  लागला .  त्याला  हिसका  मारून मी  न्याय  मागण्यासाठी  राजसभेि  

गेले .  िेथे  राजाच्या  समक्ष  िो  माझ्याशी  िािापायी  करू  लागला,  त्याला  मी  
जोरािंने  ढकलून  हदले".  

राणी  िे  ऐकून  बोलिे,  "माझ्या  भािािर  िुझ्या  सौंदयाडचा  इिका प्रभाि  पर्ला  
आिे  क िं ,  िो  असें अक्षम्य  कृत्य  करून  बसला .  आपल्या  राज्याच्या  
तनयमािंप्रमाणे  असें  कोणी  एकाद्या  बाई  बरोबर  केले  िर  त्याला  देिदिंर्ाची  तशक्षा  
आिे,  िर  िू  काय  ठरििेस,  त्याला  ठार  माराियाचे  कािं" ?   

द्रौपदी  तिला  उत्तर  देिे क िं ,  राणी  सरकार,  त्याला  माझे  पिी  िी  तशक्षा  देिील .  

आजच  त्याला  दरबाराि  माझ्याशी  झोंबण्याचा  प्रयत्न  करि  असिािंना  त्याला  
जोरािंनी  दरू  फेकून हदले  िोिे .  िो  त्यामळुें  बेिोष  पर्लेला  आिे  त्या  
सभागिृाि .  असेंच  िो करणार  असेल  िर  त्याला  यमाच्या  घरी  जािचे  लागेल,  

िे  तनणश्र्चि .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  विराट  पिड  भाग  सोळािा  सिंपला .   

 

हकचक  िध  पिड   
भाग  सिरािा 



िशैिंपायन  पुढे  सािंगि  असिाि,  सुिाच्या  मुलाकरू्न  अशाप्रकारे  उपमदड  
िेळोिऴेी  झाल्यामळेु िी  मानीनी  कृष्णा आपल्या  खोलीकरे्  जािे .  िेथे  िी  
स्नान  करून  देिािंना  अघ्यड  देिे  आणण  विराटाच्या  सरसेनापिीच्या  मतृ्यसूाठी  
प्राथडना  करिे .  "माझी  िी  इच्छा  कशी  पूणड  िोणार" ?  त्याच विचाराि  िी  
असिे .  तिला  तिचे  अश्रू मात्र  आिरिा  येि  नािीि .  िी  तिचे  दःुखा  कमी  
करण्यासाठी  काय  करािे  त्याचा  विचार  करि  असिे .  िा  नीच माणूस  कसा  
मरेल  त्याचीच  तिला हफक र  पर्लेली  असिे .  मी  असें  काय करािे  क िं  िा  
मारला  जाईल .  राणीिंने  त्याला  तशक्षा  देण्याि  द्रौपदीला  समाधान नसिे .  तिला  
त्या  नीच  माणसाचा  स्ििःच्या  योजनेने  माराियाचे  असिे,  िरच  तिला  खरे  

समाधान  तमळणार  असिे .  िी  िशा  अिस्थेि  रात्रभर  जागी  असिे,  सारखा  
विचार  करि  असिे  त्याला  कसे  ठार  माराियाचे .  तिचे  शरीर  सरु्ाने  थरथरच  

िोिे .  अखेरीस  िी  ठरििे  ि  पटकन  आपल्या  वबछान्यािून  उठिे  ि  दबक्या  
पािलाने  तभमाच्या  खोलीकरे्  जाऊ  लागिे .  तिचा  तनश्र्चय  पक्का  िोिा  क िं ,  

अशा  कामाि  तिला  फक्त  आणण  फक्त  िकृोदरच  समजू  शकिो .  िी  तभमाच्या  
खोलीि  तशरिे  कारण त्याचा  दरिाजा  सिार्  उघर्ा  िोिा .  िी  मनािल्या  
मनाि  विचार  करि  असिे,  येथे  त्यािंच्या पत्नीच्या  इज्जिीचा प्रश्र्न  पणाला  
लागला  असिािंना  िे  शरूिीर  शािंिपणे  कसे  झोपू  शकिाि ?  िसे  विचार  तिच्या  
मनाि  येण्याचे  कारण  तभमाचा  मोठ्याने घोरण्याचा  आिाज  तिला  ऐकू  येि  

असिो .    

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  तभमाचे  जोर  जोराने  घोरणे  चालूच  िोिे.  िो  स्िप्नाि  

त्याची  पत्नी  पिाि  असिो .  द्रौपदी  त्याला  घोरिािंना  पािून  तचर्िे पण  स्ििःला  
आिरिे  आणण  त्याच्या  खुशीि  घुसिे .  त्याला  घट्ट  तमठी  मारिे .  जणूकाय  

एकाद्या  नाजूक  िेलीने  प्रचिंर्  साल  िकृ्षाला  फकर्ले  आिे .  त्या  तिच्या  
धर्पर्ीमळुें  तभम  जागा  िोिो .  त्याला  समजि  क िं  कृष्णा  त्याच्या  बािुपाशाि  

घसुलेली  आिे .  िो  त्याचा  पिंजा  तिच्या  कुरळ्या  केसािंिून  हफरििो ि  विचारिो,  

"आज  काय  विशेष"?  िी  त्याला  बोलिे,  "स्िामी  जागे  व्िा,  जागे  व्िा,  

हकिीिळे  झोपाल" ?  जो  पयंि  िो  नीच  माणू  ठार  मारला  जाि  नािी  िोिर  



मला  शािंति  नािी  तमऴणार .  आपल्या  पत्नीशी  नीचपणा  करणायाडला  िुम्िी  
तशक्षा  नािी  कािं  करणार" ?  असा  माणूस  जीििंि  कसा  रािू  शकिो .  तिचे  िे  

ऐकल्यािर  तभमाला  लक्षाि  येिाि  सगळ्या  गोष्टी  ज्या  त्या  हदिशी  राजसभेि  

घर्ल्या  िोत्या .  िो  कुशीिर  िळून  कृष्णेला  जिळ  घेि  विचारिो,  "िुझा  काय  

विचार  आिे  िो  मला  सािंग .  िुझा  आिाज  नेिमी  सारखा  कोमल िाटि  नािी,  

िू  त्याच्यािर  सुर्ािंने  पेटली  आिेस,  बरोबर नािं " ?   

द्रौपदी  बोलिे,  "मला झोप  येि  नािी  जोिर  िो  नराधम  जीििंि  आिे .  त्याचा  
नायनाट   करण्यासाठी  मला  िुमची  मदि  पाहिजे" .  "मी  सगळे  राणीला  
सािंतगिले  िेव्िािं  िी  म्िणली  क िं ,  मत्स्यदेशाच्या  कायद्यानसुार  त्याला  देिदिंर्  

तमळाला  पाहिजे .  पण  मी  म्िणिे,  िो  देिदिंर्  आपणच  हदला  पाहिजे  कारण,  

क्षवत्रयाचे  काम  आिे  क िं,  िो  तनरपराध्यािंना अन्यायापासनू  सिंरक्षण  देईल" .   

िकृोदर  तिला  बोलिो,  "िुझा  काय  विचार आिे  िो  मला  नीटपणे  सािंग,  िो  
हकिी  योग्य  अथिा  अयोग्य  आिे  त्याची  पिाड  करू  नकोस,  फक्त  मला  समजले  

पाहिजे  िुझी  इच्छा  काय  आिे .  एकदा  मला  समजले  िुला  काय  व्िािे,  मग  

मी  िसे  करीन .  त्याबद्दल  िू  वबनधास्ि  रिा" .  द्रौपदीला  िे  तभमाचे  बोलणे  

ऐकल्यािर  खूप  बरो  िाटिे .  एकादा  मोठा  बोजा  तशरािरून  उिरल्यानिंिर  जसें  
िाटािे  िसे  तिला  िाटले .  िी  त्याच्या  छािीिरून  िाि  हफरिि  म्िमिे,  "मला  
मािीि  िोिे  क ,  िू मला  समजून  घेतशल,  बाक च्यािंची  मला िेिढी  खात्री  
नसिे  कारम  िे  सगऴे  मोठ्याच्या  आजे्ञि  रिाणे  पसिंि  करिाि" .  िे  

ऐकल्यािर  तभमाला  िसू  येिे .  िो  बोलिो,  "त्यािंि  त्यािंचा  दोष  नािी,  िे  

कुिं िीमािेच्या  आदेशाचे  पालन  करि  असिाि .  आिा  सािंग,  पढेु  िुझी  काय  

योजना  आिे  ज्यामळुें  त्याचा  काटा  काढिा येईल" ?  पुढे  िो  तिला  सािंगिो,  
"आिा  िू   िुझ्या  खोलीि  जा,  उजार्ायला लागि  आिे,  माणसे जागी  िोण्या  
आधी  िू  िुझ्या  कक्षाि  जाऊन  शािंिपणे  तनद्रा  घे ,  त्याची  िुला  फारगरज  आिे .  

निंिर  आपण  नेिमीप्रमाणे  स्ियिंपाकघराि  भेटू  िेथे  िुझी  योजना  नीट  ठरिनू  

मला  सािंग" .  द्रौपदीला  आिा  खूप  बरे  िाटि  असिे .  िी  लगबगीने  त्याच्या  
खोलीिून  तनघिे  ि  तिच्या  खोलीि  जािे .   



अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  विराट  पिड  भाग  सिरा  सिंपला .   

 

हकचक  िध  पिड   
भाग  अठरािा 

द्रौपदी  स्िगि  सािंगिे, "णजचा  एक  पिी  युतधष्ठीर  असेल  त्या  बाईच्या  नतशबाि  

हकिी  दःुख  असेल  त्याची  कोणाला  साधी कल्पनासदु्धा  येणार  नािी .  माझ्या  
मनस्िापाची  कोणाला कल्पना  कधीिी  येणार  नािी .  ह्ाआधी दःुशासनाने  

माझी  विटिंबना  केली  िेव्िासदु्धा  िा  नामदड  असाच  सिंभावििपणा  करि  िोिा .  

अशा  माणसाची  पत्नी िोण्याचे  दःुख  फक्त त्याच  बाईला  समजेल  जी  अशा  
अपमानजनक  पररणस्थिीिून  गेली  आिे .  मला  िो  कौरि  दासी म्िणला  पण  

ह्ा  मूखाडला  त्याची हफक र  नव्ििी  िो  त्याच्या  खोट्या नैतिकिेच्या  
अिर्िंबराि  रमलेला  िोिा .  िनाि  असिािंना  त्या  तसिंधच्या  राजाने  मला  पळिले  

िेव्िासदु्धा  िा  मख्खपणे  बसून  फालिु  मुदे्द शोधि  िोिा .  िेव्िासदु्धा  तभमच  

मला  िाचिण्यासाठी  आला .  आणण  आिा पुन्िा  माझा  तभमच माझ्याकरिा  
ियार  आिे,  ह्ाला  म्िणिाि  जीिनसाथी .  राजाच्या  समक्ष  त्या  बदमाशाने  
माझा  केसाचा  बुचर्ा धरला  असिािंना  ह्ा भेकर्ाला  त्याचा  द्युिाच्या  खेळाची  
पर्ली  िोिी .  म्िणिो कसा  त्याचा  जुगाराचा  खेळ  माझ्यामळुें  वबघर्ला .  िो  
एका  शब्दाने  त्या  हकचकाला  दोष  देण्याची  हिम्मि  दाखिि नव्ििा .  जरी  
सगळे  सभागिृ  माझी बाजू  घेि  िोिे  िरी िा  मात्र  गप्प  रिािो.  मला  नािी  
कऴि  असा  तभकारर्ा यमाचा  मुलगा  कसा असू  शकिो" ?  पुढे िी  स्िगिच  

बोलिे,  "अिो  कुिं िीच्या  मुला  मला  असिाय समजू  नका,  माझ्या बरोबर  सुद्धा  
खरे  शूरिीर  आिेि  जे  त्या  हकचकाचा  काटा  काढण्याि  मला मदि  करणार  

आिेि .  िा  िरामखोर मला  म्िणिो,  माझी  बायको  िो,  त्याला मािीि  आिे  

क िं,  मी  एक  वििाहििा  आिे  िरी  असे  कसे  िो  बोलू  शकिो.  ह्ा  विराट  

नगरीला  कािंिीिं  नैतिकिेची  चार्  आिे  क िं"?  भले  िो  राजाचा  मेिुणा  असेल,  

मत्स्य  देशाचा  सरसेनापिी  असेि  म्िणून िो  कािंिीिंिी  त्याच्या मजीला  येईल  

िे  समजू  शकिो  कािं"?  ज्या  माणसाला  नैतिक  मयाडदािंचे  बिंधन  समजि  नािी  



त्याला  जगण्याचा  अतधकार  नािी .  जेव्िािं  माझा  नालायक  पिी म्िणिो  क िं,  

त्याचा  द्युिाचा  र्ाि  वबघर्ला  िेव्िािं  माझे  हृदय  फाटले,  मला  समजि  नािी,  
एकादा  माणून  इिका भेकर्  कसा  असू  शकिो" ?  आणण  अशा  माणसाला  
त्याचे  गेलेले  राज्य  पुन्िा  तमळिाियाचे  आिे .  िे  गेले  कोणामळुें?  िे  विचारा,  
िे  गेले  कारण  िा  भेकर्,  खेळिा  येि  नसिािंना  द्युि  खेळण्यासाठी  गेला  ि  

िोंर्घशी  पर्ला .  मला  त्याच्या  िरण्याची  हफक र  नािी,  पण  त्याच्या  बरोबर  

त्याचे  चार  भाऊ  ि  मी  असें  सगळे  त्याि  भरर्ले  गेलो,  त्याची  चीर्  मला  
आिे .  त्याि  पुन्िा  पिा  अगिं  कृष्णा,  िे सगळे  चारिी  भाऊ  तनमटुपणे  त्या  
मखूाडच्या  पाठीशी  मख्खपणे  उभे  रिािाि.  कािं  िर  म्िणे  त्यािंच्या  आईला  
त्याने  शब्द  हदला  आिे  क िं ,  िे  सदैि त्याची  पाठराखण  करणार .  काय  

कमालीची  इमानदारी आिे  ह्ा  लोकािंि,  प्रथम  मला  त्या  बाईने  ह्ािं  पाचािंि  

िाटले  कािं  िर  म्िणे  तिला  िाटले  क िं  िे  आणलेल्या  तभके्षबद्दल बोलि  िोिे .  

आणण  मी  सुद्धा  कशी खूळी ,  त्या  आदेशािंचे  तनमुटपणे  पालन  आजिागायि  

करि  आिे .  िी  शब्द पाळण्याची  ििाड  मला  मेलीला  अणजबाि  समजि  नािी .  

त्याि  कोणिी  नैतिकिा  आली  आिे ?  िचन  बद्धिा,  शब्द  पाळणे  ह्ािंना  कािंिीिं  
मयाडदािंचे  बिंधन  असिे कािं " ?  कािंिीिंिी  झाले कसेिी  झाले  िरी  िे शब्द  पाळणे,  

िचन  राखणे  कसे  समथडनीय  िोिे  िे  मला  समजि  नािी .  प्रत्यके  ित्त्िाला  
मयाडदािंचे  बिंधन  असलेच  पाहिजे  िरच  िे योग्य  िोईल,  येथे िसे  कोणिेिी  
बिंधन  नािी,  मग  मी  कािं  िे  पाळिे ?  ज्याचे आज्ञापालन  कराियाचे  त्याची  त्या  
प्रकारची  योग्यिा  आिे  कािं  िेसुद्धा  पिाियाचे  असिे .  बरे  िे  सगळे  

घालिल्यािर  िे  पुन्िा  तमळिण्यासाठी  मात्र  त्याला  त्याच्या हिम्मििान  

भािािंची  गरज  आिे .  हकिी  आपमिलबी  िा  माणून  आिे ?  पण  मी  कशाला  
त्याला  दोष  देिे,  माझे  इिर  निरेसदु्धा  त्याच  लायक चे  असािेि  म्िणून  िे  

अशा  मूखडपणाि  अर्कून  घेि  आिेि .  त्यािल्या  त्याि  माझे  िृकोदर  मात्र  खरे  

शावबि  िोिाि .  त्यािंनी  प्रत्येक  िेळी  ह्ा  भेकर्ाला  ििंबी  हदली  िोिी  पण  त्याि  

आमचे  अतिशिाणे,  ज्यािंनी  खरेिर  मला  णजिंकून  ह्ा  घराची  स्नषुा  केले,  िे  

मध्येच  पर्िाि  ि  तभमाला  आिरिाि .  िे  काय  चालले  आिे  ह्ा लोकािंि  मला  



कािंिीिं  समजि  नािी .  कधी  िाटिे  िे  सगळे  एकजाि  मूखड  आिेि  ि  मी  
त्यािंच्याि  रमलेली  आणखीन  एक  अतिमखूड आिे .  कोणी  म्िणिाि  िा  दैिाचा  
खेळ  आिे .  मला  बाई  कािंिीिंिी  समजि  नािी .  आपण  स्ििः कािंिी  चुक चे  

तनणडय  घ्यािे  ि  त्याचे  िाईट  पररणाम  अिंगाशी  आलें  क िं ,  दैिाच्या  गोष्टी  
कराियाच्या  िा  तनव्िळ  तमथ्याचर  आिे .  दैि,  िचन  बद्धिा  ह्ा  सगळ्या  आपले  

अपयश  लपिण्याच्या  सबबी  आिेि  असेंच  मला  िाटिे,  आणण  त्याि  िी  पुरूष  

मिंर्ळी  चािंगलीच  रमिाि .  द्युि  खेळाियाला  कोणी  जबरदस्िी  केलेली  नव्ििी" .   

"मी  त्यािंचे  इिंद्रप्रस्थािील  िैभि  अनुभिले  आिे .  िे  सगळे  माझ्या  इिर  चार  

हिम्मििान  किृडत्ििान  पुरूषािंनी  तमळिले िोिे  पण  िा  मोठा म्िणून  िो  
गादीिर  बसणार  िे  कोणिे  तनयम,  ज्यािंने  तमळिले  त्याचे  त्याला तमळाियाला  
पाहिजे  पण  येथे  आमच्या  सासुबाईंच्या  राज्याि  सगळेच  विणक्षप्त  िोिे .  एक  

नामदड  मुलगा  केिळ िो  कािंिीिं  हदिस  आधी  जन्मला  म्िणून  सिाडसिड कसा  
िोिो  ि  जे  तमळििाि  िे  त्याचे  प्यादे  कसे  ठरिाि .  जर  इिंद्रप्रस्थाची  सिंपत्ती  
ह्ािंने  तमऴिलेली  असिी  िर  त्याने  िी  अशा  जुगाराि  तनणश्र्चिपणे  लािली  
नसिी .  फुकटची  तमळालेली  सिंपत्ती  त्यािंने सिजपणे  द्युिाि  उर्िली,  िेच  खरे  

कारण  आिे .  मला  आणखीन  एका  गोष्टीचे  निल  िाटिे  िे  माझ्या  भािाचे  

िागणे,  दामोदराचे  िागणे .  िो  एका  शब्दाने  ह्ा  युतधष्ठीराला  कािंिीिं  समज  देि  

नािी .  उलट  जेव्िािं  येिो  त्याच्या  पाया  पर्िो,  िे  काय  गौर्बिंगाल  आिे  िे  

समजि  नािी .  मी  मान्य  करिे  क िं  ह्ा  इसमाि  कािंिीिं  उत्तम  गुण  आिेि,  िो  
प्रेमळ  आिे,  दानशूर आिे ,  भािािंच्यािर  कधी  कोणिीिी  त्याच्या  विचारािंची  
बळजबरी  करि  नािी,  मोठे  भाऊपण  गाजिि  नािी .  राज्य करिाना  िो  
न्यायाने  िागि  िोिा, प्रजा  त्याच्यािर  प्रेम करि  िोिी,  सगळे  ब्राह्मण,  बैरागी,  
ऋषी,  साधू  त्याला फार  मान  देि  िोिे .  त्याची  भूिदया, चािंगुलपणा,  
व्रिस्थिा,  सत्त्ितशलिा,  िागण्या  बोलण्यािील  शातलनिा,  लढिािंना  त्याचे  
शौयड,  त्याच्यािील  माणूसक ,  त्याच्यान  राज्यािील  अपिंग,  आिंधळे,  िेरे्,  मुके,  

अशा  सगळ्यािंना  िो  मोठ्या  पे्रमािंने  दानधमड  करून  त्यािंची  सेिा करि  असें .  

आिा  िा  माणूस  स्ििाला  किं क  म्िणिनू  घेिो.  किं क  म्िणजे  कफल्लक .  त्याला  



असें  नािंि  कािं  घ्यािेसे िाटले  िे  मला  समजि  नािी .  परिंिु,  िे नािंि  त्याच्या  
आिाच्या  पररणस्थिीचे ििंिोििंि  िणडन  करि आिे .  एकेकाळी  सगळ्या  जगाला  
टमकिणारा  िा  पािंर्ि आज  एका  सामान्य अशा  राज्याचा  सेिक  झाला  आिे .  

िे  असें  कसले  दैि  आिे" ?  ज्याच्या  आजे्ञची  िाट  पिाणारे  असिंख्य  िोिे,  िे  मी  
पाहिले  आिे,  आणण  आज  िा  माणूस  विराट  राजाच्या  आजे्ञची  प्रतिक्षा  करि  

असिो .  हि  काय  अिस्था  झाली  आिे  त्याची ?  विशेष  म्िणजे  त्याला  त्या  
अधःपािाची  णक्षिी  नािी .  जणूकाय  कािंिी  झालेलेच  नािी  अशा  प्रकारे  िो  त्याचे  

जीिन  व्यिीि  करि आिे .  मी  त्याच्या निरेपणाची  तनभडत्सना  केली  ि  

सािंतगिले  क िं  ह्ापुढे  मी  िुझी  पत्नी  राहिली नािी,  िेव्िािं  त्याची  प्रतिक्र या  काय  

िोिी ?  िो  मला  माऊली  म्िणून  बोलायला  लागला,  फार  िर  त्याच्या  मुलाची  
आई,  प्रतिवििंध्यची  मािा,  म्िणून  मला  बोलू  लागला .  िे  सगळे मला  समजि  

नािी .  ह्ा  माणसाला समजणे  फार  मुणष्कल  आिे .  त्याचे  पुनः पुन्िा  माझी  
क्षमा  मागण्याचेसदु्धा  मला  वितचत्र  िाटिे .  ज्याची  प्राथडना  सगळे  करि,  िो  
आिा  दसुयाड  राजाची प्राथडना  करि  आिे .  ह्ाचे  असें  िागणे  मला  कोड्याि  

टाकणारे  आिे .  आम्िी  सगळे  खरोखरच दैिाच्या  फेयाडि  अर्कलेले  आिोि  

कािं" ?  िा  माझा  निरा  खरोखरच  त्याच्या  ि  आमच्या  दःुखाला  जबाबदार  आिे  

कािं" ?  द्रौपदी  तिचे  विचार  स्ििःला  सािंगि िोिी .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  विराट  पिड  भाग  अठरािा  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  एकोणीसािा 

अरे  जनमेजया,  िैशिंपायन  सािंगि  असिाि,  द्रौपदी  विचार  करि  असिे,  मी  
माझ्या  आणखीन  एका  दःुखाबद्दल  बोलणार  आिे .  िे  सािंगून  मी  माझे  हृदय  

िलके  करू  इणच्छिे .  त्यानिंिर  िी  िल्लभाला  तिचे  दःुख  सािंगू  लागिे .  "आिा  
पिा,  िू  िा  िलका  व्यिसाय  आरिंतभला  आिेस,  जेिण  बनिण्याचा .  त्यापेक्षा  
जास्ि  कष्टी  करणारे  दसुरे  काय  आिे .  लोक  िुला  विराटाचा  खानसामा  म्िणून  

ओळखणे  ह्ाच्यापेक्षा  जास्ि  अपमानकारक  दसुरे  काय  आिे" ?  िुझे  नािंि  काय  

िर  िल्लभ,  त्या  नािंिािंनेच  िू  खालच्या  िगाडि  फेकला  गेलास,  िुझे  काम  झाले  

क िं  िू  विराटाच्या  बाजूला  एक  स्ियिंपाक  म्िणून  बसि  असिोस .  िे  पािून  

मला  फार  दःुख  िोिे  िे  मी  िुला  कसे  सािंगू.  खरेिर  िे  सगळे  करण्याची  काय  

आिश्यकिा  आिे,  िे मला  समजि  नािी".  िी  पुढे  िल्लभाला सािंगिे  जेव्िािं  
िुम्िी  ित्तीबरोबर  हकिं िा  रेड्या  बरोबर  कुस्िी करिा  िेव्िा  राणीिसािील  णस्त्रया  
जोरा  जोराने  िसि  असिाि,  िे  मला  अणजबाि  आिर्ि  नािी .  मला  िे  पिािि  

नािी  िे  राणीिंला  समजिे  कारण,  मी  फार बेिोष  िोिे  जेव्िा  िुम्िी  त्या  अजस्र  

प्राण्याना  फेकून  देिा.  िी  कैकेयीची  कन्या  माझ्या  त्या  अिस्थेमळुें  बेचैन  

झालेली  मी  पाहिली  आिे .  तिला  कळिे  क िं  त्या  कुस्त्या  मला  आिर्ि  नािीि .  



त्या  सगळ्या  बायका मला  मदि  करण्यासाठी  येिाि  िेव्िािं  त्याना  समजिे  

क िं  मी  बेशुद्ध  पर्ली  आिे .  त्या  एकमेक िंना  सािंगिाि  क िं,  िी  सैरिंध्री  
िल्लभाच्या  प्रेमाि  पर्ली  आिे  आणण  म्िणून  त्या  जीिघेण्या  कुस्त्या  पािून  

तिला  भोिळ  आलेली  आिे .  त्या  एकमेक ि बोलिाि,  िो  िल्लभ खूप  देखणा  
ि  शक्त मान  आिे  आणण  आपली  सैरिंध्रीसदु्धा  लािण्यििी  आिे  त्यामळुें  
त्यािंच्याि  कािंिीिं  असले  पाहिजे  असा  त्या  सिंशय  व्यक्त  करिाि .  बायका  
त्यािंच्या  गोष्टी  चािंगल्या  समजिाि .  त्या  अिंदाज  बािंधिाि  क िं ,  िे दोघे  एकाच  

समुारास  राजाकरे्  आले  आिेि  ह्ा  गोष्टीिंचा त्या  िसा  अथड  काढिाि .  राणी  
त्यािंच्या  त्या  गप्पाि सामील  असिे  ि  माझ्यािर  सिंशय  व्यक्त  करिे  क िं ,  

आपला  कािंिी  सिंबिंध आिे .  िस्िुिः  िे  जरी  खरे  असले  िरी िूिाडस  त्या  
गोष्टीिंची  िाच्यिा  िोणे आपल्या  योजनेच्या दृष्टीने  घािक  आिे .  असें  द्रौपदी  
तभमाला  सािंगि  असिे .  द्रौपदी  त्याला  सािंगिे,  युतधष्ठीराच्या  भोंगळ  

काराभारामळेु  मी  आधीच  त्रस्ि  झालेली  आिे  आणण  अशािंि  िा  निीन  सिंशय  

माझ्यामागे  लागि  आिे .  त्याि  आिा  िा मूखड  हकचक  मध्ये  अर्मर्ि  आिे .  

िी  तभमाला  सािंगिे मला  आिा  जगण्याची  इच्छा  रािीलेली  नािी .  अशा  
जगण्याि  काय  ितशल आिे ,  िुम्िी  सािंगा ?   

माझा  निरा  जो  एका रथािून  सगळे  जग  णजिंकि  िोिा  िो  नतृ्य करि  आिे,  

िा  काय  प्रकारचा  भोग  समजाियाचा .  ज्याने  खािंर्ि  िन  अग्नीला  तमळिनू  

हदले  िो  गाणे  तशकिि  आिे,  मला  िे  सगळे  सिन  िोि  नािी .  आणण  िे  सगळे  

कािं  िर  त्या  मोठ्यािंने  द्युि  खेळण्याचा  उद्योग  सुरू  केला .  माझ्या  आपत्तीना  
कािंिीिं  अिंि  आिे  कािं ?  कािं  िे  असेच  िोि  रिाणार ?  मला  कािंिीिं  समजि  नािी .  

अजुडनाला  त्याचे  िळािंनी  भरलेले  िाि  लपिण्यासाठी  िािभर  बािंगड्या  घालाव्या  
लागि  आिेि .  काय िी  ददुडशा  झाली  आिे  पािंर्िािंची .  िीराला जे  िािािरील  

िळ  दाखिण्याि  अतभमान  असिो  िेच  िळ त्याला  लपिािे  लागि  आिे .   

शरूाि  तमरिणारा  माझा  पिी  आज  बायकािंि  बसून  गाणी  बजािणी  करि  

आिे .  िे  हकिी  मी  सिन  कराियाचे  सािंगा  िकृोदरा .  जो  योद्धा  सगळी  आयधु  

चालिण्याि  प्रिीण  आिे  िो  आज  बायकािंि  बािंगड्या  घालनू आणण  कानािंि  



मोठ्या  मोठ्या  आकाराची  कुिं र्ल  घालून  तमरिि  आिे .  िसा  त्या  राणीिसािील  

बायकािंि  बसला  आिे.  ह्ा  अज्ञाििासाच्या खेळाचा  अिंि  कधी  िोणार  आिे .  

अिो  तभमदेि  मला  अजुडनाच्या  ह्ा  अिस्थेमळुें  ररू्  फुटिे  ि  मी  सिि  रर्ि  

बसिे .  कारण  त्या  पररणस्थिीला  मी  कािंिीिंच  करू  शकि  नािी .  एका  सामान्य  

परुूषालासदु्धा  अशाप्रकारे  बायकािंच्या  कपड्याि  बसणे  लाणजरिाणे  असिे  मग  िे  

िर  हकिीिरी  मोठे  पराक्रमी,  त्यािंच्यािर  अशी  पाळी  यािी  िे  कोणिे  दभुाडग्य  

मी  समजािे ?  मला  िाटिे  कुिं िीमािेला  ह्ािील  कािंिीिंच  मािीि  नसािे .  जर  

त्यािंना  िे  समजले  िर  त्यािंची  काय  गि  िोईल  त्याची  मी  कल्पनासदु्धा  करू  

शकि  नािी .  अजािशत्रचेू  जुगाराचे  व्यसन  ह्ा  सगळ्या  गोष्टीिंना  कारणीभिू  

आिे .  आपले  सिदेि  पिा,  िल्ली  िे  गुरािंचे  िदै्य  बनून  सगळी  गुरिं  पिाि  आिे .  

त्यािंच्या  सारखा  शूर  योद्धा  गुरािंच्या  मागे  धािि  आिे  िे  पािून माझा  जीि  

िुटिो .  ह्ा  अशा  सगळ्या  गोष्टीिंमळुें  िल्ली  मला  झोपसदु्धा  येि नािी .  कािंिी  
कािंिीिं  म्िणून  सुचि  नािी .  आिा  मला  सािंगा,  त्या  सिदेिािंनी  आणण  नकूलािंनी  
काय  पाप  केले  म्िणून  त्यािंने  िी  कामिं  करािी .  कोठे  फेरे्ल  िो अजािशत्रू  ह्ा  
सगळ्या  पापाची  फळिं  मला  समजि  नािी.  जेव्िािं  मी  सिदेिाला  विराटापढेु  

खाली  मान  घालून  उभा  पिािे  िेव्िािं  माझा िोल  जािो .  सिदेि गुराखी  झाला  
िे  मला  सिन  िोि  नािी .  कुिं िीमािेला  आपण  काय  जाब  देणार  अिाि,  हकिं िा  
यतुधष्ठीर  त्याच्या  मािेची  कशी  समजूि  काढणार ?  िनाि  आपण  तनघालो  
िेव्िािं  मी  पाहिले  आिे  कुिं िीमािा  सिदेिाला  कशी  तमठी  मारिाि .  त्यािंना  
कदातचि  माहििसदु्धा नसेल  त्यािंच्या  ज्येष्ठ  पुत्राचे  पराक्रम  ज्यामळेु,  सगळे  

पािंर्ि  देशोधर्ीला  लागले  आिेि .  िनिासाि  आपण  तनघाले  िेव्िािं  त्यानी  
माझ्यािर  सिदेिाची  ि  नकूलाची  जबाबदारी  सोपिली  िोिी,  म्िणाल्या  िोत्या  
क िं,  िे  दोघे  त्यािंचे  फार  लार्के  आिेि  िेव्िािं  त्यािंची  काळजी  आिा  मी  पिािी  
म्िणून .  त्याची  िी  अिस्था  मी  नािी  केली  पण  जाब  मला  द्यािा  लागेल .  सािंगा  
मी  त्यािंना  कोणत्या  िोंर्ाने  जाब  देणार ?  नकुलाचेच  पिा,  िो  जगािील  सिाडि  

सुिंदर  पुरूष  आज  घोरे् सािंभाळि  आिे .  नािंि  काय  िर  ग्रिंतथक!  ज्याच्या  समोर  

कोणीिी  शत्रू  उभा  रिाि  नसें  िो  आिा  घोरे्  सािंभाळि  आिे .  विराट  राजापढेु  



जेव्िािं  नकूल  घोरे्  दाखिि  हफरिािंना  मी  पिािे  िेव्िािं  मला  लाज  िाटिे .  ह्ा  
सगळ्या  पररणस्थिीला जो  माणूस  जबाबदार आिे  त्याला  त्याची  णक्षिी  नािी .  

िो  आरामाि  राजाच्या बाजूला  बसून  त्याचे व्यसन  चालिि  आिे.  मला  सािंगा  
िकृोदर,  िे  सगळे  पुन्िा  पुन्िा  नजरे  समोर  येि  असिािंना  मी  कशी  शािंि  रािू ?  

मला  सिाडि  जास्ि  कष्ट  िोिाि  जेव्िािं  मला  समजिे  क िं  आपण  सगळे  प्रचिंर्  

सामथ्यडिान  आिोि  िरी  िे  सगळे  भोगािे  लागि  आिे .  ह्ाला  दैिगिी  
म्िणाियाचे  क िं  कमडगिी  िे  मला  सािंगा .  दैिगिी  सािंगून  जर  कोणी  कमडगिी  
लपिण्याचा  प्रयत्न  करि  असेल  िर  िे  मी मान्य  करणार  नािी.  िो  सरासर  

खोटेपणा  िोईल .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  विराट  पिड  भाग  एकोणीसािा  सिंपला.                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  विसािा 

त्या  नालायक  जुगारड्या  पिीमळुें  मी  सुदेश्नाची  नोकर  बनली आिे .  त्या  
सामान्य  अशा  राणीिसाि  रिािे  लागि  आिे .  अज्ञाििास  माझ्या  माथ्यािर  

लादला  गेला  आिे .  मला  त्या  दाश्यािंची  दया  येि  असे  ज्या  आपल्या  िाड्याि  

काम  करि  असििं,  आिा  दैियोग  पिा  कसा  झाला  आिे,  मीच  एक  दासी  
बननू  रिाि  आिे .  मला  िा  अज्ञाििासाचा काळ  कधी  एकदाचा सिंपिो  असें  
झाले  आिे .  सिाडि  जास्ि  त्रास  मला  िोि  आिे .  यश,  विजय,  पराजय,  िे  

माणसासाठी  सदैि  तलिीलेले  आिेि  त्याच्या दैिाि .  त्यापासनू  सुटका  नसिे  िे  



मी  जाणिे .  िरी  मी अशी  अपेक्षा  करिे क िं  िे  सगळे  अखेरीस  चािंगल्या  
समदृ्धीि  पराििीि  िोईल,  िो  हदिस  खरा .  उत्कषड  आणण  िाडस  िे आळीपाळीने  
येि  असिाि .  माझ्या सगळ्या  पिीिंच्या  प्राक्तनाि  उत्कषड  असेल  िर  िे  सगळे  

सिन  करण्यास  मी  ियार  आिे .  ज्यामळुें  यश  येिे  त्याच  कारणाने  अपयश  

सदु्धा  येि  असिे .  अरे  माझ्या  तभमा,  मला  िू  मारून  कािं  टाकि  नािीस .  िे  

िुझ्या  सारख्याला  हकिी  सोपे  आिे .  आजिर  हकिी  मोठे  मोठे  राक्षस  िू  मारले  
आिेस  मग  मला  एका  छोट्या  स्त्रीला  मारणे  िुला  हकिीिरी  सोपे  आिे .  असें  
मी  सािंगिे  कारण  मला  आिा  िा  अज्ञाििास सिन  िोि  नािी .  असें  म्िणिाि,  

जे  दसुयांना  मारिाि िे  प्रायः  दसुयाडकरू्न मारले  जािाि,  जे  दसुयाडला  भीक  

देिाि  िे  कधी  िरी  स्ििः  भीक  मागिाि,  जे  दसुयाडला  पराणजि  करिाि  िे  

स्ििः  पराणजि  िोिाि .  दैिाला  कािंिीिं  अशक्य  नसिे  ि  कोणीिी  दैिाला  
आव्िान  देऊ  नये .  मी त्या  शुभहदिसाची  िाट  पिाि  आिे  जेव्िािं  िा  अज्ञाििास  

सिंपेल,  आणखीन  दोन महिने  उरले  आिेि  िे  कसे  जािाि  त्याची  तचिंिा  मला  
काि  आिे .  आपल्यािर  िा  जो  प्रसिंग  गुदरला  आिे  त्यामळुें  कुरु  घराण्याची  
सिडदरू  नालास्िी  िोि आिे .  गृिकलिाि  कुरूििंशाचे  लोक  जे  स्ििाला  फार  

िूशार  समजिाि  िे  अर्कले  आिेि  िे  पािून  सगळे  जग  आपल्याला  िसि  

आिे .  सगळे  मजेि  रिाि  आिेि  ि  आपण येथे  वपचि  पर्लो  आिोि .  जेिढा  
विचार  करािा  तििके जास्ि  दःुख  िोिे .  मला  िाटिे  मी  माझ्या  बालपणी  
धात्रीचा  उपमान  केला  असेल  नकळिपणे म्िणून  मला  िे  सगळे  भोगािे  
लागि  आिे,  असें  िाटिे .  कारण  कोणिीिी  गोष्ट  विनाकारण  िोि  नािी .  आपले  

सखु  ि  दःुख  आपल्याच  कमाडची  फळिं  असिाि  असें  तनिीशास्त्र सािंगिे .  मी  
िुला  सािंगिे  तभमा,  आपण  जेव्िािं  अरण्याि  रिाि  िोिो  िेव्िािं मला  फारसे  
िाईट  िाटि  नव्ििे,  कधी  कधी  मला  मजाच  िाटि  िोिी  परिंिु, िे  माणसाि  

रिाणे  ि  िेसुद्धा  अशाररिीने  मला  फार  अिघर्  जाि  आिे .  जो  तभम  सिडस्िी  
माझा  िोिा  िो  आिा  एका  राजाचा  नोकर  झाला  आिे  अिो  दभुाडग्य .  िो  
मिाप्रिापी  धनिंजय  जो  अनेक  क्षवत्रयािंना  लोळिि  असें  िो  स्ििाच  मुलीिंमध्ये  
पर्लेला  आिे .  माणसाला  त्याचे  भविष्य  समजि  नािी  त्यामळुें  आपण  



एकाद्या  अिंधाप्रमाणे जगि  असिो .  भविष्यािील  खािंचखळगे  समजि  

नसल्यामळुें  आपण  धक्के  खाि  जगि  असिो .  कदातचि  म्िणूनच  दामोदरसदु्धा  
आपल्याला  मदि  करू  शकि  नािी .  आपले  भोग  आपल्यालाच  भोगािे  
लागिाि .  मला  माझे राणीपदाचे  हदिस  आठििाि .  माझ्या  पुढे  ि  मागे  अनेि  

सेविका  सिि  माझ्या सेिेसाठी  ियार  िोत्या  आणण  आज  काय  िर  मीिंच  राणी  
सदेुश्नाच्या  मािंगे  मािंगे धािि  आिे .  अरे  कौंिेया,  िे  आणखीन एक  दःुख  मी  
िुला  सािंतगिले .  णजने  कधी  कोणासाठी  चिंदन  सिाणीिर  उगाळले  नािी  िी  
आज  रोज  सुदेश्नासाठी चिंदन  उगाळि  असिे.  जी  कधी  कोणाला  घाबरली  नािी  
अगदी  तिच्या  नियांनासदु्धा  िी  आज  त्या विराटाच्या  पुढे  गुलामासारखी  उभी  
असिे .  त्या  राजाला माझ्याच  िािचे  गिंध लागिे  पुजेसाठी,  काय  जबरदस्िी  
आिे  पिा .            

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाप्रकारे  आपले दुःख  तभमाला  सािंगि असिािंना  िी  
मानीनी  ररू्  लागिे .  त्यानिंिर  िी  जे  िालिे  त्यामळेु  तभमाला  विशेष  त्रास  

िोिो .  िी  बोलिे,  जो कािंिी  माझा  दोष  असेल  त्यासि   मी  आज  जीििंि  आिे .  

मला  मेलेच  पाहिजे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  तभमाला  सुद्धा  गिीिरून  येिे,  िो  त्याचे िोंर्  त्याच्या  
दोनिी  पिंजाि  लपिून  अश्रू ढाळू  लागिो .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  विराट  पिड  भाग  विसािा  सिंपला .  

 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  एकविसािा   

तभम  तिला  सािंगिो, माझ्या  बािूबलाची  आणण  अजुडनाच्या  गािंर्ीिाची  छीःथू  
आिे  जर  आमच्या  असनूिी  िुला  असुरणक्षि  िाटि  असेल .  मला  अजािशत्रनूे  



थािंबिले  नसििं  िर  त्याचिेळी  मी  भर  सभेि त्या  मूखाडची  िाट  लािली  असिी .  

त्याने  मला  खुणिले  हकिं  असे  कािंिीिं  मी  केले िर  दयुोधनाचे  जे  िेर  त्या  सभेि  

आिेि  त्यािंच्या  करू्न िी  िािाड  िणस्िनापरुाि  जाईल .  म्िणून  मी  गप्प  झालो  
ि  िेथून  काढिा  पाय  घेिला .  आपले  युतधष्ठीर  विराटाच्या  सभेि  कौरिािंचे  कोण  

िेर  आिेि  त्याचा  अिंदाज  घेि  असिाि .  हकिं बिुना  त्यासाठीच िो  दरबाराि  

ठाण  मािंरू्न  बसलेला  असिो .  द्युिाचा  तनव्िळ  बिाणा  आिे .  हकचकाची  मस्िी  
उिरिण्यास  मला  फार  िेळ  लागणार  नािी,  परिंिु,  िे  जरा  जास्ि  सािधपणे  

करािे  लागेल .  िुझ्या  भाितनक  प्रभािाखाली  जर  आम्िी  गेलो िर  आपण  

सगळे  सािंपर्ले  जाऊ.  िे  चािंगले  िोणार  नािी .  आपल्याला  पुनः  िनिासाि  

जाियाचे  नािी,  आधीच  भरपून  काळ  िाया गेला  आिे,  आिा  आपल्याला  फार  

सािध  रिाियाला  पाहिजे .  जर  मी  त्या  हकचकाला  िेव्िािंच  ठार मारले  असिे  

िर  िी  िािाड  कौरिािंकरे्  तनणश्र्चिच  गेली  असिी .  आपल्याला  िे  िषड  म्िणजे  

आिा  कािंिीिं  हदिसच  फक्त  सािध  रिाियाचे आिे  म्िणून  त्या  हकचकाला  इिर  

गुप्त  मागाडने  ठार  मारािे  लागेल .  िू  मला  जे बोललीस  िे  जर  त्या इिर  िुझ्या  
नियांना  सािंतगिलेस  िर  िेसुद्धा  त्याचा  खत्मा  करण्यास  ियार  िोिील  परिंिु,  

आपल्याला  र्ोके  हठकाणािर  ठेिून  िे  काम  कराियाचे  आिे .  असें भािनावििश  

िोऊन  चालणार  नािी.  िुझ्या  अपमानाचा प्रत्येक  िेळी  आम्िी िचपा  काढला  
आिे,  मग  िे  राजा  जयद्रथ  तसिंधचा  असो,  दःुशासन  असो .  ह्ाचासदु्धा  नाश  मी  
करणार  आिे  पण  युक्त ने  िे  करािे  लागेल .  िुझ्या  गिंधिड  नियाडने  सरु्  उगिला  
असें  पसरािे  लागेल .  पण  िू  असा  जीि  देण्याच्या  गोष्टी  कृपया करू  नकोस .  

िू  जर  गेलीस  िर  मला  सुद्धा  जगिा  येणार  नािी .  म्िणून  अशी भाषा  नको .   

फार  पूिी  िोऊन  गेलली  एक  गोष्ट  मी  िुला  सािंगिो,  सजडति  नािंिाच्या  राजाला  
एक  सुिंदर  कन्या  असिे,  तिचे  नािंि  असिे  सुकन्या .  िी  भगृूच्या  ििंशािील  

ऋषी  च्यिनशी  लग्न करिे  ि  त्याच्यासि िनाि  जाऊन  रािू  लागिे .  च्यिन  

मोठा  िपस्िी  ि  िैराग्यपणूड  जीिन  जगि  िोिा .  त्याच्या  ध्यानस्थ  रिाण्यामळुें  
त्याच्या  भोििी  मुिंग्या िारुळ  बनििाि .  त्याची  पत्नी  त्याच्याबरोबर  िजार  िषे  
रिािे .  त्याच  प्रमाणे रामाची  बायको  जान्ििी  त्याच्या  बरोबर  िनाि  जाऊन  



रिािे,  िेथे  तिला  राक्षस  राजा  त्रास  देि असिो  िे  सगळे  िुला  सािंगण्याचे  

कारण  जे  िुझ्या  बाबि  िोि  आिे  िे  इिर िुझ्यासारख्या  िेजस्िी  असलेल्या  
बायकािंच्या  बाबिसदु्धा आधी  झालेले  आिे .  िा  इतििास  आिे .  अगस्त्य  ऋषीची  
पत्नी  लोपामदु्राचे  उदािरण  घे,  िेसुद्धा  िुझ्या  सारखेच  आिे .  म्िणजे  फक्त  

िुझ्याबाबिच  असे  िोि  आिे  असें  समजण्याचे  कारण  नािी .  सावित्रीचे  

उदािरण  घे ,   तिने  तिच्या  नियाडला,  तिच्या  सासयाडला  ि  स्ििःच्या  वपत्याला  
अशा  सगळ्यािंना  तिच्या  पातिव्रत्याने  मोठ्या  सिंकटािून  बािेर  काढले  आिे .  

अशी  मिान  बायकािंची ििाड  आपल्याकरे्  आिे .  म्िणून  िू  जसा  विचार  करिेस  

िे  अयोग्य  आिे .  आिा  फक्त  पिंघरा  हदिस  उरले  आिेि  अज्ञाििास  पूणड  
व्िायला,  िेिढ्यासाठी िू  घाई  करू  नकोस.  एकदा  कािं  िािं  काळ  सिंपला  क िं  
नसुिी  पिाि  रिा  त्या कौरिािंचे  काय  िोिे  िे .   

िे  तभमाचे  बोलणे  ऐकल्यािर  द्रौपदीला  मोठा  हदलासा  तमळिो.  िी  त्याला  
बोलिे,  "मी  त्या  दःुखाच्या  कारणाने  रर्ि  िोिे .  परिंिु,  िू  त्या  मिान  णस्त्रयािंची  
आठिण  मला  करून हदली  ि  मला  धीर आला .  राणी  कैकेयीसदु्धा  माझ्या  
देखणेपणाला  घाबरिे.  िी  तिचा  निरा  माझ्यापासनू  दरू  ठेिि  असिे .  मी  
यतुधष्ठीराला  आिा  दोष  देण्याचे  सोरू्न  देईन .  त्याि  कािंिीिं  अथड नािी  िे  मला  
समजले  आिे,  िुझ्या  सािंगण्यािरून .  परिंिु,  ह्ा  हकचकाचा  बिंदोबस्ि  

कराियालाच  पाहिजे .  मी  एकदा  त्याला  बजािले  आिे  क िं ,  माझे  पािंच  गिंधिड  
पिी  त्याचा  नाश  करिील .  िेव्िािं  िू  त्यािील  एक  गिंधिड  बनून  िे काम  केलेल  

िर  बरे  िोईल .  त्यानिंिर  कोणीिी  माझ्याकरे्  पिाणार  सुद्धा  नािी.  परिंिु ,  त्या  
मखुाडला  त्याच्या  िाकदीचा  एिढा  गिड  आिे क िं ,  िो  मला  म्िणिो,  हकिं ,  िो  
माझ्या  गिंधिड  नियांना तभि  नािी .  िो  म्िणिो  क िं ,  िो  असें  शिंभर  गिंधिड  एका  
झटक्याि  ठार  मारेल.  िे  ऐकल्यािर  मी  त्याला  सािंतगिले,  क िं,  माझे  गिंधिड  
पिी  कोणाला  मारू  इणच्छि  नािीि  पण  जर  िू  िुझी  मयाडदा  ओलािंर्लीस  िर  

मात्र  िुझे  कािंिीिं  खरे  नािी .  िे  ऐकून  िो  नीचात्मा  जोरजोरािंने  िसू  लागला .   

त्याच्या  बहिणाने  मला  त्याच्याकरे्  दारू  आणण्यासाठी  पाठिले  ि त्यानिंिर  जे  

घर्ले  िे  िुला  माहिि आिेच .  त्याच्या  िािर्ीिून  सुटण्यासाठी  मी  थेट  दरबार  



गिृाकरे्  धािण्यास  सुरूिाि  केली .  िेथे  िुम्िी  दोघे  िोिा .  त्याहठकाणी  मात्र  

सयूाडने  नेमलेल्या  अदृष्य  राक्षसािंने  त्याला  जोरािंने  माझ्यापासनू  दरू  फेकून  

हदले .  िे  सगळे  सभेि उपणस्थि  असलेल्या  सगळ्यािंने  पाहिले  आिे.  एिढे  झाले  

िरी  राजािंने  त्याच्या  मेव्िण्याला  जाब  विचारला  नािी  ि  उलट  मलाच  प्रश्र्न  

विचारू  लागला .  त्याचे  कारण  मला  त्या हकचकानेच  सािंतगिले  क िं ,  राजा  
विराट  गादीिर  आिे कारण  त्याला  हकचकानेच  िेथे  बसिले  आिे .  म्िणून  

त्याचे  सगळे  अपराध  राजा  र्ोळेझाक  करून विसरिो .  दरबारािील  मानकयानंी  
मात्र  माझी  बाजू  घेिली  िोिी .  म्िणून  मी सािंगत्ये  िुला,  जर  िू  त्याचा  जीि  

घेिला  नािीस  िर  मी  माझा  जीि  देईन .  त्याचे  पािक  िुला  लागेल .  एका  
पाप्याकरे्  कानार्ोळा  करणे  खयाड  क्षवत्रयाला न  शोभणारे  आिे  िे  िू  जाणिोस .  

जसें  पिीने  पत्नीला सािंभाळाियाचे  असिे  िसेंच  पत्नीनेसदु्धा  पिीला  
सािंभाळाियाचे  असिे.  िी  दिेुरी  जबाबदारी  असिे .  िे  सगळे मी  माझ्या  
वपत्याच्या  मािंर्ीिर  बसनू  ब्राह्मणािंच्या  िोंरू्न  ऐकले  आिे .  त्या  नराधमाने  
माझ्या  कमरेि  लाथ  मारली  िी  यूतधष्ठीर  पिाि  िोिे .  पण  त्याने मलाच  दोष  

हदला,  िे  मी  कसे  विसरेन  बरे" ?  "िुम्िीसुद्धा  पिाि  िोिा  पण  मला  सािरण्या  
ऐिजी  िुम्िी  कोठेिरी  गायब  झालाि" .  "आपण  मला  जटासरुाच्या  िािनू  

िाचिले  आिे  िे  मी  कधीच  विसरणार  नािी .  जयद्रथाच्या  पासून  िमु्िी  दोघािंनी  
मला  िाचिले  पण  यतुधष्ठीराने  त्याला  जीिनदान  केले .  काय न्याय  आिे  

िुमच्या  मोठ्या  भािाच्या  राज्याि" ?  " जर  िुम्िी  हकचकाचा काटा  नािी  
काढला  िर  मी  विष  प्राशन  करून  जीि  देईन .  कारण  िुम्िाला माझी  गरजच  

नािी,  मग  मी  का  रिाियाचे" ?  िा  विषय  िसण्यािर  नेण्याचा  नािी  िे  मी  
िुम्िाला  तनक्षून  सािंगि  आिे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  असें  बोलून  िी  तिचा  चेिरा  तभमाच्या  छािीि  घुसिनू  

ररू्  लागिे .  तभम  तिची  समजूि  काढण्याचा  प्रयत्न  करि  असिो .  िो  तिचा  
चेिरा  त्याच्या  िािाने पुसि  असिो .  शेिटी  िो  समजिो  क िं ,  हकचकाला  ठार  

मारण्यातशिाय  आपली पत्नी  मानणार  नािी.  िेव्िािं  िो  तिला  आश्र्िासन  देिो  
क िं,  िो  हकचकाला  ठार  मारेल .   



अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  भाग  एकविसािा  सिंपला.  

 

हकचक  िध  पिड   
भाग  बाविसािा   

तभम  तिला  बोलिो .  मी  हकचकाला  त्याच्या  सगळ्या  हिितचिंिकािंसि  मारून  

टाक न,  कािंिीिं  काळजी  करू  नकोस,  यज्ञसेने .  आिा  माझी योजना  नीट  

समजून  घे ,  उद्या  िू  त्याला  रात्री  एकािंिाि त्या  नतृ्यगिृाकर्ील शािंि  हठकाणी  
भेटण्यास  येण्यास  सािंग .  असा  िेळी  हकिं  िेथे  त्या  अिंधाराि  कोणीिी  नसेल .  

कारण  हदिसा  त्यामुली  नाचगाणी  करिाि ि  रात्री  िे  तनमडनषु्य  असिे .  िी  
जागा  त्याचा  समाचार घेण्यासाठी  उत्तम  आिे .  िेथे  त्याला  मी  त्याचे  सगळे  

वपिर  दाखिणार  आिे.  एक  सािधानकिा  िुला  बाळगािी  लागेल हक ,  जेव्िािं  िू  
त्याला  िो  तनरोप  देतशल  िेव्िािं  िेथे  कोणािी  नािी .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाररिीने  िी  योजना  आखल्यानिंिर िे  दोघे  त्या  
रात्रची  प्रतिक्षा  करि  असिाि .  िी  रात्र  िशीच  जािे  ि  दसुयाड  हदिशी  हकचक  

पनु्िा  तिला  भेटायला राणीिशािील  तिच्या  खोलीकरे्  येिो .  िेथे  िो  तिला  
मोठ्या  घमेंर्ीि  आिाज  देिो  क िं ,  "पिा िुझ्या  राजाकरे्  िक्रारीचान  कािंिीिं  
पररणाम  झाला  कािं" ?  "अग  सुिंदरी  िो  नािंिापरुिा  राजा  आिे .  खरा  राजा  मीिंच  

आिे .  मला  फार  काळ  िू  णझर्कारू  शकणार  नािीस  जर  िुला  मत्स्यदेशाि  

रिाियाचे  असेल  िर .  मी  िुला  अखेरचे  नीटपणे  विचारि  आिे,  बयाड  बोलािंने  
माझ्या  शयन  कक्षाि  येिेस  क िं  िुला  उचलून  घेऊन  जाऊ ?  मी  िलुा  खूप  सुख  

देण्याच्या  इराद्याने  आज  येथे  आलो  आिे .  मी  िुझा  दास  बनण्यास  ियार  आिे .  

मी  िुला  िजार  तनष्कि  बणक्षस  देईन  ि  अनेक  मुली  ि  पुरूष  िुझ्या  सेिेसाठी  
ठेिीन .  िुझ्यासाठी  खेचराने  ओढले  जाणारे  िीन  रथ  देईन" .  िे  ऐकल्यािर  

द्रौपदी  त्याला  बोलिे, "अशा  गोष्टी  इिक्या  मोठ्याने  कराियाच्या  नसिाि .  

िळू  बोलाियाचे  असिे  आणण  कोणाला  समजणार  नािी  अशा  प्रकारे  ह्ा  भेटी  
ठरिाियाच्या  असिाि.  जर  मोठ्याने  बोलणार  असतशल  िर  मी येणार  नािी .  

आपण  जर  भेटािे  असे  िुला  िाटि  असेल िर  िी  गोष्ट  अणजबाि  गुप्त  रािीली  



पाहिजे .  आम्िा  बायकािंना  असे  सिंबिंध  नेिमी  गुप्त  राखाियाचे  असिाि,  चिाठा  
करणार  असतशल  िर मी  येणार  नािी .  माझ्या  गिंधिड  नियांना  िे  समजिा  
कामा  नये  अशाप्रकारे सगळे  िू  गुप्तपणे  करणार  असतशल  िर  माझे  ऐक .  जर  

िू  िे  मान्य  करि  असतशल  िर  मी  िुझ्याबरोबर  कोठेिी  येण्यास  ियार  आिे" .   

िे  द्रौपदीचे  आश्र्िासक  बोलणे  ऐकून  हकचक  पार  वपघळून  जािो .  त्याच्या  
आनिंदाला  पारािार  रिाि  नािी .  आपला  िषड  आिरणे  त्याला  अशक्य  िोि  

असिे .  ज्या  गोष्टीची त्याला  प्रतिक्षा  िोिी  िी  इिक्या  सिजपणे  प्राप्त  िोि  

आिे  त्यामळेु  िो  िषडभररि  झालेला,  तिला  बोलिो,  कामािरू झालेला  िो  
नराधम  तिच्या  सगळ्या  गोष्टी  मान्य  करि  बोलिो,  "सािंग आपण  कोठे  

भेटायचे" ?                  

द्रौपदी  समजिे  क िं ,  मात्रा  लागू  पर्ि  आिे,  त्यामळुें  विशेष  समाधानाि  िी  
त्याला  सािंगिे  क िं ,  रात्री  अिंधार  पर्ल्यानिंिर  त्या  नतृ्यशाळेच्या आि  जेव्िािं  
िेथे  कोणीिी  नसिे  भेटाियाचे .  परिंिु,  जर  िू  िुझ्या  बहिणाला  हकिं िा  इिर  

कोणाला  त्याचा  सुगाि  लागू  हदलास  िर  िे  मला  समजेल  ि  मी  िेथे  येणार  

नािी .   िू  िेथे  पोिोचलास  क िं  मला  समजेल  मग  मी  िेथे  येईन" ,  असें  द्रौपदी  
त्याला  सािंगिे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि असिाि,  त्या  सिंभाषणानिंिर  िो  कःपुरूष िेथून  तनघनू  

जािो .  त्यानिंिर  िो सिंबिंध  हदिस  कृष्णेला  कािंिीिं  महिन्या इिका  लािंब  

असल्याचे  िाटि  िोिे .  िो  मूखड  हकचक मोठ्या  ियारीने  त्याच्या  साक्षाि  

मतृ्यकूरे्  मोठ्या  रुबाबाि  जाण्याची  व्यिस्था  करि  िोिा .  िो  मोठी  रिंगिदार  

स्िप्न  रिंगिि  िोिा .  सैरिंध्री  आपल्याला  तमळाली  म्िणून  िो  फार  खूष  झाला  
िोिा .  त्याला  माहिि नव्ििे  क िं ,  िो  त्या  रात्री  त्याच्या  कदडनकाळाला  भेटणार  

िोिा .  िशा  शुषीि  िो  त्याच्या  घरी  जािो.  मदािंध  असािं  िो,  त्याचा  वििेक  

िरिनू  बसलेला  िोिा.  त्या  रात्री  जाण्यासाठी  िो  खास  ियार  केले  सुगिंधी  
द्रव्य,  विशेष  ियार  केलेले  उिं ची  कपरे्,  गळ्याि  घालण्यासाठी  मिागड्या  माळा,  

अशी  सगळी  ियारी  करि  असिो .  त्याच्या  दृष्टीने  त्यािंने  एकादी  मोठी  लढाई  

णजिंकल्यानिर  करािा  असा  जामातनमा  केला िोिा .  त्याच्या  उत्सािाला  मयाडदा  



नव्ििी .  द्रौपदीला  आपले  िैभि  दाखिण्याची  त्याची  िी  नियारी  िोिी,  
ज्यामळुें  िी  सुिंदरी  त्याला  कायम  आपला  समजेल  अशी  त्याची  समजूि  िोिी .  

त्याि  रमलेल्या  त्या पुरूषाला  िो  हदिस कधी  सिंपाियाला  आला  िेसदु्धा  
समजले  नािी .   

त्याच  सुमारास  िी  पािंर्िािंची  पत्नी  तभमाच्या  पुढे  त्याच्या  भटारखान्याि  उभी  
िोिी .  िी  बोलली,  "अरे  शत्रूिंचा  नाश  करणायाड  माझ्या  नियाड,  मी  िुझ्या  
सािंगण्याप्रमाणे  त्याला त्या  नतृ्यशाळेि  रात्री  भेटण्यास  बोलािले  आिे .  आम्िी  
त्या  नतृ्यगिृािील  नृत्यशाळेि  भेटणार  आिोि,  असें  मी  त्याला  सािंतगिले  

आिे .  िो  िेथे  एकटान  येणार  आिे .  िो  सुिाचा  मुलगा  गिंधिांना मानि  नािी .  

िो  िेथे  आला  क िं ,  िू  त्याला  पकरू्न  ठार  मारतशल .  ज्याप्रमाणे  कृष्णाने  
कातलया  नागाला  उिं च  उचलनू  आपटले  िोिे  िसे  िू  ह्ाच्याशी  कराियाचे  आिे .  

िरच  माझे  समाधान िोईल .  असें  केल्याने  िुझा  माझा  ि  कुरुििंशाचा  मोठा  
सन्मान  िोणार  आिे".  

तभम  तिला  बोलिो,  "िुझे  स्िागि  असो, िुला  प्रसिंन्न  करण्यासाठी  मी  िे  

करणार  आिे .  िू  त्याला  िेथे  येण्यास  ियार  केले  िे  एक  चािंगले  सािंतगिले  

आिेस  मला .  जर  िो  खरोखरच  िेथे  आला  िर  परि  जाणार नािी  िेथून  

ह्ाबद्दल  िू  तनधाडस्ि  रिा .  जसें  हिर्ीिंबाला  उचलनू  आपटून  मारले  अगदी  िसेंच  

ह्ाला  मी  ठार  मारणार  आिे .  समाजाि  नैतिकिा  राखाियाची  असेल  िर  अशा  
लोकािंचा  नाश  िोणे  अगत्याचे  असिे .  त्याि  पाप  नािी .  जसें  इिंद्राने  ितृ्राला  
मारले  ि  जगािील  पाप  कमी  केले  िसे मी  आज  करणार आिे .  जर  

मत्स्यदेशाचे  लोक  त्याची  बाजू  घेिील  िर  मी  त्यािंनासदु्धा  ठार  मारीन .  

त्यानिंिर  मी  दयुोधनाला  मारणार  आिे .  िो पयंि  आपला  भाऊ  त्या  विराटाची  
नोकरी  करि  रािू  दे" .  तभमाचे  िे  बोलणे  ऐकून  द्रौपदी  त्याला  आठिण  करूम  

देिे  हकिं ,  िो  िे  गुपचुपपणे  करणार  आिे .  कोणालािी  समजिा  कामा  नये  क िं ,  

िू  िे  केले  आिेस" .  तभम  तिला  सािंगिो,  "ह्ा  योजनेिील गुप्तिा  फार  

मित्िाची  आिे  ि  त्याचे  चािंगले  भान  मला  आिे .  मी  त्या  हकचकाचे  र्ोके  असें  



फोर्णार  आिे  जसे  ित्ती  नारळाचे  फळिं  फोर्िो .  त्याने  जी  आगळीक  केली  आिे  

त्यासाठी  अशी  तशक्षा  त्याला  िोणे  आिश्यक आिे" .                        

िशैिंपायान  पुढे  सािंगिाि,  ठरल्या  प्रमाणे तभम  त्या  नतृ्यशाळेि  अिंधाराि  

जाऊन  बसिो .  िेथे  िो  हकचकाची  िाट  पिाि  असिो .  जसें  तसिंि  िरणाच्या  
तशकारीसाठी  दबा  धरून  बसिो .  अपेके्ष  प्रमाणे  िो  विराटाचा  मेव्िणा  
साजशृिंगार  करून  ठरलेल्या  िेळी  त्या  अिंधार  असलेल्या  नतृ्यशाळेि  येिो .  िेथे  

अिंधार  असिो .  िो  द्रौपदीला  आिाज  देिो,  "सैरिंध्री,  सैरिंध्री,  चालि  चालि  िो  
अनािूिपणे  तभमाच्या जिळ  येिो .  जसें  एकादे  लिान  जनािर  तसिंिाच्या  जिळ  

जािे  िसे  िे  िोि  असिे .  तभमाला  त्याचा राग  येि  असिो .  त्यामळुें  त्याचे  
िाि  तशितशिि  असिाि .  िो  त्या  सुिपतु्राचा  मतृ्यू  िेथे  बसलेला  िोिा .  

िासनेच्या  आिारी  गेलेला  िो  हकचक  िाि िलिि  िलिि  कोठे सैरिंध्री  िािाला  
लागिे  कािं  िे  पिाि असिो .  हकचक  बोलिो,  "अिो  सुिंदरी  मी  िुझ्यासाठी  
बोलल्या  प्रमाणे  सगळे  ियार  ठेिले  आिे .  त्या  अनेक  दास्या,  िे  नोकर,  िो  
सजिलेला  िार्ा  असें  सगळे  ियार  करूनच  मग  मी  येथे  आलो  आिे .  िू  कोठे  

लपली  आिेस ?  मी  त्यािंना  सािंतगिले  आिे  आपल्या  वििािाबद्दल  ि  त्यामळुें  िे  

सगळे  फार  खूष  झाले आिेि .  िे  िुला  सजलेली  पिाण्यास  आिूर आिेि .  िरी  
िू  कोठे  आिेस  िे  सािंग .  मी  िुला  घेऊन  जाणार  आिे  आपल्या िाड्याि" .   

तभम  त्याला  धरिो  ि  बोलिो,  "िू  फार सुिंदर  आिेस,  िुला आजिर  असा  
स्पशड  अनुभिाला  आला  नसेल .  िुला  बायकािंशी  मजा  कराियाला  फार  आिर्िे  

नािीिं  कािं" ?  िुझ्यासारखा  लिंपट  माणूस  दुसरा  नसेल" ,  असें  बोलनू  िो  त्याला  
त्याच्या  जबरदस्ि  पिंजाि  पकरू्न  आिळायला  लागिो .  तभम  त्याला  ऐकलिो  
क िं  िुझी  बिीण  िुला  मेलेला  पिाणार  आिे .  कारण  तिनेच  सािंतगिले  आिे  क ,  

मत्स्य  देशाि  बायकािंशी  िरकि  करणायाडला  ठार  मारण्याची  तशक्षा  असिे .  

िुला  मारल्यानिंिर  तिची  सैरिंध्री  सुखाने  येथे रािू  शकेल .  िुझ्या  मतृ्यनूे  िुझा  
बहिणीचा  निरासदु्धा सुखाने  राज्य  करू  शकेल .  थोर्क्याि  िुझे  मरणे  

सगळ्यािंना  फायद्याचेच आिे .  तभमाने  त्याचे  केस  पकर्ले  िोिे िे  हकचकाने  
त्याच्या  िािर्ीिून  सोर्िले  ल  तभमाचा  िाि पकर्ला .  त्यानिंिर  त्यािंच्याि  द्विंद्व  



सरुू  झाले .  िािापायी िोिी .  जसें  दोन  ित्ती  झुिंजािेि  असे  िे  िोि  िोिे .  िी  
लढाई  िली  आणण  सुग्रीिाच्या  द्विंद्वाची  आठिण  करून  देि  िोिी.  िे  त्याची  
नखे,  दािंि  िापरि  िोिे .  हकचकािंने  एक  जोराचा  फटका  तभमाला  मारला .  परिंिु,  

त्याचा  कािंिीच  पररणाम  तभमािर  झाला  नािी .  दोन  बैल  झुिंझािेि  असें  िे  िोि  

िोिे .  त्यािंच्या  त्या  िािापयीचा  आिाज  बािेर  जाऊ  लागला .  त्या  शािंििेि  िो  
विशेष  जाणिि  िोिा.  पण  िी  जागा  िाड्या  बािेर  लािंब  िोिी .  त्यािंची  
मारामारी  फारकाळ  चालणारी  नव्ििी  कारण  लिकरच  हकचक  थकल्याचे  

तभमाला  समजले .  एक  दोनदा  िो  तभमाला  जतमनीिर  आदऴिे पण  त्याचा  
तभमािर  विशेष  पररणाम  झालेला  हदसि  नािी .  त्या  एकािंि  जागी त्यािंची  झुिंज  

िोि  िोिी .  सुरूिािीला  हकचकाचा  जोर  फार  िोिा  परिंिु,  कािंिीिं  िेळानिंिर  िो  
थकल्याचे  समजू  लागले .  त्या  मारामारीि िे  एकमेकािंना  आव्िान  देि  िोिे .  

त्यािंच्या  त्या  झुिंजीमुळें  िे  नतृ्यगिृ  िादरून  तनघाले .  हकचक  परुिा  थकला  
आिे  िे  समजल्यािर  तभमाने  त्याला  आिळण्यास  सुरूिाि  केली .  तभम  त्याने  
हदलेले  फटके  शाि  िोिा  पण  त्यामळुें  त्याला  कािंिीिंच  िोिक  नव्ििे .  परिंिु,  

त्या  जोरदार  फटक्यािंमळेु  हकचक  थकि  िोिा .  त्याला  उसिंि  तमळणार  नािी  
इिक  दक्षिा  तभम  घेि  िोिा .  िी  तभमाची  कुस्िी  करण्याची पद्धि  िोिी .  

हकचक  पूणडपणे  थकला  आिे  िे  समजल्यािर  तभमाने  त्याचे  फटके  माराियाला  
सरुूिाि  केली .  िे  इिके  जोरदार  िोिे  क िं  हकचकाला  भोिळ  आली  ि  िो  बेशुद्ध  

झाला .  तभमाने  त्याला उचलून  जोराि  जतमनीिर  आदळाियाला  सरुूिाि  केली .  

त्यािंमळुें  िो  आणखीनच  खलास  िोि  िोिा .  हकचकाच्या  घशािनू घर  घर  ऐकू  

येऊ  लागली .  िो  आिाज  जास्िच  मोठा  िोिा  म्िणून  तभमाने त्याचा  गळा  
आिळायला  सुरूिाि  केली .  हकचकाचा  श्र्िासोंश्र्िास  बिंद  झाला  िोिा .  तभमाच्या  
फटक्यामळेु  त्याची  सगळी  िार्िं  िुटलेली िोिी .  शरीराचा  चोळामोळा  झाला  
िोिा .  हकचक  मेला  िोिा .  तभम  त्याला  िळकटी  गुिंर्ाळिाि  िसे  गुिंर्ाळिो  
त्याला  समजिे  क िं  हकचकाचा  खेळ  सिंपला  आिे .  त्यािेळी  िृकोदर  स्िगि  

बोलिो,  "कृष्णाची  तचिंिा  आिा  सिंपली" .  िो  द्रौपदाला  बोलाििो,  जी  िेथे  

अिंधाराि  रािून  िे  सगळे  पिाि  िोिी .  "कृष्णा,  पिा  िुझा  शत्रू  मेला  आिे .  मी  



माझे  किडव्य  पूणड  केले,  िुला  हदलेला  शब्द पूणड  केला  आिे" .  हकचकाचे  कपरे्  

फाटलेले  असिाि  ि त्याचे  सगळे  मौल्यिान  दातगने  इिस्ििः  विखरूलेले  

असिाि  त्या  नतृ्यशाळेमध्ये .  िो  तिला  बोलाििो  दाखििो  त्याचे  काय  झाले  

आिे .  तभम  अजूनिी रागाच्या  भराि  थरथरि  िोिा .  कृष्णा  त्याला  शािंि  

करण्याचा  प्रयत्न  करि असिे .  अधाराि  कािंिीिंहदसि  नव्ििे  म्िणून  िो  मशाल  

पेटििो  ि  िे  दोघे  त्या  अिंधूक  प्रकाशाि पिािाि  हकचकाचे  िकुरे्  झालेले  

शरीर .  जर  कोणी  िुला  त्रास  देईल  िर  मी  त्याला  अशाररिीने  ठार  मारीन .  

त्यानिंिर  िो  िेथून  तनघनू  जािो  ि  तिलासुद्धा  िेथे  न  थािंबण्याचे  सािंगिो .        

दसुयाड  हदिशी  सगळ्यािंना  समजिे  क िं  हकचकाचा  नाश  झाला  आिे .  िे  

समजल्यािर  सगळे  विराट  नगरीचे  लोक सुटकेचा  श्र्िास  घेिाि .  द्रौपदी  
सगळ्याना  सािंगि  सुटिे  क िं  तिच्या  गिंधिड पिीने  त्याला  शासन  केले  आिे .  

अनेकािंच्या  सुिंदर  बायकािंना  िो  बळजबरीने नेि  असें  त्यामळुें  त्याच्या  मतृ्यनूे  
सगळे  नगरिासी  आनिंद  व्यक्त  करिाि .  हकचकाच्या  शरीराचे  असे  िाल  झाले  

िोिे  क िं ,त्याचे  र्ोके  कोठे  ि  िाि  कोठे  आणण  पाय  कोठे  त्याचा  पत्ता  लागि  

नव्ििा .  लोक  समजू लागले  क िं ,  त्याला सैरिंध्रीच्या  गिंधिड  पिीनचे  मारले  
असणार .  ज्या  प्रकारे त्या  देिाच्या  तचिंधड्या  झाल्या  िोत्या  िे कोणी  राक्षस  

हकिं िा  गिंधिडच  करू  शकिो  असें  लोक  बोलू  लागले .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  भाग  बाविसािा  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  िेविसािा 

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  हकचकाचे  आप्त िेथे  जमले  ि  शोक करू  लागले .  

हकचकाच्या  देिाची  जी  अिस्था  झालेली िोिी  िू  पािून  त्याचे  नािेिाईक  

घाबरून  गेले .  त्याच्या  अिंगािरील  केस  िाठ  उभे  रािीले .  एकाद्या  दानिाला  
इिंद्राने  मोरू्न  िोरू्न एक  गठ्ठा  असें  गोळा  केलेले  त्याचे रुप  पोिून  िे  

गभडगळीि  झाले .  त्यािंना  कािंिीिं  सुचेना .  त्याचे  िे  गाळा  झालेले  शरीर  घेऊन  िे  

त्याच्या  अिंत्यविधीसाठी  तनघाले .  िे  सगळें  राजाला  सािंगिाि,  िी  िुमच्याकरे्  

काम  करणारी  सैरिंध्री  अशभु  आिे .  तिला  मारून  चाकले  पाहिजे  नािीिर  तिला  
राज्यािून  बािेर  काढून  टाकले  पाहिजे .  एक  बोलिो  तिला  ठार  मारण्या  ऐिजी  
आपण  तिला  ह्ाच्या बरोबर  बािंधून  जीििंि  जाळून  टाकू .  असें  केल्याने  
हकचकाच्या  आत्म्याला  शािंिी  तमळेल .  िे  सगळे  हकचकाचे  आप्त  विराट  राजाला  
सािंगिाि,  "अिो  राजा,  ह्ा  बाईमळुें  आपला सेनानी  मारला  गेला, िी  चेटक ण  



असािी .  म्िणून  तिचा कायमचा  बिंदोबस्ि  केला  पाहिजे .  त्यासाठी  आमचे  मि  

असें  आिे  क िं ,  ह्ा  सटिीला  त्याच्या  चीिेिर  बािंधून  िी  चीिा पोर्िनू  हदली  
पाहिजे .  राजाला  त्या सुिािंच्या  िाकदीची  पूणड  कल्पना  िोिी  म्िणनू  िो  त्याला  
परिानगी  देिो .  त्यामळुें  द्रौपदीला  त्या  मढ्याबरोबर  जाळून  टाकण्याचे  ठरिे .  

िे  समजल्यािर  घाबरून  गोठून  गेल्यासारशी  एका  जागी  गप्प  उभी  असलेली  
द्रौपदी  पुढे  काय  िोणार  त्याचा  विचार करि  िोिी .  त्या हकचकाच्या  
नािेिाईकािंनी  द्रौपदीला  त्याच्या  प्रेिाबरोबर  बािंधले  ि  िे  स्मशानाि  जाऊ  

लागले .  त्यािेळी  िी कृष्णा  मोठ्याने  ओररू्न  तिच्या  पािंच  पिीिंच्या  नािंिािंने  
आक्रोश  करू  लागिे .  "अिो  जय,  जयिंि, विजय  आणण  जयत्सेन,  जयद्वल  

आपण  सगळे  कोठे  अिाि .  िे  पापी  सुि  लोक  मला  जाळण्यासाठी  स्मशानाि  

नेि  आिेि,  मला  िाचिा" .  "अिो  िेजस्िी गिंधिांनो  मला  िाचिा" .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  तभम  त्यािेळी  तनजलेला  िोिा  िो  तिच्या  आक्रोशामळुें  
जागा  िोिो  ि  तिला  बोलिो,  "अिो  सैरिंध्री, मी  िुझी  िाक  एकली  आिे  ि  मी  
िुला  त्या  सुिािंच्या  पासनू  िाचिणार  आिे".    

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  सगळ्या  सुिािंना  मारून  टाकण्याची  इच्छा  असलेला  
िो  पिनपतु्र  त्याचे  शरीर  फुगिू  लागिो  ि त्याचा  आकार  खूप मोठा  िोिो .  

त्याच्या  अिंगािरीन  कपरे्  िो  बदलिो  ि  िाड्यािून  दसुयाड  िाटेने  बािेर  पर्िो .  

िो  िे  हकचकाचे  नािेिाईक  कोणत्या  हदशेने  गेले  त्याचा  अिंदाज घेि  त्यािंच्या  
मागून  जाऊ  लागिो .  िे  स्मशानाि  चीिा  रचि  असिािंना  तभम  एक  मोठे  झार्  

उपटिो  ि  िे  अिाढव्य  आकाराचे  झार्  घेऊन  साक्षाि  यम  असािा  असा  िो  
त्याच्या  वितचत्र  रुपाि  त्या  लोकािंिर  धािनू  जािो .  िे  झार् गदेप्रमाणे  िो  
हफरिि  त्या  सुिािंिर  िल्ला  करिो .  सुिािंना िो  हदसिो,  िे  समजिाि  क िं ,  ह्ा  
सरैिंध्रीचा  कोणी  गिंधिड पिी  आपल्यािर  िुरू्न  पर्ि  आिे .  िे  पािून  त्यािंची  
िारािंबळ  उर्िे  ि  िे  स्मशान  सोरू्न  सैरािैरा  धािू  लागिाि .  िे  एकमेकािंना  
सािंगिाि,  िो  पिा  तिचा  गिंधिड  पिी  आपल्यािर  चाल  करून  येि आिे .  िे  प्रेि  

िेथेच  टाकून  िे  पळून  जािाि .  त्यािंना  तभमाच्या  िािािील  िो  प्रचिंर्  झार्  

हदसि  असिे .  त्याचा प्रमुख  आदेश  देिो  क िं,  ह्ा  बाईला  सोरू्न द्यािे  नािीिर  



िो  भयिंकर  गिंधिड  आपणा  सिांना  ठार मारेल  जसे  हकचकाचे  झाले .  िे  

द्रौपदीला  मोकळे  करिाि .  आणण  तिच्या  पिीकरे्  जाण्यास  सािंगिाि .  िे  सुिाचे  

नािेिाईक  आपापल्या  घरी  धुम  ठोकून  पळिाि .  त्यािंना  मागे  िळून  पिाण्याची  
सदु्धा  इच्छा  रिाि  नािी .  द्रौपदी  तभमाला  भेटिे,  िो  तिला  सािंगिो,  जा  िू  
राणीिशाि  जा,  मी  छुप्या  मागाडने  भटारखान्याि  पोिोचिो .  तभम  त्यािंच्यापकै  
कािंिीिंना  त्या  िकृ्षाच्या  फटक्यािंने  ठार  मारून  यमाकरे्  पाठििो .  जणू  इिंद्र  

दानिािंना  मारि  आिे  असें  िे  िोिे .  द्रौपदी  तिच्या  खोलीि  जािे  ि  तभम  छुप्या  
िाटेने  त्याच्या  भटारखान्याि  जािो .                         

िशैमपायन  पुढे  सािंगिाि,  एक  लक्ष  सुि िो  त्यािेळी  मारून टाकिो .  त्या  
मेलेल्या  सुिािंचे  तछन्नतभन्न  झालेली  प्रेिे रस्त्यािर  पर्लेली  िोिी .  त्यािंच्या  
अिंगािर  झार्ािंच्या  मोठ्या  मोठ्या  फािंद्या  पजलेल्या  िोत्या,  िे  दृष्य  असें  िोिे,  

जनमेजया,  जणूकाय  मोठे  िादळ  आले  िोिे ि  त्याि  िे  मेले  आिेि .  िे  पािून  

विराट  नगरीचे  रिीिासी  आश्र्चयड  करि  िोिे .  त्यािंच्या  आयुष्याि  असा  प्रकार  

त्यािंनी  कधी  पाहिलेला नव्ििा .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  भाग  िेविसािा  सिंपला .    

 
 

हकचक  िध  पिड   
भाग  चोविसािा 

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  िे  पाहिलेले  नागरीक  राजाला  भेटिाि  ि  जे  घर्ले  

िे  सािंगिाि .  िे  सािंगिाि,  "अिो  राजा, िे  सुिािंचे  मजबूि  शरू  योदे्ध  त्या  
गिंधिाडने  एका  झटक्याि  नारून  टाकले .  त्यािंची  प्रेिे  िेथे  विखरून  पर्ली  
आिेि .  त्या  सैरिंध्रीला त्या  लोकािंना  सोरू्न  हदले  आिे .  िी  राजिाड्याकरे्  येिच  

असेल .  लोक  तिचे  अप्रतिम  सौंदयड  पिाि  असिाि .  िे  राजाला  विनिंिी  करिाि  

क िं,  िी  बाई  फारच सुिंदर  आिे  ि  तिच्यामळुें  आपले  राज्य सिंकटाि  परू्  

शकिे .  लोकािंचे  िे  ऐकून  राजा  सािंगिो,  "प्रथम  त्या  सगळ्या  सुिािंचे  अिंत्यविधी  



उरकून  घेऊ  मग  विचार  करू  त्या  बाईचे  काय  कराियाचे  त्या  विषयी .  त्यािंच्या  
चीिेिर  सुगिंधी  द्रव्य  तशिंपािे  म्िणजे  त्यािंच्या  पे्रिाची  दगुंधी  पसरणार  नािी" .   

त्यानिंिर  घाबरलेला  राजा  आपल्या  राणीला  बोलािनू  घेिो  ि सािंगिो,  जशी  
िुझी  दाई  घराि  येऊल  तिला  सािंग,  "िुझे  भले  िो,  आिा  िू  आमच्या  राज्याि  

रािू  नकोस .  आमच्या  राज्याला  िुझ्यामळुें  धोका  िोऊ  शकिो, असें  सगळे  

लोक  सािंगि  आिेि .  म्िणून  िू  आमचे  राज्या  सोरू्न  कोठेिी तनघून  जा" .  

"िुझे  गिंधिड  पिी  आमचे  राज्य  नष्ट  करू  शकिील .  कारण  िुझ्या  सौंदयाडमळुें  
पनु्िा  असा  प्रकार  िोणार  नािी  असें  सािंगिा  येणार  नािी .  म्िणून  राजाला  िो  
धोका  पत्कराियाचा  नािी" .   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  त्या  प्रकारानिंिर कृष्णाला  कोणाची  तभिी  िाटेनाशी  
झाली .  तिने  तिचे  पाय  ि  कपरे्  पाण्याि  धिुले .  िशी  िी  एकटी  नगराकरे्  

जाऊ  लागली .  तिला  पािून  त्या  नगरािील  रहििासी  घाबरून  तिच्या  पासनू  दरू  

रिाि  िोिे .  कािंिीिं  नागरीक  त्यािं  गिंधिाडच्या भयाने  गािंि  सोरू्न  दूर  पळून  गेले .  

कािंिीिंनी  त्यािंचे  र्ोळे  घट्ट  तमटून  घेिले  िोिे.   

अरे  जनमेजया,  त्या  भटारखान्याच्या  दरिाजाि  िी  कृष्णा  तभमाला  पिािे,  िो  
अजूनिी  भयिंकर  तचर्लेला  हदसि  िोिा .  जणू  साक्षाि  काळ  िेथे  उभा  आिे  

असे  एकाद्याला  िाटािे.  िी  त्याच्या  जिळ जाऊन  बोलिे  अशा  आिाजाि  क  
िो  फक्त  त्या  दोघािंनाच  समजेल .  "अिो  गिंधिड  मिाराज, आपण  मला  
िाचिल्या  बद्दल  मी  आपली  ऋणी  रािीन".  तिचे  िे  बोल  ऐकल्यािर  तभम  

तिला  सािंगिो,  "आपले  गिंधिड  पिी  आपली  सेिा  करण्यासाठी  निेमीच  ियार  

असिाि" .   

धनिंजय  त्या  नतृ्यशाळेि  राजाच्या  मुलीला नृत्य  तशकिि  असिो  िो  कृष्णेला  
भेटिो .  िे  एकमेकािंशी बोलिाि,  "सुदैिाने  िे  सगळे  चािंगले  झाले.  िू  सुरणक्षि  

आिेस  िे  पािून  बरे िाटले .  िू  तनरपराध  असूनिी  िुझ्यािर उलट  बालिंट  

आणणायाड  सुिािंचा  नाश  झाला  िे  एकापरीने उत्तम  झाले .  निंिर  बृिन्नला  तिला  
विचारिे,  "आिा  िू कशी  आिेस ?  मला  िे  सगळे  एकदा िुझ्या  करू्न  

ऐकाियाचे  आिे" .  मी  माझा  समय  मजेि घालिि  आिे .  िू  सदु्धा  कािं  नािी  



येि  नतृ्यगिृाि ?  कोणाला  कािंिीिं  िाटणार  नािी" .  सैरिंध्री  तिला  सािंगिे,  "िुझिं  
देि  भलिं  करो,  परिंिु, िुला  माझे  दःुख  कसे  समजणार,  िू  येथे मुलीिंि  मजेि  

असिोस .  मला  िाटिे िू  माझी  मस्करी  करि  आिेस .  सुखाि  असलेले  नेिमी  
दःुखाि  असलेल्यािंची  अशीच  चेष्टा  करिाि".  बृिन्नला  तिला  सािंगिे,  "िुला  
माझे  दःुख  कसे  समजणार ?  त्यासाठी  नपसुक  व्िािे  लागिे .  आपण  नेिमी  
एकत्र  राहिलो  आिोि, मग  मी  िुझी  मस्करी  करीन  असें  िुला  कसे  िाटिे ?  

िुला  िाटिे  कािं  क िं मी  इिका  दषु्ट  आिे  क िं ,  िुझी  अशाप्रकारची  मस्करी  
करीन ?  जेव्िािं  िू  दःुखाि  िेव्िािं  आम्िी  सगळे  दःुखाि  असिो  िे  िुला  कधी  
समजणार ?  म्िणिाि  नािं  कोणीिी  दसुयाडचे  मन  पूणडपणे  समजू शकि  नािी .  

िेंच  खरे" .   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  त्यानिंिर  द्रौपदी इिर  मुलीिंसि  राजिाड्याि  जािे .  

िी  सुदेश्ना  राणीसमोर उभी  रिािे .  सुदेश्ना  राजाच्या  आदेशाचे  िाचन  तिच्यापढेु  

करिे .  ि  सािंगिे  ह्ापुढे  िू  येथे  रिाियाचे  नािी .  िुला  जेथे  जािेसे  िाटिे  िेथे  

िू  तनघून  जा,  िुझा  पगार  मी  िुला  िाबर्िोब  देऊन  टाकण्यास ियार  आिे .  

राजाला  िुझी  तभिी  िाटिे  कारण  िू  िुझ्या  गिंधिांबरोबर  असिेस .  आम्िाला  िे  

हदसि  नािीि  म्िणून िा  प्रकार  हकचकाबद्दल  झाला .  िो  दसुयाड  कोणाबरोबर  

िोणार  नािी  ह्ाची  शाश्र्ििी  कोण  देणार ?  म्िणून  ह्ाि  सगळ्यािंचे  भले  आिे  

क िं,  िू  येथून  तनघून जािे .  िू  खूप  सुिंदर आिेस,  िुझा  स्िभाि  सुद्धा  खूप  

चािंगला  आिे,  सिड  कािंिीिं  छान  आिे  िरी आिा  आम्िाला  िुझी  तभिी  िाटू  

लागली  आिे" .  िे  ऐकल्यािर  द्रोपदी  राणीला  विनिंिी  करिे  क िं,  दसुरीकरे्  

जागा  तमळे  पयिं  िी िेथेच  रािू  इणच्छिे .  तनदान  आणखीन  फक्त  िेरा  हदिस  

मला  येथे  रिाण्याची परिानगी  द्या,  त्यानिंिर  मी  स्ििःिून  यथेनू  तनघनू  

जाईन .  कारण  ह्ाबद्दल  मला  माझ्या  नियांना  सािंगािे  लागेल, त्याला  थोर्ा  
अिधी  लागिो .  मी  स्ििःसदु्धा  येथे  रिाण्याच्या  मनणस्थिीि  नािी .  म्िणून  

राजाला  सािंगा  ि  मला  िेिढी  सिलि  तमळिनू  द्यािी .  माझ्या  पिीिंना  आपण  

घाबरिा  पण  िे  फार  चागले  आिेि,  त्यािंच्याशी  जर  िुम्िी चािंगले  सिंबिंध  

प्रस्थावपि  केलेि  िर  त्याि  िुमच्या  राज्याचा  फायदा  िोऊ  शकिो .  हकचकाला  



जे  भोगािे  लागले  िे  त्याच्या  कमाडचे  फळ  िोिे .  त्यासाठी  राजानी  घाबरण्याची  
आिश्यकिा  नािी .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड,  विराट  पिड  भाग  चौविसािा  सिंपला .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हकचक  िध  पिड  (सिंपले)  

भाग  पिंचविसािा 



िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  हकचकाची  ित्या  ि  त्याबरोबर  त्याच्या  लाखापके्षा  
जास्ि  नािेिाईकािंचा  सिंिार  िे  ितृ्त  सिडदनू  पसरिे .  अशा  ितेृ्तमळेु लोक  घाबरून  

जािाि .  आश्र्चयड  ि  तभिी  अशी  दिेुरी  प्रतिक्र या  सगळे  लोक  देि  असिाि .  

कौरिािंनी  मत्स्य  देशािील  आणखीन  माहििी  तमळिली  त्यािंना  समजिे  क िं ,  

त्या  राज्याि  हकचक िा  सुि  ििंशाचा  सरसेनानी  प्रबळ  परिंिु, बायकािंबद्दल  

िाईट  नजर  असलेला  म्िणून  कुप्रतसद्ध  िोिा,  त्याचप्रमाणे  त्या  राजाचा  
स्ियिंपाक ,  िल्लभ  नािंिाचा  फार  शक्त मान िोिा  इिका  क िं  िो ित्तीशी  झुिंज  

देि  असे .  ह्ा  निंिर हकचकाचा  िध  गिंधिाडने  केला  अशासाठी  क िं ,  त्या  
राजाच्या  राणीच्या  सैरिंध्रीची  िो  छेर्  काढिो, णजचे  पािंच  गिंधिड  पिी  आिेि .  ह्ा  
कथा  सगळ्या  प्रदेशाि  िायाड  सारख्या पसरल्या  ि  कौरिािंपयिं  येऊन  

पोिोचल्या .  त्यािेळी कौरिािंचे  गुप्त  िेर  सिड  देशािंि  पािंर्िािंना शोधि  हफरि  

िोिे .  िे  गािंिोगािंिी, िनोिनी,  दयाडखोयाडि,  नद्यािंच्या  िटािंिर,  तिथडके्षत्री,  
नगरोनगरी  िे  पािंर्िािंना  िुर्कण्याचा  प्रयास  करि  िोिे  परिंिु  त्याना  त्यािंचा  
थािंगपत्ता  लागि  नव्ििा .  परिंिु  त्याना  यश येि  नव्ििे .        

धिृराष्टाराचे  पुत्र  ि  त्यािंचे  तमत्र  कणड,  शकूनी,  दःुशासन,  द्रोण,  कृप  असें  सगळे  

सभेि  बसले  िोिे  ि दुयोधनाला  तचिंिा  खाि  िोिी  क िं ,  एक िषड  सिंपण्यास  

कािंिीिंच  हदिस  राहिले आिेि  ि  अजून  त्याच्या  शत्रूिंचा  शोध  लागि  नािी .  िे  

बोलि  असिाि,  आपण  सगळे  प्रदेश  शोधले  आिेि  पण  त्यािंचा जरासासदु्धा  
सगुाि  लागि  नािी, काय  कामाची  अशी  गुप्तिेर  व्यिस्था जी  त्यािंना  
शोधण्याि  अपयशी  िोि  आिे .  असा  एकिी  प्रदेश  आपण  सोर्ला  नािी  हकिं  िेथे  

आपले  िेर  गेले  नािीि .  दुःशासन  पुन्िा  बोलिो,  "कािंिी  म्िणा पण  पािंर्िािंचे  

दैि  बलित्तर  ठरि  आिे" .  कणड  बोलिो,  " कदातचि  िे  मेले  असाििे .  कारण  

त्यािंची  एकिी  खूण  कोठेिी  तमळि  नािी" .  द्रोण  सािंगिाि,  "त्यािंचा  नाश  िोणे  

शक्य  नािी  कारण,  िे सामान्य  माणसे  नािीि,  िे  दैिी  जन्माचे  आिेि .  असे  

लोक  त्यािंचे  विदीि  कायड  केल्यातशिाय  मरि  नसिाि" .  अशाप्रकारे  त्यािंची  
चचाड  िोि  असिािंना  त्यािंना  हकचकाच्या  मतृ्यचूी  अजब  किाणी  ऐकाियाला  
तमळिे .  कािंिीिं  िेर  द्वारकेला  जाऊन  पिािाि  त्यािंना  िाटि  असिे  क िं ,  पािंर्ि  



वप्रशिाच्या  पािंचालाि नािीिर  कृष्णाच्या  द्वारकेि  िे  लपले  असणार  पण  िो  
शोधसदु्धा  व्यथड  जािो.   

हकचकाने  कौरिािंच्या  सनै्याचा  िेळोिेळी  पराभि  केला  िोिा  त्या  राज्याकरू्न  

जी  बािमी  येिे  त्यािंने  त्या  सगळ्याची  झोप  उर्िे .  हकचकाला एका  गिंधिाडने  
मारले  िी  बािमी  कौरिािंच्यासाठी  मोठी  आनिंदाची  िोिी  कारण  त्यामळुें  आिा  
मत्स्य  देश  पादाक्तािंि  करणे  सोपे  िोणार  िोिे .   

हकचक  िधाच्या  ितृ्तािील  िपतशलामळुें  मात्र  िे  सािध  िोिाि  कारण,  अिंधाराि  

एक  गिंधिड  त्याचा  चेंदामेंदा  करिो  ि  िो  एका  सैरिंध्रीचा  पिी  आिे  आणण  त्या  
सरैिंध्रीचे  पािंच  गिंधिड  पिी  आिेि,  िे  सगळे  कािंिीिरी  त्यािंच्या शत्रूची  मािीिी  
असािी  असे  शकूनी  ि कणाडला  खात्रीने  िाटू लागिे .  िे  समजिाि  क िं ,  त्यािंना  
पािंर्िािंचा  सुगाि  लागला  आिे .  परिंिु,  आिा  फक्त  चार  हदिस  उरले  आिेि .  िे  

सिंपले  ि  पािंर्िािंना  आपण  पकर्ले  नािी  िर आपला  सगळा  खेळ  व्यथड  जाईल .  

ह्ा  विचारािंने  दयूोधन  बेचनै  झाला  िोिा .  आिा  काय  कराियाचे त्या  पािंर्िाना  
िेळीच  पकर्ण्यासाठी  असा  प्रश्र्न  िो  त्याच्या  तमत्रािंना  विचारिो .   

अशाररिीने  हकचक  िध  पिड  सिंपले,  विराट  पिड  भाग  पिंचविसािा  सिंपला .                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



गो  िरण  पिड  (सुरू)   

भाग  सणव्िसािा 
िशैिंपायन  पुढे  सािंगि असिाि,  दयुोधनाला  त्याच्या  िेरािंकरू्न  हकचक  िधाची  
बािमी  समजल्यािर  िो  त्याच्या  तमत्रािंना  बोलिो,  "काळाचा  महिमा  कोणालािी  
समजि  नािी .  पिंरु्ची मुलिं  अज्ञाििासािील  मोठा  काळ  यशस्िीपणे  व्यिीि  

करि  आिे .  आिा  फार  थोर्ा  काळ  उरला  आिे .  त्या  कािंिीिं  हदिसाच्या  काळाि  

जर  आपण  त्यािंना  उघरे्  पार्ले  नािी  िर  िे  मुक्त  िोणार  आिेि ि  त्यानिंिर  

आपल्याला  त्यािंच्या  क्रोधाला  सामोरी  जािे लागणार  आिे .  त्यािंच्या  भिंयकर  

प्रतिहक्रयेला  आपल्याला  िोंर्  द्यािे  लागणार  आिे .  म्िणून  शक्य  तििक्या  
लिकर  आपल्याला  त्यािंना  िुर्कणे  जरूरीचे आिे .  त्यातशिाय  आपल्याला  असें  
कािंिी  केले  पाहिजे  क िं,  िे  पिंरु्चे  पुत्र  पनुः  िनिासाि  जािील .  िेसुद्धा  
अशाप्रकारे  आपल्याला साध्य  कराियाचे  आिे  क िं ,  कोणिािी  कौटूिंवबक  िाद  

उत्पन्न  िोणार  नािी .  लोकािंना  सुद्धा  योग्य िाटेल  असे  कािंिीिं  करून  िे  साध्य  

करािे  लागेल  त्यासाठी  कोणिी  उपाय  योजना  कराियाची  त्याचा आिा  विचार  

करा .  आपल्या  िाब्याि  जो  प्रदेश  आिे  िो  आपल्याकरे्च  कसा  राहिल  िे  सुद्धा  
पिाियाचे  आिे .  ह्ासाठी  कणाडसारखा  फक्त  यदु्ध  जाणणारा  उपयोगाचा  नािी  िर  

त्यासाठी  विदरू  काकासारखा  मुत्सद्दी  पाहिजे  ि  माझे  दःुख  िेंच आिे  क िं  असा  
कोणीिी  मािबर  मुत्सद्दी  माझ्याकरे्  नािी .   

दयुोधनाचे  िे  उद्गार  ऐकल्यािर  कणड  त्याला  सुचििो,  "माझ्या  मिे,  चिूर  

आणण  कािेबाज  असा गुप्तिेर  आपण  मत्स्य  देशाि  धारू्  ि  त्याच्याकरू्न  त्या  
सरैिंध्रीची  मािीिी  तमळिू .  कारण  जर  िी  द्रौपदी  आिे  िे  तसद्ध  झाले  िर  आपले  

काम  झाले  ि  पािंर्िािंना  आपण  पुन्िा  िनिासाला  पाठिू  शकू .  जर  द्रौपदी  
आपल्याला  तमळाली  िर  िे  पािंर्ि  जेथे  लपले  असिील  िेथून  तिच्यासाठी  पुढे  

येिील  ह्ाबद्दल  मला  विश्र्िास  आिे" .  दुःशासन  बोलिो,  "आिा हकचक  मेला  
आिे  िेव्िािं  आपण  मत्स्य  देशािर  आक्रमण  करू  ि  िो  प्रािंि  आपल्या  
राज्याला  जोरू्न  टाकू,  कारण  िे  आपले  एक  स्िप्न  िोिे .  जर  पािंर्ि  िेथे  

लपलेले  असिील  िर  िे  आयिेच  आपल्या  िाब्याि  येिील" .   



त्यािंचे  सगळे  सािंगून झाल्यािर  दयुोधन  त्यािंना  विचारिो,  "िुम्िाला  इिका  
कसा  विश्र्िास  िाटिो  क िं  आपले  िेर  त्यािंना िुर्कून  काढू  शकिील .  गेली  एक  

िषड  िे  प्रयत्न  चालू  आिेि,  िुम्िी  कािंिीिं  निीन  सािंगू  शकि  नािी .  कदातचि  िे  

समदु्राच्या  पतलकर्ील प्रदेशाि  गेले  असिील .  िेथे  कोणाला पाठिणार" ?  

शकूनी  सुचििो,  "मुळाि  िे  आज  जीििंि  आिेि  िे  तसद्ध  झाले  पाहिजे .  एकाद्या  
अपघािाने  हकिं िा  रोगािंने  िे  केव्िािंच  मेले  असिील .  जर  िे  जीििंि असिील  िर  

िे  िे  िषड  सिंपल्यािर  आपला  िाटा  मागण्यासाठी  येिील  िेव्िािं  आपण  त्यािंना  
पनु्िा  द्युिाचे  आव्िान देऊ ,  िे  आव्िान  िो मूखड  युतधष्ठीर  खात्रीने  स्िीकारेल,  

मग  मी  पुन्िा  त्याला िसेंच  िरिून  पुन्िा िनिासाि  पाठिीन .  जोपयिं  िो  
मखूड  दैििादी  पािंर्ि  त्यािंचा  मुख्य  आिे  ि  िे  शूरयोदे्ध  त्याच्या  आजे्ञि  आिेि,  

आपल्याला  कशाचीच काळजी  कराियाचे  कारण  नािी .  कारण ज्यािंचा  नेिा  
मखूड  िे  सगळे  मूखड  ठरिाि" .  

दयुोधनाचा  मामा  त्याला  अशाप्रकारे  हदलासा देि  असिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  सणव्िसािा  सिंपला .                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सत्ताविसािा 

िशैिंपायन  सािंगिाि, सामथ्यडिान  आणण दूरदृष्टी  असलेले  द्रोण  गुरू  निंिर  

बोलिाि,  "मुलािंनो,  पािंर्ि  असें  सिजासिजी मरणारे  नािीि .  हकिं िा  िे  कमजोर  

िोणारे  नािीि .  असें  शरू  लोक  ज्यािंच्याकरे् शस्त्र ,  अस्त्र  आणण  मिंत्रविद्या  आिे  िे  

कोणत्यािी  सिंकटाला  सिजपणे  िोंर्  देणार म्िणून  िुम्िी  िे  मनािनू  काढून  

टाका  क िं ,  िे  मेले  असाििे .  पािंर्िािंचे  एकमेकाशी  असलेले  सिंबिंध,  त्यािंची  
परस्परािंिर  असलेली  भक्त  ि  श्रद्धा,  त्यािंचे  सत्याशी  असलेले  नािे,  युतधष्ठीराची  
ित्त्ितनष्टा,  सत्यतशलिा,  व्रिस्थ  जीिन  पद्धिी  िे  सगळे  त्यािंना  कोणत्यािी  
सिंकटापासनू  िाचिण्यास  पुरेसे  आिेि .  म्िणून  मला  िाटिे  क िं,  िे  योग्य  

सिंधीची  िाट  पिाि  कोठेिरी  बसलेले  आिेि .  िेरा  िषें  पूणड  िोण्यास  थोर्ाच  

अिधी  बाक  आिे .  त्यानिंिर  िे  िणस्िनापुराि  येऊन  आपला  िाटा  मािंगणार,  

ह्ाबद्दल  मला  पूणड  विश्र्िास  आिे .  त्यासाठी  िुम्िी  असें  कािंिीिं  करा  क िं ,  िे  िे  

िषड  पूणड  िोण्या  आधी उघरे्  पर्िील .  आज  फक्त  चार  हदिस  उरलेले  आिेि .  

त्या  िेळािंि  िुम्िी  त्यािंना  सोधून  काढण्याि  यशस्िी  झाला  नािीि  िर  िुमचे  

कािंिीिं  खरे  नािी" .   

"पािंर्िाचे  सामथ्यड,  त्यािंचे  िपोबळ,  त्यािंची शरीराची  िाकद,  आत्मविश्र्िास,  

धर्ार्ी  पिािा  िे  लिकरच  िणस्िनापरुाि  येणार  िे  तनणश्र्चि .  कािंिीिं  ब्राह्मणािंना  
ि  चरणािंना  देशोदेशी  धारू्न  त्यािंचा  सुगाि  काढण्यािर  भर  द्या .  नसुत्या  गप्पा  
मारण्याि  िेळ  फुकट  घालिू  नका" .  दुयोधन  सािंगिो .    

दयुोधन  ि  त्याचे  सििंगर्ी  द्रोणािंची  भविष्यिाणी  ऐकून  आणखीनच  त्रस्ि  

िोिाि .   

कणड  पुन्िा  सािंगिो  क ,  "िे  मस्त्य  देशाच्या  राजधानीिच  असणार  म्िणून  

आपण  त्या  विराट  नगरीकरे्  आपले  ब्राह्मण पाठिािेि .  युतधष्ठीराला  ब्राह्मणािंचे  

िेर्  आिे,  त्यामळेु  अशा  र्ािाि  िो  तनणश्र्चिपणे  फसेल" .   



दःुशासन  त्याला  अनमुोदन  देिो .  दुयोधन  मात्र  विलक्षण  बचेनै  झालेला  
असिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  सत्ताविसािा  सिंपला .   

 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  अठ्ठाविसािा  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि  असिाि,  त्यानिंिर  तभष्म  पािंर्ि  कौरिािंचे  वपिामि  िेदाचे  

ज्ञान  असलेले,  ज्याना  काल  ि  स्थळ  ह्ाच्या  मयाडदा  चािंगल्याप्रकारे  जाण  

आिे,  ज्याचे  नैतिक  शास्त्राचे  ज्ञान  पूणड  आिे,  असें  तभष्माचायड  बोलू  लागले .  

त्यानी  सािंतगिले  क िं , "द्रोण  जे  सािंगिाि  िे  जणू  मीच  बोलि  आिे  असे  िोिे,  

कौरिािंचे  कशाि  हिि आिे  िे  आिा  आपल्याला  पिाियाचे  आिे .  कारण,  

यतुधष्ठीराच्या  गुणािंकरे् पिािा  आिापयिं  जे  झाले  िे  पुष्कळ  झाले  आिे  ि  

आिा  सगळ्यािंच्या  भल्याचे  जे  आिे  िे  सािंगिो" .  तभष्माने  तनःपक्षपािी  असें  
त्यािंचे  मि  त्यािेळी  िेथे  भर  सभेि  सािंतगिले .  िे  सािंगिाि  क िं,  "द्रोणािंनी  जो  
मागड  सािंतगिला  िोच धृिराष्टाराने  स्िीकारला  िर   त्याि  कुरू  ििंशाचे  ि  

त्यािंच्या  प्रजाजनािंचे  भले  िोणार  आिे .  पािंर्ि  त्यािंच्या  नैतिक  जीिनाचे  पक्के  

आिेि .  त्यािंचे  अध्यात्मशास्त्राचे  ज्ञान  पूणड  आिे,  िे  त्यािंचा क्षवत्रय  धमड  
कसोशीने  आचरि  आिेि,  िे  केशिाशी  प्रामाणणक  आिेि .  िे  अििारी  पुरूष  

आिेि,  त्यािंचे  भाग्य  उज्िल  आिे,  िे  ठरलेल्या  तनयमािंचे  पालन  प्रामाणणकपणे  

करि  असल्याने  न्याय  त्यािंच्याच  बाजूने  िोणार  िे  विधीतलखीि  खरे  िोणार  

आिे .  त्यामळेु  िे  नष्ट िोणे  कदावपिी  शक्य नािी .  माझे  मन  मला  सािंगिे  क िं ,  

िे  जेथे  कोठे  आिेि  सरुणक्षि  आिेि .  म्िणून  आिा  िुम्िी  िुमचा  कपटीपणा  
बाजूला  ठेिून  जे  आधी  ठरले  िोिे  त्याप्रमाणे  त्यािंना  िे  आल्यािर  त्यािंचे  राज्य  

देऊन  टाकािे .  त्यािच  सगळ्यािंचे  भले  िोणार  आिे .  त्यािंच्याशी  दोन  िाि  

करण्याची  दबुुडद्धी  िाढिू  नये  असें  माझे  मि  आिे .  ह्ा  अिस्थेि  जेव्िािं  सगळा  
काळ  िोऊन  गेला  आिे,  नव्याने  िेर  कामाला  लािून  त्यािंना  शोधण्याचा  प्रयत्न  



करणे  केिळ  तनरथडक  आिे .  आिा  त्यािंना  िणस्िनापरुाि  येऊ  द्यािे ि  ठरलेल्या  
प्रमाणे  आपला  शब्द पाळािा  िेंच  सिांच्या  हििाचे  आिे .  त्याि  आपण  

िरल्याचे  समजण्याची  भूल  करू  नका .  िुम्िी  िुमच्या  परीने  जे  खेळ  

खेळाियाचे  िे  खेळलाि,  आिा  िे  थािंबिािे.  जर  िुम्िी  पुन्िा  िसल्या  गोष्टी  
करि  रािीलाि  िर  जे  पररणाम  िोिील  त्याची  जबाबदारी  कोण  घेणार ?  

सगळी  जनिा  त्यािंच्या  बाजूने  आिे .  िेरा  िषे  िुम्िी  त्यािंचे  राज्य  िापरले  
परिंिु,  त्यािंचे  ि  िणस्िनापरुाचे  लोक  िुम्िी  णजिंकू  शकला  नािीि  ह्ाचा  अथड  अरे  

धिृराष्ट्रा,  िू  ि  िुझी मुलिं  खयाड  अथाडने  प्रजेच्या  नजरेिून  िरलेले  आिाि .  

कोणाचािी  मत्सर  न करणारा,  कोणाचे अहिि  न  करणारा,  दरुतभमानी,  
ज्याच्या  भोििी  ब्राह्मणािंचे  सदैि  अणस्ित्ि आिे ,  ज्याच्या  सातनध्याि  सदैि  

िेदघोष  िोि  असिाि, जो  विविध  यज्ञ  करि  असिो,  ज्यािंने  सगळ्या  सषृ्टीच्या  
कायडकारी  देििािंना  {इिंद्र,  अग्नी,  िरूण,  िायू,  यम,  िैश्रािण  (कुबेर  अथिा  
अररििंि)}  प्रसन्न  केले  आिे,  त्याचे  कसे बरे  कोणी  िाईट  करू  शकेल" ?  

ब्राह्मणािंना  दानिं  आणण  भेटी  देणारा,  ज्याचे  अघ्यड  शेिटी  िोि  असिेच,  ज्याच्या  
राज्याि  कधी  दषु्काळ  पर्ला  नािी,  ज्याच्या  राज्याि  समदृ्धी सिि  िाढि  

िोिी,  अशा  पािंर्िािंना कोणीिी  हकिीिी  प्रयत्न  केले  िरी  नष्ट  करू  शकणार  

नािी .  िुम्िी  त्यािंचा  दे्वष  करि  िोिा  परिंिु, िो  िुम्िाला  क्षमा  करि  िोिा  िा  
त्यािंच्यािील  ि  िुमच्यािंिील  फरक  िुमच्या  लक्षाि  येि  नािी  ह्ाचे  आश्र्चयड  
िाटिे .  त्याने  सदैि  स्नेिभाि  िाढिण्याचा  प्रयास  केला,  लोकािंचा नैतिकिेिरील  

भरिसा  िाढिला,  ज्याच्या  राज्याि  कोणीिी  भुकेला  झोपला  नािी,  ज्याने  
चािंगुलपणा  ि  भूिदया लोकािंि  िाढिली,  ज्या  पािंर्िानी  लोकािंि  आत्मविश्र्िास  

िाढिला,  दबुडलािंना  बळ  हदले,  ज्याच्या  राज्यािील  देििा  त्याच्या चािंगुलपणािर  

सिंिुष्ट  झाल्यामळुें  दधु दुपिे,  दिीलोणी,  कधी  कमी  झाले  नािी,  दाणागोटा  
कधी  अपुरा  पर्ला  नािी .  अशा  राज्याचा  िो  एकेकाळी  राजा  िोिा .  त्याच्या  
राज्याि  पापाला  थारा नव्ििा .  सगळीकरे्  आनिंदी  आनिंद  िोिा,  ज्या  कोठे  िे  

रिाि  असिील  िेथे  असलेली  दैििे  सिंिुष्ट  असिील .  आणण  जेव्िािं  दैििे  सिंिुष्ट  

असिाि  सगळे  उत्तम िोि  असिे .  देि  आणण  अतिथी  ह्ािंचे  सन्मान  करणारा  



िो  युतधष्ठीर  ि  त्याचे  बिंधू  नेिमी  देिािंकरू्न  सिंरणक्षि  केले  जाि  असिाि,  

त्यािंचे  कोण  ि  हकिी िाईट  करू  शकेल"?  िुम्िी  त्यािंचे  ि  इिरािंचे  िाईट  

करण्याच्या  योजना  आखि  अिाि,  त्याच िेळी  िे  पािंर्ि  सगळ्यािंचे  चािंगले  

करण्याि  गुिंिले  आिेि .  िुम्िी  त्यािंचे  हकिीिी  िाईट  करण्याचा प्रयत्न  करा  िे  

िुमचे  सुद्धा  भले  कसे िोईल  िे  पिाि  असिाि .  कारण  िे  स्ििःसाठी  जगि  

नािीि,  िे  विधात्यासाठी,  त्याला  जे  आिरे्ल  िे  करण्यासाठी  जगि  आिेि .  

िुम्िी  विधात्याला  विसरला  अिाि  ि  जगिा  फक्त  स्ििःच्या  फायद्यासाठी .  

त्यािंचे  सगळे  लक्ष फक्त  आणण  फक्त पुण्यप्रभाि  िाढिण्याकरे्  असिे .  

िास्िविकिेिील  फायदा  िोटा  िो  युतधष्ठीर  पिाि  नािी .  अध्याणत्मक  फायदा  ि  

िोटा  िो  पिाि  असल्यामळुें  बयाडच  िेळा त्याच्या  िागणूक बद्दल,  त्याच्या  
स्िक यािंिसदु्धा  मिभेद िोि  असलेले  मी  पाहिले  आिे .  अरे  मुलािंनो,  पाथाडच्या  
ज्या  मुलािंि  बुद्धीमत्ता  ि  दयाबदु्धी  आिे, ज्यािंच्याि  नम्रभाि,  शातलनिा,  
ओिप्रोि  भरलेली  आिे,  त्यािंना  अखेरीस  हकिी  तमळणार ह्ाबद्दल  मला  
कोणिीिी  शिंका  नािी.  अशा  लोकािंना  शोधण्याचा  प्रयत्न  केला  िरी  त्याि  यश  

तमळण्याचा  सिंभि  नसिो .  ब्राह्मणािंनासदु्धा िे  सािंपर्णार  नािीि.  िेव्िािं  आिा  
िरी  शिाणे  व्िा  ि  त्यािंच्या  मागे  लागणे  बिंद  करा" .  िुमच्या  भल्याचे  करा  
ज्याि  दसुयांचे  अहिि  िोि  नािी .  जर  िुमचा  माझ्या  अनभुिािर  भरिसा  
असेल  िर  माझे  ऐकाल,  नािीिर  िुमच्या  कमडगिीने  जे  कराियाचे  आिे  

िुम्िाला  िे  करा  ि  निंिर  पश्र्चात्ताप  करि  बसा" .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  अठ्ठाविस  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड  भाग   

एकोणतिसािा 
िशैिंपायन  सािंगिाि,  त्या  निंिर  शरदििाचा मुलगा  कृपाचायड  बोलिो,  "ियोिदृ्ध  

तभष्माचायड  जे  सािंगि  आिेि  त्याि  िथ्य  आिे,  प्रसिंगानरुूप आिे  त्यािंचे  

सािंगणे .  हिि,  आणण पुण्य  ह्ाचा  त्याि  मेळ  बसिो .  त्यािंचे  सगळेच  सािंगणे  

नेिमीच  पटण्यासारखेच  असिे .  त्यातशिाय  मला  कािंिीिं  सुचिाियाचे  आिे  

िेसदु्धा  ऐका .  िुझे  िेर  जे  करि  आिेि  िे िू  चालू  ठेि .  िसेंच ज्याि  िुमचे  

हिि  आिे  िे  सुद्धा  िुम्िी  लक्षाि  घेिले पाहिजे .  ज्याला  स्ििःचे  सिंरक्षण  

कराियाचे  आिे  त्यािंने अगदी  क्षुल्लक  शत्रूकरे्  सुद्धा  दलुडक्ष  केले  नािी  पाहिजे .  

येथे  िर  ज्यािंना  िुम्िी  िुमचे  शत्रू  समजिा  िे  पािंर्ि,  सिड शस्त्र,  अस्त्र,  

मिंत्रविद्या  अशा  सगळ्या  आयुधाने  सज्ज आिेि,  अशािंशी  िुला  मुकाबला  
कराियाचा  आिे .  िू  घािलेल्या  अटी  पार  करून  जेव्िािं  िे  त्यािंचा  अज्ञाििास  

सिंपिनू  येिील,  िू फार  सािधतगरीन े त्यािंच्याशी  िागले पाहिजेस .  िे  

अज्ञाििासाि  असिािंना  िू  िुझे  सामथ्यड  िपासले  पाहिजेस .  िे  पािंर्ि  आिा  
येऊन  पोिोचणार  िे  तनणश्र्चि,  त्याच्याशी  िू  समोरासमोर  रािू  शकतशल  कािं ?  

िा  मुख्य  प्रश्र्न  आिे.  शत्रूशी  लढाियाचे असिे  अथिा  करार  करून  िेळ  



भागिाियाची  असिे  िा  तनयम  आिे .  त्यािील  कोणिे  िुझ्या  हििाचे  आिे  िे  

िुला  पिािे  लागेल .  िुझी  िाकद,  िुझ्या  तमत्रपक्षािंची  िाकद  असे  सगळे  िुला  
आिा  अजमाियाचे  आिे .  कोणाला  िू  दुखिले  आिेस,  त्यािंचा िुला  आिा  त्रास  

िोणे  अपेणक्षि  आिे  कारण,  त्यािंना  आिा  पािंर्ि  िा  पयाडय  उपलब्ध िोि  आिे .  

गेली  िेरा  िषें  िू  तनधाडस्ि  िोिास  िसे  आिा राहिलेले  नािी .  म्िणून  ज्यािंना  िू  
दखुिले  आिेस  त्यािंच्याशी  गोर्ीने  िागण्याचे  धोरण  िुला  स्िीकारािे  लागेल .  

असें  केल्याने  िे  पािंर्िािंकरे्  खेचले  जाणार  नािीि .  सगळे  जाणिाि  क िं ,  

पािंर्िािंचे  आतधपत्य  नेिमीच  सुखकर  असिे .  म्िणून  सगळी  प्रजा  त्यािंच्या  
बाजूला  रिाणार  आिे  िे  िुझ्या  लक्षाि  येिे कािं ?  माझे  ऐकणार असतशल  िर  

िू  पािंर्िािंशी  दोन  िाि  करण्यापेक्षा  त्यािंना  अशा  कराराि  बािंधनू  घे  क िं ,  

भविष्याि  िे  कौरिािंना  त्रासदायक  ठरणार  नािीि .  साम  आणण  दाम  मागड  मी  
िुला  सािंगि  आिे .  येथे  दिंर्  आणण  भेद  िापरण्याचा  प्रयत्न  करतशल  िर  िे  िुला  
मिागाि  जाईल  िे  लक्षाि  ठेि .  ज्यामुळें  िणस्िनापरुाची  सिंपत्ती  िाढेल  ि  िुझ्या  
पतु्रािंना  सुखाने  जगिा येईल  असे  धोरण  िू  अमलाि  आणले  पाहिजेस  असें  
मला  सुचिाियाचे  आिे .  केिळ  िैरभाि  िाढिि  गेलास  िर  िुला  पश्र्चात्ताप  

करण्यासाठी  सुद्धा  सिर्  तमळणार  नािी .  पािंर्िािंना  पराभिू  करणे  कौरिािंना  
शक्य  नािी  कारण िू  ज्या  िर्ीलधायांच्या  युद्ध  कौशल्यािर  अिलिंबनू  

रिाण्याचे  ठरिि  आिेस  िे  (तभष्माचायड, द्रोण  आणण  कृपाचायड  स्ििः)  

पािंर्िािंिर  प्रेम  करि  आिेि .  िू  आत्ताच  पिाि  आिेस  त्यािंचे  विचार  म्िणून,  

एक  कणड  हकिी  िुला  परुा  परे्ल,  जर  युद्धाचा  भर्का  उर्ाला  िर  कौरि  कोठिर  

हटकाि  धरू  शकिील  त्याबद्दल  मला  शिंका  आिे .  त्याकरिािं  माझ्यामिे  

शािंििापणूड  करार  करणे  ह्ासारखे  धूिडपणाचे  धोरण  िुला  स्िीकारािे  लागेल .  

त्याि  िुझ्या  मुलाबाळािंचे  हिि  आिे .  िुझे दुखािलेले  दोस्ि  िुला  साम,  दाम,  

दिंर्  आणण  भेद  ह्ा  मागाडने  आपलेले  करािे  सागिील .  परिंिू  जर  िू  शािंििापणूड  
करार  करू  शकलास  िर  िे  सगळे  खतचडक  उद्योग  करण्याची  आिश्यकिा  उरि  

नािी .  िो  करार  कसा करिा  त्याच्या  अटी  कोणत्या  असाव्याि,  त्यामळुें  िुझा  
हकिी  फायदा  िोणार आिे  ि  त्या  अटी  यतुधष्ठीराला  मान्य  िोिाि  कािं ,  िे  



सगळे  िुला  योग्य  प्रकारे  आयोणजि  करािे  लागणार  आिे .  त्यासाठी  िुला  उच्च  

दजाडची  मुत्सदे्दगीरी  असािी  लागेल .  त्यािल्या  त्याि  िुझ्यासाठी  एक  गोष्ट  

सोतयस्कर  आिे  िी  म्िणजे  युतधष्ठीर  क्षमाशील  आिे .  िो  िुम्िाला  िुम्िी  जे  

कािंिीिं  िाईट  त्यािंच्याशी  केले  िे  विसरून त्या  कराराला  मान्यिा  देईल  असें  
मला  िाटिे .  गोर्  बोलण्याने  बयाडच  गोष्टी  सोप्या  िोिाि .  त्यािंना  न  दखुििा  
िुझा  मिलब  त्यािंच्या करू्न  काढण्याि  िुझी  खरी  परीक्षा  आिे.  असें  केल्याने  
िुझी  िाकद  िाढेल ि  िू  िुझ्या  इिर  शत्रूिंशी  मुकाबला सिजपणे  करू  

शकतशल .  िशा  कामाि  िुला  पािंर्िािंची  मदिसदु्धा  िोईल .  इिका  यतुधष्ठीर  साधा  
आिे .  त्याचा  फायदा करून  घे .  पािंर्िाशी िैर  करण्यापेक्षा  त्यािंना  आपलेसे  

करण्याि  िुझ्या  भविष्यािील  वपढ्यािंचे  भले  िोणार  आिे,  त्यािंच्यासाठी  िू  िे  

केले  पाहिजेस  असे  मला  िाटिे" .     

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  एकोणिीस  सिंपला .   

 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  तिसािा 

 िैशिंपायन  सािंगि  असिाि,  शल्य  ि  मत्स्य  लोकािंच्या  सैन्यापढेु मार  खाणारे  

वत्रगिडचे  राजे  शुशमडन िेथे  त्या  सभेि  उपणस्थि  िोिे .  िे  त्या कुरु  लोकािंचे  

सिंभाषण  ऐकि  िोिे.  िस्िुिः  त्याला  पािंर्ि  कौरि  िादाि अणजबाि  रस  

नव्ििा  परिंिु,  राजतशष्टाचारा  नुसार  िे  िेथे िोिे .  त्याने  योग्य सिंधी  पािून  

आपला  मुद्दा  मािंर्ला,  ज्याचा  सिंबिंध  फक्त  दरुान्ियाने  पािंर्िािंशी  िोिा .  िो  राजा  
शशुमडन  बोलिो,  "हकचकाच्या  नेितृ्िाखाली ि  सुि  लोकािंच्या  शौयाडमळुें  आम्िी  
मत्स्य  देशािर  यशस्िी  आक्रमण  करू  शकि  नव्ििो .  परिंिु, आिा  त्यािंचा  
सेनानी  हकचक  गिंधिाड करू्न  मारला  गेला  आिे  ि  त्या  बरोबर  त्याचे  लाखािर  

योदे्धसदु्धा  त्या  गिंधिाडने  मारले  आिेि .  त्यामळुें  विराट  राजाची िाकद  कमी  
झाली  आिे .  माझ्या मिे  आपण  ह्ा  पररणस्थिीचा  फायदा  उठिला  पाहिजे .  



आिा  जर  आपण  विराटाच्या  राज्यािर  चाल  करून  गेलो  िर  िो  आपल्याला  
िटिू  शकणार  नािी .  असे  बोलिािंना  शुशमडन  सुचक  पद्धिीने  कणाडकरे्  त्याचे  
अनमुोदन  तमळेल  ह्ा  आशेने  पिाि  असिो .  त्याचा  अिंदाज  खरा  ठरिो  कारण,  

कणड  िाबर्िोब  त्या  प्रस्िािाला  त्याची  मान्यिा  दाखििो .  दुयोधन  बोलिो,  

"त्या  विराटाच्या  शल्य  ि  सुि  ह्ािंच्या  सनै्यानी  हकचकाच्या नेितृ्िाखाली  
आम्िालासदु्धा  फार  त्रास  हदला  आिे .  िो हकचक  जबरदस्ि  सेनानी  िोिा,  
त्याच्या  सैन्य  व्यिस्थेपढेु  कोणाची  सेना  हटकि  नसे .  त्याचे  क्रौयड भयानक  

िोिे .  िो  आमचे  िेर  पकरू्न  त्याना  ठार  मारि  असें  त्यामळुें ,  आम्िी  आमचे  

िेर  पािंर्िािंना  शोधण्यासाठी  त्याच्या  राज्याि  धारू्  शकि  नव्ििो .  िे  एकच  

राज्य  आम्िी  पािंर्िािंना  शोधण्याि  िेरू  शकलो  नािी  ि  आिा  समजिे  क िं ,  

पािंर्ि  प्रायः  िेथेच  ठाण  मािंरू्न  बसले  आिेि .  त्यासाठी  मलासुद्धा  िाटिे  क िं  
वत्रगिडचे  शुशमडन  जे  सचुिि  आिेि  त्याचा विचार  झाला  पाहिजे .  जर  आत्ता  
आपण  सगळ्यानी  तमळून  मत्स्य  देशािर  आक्रमण  केले  िर  विराटाचा  आपण  

पराभि  करू  आणण  जमल्यास  पािंर्िािंचासदु्धा  सुगाि  लािू  असें मला  िाटिे .  

कणाडने  त्या  प्रस्िािाला  आधीच   अनुमोदन  हदले  िोिे .  सगळे  कौरि  त्या  
प्रस्िािाला  मान्यिा  देिाि .  िे  बोलिाि,  हकचकाच्या  मतृ्यचूा  आपण  चािंगला  
फायदा  करून  घेिला पाहिजे .  सगळे  एकहदलाने  ओरर्िाि, चला  मत्स्य  

देशािर  चाल  करू .  त्या  देशािंि  आिा  चािंगले  धान्याचे  पीक  आले  आिे,   िे  

लटूु,  त्यािंच्याकरे्  उत्तम  पशुधन  आिे  िे  िाटून  घेऊ .  त्याची  गािंििं आपण  िाटून  

घेऊ .  त्याला  आपल्या  बरोबर  असा  िि  कराियाला  भाग  पारू् क िं ,  त्याची  
सगळी  आिाजी  बिंद  करू .  आिापयिं  जो  मार  आम्िी  त्या  हकचकाच्या  िािनू  

खाल्ला  त्याचा  िचपा  काढू .  एकदा  िे  राज्य काबीज  झाले  क िं ,  आपण  सुखाची  
झोप  घेऊ   शकू .  असें  शुशमडन  सगळ्यािंना  आिािन  करिो .  त्यानिंिर  कणड  
त्याचे  मि  मािंर्िो .  िो  बोलिो,  "शुशमडन  जे  बोलि  आिे  िे  खरे आिे .  िसेंच  

आपण  केले  पाहिजे .  अशी  सिंधी  पुन्िा  येणार  नािी .  कारण एकदा  पािंर्ि  

त्यािंच्या  अज्ञाििासािून  बािेर  आले  क िं,  आपल्याला  कोणत्या  निीन  



पररणस्थिीला  िोंर्  द्यािे  लागणार  आिे  िे  मािीि  नािी .  म्िणून जास्ि  िेळ  न  

दिर्िा,  आपण  आपल्या  फौजा  ियार  करण्याचे  आदेश  देऊ" .          

कणड  सुचििो  क िं ,  ह्ा मोहिमेचे  नेितृ्ि  कृपाचायड  हकिं िा  द्रोण  करिील  िर  बरे .  

ह्ाबद्दलचा  तनणडय  आपण  तभष्माचायांिर सोरू् .  पुढे  िो  सुचििो  क िं ,  ह्ा  
मोहिमेचे  नािंि  "गो  िरण"  असें  असेल .  आिा  िेळ  घालिण्याि  अथड  नािी .  

आपल्याला  पािंर्िािंच्याशी  िसे  पाहिले  िर  कािंिीिं  किडव्य नािी,  फक्त  

दयुोधनािरील  प्रेमामुळें  आपण  त्यािंच्या  कौटूिंवबक  गोष्टीि  बोलि  िोिो,  िे  

थािंबिनू  आपण  आपल्या  क्षात्र  किडव्याकरे् लक्ष  देऊ .  पािंर्ि  आिा  तनधडन,  

लाचार  झाले  आिेि  िे  कोणालािी  त्रास  देणारे  नािीि .  त्यािंचा  मोठा  भाऊ  

फारच  शािंि  आिे,  िेव्िािं  त्यािंना  त्यािंच्या  कमाडिर  सोरू्न  देणे  िेंच सगळ्यासाठी  
श्रयेस्कर  आिे .  िे  आले  िर  काय  कराियाचे  िे  कौरि  ठरििील,  आपण  

कशाला  त्याि  पर्ाियाचे,  असा  पोक्त  विचार  सगळे  मािंर्िाि .  आपल्यासाठी  
विराटाचा  िाडस  जास्ि  मित्िाचा  आिे .  सगळे  त्या  मिाशी  एकमि  िोिाि .         

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  कणाडचे  िे  विचार प्रमाण  मानून  दयुोधन  त्याच्या  
धाकट्या  भािाला  आदेश  देिो  क िं ,  त्यािंने सैन्याची  जमिाजमि  करण्यास  

सरुूिाि  करािी .  त्याच  प्रमाणे,  शुशमडन त्याच्या  फौजा  घेऊन  आघार्ीला  
जाईल  असें  ठरिे .  मत्स्य  देश  िणस्िनापरुािून  चािंगला  पािंच  हदिसाच्या  
अिंिरािर  आिे  त्या प्रमाणें  सगळी  व्यिस्था  करण्याचे  आदेश  त्यािंच्या  
दलपिीिंना  हदले  जािाि .  त्याि  वत्रगािडचे  सैन्य  पुढे  असेल असें  ठरले .  

वत्रगािडच्या  फौजा  विराटच्या  गुराख्यािंशी  लढिील  ि  त्यािंचे  पशधुन  िाब्याि  

घेिील .  बाक च्या  दोन  िुकड्या  मत्स्य  देशािील  इिर  भागािंिर िल्ला  करिील  

ि  िेथे  लूट  सुरू  करिील .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अरे  जनमेजया,  िे  लढिय्ये  त्या  प्रमाणे  आक्रमक  

िोऊन  मत्स्य  देशाकरे् तनघिाि .  त्यानिंिर  दोन  हदिसानी  शुशमडनचे  सैन्य  लुट  

करण्याच्या  इराद्याने  तनघिाि .  शुशमडन  निंिर  कौरि  त्यािंच्या फौजा  घेऊन  

विराटाचे  पशुधन  लुटण्यासाठी  तनघिाि .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  तिसािा  सिंपला .   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकतिसािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  आपले  सामथ्यडिान  पािंर्ि  विराटाच्या  पशुधनाचे  

सिंरक्षण  करण्यासाठी  िोिे  त्याची  कल्पना  ह्ा  लोकािंना  नव्ििी .  त्या  सुमारास  

पािंर्िािंचा  अज्ञाििासाचा  काळ  सिंपला .  िे  आिा  उघर्पणे  िािरण्यास  मुक्त  िोिे .  

पािंर्िािंनी  विराटाच्या  राजाला  त्यािंचे  खरे  रुप काय  िे  सािंतगिले  िोिे .  िे  ऐकून  

राजा  बोलला  क िं ,  त्याला  िशी  शिंका  पहिल्या  हदिसापासनू  िोिी .  माझा  अिंदाज  



चकुला  नव्ििा .  सगळे  पािंर्ि  आणण  त्यािंची  पत्नी  त्याच्यापढेु  िजर  िोिाि .  

राणी  द्रौपदीचे  औक्षण करिे  ि  कािंिीिं  कमी  जास्ि  बोलली  असेल  िर  त्याबद्दल  

हदलतगरी  व्यक्त  करिे.  द्रौपदी  सािंगिे  क िं , "िी  आमची  परीक्षा  िोिी  त्यामळुें  
आम्िाला  समजले  सामान्य  माणसाला  जगिािंना  हकिी  त्रास  िोिो .  हकिं बिूना  
िेंच  तशकिण्यासाठी  विधात्याने  िे  रचले  असािे" .   

त्यानिंिर,  राजा  जो  िदृ्ध  िोिा  पािंर्िािंना  सािंगिो  क िं ,  आिा  हकचकाला  मारले  
असल्यामळुें  माझ्या  राज्याच्या  सिंरक्षणाची  जबाबदारी  मी  िुमच्यािर  सोपििो .  

िे  सगळे  जे  घर्ि  िोिे   त्याची  कौरि  किं पलुा  माहििी  नव्ििे .  िे  त्यािंच्याच  

मस्िीि  मत्स्य  देशािर  चाल  करून  येि  िोिे .  त्यािंच्यापढेु  दैिाने काय  िाढून  

ठेिले  आिे  िे  त्यािंना  माहिि  नव्ििे .  शुशमडनने  विराटाचे  दरूिर  पसरलेले  

पशधुन  घेरिो .  िे  िोिे  त्या  हदिशी  जेव्िािं  अज्ञाििासाचा  शिेटचा  हदिस  

सिंपलेला  असिो .  विराटाचे  गुराखी  त्िरेने  राजसभेि  धािि  पोिोचिाि  ि  िेथे  

झालेल्या  आक्रमणाचे सािंगिाि .  राजा  त्याच्या  कारभायां  बरोबर  सभेि  

बसलेला  असिो .  त्याच  िेळी  राजाला  युतधष्ठीर  त्यािंच्या  अज्ञाििासाबद्दल  िेथे  

सािंगि  असिो .  पािंर्ि त्यािंच्या  मुळ  रुपाि िेथे  उभे  असिाि .  िेथे  आलेले  

गुराखी  राजाला  सािंगिाि,  "अिो  राजा,  कधी  नािी  िे  घर्ले आिे,  आपले  

पशधुन  वत्रगिाडचे  लोक पळिि  आिेि .  हकचक  मेल्यामळुें  आपल्या  शत्रूिंि  जोर  

आला  आिे .  कािंिीिं  िरी  करा  नािीिर  िे  आणखीन  पुढे  येिील .  त्यािंना  थािंबिले  

पाहिजे" .  िे  ऐकल्यािर  विराट  राजा  त्याच्या  फौजेला  ियार  िोण्याचा  िुकूम  

करिो .  विराटाचा  भाऊ  सितनक  उच्च  दजाडचे  पोलादी  तचलखि  अिंगािर  

घालिो .  त्या  तचलखिािर  सोन्याचे  नक्षीकाम  केलेले  िोिे .  विराटाच्या  सैन्याचा  
रुबाब  पिाण्यासारखा िोिा .  महदराक्ष  त्याचा  धाकटा  भाऊ  िसेंच  सोनेरी  
तचलखि  नेसिो .  त्या तचलखिािंिून  कोणिािी  बाण  भेदू शकि  नव्ििा .  विराट  

राजाच्या  तचलखिाचे  कािंय  सािंगािे,  त्याच्या सारखे  अभेद्य  तचलखि  क्ितचिच  

कोठे  असेल .  त्यािर  अनेक  चक्र  िोिी जी  सूयाडसारखी  चमकि  िोिी .  

सयूडदत्तच्या  तचलखािाचे  िणडन  कािंिीिं  िेगळे  िोिे  त्यािर  अनेक  कमळािंचे  रेखीि  

नक्षीकाम  िोिे .  विराटाच्या  ज्येष्ठ  पुत्राचे  तचलखि  चमकणायाड  पोलादाचे  िोिे .  



त्यािर  सोन्याचे  शिंभर र्ोळे  बसिलेले  िोिे .  िे  अभेद्य  िोिे .  अशाप्रकारे  अभेद्य  

तचलखिािंने  सुरणक्षि  असें  मत्स्यचे  सैन्य  यदु्धासाठी  सज्ज  झाले.  त्या  प्रिेयक  

सतैनकाच्या  घोड्यािंनासदु्धा  पोलादी  जाळीचे आिरण  िोिे  ज्यामळुें  िे  घोरे्  

कोणत्यािी  बाणाने  घायाळ  िोणार  नािी .  विराटाचे  सगळे  रथ  सोन्याने  मढलेले  

िोिे .  त्यािंच्या  रथािर त्यािंचे  झेंरे्  फर्कि  िोिे .  त्यािंचे  रथ  सगळ्या  प्रकारच्या  
आयधुानी  सज्ज  िोिे.  राजा  विराट  त्याच्या  धाकट्या  बिंधूला, सितनकाला  
बोलिो,  "अरे  सितनका,  मला  िाटिे  ब्राह्मण  किं क,  स्ियिंपािी,  िल्लभ,  

ििंवत्रपाल,  ग्रिंतथक  िे  सदु्धा  आपल्या  बरोबर लढिील  असें  िाटिे,  िरी  त्यािंना  
आपल्या  फौजेि  घेण्याबद्दल  िुझे  काय  मि  आिे" ?  त्यानासदु्धा  रथ  आणण  

इिर  शस्त्र  दे  ि  आपल्या  समराि  सामील  िोण्यास  सािंग .  त्यािंना  आपल्या  
सारखीच  अभेद्य  तशरस्राणिं  ि  तचलखििं  द्यािीि .  ह्ा  तनतमत्ताने  मला  त्यािंचे  युद्ध  

कौशल्य  पिािा  येईल.  राजाची  इच्छा  ऐकल्यािर  िाबर्िोब  सितनक  त्याची  
व्यिस्था  करिो .  राजाची  आज्ञा  झाल्यािर  िे  सगळे  कुिं िीचे  पतु्र  युतधष्ठीर,  

तभम,  सिदेि  आणण  नकूल  त्याि  मोठ्या आनिंदाने  सामील  िोिाि .  त्यािंना  
त्यािंच्या  पसिंिीच्या  रथािंची  व्यिस्था  केली जािे .  िे  त्याना  हदलेले  अभेद्य  

तचलखि  आणण  तशरस्राण  नेसिाि .  अशाररिीने  अरे  जनमेजया,  िुझे  पूिडज  

मोठ्या  हिरीरीने  युद्धासाठी  तनघिाि .  विराटाच्या  सैन्याचा  भाग असें  िे  पािंर्ि  

मत्स्य  देशासाठी  लढण्यासाठी  तनघिाि .  त्यािंच्या  सिायासाठी  सिा  िषे  ियाचे  
चािंगले  िरूण  ित्ती  सज्ज  असिाि .  असें  सज्ज  सैन्य  घेऊन  राजा विराट  त्याचे  
गोधन  सुरणक्षि  करण्यासाठी  तनघिो .  राजाच्या  मागोमाग  आठ  िजार  रथ  

असलेला  फौजफाटा  चालि  असिो .  त्यािंच्या पुढून  ि  मागून  पायदळीचे  सैतनक  

चालि  असिाि .  िे  त्यािंच्या  पळिलेल्या  गुरािंच्या  पायाच्या  ठशािंचा  मागोिा  
घेि  जाि  असिाि .  िे  सगळे  दृष्य  पिाण्यासारखे  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकतिसािा  भाग  सिंपला.   

गो  िरण  पिड   
भाग  बवत्तसािा    



िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  विराट  नगरािून  बािेर  आल्यािर लिकरच  िे  

वत्रगिाडच्या  लोकािंना  गाठिाि .  िेव्िािं  दपुारची  िेळ  िोिी .  वत्रगिाडचे ि  विराटाचे  

सतैनक  ह्ािंच्याि  जोरानी  झुिंज  सुरू  िोिे .  सतैनक  ि  त्यािंचे  घोरे् आणण  ित्ती  
ह्ािंच्या  ओरर्ण्याने  सगळी  पथृ्िी  दमुदमुनू तनघिे .  विराटाचे  ित्ती  त्यािंच्यािर  

बसलेल्या  मािूिाच्या आजे्ञने  वत्रगिाडच्या सैन्याि  मुसिंर्ी  मारिाि  िेव्िािं  
वत्रगिाडच्या  सैन्याची  त्रेधातिरपीट  कशी  उर्िे  िे  पिाण्यासारखे  िोिे .  दोनिी  
सनै्यिं  ि  त्यािंिील  पशु  ह्ािंच्या  ओरर्ण्याने कोलािल  माजला  िोिा .  काटेदार  

गदा,  भाले,  कुिाडर्ी  अशा  ित्याराने  िे  एकमेकािंना  मारि  िोिे.  त्यािळेी  सूयड  
उिरणीला  लागला  िोिा .  िी  लढाई  जुन्या जमान्यािील  देि  आणण  दानिािंच्या  
लढाई  सारखी  िोिी .  दोनिी  बाजू  आपापल्या  परीने  तशकस्ि करि  िोिे .  

अिंगािर  कािंटा  उभा  रािील  असें  िे  दृष्य   िोिे .  त्यािंनी  यमाच्या  घराचे  जणू  
दरिाजे  उघर्ले  िोिे .  कारण  अनेक  योदे्ध मरि  िोिे,  दोनिी बाजूिंचे .  पण  

कोणीिी  िार  मानायसा  ियार  नव्ििे.  त्यािंच्या  त्या  रणधमुाळीिंमळुें  
िािािरणाि  मोठ्या  प्रमाणाि  धुळीिंची  ढगिं उठलेली  िोिी .  त्यामळुें  कोणालािी  
नीटपणे  कािंिीिं  हदसि नव्ििे .  रानािील  पक्षी,  आणण  इिर  पशु  पळून  गेले  

िोिे .  आिा  सूयडसुद्धा  त्या  िेथे  मारल्या  गेलेल्या  बाणािंच्या  िषाडिामळुें  
आकाशाि  झालेल्या  अिंघारमळुें ,  हदसि  नव्ििा .  अग्नी  बाणािंमळुें  आकाशाि  

प्रकाश  पसरलेला  िोिा .  रथाथी  रथाथ्यांशी ि  पायीक  पायीकािंशी  असें  लढि  

िोिे .  घोरे्स्िार  घोरे्स्िारािंशी,  ित्तीिरील  ित्तीिरच्यािंशी  अशी  लढि िोि  िोिी .  

िलिारी,  फरशा,  भाले,  गदा  असें  सगळे  िापरले  जाि  िोिे .  परिंिु,  कोणालािी  
िार  मानाियाची  नव्ििी  असें  हदसि  िोिे .  मािीि  अनेक  र्ोक ,  कापलेले  िाि,  

पाय,  असें  सिडत्र  विखुरलेले  पसलेले  हदसि  िोिे .  कोणाचे  कान  िर   कोणाचे  

र्ोळे  कोणाचे  नाक  असें  सुद्धा  पर्लेले  हदसि  िोिे .  मािी  रक्तािंनी  माखलेली  
िोिी .  मािीि  पर्लेले हकत्येक  चेिरे  फार  सुिंदर  िोिे .  त्यािंच्या  केसािंनी  जमीन  

झाकलेली  िोिी .  चिंदनाच्या  गिंधानी  माखलेले  िाि,  कपाळाला  भलेमोठे  लािलेले  

गिंध  असें  जखमानी भरलेले  रक्ताळलेले चेिरे  इिस्ििः  पर्लेले  िोिे .  

त्यातशिाय  त्यािंच्या  अिंगािरील  दातगन्यािंचा खच  पर्ला  िोिा  िो  िेगळा .  िी  



रणभमूी  अशा  आभूषणािंनी  जणू  सजली  िोिी .  बरेच  योदे्ध  त्यािंना  झालेल्या  
जखमािंमळुें  भोिळ  येऊन  खाली  पर्ि  िोिे.  िेथे  माणूसक  मारली  जाि  िोिी .  

िे  उघर्पणे  हदसि  िोिे .  तमत्र,  नािेिाईक  मारले  जाि  िोिे .  सिंध्याकाळ  सुरू  

िोणार  िोिी  िसे  तगधार्िं  जतमनीिर  उिरू लागली  िोिी .  सितनकाने  शत्रूचे  

शिंभर  योदे्ध  मारलेले  असिाि .  विशालाक्षाने  चारशे  मारलेले  असिाि,  िे  दोघे  
वत्रगािडच्या  सैन्याि  घसुिाि .  िेथे  िे  समोरासमोर  युद्ध  करू लागिाि .  िे  

अिंगाला  तभर्िाि .  एकमेकािंचे  केस  खेचू  लागिाि,  नखािंनी  ओरबरू्  लागिाि  

कारण  त्यािंची  लढण्याची  साधन  मोर्लेली  असिाि .  राजा  विराट आणण  सूयडदत्त  

त्यािंच्या  रथाि  आणण  महदराक्ष  त्याच्या  रथाि  असें,  वत्रगािाडिर  िुटून  पर्िाि .  

शेकर्ो  लढिय्ये  िे  मारिाि .  त्यािंचे  युद्ध कौशल्य  िाखाणण्या सारखे  िोिे .  

विराटराजा  आणण  शुशमडन  समोरासमोर  येिाि,  िे  लढू  लागिाि .  िे  बाणािंचे  

िषाडि  करू  लागिाि .  पािसासारखे  िे  बाण पर्ि  िोिे .  विराट  राजा  शुशमडनला  
दिा  बाणाने  घायाळ  करिो .  त्याि  त्याचे  घोरे्सदु्धा  जखमी  िोिाि .  शुशमडनच्या  
बाणािंनी  विराटाचे  सुद्धा  नुकसान  िोि  असिे .  त्या  लढाईि  धळूीमळेु  इिका  
गोंधळ  उर्ालेला  असिो  क िं  िे  एकमेकाचे  शत्रू  कोण  िे  ओळखू  शकि  नव्ििे .       

अशाररिीने  गोिरण  पिड,  विराट  पिाडचा  बवत्तसािा  भाग   सिंपला .                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



गो  िरण  पिड   
भाग  िेितिसािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अरें  जनमेजया,  जेव्िािं  अिंधार  पर्ला  ि  कोणी  
कोणाला  पािू  शकेना िेव्िािं ,  िे  दोन्िी  बाजूचे  लोक  लढाियाचे थािंबििाि .  

िेिढी  विश्रािंिी  त्यािंना  तमळिे .  मशालीच्या  प्रकाशाि  िे  त्यािंच्या  जखमा  
बािंधण्याचे  काम  करिाि .  थोड्या  िेळानिंिर आकाशाि  चिंद्र  उगििो .  त्यामळुें  
त्या  युद्धवपपासू  क्षवत्रयािंना  आनिंद  िोिो  कारण  िे  आजुबाजूचे  पािू  शकिाि .  

त्या  बरोबर  पुन्िा  िे  मारामारी  सुरू  करिाि .  त्या  चिंद्राच्या  मिंद  प्रकाशाि  िे  

एकमेकािंना  नीटपणे  पािू  शकि  नव्ििे  िरी युद्ध  करि  िोिे .  वत्रगािाडचा  राजा  
ि  त्याचा  धाकटा  भाऊ  असें  दोघे  विराटािर  चाल  करून  जािाि.  िे  रथािून  

उिरिाि  ि  िािाि  गदा  घेऊन  विराटाकरे्  जािाि .  िेथे  त्यािंचे  राजाशी  लढणे  

चालू  िोिे .  त्यामध्ये िलिारी,  खिंणजर  असे  सगळे  िे  िापरिाि .  लढिय्ये  
लिान  शलाक  फेकून सैतनकािंना  घायाळ करि  असिाि .  त्यािंने  त्याच्या  
सतैनकािंच्या  मदिीने  मत्स्य  सैन्याचा  पराभि  केलेला  असिो .  िे  पाहिल्यािर  

िो  शुशमडन  उत्स्फुिडपणे  विराटाकरे्  जािो,  त्याचे  दोनिी  घोरे् मारले  गेलेले  

असिाि .  निंिर  त्याला  िो  कैदी  करिो .  जे  त्यािंचे  बयाडच  हदिसाचे  स्िप्न  

असिे .  िे  त्या  िदृ्ध  राजाला  छळू  लागिाि  जसे  एकाद्या  सापर्लेल्या  मुलीला  
िासनािंध  माणसे  करिाि .  विराटाला  कैदी  केल्यािर  त्याला  शुशमडन  स्ििाच्या  
रथाि  घेिो  ि  त्िरेने  िेथनू  तनघिो .  जसे  मत्स्य  लोकािंना  समजिे  क िं  त्याचा  
राजा  कैदी  झाला  आिे,  िे  लढाई  सोरू्न  सरैािरैा  धािू  लागिाि .  िे  त्यािंचे  

घाबरून  पळून  जाणे  यतुधष्ठीर  पिािो  ि  तभमाला  बोलिो,  "अरें  बिंधू,  आपण  

त्याच्या  राज्याि  एक िषड  मजेि  रािीलो  आिोि .  त्यािंनी  आपला  चािंगला  मान  

राखला  िोिा  अशा  राजाला  िाचिणे  आपले काम  आिे  असे  मला  िाटिे .  िू  
काय  करणार  आिेस त्याला  सोर्िण्यासाठी ?  आपल्यािर  उपकार  करणारा  
अशाररिीने  अपमानीि  िोणे  िे  आपल्याला  शोभि  नािी .  त्याला  त्याच्या  
शत्रूिंच्या  िािून  सोर्िणे  आपले  किडव्य  आिे" .  तभम  त्याला बोलिो,  "जर   

आपली  िशी  आज्ञा  असेल  िर  मी  िे  त्िररि  करीन .  पिा  माझ्या  बािूिंची  



िाकद  आज .  िुम्िी  सगळे  माझे  बिंधू  िसेच  उभे  रिा  आणण  पिा  मी  काय  

करिो  िे ,  पिा  िे  भलेमोठे  झार्  मी  उपटिो  ि  त्याची  गदा करिो  आणण  

त्याच्या  फटक्याने  शत्रलूा  गारद  करिो,  पिा  कसे  मी  िे  करिो".   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  तभम  त्याची  नजर  त्या  मोठ्या  झार्ािर  टाकिो  ि  

एकाद्या  पछार्लेल्या  ित्ती  सारखा  िो  त्या  झार्ाकरे्  पिाि  असिो .  त्याच  िेळी  
यतुधष्ठीर  त्याला  थािंबििो  ि  सािंगिो,  "अरे  िकृोदरा,  जर  सगळ्यािंच्या  पुढे  िे  िू  
केलेस  िर  येथे  असलेल्यािंना  िू  तभम  आिेस  िे  समजेल  ि  िे  आपल्याला  
आिा  योग्य  नािी .  त्यासाठी  िू  मानिी  पद्धिीने  िुझे  शौयड  दाखिािे .  बाण  

नािीिर  भाला  असे  कािंिीिं  िापरून  िू  राजास  मुक्त  करािेस  असें मला  िाटिे .  

आपले  सिदेि  आणण  नकूल  िुझा  रथ  सािंभाळिील .  िुम्िी  तिघे  तमळून  राजाला  
मकु्त  करािे" .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्याप्रमाणे,  तभमाने  एक  धनुष्य  घेिले ि  त्यािनू  

बाणािंचा  िषाडि  करण्यास  सुरूिाि  केली .  त्यानें  बेजार  झालेला  शुशमडनच्या  
धाित्या  रथाकरे्  िो  िेगािंने  गेला .  िेथे  विराटाला  त्यािंने  खुणिले  क िं  आम्िी  
आलो  आिोि,  तभम  वत्रगािाडच्या  राजाला  सािंगिो,  थािंब,  थािंब,  त्यािळेी  तभम  

यमासारखा  िाटि  िोिा .  िो  शुशमडनला  द्विंद्वाचे  आव्िान  देिो .  िो  बोलिो,  

"एकिर  आमच्या  राजाला  मुक्त  कर  नािीिर  माझ्याशी  द्विंद्व  करायला  ियार  

िो" .  िे  बोलि  असिािंना  तभम  शुशमडनचा  रथ  मोरू्न  टाकिो .  त्याि  त्याचे  बिंधू  
त्याला  मदि  करिाि.  त्यानिंिर  तभम  विराटाच्या  समक्ष  शत्रूचे असिंख्य  रथ,  

सतैनक,  ित्ती,  घोरे्  उधळून  लाििो .  शुशमडन  तभमाला  दाद  देि  नािी  िे  पािून  

तभम  ि  त्याचे  भाऊ शुशमडनच्या  सैन्याचा  उच्छाद  मािंर्िाि .  िे  मत्स्यचे  

सतैनक  पिािाि  ि  आपल्याला  कोणी  मजबिू  आधार  आिे  िे समजल्यािर  िे  

पळणारे  सैतनक  पुन्िा  लढण्यासाठी  येिाि.  त्यािंचे  िुिंबळ  युद्ध सुरू  िोिे .  

वत्रगािाडच्या  सैन्याची  धळुधाण  उर्िली  जािे.  विराटाच्या  मुलािंि  त्यामळेु  जोर  

येिो  ि  िेसुद्धा  आश्र्चयड  िाटािे  अशाप्रकारे  शशुमडनच्या  सैन्यािर  िुटून  पर्िाि .  

यतुधष्ठीर  स्ििः  वत्रगािाडच्या  शेकर्ो  योद्ध्यािंना  ठार  मारिो .  जणू यमाचे  िािंर्ि  

िेथे  सुरू  झाले  आिे .  नकूल  सािशे  सैतनक  मारिो .  सिदेि  िीनशे  मारिो .  



अशाररिीने  मोठ्या  सिंख्येने  शत्रूपक्षाचे  योदे्ध  मारल्यािर  िो शुरिीर  योद्धा  
यतुधष्ठीर  शुशमडनिर जािीने  िल्ला  करिो .  शुशमडन  त्याचे  नऊ  बाण  

य़तुधष्ठीरािर  फेकिो .  त्याचे  घोरे्  िो  घायाळ  करिो .  तभम  शशुमडनचे  घोरे्  

मारून  टाकिो .  शुशमडन  ि  त्याचा  सारथी जायबिंदी  झाल्याचे  पािून  महदराक्ष  

िेथे  त्याच्या  िहर्लािंना  घेण्यासाठी  येिो.  िेव्िािं  विराट  राजा  गदा  घेऊन  

शशुमडनच्या  मागे  धािू लागिो .  जरी  िे  िदृ्ध िोिे,  एकाद्या  जोरदार िरुणासारखे  

िे  त्याच्यािर  िल्ला  करिाि .  शुशमडनला  पळिािंना  पािून  तभम  बोलिो  त्याला  
उदे्दशनू,  "अरे  शूरा  असा  पळू  नकोस .  अजून  युद्ध  सिंपलेले  नािी.  अशाररिीने  
एकाद्याचे  गोधन  पळिणे  क्षवत्रयािंना  शोभि नािी  िे  िुला  माहिि  नािी  कािं ?  

िुझ्या  सैतनकािंना  िसेंच  सोरू्न  िू  कोठे  पळि  आिेस" ?  तभमाचे  िे  बोलणे  

शशुमडनच्या  िमी  लागिे .  िो  परि  हफरिो  ि  बोलिो,  थािंब,  थािंब,  त्यानिंिर  

मोठ्या  िेगािंने  िो  तभमािर  चाल  करिो .  तभमाला  िेंच  पाहिजे  िोिे .  िो  त्याला  
ठार  मारण्याचे  ठरििो .  तभम  शुशमडनचे  केस  पकर्िो .  त्यािंनेच  िो  त्याला  
उचलिो  ि  जतमनीिर  आपटिो .  शुशमडन त्या  मारामळुें  जोरािंने  ओरर्िो .  

िाघाने  छोटे  िरण  मारािे  िसे  िोि  िोिे .  तभम  त्याच्या  र्ोक्याला  लाथ  मारिो .  

त्याच्या  छािीिर  िो त्याचा  गुर्घा  दाबिो .  त्याचा  श्र्िास  बिंद  करिो .  

वत्रगािाडचा  राजा  तनपतचि  पर्लेला  असिो .  िे  पािून  वत्रगािाडचे  सगळे  सैतनक  

पळून  जािाि .   

विराटाला  त्यािंनी  मुक्त  केले  िोिे .  त्यातशिाय  त्यािंचे  गोधन सोर्िले  िोिे,  

त्यातशिाय  इिर  धन जे  िे  लुटि  िोिे  िेसदु्धा  पािंर्ि  सुरणक्षिपणे  राजाला  
तमळिनू  देिाि .  िे  केल्यािर  िे  पािंर्ि,  जे  तनिी  तनयमािंचे  कसोशीने  पालन  

करिाि  ि  जे  व्रिस्थ  जीिन  जगिाि  असें  राजापढेु  उभे  रिािाि .  तभम  

राजाला  सािंगिो,  "िा बदमाष  सोरू्न  देण्याच्या  योग्यिेचा  नािी.  िरी  तभम  

त्याला  उचलिो  ि त्या  अिस्थेि  रणभमूीच्या  मध्ये  घेऊन  येिो  ि  

यतुधष्ठीरापढेु  उभा  करिो .  त्याची  अिस्था  पािून  युतधष्ठीराला  िसू  येिे .  तभम  

त्या  िरलेल्या  राजाला  बोलिो,  "िुला  एका  अटीिर  आम्िी  सोर्णार  आिोि  

परिंिु,  त्यासाठी  िुला सगळ्यािंच्या  पुढे  जािीर  करािे  लागेल  क िं,  िू  एक  चोर  



आिेस .  जर  िू  िसे  कबलू  करणार  नािीस िर  मी  िुला  आत्ताच्या  आत्ता  मारून  

टाक न" .  िे  ऐकल्यािर  युतधष्ठीर  तभमाला  विनिंिी  करिो  क िं ,  " अिो  तभम,  जर  

आमच्या  मिाला  कािंिीिं  हकिं मि  आपल्या  करे्  असेल  िर  ह्ाला एकदा  माफ  

करािे  कारण,  आिा  िो  विराटाचा  दास  झाला  आिे,  त्याचे  जे  कराियाचे  िे  

विराट  राजाला  करू  द्यािे" .  शुशमडनला  िे मुक्त  करिाि  ि  िाक द  देिाि  क िं  
अशा  िरकिी  त्यािंने  पुन्िा  करू  नयेि .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  िेितिसािा  भाग  सिंपला.   

गो  िरण  पिड   
भाग  चौतिसािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  युतधष्ठीराचे  िे बोलणे  ऐकून  िो िरलेला  राजा  
प्रभाविि  िोिो .  त्याची  मान  शरमेने  खाली  जािे .  मुक्त  झालेला  िो  राजा  
विराटाकरे्  पिािो .  त्याला  सलाम  करिो ि  िेथून  तनघून  जािो .  पािंर्ि  

शशुमडनला  मुक्त  केल्यानिंिर  िेथेच  त्या  रणभमूीिर  िी  रात्र  काढिाि .  विराट  

त्या  मिाबली  योद्धािंच्या  कृपेमळुें  सुटला  म्िणून  िो  त्यािंना  भरपरू  धन  दौलि  

प्रदान  करिो .  िो  त्यािंना  सािंगिो,  "िे  राज्य  जसे  माझे  िसे  िमुचेसदु्धा  आिे  

असें  समजािे .  माझी सगळी  दौलि  िुमच्या  करिा  उपलब्ध  आिे .  िुम्िाला  
मनाला  िाटेल  तििके हदिस  आपण  सगळे येथे  मजेि  रािू  शकिा .  िुम्िाला  
िव्या  िेिढ्या  सुिंदर  मलुी,  रत्न,  दातगने,  इिर  सिंपत्ती  जे  पाहिजे िे  घ्यािे  असें  
मला  िाटिे .  आपले माझ्यािर  मोठे  उपकार  झाले  आिेि .  िमुच्यामळुें  मी  
आज  राजा  म्िणिून  घेि  आिे  ह्ाची  मला  जाणीि  आिे" .   

िशैिंपायन  सािंगिाि,  जसें  राजा  विराट  िे  बोलिो,  िे  कुरुििंशाचे ज्याचा  प्रमखु  

यतुधष्ठीर  िोिा,  त्याला  उत्तर  देिो,  "अिो  मत्स्य  देशाचे  राजा, आमच्या  िर  

आपण  हकिीिरी  कृपा गेले  एक  िषड  केली आिे .  आम्िाला  सिंिोष  िोि  आिे  

क िं,  आम्िी  िुमच्या कृपेची  कािंिीिं  परिफेर्  करण्याि  यशस्िी झालो .  आज  

आपण  िुमच्या  शत्रू  पासनू  मुक्त  झाला  अिाि .  िे  ऐकल्यािर  भािना  वििश  

झालेला  विराट  राजा  यतुधष्ठीराला  जिळ  बोलाििो  ि  सािंगिो  कृपया  आपण  या  
ि  ह्ा  तसिंिासनािर  विराजमान  व्िािे .  त्यातशिाय  मी  िुम्िाला  अनके  अशी  रत्न  



बिाल  करणार  आिे  जी  कोणाला  तमळि  नािीि .  त्यातशिाय  जे  आपल्याला  
येथनू  पाहिजे  िेसुद्धा  घ्यािे .   

िे  ऐकल्यािर  िो  पिंरु्चा  मुलगा  त्याला  िाि  जोरू्न  सािंगिो,  " आम्िाला  आधीच  

बरेच  कािंिीिं  आपण  हदले  आिे .  आपल्या  मदिीने  आम्िी  येथे  खशुाल  रिाि  

आिोि,  त्या  बदल्याि आम्िी  आपल्याला  आपल्या  िैयाडपासनू  मुक्त  केले  आिे .  

िस्िुिः  आपण  दोघािंनी  एकमेकाला  पुरक  असें  सगळे  केले  आिे .  एिढे  बोलणे  

झाल्यानिंिर  राजा  आपल्या  सिंदेशिािकािंना  सािंगिो,  "राजधानीकरे्  जा  ि  

शभुिािाड  सािंगािं  क िं ,  आपण  णजिंकलो  आिोि  ि  आपले  सगळे  गोधन  ि  इिर  

लटुलेली  सिंपत्ती  सुरणक्षि  आिे .  त्यािंना  सािंगा  क िं  आमच्या  स्िागिाची  जय्यि  

ियारी  करािी .  त्यासाठी  नतृ्यािंगनािंना  आमिंवत्रि  करािे .  चािंगले  दागदातगन्याने  
सजून  आमच्या  स्िागिासाठी  यािे .  िाजिंत्रयािंना  त्यािंची  िाद्ये  घेऊन िी  िाजिि  

आमचे  स्िागि  करण्याची  ियारी  करािी.  नगराचे  दरिाजे  िोरणिं  लािनू  

चािंगली  सजिािीि" .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  चौतिसािा  भाग  सिंपला .                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  पणस्िसािा   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  जेव्िािं  विरीट  राजा  त्याची  पळिली  जाणारी  गुरिं  
तमळिण्यासाठी  प्रयास करि  असिो  िेव्िािं दुयोधन  विराटाच्या सत्ता  कें द्रािर  

चाल  करून  जािो .  त्याच्या  बरोबर  तभष्म,  द्रोण,  कृप,  कणड,  असें  सगळे  

त्याच्या  मदिीला  असिाि .  त्यािंच्याकरे्  उत्कृष्ट  शस्त्रिं  िोिी .  त्यािंच्या  बरोबर  

अश्र्ित्थामा,  सुिलाचा मुलगा  शकूनी,  दःुशासन,  विवििंगसिी,  कौरि  विकणड,  
तचत्रसेन  असें  मोठे  बलशाली  योदे्ध  िोिे .  त्यािंनी  त्या  सत्तास्थानाि  असलेली  गुरिं  
पळिण्यास  सुरूिाि  केली .  कौरिाने  त्या  गो  िरण  कारिाईि  साठ  िजार  पशु  
पळिले .  त्यािंच्याकरे् अनेक  रथ,  गाड्या  िोत्या .  त्यािंचा  आिाज  फार  मोठा  
िोिा .  त्यािंच्या  शस्त्रािंचा  सुद्धा  आिाज  खूप  मोठा  िोिा .  त्या  गुरािंच्या  सिंरक्षणाथड  
असलेल्या  धनगरािंनी  त्यािंच्याशी  चािंगली  लढाई  केली .  परिंिु,  त्याना  समजले  

क िं  शत्रू  फार  प्रबळ  आिे .  त्याबरोबर  िे  राजधानीकरे्  तनघाले .  िे  त्यािंच्या  
रथािून  थेट  राजिाड्याि  आले  ि  विराटाच्या  मुलाला,  भूतमिंजयाला  भेटिाि .  

त्याला  सगळे  जे  झाले  िे  सािंगिाि .  कौरिािंनी  िो  िल्ला  केला  आिे  िे  

समजले .  हकिी  पशु कौरिािंनी  पळिले  िे  सुद्धा  सािंगिाि .  िे  भूतमिंजयाला  
सािंगिाि  क िं ,  िो  िाबर्िोब  िी  जनािरिं  परि  तमळिण्यासाठी  कारिाई  करेल .  

भतूमिंजय  िेळ  न  दिर्िा  तनघिो .  त्यामळुें  आिा  राजधानी  पूणडपणे  असरुणक्षि  

िोिे .  राजा  त्याची  स्िुिी  करि  असे .  माझा  मुलगा  माझ्यासारखाच  योद्धा  



आिे .  िो  घराण्याचा  िारा  आिे  असें  राजा  त्याच्या  बद्दल  बोलि  असें .  आिा  
जा  ि  कौरिािंना  िरिनू  त्यानी  पळिलेली  गुरिं  परि  तमळि असें  त्याला  
सािंगिाि .  िुझ्या  सैन्याच्या  बाणािंनी  कौरिािंचा  पराभि  करून  ये.  ित्तीसारखा  
त्यािंच्यािर  चाल  करून  जा  असें  त्याला  सािंगिाि .  लिकर  रथ  जोर्  आणण  

तनघ .  िुझ्या  रथािील स्ििंभािरील  पिाका  जी  सोन्याच्या  तसिंिाचे तचन्ि  धारण  

करून  आिे,  त्यामळुें  िुझे  शत्रू  पराणजि  करून  िू  येतशल .  सगळ्या  कौरिािंना  
पराणजि  करून  आपली  गुरिं  घेऊन  ये .  असें  सािंगिाि .  िूिंच एकमेि  ह्ा  
राज्याचा  िारस  आिेस .  जसा  पिंरु्चा  अजुडन  िसा  िू  विराटासाठी  आिेस .  ह्ा  
सत्तास्थानाला  िुझाच  आधार  आिे .  िूिंच  आमचा  अिंतिम  आधार  आिेस .  असें  
सगळे  प्रजाजन  भूतमिंजनाला  बोलिाि .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  राजिाड्यािील  बायकािंच्या  पुढे  िे  गुराखी  राजपतु्राला  
लढण्यास  येण्यासाठी  सािंगिाि .  त्या  बायकािंच्या  पुढे  िो  स्ििाची स्िुिी  करि  

असिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  पणस्िसािा  भाग  सिंपला .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  छवत्तसािा 

भतूमिंजन  त्याला  बोलिे,  मी  धनुविडद्येि  िरबेज  आिे .  मी  िाबर्िोब  तनघालो  
असिो  पण  माझा  सारथी  गेल्या  युद्धाि  मारला  गेला  आिे .  मला मािीि  नािी  
क िं,  येथे  कोणी  चािंगला  सारथी  मला  तमळू  शकेल .  त्यासाठी माझ्याकरिािं  
चािंगला  सारथी  तमळिा .  म्िणजे  मी  युद्धासाठी  तनघू  शकेन .  माझ्या  रथािर  

माझी  पिाका  फर्किण्यास  सािंगा .  शत्रूच्या  सैन्याि  मी  माझा रथ  घुसिीन  

जेथे  ित्ती  ि  घोरे्  आणण  पाईक  सैन्य  असेल  आणु  त्यािंचा  फर्शा  पार्ीन .  

त्याच्या  त्या  िल्गनाने  िेथे  असलेल्या  मुली  त्याच्यािर  फार  खूष  िोिाि .  मी  
आपले  पळिलेले  गोधन  परि  तमळिीन त्याबद्दल  तनणश्र्चिंि असा .  त्या  
दयुोधनाला  ि  त्याच्या  सैन्याचा  पुरिा  वबमोर्  करून  मी  येईन.  जसे  इिंद्राने  
दानिािंना  िरिले  िसे मी  कौरिािंचा  पराभि  करीन .  मी  िेथे  असिो  िर  

कौरिािंची  हिम्मि  झाली  नसिी  असे  कराियाची .  िेथे  कौरिािंचे  मिारथी,  
तभष्म,  द्रोण,  कृपाचायड  कणड  असें  सगळे  असले  िरी  मी  त्यािंचा पराभि  केला  
असिा .  पण  माझा  सारथी  नािी .  जर  िुम्िी  चािंगल्या  सारथ्याची  व्यिस्था  
करि  असाल  िर  मी  िाबर्िोब  तनघण्यास  ियार  आिे .  त्या  कौरिािंना  दाखिनू  

देईन  शौयड  म्िणजे  काय  असिे .  अशाप्रकारे  िो  विराटाचा  लिान  मुलगा  



राजिाड्यािील  महिलािंच्या  पुढे  शेखी  तमरिि  असिो .  त्याना समजेल  क िं ,  

साक्षाि  अजुडनाशी  त्यािंची  गािंठ  पर्ली  आिे .   

िशैिंपायन  पुरे्  सािंगिाि,  िे  भूतमिंजनाचे  बोलणे  ऐकल्यािर  अजुडनाला  काय  

पररणस्थिी  झाली  आिे त्याचा  अिंदाज  येिो .  िो  त्याच्या  वप्रय  पत्नीला  गमिीने  

िळूच  बोलिो,  "त्या राजपुत्राला  सािंग  क िं,  बिृन्नला  रथाचे  सारथ्य  उत्तम  

करिे .  तिला  घेऊन  जािे .  िी  इिंद्रप्रस्थाि अजुडनाचा  रथ  बयाडच िेळी  चालिि  

असे .  पाहिजे  असेल िर  तिला  विचारािे.  अनेक  लढायािंि  तिने  अजुडनाच्या  
रथाचे  सारथ्य  केले  आिे" .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्या  मुलाची  िी  बर्बर्  पुन्िा  पुन्िा  ऐकून  त्रासलेली  
द्रौपदा  त्या  बायकािंच्या  सभेि  तिला  अजुडनाने  जे  सािंतगिले  िे बोलिे .  िी  
सािंगिे  त्या  बायकािंच्या  मेळाव्याि  ज्यािंच्याि  िो  राजपतु्र  बसलेला  असिो,  
"अिो,  िी  नतृ्य  तशणक्षका  जी  आपल्याकरे् मुलीिंना  नाच  गाणे  तशकििे  िी  
बिृन्नला,  एके  काळी इिंद्रप्रस्थाि  धनिंजयाच्या  रथाचे  सारथ्य  तललया  करि  

असल्याचे  मी  पाहिलेले  आिे .  अगदी  युद्धाि  सुद्धा  िी  त्याच्या बरोबर  रथ  

चालिण्यासाठी  जाि  असें,  तिला  कािं  नािी विचारि ?  त्या  काळी  मी  त्यािंच्या  
करे्  राणी  द्रौपदीची  सरैिंध्री  िोिे .  म्िणून मला  िे  मािीि  आिे .  मी  जेव्िािं  
पािंर्िािंच्या  करे्  िोिे  िेव्िा  अजुडनाला  फार जिळून  पाहिलेले  आिे .  त्यािेळी  
जेव्िािं  खािंर्ि  िनाि  अग्नीला  अजुडन  ि  कृष्ण  मदि  करि  िोिे  िेव्िा  िीिंच  िर  

त्याच्या  रथाचे  सारथ्य  करि  िोिी .  तिच्या  सारखा  सारथी  तमळणे  अशक्य" .  

भतूमिंजन  विचारिो,  " िो  िर  नपुसक  आिे  िो  कसा  सारथ्य  करणार" ?  पुढे  िो  
बोलिो,  "मला  िरकि  नािी  जर  िी  माझ्या  रथाचे  सारथ्य  करण्यास  ियार  

असेल .  तिला  जाऊन विचारा  िी  येण्यास  ियार  आिे  क िं" ?  

दै्रपदी  बोलिे,  "मला खात्री  आिे  िी  िुमच्या  रथाचे  सारथ्य  करण्यास  ियार  

िोईल" .  िे  ऐकल्यािर  राजकन्या  उत्तरा  जी  आपल्या  भािाचा  मोठा  अतभमान  

बाळगि  असिे  बिृन्नलाकरे्  तिला  विचारण्यासाठी  जािे .  बृिन्नला  नतृ्यशाळेि  

बसलेली  असिे .  

बिृन्नलेला  िी  सभेि  घेऊन  येिे .  



अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  छवत्तसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सदोतिसािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  मोठ्या  भािाने  पाठिल्यानिंिर  िी  नाजकुशी  
राजकन्या  णजचे  नािंि  उत्तरा  िोिे  बिृन्नलाच्या  हठकाणी  पोिोचिे .  त्या  
राजकन्यचेे  सौंदयड  िाखाणण्यासारखे  िोिे .  िी  साक्षाि  लक्ष्मी  असािी  अशी  
हदसि  िोिी .  मोरवपशी  रिंगाजे  कपरे्  तिने  घािलेले  िोिे .  तिच्या  कमरपट्ट्याि  

मोिी  बसिलेले  िोिे .  तिच्या  पापण्या  बाकदार  िोत्या .  एकिं दर  तिची  अिंगकािंति  

िेजस्िी  ि  बािंधा  र्ोलदार  िोिा .  िी  धािि  नतृ्यशाळेकरे्  गेली .  तिचे  दािंि  शुभ्र  

िोिे,  अशी  विराटाची शुभलक्षणी  कन्या  िेथे  बिृन्नलाला  भेटिे  िेव्िािं  िो  
अजुडन  तिला  बोलिे, "असे  काय  झाले क िं ,  िू  अशी  धािि  माझ्याकरे्  

आलीस" ?  "िुझा  चेिरा  असा  पर्लेला  कािं  आिे" ?  िी  त्याला सािंगिे  हक,  

राजाचे  सगळे  पशुधन  कोरिािंनी  पळिले आिे  ि  िे  आिा  नगरािर  िल्ला  



करण्यासाठी  येि  आिेि .  त्यािंच्याशी  लढण्यासाठी  तिचा  मोठा  भाऊ  भूतमिंजन  

जाऊ  पिाि  आिे  परिंिु,  त्याच्यासाठी  सारथी उरलेला  नािी .  सैरिंध्री  सािंगिे  क िं ,  

िू  चािंगले  सारथ्य  करू  शकिेस  ि  िू  पूिीच्या  काळी  साक्षाि अजुडनासाठी  
अनेक  युद्धाि  त्याच्या रथाचे  सारथ्य  यशणस्िपणे  केले  आिेस  म्िणनू  मी  िुला  
बोलािण्यास  आले  आिे .  धापा  टाकि  टाकि  िे  सगळे  एकादमाि  उत्तरा  सािंगिे  

बिृन्नलाला .  "िुमच्यामळेु  अजुडन  त्या  लढाया  णजिंकू  शकला  असें िी  सािंगिे .  

म्िणून  आपण  माझ्या  भािाच्या  रथाचे  सारथ्य  करण्यासाठी  ियार  व्िािे .  

म्िणजे  आमचे  पशुधन  माझा  भाऊ  परि  तमळिू  शकेल" .  िे  ऐकल्यािर  िो  
सव्यसाची  धनिंजय  त्या  बिृन्नलेच्या  रुपाि  त्या  सगळ्या  बायकािंि  बसलेल्या  
राजपतु्राला  भेटिे .  त्याच्या  पाठोपाठ  िी  विराटाची  सुस्िरुप  कन्या  उत्तरा,  िेथे  

बायकािंच्या  मेळाव्याि पोिोचिे .  राजपुत्र  तिला  बोलिो,  "सैरिंध्री सािंगिे  क िं ,  िू  
अजुडनाच्या  रथाचे  सारथ्य  केले  िोिेस जेव्िािं  त्या  शूरिीराने  खािंर्ििन  

जाळण्याि  अग्नीदेिाला  मदि  केली  िोिी .  म्िणून,  मला  सािंग  आिा  िू  
माझ्या  रथाचे  सारथ्य करण्यास  ियार  आिेस  कािं ?  आमचे  पशधुन  कौरिाने  
पळिलेले  आिे .  िे  परि  तमळिण्यासाठी मला  जािे  लागि आिे .  सैरिंध्रा  
असेसदु्धा  सािंगि  आिे  क िं,  अजुडनाने  जेव्िा  राजसयू  यज्ञाि  पथृ्िी  णजिंकली  िोिी  
िेव्िासदु्धा  िूिंच  त्याची  सारथी  िोिीस,  िे खरे  आिे  कािं" ?  राजपतु्राचे  िे  

ऐकल्यािर  बिृन्नला बोलिे,  "बिृन्नला त्याला  बोलिे,  " अिो  मी  एक  

नाचणारी,  गाणारी  मी काय  रथाचे  सारथ्य  करणार" ?  उत्तरा  तिला  बोलिे,  िू  
नाचणे  ि  गािंणे  करिेस  त्याच  प्रमाणे  रथसदु्धा  उत्तम  चालिि  आिेस  िे  

आम्िाला  समजले  आिे  िेव्िािं  िेळ  न  दिर्िा  सारथ्य  करण्यास ियार  व्िािे  
असें  िी  राजकन्या  अजुडनाला  सािंगिे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्या  िेथे  बसलेल्या  बायकािंना  खरे  िाटािे  म्िणून  

अजुडन  तिने  हदलेले  सारथ्याचे  कपरे्  घालिािंना  कािंिीिं  गमिीशीर चुका  करिो,  

त्यामळुें  िेथे  जमलेल्या  राणीिशािील  सगळ्या  बायकािंची  चािंगलीच  करमणकू  

िोिे .  त्यानिंिर  उत्तरा त्याला  िे  कपरे्  नेसििे .  िे  नेसल्यािर िी  बिृन्नला  
विशेष  देखणी  हदसू  लागिे .  त्यानिंिर  त्याचे तचन्ि,  ओरर्णारा  तसिंि,  असलेली  



पिाका  िो  घेिो .  त्यानिंिर  उत्तरा  ि  तिच्या  मैवत्रणी  बिृन्नलेला  बोलिाि,  

"बिृन्नला  आिा  घोड्याच्या  लगामी  नीट  पकर्,  आमचे  पशधुन  परि  

आणण्याि  आमच्या  भािाला,  भूतमिंजनाला, योग्य  सदि  कर .  िेथे  मोठे  मोठे  

मिारथी  कौरिािंच्या  बाजूने  आिेि,  त्याि  तभष्म,  द्रोण  असें  सगळे  आिेि" .  

आणण  िसू  लागिाि .  िे  ऐकल्यािर  अजुडन गालािल्या  गालाि  िसि  जोरािंने  
ओररू्न  तिला  िोकार  देिो .   

िो  त्या  मुलीिंना  सािंगिो,  "जर  िा  भूतमिंजन  त्यािंना  िरिू शकला  िर  

तनणश्र्चिपणे  आम्िी  िुमचे  पशुधन  परि  तमळिू" .  त्यानिंिर  राजिाड्यािील  

महिला  ि  ब्राह्मण  राजपतु्राची  ररिसर  युद्धासाठी  जाण्याची  आरिी  करिाि .  

त्याि  अजुडनाचीसदु्धा  आरिी  िोिे .  सारथी बृिन्नला  राजपतु्राला शुभेच्छा  देि  

त्यान  रथाला  एक  प्रदणक्षणा  घालिे .  सगळ्या  बायकािं  मोठ्याने  ओररू्न  

बोलिाि  क िं ,  जसे  पािंर्िािंचा  अजुडन  णजिंकून  येि  असें  िसेंच  िुम्िी दोघे  णजिंकून  

याल  अशी  प्राथडना  त्या  करिाि .  िो  रथ  युद्धाकरे्  तनघिो .          

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्यानिंिर  अजुडन  िो  रथ  भूतमिंजनासि  त्या  युद्धाच्या  
जागेकरे्  नेिो .  िेथे  िे  पिािाि  क िं ,  असिंख्य  पिाका  फर्फर्ि  असलेले  विविध  

प्रकारचे  रथ  िेथे  जमा झालेले  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  सदोतिसािा  भाग  सिंपला.   

 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  अर्तिसािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  नगरािून  िे  तनघाल्यािर  युिराज  भूतमिंजन  अजुडनाला  
सािंगिो,  रथ  कौरिािंच्या  समोर  घेऊन  जा .  त्याप्रमाणे  बिृन्नला िो  रथ  त्या  
हदशेने  नेिे .  पुढे  िो तिला  बोलिो,  त्यािंना  झपकन  िरिनू  आपण  आपले  

पशधुन  घेऊन  परि  नगराकरे्  जाऊ .  िे  ऐकून  बिृन्नला  णस्मि  करिे  पण  

कािंिीिं  बोलि  नािी .  बृिन्नला  िो  रथ  पटकन  कौरिािंच्या  जिळ  नेऊ  लागिे .  िी  



जागा  स्मशाना  करे् िोिी  ज्या  हठकाणी  पािंर्िािंनी  त्यािंची अस्त्र,  शस्त्र  

आपट्याच्या  िकृ्षािर  लपिलेली  असिाि .  कौरिािंचे  प्रचिंर्  सैन्य सािकाशपणे  

त्या  स्मशानभमूीच्या हदशेने  सरकि  असिे .  जणू  त्यािंना  कोणिीिी  घाई  

करण्याची  आिश्यकिा  िाटि  नव्ििी .  िे  कौरिािंचे  सैन्य  एकाद्या  मानिी  
सागरासारखे  हदसि  िोिे .  िेथे  असलेल्या  प्रचिंर्  िकृ्षािंमळुें  त्यािंचे  दशडन  नीटपणे  

िोि  नव्ििे .  त्या  सैन्याच्या  चालण्यामळुें ििेि  धूळ  उर्ि  िोिी .  त्यािंच्या  
सनै्यािील  भलेमोठे  ित्ती,  घोरे्,  अिजारािंच्या  गाड्या  ह्ािंच्या  आिाजामळुें  प्रचिंर्  

गोंधळ  उर्ाला  िोिा.  िेथे  पुढे  येणायाड लोकािंचे  चेिरे  ििेि  उर्ालले्या  
धरुळ्यामळुें  नीटपणे  हदसि  नव्ििे .  अजूडन  त्याि  कणड,  दयुोधन,  दःुशासन  

पिािो .  त्या  मागे  द्रोण,  तभष्म  िो  पिािो,  अश्र्ित्थामा  सुद्धा  िो  पिािो .  िे  

सगळे  पािून  भूतमिंजन घाबरून  जािो .  त्याच्या  अिंगािर  काटा  उभा  रिािो .  िो  
घाबरून  अजुडनाला  सािंगिो,  "मी  ह्ािंच्या  बरोबर  नािी  लढू  शकणार,  िे  सगळे  

खूप  आिेि .  िे  भयिंकर  हदसि  आिेि .  त्यािंना  िरिणे  मला  जमणार  नािी .  

त्यािंना  देिसुद्धा  िरिू शकणार  नािीि .  मी  अशा  लष्कराि  तशरण्याचे  धार्स  

करणार  नािी .  िे  सगळे  ख्यािनाम  शूर  योदे्ध  आिेि,  त्यािंच्याशी  मी  कसा  
लढणार" ?  िे  ित्ती,  घोरे्,  पाईक  सैतनक  िे सगळे  मी  कसा  एकटा  िरिणार,  िे  

मला  शक्य  नािी .  आपण  परि  हफरले  पाहिजे .  िेथे  पिा,  तभष्म, कृप,  द्रोण,  

कणड,  विवििंगसिी,  अश्र्ित्थामा,  विकणड, िणल्िक  असें  सगळे  आिेि .  

त्यातशिाय  हकिीिरी  दसुरे  योदे्ध  आिेि .  माझे  केस  कसे  उठले  आिेि  िे  पिा .  

मी  फार  घाबरलो  आिे.  युद्ध  असे  असिे  िे  मला  मािीि  नव्ििे .  मी  जास्ििले  

येथे  रािीलो  िर  बेिोष िोईन .  

िशैिंपाय .न  पुढे  सािंगिाि,  िो  लिान  मुलगा,  भूतमिंजन  ररू् लागिो .  िो  
अजुडनाचा  िाि  पकर्िो ि  सािंगिो,  "आपण  परि  हफरू .  माझे  बाबा  वत्रगािाडच्या  
सनै्याशी  लढण्यासाठी सगळे  आमचे  सैन्य  घेऊन  गेले  आिेि .  त्यामळुें  आपले  

नगर  असुरणक्षि  झाले  आिे .  मला  युद्धाचा  अनुभि  नािी .  मी  एक  केिळ  

मलुगा  आिे .  त्या  घरािील  मुलीिंसमोर  मी  िुशारी  केली  पण  मी  िसा  युद्धासाठी  
ियार  नािी .  म्िणून मी  िुला  सािंगिो  क िं,  आपण  पुढे  जाऊया नको" .   िे  



ऐकल्यािर  बिृन्नला  त्याला  बोलिे,  "अरे  मलुािं  इिका  घाबरू  नकोस,  त्यामळेु  

आपले  शत्रू  जास्ि  िाकदिान  िोिील .  घाबरणे  िा  सिाडि  मोठा  दोष  समजला  
जािो  क्षवत्रयािंसाठी .  िू  एक  राजा  िोणार  आिेस  िेव्िािं  असा  घाबरू  नकोस .  

लक्षाि  घे ,  िू  मला  यदु्धाि  बोलािले  आिेस  आिा  परि  हफरिा येणार  नािी .  

िूच  बोलि  िोिास  क िं  िुला  मी  कौरिािंच्या  पुढे  न्यािे .  म्िणनू  मी  िुला  
येथिर  आणले  आिे .  अरे  मत्स्य  देशाच्या भािी  राजा,  कौरिािंशी  लढून  पिा .  

कारण  िे  िुमच्या  पशधुन  खाण्यासाठी  नेि  आिेि  जसे  तगधार्िं  मेलेल्यािंचे  

मािंस  खािाि .  माझ्यामिे  िेंच  खरे  कारण  आिे,  त्यािंच्या  येण्या  मागील .  िुझे  
राज्य  णजिंकण्यासाठी  िे  आलेल  नािीि .  नािीिर  िे  असें  सािकाशपणे  पुढे  

सरकले  नसिे .  िुझ्या  घरािील  बायकािंपढेु  िू  मोठ्या  मोठ्या गप्पा  मारि  

िोिास .  जर  िू  िुझे पशुधन  न  तमळििा परि  गेलास  िर  िुझी  नाचक्क  
िोईल  त्या  बायकािंपढेु  त्याचा  विचार  कर .  माझ्या  बद्दल  बोलतशल  िर  मी  सुद्धा  
िे  पशुधन  न  तमळििा  जाणार  नािी .  िुला  माझ्याबरोबर  यािे  लागेलच .  

सरैिंध्रीने  माझे  हकिी  कौिुक  सगळ्यािंच्या  समक्ष  केले  आिे  त्याचे  काय  िोईल ?  

पाहिजे  िर  िू  नुसिा  गप्प  बस,  माझ्या बरोबर,  मी  त्यािंच्याशी  लढणार  

आिे" .             

भतूमिंजन  म्िणिो,  "त्या  कौरिािंना  माझे  राज्य  लुटाियाचे  असेल िर  लुटू  दे ,  

त्या  बायकािंना  ि  इिर  लोकािंना  मला  िसाियाचे  असेल  िर  ििंसू दे ,  पण  मी  
ह्ािंच्याशी  लढू  शकणार  नािी .  िुला  माझे  िसे  िाटि  असेल  िर िाटू  दे ,  माझे  
बाबा  मला  दोष  देिील िे  मला  चालेल  पण मी  ह्ािंच्याशी  लढू  शकणार  नािी .  

िे  त्याचे  बातलश  बोलणे  ऐकून  बिृन्नला  त्याला  िसिे .            

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  असें  बोलून  िो  लिान  मुलगा  रथािनू उर्ी  मारून  

खाली  उिरिो  ि  नगराच्या  हदशेने  पळू लागिो .  त्याला  मान  सन्मानाची  
नसिे,  िो  जीिाला  घाबरि  असिो .  िे  पािून  बिृन्नला  त्याला  उदे्दशनू  बोलिे,  

"असे  शूरिीर  करि  नािीि .  क्षवत्रय  प्राणापेक्षा  सन्मानाला  जास्ि  जपिाि .  िुझे  
िे  िागणे  त्याि  बसि नािी .  असें  बोलून  धनिंजय  त्याच्या  मागे धािि  जािो  
ि  त्याला  पकर्िो .  तिचे  लाब  पसरलेले  लाल  रिंगाचे  कपरे्  त्यामळेु  ििेि  



फर्किाि .  िे  कौरिािंच्या  लक्षाि  येिे .  िे  पािून  िे  कौरिािंचे  लोक  त्या  
दोघािंिील  धर्पर्  पािून  िसू  लागिाि .  एकमेकािंि  चचाड  सुरू  िोिे.   

"कोण  िा  आिे  बायकािंच्या  लाल  कपड्यािील इसम ?  िा  पुरूष  आिे  कािं  बाई ?  

अरे  नपुसक  हकन्नर  असािा  असें  िाटिे" .परिंिु,  त्याच्या  िालचाली  
अजुडनासारख्या  िाटिाि!  िो  धनिंजय  असािा  असें  िाटिे .  जसा  देिािंि  इिंद्र  

िसा  िा  अजुडन  माणसाि  आिे .  ह्ा  जगाि  दसुरा  कोण  आिे  जो  एकटा  
आपल्याबरोबर  लढण्यासाठी  येण्याचे  धार्स  करील" ?  

विराटाने  त्याचा  एकुलिा  एक  पुत्र  नगराि ठेिला  िोिा  ि  सगळे  सैन्य  घेऊन  

िो  शुशमडनशी  सढण्यासाठी  गेला  िोिा .  िे  विचार  करिाि,  िो  लिान  मुलगा  
भतूमिंजन  असला  पाहिजे .  दुसरा  कोण  अशणार ?  त्याचे  सारथ्य िी  बाई  करि  

िोिी .  कदातचि  पाथड बाईच्या  िेषाि  अज्ञाििासाि  रिाि  असण्याची  शक्यिा  
िाटिे .  परिंिु,  आपले सैन्य .  पािून  िो  लिान  मुलगा  धाबरून  पळि  िोिा  ि  

त्याला  िो  बाईच्या  पेिेरािािील  पाथड  अर्िि  िोिा  असें  एकिं दर  िोि  िोिे  

असेम  िाटिे .  अशी  चचाड  कौरिािंच्या  ज्येष्ठािंि  िोि  असिे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्या  बाईच्या  िेषािील  पािंर्िाला  पािून  कौरिािंच्या  
कल्पना  रिंगू  लागल्या.  परिंिु,  िे  कोणिािी खात्रीचा  तनष्कषड  काढू  शि  नव्ििे .   

त्या  सुमारास,  धनिंजय  त्या  भूतमिंदनाला  त्याचे  केस  पकरू्न  रथापयिं  आणिो .  

त्याच्या  घट्ट  पकर्ीिून  त्या  मुलाची  सुटका  िोि  नव्ििी .  िो  दःुखाने  ि  

घाबरल्यामळुें  अजुडनाकरे्  करुणामागि  असिो .  िो  सािंगिो,  " मी  िुला  शिंभर  

सोन्याची  नाणी  देईन, मी  िुला  एक  रथ  देईन  जो  सोन्याचा  असेल .  मी  िुला  
दिा  ित्ती  देईन .  पण  मला  ह्ािून  सोर्" .  अशाप्रकारच्या  गोष्टी  िो  करू  लागिो  
पण  अजुडन  िेथे  दलुडक्ष  करि  त्याला  रथाि  बसििो  ि  सािंगिो चल  आपण  

प्रथम  त्या  स्मशानाकरे्  जाऊ .  त्यानिंिर मी  कौरिािंशी  लढीन,  िुला  तचिंिा  
करण्याचे  कारण  नािी" .  िू  असा  घाबरू  नकोस,  िू  एक  उच्च  कुतलन  क्षवत्रय  

आिेस .  मी  त्यािंच्याशी  लढणार  आिे  ि  आपली  सगळी  गुरिं  परि  तमळिणार  

आिे,  िू  फक्त  रथ  चालिण्याचे  काम  करिं .  त्यानिंिर  नाईलाजान े िो  राजपतु्र  

रथाि  बसिो .   



अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  अर्तिसािा  भाग  सिंपला.  

गो  िरण  पिड   
भाग  एकोणचाळीसािा   

िशैिंपायन  सािंगिाि,  अजुडन  जो  कधीिी  िरि  नािी  िो  त्याच्या बरोबर  त्या  
स्मशानाकरे्  तनघिो .  िे  आपट्याच्या  त्या  िठलेल्या  िकृ्षाकरे्  जािाि .  

कौरिािंना  िे  हदसि  नािीि  कारण  िेथे  घनदाट  झार्ी  असिे .   

कौरिािंच्या  अड्ड्याि तभिीचे  िािािरण  पसरिे,  जर  िा  खरोखरच  धनिंजय  

असेल  िर  मोठीच  पिंचाईि  िोणार  आिे  िे िे  ओळखून  असिाि.  त्या  ििबल  

झालेल्या  कौरि  सेनानीना  अशुभलक्षणिं  हदसू  लागिाि .  भारद्वाजाचा  मुलगा,  
द्रोण  बोलू  लागिाि,  "िारे  चुक च्या  हदशेने ििाि  आिेि,  आकाशािनू  मािीचे  

कण  पर्ि  आिेि,  आकाशाि  कोळोखी  पसरि  आिे,  आकाश  पाणी  नसलेल्या  
कोरड्या  ढगािंने  भरलेले  आिे .  कोल्िािंची  ओरर्  त्यािंना  ऐकू  येऊ  लागिे .  

आकाशाि  तगधार्िं  तघरट्या  घालू  लागिाि .  आपले  घोरे्सदु्धा  अश्रू  ढाळि  आिेि,  

िारा  पर्लेला  असिािंना  आपले  रथािरील ध्िज  कािं  थरथरि आिेि" ?  िे  

बोलिाि,  "हि  सगळी अशुभ  लक्षणिं  आिेि आपल्यासाठी .  आपल्यािर  मोठी  
आपत्ती  कोसळणार  आिे  िे  तनणश्र्चि" .  असें िे  सािंगि  असिाि .  "आपल्याला  
फार  सािध  राहिले  पाहिजे .  आिा  स्ििाला  िाचिण्यासाठी  तशकस्थ  करािी  
लागणार  आिे .  फार मोठ्या  प्रमाणेि  आपला  सिंिार  िोण्याची शक्यिा  आिे  

असें  द्रोणाचायड  बोलि असिाि .  जर  िा  इसम  जो  हिजड्याच्या  सोंगाि  आला  
आिे  िो  खरोखरच  पारिंथ  असेल  िर  मोठी अिघर्  पररणस्थिी  आपल्या  पुढे  

उभी  रिाणार  आिे .  कृपाचायड  बोलिाि .  िो  आपल्याला  िरिून  सगळी  गुरिं  परि  

घेऊन  जाणार  आिे .  तभष्म  बोलिाि,  "िा  कुिं िीचा  मुलगा  सव्यसाची  आिे .  िो  
कोणापढेुिी  विजयीिंच िोणार  आिे .  त्यािंने  देि,  असूर,  राक्षस  असें  सगळे  

पराणजि  केले  आिेि .  त्याला  दयुोधनाच्या  मखूडपणामळुें  फार  िाल अपेष्टा  सिन  

कराव्या  लागल्या  आिेि .  त्याचा  राग िो  आपल्यािर  काढणार .  त्याला  
त्याच्या  जन्मदात्यािंन े शस्त्र  विद्या  तशकिली  आिे .  िो  दसुरा इिंद्रच  आिे .  

म्िणून  अरे  कौरिािंनो त्याच्याशी  मुकाबला करणारा  सेनानी  िुमच्याकरे्  नािी  



िे  लक्षाि  घ्या .  साक्षाि  मिादेिािंनी  त्याला  त्याची  शस्त्र,  अस्त्र  विद्या  प्रदान  

केली  आिे .  जेव्िािं  िे  दोघे  हिमालयाि  एकमेकािंना  तभर्ले  िोिे" .   

तभष्माचायांचे  िे  कुिं िीपतु्र  स्िुिी  कथन ऐकून  कणड  िैिागला  ि  बोलला .  

"आपल्याला  फक्त  कुिं िीच्या  मुलािंचेच  कौिुक  असिे .  आम्िी  कोणीच  नािी  कािं ?  

मी  सािंगिो,  मी  ह्ा  िुमच्या  अजुडनापेक्षा  सोळापट  जास्ि शूर  आिे .  

आमच्यािील  दयुोधनसदु्धा  कािंिीिं  कमी  नािी" .                  

त्यािर  दयुोधन  बोलिो,  "जर  िा  खरोखरच  पाथड  असेल  िर आपला  प्रश्र्न  

सटुिो  कारण,  त्यािंना आपण  पुन्िा  िनिासाला  आणण  त्यानिंिर अज्ञाििासाला  
पाठिू  शकू" .  आणण  जर  िो  कोणी  दसुरा  असेल  िर  त्याला  आपण  आपल्या  
बाणािंच्या  मारािंने  चारीमुिंड्या  चीि  करून  जतमनीिर  झोपिू .  त्यािर  कृपाचायड  
त्याला  सािंगिाि,  अरे दुयोधना  कालच  िे  अज्ञाििासाचे  िषड  सिंपले  आिे,  िे  

आिा  बािेर  येण्यास  मकु्त  आिेि .  त्यामळुें  आिा  त्याना  िू  पुन्िा  िनिासाला  
आणति  निंिर  अज्ञाििासाला  पाठिू  शकणार  नािीस .  त्यािर  तभष्म,  द्रोण  

आणण  कृप  एकदम  िसू  लागिाि .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकोणचाळीसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

गो  िरण  पिड   
भाग  चाळीसािा   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  िेथे  अजुडन  ि  भतूमिंजय  त्या  आपट्याच्या  झार्ाकरे्  

पोिोचिाि .  अजुडनाला  समदिे  क िं ,  िो  विराटाचा  पुत्र  फारच  नाजकू  आणण  

यदु्धासाठी  तनरुपयोगी आिे .  िो  त्याला भूतमिंजयाला  सािंगिो,  "जा,  त्या  
झार्ािर  चढ .  त्या  झार्ािर  कािंिीिं  धनुष्य बाण  आिेि  िे  घेऊन  खाली  ये .  

कारण  िुझे  धनुष्य  माझी  िाकद  पेलण्यास  योग्य  नािीि .  मी  जेव्िािं  िे  घोरे्  ि  

ित्ती  आणण  शत्रूचे  सैतनक  ह्ािंचा  चुरार्ा  करीन  िेव्िािं  िुला  समजेल  मी  काय  

म्िणिो  आिे .  म्िणून  िू  िेिढे  काम  करपाियाचे  आिे" .  भतूमिंजय  त्या  
झार्ािर  चढिो  ज्यािर  घट्ट  पानोळा  िोिा.   

यतुधष्ठीर,  तभम  आणण विभत्सु  ि  दोघे  जुळे  ह्ािंचेसुद्धा  धनुष्य  ि  बाण  आिेि  

त्याि  हठकाणी,  अजुडन  भूतमिंजयाला  सािंगि असिो .   त्याि  एक  मोठे  गािंर्ीि  

आिे .  ज्याची  िाकद अनेक  धनूष्यािं  सारखी  आिे .  त्याच्या  जोरािर  अनेक  

राज्ये  णजिंकिा  येिील.  असें  िे  आिेि .  त्यािंच्यािर  सुिंदर  जरीमध्ये  नणक्षकाम  

केलेले  आिे .  फार  मजबिू  आिेि  िी  सगळी  शस्त्रिं .  अजुडन  त्या  लपिलेल्या  
शस्त्रािं  बद्दल  भूतमिंजयाला  सािंगि  असिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  चाळीसािा  भाग  सिंपला .         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकेचाळीसािा  

भतूमिंजय  बोलिो,  " आम्िी  ऐकि  िोिो  क िं,  ह्ा  झार्ािर  एक  प्रेि  टािंगलेले  

आिे .  िे  त्या  झार्ाचे सिंरक्षण  करि  असिे.  आम्िी  कधी  खेळण्यासाठी  येथिर  

येि  असू .  परिंिु  मी  राजपतु्र  असल्यामळेु  क्षवत्रय  शास्त्रानसुार  मी  ह्ा  झार्ाला  
कधी  स्पशड  केला  नव्ििा .  िू  मला  िे  अशुभ काम  कराियाला  लािि  आिेस" ?   

बिृन्नला  त्याला  सािंगिे,  "िू  कािंिीिं  काळजी करू  नकोस,  िेथे  िसे  कािंिीिं  नािी .  

फक्त  कािंिीिं  शस्त्र  आिेि  िी  आपल्याला  उिरिायची  आिेि .  आिा  िेथे  

कोणिेिी  प्रेि  राहिलेले नािी .  अरे  मत्स्य  देशाच्या  भािी  राजा,  मी  िुला  असें  
कािंिीिी  कराियाला  सािंगणार  नािी  ज्यामळुें  िुझे  पावित्रय  ढळेल" .  

िे  ऐकल्यािर  भूतमिंजय  रथािून  उिरिो  ि झार्ािर  चढण्यास  सरुूिाि  करिो .  

बिृन्नला  बोलिे,  "लिकर  चढ,  आपल्याला फार  िेळ  नािी .  िर गेल्यािर  िेथे  

झाकलेली  शस्त्रिं  िुला  हदसिील .  िे  झाकण  काढून  त्यािील  सिाडि मोठे  धनुष्य  

उचलनू  िू  खाली  सोर्तशल .  िे  मी  खाली  धरेन .  त्या  बरोबर  दोन  भािे  आिेि  

त्या  मोठ्या  धनुष्याला  लागून  ठेिलेली  आिेि .  िे  दोन  भािेसदु्धा खाली  सोर् .  

अशाररिीने  बिृन्नला त्याचा  सािंगि  असिे .  िो  त्या  प्रमाणें  करि  असिो .  

भतूमिंजय  िी  पिािो, िी  सूयाडसारखी  चमकि  िोिी .  त्याला  त्याचा  अचिंबा  
िाचि  िोिा .  त्यािंना  िाि  लािल्यािर  िो  विराटाचा  मुलगा  घाबरला  ि  त्याच्या  
अिंगािर  कािंटा  उभा  राहिला .  िो  मत्स्य  देशाचा  राजपतु्र  अजुडनाला बोलिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकेचाळीसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 



 

गो  िरण  पिड   
भाग  बेचाळीसािा   

भतूमिंजय  बोलिो .  "िी  शस्त्र  कोण्या  शूर  योद्ध्याची  आिेि ?  त्यािर  शिंभर  

सोनेरी  गुच्छ  बसिलेले  आिेि .  आणण  िे इिके  िेजस्िी  आिेि ?  त्यािर  

ित्तीच्या  मुद्रा  बसिलेल्या  आिेि .  जे  धरायला  चािंगले  आिेि .  त्यािर  साठ  

इिंद्रगोप  बसिलेल  आिेि .  िे  असे  धनुष्य कोणाचे  आिे ?  त्यािर  बसिलेले  

सयूाडचे  तचन्ि  हकिी  चमकिे  पिा .  िा  कोणाचा  आिे  िे  सािंगा.  त्यािर  रत्न  

जर्िलेली  आिेि .  िे  दोन  भािे  जे  सोन्याचे आिेि  िे  कोणाचे  आिेि ?  िे  बाण  

हकिी  लािंब  आिेि,  िे कोणाचे  आिेि ?  त्या  बाणािंना  तगधार्ाच्या  पिंखा  सारखे  

वपिळे  पिंख  बसिलेले  आिेि .  त्याची  टोक  हकिी  धारदार  आिेि  पिा .  आणण  िे  

सगळे  लोखिंर्ाचे  बनिलेले  आिेि .  िे  साि िजार  बाण  कोणाचे आिेि" ?  िे  

जर  लागले  िर  शत्रू  तनणश्र्चिच  मरून  जाईल .  िे  चिंद्रासारखे  हदसणारे  बाण  

कोणाचे  आिेि,  त्यािंना  पोपटाच्या  पिंखासारखे  सोनेरी  पिंख  लािलेले  आिेि .  

िेसदु्धा  पोलादाचे  आिेि .  िी  िलिार  पिा .  हकिी  सुिंदर  हदसिे .  त्याच्या  मुठीिर  

बेर्काचे  तचन्ि  कािं  आिे ?  िी  िाघाच्या  चामड्याची  तचलखि  कोणाची  आिेि ?  

ह्ा  धारदार  समशेरी  कोणाच्या  आिेि" ?  ह्ा  तचलखिािर  सुिंदरशा  छेट्या  घिंटा  
कािं  बसिलेल्या  आिेि.  िे  खड्ग  हकिी  धारदार  आिे  पिा .  कोणत्या  देशािनू  

िी  सगळी  शस्त्र  आली आिेि ?  िी  तनशाधािंच्या  देशािंि  बनली  आिेि  कािं" ?  िी  
सुिंदर  िलिार  कोणाची?  ह्ा  िलिारीला  गाईच्या  कािड्याची  म्यान  आिे,  हकिी  
सुिंदर  हदसिे .  ह्ा  इिर िलिारी  बोकर्ाच्या  कािड्याच्या  आिेि,  त्यासदु्धा  हकिी  
सुिंदर  हदसि  आिेि .  िे  सगळे  शस्त्र  कोणाची  आिेि  ि  येथे  कािं  ठेिली  आिेि ?  

िी  िीस  बोटा  एिढी  लािंब  समशेर  कोणाची" ?  त्यािंची  धार  पिा हकिी  आिे  ि  

िे  सगळे  िापरले  गेलेले  आिेि  िे  त्यािंच्या  मुठीिरील  लकाक ने  स्पष्ट  िोिे  

आिे .  त्याने  जर  िार केला  िर  िो  माणूस जगण्याची  शक्यिा  नािी .  अशा  
आयधु  असिील  िर  शत्रचूा  नाश  तनणश्र्चि िोणार .  अिो  बिृन्नला  मला  सािंगा  



असें  शस्त्र  येथे  कोणी ि  कािं  लपिून  ठेिले आिेि  आणण  आपल्याला  िे  सगळे  

कसे  समजले" ?   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  बेचाळीसािा  भाग  सिंपला .  

गो  िरण  पिड   
भाग  ते्रचाळीसािा   

हृिन्नला  सािंगिे  भूतमिंजयाला,  जे  पहिले  धनषु्य  िू  पाहिलेस  िे  अजुडनाचे  आिे .  

त्यािंलाच  गािंर्ीि  म्िणिाि .  त्याच्या  मदिीने  असिंख्य  शत्रूिंचा विनाश  केला  
जािो .िे  एक  िजार  धनषु्यािंइिके  बलिान आिे .  त्याच्या  मदिीने  अजुडनाने  
अनेक  राज्ये  कावबज केली  आिेि .  पाथाडने  देि  आणण  पथृ्िीिरील  अशा  
सगळ्यािंना  त्याने  ह्ाच्या  मदिीने  पराणजि  केले  आिे .  त्याचे  कौिकु  देि  

आणण  दानि  दोघेिी  करि  असिाि .  िे  दुसरे  धनुष्य  िू  पाहिलेस  िे  तशिाचे  

आिे .  त्याला  वपनाक म्िणिाि .  त्याच्यािर  असिंख्य  रिंग  आिेि .  िे  धनुष्य  

तशिाने  एक  िजार  िषे  धारण  केले  िोिे .  त्यानिंिर  िे  ब्रह्मान े िेच  धनुष्य  

पािंचशे  िीन  िषें  धारण  केले  िोिे .  त्यानिंिर  िे  इिंद्राने  पािंचशे  िषे  धारण  केले  

िोिे,  त्यानिंिर  िे  िरुणदेिाकरे्  गेले .  त्याने  िे  चारशे  िषे  धारण  केले  िोिे .  

त्यािंने  िे  मला  हदले, मी  िे  पािंच  िे  सिा  िषे  ठेिले  आिे .  त्याचे  धारण  

करण्यामळेु  मला  श्र्िेििािन  असेसुद्धा  म्िणिाि .  िे  सिाडि  जास्ि  शक्त मान  

धनषु्य  आिे .  त्याची  पुजा  करिाि  देि आणण  दानि .  िेसदु्धा  पाथाडला  
िरुणदेिाकरू्न  तमळाले .  िे  दसुरे  धनुष्य तभमाचे  आिे .  िे  इिंद्रगोप  असलेले  

माझ्या  मोठ्या  भािाचे,  युतधष्ठीराचे  आिे .  िे  सूयाडचे  तचन्ि  असलेले  चमकणारे  

नकूलाचे  आिे .  िे  सोनेरी  चमक  असलेले  धनषु्य  माझा  धाकटा  भाऊ  सिदेिाचे  

आिे .  त्यािर  सोन्याि  नणक्षकाम  केलेले  आिे .  िे  धनुष्य  ि  त्याचे  बाण  जे  

शत्रिूर  फेकले  क िं  त्याचा  नाश  करूनच  परि  मागे  येिाि .  िे  सगळे  तभमाचे  

आिेि .  िा  भािा  ज्यािर  पािंच  िाघािंच्या  मुद्रा  आिेि,  ज्याचा  रिंग  वपिळा  आिे,  

िे  नकुलाचे  आिेि .  मािंद्रीच्या  मुलाचे  िे  दुसरे  भािे  आिेि,  जेव्िािं  िो  राजसयू  

यज्ञाच्या  िेळी  पणश्र्चमे  करे्  मोिीम  घेऊन  गेला  िोिा .  िे  चमकणारे  बाण  

ज्यािंच्यािर  विविध  रिंगाचे  काम  केले  आिे िे  सिदेिाचे  आिेि .  िे  छोटे  परिंिु  



धारदार  बाण  युतधष्ठीराचे  आिेि .  िी  लािंब  पात्याची  धारदार  िलिार  अजुडनाची  
आिे .  त्याचे  म्यान  िाघाच्या  चामड्याची आिे  ि  णजच्या  मुठीिर  बेर्कािंची  
मदु्रा  काढलेली  आिे .  त्या  िलिारीने  अजुडनाने  अनेकािंना  यमाकरे्  पाठिले  आिे .  

िी  दसुरी  िलिार  ज्याला  दधुारी  पािे  आिे  िी  तभमाची  आिे .  िी  सोन्याची  
मठु  असलेली,  िलिार न्याय  प्रेमी  युतधष्ठीराची  आिे .  िी  बोकर्ाच्या  कािड्याचे  

म्यान  असलेली  समशेर  नकुलाची  आिे .  आणण  िे  भलेमोठे  खड्ग  सिदेिाचे  

आिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  त्रेचाळीसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  चव्िेचाळीसािा   

भतूमिंजय  विचारिो,  " िी  सुिंदर  िेजस्िी  आयधु  पाथाडची  आिेि .  परिंिु,  िे  कोठे  

आिेि ?  िे  सगळे  कोठे  गेले  िे  कोणालािी  मािीि  नािी  असें  सगळे  बोलिाि .  

त्याि  िे  सगळे  म्िणजे  मोठा  युतधष्ठीर,  त्यानिंिरचा  तभम,  अजुडन,  ि  नकुल  

आणण   सिदेि  कोठे  गेले  िे  कोणालािी  मािीि  नािी  असे  सगळे  सािंगिाि .  

द्यिुाि  त्यािंचा  भाऊ िरला  ि  त्यानिंिर िे  परागिंदा  झाले असेंच  सगळे  

बोलिाि .  जे  अशा  ित्त्यारानी  शत्रूचा  नाश  करि  िोिे  िेंच  गायब झाले  आिेि  

ि  त्यािंची  शस्त्र  येथे  आिेि  िे  कसें" ?  असे  सािंगिाि,  त्यािंची रुपििी  पत्नी  
त्यािंच्यान  बरोबर  गेली  िीसुद्धा  गायब  झाली  आिे .  सगळऴयािंना  फार  िाईट  

िाटि  असिे .  कारण िे  खूप  चािंगले  राजे  िोिे  असें  माझे  बाबा  आम्िाला  
नेिमी  सािंगिाि" .  

िे  ऐकल्यािर  बिृन्नला  त्याला  सािंगिे  ऐक  राजपतु्रा  मी  सािंगिो  िे कोठे  आिेि  

िुला .  िे  पिा  मी  अजुडन  आिे,  िुझ्या  बाबािंच्या  बरोबर  जे  ब्राह्मण  किं क  बसिाि  

िे  आमचे  मोठे  बिंधू  यतुधष्ठीर  आिेि,  िुझ्या  आईची  सैरिंध्री  िी खरेिर  द्रोपदी  
आिे,  तिच्या  मागे  हकचक  लागला  म्िणून  िो  मारला  गेला .  िुमचा  स्ियिंपाक  
िल्लभ  िा  खरा  तभम आिे ,  िुमच्या  घोड्यािंची  तनगा  पिाणारा  नकुल  आिे  ि  

पशुिंची  काळजी  घेणारा सिदेि  आिे .  आम्िी सगळे  िुमच्या  करे्च लपून  रिाि  

आिोि .          

िे  ऐकल्यािर  भूतमिंजय  बोलिो,  "मी  िुझ्या  बोलण्यािर  विश्र्िास  कसा  
ठेिणार,  त्यासाठी  िू मला  िुझी  दिा  नािंि कोणिी  ि  िी  िशी कािं  आिेि  िे  

सािंगािे  लागेल" .  



अजुडन  त्याला  सािंगिो,  "विराटाच्या  युिराजा,  िुला  मी  माझी  सगळी  नािंि  ि  

त्यािंचा  अथड  सािंगिो .  प्रथम  माझी  नािंि  ऐक,  अजुडन,  फाल्गुनी,  णजश्नु,  हकिी,  
श्र्िेििािन,  विभत्सु,  विजय,  कृष्ण,  सव्यसाची,  धनिंजय  अशी  िी  माझी  दिा  
नािंि  आिेि" .   

भतूमिंजय  विचारिो,  " अजुडन  ि  कृष्ण  अशी  विविध  नािंि  कािं  िुला  आिेि" ?       

अजुडन  सािंगिो,  "िे  मला  धनिंजय  बोलिाि  कारण  जेथे  मी  िेथे  धन  असिे .  

मी  सगळ्या  राज्यािंचा पराभि  करून  त्यािंचे  सगळे  धन  तमळिले  िोिे .  िे  

माला  विजय  बोलिाि कारण  मी  जेव्िा  लढण्या  जािो  नेिमी  णजिंकूनच  येिो .  

मला  श्र्िेििािन  बोलिाि  कारण  माझ्या  रथाला  नेिमी  शुभ्र  रिंगाचे  घोरे्  

लािलेले  असिाि .  िे  मला  फाल्गुनी  म्िणिाि  कारण  मशा  जन्म  फाल्गनु  

महिन्यािला  उत्तरा  फाल्गुन  नक्षत्राच्या  उदय काळाि  झाला  आिे .  मला  हकिी  
म्िणिाि  कारण,  दानिािंशी  मी  लढलो  िेव्िािं  इिंद्राने  माझ्या  तशरािर  िो  मुकूट  

घािला  िोिा .  मला विभत्सु  म्िणिाि कारण,  मी  देिािंशी ि  माणसािंशी  
लढिािंना  कधीिी  कोठलेिी  गैर  ििडन  केलेले नािी .  अरे  भूतमिंजया  मी  माझ्या  
दोनिी  िािािंनी  आयुध चालिू  शकिो  म्िणून  मला  सव्यसाची  असें  म्िणिाि .  

मला  अजुडन  म्िणिाि कारण  माझ्या  शरीराचा  रिंग  त्या  प्रकारचा  आिे .  िसेंच  

माझे  ििडन  शुद्ध  आिे .  माणसाि  मी  स्िगीय  आिे  म्िणून मला  णजश्नु  
म्िणिाि .  िसेंच  मी कधी  पराणजि  िोि नािी  ि  माझ्या  प्रतिस्पध्यानंा  मी  
चोख  उत्तर  देि  असिो .  मला  कृष्ण  सुद्धा  म्िणिाि  कारण,  माझ्या  वपत्याने  
मला  त्या  रिंगािरून  िे  नािंि  हदले .  अशा  ररिीने  मला  िी  दिा  नािंििं  तमळाली  
आिेि" .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  विराटाचा  मुलगा अजुडनाला  सािंगिो, "माझे  नािंि  

भतूमिंजय  आिे  ि  त्याच  पमाडणे  मला  उत्तर  असेसदु्धा  अक  नािंि  आिे  जे  माझ्या  
धाकट्या  बहिणीच्या  उत्तरा  नािंिाशी  जुळिे.  िे  माझे  भाग्य  आिे  क िं ,  मी  
आपल्याला  भेटि  आिे .  आपले  आमच्या करे्  नेिमीच  स्िागि  असो .  अिे  

धनिंजय,  आपल्या  सारख्या  सामथ्यडिान  माणसािंने  मला  माफ  करािे  जर  मी  
कािी  चुक चा  िागलो ि  बोललो  असेन .  आिा  आपल्याला  मी  चािंगलाच  



ओळखि  असल्याने माझी  तभिी  फार तनघून  गेली  आिे.  मी  आपल्या  
सििासाची  अपेक्षा  करि  आिे .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  चव्िेचाळीसािा  भाग  सिंपला .              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  पिंचेचाळीसािा  

भतूमिंजय  पुढे  बोलिो, "अिो  मिाबली  मला सािंगा  मी  आपला  सारथी  िोिो  ि  

मला  सािंगा  शत्रूच्या  कोणत्या  फळीमध्यें  आपला  रथ  मी  घालू ?  त्याप्रमाणे  मी  
करेन" .  अजुडन  त्याला  सािंगिो,  "मला  सिंिोष  िोि  आिे  क िं,  िुझी  तभिी  
नािीशी  झाली  आिे .  िू  मोठा  पराक्रम  करणार  आिेस  िुझ्या  शत्रूिंचा  पराभि  

करून .  मी  िुला  िुझ्या  शत्रूिंना  िरिण्याि  मदि  करणार  आिे .  आिा  लिकर  िे  

भािे  माझ्या  रथाला बािंध .  त्यािील  िी सोन्याची  मुठ  असलेली  धारदार  

िलिार  घे .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अजुडनाची  िी  आज्ञा  झाल्या  बरिुकूम  िो  युिराज  

सगळी  तभिी  फेकून देऊन  कामाला  लागिो .  अजुडनाची  ित्यारिं  िो  रथाि  

आणिो .  िे  पािून  खूष  झालेला  अजुडन  त्याला  बोलिो,  "मी िुझा  सगळी  
जनािरिं  जी  कौरिािंनी  पळिली  आिेि  िी  िुला  तमळिनू  देईन .  असें  समज  क िं ,  

माझ्या  रथाचे  छप्पर  िुमचा  हकल्ला  आिे .  ह्ा  रथािील  िाटा  िुझ्या  नगराच्या  
िाटा,  रस्िे  आिेि,  माझे  िाि  िुझ्या  नगराचे  दरिाजे  आिेि,  रथाचा  मधला  
खािंबा  आणण  माझे  भािे  िुझ्या  शिराचे सिंरक्षण  किे  आिेि,  माझा  ध्िज  



आणण  त्यािरील  तचन्ि िुझ्या  शिराप्रमाणे  आिेि  असें  समज .  माझे  धनषु्य  ि  

त्यािून  बािेर  येणारे बाण  शत्रूचा  पार्ाि करणार  आिेि .  माझ्या  रथाच्या  
चाकािंचा  आिाज  युद्धािील  रणिाद्ये  आिेि  असें  समज .  मी  लढि  असिािंना  
आपल्याला  कोणीिी  पराणजि  करू  शकणार नािी .  िी  िुलना  ऐकून  भूतमिंजय  

बोलिो,  "मला  आिा  कशाचीिी  तभिी  िाटि नािी .  िुझे  शौयड  केशिा  सारखे,  

इिंद्रासारखे  आिे .  मी  घाबरले  िोिो  त्याचे  मला  सरम  िाटिे .  असे घाबरून  कसे  

चालेल  एका  राज्याच्या  युिराजाला ?  माझ्यासाठी  आपण  साक्षाि  मिादेि  

अिाि .  हकन्नराच्या  पोषाखाि  अिाि  एिढेंच .     

अजुडन  त्याला  बोलिो, "मी  असा  फक्त  एक िषड  रिाणार  आिे,  जे  आिा  सिंपि  

आले  आिे .  िुला  मसजणार  नािी  अशा  धातमडक  कारणासाठी  मी  िे  नपुसकाचे  

सोंग  घेिले  आिे" .  

भतूमिंजय  बोलिो,  " आपण  माझ्यािर  मोठी  कृपा  केली  आिे .  नसिे  सिंशय  

घेण्याचे  मी  सोरू्न  हदले  आिे .  आपल्या  सारखा  शूरिीर  नपुसक  असणे  केिळ  

अशक्य  आिे .  मी  समजिो  क िं  आिा  माझ्या  बरोबर  एक  दोस्ि  राष्ट्र  आिे  

आपल्या  रुपाने .  मी  आपल्या  मदिीने  देिािंनासदु्धा  णजिंकू  शकेन .  मला  आिा  
कशाचीिी  तभिी  राहिलेली  नािी .  आिा  मला  सािंगा  मी  काय  करू  ह्ापुढे" ?  

मला  आज्ञा  करा,  एकाद्या  िरबेज  सारथ्यासारखा  मी  आिा  िुमचा  रथ  

चालिणार  आिे .  मी  िासदेुिाच्या  सारथी  दारुकासारखा  रथ  चालिून  दाखििो .  

ह्ा  आपल्या  रथाचे  चारिी  घोरे्  खास  आिेि.  त्यािंचा  िेग  उत्तम  आिे .  त्यािंची  
िुलना  मेघपुष्पाशी  करिा  येईल .  त्यािंचा िेग  िलिकाच्या  घोड्यािंशी  िुलना  
करिा  येईल  असा  आिे .  आपल्या  सारख्या शूरासाठी  असा  रथ  शोभिो .   

िशैिंपायन  बोलिाि,  अजुडन  त्याच्या  दोनिी िािाि  घािलेल्या  बािंगड्या  काढून  

टाकिो  ि  त्या  जागी  तचलखि  नेसिो .  त्याचे  काळे  कुरळे  केस  शभु्र  फर्क्याने  
िो  मागे  बािंधिो .  रथाि  िो  पूिड  हदशेकरे्  िोंर्  करून  बसिो .  त्यानिंिर  लढण्या  
आधीची  प्राथडना  िो  करू  लागिो .  त्याच्या  आयधुािंची  िो  पुजा  मनाने  करिो  ि  

त्यािंच्या  देििािंना  आिािन  करिो .  त्यािंना त्याला  मदि  करण्याचे  आिािन  

करिो .  माझ्या  मनाि  आपण  सगळे  रिा ि  मला  साथ  द्या  असें  िो  त्यािंना  



सािंगिो .  िी  प्राथडना  केल्यानिंिर  अजुडन  िाजा  झाल्यासारखा  िाटिो .  त्यानिंिर  

िो  गािंर्ीिाला  त्याचा  दोर  बािंधिो .  त्याचा  मोठा  टणात्कार  िो  काढिो .  त्या  
आिाजाने  सगळी  पथृ्िी  थरथरिे .  जणूकाय  अशनी  आकाशािनू  कोसळणार  

आिेि .  सगळे  पक्षी  कोठेिरी  पळून  जािाि .  असा  िो  आिाज भयिंकर  िोिा .  

त्या  आिाजामळुें  कौरिािंना  खात्री  िोिे  क िं  िो  धनिंजयच  आिे .  परिंिु,  िो  त्या  
एिढ्या  सगळ्या  जबरदस्ि  योद्ध्यािंबरोबर  कसा  एकटा  लढणार ?  उत्तर  

विचारिो .  कािंिीिंिी  झाल  िरी  मी  आपल्या  बरोबर  रिाणार  असें  िो  सािंगिो .  िे  

ऐकून  अजुडनाला  त्याचे  िसूिं  येिे  ि  िो  जोराजोराने  िसूिं  लागिो .  धनिंजय  

त्याला  बोलिो,  कािंिीिं  घाबरण्याचे  कारण  नािी .  घोष  यात्रेच्या  िेळी  मी  एकटाच  

सगळ्या  गिंधिांना  िोंर् देि  िोिो .  खािंर्ि  िनाच्या  िेळीसदु्धा  मी  एकटाच  लढि  

िोिो .  मला  असे  एकट्याने  लढण्याची  सिय  आिे .  तनिाि  किचाला  मी  मारले  
िेव्िािं  कोण  िोिे  मला  मदि  कराियाला ?  पािंचालाकरे्  जेव्िािं  स्ियिंिर  झाले  

िेव्िािं  सुद्धा  मी  एकटाच  िोिो .  द्रोणािंच्या करे्  तशकलो  आिे .  त्यािंनी  मला  
चािंगले  तशकिनू  ियार केले  आिे .  मला  त्यातशिाय  इिंद्र,  िैश्रािण,  यम  असें  
गुरू  लाभलेले  आिेि .  माझ्याकरे्  तशिाचे  वपनाक  आिे .  त्या  सगळ्यािंचे  तशक्षण  

मी  स्िगाडि  घेिले  आिे .  मला  लढण्यासाठी कोणाच्या  मदिीची  गरज  नसिे .  

आिा  वबनधास्िपणे  रथ  रणभूमीि  घुसि .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  पिंचेचाळीसािा  भाग  सिंपला .                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सेिेचाळीसािा  

िशैिंपायन  बोलिाि, भूतमिंजयाला  त्याचा  सारथी  करून  िो पािंर्ि  त्या  
आपट्याच्या  झार्ाला एक  प्रदणक्षणा  घालिो .  त्याची  तसिंिाचे  तचन्ि  असलेला  
ध्िज  काढून  िो  त्या झार्ाखाली  ठेििो .  त्यानिंिर  िो  त्याचा  ध्िज  रथाच्या  
खािंबािर  लाििो .  त्या ध्िजािर  मारुिीचे  तचन्ि  असिे .  त्याला  तसिंिाची  शेपटी  
असिे .  िसें  तचन्ि  स्ििः  विश्र्िकमाडने  हदले  िोिे  त्याला .  त्यानिंिर  िो  पािंर्ि  

मारुिीची  प्राथडना  करिो  ि  त्याला  आिािन  करिो,  क िं ,  िो  मारुिी  रुपी  
मिादेि  त्याच्या  ध्िजािर  बसून  त्याला  साथ  करेल .  त्या  बरोबर  आकाशािनू  

िी  अहद्विीय  शक्त  त्याच्या  रथािरील  ध्िजािर  येऊन  बसिे .  त्याबरोबर  अजुडन  

त्या  ध्िजाला  एक  प्रदणक्षणा  घालिो  ि  अतभिादन  करिो .  त्याच्या  िािाचे  पिंजे  

चामड्याच्या  मोजाचे िोिे  जसे  सगळे  धनधुाडरी  घालिाि .  आिा  युद्धाला  
तनघण्या  आधी  िो  श्र्िेििािन  त्याचे  शिंखू  जोराने  िाजििो .  त्याच्या  आिाजाने  



सगळी  पथृ्िी  दणाणून तनघिे .  िो  शिंखू  ध्िनी  झाल्या  बरोबर  त्या  रथाचे  घोरे्  

त्यािंच्या  गुर्घ्यािंिर  बसिाि .  भूतमिंजय  त्यामळुें  दचकिो .  त्याच्या  जागी  
णखळल्यासारखा  बसिो.  िे  पािून  धनिंजय  स्ििःच  घोड्यािंच्या  लगामी  पकर्िो  
ि  रथाला  पुढे  नेऊ  लागिो .  त्यानिंिर  अजुडन उत्तराला  तमठी  मारून सािंगिो  क िं,  

"आिा  लढाई  सुरू  िोणार  आिे,  िेव्िािं  असे  सारखे  सारखे  दचकि  रािून  

चालणार  नािी,  िुला  सारथ्य  कराियाचे  आिे .  खयाड  क्षवत्रयाला  शोभेल  असे  िू  
िागले  पाहिजेस .  शत्रूिंच्या  मध्ये  जर  िू  असा  ििबल  झालास  िर  कसे  िोणार ?  

िू  आधी  कधी  शिंखनाद,  घोड्यािंचे  णखिंकाळणे,  ित्तीिंचे  तचत्कार,  ििुायाचें  आिाज  

ऐकले  नािीस  कािं ?  असा  एकाद्या  सामान्य माणसाप्रमाणें  िू  आिा  िागला,  िर  

कसें  िोईल" ?     

उत्तरा  त्याला  सािंगिो, "मी  िे  सगळे  ऐकले  आिेि  पूिी,  पण आजची  िेळ  

िेगळी  आिे .  आपल्या  शिंखनादाि  कािंिीिं िेगळेपण  मला  जाणिले .  िुमच्या  
गािंर्ीिाचा  टणत्कार  सदु्धा  इिर  धनुष्या  पेक्षा  िेगळा  आिे .  मला  िे  सगळे  

निीन  आिे  म्िणून  कदातचि  मी  बािरलो असेन .  िुमच्या  ध्िजािनू  कािंिीिं  
विलक्षण  ओरर्ण्याचे आिाज  येि  आिेि  िे  पथृ्िीिरील  प्राण्यािंचे  नािीि  

त्यामळुें  मी  भेदरून  गेलो  आिे .  मला  हदशा  समजेना  मी  फार  अस्िस्थ  झालो  
आिे .  मला  असें  हदसिे  क िं ,  सगळे  आकाश िुमच्या  ध्िजाने  व्यापलेले  आिे .  

मला  कािंिीिं  हदसि  नािी .  िुमच्या  गािंर्ीिाच्या  टणत्काराने  माझे कान  बधीर  

झाले  आिेि" .  अजुडन त्याला  धीर  देि  सािंगिो,  "धीराने  रथाि  उभा  रिा  आणण  

घोड्यािंचे  लगाम  पकरू्न  ठेि" .   

िशैिंपायन  सािंगिाि,  त्या  निंिर  अजुडन  पुनः  एकदा  िे  शिंख  िाजििो .  त्या  
आिाजाने  शत्रूिंचा  थरकाप  िोिो  ि  तमत्रािंचा  आनिंद  हद्वगुणणि  िोिो  असा  िो  
आिाज  िोिा .  त्या  हदशा  भेदणायाड  आिाजाने  सभोिारचे  र्ोंगर  दयांिनू  िो  
घमुनू  परि  येि  िोिा .  अजुडन  त्यािंचे  ध्िनी  पुनः  पुन्िा  करि िोिा  ि  त्या  
द्वारा  िो  त्याची  युद्धाची  ियारी  करि  िोिा.  त्यामुळें  भूतमिंजय  फार  घाबरलेला  
हदसि  िोिा .  धनिंजय पुनः  पुन्िा  त्याला  धीर  देि  िोिा .  िे  सगळे  कौरिािंचे  

लोक  दरुून  पिाि  िोिे.   



द्रोण  म्िणाले,  "ज्या  प्रकारचे  रथाच्या  चाकािंचे  आिाज  येि  आिेि,  आकाशाि  

धळुीची  ढगिं  उठि  आिेि,  आणण  पथृ्िी थरकापि  आिे,  िा दसुरा  कोणीिी  
नसनू  साक्षाि  आपला  सव्यसाची  असला  पाहिजे  असें  िाटिे .  पिा  आपली  
शस्त्र  कमजोर  झाली  आिेि .  आपले  घोरे्  अस्िस्थ  झाले  आिेि.  आपले  अग्नी  
त्याि  सरपण  घािले िरी  नीटपणे  पेटि नािीि .  िी  सगळी अशुभ  लक्षणिं  
आिेि  आपल्यासाठी".  आपल्या  उजिीकरे् घारी  ि  तगधार्िं  हफरि  आिेि,  िे  

कािंिीिं  चािंगले  लक्षण नािी .  कोल्िेसदु्धा ओररू्  लागले  आिेि,  आपल्या  
र्ािीकर्ील  भागािंिून .  िी  सगळी  मोठ्या सिंकटाची  लक्षणिं  आिेि .  मोठ्या  
प्रमाणाि  क्षवत्रयािंचा  सिंिार  िोणार  अशी  िी  लक्षणिं  आिेि .  तगधार्िं  आपल्या  
िरील  आकाशाि  तघरट्या  घालि  आिेि  िी  चािंगली  लक्षणिं  नािीि  

आपल्यासाठी .  पाथाडच्या  बाणािंपढेु  िुमची  सेना  हटकणार  नािी .  आपल्या  शूरािंना  
लढण्याची  इच्छा  राहिलेली  नािी .  विराटाची गुरिं  पाठिनू  आपण  यथेेच  थािंबािे  
असे  मला  िाटिे .  आपल्या  योद्ध्याना  पाथाडच्या  बाणािंना  िोंर्  देण्यासाठी  
सज्ज  रिाियाला  सािंगा .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  सेिेचाळीसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सते्तचाळीसािा  

िशैिंपायन  निंिर  सािंगिाि,  राजा  दयुोधन  रणभमूीिर  तभष्मािंना  बोलिो,  "द्रोण  

ि  कृप  दोघािंनािी  खात्री  िाटिे  क िं  िा  पािंर्िच  आिे .  मला  ि  कणाडला  सुद्धा  िेच  

िाटिे .  पािंर्िािंनी  अट मान्य  केली  िोिी  क िं,  जर  िे  ठरलेल्या  काळाि  सािंपर्ले  

िर  त्यािंना  पुन्िा  िनिासाि  ि  अज्ञाििासाि  जािे  लागेल .  िरीसदु्धा  िो  काळ  

पणूड  झालेला  नसिािंना िो  अजुडन  लढण्यासाठी  पुढे  येिो  त्यामळुें िे  त्यािंच्या  
अटीनसुार  पुन्िा  िनिासाि  जाणार  कािं"?  "त्यािंचे  अशाररिीने  उघर्  िोण्या  



मागील  कारण  कािंिीिंिी असू  शकिे .  त्याने  कािंिीिं  फरक  पर्ि  नािी .  त्यासाठी  
काळाचे  योग्य  मोजदाद  ब्रह्माला  करािे  लागेल .  जेव्िािं  इच्छा  अपरूी  रिािे  

त्याच्या  पूिडिेसाठी  कािंिीिंिी  कारण  सािंगण्याि  येिे .  त्याचे  अथड  अनके  काढले  

जािाि .  मोठे  मोठे  तनिीशास्त्रीसदु्धा  त्याि  योग्य  तनणडय  घेि  नािीि .  कारण  

माणसाचे  उदे्दश  त्या  तनिीच्या  तनयमािंपेक्षा जास्ि  मित्िाचे  ठरिाि .  जो  िो  
आपापल्या  मिलबानुसार  मिे  मािंर्िाि, एक  िषड  म्िणजे हकिी  त्याची  
व्याख्यासदु्धा  िे  बदलि  असिाि!  त्याला  आपण  कसे  जबाबदार  रिाणार" ?  

"आपण  येथे  वत्रगािाडला  मदि  करण्यासाठी आलो .  मत्स्याने  त्यािंच्यािर  अनेक  

अन्याय  केले  असे  आपल्याला  सािंतगिले ि  म्िणून  आपण त्यािंना  मदि  

करण्यासाठी  येथे  आलो  आिोि .  प्रथम  िे  विराटाची  गुरिं  पळिणार  ि  त्यानिंिर  

दसुयाड  हदिशी  आपण पिाटे  उरलेली  जनािरिं  पळिाियाची  असें  ठरलेले  आिे .  

ज्यािेळी  विराटाचे  लष्कर  वत्रगािाडच्या  मागे असेल .  कदातचि  वत्रगािाडचे  लोक  

आपल्याकरे्  येि  असिील .  हकिं िा  विराटाच्या  सैन्याने  त्यािंना  घालिनू  त्यािील  

कोणी  लढिय्या  आिा  आपल्यािर  चाल करून  येि  आिे .  नेमक  काय  

पररणस्थिी  आिे  िे  समजि  नािी .  िा  राजा विराट  स्ििः  असू  शकिो  पण  िर  

िर  पिािा  िो  विभत्सु असािा  असा  आपला केिळ  अिंदाज  आिे .  िो  कोणी  कािं  
असेना,  आपल्याला  त्याच्याशी  लढािे  लागणार  आिे .  कारण िसे  आपण  

वत्रगािाडच्या  राजाला  शुशमडनला  िचन  हदले  आिे" .   

"मला  कळि  नािी, आपलें  मिान  योदे्ध,  तभष्म,  द्रोण  आणण  कृप  असें  
मख्खपणे  बसले  आिेि  कािंिीिं  समज  नािी .  िूिड  आपल्याला  जो  येईल  

त्याच्याशी  लढाियाचे  आिे  िे  तनणश्र्चि" .  " जी  जनािरिं  आपण  पळिली  आिेि  

त्यािंना  सिंरक्षण  देण्यासाठी  आपल्याला  जो कोणी  येईल  त्याच्याशी  मुकाबला  
करािा  लागणार  आिे.  मग  िो  अजुडन  असेल  नािीिर  साक्षाि  यम  असेल .  ह्ा  
घनदाट  जिंगलािून  आपले  पाईक  सैतनक  कसे  िाट  काढणार  िे  समजि  नािी .  

िे  शत्रूच्या  बाणािंची  तशकार  िोणार  आिेि .  आपले  घोर्दल  सुद्धा अशा  जिंगलाि  

फसू  शकिे .  म्िणून  जेिढे  करिा  येईल  िेिढे  करणे  आपल्याला  जरूरीचे  आिे .  

आपल्याला  माहिि  आिे,  क िं ,  पािंर्िािंना  आपल्याला  घाबरिण्याची सिय  आिे .  



त्याि  आपले  िर्ीलधारे  त्यािंच्या  पक्षाचे आिेि .  त्यािंच्या  गोष्टीि  न  येिा  
आपण  आपल्या  फौजा  सज्ज  ठेिल्या पाहिजेि" .  केिळ घोड्याच्या  
णखिंकाळण्यािरून  कोणी  अिंदाज  करि  नािीि .  िे  नेिमीच  णखिंकाळिाि,  िारे  

नेिमीच  ििाि  असिाि,  कोल्िेकुई  काय  िर  जिंगलाि  ऐकू  येणारच,  ढगािंचा  
गर्गर्ाट  पािसाळ्याि िोणारच,  िसे  ऐकू  आले  म्िणून  भलिे  सलिे  अिंदाज  

मािंर्ण्याि  काय  अथड  आिे .  पण  िे  त्यािंच्या  बाजूचे  आिेि  ि  म्िणनू  िे  अशा  
गोष्टी  करि  असिाि .  मुख्य  कारण  म्िणजे,  त्या  तिघािंना  पािंर्िािंशी  लढाियाचे  

नसिे,  त्यासाठी  कािंिीिं िरी  बिाणे  शोधि  असिाि .  आपले  गुरू  तनष्पाप  आिेि  

िे  दयाळू  आिेि  परिंिु,  म्िणून  त्यािंचा  सल्ला  अशा  सिंकटाच्या  समयी  घेणे  

मखूडपणाचे  ठरेल .  आरामशीर  काळाि  त्यािंच्या  गोष्टी  एक  करमणकू  म्िणून  

ऐकायला  िरकि  नािी पण  ह्ािेळी  नािी .  परिंिु,  जेव्िािं  िे  शत्रूची  स्िुिी  करू  

लागिाि,  त्यािंच्या  बोलण्याकरे्  लक्ष  देणे  घािक  ठरेल .  म्िणनू  अशा  
पररणस्थिीि  त्यािंच्या  बोलण्याकरे्  दलुडक्ष  करून  आपण  आपली  फौज  युद्धासाठी  
सज्ज  केली  पाहिजे .  आपल्या  रक्षकािंना  मोक्याच्या  जागी  ियार  रिाियाला  
सािंगा .  िे  युद्ध  आपल्याला  णजिंकाियाचे  आिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  सते्तचाळीसािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  अठ्ठेचाळीसािा   

दयुोधनाचे  िे  ऐकल्यािर  त्याला  अनुमोदन  देण्यासाठी  कणड  बोलिो,  "मला  
हदसिे  क िं ,  आपले  िे सगळे  श्रेष्ठी  घाबरल्याचे  दाखिि  आिेि, बिुिेक  करून  

त्यािंना  लढण्याची  इच्छा  नसािी .  जो  येि  आिे  िो  विराट  असेल हकिं िा  अजुडन  



असेल  मी  त्यािंच्याशा लढणार  आिे .  माझे सोनेरी  पिंख  असलेले बाण  त्यािंच्या  
लक्ष्यािर  लागणार  िे  तनणश्र्चि .  माझे  बाण  पाथाडला  चिोबाजूने  घेरणार  आिेि .  

माझ्या  धनुष्याचे  दोर मोढा  आिाज  करू  शकिािच .  विभत्सु  माझ्यािर  िस्सा  
करील  पण  फार  जोरदार  िो  नसेल  असा  माझा  अिंदाज  आिे .  िे  कुिीचे  पुत्र  

ब्राह्मण  झाले  आिेि  त्यामळुें  िे  फार  शािंि  सदु्धा  झाले  आिेि .  त्यामळुें  माझे  
िजारो  बाण  त्यािंना  घेरण्याि  यशस्िी  िोिील .  अजुडन  तिनिी  जगाि  त्याच्या  
विदे्यसाठी  ख्यािनाम  आिे  पण  मी  कािंिीिं  कमी  नािी .  माझे  तगधार्ाच्या  पिंखाचे  

बाण  अजुडनाचा  िध  करिील  असें  मला  िाटिे .  मी  िो  माझा  उदे्दश  साध्य  करू  

शकेन  असें  िाटिे .  दुयोधनाला  मी  हदलेले  िचन  त्यामळुें  पुरे  केल्याचे  िोईल .  

माझ्या  करू्न  मारलेले सरळ  बाण  कोणीिी अर्िू  शकि  नािी .  मला  मािीि  

आिे,  िो  इिंद्राचा  िज्र घेऊन  आिे  िरी  माझे  आयुध  कािंिीिं  कमी नािी .  मला  
मािीि  आिे  क िं ,  िो  जबरदस्ि  योद्धा  आिे िरी  मी  त्याला  पुरून  उरेन .  जसें  
गरूर्  सपाडला  पकर्िो िसे  मी  त्याला  माझ्या  बाणािंनी  घेरून  जायबिंद  करून  

टाक न .  इिराना  भारी  जाणारा  िा  पािंर्ि माझ्या  बाणाच्या  िषाडिापढेु  फार  

काळ  िग  धरू  शकणार  नािी .  अनेक  गाड्या  ज्या  माझ्या सािंगण्यानसुार  

जािाि  त्यािंच्या  आिाजाने  सगळी  आकाशिं दणाणून  जािील .  माझे  विषारी  
बाण  पाथाडच्या  शरीराि  घुसून  त्याचा  अिंि करिील  ह्ाि  मला  खात्री  िाटिे .  

अरे  दयुोधना,  िू  पिाि  रिा,  मला  जमदाग्नीने  हदलेली  आयुध मी  िापरून  

िुझ्या  चुलि  भािाचा कसा  खत्मा  करिो िे .  माझ्या  भाल्याने  मी  त्याच्या  
रथािर  बसलेल्या  दैिी  शक्त ला  खाली  पार्णार  आिे .  त्या भयिंकर  दैिी  
प्राण्यािंच्या  तचिंचाळ्या  िुला  ऐकाियाला  तमळिील .  िो  ध्िज  खालीकोसळला  क िं  
िे  सगळे  पळून  जािील .  अजुडनाला  रथािून खाली  पारू्न  मी  िुझ्या  हृदयािील  

काटा  कायमचा  काढणार  आिे .  पाथड  खाली  कोसळलेला   कौरि आज  पिाणार  

आिेि .  कौरिानो  िुम्िी  िे  पशुधन  घेऊन  जा,  परिंिु,  जर  त्याना मी  अजुडनाला  
कसा  मारिो  िे  पिाियाचे  असेल  िर  िे त्यािंच्या  रथाि  बसून  मजा  पािू  

शकिाि" .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  अठ्ठेचाळीसािा  भाग  सिंपला .                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकोणपन्नासािा 



आिा  अरे  जनमेजया कृपाचायड  बोलू  लागिाि,  "अरे  राधेया,  िझु्या  विकृि  

मनाि  फक्त  युद्ध  असिे .  िुला  गोष्टीिंचा  चािंगला  अिंदाज  करिा  यिे  नािी  िेंच  

खरे,  कोठल्यािी  गोष्टीचा  त्या  घर्ल्यानिंिरचा  पररणाम  िू  कधी लक्षाि  घेिच  

नािीस .  आपल्या  पूिडजानी  जे  तनयम  सािंतगिले  आिेि  त्याचे  भान  िुला  नसिे .  

पहिली  गोष्ट  अशी  क िं , युद्ध  विघािक  असिे ि  िे  शक्यिर  टाळाियाचे  असिे .  

अगदी  नाईलाज  झाला िरच  िे  कराियाचे  असिे .  जेव्िािं  काळ  ि प्रसिंग  उतचि  

असिाि  िेव्िािंच  फक्त युद्ध  उपयोगाचे  असिे .  जेव्िािं  केव्िािं  लढि  रिाियाचे  

नसिे .  म्िणून  क्षवत्रयािंना  युद्ध  कले  बरोबर  मतु्सदे्दतगरीसदु्धा  तशकाियाची  असिे,  

ज्याच्या  मदिीने  युद्ध  न  करिा  िो  त्याचे  उदे्दश  साध्य  करू  शकिो .  

क्षात्रिेजाचे  मित्ि  िेव्िािंच  असिे .  उगाचच शौयड  आिे  म्िणून  लढि  रिाियाचे  

िे  तनबुडद्धपणाचे  लक्षण मानले  गेले  आिे .  म्िणून  आजच्या  घर्ीला  पाथाडबरोबर  

लढणे  आपल्या  हििाचे  नािी  िे  प्रथम  लक्षाि  घे .  पाथाडने  कौरिािंना  
गिंधिांपासनू  िाचिले िोिे,  अग्नीपासनू िाचिले  िोिे  ह्ा गोष्टी  विसरून  

कौरिािंना  चालणार  नािी .  एरिी  िे  पािंर्ि  लढण्याच्या  गोष्टी  न  करिा  ब्रह्मचयड  
पालन  करून  त्यािंचा अध्याणत्मक  उद्धार करण्याि  त्यािंचा  समय  कारणी  
लाििाि,  िे  खयाड  कुतलन  क्षवत्रयाचे  लक्षण  मानले  जािे .  त्यािंने  सुभद्रा  
कृष्णाच्या  रथािून  नेली  पण  न  लढिा  िो परि  यादिािंना  भेटला  ि  सगळ्या  
गोष्टी  सुिंदर  रीत्या  घर्िनू  आणल्या,  िो  रुद्राशी  लढला .  त्यातशिाय  िो  मानि  

असनूिी  स्िगाडि  पािंच िषें  िपस्या  करि  सगळी  दैविक  आयुध तशकून  आला  
िे  िू  लक्षािच  घेि  नािीस .  िू  फक्त  दयुोधनाला  खूष  करण्यासाठी  िाटेल  िे  

बरळि  असिोस .  त्याने  द्रौपदीला  जयद्रथाच्या  कचाट्यािनू आणले  पण  

त्याला  निंिर  सोरू्न  हदले  त्या  मागील  नैतिकिा  िू  पिाि  नािीस .  िो  सुद्धा  
त्या  कुरु  ििंशाचा  आिे  िे  सुद्धा  िू  विसरिोस .  अजुडनाने हकिीिरी  युद्ध  

एकट्यानी  केली  आिेि  ि  त्याि  नैतिकिा सािंभाळली  आिे .  गिंधिाडचा  राजा  
तचत्रसेनाला  त्याने  िरिले  आिे .  तनिाि  किचाचा  िध  केला  आिे.  कलखिंचाचा  
िध  केला  आिे .  जे  देिािंनासदु्धा  भारी  गेले िोिे .  मला  सािंग  िू अशा  हकिी  
लढाया  एकट्याच्याने केल्या  आिेस  क िं,  िुझी  अजुडनाशी  आम्िी  िुलना  



करािा" ?  "जेथे  इिंद्रसदु्धा  णजश्नुशी  लढण्यास  ियार  िोि  नािी  िेथे  िुझी  काय  

गि .  म्िणून  िू  जरा  शुद्धीिर  ये  ि  बोल.  मला  नािी  िाटि, िुझ्या  ह्ा  
िल्गनानी  दयुोधन  िुझ्यािर  खूष  िोईल .  कारण  त्याला  मािीि आिे  िुझ्याि  

ि  अजुडनाि  हकिी  फरक  आिे .  िुझ्या  बािा  अशा  आिेि  क , ित्तीिर  बसून  

रु्कराची  तशकार  करािी .  िुझे  बोलणे  असे  आिे  क िं ,  अिंगाला  िेल,  िूप  लािनू  

आगीिून  जाण्याच्या गोष्टी  कराव्याि .  अिंगाला  धोंर्ा  बािंधनू  पाण्याि  

िरिंगण्याचा  प्रयत्न  करण्या  सारखे  िुझे  बोलणे  आिे .  अशा  िल्गना  करण्याि  

कोणिा  पुरूषाथड  आिे" ?  कोणीिी  पाथाडशी लढण्याच्या  गोष्टी  करणे  केिळ  

मकूड पणाचे  आिे  पण िुझ्या  लक्षाि  िे  येि  नािी .  कौरिािंनी त्यािंना  कपट  

कारस्थानाने  िनिासाि  धार्ले  आिे .  त्याचा  राग  त्यािंच्याि  असणे  स्िाभाविक  

आिे .  िशा  रागािलेल्या  पािंर्िाशी  लढण्याच्या  गोष्टी  करणे  केिळ  िास्यास्पद  

ठरिे .  िे  कौरिािंचा  सिंिार  करण्याच्या  ियारीने  आलेले  आिेि .  िे  िू  ि  दयुोधन  

समजि  नािीि .  आपण  अनिधानेने  त्याच्या  िािर्ीि  सापर्ि आिोि  त्याि  

आपल्याला  मोठा  धोका  आिे .  िरीसुद्धा जर  िेळ  आली  िर  आपल्याला  
त्याच्याशी  दोन  िाि करािे  लागणार  आिेि  पण  णजिके  शक्य  तििके  िे  

टाऴणे  िेंच  आपल्या  हििाचे  आिे .  िी  लढाई  आपली  नव्ििी,  िी  शुशमडनची  
आिे  त्याक  आपण  उगाचच  गुिंिि  आिोि .  युद्ध  सुरू  झाले  िर  आपण  सगळे  

लढणार  आिोि .  परिंिु,  उगाचच  िू  त्या  युद्धाला  स्ििािून  सुरूिाि करू  नकोस .  

त्या  लढाईची  िुलना  दानि  आणण  िसिाच्या  युद्धा  करिा  येईल" .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकोणपन्नासािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  पन्नासािा   

अश्र्ित्थामा  निंिर  त्याचे  मन  मोकळे  करिो.  "पशुधन  अजून  आपण  पळिलेले  

नािी .  िी  जनािरिं  त्यािंच्या  मालकाच्या  के्षत्रािच  आिेि .  असें  असिािंना  अरे  

कणाड,  िू  कािं  फुकटच्या  फुशारक्या  मारकि  आिेस" ?  खरे  योदे्ध  स्ििाची  स्िुिी  
स्ििाच  कधी  करि  नािीि .  सूयड  चमकिो पण  त्याबद्दल  कािंिीिं बोलि  नािी .  

लोक  समजिाि  जे  त्यानी  समजािे .  पृथ्िीसदु्धा  हकिी  जणािंना जगण्यासाठी  
मदि  करिे  पण  कधी  त्या  बद्दल  बोलि  नािी .  स्ियिंभूने  त्यािंना  नेमले  आिे  

कारण  िे  त्या  योग्यिेचे  आिेि .  ब्राह्मणािंने  स्ििाचे  यज्ञ  स्ििः  कराियाचे  

असिाि .  क्षवत्रयाने  त्याचे  शौयड  स्ििः  दाखिाियाचे  असिे .  ब्राह्मणाने  कधी  
दसुयाडचे  यज्ञ  कराियाचे  नसिाि  ि  क्षवत्रय  दसुयाडसाठी  लढणार  नािी .  शुद्र  

हद्वजािंची  मदि  करिो.  जे  मािंस  विकिाि  िे  दसुयाडसाठी  प्राण्याना  मारू  

शकिाि,  त्यािून  धन  कमिू  शकिाि,  त्याि  कािंिीिं  दोष  सािंतगिलेला  नािी  
आपल्या  ग्रिंथाि .  पािंर्िािंनी  त्यािंच्या  क्षात्र किृडत्िाने  एकेकाळी पृथ्िी  णजिंकली  
िोिी  त्याि  त्यािंनी  कधीिी  खोटे  काम  केलेले  नािी .  द्युिासारख्या  पाप  कमाडने  
त्यािंनी  िी  तमळिलेली नािी .  द्युिा  सारख्या गोष्टी  करून  धन  सिंपत्ती  तमळिणे  

मािंस  विकणायां  सारखे  िलके  काम  ठरिे िे  त्यािंनी  कधी  केले  नािी .  िे  

त्यािंच्या  क्षात्रधमाडि  प्रामाणणक  िोिे  ि  आिेि .  िसे  िुम्िी  नािी .  कोणी  जुगार  

खेळािा  ि  कोणी  सिंपत्ती  ठेिािी  िे  सगळे  मािंस  विकणायांच्या  योग्यिेचे  काम  

आिे" .   

[ह्ा  वििेचनाि  खाटीक  िा  शुद्रापेक्षा  िलका मानलेला  आिे] 

"त्यािंचे  धन  कुमागाडने  कौरिानी  लुटलेले आिे  त्यािंनी  कोणत्या  नैतिकिेच्या  
गोष्टी  कराव्याि ?  कोणिा  कौरि  एका  िािी  धनिंजय,  नकुल  अथिा  सिदेिाला  
िरिू  शकिो  िे  दाखिा .  कौरि  खाटकािंपेक्षा  िलके  झाले  आिेि  ि  त्यािंनी  



पािंर्िाच्या  जीिनाबद्दल  चुका  शोधण्याचा  प्रयत्न  करािा  िे  अन्यायकारक  आिे  

असें  मी  समजिो".  त्यािंच्या  पत्नीला भर  सभेि  खेचणारे  कोणत्या  
क्षात्रिेजाच्या  गोष्टी  आज  करि  आिेि .  कौरि  लुटेरे  आिेि  पािंर्ि  लटेुरे  नािीि  

िा  त्यािंच्यािील  फरक  आपण  लक्षाि  घेिला  पाहिजे .  आम्िी ब्राह्मण  असून  

कुतलन  क्षवत्रय  पािंर्िािंच्या  विरुद्ध  आिोि  खाटकािंपेक्षा  नीच  अशा  कौरिािंसाठी  िे  

मोठे  पाप  कमड  आम्िी करि  आिोि .  त्याि  मी,  माझे  िाि  ि  कृपाचायड असें  
सगळे  येिाि .  आपण इिंद्रप्रस्थ  णजिंकलेले  नािी .  िे  अजूनिी  तनिीशास्त्राप्रमाणे  

पािंर्िािंचेच  आिे .  पािंर्िािंच्या  चिंदनासारख्या  पवित्र  िकृ्षाला  ठार  मारण्याचा  प्रयत्न  

करणारे  त्यािंना  गुलाम  करण्याचा  प्रयास करणारे  त्यािंच्या  कमाडचे  कोणिे  

समथडन  करि  आिेि येथे ?  आपण  कोणत्या  युद्धाि  युतधष्ठीराला,  तभमाला  
िरिले  आिे ?  नीचपणा  करण्या  व्यतिरीक्त कोणिे  कमड  आपण कौरि  करि  

आिेि" ?  फुकटच्या  सिंपत्तीसाठी  आपण  जे केले  िे  क्षात्रधमाडि  येि  नािी .  िरी  
िुम्िी  स्ििाला  कुतलन  क्षवत्रय  समजण्याचे धार्स  करि  असिा.  विदरू  काका  
काय  बोलले  िे  पिा,  आठिि  असेल  िर .  िे  बोलले  िोिे,  क्षुद्र  जीसदु्धा  त्यािंच्या  
कुििीनसुार  प्रतिस्पध्याडला  क्षमा  करि  असिाि .  पण  पािंर्ि  त्यािंच्या  पत्नीचा  
अपमान  माफ  करणार  नािीि .  िो  आला  आिे  धिृराष्ट्राच्या  मलुािंना  ठार  

मारण्यासाठी .  ि  िे  िो  करील  असें  मला  िाटिे .  कारण  आपण सगळे  त्यािंचे  

अपराधी  आिोि .  ि  त्यािंना  आपल्याला तशक्षा  करण्याचा  तनिीशास्त्राप्रमाणें  
िक्क  आिे .  ज्यािंनी  गिंधिड,  राक्षस  असुर  असे  सगळे  मारले  त्याला  कौरिािंच्या  
सनै्याला  ठार  करण्यास  हकिीसा  अिधी  लागणार  आिे ?  िुमच्या सगळ्यािंच्या  
हिम्मिीपेक्षा  त्यािंचा  राग  जास्ि  बलिान  आिे  िे  लक्षाि  केव्िािं िुमच्या  (िे  

कणाडला  उदे्दशून  आिे )  येणार ?  त्याच्या  कर्ील  दैिी  अस्त्र,  शस्त्र  ि  मिंत्र  िू  कसा  
उलटिणार" ?  शास्त्र सािंगिे  तशष्य  मुलासारखा  असिो,  त्या प्रमाणे  अजुडन  

माझ्या  वपत्याला  मुलासारखा  आिे .   

ज्याने  िुमच्यासाठी  त्यािंचे  राज्य  ि  सिंपत्ती  िर्पली  त्याला  आिा  अजुडनाबरोबर  

लढाियाला  पाठिले  पाहिजे .  िो  शकुनी  गािंधारचा  युिराज .  त्याला  िे  बाण  

झेलायला  सािंगा .  त्या गािंर्ीिािून  मारलेले  बाण  पिडिालासदु्धा  भेदू शकिाि .  



मतृ्यदेूि  आणण  िायू,  घोड्याचे  मुख  असलेला  अग्नी  शत्रूला  थोरे्  ठेििाि  परिंिु,  

िा  रागािलेला  पािंर्ि  िसे  ठेिणार  नािी .  सिंपणूड  नष्ट  करणार  िे तनणश्र्चि .  जर  

तभष्माने  ह्ाहठकाणी  यदु्ध  करण्याचे  ठरिले िर  मी  धनिंजयाशी  लढणार  नािी .  

आपण  फक्त  मत्स्य  देशाच्या  राजाशी  लढण्याचे  बोललो  आिोि".  अश्र्ित्थामा  
त्याचे  मि  सािंगिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  पन्नासािा  भाग  सिंपला.   

 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकािन्नािा   

तभष्म  बोलिाि,  "द्रोणाचा  पुत्र  जे  बोलला  िे  सगळे  योग्य  िोिे .  कृपाचे  

तनरीक्षणसदु्धा  उतचि िोिे .  कणाडचे  मि केिळ  आपल्या  लष्कराला  दक्ष  

करण्यासाठी  िोिे  असें मी  समजिो .  िो  क्षवत्रयाच्या  युद्धाबद्दलच्या  धोरणासाठी  
चािंगले  िोिे .  परिंिु,  कोणीिी  माझ्या  बद्दल कािंिीिं  सािंतगिले  नािी.  माझ्यामिे  

आपण  युद्ध  केले  पाहिजे .  काळ  ि  प्रसिंग पिािा  िे  जरूरीचे  आिे  असें  मला  
िाटिे .  नुकत्याच  त्रासािून  बािेर  पर्लेल्या  ि  म्िणून  सिंिापलेल्या  पािंर्िािंना  
पािून  कोणीिी  माणूस घाबरून  जाईल .  नैतिकिे  पेक्षा  स्िाथड  सगळ्याना  जास्ि  

प्यारा  असिो .  त्याप्रमाणे  िे  िोि  असिे .  िे  कािंिीिंिी  असें  आपल्यापढेु  जे  

िाढलेले  आिे  िे  फार  गिंभीर  स्िरुपाचे  आिे  िेसुद्धा  मान्य  केले  पाहिजे .  

आपल्याला  कुिं िीच्या त्या  बलाढ्य  पुत्राशी  लढाियाचे  आिे म्िणून  प्रथम  

आपण  आपली  एक  सािंभाळली  पाहिजे .  भले  आपल्याि  हकिीिी  मिभेद  

असले  िरी  िे  ह्ािेळी  बाजूला  ठेिून  लढण्यास  ियार  िोणे  िे  िूिड  आपले  

प्रथम  किडव्य  समजून िागािे  असें  मी  सािंगिो .  द्रोणािंनी  ि  कृपानी  िे  विशेष  

लक्षाि  घ्यािे .  आपल्यामध्ये  सगळ्या  युद्ध कलेचे  ज्ञान  आिे .  जसे  चिंद्रापासनू  

त्याचे  सौंदयड  िेगळे  करिा  येि  नािी,  िेद  ि ब्रह्म  कसे  एकरुप  असिाि  िसे  िे  

आिे .  िेदाचे  ज्ञान  आणण  क्षवत्रय  ितृ्ती  एकाच  हठकाणी  नािंदि  असलेली  आपण  

कधी  पिाि  नािी .  परिंिु,  िुम्िी  दोघे  त्याला अपिाद  अिाि .  प्राचीन  कथािंमधनू  



जमदाग्नी  बद्दल  जे सािंगिाि  िे  िुम्िाला  लागू  िोिे .  त्याि  ब्रह्मज्ञान  ि  

शस्त्रविद्या  एकाच  हठकाणी  आिेि  असें  िुम्िी  दोघे  अिाि" .  त्यानिंिर  तभष्म  

अश्र्ित्थामाकरे्  िळून  सािंगिाि,  "अरे द्रोणाचायाडच्या  सुपुत्रा,  िू  कािंिी  
काळासाठी  दयुोधनाला  क्षमा  कर  ि  ह्ा चढाईि  एकहदलाने सामील  िो .  

आपली  एकजूट  त्यािंना  हदसू  दे .  इिंद्राच्या मुलाबरोबर  लढण्यासाठी  िे  जरूरी  
आिे  असें  मी  समजिो .  जर  सैन्याच्या  नेत्याि  एकिाक्यिा  नसेल  िर  िे  

सनै्य  हकिीिी  शूर  असले  िरी  िे  साधी  लढाईसदु्धा  णजिंकू  शकि  नािी" .    

िे  तभष्माचे  ऐकून  अश्र्ित्थामा  उठून  बोलिो,  "िे  मला  तशकिण्याचे  कारण  

नािी .  आपण  अजुडनाच्या  गुणािंचे  फार  कौिुक  करि  असिा" .  िे  ऐकून  तभष्म  

रागाने  बोलिाि,  "शत्रचू्यासदु्धा  गुणािंचे  कौिुक  झाले  पाहिजे  कारण  कोणत्यािी  
गुणाचे  कौिुक  झाले क िं  त्याचे  अनुकरण  इिर  लोकसदु्धा  करिाि .  त्याच  

प्रमाणे  दोषािंचासदु्धा अभ्यास  झाला  पाहिजे .  अगदी  मुख्य  नेत्याच्या  
दोषािंचासदु्धा  अभ्यास  झाला  पाहिजे" .  

त्यािर  दयुोधन  बोलिो,  "आिा  एिढे  पुरे,  तभष्म  त्याला  माफ करिील  असें  
आपण  समजू .  आिा जास्ि  िेळ  न  दिर्िा  पुढे  काय  कराियाचे  िे  पिाणे  

अगत्याचे  आिे  असे  माझे  मि  आिे" .   

िशैपायन  सािंगिाि,  अरे  जनमेजया,  दयुोधन  कणड  ि  कृपाचायड  ह्ािंच्या  मदिीने  
तभष्म  िद्रोण  ह्ािंचे  मन  शािंि  करिाि .          

द्रोण  बोलिाि,  "तभष्माचायांच्या  बोलण्याने माझे  समाधान  झाले आिे .  आिा  
कामाचे  बोलायचे  िर माझ्या  मिे  अशी  व्यिस्था  सैन्याची  केली  पाहिजे  क िं ,  

अजुडन  दयुोधनाला  इजा  करणार  नािी .  कारण  त्यािंचा  सगळा  राग  त्याच्यािर  

आिे .  अजुडन  कालमयाडदा  सिंपण्या  आधी  उघर्  झाला  आिे  कािं  नािी,  िे  अजून  

आपल्याला  माहिि  नािी .  िरीसुद्धा  िो  आपल्याला  आपल्या  आगाऊ  पणाबद्दल  

माफ  करेल  असें  िाटि  नािी .  माझ्यामिे  गािंगापतु्राने  त्या  बाबिीि  आपले  मि  

सािंगािे  क िं ,  त्यािंची  अज्ञाििासाची  कालमयाडदा  पूणड  झाली  आिे  कािं  नािी  
आणण  जर  िी  पूणड झाली  असेल  िर िो  पािंर्ि  विशेष  धोक्याचा  आिे  

धिृराष्टाराच्या  मुलासाठी .   



अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकािन्नािा  भाग  सिंपला .                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  बािन्नािा 

तभष्म  त्यािर  सािंगिाि,  "काळाचे  चक्र  त्याच्या  आिंसाच्या  भोििी  हफरि  

असिे .  िे  कोल,  कस्थ,  मुिूिड  अशा  सिंज्ञाने  आपण  पिाि  असिो .  त्यातशिाय  

आठिर्ा,  पिंधरिर्ा,  मिीना  आणण  िषड  असें  विभाग  आपण  करि  असिो .  

नक्षत्र,  राशी  ह्ािंच्या  आकाशािील  व्यिस्थेिरून  आपण  िे  ठरिि  असिो .  त्या  
मापािंच्या  अधांशािंच्यामळुें  कारण  त्याचे  गोळाबेरीज  करिा  येि  नािी,  असें  
आढऴिे  क िं ,  प्रत्येि िषी  साधारणपणे  प्रति  पािंच  पषांनी  दोन महिने  िाढि  

जािाि .  त्या  प्रमाणें  मोजमाप  केल्यास  आजच्या  घर्ीला  एकिं दर  िेरा  िषाडपके्षा  
पािंच  महिने  ि  बारा रात्री  त्यािंचा  कालमयाडदा  सिंपून  झाले  आिेि .  म्िणजे  
त्यािंना  पुन्िा  िनिासाि  पाठििा  येणार  नािी .  त्याबद्दल  विदरूािंनी  जे  कालघट  

ठेिले  आिेि  िे  पिा  म्िणजे  मी  जे  सािंगिो िे  लक्षाि  येईल .  त्यासाठी  अजुडन  

योग्य  िेळी  आपल्याशी  लढण्यासाठी  येि  आिे .  िे  हदलेले  शब्द कधी  मोर्णार  

नािीि,  कारण  िे  युतधष्ठीराच्या  आजे्ञनुसार  िागि  असिाि .  जर  त्यािंना  तनयम  

मोर्ाियाचे  असिे  िर िे  त्यािंनी  द्युिाच्या  खेळाच्या  िेळीच  केले  असिे .  त्यािंनी  
एक  मोठी  अग्नी  परीक्षा  उत्तीणड  केली  आिे.  त्यािंनी  कधीिी  क्षवत्रय  धमड  मोर्ला  



नािी .  त्यािंना  दोष  देणारे  भविष्याि  नष्ट  िोणार  आिेि .  जेव्िािं  िळे  येईल  िे  

शक्रासारखे  पराक्रमी  िीर  त्यािंचा  िक्क  तमळिणार  ह्ाि  शिंका नको .  आिा  
आपल्याला  प्राप्त  युद्धाि  आपल्या  प्रतिस्पध्याडला  िरिण्यासाठी  काय  करािे  िे  

पिािे  लागेल .  म्िणून आपण  योग्य  व्युिरचना  करण्यािर  भर  हदला  पाहिजे .  

नािीिर  आपला  शत्रू  आपल्याला  िरिेल .  युद्धाि  िार  ि  जीि  असणारच .  त्याि  

पणु्यमागाडने  णजिंकणे पुढील  जीिनासाठी आिश्यक  असिे .  जे  पापमागाडने  
णजिंकिाि  िे  निंिरच्या  जीिनाि  (मतृ्यूनिंिरच्या)  फार  िालअपषे्टा  भोगि  

रिािाि .  त्या  दृष्टीने  यदु्धा  करे्  दरूदृष्टीने  पिाियाचे  असिे .  केिळ िाबर्िोबीचा  
फायदा  पिाियाचा  नसिो,  िे  युतधष्ठीर  चािंगले  समजिो .  त्याच्या  आजे्ञि  िे  

सगळे  पािंर्ि  आिेि .  दुयोधन  बोलिो,  " अिो  आजोबा,  म्िणिा  िर,  त्या  
पािंर्िािंना  त्यािंचा  हिस्सा  देऊन  टाकू .  परिंिु,  आिाच्या  लढाईचे  काय  कराियाचे  

िे  बोला" .                 

तभष्म  त्यानिंिर  बोलिो,  "मला  जे  योग्य  िाटिे  िे  सािंगिो  िे  ऐका,  मी  नेिमी  
िुझ्या  भल्याचेच  सािंगि  असिो,  म्िणून िुम्िी  कौरि  िुमच्या  राजधानीकरे्  

तनघा .  िुमच्या  बरोबर  सैन्याचा  पाि  हिस्सा  घेऊन  जा .  दुसरा पाि  हिस्सा  
सनै्य  जनािरािंना  िळिण्याचे  काम  करिील.  उरलेत्या  सैन्यानी मी  पािंर्िाना  
िोंर्  देईन .  मी ,  द्रोण,  कणड,  कृप ,  अश्र्ित्थामा  विभत्सलुा  हकिं िा जो  कोणी  िो  
असेल  त्याला  िोंर्  देऊ .  त्याला  आम्िी  जनािरिं  नेणायाड  फौजािंपासनू  दरू  ठेिू" .   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  तभष्माचे  िे बोलणे  सगळ्यािंना पसिंि  पर्िे .  

त्याप्रमाणें  कौरि  सगळी  व्युिरचना  करिाि .  तभष्म  सैतनकािंची फौज  ियार  

करिो .  निंिर  द्रोणाला सािंगिो,  िुम्िी  मध्यभागी  असा .  अश्र्ित्थामा  िुमच्या  
र्ािीकरे्  असेल .  कृपाचायड  उजिीकरे्  असिील,  राधेय,  सुिपुत्र  िाटेि  थािंबेल .  

मी  स्ििः  सगळ्या  सैन्याच्या  मागे  रािीन .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  बािन्नािा  भाग  सिंपला .    

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  ते्रपन्नािा 

िशैिंपायन  बोलिाि,  कौरिािंनी  त्याप्रमाणे  व्यिुरचना  केल्यानिंिर,  िेिढ्याि  

अजुडन  मोठा  आिाज  करि  त्यािंच्या  जिळ पोिोचिो .  कौरि  त्याच्या  रथाचा  
आिाज  ऐकिाि,  त्यािंना  त्याच्या  गािंर्ीिाच्या  टणत्कारािंचा  सुद्धा आिाज  ऐकू  

येि  असिो .  त्याला येिािंना  द्रोण  पिािाि  ि  िे  त्याच्या  रथािरील  ध्िज  

ओळखिाि .  द्रोण  मोठ्याने  बोसिाि,  " अरे  िा  िर  अजुडनाचा  झेंर्ा  आिे .  

त्यािरील  िानराचे  तचन्ि  ि  त्यािून  येणारे  भयिंकर  घाबरिणारे  आिाज  

त्यािंच्या  चािंगल्याच  पररचयाचे  असिाि .  िे  पाहिल्यािर  कौरिािंच्या  सौन्याि  

एकच  तभिीचे  िािािरण  तनमाडण  िोिे .  द्रोण  भािकु  िोऊन  त्यािंच्या  आिर्त्या  
तशष्याचे  कौिुक  करू लागिाि .  िेिढ्याि त्यािंचे  दोन  बाण  द्रोणािंच्या  बाजनूे  
जािाि,  िे  पािून  िे सािंगिाि,  "पिा  माझ्या  तशष्यानी  मला  पहिली  सलामी  
हदली" .  "आम्िा  सिांचा  लार्का,  पिंरु्चा  मुलगा  िुझ्या  दशडनाने  मी  सिंिुष्ट  झालो  
आिे" .  द्रोण  त्याचे  कौिुक  करण्याि  दिंग  िोिाि .   



िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  अजुडन  पिािो  क िं ,  कौरि  लढण्यासाठी  सज्ज  

आिेि .  िे  पाहिल्यािर  िो  भूतमिंजयाला  प्रसिंगोतचि  सािंगिो  िीिं , "अिो  सारथी,  

आपला  रथ  अशा  हठकाणी  उभा  करािा  म्िणजे  माझे  बाण  त्यािंच्या  पयिं  

पोिोचिील .  िे  िू  करि  असिािंना  मला पिाियाचे  आिे  िो बदमाश  ह्ा  
सनै्याि  कोठे  लपला आिे .  ह्ा  इिर  सगळ्यािंकरे्  दलुडक्ष  करून  मी  त्याला  
पहिला  गाठू  इणच्छिो .  कारण  त्याचा  पराजय  म्िणजेच  ह्ा  सगळ्यािंचा  पराजय  

असें  आिे" .  िेथे  द्रोण  आिेि,  त्यािंच्या  मागे  त्यािंचा  पुत्र  अश्र्ित्थामा  आिे,  

त्यानिंिर  िो  मिान  धनधुाडरी  तभष्म,  त्यािंच्या  बाजूला  कृप  ि  निंिर  कणड  मला  
हदसि  आिेि .  मला िो  त्यािंचा  राजा  कोठे  हदसि  नािी" ?  मला  िाटिे  िे  

जनािरिं  घेऊन  दणक्षणेच्या  हदशेने  िणस्िनापरुी  गेले  असािेि .  आणण  त्यािंच्या  
बरोबर  िो  त्यािंचा  बदमाष  राजासदु्धा  गेला  असािा .  िू  असिं  कर  भतूमिंजया,  त्या  
सगळ्या  सैन्याला  र्ािलनू  िू  आपला  रथ दुयोधन  जेथे  असेल त्या  हठकाणी  
नेऊन  ठेि .  त्याला  प्रथम  आपण  मारू  ि  त्यानिंिर  जनािरािंचे  पािू .    

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  धनिंजयाच्या सािंगण्याप्रमाणे,  िो त्या  रथाला  
दयुोधनाच्या  हठकाणी नेिो .  िे  कृप  पिाि  असिाि,  त्यािंना  समजिे  क िं ,  

अजुडनाचा  उदे्दश  काय आिे .  िे  त्यािंच्या  साथीदारािंना  बोलिाि, "िा  विभत्सु  
दयुोधनाच्या  मागे  आिे,  जसे  मी  अपेणक्षले  िोिे .  चला  आपण  त्या  अजुडनाच्या  
मागे  जाऊ,  िो  काय करिो  िे  पािू  कारण  त्याचा  राग  फार आिे  ि  त्या  
अिस्थेि  त्याच्याशी जगािील  कोणीिी लढू  शकणार  नािी .  जर  त्याने  
दयुोधनालाच  मारले  िर  बाक च्या  गोष्टीि काय  अथड  आिे" ?  अजुडन  त्या  
हदशेने  जाि  असिािंना बाणािंचा  प्रचिंर्  िषाडि कौरिािंच्या  सैन्यािर करि  िोिा .  

त्यामळुें  त्या  सैन्याला  कािंिीिं  निीन  िालचाल  करिा  येि  नव्ििी .  त्याच्या  
बाणाच्या  िषाडिाची  िुलना  टोळ  धार्ीशी  करिा  येि  िोिी .  त्या टोळधार्ीमळुें  
कौरिािंचे  सैन्य  असिाय  झाले,  त्यािंना  कािंिीच  करिा  येईना .  त्यािंना  कािंिीिं  
हदसेना .  सगळा  आसमिंि  त्यानी  व्यापला  िोिा .  िे  कौरिािंचे सैतनक  इिके  

गोधळून  गेले  क िं ,  त्याना  समजेना  आिा काय  कराियाचे .  परिंिु,  पाथाडच्या  
त्या  कौशल्याचे  िे  मनािल्या  मनाि  कौिुक  करि  िोिे .  दुयोधनाच्या  नणजक  



येि  असिािंना  अजुडन त्याचा  शिंख  पुन्िा  िाजििो,  त्यामळुें  िेथे  जमलेल्या  
लोकािंच्या  अिंगािर  कािंटा  उठला .  त्या  शिंखनादाने  त्याच्या  ध्िजािरील  विलक्षण  

प्राण्यािंना  ओरर्ण्याचे  स्फुरण  येिे  ि  िेसुद्धा ओररू्  लागिाि .  त्या  कणडककड श  

आिाजािंने  िेथे  असलेल्या  सैतनकािंचे  कान  फुटिाि  क िं  काय  असें  िोिे .  

त्यािंच्या  औरर्ण्याने  सगळी  पथृ्िी  थरथरू  लागली .  त्यामळुें  पळणारी  जनािरिं  
आपल्या  शेपट्या  उभारून  उलट्या  हदशेने  धािू  लागली .  त्यामळेु  त्यािंना  
िाकणायाड  सैतनकािंना  समजेना  काय  कराियाचे .                 

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  त्रेपन्नािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  चौपन्नािा 

 िैशिंपायन  जनमेजयाला  सािंगि  असिाि, केिळ  त्या  भयिंकर आिाजािंच्या  
मदिीने  अजुडन  िी  विराटाची  जनािरिं  परि  हफरििो .  िे  साध्य  केल्यािर  

अजुडन  दयुोधनाकरे्  िळिो .  विराटाची  ढोरिं  मत्स्य  देशाकरे्  जोरािंने  धािि  

असल्याचे  पािून  कौरिािंच्या  बाजूचे  जाणकार  समजिाि  क िं ,  धनिंजयाने  त्याचा  
मखु्य  उदे्दश  साध्य  केला  आिे .  आिा  िो  दयुोधनािर  चाल  करून  जाणार  िे  

त्यािंना  समजिे .  िे  िोि  असिािंना  िे  एकदम  अजुडनािर  चाल  करून  जािाि .  

अजुडन  िे  पिािो  ि  शािंिपणे  त्याच्या  सारथ्यास  सािंगिो  क िं  त्यािंने  रथ  िेगािंने  
पढेु  चालि  ठेिािा .  त्यािंना  आपला  पाठलाग  करायला  लािाियाचे  आिे  असें  
धनिंजय  उत्तराला  सािंगिो  ि  त्याप्रमाणें  िो रथ  िेगािंनी  पुढे  जाि  रिािो .  िे  

पिािाि  क िं ,  अजुडनाशी  लढण्याच्या  िीव्र  इच्छेने  प्रेरीि  झालेला राधेय  त्याचा  



रथ  िेगािंनी  अजुडनाच्या  रथाकरे्  आणि  असिो .  अजुडनाचा  रथ  आिा  त्या  
सगळ्या  कौरि  सेनेच्या  मध्ये  आलेला  असिो .  कणडला  मदि करण्यासाठी  
तचत्रसेन,  सािंग्रामजीि, शत्रूसि,  जय  िगैरे  िेथे  िेगािंने  येिाि .  दोनिी  बाजूिंनी  
बाणािंचा  िषाडि  िोि  असिो .  त्यािंच्या  युद्धाने  िे  जिंगल  पेटले  िोिे .  विकणड  
त्याच्या  धनुष्याने  लािंब  बाण  अजुडनािर  फेकू  लागिो .  त्या  बरोबर  अजुडन  

त्याच्या  रथािर  िल्ला  करिो  ि  त्याला  जतमनीिर  खाली पार्िो .  िो  
पर्ल्यामळुें  त्याच्या  आजूबाजूलाअललेले  सदु्धा  खाली  कोसळिाि .  अजुडन  पुढे  

जािो .  विकणड  पर्लेला  पाहिल्यािर  रागािलेला  शत्रूिंिप  अजुडनािर  िल्ला  करिो .  

अजुडनाभोििी  सगळे  जमा  धालेले  असिाि.  त्यािंच्याि  बाणािंचे युद्ध  जोराि  

चालू  असिे .  शत्रूिंिप  ि  धनिंजयाि  जे  युद्ध  िोिे  त्याि  शत्रूिंजप  मारला  जािो .  

िो  रणभूमीिर  कोसळिो .  त्या  नरिीरािंच्या  गणधमुाळीि  सगळे  जिंगल  िादरून  

तनघि  िोिे .  त्याि  पाथाडच्या  प्रतिकारापढेु  त्यािंचे  कािंिीच  चालि  नव्ििे .  अनेक  

िीर  धारािीथी  पर्ले .  पाथाडचे  गािंर्ीि  मोठ्या  िेगािंने  शत्रूचा  नाल  करि  िोिे .  

अजुडनाचे  प्रतिस्पघी  धर्ाधर्  खाली  कोसळि  िोिे .  सिंग्रामजीिाच्या  रथाचे  

लालरिंगाचे  घोरे्  िो  मारिो .  त्यानिंिर  त्याचे  शीर  िो  कापून  टाकिो .  त्याच  

िेळी  विकणाडच्या  मुलािंने  पाथाडिर  टोकदार  बाणाने  मारा  केला .  अजुडनाने  
प्रतििल्ला  केला .  जसे गरुर्  सापािर  िुटून  पर्िो .  िे  द्विंद्व  मोठे  प्रेक्षणीय  िोिे .  

दोघे  त्यािंच्या  विद्येि  िरबेज  िोिे .  परिंिु,  अखेरीस  अजुडनापढेु  िो हटकि  नािी .  

िी  लढाई  पिाण्यासाठी  कौरि  िी  पिाि  राहिले .  िे  पािून  कणाडला  उते्तजना  
िोिे  ि  िो  मध्येच  घसुण्याचा  प्रयत्न  करू लागिो .  िे  पािून  अजुडनाला  चीर्  

येिे .  िो  त्याचे  घोरे्,  रथ,  त्याचा  सारथी,  ह्ािंना  अदृष्य  पद्धिीने  घाबरिनू  

सोर्िो .  त्याला  समजि  नािी  िे  काय  िोि  आिे .  त्यामळुें  कणाडला  धास्िी  िाटू  

लागिे .  त्याचा  अतििुशारी  करण्याचा  इरादा  िो  सोरू्न  देिो .  तभष्माची  फौज  

त्यािील  ित्ती,  घोरे्,  रथ  ह्ािंना  अजुडनाच्या  बाणाने  उध्िस्ि  िोिे .  त्यामळुें  त्या  
सनै्यािील  लोक  मोठमोठ्याने  ओररू्  लागिाि .  िे  पािून  कणड पुन्िा  पुढाकार  

घेऊन  पािाडिर  चाल करून  जािो .  त्या बरोबर  कौरिािंच्या  फौजा  टाळ्या  
िाजिनू  कणाडचे  कौिुक  करिाि .  िे  णजिंकल्याच्या  थाटाि  शिंखनाद,  िुिायाड  ि  



नगारे  िाजिू  लागिाि .  विकणाडच्या  धनुष्याचा  ि  गािंर्ीिाचा असें  आिाज  

एकमेकािंशी  जणू  चुरस  करि  िोिे .  जसें गािंर्ीिाच्या  आिाजाने  आकाशाि  

तननाद  िोि  िोिे,  अजुडनाच्या  ध्िजािरील िानराने  त्याची  तसिंि  शेपटी  उिं च  

उचलली .  कणाडने  सुद्धा  मोठा  आिाज  केला  िेव्िािं ,  अजुडनाने  बाणाचा  िषाडि  

त्याच्यािर  करण्यास  सरुूिाि  केली .  एकाच  िेळी  विकणड,  तभष्म,  कृप  आणण  

द्रोण  ह्ािंनी  अजुडनािर  बाणािंचा  िषाडि  सुरू  केला .  जसे  मुसळधार  पाऊस  

असािा .  कणाडने  अजुडनाच्या  घोड्यािंिर,  सारथ्यािर,  आणण  ध्िजािर  िीक्ष्ण  

बाण  माराियाला  सुरूिाि  केली .  त्यामळेु  पाथाडला  राग  येिो .  त्याच्या  गािंर्ीिाने  
िो  कमाडिर  जोराचा िल्ला  करिो .  कणड  त्याला  प्रतिकार  करिो  त्याच्या  
बाणािंनी .  त्याबरोबर अजुडनाच्या  अमानिी  तसद्धीने  िो  त्याला  थािंबििो .  

कणाडच्या  अिंगािर  िो छोटे  असिंख्य  शर  असें  मारिो  क िं  त्याचे  शरीर  त्याने  
भरून  जािे .  त्यामुळें  कमाडचे  शरीर  जखमानी  भरून  जािे.  त्याप्रमाणे  

विकणाडचा  मुलगासदु्धा जखमािंनी  भरिो .  िो युद्धािून  तनघून  जािो .   

अशाररिीने  गोिरण  पिड,  विराट  पिाडचा  चौपन्नािा  भाग  सिंपला .                 

 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  पिंचािन्नािा 

िशैिंपायन  सािंगिाि,  जखमा  सिन  न  झाल्याने  कणड  युद्धभूमी योरू्न  पळून  

जािो .  दुयोधनाच्या  सेनेिील  इिर  योदे्धसुद्धा  एकेक  करून  पलायन  करिाि  

असे  हदसिे .  प्रत्येक िेळी  अजुडना  त्यािंच्यािर  चाल  करून  जाि  असें  िो  िे  

पाठी  सरकून  पराभि  स्िीकारि  असििं,  त्यानिंिर  िो  त्यािंना  त्रास देि  नसे  ि  

िे  नुसिे  उभे  रािून  यदु्धाची  मजा  पिाि  रिाि .  गािंर्ीिाचे  दशडन  घेणे  त्या  
योद्ध्यािंना  मित्िाचे िोिे  कारण  िे  इिंद्राचे  शस्त्र  िोिे .  जसे सूयड  त्याच्या  



प्रकाशाने  सगळी  भूमी भरून  टाकिो  िसें  गािंर्ीिािून  फेकलेले  बाण  सगळ्या  
हदशाि  भरलेले  िोिे .  िेथे  असलेल्या  प्रत्येक  लढिय्याच्या  शरीराची  चाळणी  
झाली  िोिी .  अजुडनाला  विरोध  करणे  केिळ  अशक्य  िोिे .  अजुडनाचे  युद्ध  

कौशल्य  िे  पिाि  िोिे  आणण  त्याचे कौिुक  करि  िोिे .  त्याबरोबर  

भतूमिंजयसदु्धा  रथ  सारथ्य  करण्याि  ियार  झाला  िोिा .  त्याची  यदु्धा  बद्दलची  
भीिी  सिंपली  िोिी .  जस  जसें  शत्रूपक्षाचे  लोक  मागे  िटि  िोिे,  भूतमिंजयाचा  
उत्साि  िाढि  िोिा .  त्या  युद्धामळुें  िे  अरण्य  पेटलेले  िोिे .  त्या  मोर्लेल्या  
रथािंच्या  पिाका  ििेि तभरतभि  िोत्या  जसें पििंग  िायाडिर  भरकटि  असिाि .  

रथािून  मोकळे  झालेले  घोरे्  इकरे्  तिकरे्  पळून  जाि  िोिे .  कोणाचा  पायपोस  

कोणाच्या  पायाि  अशी  गि  कौरिािंची झाली  िोिी .  मरून  पर्लेल्याि  

माणसािंबरोबर  ित्ती,  घोरे्,  खेचरिं  असे  सगळे जे  युद्धाि  सामील  िोिे  त्यािंची  प्रेिे  

विखरून  पर्लेली  िोिी .  पाथाडच्या  शस्त्रािंपढेु  कोणाचेिी  कािंिीिं थरि  नव्ििे .  

सगळे  शत्रू  मारले  जाि  िोिे .  अजुडनाच्या  कौशल्या  बरोबर  त्याच्या  ध्िजािर  

असलेले  भयिंकर  दैिी  प्राणी  ि  त्याच्या  हकिं चाळ्या  आणण  त्यािंचे  सिडदरू  हफरणे  

अशा  सगळ्या  गोष्टी त्या  युद्धाि  काम  करि  असल्याचे  जाणिि  िोिे .  िे  

भयिंकर  दैिी  प्राणी  त्या  ध्िजािून  बािेर येि  आणण  चौफेर हफरि  िेथील  

सतैनकािंच्या  अिंगािर  जाि  आणण  त्यािंना  चािि  ि  पुन्िा  ध्िजाि तनघून  जाि,  

त्यामळुें  कौरिािंचे  सैन्य  लढू  शकि  नव्ििे.  पुन्िा  िे  अतिमानिी  असल्यामळुें  
त्यािंचा  प्रतिकार  करणे  केिळ  अशक्य  िोिे .  दुयोधनाच्या  सनै्याि  एक  

वितचत्रप्रकारची  घबराट पसरली  िोिी .  अजुडनाला  पिािाच  िे  योदे्ध  गारद  िोि  

िोिे .  त्यामळुें  लढाई धनिंजयासाठी  सोपी  झाली  िोिी .  अजुडन  केिळ  समोरील  

बाजूशी  लढि  नव्ििा,  िो  पाठीमागच्या  शत्रिूरसदु्धा  मारा  करि  िोिा .  िेथे  

असलेल्या  सगळ्यािंच्या  अिंगाि  अजुडनाचे  लिान  मोठे  बाण  घुसले  िोिे .  त्या  
बािंणािंच्या  माराने  हकत्येक  यमाला  प्यारे  झाले  िोिे .  िजार  फणे  असलेल्या  
िासकु  सारखा  िो  कौरिाच्या  सैन्याि  मुसिंर्ी  मारि  िोिा .  अजुडनाचे  तनशाण  

पक्के  िोिे .  त्याचा  नेम  चुकि  नव्ििा .  िे  यदु्ध  पािून  िाटि  िोिे,  साक्षाि  इिंद्र  

लढि  आिे .  िे  युद्ध  स्िगाडिील  देि  ऋषी  पिाि  िोिे .  स्िगाडिून  आल्यानिंिर  



प्रथमच  धनिंजय  िेथे तशकलेल्या  विद्येचा उपयोग  करि  असल्यामळुें  त्या  
छोट्याशा  युद्धाि  िो  हकिी  उत्तमररत्या  त्या विद्या  तशकला  आिे  िे  अजमािले  

जाि  िोिे .  अजुडनालासदु्धा  िो  निीन  अनुभि  िोिा .  त्याच्या  नविन  कौशल्याची  
िी  परीक्षा  िोिी  ि  त्याि  िो  उत्तमररत्या  उत्तीणड  झाला  िोिा .  शेिकरी  वपकाची  
कापणी  करिो  िशी  िेथे  माणसािंची  कापणी  झालेली  िोिी .  अजुडनाच्या  शत्रूिंच्या  
रक्ताने  िी  भूमी  लालकाळी  झाली  िोिी.  आकाशाि  उर्ालेल्य  रक्तरिंणजि  

धळुीमळुें  िो  पररसर  िािंबसू  झाला  िोिा .  त्याचे  िेथे  भेटलेले  शत्रू  कािंिीिं  कमी  
नव्ििे .  परिंिु,  त्याच्यापढेु  िे  कमी  छरले  िोिे .  

पढेु  द्रोणािर  अजुडन त्रयाित्तर  बाण  फेकिो .  दिा  दःुशासनािर,  आठ  

अश्र्ित्थामािर,  त्यािंनिर  तभष्मािर  एक  बाण  िो  मारिो .  दयुोधनािर  शिंभर  

बाण  मारिो .  त्यानिंिर  कणाडच्या  काराि  एक  बाण  िो  मारिो .  कणाडची  िी  
अिस्था  पािून  त्याचे सैन्य  युद्धभूमी  सोरू्न  तनघून  जािे .  शत्रूचे  सैन्य  पळून  

जाि  आिे  िे  पािून भूतमिंजय  पाथाडला  विचारिो,  "अिो  पाथड,  आिा  सािंगा  
आपण  कोणत्या  फौजेकरे्  जायचे" ?  आपण सािंगाल  त्या  हदशेने  मी  रथ  घेऊन  

जाईन .  अजुडन  त्याला सािंगिो,  "िो  पिा  शुभलक्षणी  योद्धा  िेथे  त्याच्या  रथाि  

उभा  आिे,  ज्याचे  घोरे्  लाल  रिंगाचे  आिेि,  ज्याच्या  अगािर  िाघाच्या  
चामड्याचे  तचलखि  आिे,  ज्याच्या  रथािर नीळा  झेंर्ा  आिे .  िे  माझे  तशक्षक  

कृपाचायड,  त्यािंच्याकरे्  जाऊ .  त्यािंना  माझी  धनुधाडरी  विदे्यिील  चपळाई  

दाखिाियाची  आिे .  त्या  बाजूला  जे  आिेि िे  माझे  गुरू  आिेि  ह्ा  विदे्यिील,  

द्रोण,  ज्यािंच्या  रथािर कलशाचे  तचन्ि  आिे.  त्यािंनासदु्धा  मला  भेटाियाचे  आिे .  

मी  त्या  दोघािंचा  फार  आदर  करिो .  त्यािंच्या  रथाला  आपल्याला  प्रदणक्षणा  
घालाियाच्या  आिेि .  त्यािंच्या  रथाला  प्रदणक्षणा  करिािंना  उत्तरा  आपण  आपले  

र्ोके  त्यािंच्याकरे्  लिनू  ठेिले  पाहिजे .  गुरूला  तशक्षकाला नेिमी  सलाम  

कराियाचा  असिो .  जर  द्रोणािंनी  माझ्यािर  बाण  मारला  िर मी  मारणार  

नािीिर  नािी .  िे  काय  करिाि  िे  पिाियाचे  आिे .  द्रोणािंच्या  बाजलूा  जो  आिे  

त्याच्या  पिाकेिर  धनुष्याचे  तचन्ि  आिे  िो  अश्र्ित्थामा,  माझा  गुरूबिंधू .  मला  
त्याच्या  बद्दल  फार  आदर  आिे .  आपण  त्यािंना  भेटि  भेटि  जाियाचे  आिे .  



िेथे  पिा  िो  योद्धा,  ज्याच्या  अगािर  सोन्याचे  तचलखि  आिे,  ज्याच्या  भोििी  
सनै्य  उभे  आिे,  ज्याच्या  रथािरील  ध्िजािर  गज  तचन्ि  आिे  िो आमचा  खरा  
शत्रू  ि  चुलि  भाऊ,  दयुोधन  आिे .  आमच्या  काकािंचा,  धिृराष्ट्राचा  तचरिंजीि .  

त्यापढेु  जो  आिे  िो  द्रोणािंचा  परम  तशष्य  कणड,  ज्याच्या धनुविडद्यिेील  

चपळाईची  कोणीिी  बरोबरी  करू  शकि  नािी .  त्याच्या  पासून  सािध  रिाियाचे  

कारण  िो  मला  नेिमी  आव्िान  देिो  परिंिु,  अजून  पयंि  कधी  मला  िरिू  
शकलेला  नािी .  िो  पिा  थोर  योद्धा,  ज्याच्या  झेंड्यािर  सूयड  मध्यभागी  ि  

त्याच्या  भोििी  पािंच  िारे  असें  तचन्ि  आिे,  ज्याच्या  िािाि  भलेमोठे  धनषु्य  

आिे,  ज्याच्या  अिंगािर  सोनेरी  रिंगाचे  तचलखि  आिे,  ज्याच्या  भोििी  मोठे  

सनै्य  उभे  आिे,  ज्याच्या  तशरािर  शुभ्र  छत्री  आिे,  ज्याच्या  र्ोक्यािर  सोनेरी  
तशरस्राण  आिे .  जे  सयूाडच्या  प्रकाशाि  चमकि  आिे .  िे  आमचे  आजोबा,  
तभष्माचायड  आिेि  त्यािंना  मी  फार  तभिो  लिानपणापासनू .  त्यािंच्या  पुढे  आम्िी  
पािंर्ि  कधी  उभे  रिाि नािी .  िो  आमच्या वपिरािंचे,  शिंिनुचे  पुत्र  आिेि .  िे  

दयुोधनाबद्दल  विशेष  पक्षपािी  असिाि .  त्याला  आपण  शेिटी  पािू  कारण,  िे  

मला  धोका  करू  शकिाि .  म्िणून  त्यािंच्याशी  जर  लढि  झाली  िर  िुला  
विशेष  दक्ष  रिाियाचे  आिे" .  िे  ऐकल्यािर विराटाचा  मुलगा  त्यािंचा  रथ  प्रथम  

कृपाचायांच्या  जिळ  नेिो .  कोण  प्रथम  िल्ला  करिो  िे  पिाियाचे  असिे,  

अथाडि,  अजुडन  प्रथम  िल्ला  करणार  नािी  िे ठरलेले  असिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  पिंचािन्नािा  भाग  सपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   



भाग  छप्पन्नािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  कौरिािंचे  सैन्य  जशी  काळी   ढगिं  िळू  सरकिाि  िसे  

यदु्धभमूीिरून  तनघून  जाि  िोिे .  त्यामध्ये  घोर्दळ,  पायदळ  असें सगळे  िोिे .  

त्यातशिाय  प्रचिंर्  आकाराचे  ित्ती  सुद्धा  त्या  भागािून  दरू  नेले  जाि  िोिे .  

म्िणजे  कौरिािंचेसनै्य िटि  िोिे,  अशािेळी अरे  जनमेजया,  आकाशािनू  एका  
सुिंदर  रथाि  बसून  साक्षाि  शक्र  यि  िोिे, त्यािंच्या  सातनध्याि स्िगीय  ऋषी  
िोिे .  िसु,  मरुि,  यक्ष  असें  बरेच  खाली  पथृ्िीिर  उिरि  िोिे .  त्यािंच्या  
जोर्ीला  येि  िोिे,  गिंधिड,  नाग,  आणण  बरेच  देि  सुद्धा  िोिे .  ढगिं  नसलेल्या  
आकाशाि  जसे  नक्षत्र पसरलेली  हदसिाि  िशी  िी  सगळी  हदसि  िोिी .  िे  

त्यािंच्या  रथािून  आलेले  िोिे .  त्यािंना  पिाियाचे  िोिे  क िं ,  पथृ्िीिर  माणसािंच्या  
लढाईि  त्यािंची  आयधु  हकिी  कायडक्षम ठरिाि .  त्यािंना  तभष्म  आणण  

धनिंजयािंच्या  द्विंद्वाचा अनुभि  घ्याियाचा िोिा .  इिंद्राचा  रथ ज्याचे  छि  

सोन्याच्या  िजारो  खािंबािर  बसिलेले  िोिे  ि  त्यािंि  अनेक  रत्न, माणणक  हिरे  

बसिलेले  िोिे .  िो  रथ  त्या  आकाशाि  स्पष्ट  हदसि  िोिा .  त्यािंच्या  भोििी  
िेििीस  प्रकारचे  देि उभे  िोिे  त्याि  अग्रणी  िोिे  इिंद्र .  त्यातशिाय  असिंख्य  

यक्ष,  राक्षस,  नाग आणण  वपिर  त्यािंच्या  बरोबर  आलेले हदसि  िोिे .  

त्यातशिाय  राजषी  जसें,  िसुमन,  िलाख्य, सुप्रिदडन,  अष्टक,  तसिी,  ययाति,  

निुष,  गय,  मनु,  पुरू,  रघू,  भानू,  कृष्ि,  सागर  आणण  नल  िोिे.  त्या  बरोबर  

सयूाड  प्रमाणे  कमकणारा  अग्नीदेिाचा  रथ िोिा .  इसा  ि  सोम  सुद्धा  िोिे .  

िरुण,  प्रजापति,  धात्र  आणण  विधात्र  िोिे .  कुबेर,  यम,  अलम्िुष,  उग्रसेन  िोिे .  

गिंधिाडि  िुिंब्रू,  तसद्ध,  साधू,  सिंि  िोिे .  िे  सगळे  अजुडनाचे  कौिुक  पिाण्यासाठी  
आले  िोिे .  त्यािंच्या गळ्यािील  स्िगीय फुलािंचा  सुगिंध  सगळीकरे्  दरिळि  

िोिा .  त्यािंच्या  रिंगीबेरिंगी  छत्रया,  चामर,  हदसि  िोत्या,  िे  सगळे  जनमेजया  
फारच  सुिंदर  िाटि  िोिे .  स्िगीय  प्रकाशाने  सरळा  आसमिंि  उजळून  गेला  
िोिा .  सगळीकरे्  प्रसिंन्निा  िाटि  िोिी .  त्या  सगळ्या  जामातनम्याि  इिंद्र  उठून  

हदसि  िोिा .  इिंद्र  त्याचा  मुलाकरे्  एकटक  पिाि  िोिा .  परिंिु,  त्यानी  त्याचे  
समाधान  िोि  नव्ििे  असें  हदसि  िोिे .    



अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिांचा  छप्पन्नािा  भाग  सिंपला.   

गो  िरण  पिड   
भाग  सत्तािन्नािा 

िशैिंपायन  बोलिाि,  िे  सगळे  त्या  अदृष्य  जगाि  िोि  िोिे ि  पथृ्िीिरील  

नेिमीच्या  दृष्य  जगाि  काय  िोि  िोिे  िे  सािंगिो .  कौरिािंचे  प्रचिंर्  सैन्य  पािून  

पाथड  विराटाच्या  पुत्रास  बोलिो,  "आिा  िू आपला  रथ  जेथे  कृपाचायड आिेि  

त्या  जागी  ने .  त्याच्या  ध्िजािर  सोनेरी  िेदीचे  तचन्ि  आिे" .      

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  धनिंजयाची  िी  आज्ञा  ऐकल्यािर  िो मत्स्य  देशाचा  
राजपतु्र  त्याच्या  रथाचे  चिंदेरी  रिंगाचे  घोरे्  ज्यािंच्यािर  सोनेरी  झालर  नेसिलेली  
िोिी,  त्या  हदशेने  िाकिो .  उत्तर  कुरु  सैन्याच्या  त्या  भागाि  यिेो .  त्यासाठी  
त्याच्या  सारथ्याची  परीक्षा  िोि  असिे .  कारण  िे  भाग  रथ  िाकण्याच्या  दृष्टीने  
अिघर्  िोिा .  िरी िो  त्याचे  सारथ्य कौसळ्य  पणाला  लािनू  अजुडनाने  
सािंतगिलेल्या  जागी  रथ  आणून  ठेििो .  आिा  िे  दोन  रथ  एक  कृपािंचा  ि  

दसुरा  अजुडनाचा  समोरा  समोर  उभे  असिाि .  अजुडन  त्याचा प्रभािी  शिंख  

देिदत्त  जोरािंने  फुिं किो.  त्याच्या  मोठ्या  आिाजाने  सगळ्या  हदशा  दणाणनू  

तनघिाि .  िे  ऐकल्यािर  कौरिािंचे  सैन्य  त्याची  िारीफ  करण्याच्या  उदे्दशािंने  
टाळ्या  िाजििाि .  िो  शिंखनाद  म्िणजे अजुडनाने  कृपाचायानंा  एका  प्रकारे  

आव्िान  हदले  िोिे .  त्यामळेु  शािंिपणे  बसलेले  कृपाचायड  तचर्िाि .  त्यािंना  िे  

आव्िान  आिर्ि  नािी.  त्याची  िशी  अपेक्षा नव्ििी  धनिंजया  करू्न .  कृपाचायड  
त्यािंचे  धनुष्य  उगारिाि .  त्यानिंिर  अजुडनाला  प्रत्युत्तर  म्िणून  िो  त्यािंचे  शिंख  

िाजििाि .  जणू  त्यािंना  िे  आव्िान  स्िीकारले  आिे .  त्यािंच्या  शिंखनादाने  पुन्िा  
एकदा  चारिी  हदशा  दणाणून  तनघिाि .  कृपाच्या  शिंखनादा  बरोबर  अजुडन  दोन  

बाण  मारिो  क िं ,  कृपाचे  घोरे्  दचकून  मागे हफरिाि .  त्या  अचानक  िोणायाड  
धसक्याने  कृपाचायड  त्याच्या  रथाि  कोसळिा .  कृपािंबद्दल  असलेल्या  आदर  

भािामळुें  िो  पािंर्ि  बाण  मारण्याचे  थािंबििो .  परिंिु,  योग्य  सिंधी  तमळिािंच  

कृपाचायड  अजुडनािर  दिा  बाण  फेकिो .  िे  पिािाच  अजुडन  कृपाचायाचं्या  
धनषु्याला  मोरू्न  टाकिो .  कृपाचायांना  िो  जायबिंद  करिो  पण  जखमा  करि  



नािी .  कृप  त्याचा  दुसरे  धनुष्य  काढिो  पण  िेसुद्धा  धनिंजय  मोरू्न  टाकिो .  

कृप  आणखीन  एक धनुष्य  काढिो  िर  िेसुद्धा  अजुडन  मोरू्न  टाकिो .  

अशाररिीने  कृपाची  सगळी  आयुध  िो  तनष्प्रभ  करून  टाकि असिो .  परिंिु,  

कृपाच्या  शरीराला  इजा  करि  नािी .  सगळी धनुष्यिं  सिंपल्यािर  कृपाचायड भाला  
काढिाि .  िो  सोन्याचे  िखड  असलेला  भाला  अजुडन  एका  फर्क्याि  िोढून  

टाकिो .  त्यानिंिर  कृप  आणखीन  एक  छोटा  तिरकमटा  काढिो ि  त्याने  छोटे  

शलाक  अजुडनािर  फेकू  लागिो .  कृपाचायड दबि  नािी  िे  पाहिल्यािर  अजुडन  

कािंिीिं  अग्नीबाण  त्याच्यािर  फेकिो .  त्यािील  एका  मुळें  कृपाच्या रथाचा  घोरे्  

धरणारा  दािंर्ा  मोर्ला  जािो .  त्यानिंिर  चार  बाणािंने  िो  कृपाच्या  चारिी  
घोड्यािंना  यमाकरे्  पाठििो  ि  पािंचव्या  बाणािंने  त्याच्या  सारथ्याला  पोिोचििो .  

कृपाची  दैना  िोिे .  त्याचा  ध्िजसदु्धा  खाली पार्ला  जािो .  शेिटी तमणस्कलपणे  

िसि  िो  कृपाच्या  छािीि  एक  बाण  फेकिो .  िरी  कृपाचायड  िार  मानि  

नािीि .  िे  गदा  घेऊन  अजुडनापढेु  उभे  रिािाि .  िो  िी  गदा  णजश्नचु्या  हदशेने  
फेकिो .  अजुडन  त्या  गदेिर  असें  बाण  मारिो  क िं ,  िी  गदा  उलट  त्याच्याच  

अिंगािर  परि  जािे .  िे  पाहिल्यािर  कृपाच्या  फौजेिील  योदे्ध  अजुडनाला  चारिी  
बाजूने  घेरिाि  ि  त्याच्यािर  बाणािंचा  िषाडि  करिाि .  त्यानिंिर  विराटाचा  
मलुगा  त्यच्या  रथाच्या  घोड्यािंना  िळििो  ि यमक  नािंिाचे  चक्र  ियार  करिो .  

त्यामळुें  िो  बाणािंचा िषाडि  त्याच्या  रथाला  कािंिीिं  बाधा  करू शकि  नािी .  

त्यानिंिर  िे  कृपाच्या फौजेचे  सैतनक  कृपाचायाडला  अजुडनापासनू दरू  नेिाि,  

त्यामळुें  कृपाने  िार  मानली  असे  युद्ध  तनिीनसुार  तसद्ध  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  सत्तािन्नािा  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  अठ्ठािन्नािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि असिाि,  अशाप्रकारे कृपाचा  पार्ाि  झाल्यािर  अणजिंक्य  

समजला  गेलेला  कणड त्याच्या  िािंबूस  रिंगाच्या  घोड्यािंच्या  रथाने  अजुडनापढेु  

येिो .  अजुडन  द्रोणािंना त्याच्या  रथाकरे्  येि असिािंना  पिािो .  अजुडन  उत्तराला  
सािंगिो,  "मुला,  आपला  रथ  त्या  माणसाच्या  रथाकरे्  घेऊन  जा .  त्याच्या  
रथािर  सोनेरी  िेदी  (यज्ञकुिं र्)  दाखिलेली  आिे .  त्या  िेदीिून  सिा  ज्िाळा  येि  

असल्यासारखे  हदसि आिे .  त्यातशिाय  त्या  ध्िजाखाली  अनेक लिान  मोठे  

इिर  झेरे्  आिेि .  ज्याच्या  रथाला  लाल  रिंगाचे  मजबूि  घोरे्  लािलेले  आिेि .  

त्या  उिं च्यापयुाड  लािंब िाि  असलेल्या  माणसाबद्दल  मला  फार आदर  आिे .  

कारण  िो  माझा  गुरू आिे .  िे  ऋषी  उशनासारखे  हदसिाि .  प्रजापिीसारखे  

बदु्धीमान  आिेि,  त्यािंच्या  हिम्मिी  साठी  ि धार्सासाठी  िे  ख्यािनाम  आिेि .  

त्यािंचे  िेदाचे  ज्ञान  पूणड  आिे .  त्यािंच्या  ब्रह्मचयड  पालनाची  सगळीकरे्  मििी  
आिे .  दैिी  ि  मिंत्रयुक्त अशा  सगळ्या  शस्त्रविद्येि  िे  प्रिीण  आिेि .  क्षमातशलिा,  
सिंयमन,  सत्यप्रेम,  अहििंसा,  असें  सगळे  उत्तम  गुण  त्यािंच्याि स्िाभाविकपणे  

आिेि .  मी  आिा  त्यािंच्याशी  दोन  िाि  करणार  आिे .  कारण  अरे भूतमिंजया,  िे  

आज  माझ्यापढेु  शत्रू  म्िणून  उभे  आिेि" .          

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िसे  सािंतगिल्या  बरोबर  भूतमिंजय त्यािंचा  रथ  

भारद्वाजाच्या  पुत्रापढेु  आणून  ठेििो .  त्याच प्रमाणें  द्रोणसदु्धा  त्यािंचा  रथ  घाई  

घाईने  अजुडनाच्या  रथाकरे्  आणि  असिो .  जणू  काय  एकादा  तचर्लेला  ित्ती  
धािािा .  िे  योग्य  अिंिरािर  एकमेकािंपासनू  आल्यािर  द्रोण  त्यािंचा  शिंखनाद  

करिाि  ि  अजुडनाला आव्िान  देिाि .  त्या  शिंखनादाने  सगळे सैन्य  िादरून  

तनघिे .  द्रोणािंचे  लाल  रिंगाचे  अश्र्ि  आणण  धनिंजयाचे  शुभ्र रिंगाचे  अश्र्ि  



एकमेकािंशी  जणू  बोलि  आिेि  असे  हदसि िोिे .  पाथड  द्रोणाच्या  रथा  समोर  

आल्यािर  िो  अणजिंक्य  असा  द्रोणाचा  पट्टतशष्य  त्यािंना  प्रथम  अतभिादन  

करिो  ि  सािंगिो,  " अिो  गुरूदेि,  आम्िी आमचा  िनिास  ि अज्ञाििास  

यशस्िीपणे  पूणड  केला आिे  ि  आिा  झालेल्या  अपमानाचा  िचपा काढण्यासाठी  
आम्िी  ियार  िोि  आिोि .  त्याबद्दल  आपल्याला  राग  असण्याचे कािंिीिं  कारण  

नसािे" .  अिो  तनष्पाप  गुरूदेि  मी  मात्र  प्रथम  िुमच्यािर  िार  करणार  नािी .  

जर  आपण  माझ्यािर  िार  केला  िर मात्र  सच्च्या  क्षवत्रयाप्रमाणे  मी  
िुमच्यािर  प्रतििार  करणार  आिे .  कारण  िे  तनयमािंि  बसिे" .  िे  ऐकल्यािर  

द्रोण  त्याच्यािर  िीस बाण  फेकिो  ि  द्विंद्व सुरू  करिो .  पाथड  िे  सगळे  बाण  

मध्येच  िोरू्न  टाकिो.  द्रोण  त्यािंची  धनुविडद्येिील  चपळाई  दाखिू  लागिाि .  

लिकरच  त्यािंच्या  बाणानी  पाथाडचा  रथ  घेरला  जािो .  पाथाडला  तचर्िण्यासाठी  
क िं  काय  द्रोण  पाथाडचे  शुभ्र  घोरे्  बाणािंनी  बािंधून  टाकिो .  िे  झाल्यामळुें  
पाथाडला  कािंिीिं  इलाज  उरि  नािी  ि  िोसुद्धा  प्रतिहक्रया  त्याच  चपळाईने  देण्यास  

सरुूिाि  करिो .  दोघो िोर्ीस  िोर्  असें  योदे्ध  िो  खेळ  करि  रिािाि .  दोघेिी  
एकमेकािंना  इजा  िोणार  नािी  िसेंच  नुकसान  िोणार  नािी  अशा  बिेािंने  िे  द्विंद्व  

खेळि  असिाि .  िेथे जमलेले  योदे्ध  ि  स्िगीय  प्रेक्षक  जे  आकाशािनू  िे  द्विंद्व  

पिाि  िोिे  आश्र्चयड  करि  असिाि  क िं ,  त्यािंच्या  कौशल्याची  िारीफ  करि  

असिाि .  त्यािंचे  युद्ध िोि  असिािंना  अधून  मधून  द्रोण  आपल्या  तशष्याचे  

कौिुक  करि  असिाि .  अजुडन  अशाररिीने  स्ििाच्या  गुरूशी  लढि  असिो .  

कोणीिी  कोणाला  िरिू  शकि  नसिे .  त्यािंचे  विविध  प्रकारचे  बाण  िे  

एकमेकािंिर  फेकि  असिाि  आणण  एकमेकािंना  जेरीस  आणण्याचा  प्रयत्न  करि  

असिाि .  कािंिीिं  िेळािंनी  अजुडन  त्याच्या  गािंर्ीिािून  बाण  सोरू्  लागिो .  िेथे  

बाणािंचा  सर्ा  पर्ि  असिो .  परिंिु,  कोणीिी जखमी  िोि  नसिो  हकिं िा  िरििी  
नसिो .  परिंिु,  िे  असें  कायम  चालू  शकि  नािी .  केव्िािरी  तनणाडयक  चाल  

कोणा  एकाला  िरी  खेळािी  लागणार  असिे.  त्या  द्विंद्वाि  िे  एकमेकािंना  त्यािंचे  

बाण  चािुयड  दाखिि  िोिे .  एकाने  एक  कसब  दाखिली  क िं ,  िाबर्िोब  दसुरा  
दसुरी  कसब  दाखिून  प्रेक्षकािंना  चक ि करि  असें .  त्यािंच्या  बाणाच्या  



आिाजाने  सगळे  आसमिंि  दणाणून  जाि िोिे .  त्यािंच्या  करू्न  फेकले  गेलेले  

बाण  आसमिंिाि  इिके  फैलािलेले  िोिे  क िं,  सूयाडचा  प्रकाश  खाली  धरिीिर  

पोिोचि  नव्ििा .  त्या  बाणािंच्या  आघािाने िेथे  असलेले  रथ  मोर्ि  िोिे  ि  

त्याचा  जीिघेणा  आिाज  सगळीकरे्  पसरि  िोिा .  त्या  बाणािंच्या  रािंगा  
आकाशाि  अशा  हदसि  िोत्या  जणू  पक्षी  रािंगेि  जाि  आिेि .  त्या  द्विंद्वामळुें  
हकत्यकेािंना  ितृ्र  आणण इिंद्र  ह्ािंच्यािील  द्विंद्वाची  स्मिृी  िोि  िोिी .  

आिा  अजुडन  त्याच्या कर्ील  ऐिंद्र,  िायव्य आणण  अग्नेय  िी  आयधु  िापरू  

लागिो .  त्याचा  उदे्दश िोिा  क िं ,  त्याचा  गुरू  त्याची  कसब  पाहिल .  अजुडनाच्या  
आयधुािंच्या  आघािामुळें  िज्रासारखा  पररणाम  िोि  िोिा .  त्या  रणभमूीि  

हकत्यके  ित्ती,  घोरे्  रक्ताने  माखलेल्या  तसथीिीि  पर्लेले  िोिे .  त्या  द्विंद्वामळेु  िे  

दोघे  सोरू्न  इिर  कौरि  सेनाच  जास्ि  मारली  जाि  िोिी .  त्यामुळें  िे  भयभीि  

झाले .  त्या  त्याच्या पररणामामळुें  त्यान दोघािंिील  द्विंद्विं  इिर सगळ्यािंसाठी  
मोठे  प्राणघािक  ठरि िोिे .  जसें  िली  ि  िसिािंिील  द्विंद्वािंि  झाले िोिे .   

िे  युद्ध  पिाणारे  स्िगीय  द्रोणाचौ  कौिुक करि  िोिे .  कारण िो  इिंद्राच्या  
मलुाला  िोर्ीस  िोर्  उत्तर  देि  िोिा .  पाथाडची  वबनचकू  तनशाणेबाजी  पािून  इिंद्र  

सिंिुष्ट  झाले  िोिे .  पाथड  आिा  अतधक  िेगािंने  त्याचे  बाण  मारू  लागिो .  त्याचे  

लाखो  बाण  एकाच  िेळी  द्रोणािंच्या  रथािर  परू्  लागिाि .  त्या  िल्ल्यामळुें  द्रोण  

प्रथमच  बािचळिाि.  त्यानिंिर  िे  स्ििःला  सािरून  अजुडनािर  त्यािंच्या  
बाणािंचा  िल्ला  सुरू करिाि .  त्या  गािंर्ीिाच्या  प्रिापामळुें  िे  युद्ध  पिाि  

असलेले  कौरि  ििाशपणे  नाराजीचे  उद्गार  काढिाि .  देिलोकाि  मात्र  सगळे  इिंद्र  

अप्सरा,  गिंधिड  धरून  त्या  युद्धािील  पाथाडच्या  कौशल्याचे  कौिकु  करि  

असिाि .  मनाने  अजुडनाचे  कौिुक  करि असिािंना  शरीरान े िो  त्याच्या  
वपत्याच्या  मदिीला  धािनू  जािो .  िे  झाल्यािर  अजुडन  अश्र्ित्थामाकरे्  आपला  
मोचाड  िळििो  ि  त्या  द्वारा  द्रौणाला  िेथून तनसटण्याची  सिंधी  देिो .  कारण  

त्याला  त्याच्या  गुरूला  िरिण्याची  इच्छा नसिे .  िशा  पररणस्थिीि  जखमी  
झालेले  द्रोण  त्यािंच्या  घोड्यािंिर  बसून  पळ  काढिाि .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  अठ्ठािन्नािा  सिंपला .   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकोण  साठािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  आिा  अश्र्ित्थामा ि  अजुडन  ह्ािंच्याि  द्विंद्व  सुरू  िोिे .  

अश्र्ित्थामा  एकाद्या  िादळासारखा  मध्येच  घलेुला  असिो .  िो  पाथाडिर  बाणािंचा  
िषाडि  करू  लागिो .  त्याि  हकत्येक  प्रकारचे  बाण  असिाि .  त्यािंिील  द्विंद्व  देि  

आणण  दानिािील  युद्धाची  आठिण  करून देि  िोिे .  त्यािंच्या बाणािंमळुें  त्या  
अरण्याला  आग  लागली  िोिी .  सगळीकरे्  धूर  ि  जळत्या  बािंबूिंचा  दपड  
पसरलेला  िोिा .  अरे  जनमेजया,  अश्र्ित्थामाच्या  घोड्यािंची  ददुडशा  झाली  िोिी .  

िे  रथाचे  चालिणे  करू  देि  नव्ििे .  त्यामळेु  अश्र्ित्थामाला  लढणे  दरुापास्ि  

झाले  िोिे .  िरी  िो  त्याचा  बाणािंचा िल्ला  अजुडनािर  चालचू  ठेििो .  

अश्र्ित्थामा  त्याच्या  नालबाणानें  गािंर्ीिाची दोर  कापिो .  िे  पािून  स्िगीय  

प्रेक्षक  टाळ्या  िाजिून  त्याला  दाद  देिाि .  शाब्बास,  शाब्बास  असें  िे  

ओरर्िाि .  सगळेच योदे्ध  जसें  तभष्म, कणड,  कृप  अश्र्ित्थामाचे  कौिकु  

करिाि .  त्यानिंिर  िोएक  बाण  अजुडनाच्या  छािीिर  मारिो .  िे  पािून  िे  योदे्ध  

जोराजोराने  िसि  टाळ्या  िाजिू  लागिाि.  अजुडन  त्याच्या  गार्ीिाला  निीन  

दोर  लाििो .  त्या  दोराला  िो  त्याच्या  कपाळािरील  घामाने  तभजििो .  त्यामळुें  



न  दगमगिा  अजुडन  नव्या  जोमािंने  त्याच्या  प्रतिस्पध्याडिर  िल्ला  चढििो .  त्या  
निंिर  जे  युद्ध  िोिे  िे कमालीचे  भयिंकर  िोिे .  िे  पिाणायांच्या  अिंगािर  काटा  
उभा  िोि  िोिा .  दोन  ित्ती  झुिंजािे  िसे  िे  िोिे .  सपडबाणाने  िे  दोघे  एकमेकािंिर  

िल्ला  करि  असिाि.  अजुडनाचे  दोन  भािे  कधीिी  न  सिंपणारे  असल्यामळुें  
त्याचा  िल्ला  चालूच िोिा  परिंिु,  अश्र्ित्थामाचा  भाि  सिंपि आला  िोिा .  

त्यामळुें  अजुडनाला  त्याचा  फायदा  िोि  िोिा .  अश्र्ित्थामाला  नाइलाजाने  त्या  
लढिीिून  बािेर  पर्ािे  लागिे .  त्याच  िेळी  सिंधी  तमळिे  क िं नािी  असें  
पिाणारा  कणड  त्याच्या  मोठ्या  धनुष्याने अजुडनािर  चाल  करून  जािो .  िे  

पािून  सगळीकरू्न  जोरजोरानी  प्रेक्षक  ओररू् लागिाि .  अजुडनाला त्या  गोष्टीचा  
फार  राग  येिो .  त्याला  मुळािच  कणड  आिर्ि  नसिो त्यामळुें  िो  
अश्र्ित्थामाला  सोर्िो ि  कणाडिर  प्रतििल्ला करिो .  कणाडला  पािून  त्याचे  र्ोळे  

लाल  झालेले  असिाि.  िो  कणाडला  उदे्दशून बोलिो .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकोणसाठािा  भाग  सिंपला .   

गो  िरण  पिड   
भाग  साठािा 

अजुडन  कणाडला  उदे्दशून  बोलिो,  "अरे  राधेया,  आिा  िेळ  आली आिे  हिशोब  

चकुिा  करण्याची .  िुझ्या  त्या  सभेिील  प्रत्येक  शब्दाची  हकिं मि िुला  आिा  
चकुिाियाची  आिे .  आिा  माझ्याशी  लढिािंना  िुझी  काय लायक  आिे  

माझ्यापढेु  िे  िुला  समजेल .  त्यानिंिर  िू  इिरािंचा  उपमदड  करण्याचे  बिंद  

करतशल .  सज्जनाला शोभणार  नािी  असें िू  पािंचालीला  िेथे  बोलला  आिेस  

त्या  प्रत्येक  शब्दाचा िुला  मी  आिा  जाब  विचारणार  आिे .  िू  आम्िा  
पािंर्िािंचासदु्धा  िेळोिेळी विनाकारण  अपमान केला  आिेस  िे  सगळे  िुला  आिा  
भोगाियाचे  आिे .  माझ्या  ज्येष्ठ  बिंधूच्या  आग्रिाखािर  आम्िी  िलुा  दलुडणक्षि  

िोिो  परिंिु,  अरे  राधेया,  त्या  सगळ्यान  रागाचे  पररणाम  िुला आिा  भोगािे  
लागिील .  िुमच्या  मस्िीमळुें  आम्िी  पािंर्िािंनी  खूप  कािंिीिं  सिन  केले  आि  त्या  
काळाि .  त्या  सगळ्याचे  फळ  िुला  आिा  मी  दाकलिो  हकिी  करू्  आिे .  चल  

माझ्या  बरोबर  दोन  िाि  करून  दाखि .  िुझ्या  कौरि  तमत्रािंना पािू  दे  कोण  



हकिी  पाण्याि  आिे".  िे  अजुडनाचे  ऐकल्यािर  कणड  त्याला  उत्तर  देिो,  "अरे,  

पाथाड  िू  जे  बोलिोस िे  खरे  करून  दाखि  जेव्िािं  आपण  समोरासमोर  लढू .  

जगाला  माहिि  आिे क िं ,  िुझ्या  िल्गना फार  असिाि  ि  कृिी  फार  कमी  
असिे .  जर  िुझ्याि  दम  असेल  िर  आिा  माझ्याशी  लढून  िे  तसद्ध  कर .  जर  

िू  समजि  असतशल  क िं,  आिापयिं  जे  िुमच्या  बद्दल  घर्ले  िे केिळ  नैतिक  

बिंधनामळुें  िर  िी  नैतिक  बिंधने  आजिी  िुमच्यािर  लागू  आिेि.  जरी  िुम्िी  
स्ििाला  मुक्त  समजि असलाि,  िरी  खरे  िर  िे  िसें  नािी,  िे समजून  घे .  

जर  िुम्िी  िनाि  िपस्या  करि  िोिा  िर आिा  माझ्याशी  कशा  करिा  लढू  

इणच्छिोस ?  जरी  िुझा  वपिा  िुला  मदि  करण्यासाठी  आला,  िरी  िुम्िी  दोघे  
माझे  कािंिीिं  िाकरे्  करू  शकणार  नािी .  जर  िुझी  इच्छा  असेल िर  हि  लढाई  

िोऊन  जाऊदे .  म्िणजे  िुला  समजेल  मी  काय  चीज  आिे" .      

िे  आव्िानात्मक  उद्गार  ऐकून  अजुडन  त्याला  बोलिो,  "माझ्याशी  िू  कधी  
लढलेला  नािीस  म्िणून  िू  फुशारक्या  मारि आिेस .  िुझा  धाकटा भाऊ  मारला  
गेला  िोिा  िेव्िािं  िू  त्याच्यासाठी  लढि  न रिािा  िेथून  पळून  गेला  िोिास .  

त्यािरून  िुझी  हिम्मि  हकिी  आिे  िे  समजिे" .         

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  असें  बोलून  णजश्नु  कणाडिर  बाणािंचा  मारा करू  लागिो .  

िे  बाण  िीक्ष्ण  धारदार  िोिे  जे  कणाडचे  तचलखि  भेदू शकले  असिे .  त्या  
मारामळुें  घाबरून  न  जािा  कणड  त्याच्या  बाणािंनी  प्रत्युत्तर  देिो .  पाऊस  पर्ािा  
िसे  िे  बाण  एकमेकािंिर  पर्ि  िोिे .  त्या  बाणािंच्या  मारामळुें  त्यािंच्या  
घोड्यािंिरील  तचलखिी आिरण  फाटून  गेले.  त्यानिंिर  कणड  एक  बाण  असा  
फेकिो  हकिं ,  िो  अजुडनाच्या  पिंजाला  लागिो  असा  हकिं ,  त्याची गािंर्ीिािरील  

पकर्  हढली  िोिे .  त्याबरोबर  अजुडन  कणाडचे धनुष्य  िोरू्न  टाकिो .  िरी  कणड  
छोटे  शलाक  धनिंजयािर  मारि  रिािो .  त्यानिंिर  कणाडचे  सैतनक  जे  त्याच्या  
बाजूने  िोिे  त्यािंना  अजुडन  मारून  टाकिो .  विभत्सु  कणाडचे  घोरे्  मारून  टाकिो .  

त्यानिंिर  कुिीपतु्र  एक  बाण  असा  मारिो क ,  िे  कणाडच्या  छािीि  घूसिो .  

त्या  झटक्याने  कणाडची  दृष्टी  बधीर  िोिे  ि  िो  मणृच्छि  िोऊन  िेथे  पर्िो .  िो  



पर्िािंना  मोठ्याने  विव्िििो .  त्याला  इिर लोक  उयलून  नेिाि.  अशाररिीने  
कणाडचे  आव्िान  सिंपुष्टाि  येिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  साठािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  एकसष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अशाप्रकारे  कणाडचा  पराभि  केल्यानिंिर,  अजुडन  

विराटाच्या  मुलाला  बोलिो,  "अरे  उत्तरा,  आिा  मला  त्या  िदृ्ध योद्ध्याकरे्  

घेऊन  जा .  िे  माझे आजोबा  आिेि .  िे  देिासारखे  आिेि  आम्िाला .  िे  

माझ्याशी  मुकाबला  करू  इणच्छि  आिेि .  त्यािंच्या  रथाभोििी  अनके  ित्ती,  घोरे्  

आणण  पाईक  सैतनक उभे  िोिे .  उत्तराच्या  अिंगाला  अनेक  जखमा  झालेल्या  
िोत्या .  िो  सािंगिो,  "अिो  बिृन्नला  मी  ह्ापढेु  िुमच्या  घोड्यािंचे तनयिंत्रण  करू  

शकणार  नािी .  माझ्या  जखमा  मला  कािंिी  करू  देि  नािीि .  माझे  र्ोके  गरगरा  
तभरि  आिे  असें  िाटिे .  लिकरच  मी  बेिोष  बोईम  असें  िाटिे.  मी  आिा  
पयिं  कधीिी  अशा  लढाया  ि  योद्ध्यािंचे  पराक्रम  पाहिलेले  नािीि .  शिंखनाद  

ऐकलेले  नािीि .  जनािराच्या  हककाळ्या  ऐकलेल्या  नािीि .  माझी  मति  बिंद  



झाली  आिे,  गािंर्ीिाच्या  आिाजाने  मी  पुष्कळ  अस्िस्थ  झालो आिे .  पुन्िा  
पनु्िा  रथ  चक्राकार  हफरिल्यामळुें  माझे  र्ोके  गरगरायला  लागले आिे .  माझ्या  
मनाि  जीिाबद्दलची  तभिी  उत्पन्न  झाली  आिे .  मी  जरी  पिाि असलो  क िं ,  

िुम्िी  बाण  काढिा, धनुष्यािर  लाििा  ि  लक्ष्यािर  मारिा  पण  िे  सगळे  

पािूिी  मला  िे  समजि  नािी .  अशी  माझ्या मनाची  पररणत्शिी  झालिेली  आिे .  

असच  जर  िोि  गेले  िर  मी  बेशुद्ध  िोईम  अशा  मला  तभिी  िाटिे .  माझ्याि  

चाबकू  ि  लगाम  पकर्ण्याची  िाकद  उरलेली  नािी" .   

िे  ऐकून  अजुडन  त्याला  सािंगिो,  "अरें  तमत्रा  धीर  सोरू्  नकोस, आिा  फारच  

थोर्ी  लढाई  उरलेली  आिे .  िुझ्यासाठी  मी िी  पार  न  लािंबििा  झटकन  उरकून  

टाकिो .  िू  आिापयिं  खूप  चािंगले  काम  केले  आिेस .  िू  एक  राजपतु्र  आिेस  

म्िणून  िुला  अशी  भाषा  बोलण्याची  परिानगी  नािी .  िू  मत्स्य  घराण्याची  
शान  आिेस .  थोड्या  िेळासाठी  िू  सारथ्य  चालू  ठेि .  कारण  अजून  थोर्ी  लढाई  

बाक  आिे" .  िैशिंपायन  बोलिाि,  िसे सािंतगिल्यािर  अजुडन  भूतमिंजयाला  
त्याचा  रथ  तभष्माकरे् नेण्यास  सािंगिो .  आणण  म्िणिो,  "मी  त्यािंचे  धनुष्याची  
दोरीच  कापून  टाकिो.  म्िणजे  िे  युद्ध  चटकन  सिंपेल" .  स्िगीय  आयधुािंची  
कमाल  पिाि  रिा  युिराज .  असें  अजुडन  त्याला  जोर  यािा  म्िणनू  बोलिो,  

"कौरिािंना  माझ्या  गािंर्ीिाची  कमाल  पिाियाची  आिे .  मी  कोणत्या  िािािंने  िे  

चालिि  आिे  त्यािर  त्यािंच्याि  चचाड  िोि  रािील  िे  िू  पिा .  मी कसा  रक्ताचे  

पाट  िािििो  ज्यामुळें  ह्ा  जगािील  माणसे  त्या  जगाि  जािील .  नद्यािील  

ससुरीिंना  ित्ती,  घोरे्  आणण  माणसािंचे  स्िाहदष्ट  खाणे  तमळणार  आिे  िे  पिा .  

माझ्या  धसक्याने  कौरिािंचे  सैन्य  कसे  गरागरा  हफरि  रिािे  िे  िू  पिा .  माझी  
धनवुिडद्या  कशी  आिे  िे  िू  पिाि  रिा .  त्यासाठी  िू  रथाि  घट्ट  बसून  रिा .  

कािंिीिं  काळजी  करू  नकोस .  माझे  बाण  सुमेरीपिडिाचे  िुकरे्  करू  शकिाि  िे  

पिा .  इिंद्राच्या  काळाि  मी  हकिीिरी  पौलम,  कलखिंज  असें  राक्षस  मारललेे  

आिेि .  मला  इिंद्राने  िे  तशकिले  आिे .  प्रजापतिने  मला  विविध आयुध  कशी  
िापराियाची  त्याचे  तशक्षण  हदले  आिे .  त्यामध्ये  सिंरक्षण  करणे  ि  िल्ला  
करणे  अशा  सगळ्या चाली  मी  तशकलो आिे .  मी  एकट्याने  हिरण्यपरुाि  



असणायाड  राक्षसािंचा  नाश  केला  आिे .  मी  आज  कुरु  लोकािंचे  िे  जिंगल  जाळून  

टाकणार  आिे .  त्या सगळ्या  कौरि  सेनेला  मी  खाली  पार्णार  आिे .  मला  
रुद्राकरू्न  रौद्र  अस्त्र  तमळाले,  िामन  अस्त्र िरुणाकरू्न  तमळाले,  अग्नीकरू्न  

अग्नेय  तमळाले,  िायि  िायूदेिाकरू्न  तमळाले,  आणण  शक्र  करू्न िज्र  तमळाले  

आिे .  अशािंच्यापढेु  कोणीिी  िग  धरू  शकि  नािी .  कौरिाचे  सौन ु्.  हकिीिी  
शरूिीरािंचे  एसले  िरी मी  एकटा  त्यािंना  पुरून  उरणार  आिे" .  िशैिंपायन  पुढे  

सािंगिाि,  अजुडनाचे  िे  उते्तजक  बोलणे  ऐकल्यािर  भूतमिंजय  रथ  तभष्माच्या  
सिंरक्षणाि  असलेल्या कौरिािंच्या  फौजाि जोराने  घुसििो .  तभष्म  मोठ्या  
कौिुकाने  त्याचे  िे  तशरणे  पिाि  असिो .  अजुडन  सिडप्रथम  तभष्माच्या  रथाचा  
दािंर्ा  िोरू्न  टाकिो .  त्यामळुें  कौरिािंचे  चार योदे्ध,  दःुशासन,  विकणड,  दःुसि,  

विवििंगसिी  तभष्माच्या  मदिीसाठी  धाििाि .  िे  चार  भयिंकर  योदे्ध  पाथाडच्या  
रथाला  घेरिाि .  दःुशासन  भूतमिंजयािर  बाण  मारिो .  त्याच्या  छािीि  बाण  

जािो .  अजुडन  दःुशासनाचे  धनुष्य  िोरू्न  टाकिो .  त्यानिंिर  पािंच बाण  मारून  

िो  त्याला  जायबिंदी  करून  टाकिो .  दुःशासन  पळून  जािो .  विकणड  अजुडनािर  

एक  बाण  मारिो  पण त्याच  िेळी  अजुडन  असा  बाण  मारिो  क िं,  िो  त्याच्या  
र्ोक्याि  घुसिो .  विकणडसदु्धा  पळून  जािो .  दःुसि  आणण  विवििंगसिी  ह्ािंच्यािर  

िो  एकाच  िेळी  बाण मारून  त्यािंचे  घोरे्  जायबिंदी  करिो .  त्यािंना  इिर  योदे्ध  

िेथनू  घेऊन  जािाि .  त्यानिंिर  िो  विजयी पािंर्ि  चौफेर  बाणािंचा  िषाडि  करू  

लागिो .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकसष्ठािा  भाग  सिंपला.          

गो  िरण  पिड   
भाग  बासष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्यानिंिर  शेिटचा  प्रिार  म्िणून  कौरिािंचे  योदे्ध  

अजुडनािर  चिू  बाजूनी िल्ला  करिाि .  त्या सगळ्यािंना  बेजार  करणारे  काटेरी  
बाण  अजुडन  त्या  कौरि  सेनेिर  सोरू्  लागिो.  त्याि  अनेक  ित्ती  मारले  जािाि .  

त्यािंचे  मिृ  देि  सगळीकरे्  पर्लेले  असिाि,  त्यािंमळुें  सैन्याच्या  िालचाली  
मणुष्कल  िोिाि .  एकच  गोंधळ  उर्ालेला असिो .  अजुडनाच्या त्या  चालीपढेु  



कौरिसेना  ङिबल  झाली .  मोठे  मोठे  िीर  रणभमूी  सोरू्न  पळून  जाऊ  लागले .  

त्या  रणभूतमि  मरून पर्लेला  प्रत्येक  अजुडनाच्या  बाणाची  तशकार  झालेला  
िोिा .  िे  असे  दृष्य  िोिे  क िं ,  अजुडन  त्याचे  धनुष्य  घेऊन  त्या रथाि  नाचि  

िोिा,  कारण  त्याला  कोणी  विरोधक  उरलेला  नव्ििा .  गािंर्ीिाच्या  आिाजानचे  

बरेच  योदे्ध  रणभतूम सोरू्न  जाि  िोिे .  कार  त्यािंना  समजि  िोिे  क िं ,  

त्याच्यापढेु  कोणाचे  कािंिीिं  चालणार  नािी .  मेलेल्या  सैतनकािंची  प्रिेे  ि  त्यािंच्या  
गळ्यािील  िार,  दाग दातगने  सिडत्र  विखूरलेले  हदसि  िोिे .  त्याि  माणसािंचे  

िुटलेले  अियि  पर्लेले  हदसि  िोिे .  त्या रणभूतमिर  पाथाडची सत्ता  िोिी  िे  

स्पष्टपणे  हदसि  िोिे .  धृिराष्ट्राच्या  मुलािंिर  िो  आग  बरसि  िोिा.  िे  दयुोधन  

पिाि  िोिा .  िे  पािून  दयुोधन  त्याचा  िोल  घालिनू  बसला  िोिा .  पाथाडच्या  
ह्ा  नरसिंिारामळुें  त्या जिंगलाि  रक्ताचे  पाट  ििाि  िोिे .  जणू युगाि  आला  
आिे  असे  िाटि  िोिे.  िो  पािून  कोणािी  पिाणायाडच्या  मनाि  तभिी  उत्पन्न  

िोि  िोिी .  राक्षस  आणण  इिर  नरमािंस  खाणारे  िेथे  हफरू  लागले िोिे .  िो  मिृ  

माणसािंचा  ढीग  असा  पर्लेला  िोिी  क िं ,  त्यािून  चालणे  शक्य  नव्ििे .  सगळे  

दृष्य  भयिंकर  िोिे  ज्याचे  काय  िणडन  करािे .  शिंखनाद  ि  िुिायाड  ह्ािंच्या  
ध्िनीनी  आसमिंि  भरून  गेलेला  िोिा .  साक्षाि  यमाचे  िािंर्ि  िेथे  अनुभिास  

येि  िोिे .  अजुडनाची तिरिंदाजी  अशी  िोिी,  क िं ,  िो  केव्िा  बाण  भात्यािनू  

काढिे,  धनुष्याला  लाििो  ि  नेम  धरून  मारिो  िे  समजि  नव्ििे .  त्याचा  
झपाटा  विलक्षण  िोिा.   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  बासष्ठािा  भाग  सिंपला .          

 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  ते्रसष्ठािा   

िशैिंपायन  सािंगिाि,  िे  िोि  असिािंना  शिंिनचुा  पुत्र  तभष्माचायड  त्यािंच्या  रथाने  
अजुडनाच्या  रथाकरे्  कूच  करिाि .  त्यािंच्या  िािाि  मोठे  धनुष्य  िोिे,  िो  



अजुडनािर  िीक्ष्ण  धारेचे  बाण  मारण्याच्या  उदे्दशाने  पुढे  सरकि  िोिा .  त्याच्या  
र्ोक्यािरील  शुभ्र  छत्रीमळुें  िे  रुप  मोठे  हदमाखदार  हदसि  िोिे .  अजुडनाच्या  
िमाडिर  घाि  घालण्यासाठी  ि  त्याची  घोर्दौर्  बिंद  करण्यासाठी  िो  त्यािंचा  
आजोबा  मोठ्या  ियारीने  पुढे  जाि  िोिा .  तभष्म  त्याचा  शिंख  िाजिनू  

कौरिािंच्या  शौयाडची  ग्िािी  देिो .  िो  पाथाडचा  ध्िज  फार्ण्यासाठी  त्यािर  बाण  

मारिो .  पाथाडची  प्रगिी  थािंबिणे  िा  त्याचा  मुख्य  उदे्दश  िोिा .  अजुडन  त्यािंना  
त्याच्याकरे्  येि  असलेले  पािून  खूष  झाला  िोिा .  त्याला  िेंच पाहिजे  िोिे .  

शेिकयाडला  जसा  पाऊस  पािून  आनिंद  िोिो िसा  आनिंद  त्याला िोि  िोिा .  

गिंगापतु्र  आठ  बाण  मारून  अजुडनाचा  ध्िज  फार्िो .  त्या  बाणाने  त्या  ध्िजािर  

असलेले  ज्िलिंि  िानर  रुप  आणण  िी भयिंकर  स्िगीय  श्र्िापदिं  मोठ्याने  
हकिं चाळिाि .  िे  झाल्यािर  अजुडन  तभष्माची  पािंढरी  छत्री  एक भाला  फेकून  

मोरू्न  टाकिो .  िी  खाली  कोसळिे .  त्यानिंिर  अजुडन  तभष्माच्या  रथाचा  झेंर्ा  
फारू्न  टाकिो .  त्यानिंिर  तभष्माच्या  दोनिी  बाजूस  जे  सिंरक्षक  बसलेले  

असिाि  त्यािंना  मारून  टाकिो .  िे  तभष्म सिन  करू  शकि  नािीि .  िो  िदृ्ध  

योद्धा  त्याच्या  ठेिणीिील  शस्त्र  काढिो,  िे पािून  अजुडन  त्याच्या  कर्ील  भारी  
पकै  असलेले  दैिी  शस्त्र  त्याला  प्रत्यूत्तर  म्िणून  काढिो .  अशी  जगुलबिंदी  चालू  
िोिे .  त्यानिंिर  जे  द्विंद्व  िोिे  त्या  दोघाि  आजोबा  ि  नािू,  िे सगळे  कौरि  

पिाि  बसिाि .  त्यािंची  ित्यारिं  आकाशािच  एकमेकािंनर  आदळून  मोठा  आिाज  

करि  िोिी .  जणू  पािसाळ्याि  विजा  चमकिाि .  पाथड  त्याच्या दोनिी  िािािंने  
िी  अिजारिं  िािाळि  िोिा .  एकाद्या  यिंत्रािून  बािेर  पर्ािेि  असे बाण  त्याच्या  
धनषु्यािून  येि  िोिे .  त्या  शस्त्रािंचा  पाऊस  जणू  पर्ि  िोिा .  दोघे त्यािंची  कसब  

दाखिि  िोिे .  जणू  दोघािंची  त्यािंच्या  शस्त्राबद्दलच्या  ज्ञानाची  परीक्षा  िोि  िोिी .  

कोण  अखेरीस  उत्तीणड  िोणार  िे  पिाियाचे  िोिे .  त्या  िापरलेल्या  शस्त्रािंचा  ढीग  

त्यािंच्या  दोघािंच्या  रथाभोििी  पर्ि  िोिा .  तभष्मािंच्या  क्षमिेला  मयाडदा  िोत्या  
कारण  त्याच्याकरे्  अनिंि  भािे  नव्ििे  जे  अजुडनाकरे्  आिेि .  िरी  िो  िदृ्ध  योद्धा  
माघार  घेि  नव्ििा .  पनु्िा  पुन्िा  िे  त्यािंची अस्त्र  अजुडनािर  फेकि  िोिे .  पण  

व्यथड .  अजुडनाची  क्षमिा  खूप  जास्ि  िोिी .  त्याच्यािर  इिंद्राचा  िरदिस्ि  िोिा .  



प्रत्येक  िेळी  तभष्म  कािंिीिं  खास  चाल  खेळि  कौरि  त्यािंची  िाििा  करि  असि  

पण  अजुडनानी  िी  उलटिली  कािं  िे  गुपचुप  असििं .  त्या  त्यािंच्या  िागण्याचे  

धनिंजयाला  ििंसू  येि  िोिे .  अजुडन  िरूण  आिे  ि  तभष्म,  द्रोण  आणण  कृपा  िे  

सगळे  आिा  िदृ्ध  झाले  आिेि  अशी  चचाड  िोि  िोिी .  त्याप्रमाणे त्या  लढिीचे  

मलु्यमापन  िोि  िोिे .  िे  द्विंद्व  िरिण्यासाठी  नािीिर  एकमेकािंना  त्यािंच्या  
कौशल्याचे  दशडन  देण्यासाठी  आिे  िे  सगळ्यािंच्या  लक्षाि  येि िोिे .  इिर  

कोणी  मध्येच  आला  िर  अजुडन  त्याला  थेट मारून  टाकि  असे  पण  तभष्मािर  

िे  थेट  िल्ला  करि  नव्ििा .  िसेंच  तभष्मसदु्धा  अजुडनाला  मारण्याच्या  उदे्दशाने  
लढि  नव्ििे  िे  सगळ्यािंच्या  लक्षाि  आले  िोिे .  िरुण,  यम,  इिंद्र,  िायू  अशा  
देिािंकरू्न  तमळालेल्या आयुधािंचे  अजुडन  तभष्मािंना  प्रात्यणक्षक  दाखिि  िोिा  िे  

िे  समजिाि .  जर  त्याला  तभष्माला  माराियाचे  असिे  िर  िे द्विंद्व  केव्िाच  

सिंपिले  असिे  पाथाडने.  पिाणारे  आकाशािील  ि  मानिी  प्रेक्षक  दोघािंचे  कौिकु  

करि  असिाि .  असे  द्विंद्व  आधी  कधी झाले  नव्ििे  असें स्िगीय  ऋषी  
सािंगिाि .              

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्यािंच्या  दैिी  शस्त्रािंचे  प्रात्यणक्षक  सिंपल्यािर  िे  पुन्िा  
बाणािंच्या  युद्धाला  प्रारिंभ  करिाि .  णजश्नु  तभष्माच्या  तिरकमट्याचे  दोर  क्षणाि  

कापनू  टाकिो .  त्याबरोबर  तभष्म  दसुरा  तिरकमटा  िािाि  घेिाि .  त्यामळुें  
रागािलेले  त्याचे  आजोबा  पाथाडिर  जोराचा  मारा  करिाि  त्यािंच्या  बाणािंनी .  

परिंिु,  त्याचा  कािंिीिं  खास  पररणाम  त्याच्यािर  झाल्याचे  हदसि  नािी .  त्यािंच्या  
बाणािंनी  दिािी  हदशा भरलेल्या  िोत्या .  त्यामळुें  तभष्माचा  सिंरक्षण  देणारे  

सगळे  ठार  मारले  जाि  िोिे .  अजुडनाने  त्याच्या  सारथ्याला  बाणाच्या  किचाने  
एकाद्या  वपिंजयाडप्रमाणे  सिंरक्षण  हदले  िोिे .  त्यामळुें  उत्तर  त्या  वपिंजयाडि  सुरणक्षि  

िोिा .  िे  असें  दृष्य िोिी  क िं  िो  एक  मोठा  मोणसािंची  कत्तल  करण्याचा  
खाटीकखानाच  असािा.  णजकरे्  तिकरे्  मेलेल्या  माणसािंचे  अिशषे  विखुरलेले  

हदसि  िोिे .  आकाशाि  बसलेले  देि  िे  दृष्य  पािून  आश्र्चयड करि  िोिे .  

अजुडनाच्या  कौशल्याचे कौिुक  िोि  िोिे .  पािंर्िािंची  खास  गोष्ट  अशी  क िं ,  िे  

कधी  थकि  नसििं .  त्यामळुें  इिका  काळ लढूनिी  अजुडन  िाजाििाना  िोिा  



परिंिु,  तभष्म  थकि  िोिे .  िे  थकणेच  शेिटी  ठरिणार  िोिे  कोण  िार  मानिो .  

बाणािंची  रोषणाई  पिाण्यासारखी  िोिी .  तचत्रसेन  गिंधिड  अजुडनाच्या  चपळाईिर  

सिंिुष्ट  िोिा .  अजुडनाचे  बाण  आकाशाि  एका  रेषेि  जाि  िोिे  जणू  िी  एक  

लािंबलचक  रेषा  काढलेली  िोिी .  िो  बोलिो  माणूस  अशाप्रकारे बाणािंची  रेघ  

काढू  शकणार  नािी .  त्या  प्राचीन  आयुधािंचे  िे  प्रात्यणक्षक  पिाियाला  तमळि  

िोिे  ि  िेसुद्धा  पथृ्िीिर  ह्ाचे  िे  गिंधिड  आश्र्चयड  करीि  िोिे .  त्या  दोनिी  
योद्ध्याकरे्  पिािा  येि  नव्ििे  कारण  िे  सूयाडसारखे  चमकि  िोिे .  दोघे  
िोर्ीसिोर्  ठरि  िोिे.  तभष्म  िदृ्ध  असूनिी  त्याच्या  िरूण  नाििाला  खेळिि  

िोिे  त्याचे  कौिुक  िोि  िोिे .  देिािंनी  त्यािंच्यािर  स्िगीय  फुलािंचा  तशर्कािा  
केला  त्यािंचे  कौिुक  करण्यासाठी  िे  दृष्य,  अरे  जमनेजया,  पिाण्यासारखे  िोिे .  

शिंिनचु्या  मुलािंनी  अजुडनािर  र्ािीकरू्न  िल्ला  केला  जेव्िािं  सव्यसाची  त्याला  
भोसकणार  िोिा .  तभष्माचा  िल्ला  अजुडन  परिििो  ि  तभष्माला  दिा  बाण  

मारून  घायाळ  करिो .  त्या  जखमािंमुळें  तभष्म  विव्िळू  लागिाि .  िे  

कोसळिाि .  रथाच्या एका  खािंबािर  टेकून  िो  िदृ्ध  योद्धा  िसाच  रिािो .  

तभष्माचा  सारथी  त्या  भोिळ  आलेल्या  योद्ध्याला  त्या  रणभतूमिनू  बािेर  

घेऊन  जािो .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  त्रेसष्ठािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  चौसष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  तभष्म  रणािंगण  सोरू्न  गेल्यािर  धिृराष्ट्राचा  मुलगा  
दयुोधन  त्याची  पिाका  उिं च  धरून  अजुडनाकरे्  जािो .  मोठ्यानी  ओरर्िो  ि  

त्याच्या  िािािील  लािंबपल्याचा  बाण  त्याच्या  धनुष्याची  दोर खूप  िाणून  

अजुडनािर  फेकिो .  अजुडनाच्या  कपाळाला  िो  लागिो .  त्यामळुें  क्षणभर  त्याला  
चक्कर  आल्यासारखे िाटिे  परिंिु,  िो  सािरिो  आणण  त्याच्या कपाळािरील  

जखमेिून  रक्त  भळाबळा  िािू  लागिे .  त्यामळुें  सिंिापलेला  िो  पािंर्ि  

दयुोधनािर  बाण  मारून  त्याला  जखमी करिो .  दुयोधन  मोठ्या  जोराि  

अजुडनािर  प्रतििल्ला करिो .  दोघे  अजतमदा  घराण्याचे  मुलगे  अशाररिीने  
एकमेकािंशी  लढू  लागिाि .  त्यािेळी  दयुोधनाला  मदि  करण्यासाठी  त्याचा  एक  

भाऊ  विकणड  एका  भल्यामोठ्या  ित्तीिर  बसनू  त्या  हठकाणी  येिो .  त्याला  
सिाय्य  करण्यासाठी  आणखीन  चार  रथ  त्याच्या  बरोबर  येिाि.  असें  सगळे  

एकदम  धनिंजयािर  चालनू  जािाि .  धनिंजय  त्या  पिडिासारख्या प्रचिंर्  ित्तीच्या  
गिंर्स्थानी  लोखिंर्ी  बाण  असा  मारिो  क िं  िो  बाण  त्याच्या  र्ोक्याक  आरपार  

जािो .  त्या  िल्ल्याने िो  अिाढव्य  गज  मरिो  ि  खाली  कोसळिो .  त्याच्या  
िजनाने  िे  रथ  मोरू्न  जािाि .  विकणड  कसाबसा  िाचिो .  िेथनू  िो  पळि  

विवििंसिीच्या  करे्  जािो .  िेथे  ित्ती  मेल्यािर  पाथड  दयुोधनाच्या अिंगािर  िार  

करिो .  त्या  िाराने  दयुोधनाला  भारी  जखम  िोिे .  त्याच्या  कळा  सिन  न  

झाल्याने  दयुोधन  िेथनू  काढिा  पाय  करिो .  िो  अक्षरशः पळि  पळि  

अजुडनापासनू  दरू  जाऊ लागिो .  िे  पािून  इकर  कौरिािंचे  सैतनकसदु्धा  घारािीथड  
सोरू्न  पळू  लागिाि .  िी  कौरिािंची  पळापळ  पिाण्यासारखी  िोिी .  िे  पािून  

हकिी  त्याला  उदे्दशून  मोठ्यान  ओररू्न  बोलिो,  "अरे  मदाड  असा  पळिोस  कािं ?  

मला  िुझी  पाठ  दाखििािंना  िुला  लाज  िाटि  नािीिं  कािं ?  िू  आला  िोिास  

िेव्िािं  मोठे  नगारे  िाजि  िोिे  आिा  िू  पळि  आिेस  िेव्िािं  िे  नगारे  कािं  नािी  



िाजि ?  त्या  पळण्यामळुें  िुझी  ख्यािी  कमी  िोि  आिे  त्याचा विचार  केला  
आिेस  कािं ?  मी  माझ्या  मोठ्या  भािाच्या  आजे्ञि  आिे  त्याचा  िुम्िी  खूप  

िाईट  उपयोग  केला  आिे .  पाठी  िळ  आणण  मला  िुझा  चेिरा  दाखि .  जर  िू  
अशाररिीने  बळालास  िर  िुझे  नािंि  जे  सुयोधन  ठेिले  िोिे  िे  बलदनू  दयुोधन  

िोईल  िे  सुद्धा  लक्षाि ठेि .  िुझ्या  अशा  रणागण  सोरू्न  पळून  जाण्याने  िुझ्या  
नािंिाची  नाचक्क  िोईल  िे  समजून  घे .  अरे  भेकर्ा,  िुझ्या  जीिाच्या  तभिीने  

िू  पािंर्िापासनू  पळि  आिेस  िे  सगळे  जग  पिाि  आिे .         

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  चौसष्ठािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  पासष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  अजुडन  पुन्िा  पुन्िा त्याला  िािंका  मारि  बोलिि  िोिा,  
पण  िो  कौरि  पाठी  न  बघिा  त्याच्या  पासनू  दरू  पळि  िोिा .  त्याला  कणड  
अर्ििो  ि  सािंगिो  पाथाडचान  अशाप्रकारे  पाठ  दाखिणे  िे  नामुष्क चे  िोऊन,  

पनु्िा  मागे  हफर  ि  मी  आिे  आपण  त्याच्याशी  दोन  िाि  करू .  िे  धीराचे  

बोलणे  ऐकल्यािर  दयुोधन  चििाळलेल्या  सापासारखा  कणाडबरोबर  पुन्िा  
पाथाडशी  लढण्यासाठी मागे  हफरिो,  िो  जणू  अजुडनाचे  आव्िान  स्िीकारिो .  

तभष्म  त्यािंच्या  रथािून  पुन्िा  अजुडनाशी लढण्यासाठी  परि येि  असिोच  

त्यािळेी .  त्याबरोबर  इिर  कौरि,  द्रोण,  कृप,  दःुशासन,  विकणड, विवििंसिी  असें  
सगळे  नव्या  दमाने  पुन्िा  पाथाडला  धर्ा  तशकिण्यासाठी  सज्ज  िोिाि .   

त्यािंच्या  बरबर  त्यािंच्या  सेनासुद्धा  परि  हफरिाि  ि  िे  सगळे  पाथाडच्या  रथाला  
घेरा  घालण्याची  व्यिस्था  करिाि .  िो  एक  मिासागर  परि  हफरि  आिे  असें  
हदसि  िोिे .  िे  कौरि  पाथाडिर  बाणािंचा  िषाडि  करू  लागिाि .  िे  मुसळधार  

पािसा  सारखे  िाटि  िोिे .  िेव्िािं  अजुडन  देिािंचे  खास  सिंमोिन  अस्त्र  उपयोगाि  

आणण्याचे  ठरििो .  त्यासाठी  िो  एक  वितशष्ठ  शिंखू  िाजििो,  त्या  सिंमोिन  

अस्त्रामळुें  िे  सगळे  कौरि  सैन्य  बेभान  िोिे.  त्याना  समजि  नािी  क िं ,  त्यानी  
काय .  करािे .  त्यािंची  मिी  सून्न  िोिे .  िे  सगळे  एका  जागी  स्थीर  उभे  

रिािाि .  िे  त्यािंच्या िािािील  शस्त्रिं  खाली  टाकून  देिाि .  िे  झालेले  पािून  

पाथड  वपराटाच्या  राजपुत्रास  बोलिो,  "अरे  राजपतु्रा,  त्या  पुिळ्यासारख्या  उभ्या  
असलेल्या  कौरिािंमधनू िू  आिा  मजेि  फेरफटका  मारू  शकिोस .  त्यािंचे  कपरे्,  

शस्त्रिं  असें  सगळे  जरी  िू  काढून  घेिलेस  िरी  िे  िुला  कािंिीिं  करू  शकणार  

नािीि .  जा  आणण  द्रोण  आणण  कृपािंची  आयधु  घेऊन  ये .  द्रोणािंचे  कपरे्सदु्धा  



काढून  आण,  त्या  कमाडचे  वपिळे  कपरे्सदु्धा  काढून  आण .  मला  िाटिे  

तभष्मािंिर  त्याचा  पररणाम  झालेला  नािी कारण  िे  थोर्ी  िालचाल  करि  

आिेि .  म्िणून  त्यािंच्या  िाटेला  जाऊ  नकोस" .  िी  आज्ञा  माननू  भूतमिंजय  

लगाम  टाकिो  ि  त्या िीरािंचे  कपरे्  ि  शस्त्र आणण्यासाठी  तनघिो .  िे  सगळे  

कपरे्  काढून  िो  िे  अजुडनाच्या  करे्  आणून  टाकिो .  नागरे्  उघरे्  झालेले  िे  

कौरि  मात्र  िसेंच  उभे  असिाि .  िे  घेऊन  अजुडन  त्या  रणािंगणािनू  बािेर  

पर्िो .  त्या  योद्ध्यािंच्या  बाणाच्या  कके्षिून  िे  दरू  जािाि .  िे  पाििाच  तभष्म  

त्याच्यािर  बाण  मारण्याचा  प्रयत्न  करिो .  अजुडन  सािध  असिो  िो  तभष्माच्या  
घोड्यािंना  घायाळ  करिो  ि  तभष्मािर  दिा बाण  फेकिो .  िे  झाल्यािर  पाथड  
त्या  युद्धभूमीिून  बािेर  नीघण्याचे  ठरििो .  जसे  काळ्या  ढगािंनी  भरलेल्या  
आकाशाि  सूयड  त्यािून  र्ोकािि  बािेर  यािा .  थोड्या  िेळािंनी  दयुोधन  सािध  

िोिो .  िो  पिािो  क िं,  अजुडन  युद्धभूमी  बािेर  येऊन  आरामाि  उभा  आिे .  िो  
तभष्माला  बोलिो,  "िा  कसा  आपल्या  िािर्ीिून  सटकला .  त्याला  आपण  कािं  
अर्िले  नािी" ?  िे  ऐकून  तभष्म  तिरस्कारयकु्त  नजरेने  दयुोधनाकरे्  पिाि  

बोलिाि,  "अरे  शिाण्या,  िू  काय  करि  िोिास  जेव्िािं  िो  आपल्या  
कचाट्यािून  तनसटि  िोिा ?  िुझे  आयुध  सदु्धा  िुझ्याकरे्  नािी, त्याचे  काय ?  

िा  पािंर्ि  आिे,  िो कधीिी  कोणिेिी  गैरकृत्य  करणार  नािी .  िे  सदैि  

तनिीतनयमािंनेच  िागि आिेि  म्िणून  िर  िुमचे  फािि  आिे .  तिन्िी  जगाचे  

स्िातमत्ि  तमळिण्यासाठी  सुद्धा  िे  िसले  करणार  नािीि, त्यािंची  िुमची  
िुलना  िोणार  नािी .  म्िणून  आपण  सगळे  सिि  त्याच्या  िािनू  मार  खाि  

आिोि .  आिा  िे  मूखडपणाचे  कृत्य  सोरू्न िुम्िी  िणस्िनापरुाि  जा,  ि  त्याला  
जाऊद्या  जेथे  त्याला  जाियाचे  आिे .  बिंद  करा  सगळे .  आिा  िरी  चािंगल्या  
मागाडने  जाण्याचा  प्रयत्न  करा" .       

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  आपल्या  आजोबाचे  िे  शिाणपणा  सािंगणारे  बोलणे  

ऐकल्यािर  दयुोधनाला त्याचा  राग  येिो .  परिंिु  काय  करणार ?  केिळ  खोल  

श्र्िास  घेण्या  पतलकरे्  िो  कािंिी  करू  शकि  नािी .  गप्प  बसिो .  त्याला  माहिि  

असिे  क िं ,  जे  आजोबा  सािंगिाि  िे  खरे  आिे  पण  िो  त्याच्या  अििंकारािर  



माि  करू  शकि  नािी.  त्यातशिाय  त्याला  भर्किणारे  तमत्र  त्याचे  कान  सिि  

भरि  असिाि .  त्यामुळें  िो  पािंर्िािंच्या  बद्दल  चािंगला  विचार  करू शकि  नािी .  

त्यािंनिर  िे  सगळे  योदे्ध  समजिाि  क िं ,  णजश्नुशी  िे  लढू  शकणार नािीि,  कणड  
कृपा,  द्रोण  अिंगािरील  िस्त्रिं ,  शस्त्रिं  गेल्यामळेु  उघरे्बिंब  झालेले,  नामषु्क ने  
शरतमिंदे  झाले  िोिे .  िे  तभष्माचा  आदेश  मान्य  करिाि  ि  परिीच्या  प्रिासाला  
तनघिाि .  िे  पािील्यािर  धनिंजयाला  फार आनिंद  िोिो .  िो  त्या  कौरिािंच्या  
परि  जाणायाड  योद्य़ािंना  सलाम  करिो  ि त्याच्या  शुभेच्छा  तभष्म,  कृपा  ि  

द्रोण  ह्ािंना  देिो .  िे  करि  असिािंना  िो  दुयोधनाच्या  मुकूटाला  एक  असा  बाण  

मारिो  क िं  त्याचा  मुकूट  खाली  पर्िो .  िे  पािून  कृपाचायड,द्रोणाच्र्य  आणण  

तभष्माचायड  िसून  लागिाि .  त्यानिंिर  िो  अणजिंक्यिारा  अजुडन  त्याच्या  
गािंर्ीिाच्या  टणत्काराने  सगळे  जग  भारून टाकिो .  त्याचे  विजयी  झाल्याचे  

दशडक  असें  शिंखनाद  सरुू  करिो .  त्यामुळे दुयोधन  ि  कणड  विशषे  दखुािले  

जािाि .  त्यािंचा  नाईलाज  असिो .  गुपचपुपणे  िे  परिीच्या हदशेने  जाऊ  

लागिाि .   

कौरि  तनमुटपणे  परिि  असिािंना  अत्यानिंदाने  फुललेला  हकिी  उत्तराला  
बोलिो,  "बघ  िुझी  सगळी  जनािरिं  परि गेली  आिेि .  आणण आिा  बराच  

काळ  िे  चोर  िुमची जनािरिं  चोरण्यासाठी  येिील  असें  िाटि नािी .  चल,  

आपणसदु्धा  आपल्या  घरी  जाऊ" .   

आकाशाि  जमलेले  देि  सुद्धा  परि  जाऊ लागिाि  कारण,  खेल  सिंपलेला  
असिो .  परि  जािािंना िे  धनिंजयाचे  कोर्िौिुक  करि  असिाि .  इिंद्र  समाधानी  
असिो  कारण  क िं ,  त्याच्या  मुलािंने  जे  तशक्षण  घेिले  त्याची  प्रतचिी  त्याला  
आली  िोिी .   

अशाररिीने  गोिरण  पिड,  विराट  पिाडच्या  पासष्ठािा  भाग  सिंपला .              

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सिासष्ठािा 

िशैिंपायन  पुढे  सािंगि असिाि,  कौरिािंचा  परुिा  वबमोर्  करून  िे  युद्ध  णजिंकून  

आणण  सगळी  जनािरिं परि  आणून  िे  येि िोिे .  कौरि  परि  जाि  असिािंना  
त्यािंचे  अनेक  कौरिािंचे  सैतनक  जे  मतृ्यूच्या  भयाने  िनाि  लपनू  बसले  िोिे  

िळू  िळू  त्यािून  बािेर  येिाि  ि  अजुडनाच्या  पुढे  येऊन  उभे  रिािाि .  िे  िाि  

जोरू्न  त्याला  सािंगिाि  क िं ,  िे  आिा  त्यािंचे  गुलाम  आिेि  ि  जे  त्याना  आज्ञा  
करिील  िी  िे  मान्य  करण्यास  ियार  आिेि .  त्यािंचे  चेिरे भयाने,  भुकेने  
ििानेने  व्याकूळ  झालेले  हदसि  िोिे .  त्यािंच्या  अिंगािरील  कपरे्  फाटलेले  िोिे,  

त्यािंचे  केस  विस्कटलेले  िोिे .  त्यािंची  िी अिस्था  पािून  िे  पािंर्िािंना  शरण  

आल्याचे  हदसिे .  त्या परभूतमि  त्यािंचे  जे  िाल  झाले  िोिे  िे  पिािि  नव्ििे .  

अजुडन  त्यािंना  शरणाथी  म्िणून  अभय  देिो .  ि  बोलिो,  "िुमचे  स्िागि  आिे .  

मी  िुम्िाला  माफ  केले  आिे  ि  मुक्तसुद्धा  केले  आिे .  िुम्िाला  जेथे  जाियाचे  

आिे  िेथे  न  घाबरिा  जाऊ  शकिा .          

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  अभय  तमळाल्यािर  िे  िजारो  सैतनक  धनिंजयाचे  

अतभनिंदन  करिाि .  त्याला  दिुा  देिाि  क िं  त्याचे  सदैि  भले िो .  त्याला  



दीघाडयषु्य  तमळािे  अशी  स्ियिंभकूरे्  मागणे  करिाि .  धनिंजय उत्तराबरोबर  

विराटाच्या  नगरीकरे् तनघिो .  मस्ििाल ित्तीसारखा  िो  रुबाबाि  त्याचा  
परिीचा  प्रिास  सुरू  करिो .  शत्रूचा  पार्ाि केल्यानिंिर  अजुडन  मत्स्य  देशाच्या  
राजपतु्राला  बोलिो,  " अरे  युिराज,  िे  फक्त िुली  मािीि  आिे  क िं,  मी  कोण  

आिे .  आम्िी  सगळे  पािंर्ि  जीििंि  आिोि  िे  एक  गुवपि  आिे .  आम्िी  िुमच्या  
करे्  रिाि  िो,  म्िणून  िू  पािंर्िािंची  स्िुिी घरी  गेल्यािर  करण्यास  सुरूिाि  

करू  नकोस .  िे  गुवपि  अजून  कािंिीिं  हदिस  सािंभाण्यासाठी  मला  िुझी  मदि  

पाहिजे .  घरी  गेल्यािर  िू  िुझ्या  बाबािंना  सािंगतशल  क ,  िे  युद्ध िू  खेळलास  ि  

िू  कौरिािंना  िरिले  आिेस .  िी  जनािरिं  सदु्धा  िू  परि  आणलीस  असेंच  सािंग" .  

िे  ऐकल्यािर  थकलेला  भूतमिंजय  बोलिो, "आपण  बोलिा  िे जरी  िुमच्या  
दृष्टीने  बरोबर  असले  िरी  िे  सगळे  जाणिाि  क िं  असले  कितृ्ि माझ्यापाशी  
तनणश्र्चिपणे  नािी .  त्यामुळें  िे  सािंतगिले  िर  त्यािंना  पटणार  नािी  ि  

माझ्यािर  खोटे  बोलल्याचे  दषुण  लागेल .  परिंिु,  िुमचे  गुवपि  राखण्यासाठी  मी  
सत्य  पररणस्थिी  िेगळ्या  पद्धिीने  मािंर्ीन .     

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  कायड  व्यिणस्थिपणे  पार  पार्ल्यािर  णजश्नु  
भतूमिंजयासि  त्या  स्मशानाकरे्  तनघिो .  त्या  िठलेल्या  आपट्याच्या  झार्ाकरे्  

िे  जािाि .  त्या  झार्ािर  युद्धाि  मारलेले  बाण  सगळीकरे्  पर्लेले  हदसि  िोिे .  

िेथे  गेल्यािर  अजुडन  त्याच्या  ध्िजािरील  दैिी  शक्त ला  अतभिादन  करिो  क िं ,  

आिा  त्यािंनी  जाण्यास िकरि  नािी .  िी  शक्त  ि  तिच्याबरोबर असलेले  दैिी  
हििंस्र  प्राणीसदु्धा  िो  ध्िज  सोरू्न  जािाि .  विश्र्िकमाडने  केलेले मायािी  दृष्य  

तनिळून  जािे .  त्या  ध्िजाच्या  हठकाणी  उत्तराचा  ध्िज  लागिो .  पाथाडचे  धनुष्य,  

बाण  त्याचे  भािे  सगळे  जािाि  ि  िेथे  भणूणिंजयाचे  येिाि .  िे  उत्तर  पिाि  

असिो  ि  विस्मयचक ि  िोि  असिो .  त्याला  समजिे  क िं  िी  बृिन्नला  कोणी  
मानि  नािी  िर  खात्रीने  कोणी  दैिी  शक्त  आिे .  सगळी  आयुध  जागच्याजागी  
ठेिल्यािर  ि  उत्तराचा रथ  त्याच्या  प्रमाणे पूिडिि  केल्यानिंिर  िे  दोघे  विरीट  

नगरीकरे्  तनघिाि .  अजुडन  पुन्िा  बिृन्नला बनिो,  रथाचे  सारथ्य  घेिो  ि  उत्तर  

रथाचा  मालक  बनून त्याच्या  आसनािर बसिो .  िे  दोघे  मजेि  विराट  



नगरीकरे्  जािाि .  िे  जािािंना  ज्या  पररणस्थिीि  िे  िोिे  त्याच  पररणस्थिीि  िे  

परििाि .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  पूणडपणे  खणजल झालेले  कौरि  त्यािंचे  कपरे्सदु्धा  
काढलेले  िोिे  म्िणून कणड,  द्रोण,  कृप  लाणजरिाण्या  अिस्थेि  िणस्िनापरुी  
जािाि .   

फाल्गुनी  उत्तराला  बोलिो,  िुझी  जनािरिं त्यािंच्या  गुराख्यािंनी घरी  नेली  
असिीलच  िर  आपण दुपारी  शिराि  जाऊ .  आपल्या  घोड्यािंना  दाणाचारा  चारू  

ि  थोर्ी  विश्रािंिी  घेऊ  असें  मी  म्िणिो .  िुझे  गुराखी  राजाला  जाऊन  शुभिािाड  
देिील  अशी  व्यिस्था  आिा  िुला  करािी  लागेल .  म्िणजे  आपण  जाण्या  आधी  
आपल्या  विजयाची  िािाड  विराट  राजाला तमळाली  पाहिजे  ज्याि  िू  लढाई  

केलीस  ि  णजिंकलास  िे  सािंतगिले  जाणे  जरुरूचे  आिे" .  भूतमिंजय  िे  करण्यास  

ियार  िोिो  कारण  िसे  त्यािंच्याि  आधी  ठरलेले  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  सिासष्ठािा  भाग  सिंपला.   

 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  सदसुष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  शुशमडनला  िरिून राजा  विराट  त्याच े सैन्य  घेऊन  

त्याच्या  राजधानीकरे् तनघिो .  त्याचे  मन प्रफुल्लीि  असिे .  त्याच्या  बरोबर  

चार  पािंर्ि  असिाि .  वत्रगािाडच्या  राजाचा  पराभि  करून  आणण  सगळी  जनािरिं  
परि  तमळिनू  िो  राजा  फार  सिंिुष्ट  मनाने  घरी  परिि  असिो .  घरी  
परिल्यािर  िो  सभा घेिो .  त्याच्या  तसिंिासनािर  बसलेला  असिो .  त्याचे  

प्रजाजन  ब्राह्मणािंच्या  मागे  उभे  असिाि .  राजा  ब्राह्मणािंना  नमस्कार  करिो .  

त्यानिंिर  शुभ  िािाड सािंगून  िो  राजा  त्या  सगळ्यािंना  जायला  सािंगिो .  

त्यानिंिर  िो  राजा  त्याच्या  मुलाबद्दल  चौकशी  करिो .  िो  विचारिो,  "माझा  
एकुलिा  एक  पुत्र  कोठे  आिे" ?  घरािील  सगळ्या  बायका  त्याला  अतभमानाने  
सािंगिाि  क िं ,  िुम्िी  गेल्यानिंिर  उत्तरेकर्ील गुराखी  येऊन  सािंगिाि  क िं ,  त्या  



भागािील  त्यािंची  जनािरिं  कोरि  पळिि  आिेि .  म्िणून  भूतमिंजय िृिन्नलाला  
घेऊन  कौरिािंशी  लढण्यासाठी  गेला  आिे .  िेथे  सिा  मिान  योदे्ध  कौरिािंच्या  
सनै्याि  आिेि,  तभष्म,  द्रोण,  कृप ,  दयुोधन,  कणड,  अश्र्ित्थामा .  िो  त्यािंच्याशी  
लढण्यासाठी  ि  आपली  जनािरिं  परि  तमळिण्यासाठी  गेला  आिे .  िृिन्नला  
त्याच्यासाठी  सारथ्य  करणार  आिे  कारण  तिला  म्िणे  सारथ्य  चािंगले  येिे  ि  

एका  जमान्याि  िी  अजुडनाचे  सारथ्य  करि  िोिी  असें  सैरिंध्री  सािंगि  िोिी .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  ऐकल्यािर  राजा  मनाने  सुन्न  िोिो .  त्याला  
माहिि  असिे  त्याच्या  मुलाची  योग्यिा  हकिी  आिे .  राजा  त्याच्या  
आमात्यािंना  आज्ञा  करिो  क िं ,  आपले  जे  सतैनक  अजून  लढण्याच्या  ियारीि  

आिेि  त्यािंना  घेऊन आपल्याला  त्िररि  त्या  भागाि  गेले  पाहिजे .  माझ्या  
मलुाला  जर  कािंिीिं  झाले  िर  िे  मी  सिन करू  शकणार  नािी.  त्याप्रमाणे  

त्यािंचे  मोठे  सैन्य  पूणड  ियारीने  त्या  हदशेने  उत्तराला  मदि  करण्यासाठी  िो  
पाठििो .  मला  िाबर्िेब  कळिा  माझा  पुत्र ियाि  आिे  क िं  नािी.  माझ्यामिे  

त्याच  सारथ्य  एक  निसुक  करि  आिे  िेव्िािं  उत्तराचे  काय  झाले  असेल  िे  

समजि  नािी .  असें  बोलनू  राजा  ररू्  लागिो .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  राजाला  ब्राह्मण  किं क  सािंगिो  क िं ,  " अिो  नपृ  मी  
बिृन्नलाला  ओळखिो.  त्याचे  सारथ्य  मी  स्ििः  पाहिलेले  आिे  म्िणनू  आपण  

तनधाडस्ि  असािे,  आपल्या  मुलाला  कािंिीिंिी  िोणार  नािी  ह्ाची  मी ग्िािी  देिो .  

उलट  िुमचा  मुलगा णजिंकून  येईल  ह्ाची  मला  खात्री  आिे .  बृिन्नला  
असल्यािर  िो  देि  असरु,  राक्षस  अशा सगळ्यािंना  िरिनूच येणार  आिे  

त्याबद्दल  तनणश्र्चिंि  असा" .   

िशैिंपायन  सािंगिाि, नेमक्या  त्याच  िेळी  उत्तराने  पाठिलेला  सिंदेशक  िेथे  

पोिोचिो  ि  सािंगिो  क िं,  भूतमिंजयाने  कौरिािंचा  पराभि  केला  आिे  ि  त्यािंची  
सगळी  जनािरिं  सुद्धा सुखरुपपणे  त्याच्या जागी  पोिोचला  आिेि .  आणण  

यिुराज  बिृन्नलाबरोबर  राजधानीकरे्  येि  आिेि .  िे  दपुार  पयंि  पोिोचिील  

असें  िो  सिंदेशक  सािंगिो .  राजाला  िे  ऐकून  कमालीचा  आनिंद  िोिो .  राजा  
उत्तराच्या  येण्याची  िाट  पिाि  रिािो .  राजा  आज्ञा  देचो  क िं  त्याच्या  मुलाच्या  



स्िागिासाठी  रस्िािर िोरणे  पिाका  लािा.  सिड  नगर  सुशोतभि  करा .  िेया  
सिंदेसकाला  िो  बणक्षस जािीक  करिो .  राजा  कमालीचा  आनिंदाि असिो .  सिड  
देि  देििािंची  पुजा  घालाियाला  सािंगिो .  राज्यािील  कसवबणी,  नतिडका,  गाणारे  

सगळे  बोलािले  जािाि  ि  त्यािंना  युिराजाच्या  स्िागिाची  ियारी  करण्याचा  
िुकून  हदला  जािो .  सिडत्र  आनिंदीआनिंद  साजरा  िोऊ  लागिो.  िो  सािंगिो  
त्याच्या  धाकट्या  कन्येला  क िं  िी  तिच्या  मणैज्ञणीिंसि  तिच्या  भािाचे  स्िागि  

करण्यास  जाईल .  सगळे  शिर  त्यािंचे  सािागि  करण्यासाठी  अशाररिीने  सज्ज  

िोिे .  प्रजाजन  त्यािंची  िाद्ये  घेऊन  भूतमिंजयाचे  आगमनाची िाट  पिाि  

असिाि .  िो  सािंतगिल्या  प्रमाणे  दपुारी  येणार  असिो .  राजा  सैरिंध्रीला  द्युिाचे  

फािंसे  आणाियास  सािंगिो  ि  किं काकरे्  पिाि  िो  खूषीि  असलेला  मत्स्य  

देशाचा  राजा  किं का  करे्  पिाि  म्िणिो,  "ब्राह्मण,  चला  एक  द्युिाचा  र्ाि  खेळू" .  

त्यािर  किं क  त्याला  विनम्रपणे  सािंगिो,  " अतिखूषीि  असलेल्याने  द्युि  खेळू  

नये .  मी  असें  सािंगिो  कारण  िे  आपल्या  भल्याचे  आिे .  परिंिु, जर  आपली  
िशीच  इच्छा  आिे  िर  खेळू" .  विराट  त्याला  मजेि  सािंगिो,  " अरे  किं का,  मी  
आज  एिढा  आनिंदाि आिे  क िं  जुगार  जरी नािी  खेळलो  िरी  िे स्त्री  गुलाम,  

आणण  पशुधन  माझे  मी  आज  िुझ्यािर  लुटणार  आिे" .  

किं क  त्यािंना  पुन्िा  सािंगिो,  "आपल्याला  द्युि  खेळण्याची  काय  गरज  आिे" ?  

जुगार  िा  चािंगला  छिं द  नािी .  त्यािंमळुें  भल्या  भल्यािंचे  नाश  झाले  आिेि .  

त्यामळुें  पापाला  उते्तजन  तमळिे .  म्िणून  शिाण्या  लोकािंनी  द्युि  खेळू  नये  असे  

तनिीशास्त्र  सािंगिे .  आपण  पिंरु्पुत्र  युतधष्ठीराचे  ऐकले  असेल, त्याचे  काय  

झाले" ?  त्याला  द्युिाचा  छिं द  िोिा .  त्याि त्याने  त्याचे  राज्य   घालिले  िे  

सगळ्या  जगाला  ज्ञाि आिे .  म्िणून  मी  जुगार  खेळण्याच्या  विरुद्ध  आिे,  पण  

जर  िुमची  इच्छा  असेल  िर  खेळू" .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्यािंचा  खेळ  सुरू  िोिोि  िो  खेळि  असिािंना,  विराट  

त्याला  सािंगिो,  "अरे किं क ,  पिा  िे  कौरि  हकिी  बलाढ्य,  त्यािंना  माझ्या  
इिल्याशा  पुत्राने  िरिले .  आिा  सािंग,  अशा  प्रसिंगी  जर  आनिंद  नािी  व्यक्त  

केला  कर  केव्िािं  कराियाचा  िे  िू  मला  सािंग" ?         



िी  िािाड  ऐकून  युतधष्ठीर  बोलिो,  "सगळी  जनािरिं  परि  आली  आिेि  ि  

कौरिािंचा  नाश  झाला आिे  िे  एक  चािंगले  झाले  आिे .  माझ्यामिे  त्याचे  
सारथ्य  बिृन्नलाने  केले  म्िणूनच  िो  िे  करू  शकला" .   

मत्स्य  देशािंचा  राजा  रागािनू  युतधष्ठीराला  बोलिो,  "अरे  ब्राह्मणा िू  माझा  दे्वष  

करि  आिेस  असें  हदसिे .  िू  असे  बोलण्याचे  धार्स  कसा  करू  शकिोस" ?  

आपली  दोस्िी  आिे  म्िणून  मी  िुला  ह्ािेळी  माफ  करिो  एरिी मला  िुझे  िे  

बोलणे  अणजबाि  आिर्लेले  नािी .  जर  िुला  जीििंि  रिाियाचे  असेल  िर  पुन्िा  
असे  माझ्या  मुला  विरुद्ध  कािंिीिं  बोलण्याची  िू  हिम्मि  करणार  नािी" .    

यतुधष्ठीर  बोलिो,  "िेथे  तभष्म,  द्रोण,  कृपाचायड,  अश्र्ित्थामा  आणण  कणड  असें  
दयुोधनाच्या  सैन्याि िोिे,  िेथे  िी  लढाई  पिाण्यासाठी इिंद्र  त्याच्या  
गोिािळ्यासि  आला  िोिा  अशा  िेळी  केिळ  बिृन्नला  िे  युद्ध णजिंकू  शकिे  

असें  मला  बोलाियाचे िोिे,  अिो  मिाराज".  त्याच्या  बरोबरीचा दसुरा  कोणी  
योद्धा  वत्रखिंर्ाि  सापर्ाियाचा  असें  सगळे  जाणिाि .  अशा  समराने  िो  फार  

उते्तणजि  िोिो  िो  मला  मािीि  आिे .  त्यािंने  त्या  आधी  अनेक  राक्षस,  असुर  

मारले  आिेि .  असा सातथदार  माळाल्यानिंिर  िुमचा  मुलगा  जगसदु्धा  णजिंकू  

शकेल" .   

विराट  त्याला  िाक द देिो  क िं ,  "मी  िुला सािंतगिले  असिािंना  िू  पुन्िा  िेंच  

बोलि  आिेस .  जर  अशा  िागण्याला  तशक्षा  नािी  झाली  िर  िेतशस्ि  िाढिे" .   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  युतधष्ठीराचे  ऐकल्यािर  राजाला  फार  राग  येिो  ि  

त्याच्या  िािािील  सोन्याच्या  सोंगट्या  िो जोरािंने  किं काच्या  िोंर्ािर  मारिो .  

त्या  जर्भारी  सोंगट्या  लागल्यामळेु  त्याच्या  नािंकािून  रक्त  िािू  लागिे .  

यतुधष्ठीर  त्याचे  नाकािून  िािणारे  रक्त  जतमनीिर  परू्  नये  म्िणनू  नाकाला  
िािाि  धरिो .  िेथे  असलेल्या  द्रौपदीला  िो  खुणििो  क िं  कािंिीिं पात्र  आणािे .  

त्याप्रमाणे  िी  एक  सोन्याचा  प्याला  त्याला  देिे  ि  त्याि  िे  रक्त  िो  साठििो .  

असें  करण्याचे  कारण जर  अजुडनाला  समजले  क िं ,  राजाने  विनाकारण  त्याचा  
रक्तपाि  केला  िर  िो त्या  राजाला  क्षणभरसदु्धा  जीििंि  ठेिणार  नािी .  कारण  

अशी  त्याची  प्रतिज्ञा  िोिी .                        



त्या  सुमारास  भूतमिंजय  सजलेल्या  रुपाि  त्या  नगरीि  प्रिेश  करिो .  लोक  

त्याचे  प्रचिंर्  स्िागि  करि  असिाि .  त्या  नगराची  प्रजा  उत्तमोत्तम  कपरे्  नेसून  

त्याचे  स्िागि  करि असिाि .  िरुण  मुली  िािाि  पिंचारिी  घऊेन  त्याची  
आरिी  ओिाळि  असिाि .  िाद्ये  िाजि  असिाि .  एकच  धमाल िोि  िोिी .  

अशा  त्या  आगमनाची िािाड  राजाला  सभेि  तमळिे .  िो  राजपतु्र  राजिाड्याि  

प्रिेश  करिो .  राजाला  तनरोप  येिो  क िं ,  भतूमिंजय  ि  बिृन्नला आपल्याला  
भेटण्यासाठी  येि  आिेि .   

राजा  मोठ्या  आनिंदाने  बोलिो  क िं ,  िो  त्या  दोघािंचे  स्िागि करण्यासाठी  
उत्सकु  आिे .  त्यािेळी  ब्राह्मण  किं क  कमडचायांना  सुचना  करिो  क िं ,  केिळ  

भतूमिंजय  प्रथम  प्रिेश  करेल .  त्याप्रमाणे  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  सदसुष्ठािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड   
भाग  अरु्सष्ठािा   

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  त्याप्रमाणे  भूतमिंजय  सभागिृाि  एकटाच प्रिेश  करिो .  

आल्यािर  वपत्याचे  पाय  धरिो .  त्यानिंिर  िो  किं काकरे्  पिािो  िो  ब्राह्मण  

सभागिृाि  एका  बाजूस  नाक  धरून  बसलेला  िो  पिािो .  त्याच्या नाकािनू  रक्त  

ििाि  असलेले  िो  पिािो .  त्याच्या  बाजूला  सैरिंध्री  उभी  असिे.  िे  पािून  िो  



यिुराज  आपल्या  वपत्याला  विचारिो,  "ब्राह्मणाच्या  नाकािर  कोणी  इजा  केली  
आिे" ?  िे  ऐकून  िो  रागािलेला  वपिा  त्याच्या  मुलािंस  सािंगिो,  "अरे  ह्ा  
तनमकिराम  ब्राह्मणाला  मी  जखम  केली  आिे .  त्यािंने  नको  िे बोलून  माझा  
अपमान  केला  आिे .  त्याच्याकरे्  पिाण्याची आिश्यकिा  नािी .  खरे  िर  त्याला  
त्यािूनिी  मोठी  सजा  झाली  पाहिजे .  िो  म्िणिो  क िं ,  त्या  युद्धाि  िो  नपुसक  

बिृन्नला  िुझ्या  ऐिजी  लढला  म्िणून  िू  णजिंकला  आिेस .  माझ्या  मुला,  असें  
उद्गार  मी  कसे  सिन  करणार" ?     

िे  ऐकल्यािर  भूतमिंजय  त्याच्या  वपत्याला बोलिो,  "बाबा  िुम्िी  िे  चािंगले  

नािी  केलेि .  ब्राह्मणाचा  शाप  आपल्या  सरळ्यािंना  नष्ट  करू  शकिो .  आपला  ििंश  

सिंपू  शकिो" .     

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  िे  आपल्या  मुलाचे  ऐकून  राजा  भानािर  येिो .  राजा  
किं काला  जिळ  जाऊन त्याची  क्षमा  मािंगिो.  किं क  त्याला  सािंगिो,  "अरे  राजा,  
जर  माझे  रक्त  िुझ्या  भूतमिर  सािंर्ले  िर िुझ्या  राज्याचा  नाश  तनणश्र्चि  

झाला  असिा .  म्िणून  मी  सैरिंध्रीला  सािंगून  एक  प्याला  मागिला  ि  त्याि  िे  

धरलेले  आिे .  िरी  मी िुला  दोष  देि  नािी .  िो  िुझ्या  पुत्रप्रेमाचा  प्रभाि  िोिा .  

मी  िुला  क्षमा  केली  आिे .  िू  एक  सामान्य  माणूस  आिेस  त्यामळेु  असे  िोणे  

स्िाभाविक  िोिे .  िू  िुझ्या  सते्तच्या  मस्िीि  िे  केले  आिेस .  परिंिु,  खरा  राजा  
कधीिी  आपली  मयाडदा  सोर्ि  नािी .  जर  राजा  असा  िागून  तनष्पाप  लोकािंना  
शासन  करू   लागला  िर  मग  इिरािंचे  काय" ?  

रक्त  ििाण्याचे  थािंबले िोिे  ि  त्यािेळी  सभेि  बिृन्नला  प्रिेश  करिे .  िो  
राजाला  ि  किं क  ब्राह्मणाला  ििंदन  करिो .  त्यानिंिर  िो  शािंिपणे  िेथे  उभा  
रिािो .  राजा  त्याचे कौिुक  करू  लागिो .  िो  बोलिो,  िुझ्यामळेु  केकया  
घराण्याचा  आनिंद  हद्वगुणीि  झाला  आिे .  असा  मुलगा  मला  झाला  ह्ाचा  मला  
रास्ि  अतभमान  िाटि आिे .  त्यानिंिर  िो  त्याच्या  मुलाचे  कोिुक  करू  लागिो,  
त्याच्या  शौयाडचे  कौिुक  िोि  असिे  अजुडनाच्या  समक्ष .  राजा  त्याच्या  मुलाला  
विचारिो,  "अरे  उत्तरा,  िू  त्या  कणाडला  कसे  िरिलेस  िे  सािंग .  कारण  त्याचा  
बाण  परििणारा  आजिर  कोणी  झालेला  नािी .  मग  िुला  िे  कसे  जमले" ?  



"मला  सािंग  िू  त्या  शरूयोद्धाचे  कपरे्  कसे काढू  शकलास ?  असें  ऐकले  क िं  िे  

जिळ  जिळ  नागरे्  िू  केले  िोिेस,  िे  कसे  काय  िू  करू  शकलास ?  िे  हद्वज  

द्रोण  आणण  कृप  िुझ्यापढेु  कसे  िरमले  िे सािंग ?  िे  सगळ्या  क्षवत्रयािंचे  गुरू  

समजले  जािाि  त्याना  िू  िरिलेस  कसे,  काय  कमाल  केलीस िू  िे  मला  
समजून  घ्याियाचे  आिे .  िू  अश्र्ित्थामाला  चीि  केलेस  िे ऐकून  मला  
खरोखरच  समजि  नािी  िे  कसे  िू  एकटा  करि  िोिास" ?  सगळेंच  

अनाकलनीय  िाटिे  मला .  सािंग  खरे  काय  झाले  िे  मला  समजनू  घ्याियाचे  

आिे .  आणण  िी  आपली  जनािरिं  िू  एकट्याने  कशी  िळिलीस  आपल्या  
राज्याकरे् .  सगळेच  अजब  िाटिे .  िू  त्या दुयोधनाच्या  मुकूटािर  बाण  मारून  

िो  पार्लास,  िे  िुला कसे  जमले" ?  माझ्या  सगळ्या  शत्रूिंचा  िू  अशाररिीने  
पराभि  केला  आिेस क िं ,  आिा  आपल्याला  कािंिीिं  काळासाठी िरी  कोणाची  
तभिी  रिाणार  नािी .  उलट  आपली  तभिी  इिर  राज्यािंना  िाटि  राहिल .  आपली  
सगळी  सिंपत्ती  िू  एकट्याने  राखलीस  ह्ाचा मला  फार  शिंिोष  िोि  आिे .  िे  

सगळे  िू  एकट्याने  कसे  केलेस  िे  मला  सािंग .  

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिड  भाग  अरु्सष्ठािा  सिंपला .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गो  िरण  पिड  भाग   

एकोण  सत्तरािा 



 आपल्या  वपत्याचे  िे  प्रश्र्न  ऐकल्यािर  बिृन्नलेच्या  समोर  भतूमिंजय  सािंगू  
लागिो .  "अिो  िाि, माझे  नीटपणे  ऐका, िुमचा  कािंिीिं  गैरसमज  िोि  आिे .  

मी  कािंिीिंिी  केलेले  नािी .  अिो  िाि,  आपण  जाणिा  मी  इिकासा  मुलगा  त्या  
रथीमिारथीिंचा  पराभि कसा  करू  शकेन" ?  त्या  सगळ्या  मागे  जे  सत्य  आिे  

िे  मी  िुम्िाला  आिा  सािंगिो .  िे  सगळे एका  देिपुत्राने  माझ्यािर  पसडन्न  

िोऊन  केले  आिे .  असें  म्िणिाि  िो  साक्षाि  इिंद्राचा  मुलगा  िोिा .  मला  
रणभतूमिून  पळून  जािािंना  त्यािंने  कदातचि  स्िगाडिून  पािीले  असेल,  ि  िो  
माझ्या  मदिीला  आला .  त्यािंने  िे  सगळे  घर्िले  आिे .  त्यािंनी  आपली  सगळी  
गुरिं  आपल्या  राज्याकरे्  हकमयेने  िळिली  ि  म्िणून  िी  सुरणक्षिपणे  आपल्या  
राज्याि  आली  आिेि .  त्याि  माझे  कािंिीिंच  किृडत्ि  नािी .  त्या  देिपतु्राने  
सगळ्या  मिाबली  योद्ध्यािंचा  पराभि  केला  एकेकाला  घेरून  िो त्यािंना  चीि  

करि  िोिा .  मी  िे  पिाि  बसलो  िोिो  त्या रथाि .  त्यािंने  आपल्या  रथालासदु्धा  
बदलनू  िेगळे  रुप  हदले  िोिे .  सगळेच मोठे  विलक्षण  घर्ि  िोिे .  मी  
घाबरलेला  िोिो  ि  िो देिपुत्र  मला  धीर  देऊन  सािंभळि  िोिा .  जणू  काय  मी  
त्याचा  पुत्र  असािा .  त्याने  कणाडचे,  द्रोणािंचे  ि  कृपािंचे  कपरे्  उकरिनू  त्यािंना  
निंगे  केले  माझ्या  समोर .  िे  मी  फक्त  पिाि  िोिो .  शेिटी  िो  कुरु  राजा  
दयुोधन  रणािंगण  सोरू्न  पळून  जाि  असिािंना  िो  देिपुत्र  त्यािंला  ििंबी  देिो  क िं ,  

िो  दयुोधन  िस्िीनापरुािसदु्धा  सुरणक्षि  रािू शकणार  नािी  कािंिीिं काळानिंिर .  

िसे  आव्िान  हदल्यािर  िो  कौरि  त्याच्या  फौजा  घेऊन  परि  आमच्यािर  

िल्ला  करून  आला  पण  त्याचा  फारकाळ  हटकाि  लागला  नािी .  िे  युद्ध  पािून  

माझ्या  पायािील  बळ नािीसे  झाले  िोिे,  मी  बेिोष  िोणार  िोिो .  परिंिु,  िो  
देिाचा  मुलगा  त्यािंच्याकरे्  पिाि  िसि  िोिा .  िे  पािून  मला  धीर  येि  िोिा .  

बिृन्नसा  रथ  िाकि िोिी .  िी  एक  िुशार  सारथी  आिे,  अिो  बाबा .  त्या  
देिपतु्राने  त्या  सगळ्या  सैन्याला  मेिीरून (बधीर  करून )  टाकले  असें  क िं ,  

त्यािंचे  कपरे्  मी  काढि  िोिो  िेव्िािं  िे  मला  विरोध  करि  नव्ििे,  त्याची  मला  
गिंमि  िाटि  िोिी .  कणड,  द्रोण,  कृप  अशा  सगळ्यािंचे  कपरे्  मी  माझ्या  ह्ा  
िािाने  काढि  िोिो .  त्यानिंिर  त्यािंची  सगळी  आयुध  त्या  देिपतु्रानी  मला  



िाब्याि  घ्याियाला  सािंतगिली  ि  अशाररिीने आम्िी  त्या  कौरिािंचा शस्त्रिीन  ि  

िस्त्रिीन  केले .  िरी  िे  िसेंच  मिंिरलेल्या सारखे  उभे  िोिे .  त्यानिंिर  त्यािंचे  

प्रमखु  तभष्म  त्यािंना बोलले  क िं ,  आिा  झाली  िेिढी  बेइज्जिी  खूप  झाली  
आिा  िणस्िनापरुाला  तनघू .  त्याप्रमाणे  िे  कौरि  तनमुटपणे  त्यािंच्या  परिीच्या  
प्रिासाला  सुरूिि  करिाि,  मी  अिो  बाबा, िे  सगळे  पािूनच  मी  थकून  गेलो  
िोिो" .  भूतमिंजय  त्याचे  तनिेदन  सिंपििो .  त्यानिंिर  राजा  त्याला  विचारिो,  
"अरे  उत्तरा,  आपल्यािर  अशी  कृपा  करणायाड  देिपुत्राला  िू  आपल्या  येथे  

आणलेस  क िं  नािी ?  मला  त्याची  पुजा  कराियाची  आिे .  आपल्यािर  त्याची  
कृपा  झाली  ि  आपण त्याचे  ऋणी  झालो  आिोि" .    

उत्तरा  त्याला  सािंगिो, "मी  त्यािंना  आणणार  िोिो  परिंिु,  िे  युद्धा झाल्यािर  ि  

आम्िी  परिीच्या  प्रिासाला  तनघाल्यािर  जेव्िािं  बिृन्नला  रथ  चालिि  िोिी,  िो  
देिपतु्र  अिंिधाडन  पािला,  कोठे  गेला  समजलेच  नािी .  पण  त्यानी  मला  
बिृन्नलेच्या  समक्ष  आश्र्िासन  हदले  आिे  क िं ,  िो  लिकरच मला  पुन्िा  
भेटण्यास  येणार  आिे" .    

िशैिंपायन  सािंगिाि,  विराटाला  कधीच  समजि  नािी  कोणी  त्याच्या  मुलाला  
मदि  केली  त्याचे  पशधुन  तमळिण्याि .  िो  अिंजान  रािीला  क िं,  िो  देिपतु्र  

त्याच्याच  िाड्याि  गुप्तपणे  रिाि  आिे .   

पाथाडने  स्ििः  ियार केलेले  उिं ची  िस्त्र  िो  उत्तराला  देिो  कारण  त्याच्या  
बहिणीला  त्यािंने  आश्र्िासन  हदले  िोिे  क िं ,  िो  परि  येिािंना  तिच्यासाठी  भेट  

आणेल .  त्या  प्रमाणे िे  कपरे्  भूतमिंजय  त्याच्या  धाकट्या  बहिणीला  उत्तरेला  
देिो .  िे  पािून  िी  खूष  िोिे .   

अशाररिीने  गो  िरण  पिड,  विराट  पिाडचा  एकोण  सत्तरािा  भाग  सिंपला .                          

 
 

 
 

-  अज्ञाििास  पिड पहिले  सिंपले  -   
 



 

 
 

िैिािीक  पिड   
भाग  सत्तरािा 

िशैिंपायन  बोलिाि,  तिसयाड  हदिशी  त्यािंची अज्ञाििासाची  अट  सिंपन्न  करून  

झालेली  असल्यामळुें  आिा  िे  मुक्त  झालेले  असिाि .  त्याप्रमाणे  िे  पािंर्ि  शुभ्र  

पोषाखाि  राजिाड्याच्या  प्रिेशद्वारािून  प्रिेश  करिाि .  त्यािंच्याि  सिाडि  पुढे  

यतुधष्ठीर  िोिे .  अशाप्रकारे  िे  त्या  राजसभेि येिाि .  त्या  दरबाराि  ज्या  जागा  
राजािंसाठी  आरणक्षि  असिाि  त्यािंच्यािर  िे  जाऊन  बसिाि .  नेिमीप्रमाणे  राजा  
त्याचे  तनत्याचे  काम करण्यासाठी  सभेि येिो .  िेथे  त्या  िेजस्िी  पािंच  

पािंर्िाना  राजािंच्या  आसनािंिर  बसलेले  पािून  िो  चमकिो .  त्यानिंिर  िो  
रागािनू  किं काकरे्  पिाि  बोलिो,  "िू  द्युि खेळणारा  आज  असा  कसा  त्या  
आसनािंिर  जाऊन  बसण्याचे  धार्स  करि आिेस"?  आणण  असें  राजाचे  कपरे्  

आणण  दातगने  घालून  िुम्िी  सगळे  माझे  नोकर,  िे  काय  करि  अिाि"?   

िशैिंपायन  सािंगि  असिाि,  िे  विराटाचे  तचरू्न  बोलणे  ऐकल्यािर त्याची  थोर्ी  
गिंमि  करण्याच्या  अविभाडिाि  अजुडन  णस्मि  करि  सािंगिो,  अिो  िा  िुमचा  
किं क  इिंद्राबरोबर  बसण्याच्या  योग्यिेचा  आिे.  ब्राह्मणािंच्या  सातनध्याि  रिाणारा,  
िेदाचा  अभ्यास  करणारा,  सुखोपभोगापासनू विरक्त  असलेला,  ज्याचा  आिाज  

कधी  चढि  नािी,  जो  साक्षाि  उत्तमगुणाचा  पुिळा  आिे,  त्यािंने  आिापयिं  

अज्ञाििासाच्या  अटीमुळें  आपल्या  दरबाराि  एका  सामान्य  सिायकाची  भूतमका  
गेले  एक  िषड  केली  िो राजा  युतधष्ठीर  आिे .  ज्याचे  काय  िणडन  करािे,  त्याच्या  
दरूदृष्टीचे,  िैराग्यपणूड जीिनाचे,  त्याच  बरोबर  सगळ्या  अस्त्र शस्त्र  विद्येि  

पारिंगि  असण्याचे  काय  सािंगािे .  ह्ाजगाि ह्ाच्या  इिका  शस्त्रविद्यिे  पारिंगि  

तिनिी  जगािंि  कोणी नािी .  देिािंि  ि  असरुाि,  यक्षाि  आणण गिंधिाडि  सुद्धा  
त्याची  बरोबरी  कोणी  करू  शकणार  नािी .  त्यािंची  बरोबरी  मिाशक्त मान  

उरुगसदु्धा  करू  शकि नािीि .  प्रजाहिि  दक्ष  म्िणून  प्रतसद्ध  असलेले  पिंरु्चे  िे  



ज्येष्ठ  पुत्र  आिेि .  अनेक  यज्ञ  करणारे,  नैतिकिेचे  आदशड  जपणारे,  सिंयमी,  जे  

राजषी  सारखे  आिेि, त्यािंचे  सगळे  कौिुक करि  असिाि,  सत्यिादी,  इिंद्राच्या  
सारखे,  जगाचे  सिंरक्षक  जणू  दसुरा  मनू,  प्रेमळ,  दयाळू,  भूिदयािादी,  असें  कुरु  

ििंशाचे  युतधष्ठीर  आिेि .  जेव्िािं  िो  इिंद्रप्रस्थाचा  राजा  िोिा  िेव्िािं  त्यािंच्याकरे्  

दिा  िजार  ित्ती  िोिे, िजारो  रथ  िोिे,  त्याची  स्िुिी  करण्यासाठी  आठशे  भाट  

स्िुिीसमुनिं  गाि  असििं,  कौरि  ि  इिर राजे  त्यािंची  आज्ञा  मानि  असििं .  

शेिकरी,  मजूर,  स्नािक  त्यािंच्या  कृपेने  जगि  िोिे .  अपिंग,  गरीब,  अनाथ  

असें  सगळे  त्याच्या  कृपेने  रिाि  िोिे .  असें  िे  आमचे  ज्येष्ठ बिंधू  युतधष्ठीर  

आिेि .  असें  युतधष्ठीर त्या  आसनािर  बसण्यासाठी  योग्य  आिेि.  असें  सािंगून  

धनिंजय  थािंबिो .  अशाररिीने  िैिािीक  पिड,  विराट  पिाडचा  सत्तरािा  बाग  सिंपला .                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

िैिाहिक  पिड   
भाग  एकाित्तरािा   

िे  ऐकून  विराट  त्याला  बोलिो,  "जर  िे  यतुधष्ठीर  आिेि  मग  ह्ािंिील  अजुडन  

कोण"?  कोण  तभम  आणण  कोण  िे  जुळे  बिंध"ू?  आणण  द्रौपदी  कोण"?  त्यािंचा  
पराजय  त्या  खोट्या  द्यिुाि  झाला  त्यानिंिर मी  त्यािंच्या  बद्दल  कािंिीिंच  ऐकलेले  

नािी .  आम्िाला  िाटले  क िं  आपण  सगळे  यमाच्या  घरी  गेला  अिाि .   

िे  ऐकल्यािर  अजुडन  सािंगिो,  िे  िल्लभ  तभम  आिेि .  त्यानेच  अनके  राक्षसािंना  
यमाकरे्  पाठिले  आिे.  गिंधमादन  पिडिािर त्याने  कुबेराच्या  राक्षस  सैन्याचा  
पराभि  केला  िोिा .  कृष्णासाठी  स्िगीय  फुलिं  आणण्यासाठी  िो  जेव्िािं  गेला  
िोिा .  त्याच  गिंधिाडने  िुमच्या  हकचकाचा  िध  केला  आिे .  िोंच  िुमची  
करमणकू  करण्यासाठी िाघ,  तसिंि,  िराि  ह्ाच्याशी  कुस्िी  करि  िोिा .  िुमच्या  
घोड्यािंची  काळजी  घेण्याचे  काम  करणारा  नकूल  िा  येथे  बसला  आिे .  िुमच्या  
जनािरािंची  काळजी  करणारा  िा  सिदेि  येथे  बसला  आिे .  िे  आमच्या  दसुयाड  
आईचे  मुलगे  आिेि .  िे  देखणे  दोघे  िजार  योद्ध्यािंना  भारी  जािाि .  अशी  
शस्त्रविद्या  त्यािंनी  सिंपादन  केली  आिे.  त्या  लक्ष्मीसारखी  हदसणारी  
सिुास्यिदना  लािण्यििी  आिे  आमची  पत्नी  द्रौपदी,  पािंचाल  नरेशाची  कन्या .  

त्या  िुमच्याकरे्  सैरिंध्री  म्िणून  रिाि  िोत्या .  हकचकाने  त्यािंच्यािर  नजर  

टाकली  त्यामळेु  त्याला  मारािे  लागले .  मी  अिो  राजे,  िुम्िी  बोलि  असलेला  
अजुडन  िुमच्या  पुढे  उभा  आिे,  मी  कुिं िीचा तिसरा  मुलगा .  मी  िमुच्या  घराि  

बिृन्नला  बनून  रिाि  िोिो" .  िे  ऐकल्यािर  विराट  अजुडनाच्या  सामथ्याडचे  

कौिुक  करू  लागला .  िेथे  भूतमिंजय  येिो  ि  सगळ्यािंना  ओळखिो .  "अिो  बाबा,  
िे  सोन्यासारखे  चमकि  आिेि,  ज्यािंची  देियष्टी  तसिंिासारखी  आिे,  ज्यािंचे  नाक  

चािंगले  लािंबसर्क  आिे,  ज्यािंचे  नेत्र  मोठे  ि  िेजस्िी  आिेि,  ज्यािंचा  चेिरा   रुिं द  



िािंबट  रिंगाचा  आिे,  िे कुरू  घराण्याचे  मुख्य आिेि .  िे  दसुरे  िेथे  उभे  आिेि  

ज्यािंची  देियष्टी  ित्तीसारखी  विशाल  आिे,  ज्यािंची  अिंगकािंिी  िापलेल्या  
सोन्यासारखी  आिे,  ज्यािंचे  िाि  लािंब  ि  विशाल  आिेि  िे  पािंर्िािंिील  दसुरे,  

िकृोदर  अथिा  तभमदेि  आिेि .  त्यािंच्या  बाजूला  उभे  आिेि  िे  िरुण  सािळ्या  
रिंगाचे  ि  अतिदेखणे  जे  हदसि  आिेि  ज्यािंचे  खािंदे  रुिं द  आिेि, ज्यािंचे  र्ोळे  

मोठे  ि  सुिंदर  आिेि, िे  त्यािंच्यािील  तिसरे,  अजुडन  आिेि .  िे  दसुरा  इिंद्र  

आिेि,  बाबा,  त्यािंनीच  मला  त्या  युद्धाि  मदि  केली  िोिी .  त्यािंच्या  बाजूला  जे  

दोन  सारखे  हदसणारे िरुण  आिेि  िे  त्यािंचे  जुळे  बिंधू  आिेि, त्यािंचे  सौंदयड  
पिा  कसे  मदनासारखे आिे ,  िे  सिदेि  आणण  नकूल  आिेि .  त्यािंच्या  बाजूला  
उभ्या  आिेि  त्या  त्यािंची  पत्नी  कृष्णा,  पािंचाल  नरेशाची  कन्या  आिेि .  त्यािंना  
आपण  सगळे  सैरिंध्री म्िणून  ओळखिो .  त्यािंच्या  सौंदयाडमळुें हकचक  मामा  
बरबाद  झाला .  त्या  स्िगीय  अप्सरेसारख्या  लािण्यििी  आिेि .  साक्षाि  लक्ष्मी  
सारख्या  त्या  आिेि".  अशाररिीने  त्या  सिाजणािंचा  औपचारीक  पररचय  करून  

हदल्यानिंिर  विराटाचा मुलगा  धनिंजयाची  विशेष  स्िुिी  करू  लागिो,  "जसें  
एका  तसिंिाने  कोल्ह्ा लािंर्ग्यािंचा  कळप  उधळून  लािािा  िशाप्रकारे  ह्ािंनी  
कौरिािंचा  धुव्िा  उर्िला  िोिा  जेव्िािं  मी  त्या  रथाचा  सारथी  झालो  िोिो .  

त्यािंच्या  बाणािंचा  िषाडि  आपण  पाहिलेला  नािी .  िो  मुसळधार  पािसा  सारखा  
िोिा .  त्यािून  कोणीिी  िाचू  शकि  नव्ििे.  त्याने  त्यािंच्या  विविध  आयुधािंनी  
मोठे  मोठे  ित्ती  मारून टाकलेले  मी  माझ्या र्ोळ्यािंनी  पाहिलेले  आिे .  त्यािंच्या  
रथाच्या  ध्िजािरील  दैिी  प्राण्यािंच्या  ओरर्ण्यामळुें  आपली  पळिलेली  सगळी  
जनािरिं  पुन्िा  आपल्या  नगराकरे्  िळली म्िणून  आपले  पशुधन  सुरणक्षि  

रािीले .  त्यािंच्या  शिंखनादाने  माझे  कान  फाटिाि  क िं  काय  अशी  गि  झाली  
िोिी .  त्यानी  एक  एक  करून  तभष्म,  द्रोण आणण  कणड  ि  कृप  ह्ाना  पराणजि  

केले .  िे  सगळे  त्यािंना  केले,  िुम्िी  समजिा  िसे  मी  नािी  केले".  

िे  वििेचन  ऐकल्यािर  राजाला  शरम  िाटू  लागली  क िं ,  िो  युतधष्ठीराशी  
अपमानकारक  ररत्या  िागला .  िो  राजा  आपल्या  मुलाला  बोलिो, "मला  िाटिे  

क िं,  आिा  िेळ  आली आिे  क िं ,  मी  पािंर्िािंची  क्षमा  मागािी .  आणण  िू  समजि  



असतशल  योग्य  िर  मी  माझी  मुलगी,  िुझी  धाकटी  बिीण  उत्तरा,  अजुडनाला  
देण्याचे  ठरिू" .   

भतूमिंजय  त्याच्या  वपत्याला  सािंगिो,  "त्या  आधी  आपण  ह्ािंची  ररिसरपणे  

पजुा  केली  पाहिजे .  त्यानिंिर  िे  सािंगिील त्याप्रकारे  आपण  आपली  उत्तरा  
त्यािंच्या  घराि  पाठिू".    

विराट  सािंगिो,  "जेव्िािं  मला  शत्रूनी  घेरले  िेव्िािं  तभमाने  मला  िाचिले  आिे .  

आमचे  पशुधन  अजुडनामळुें  सुरणक्षि  आिे,  त्यािंच्या  शस्त्रविद्येमळुें आज  आपण  

सरुणक्षि  आिोि .  िे  सगळे  लक्षाि  घेिा  आपण  सगळे  माझ्या  दरबारी  
कारभायांसि  युतधष्ठीराचे  अतघकृिपणे  आभार  मानण्याचे  योजणार  आिो .  

आपल्या  सगळ्या  भािािंचे  शिशः  उपकार  आिेि  मत्स्यदेशािर".  त्यानिंिर  िो  
मत्स्य  देशाचा  राजा  िाि  जोरू्न  पिंर्िािंची  क्षमा  मागिो  क िं ,  "अनिधानाने  जर  

कािंिीिं  कमीजास्ि  बोलले  गेले  असेल  गेल्या  िषाडि  िर  त्याबद्दल  आम्िा  
सगळ्यािंना  आपण  मोठ्या  मनाने  माफ  करािे" .  

िशैिंपायन  पुढे  सािंगिाि,  विराट  राजा  युतधष्ठीराशी  सियोगाचा  प्रस्िाि  मािंर्िो .  

त्यामध्ये  िो  मत्स्य  देशाचा  राजा  बोलिो  क िं,  त्याचे  राज्य  ि  त्याची  सगळी  
सिंपत्ती  िो  पािंर्िािंना  अपडण  करि  आिे .  पुढे िो  सािंगिो  क िं ,  त्याचे  सुदैि  आिे  

क िं,  अजुडनासारखा  तमत्र  त्यािंना  तमळाला आिे .  त्यानिंिर  िो  िदृ्ध  राजा  
यतुधष्ठीराला  ि  तभमाला  तमठी  मारि  असिो.  नकूल  ि  सिदेिाचे कपाळ  िुिंगि  

असिो .  िो  सारखा त्या  िेजस्िी  कुिं िीपतु्रािंकरे्  र्ोळे  भरून  पिाि  असिो .  

आपण  िनािून  सुरणक्षिपणे  आलाि  त्याि  आपले  सुदैि  समजले  पाहिजे .  

अज्ञाििास  सुद्धा  व्यिणस्थिपणे  झाला  िे सगळे  विधात्याच्या कृपेमळुें  झाले  

आिे .  दुसरा  कोणी  असिािं  िर  िो  त्या  परीके्षिून  तनभािला  नसिा .  पुढे  िो  
जाहिर  करिो  क िं ,  िो त्याचे  सगळे  राज्य  पािंर्िािंना  देि  आिे .  त्यानी  येथून  

आपले  काम  पिािे .  िो  पुढे  विनिंिी  करिो क िं ,  त्याची  िी  मागणी  पािंर्िािंनी  
नाकारू  नये .  िो  सािंगिो  माझी  कन्या  मी  धनिंजयाला  देि  आिे .  तिचा  त्यानी  
स्िीकार  करािा .  माझ्या  कन्येसाठी  असा  योग्य  िर  दसुरा  तमळणार  नािी .  िे  

ऐकल्यािर  अजुडन  त्याच्या  भािािंकरे्  ि  द्रौपदीकरे्  पिाि  सािंगिो  क िं,  िो  उत्तरा  



त्याची  स्नुषा  म्िणून स्िीकारि  आिे .  अशाप्रकारे  िा  समझौिा  आम्िाला  
मान्य  आिे .   

अशाररिीने  िैिािीक  पिड,  विराट  पिाडचा  एकाित्तरािा  भाग  सिंपला .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िैिािीक  पिड   
भाग  बाित्तरािा 

विराट  राजा  बोलिो, "आपण  माझी  मुलगी  पत्नी  म्िणून  कािं  स्िीकारि  

नािी" ?  त्यािर  अजुडन  त्याला  समजाििाि  क िं ,  "मी  बिृन्नलेच्या  रुपाि  

आपल्या  अिंिःपरुाि  नेिमी  िािरि  िोिो.  त्या  सुमारास,  मला  उत्तराला  
भेटण्याचा  अनेक  िेळा  योग  आला  आिे .  त्यामळुें  मी  तिला  फार  चािंगल्या  
प्रकारे  ओळखि  आिे.  त्या  काळाि  िी  मला  तिचा  वपिा  समजि  िोिी  ि  

आमचे  सिंबिंध  त्या  नात्याचे  िोिे .  म्िणून  िेंच  नािे  ह्ापढेु  मला  चालिणे  

श्रयेस्कर  िाटिे .  िी  मला  तिचा  सिंरक्षक  अशाप्रकारे  सन्मान  देि  िोिी .  िी  
ियाि  येि  िोिी  त्या गेल्या  एक  िषाडच्या काळाि  मी  तिला  नतृ्य  तशकिि  

िोिो .  िे  सगळे  लक्षाि  घेऊन  आपण  तिचे  वपिा,  माझ्या  विनिंिीचा  मान  

ठेििील  असें  मी  समजिो .  माझ्या  मुलासाठी  मी  ि  माझ्या  पत्नीने  द्रौपदीने,  
िुमच्या  उत्तरेला  आमची  सून  म्िणून  आधीच  स्िीकारले  आिे .  माझा  मुलगा  
अतभमन्यू  माझ्या  इिकाच  शूर  ि  गुणी  आिे .  उत्तरेसाठी  आमचा  अतभमन्यू  
विशेष  योग्य  आिे  कारण,  िो  सगळ्या  शस्त्र  विद्यािंि  प्रिीण  आिे  ि  सध्या  िो  
पािंचाल  देशाि  त्याच्या  मामाच्या  घरी  त्याच्या  आईसि  रिाि आिे .  त्याचे  



सौंदयड,  देखणेपण,  तनिीतशलिा,  तशष्टाचार सिंपन्निा,  िेदाचा  अभ्यास  असें  
सगळे  िाखाणण्यासारखे  आिे .  िो  आमचा मामेभाऊ  श्रीकृष्ण  ह्ाचा  आिर्िा  
आिे .  त्याची  मी  पसिंिी  िुमच्या  म्िणजेच आमच्या  उत्तरेसाठी  केली  आिे  िे  

समजल्यािर  आपला आनिंद  हद्वगुणीि  िोईल  ह्ाची  मला  खात्री  आिे .  िो  
विराटािंचा  जािई  िोण्यासाठी  अगदी  योग्य  आिे  िरी  िे  नािे  आपण  स्िीकारािे  
अशी  मी  आपल्याला  विनिंिी  करिो .  िशी  जोर्ी  वत्रखिंर्ाि  तमळणार नािी .  असा  
िो  जोर्ा  शोभिो" .          

विराट  िे  ऐकून  बोलिो,  "आपला  तनणडय  मला  मान्य  आिे .  आपल्या  सारख्या  
सजू्ञ  लोकािंनी  जर  िसा  तनणडय  आधीच  घेिला  आिे  िर  िो  मला शिशः  मिंजूर  

आिे .  जर  त्या  मुलीला  धनिंजय  सासरा  असेल  िर  त्या  मुलीच्या  भवििव्याची  
मला  तचिंिा  करण्याचे  कारण  उरि  नािी .  मला  िे  नािे  मान्य  आिे" .   

िशैिंपायन  पुढे  बोलिाि,  राजाने  िे  जाहिर केल्यािर  युतधष्ठीर  जो  पािंर्िािंचा  
प्रमखु  आिे  िो  त्या  नात्याला  त्याची  मिंजूरी  जाहिर  करिो .  त्यानिंिर  पािंर्ि  

त्यािंच्या  आप्तािंना  त्या  लग्नाचे  आमिंत्रण  पाठििाि .  त्याच  प्रमाणे विराटाकर्ची  
माणसिंसदु्धा  त्यािंच्या  आप्तािंना  त्या  लग्नाचे  तनमिंत्रण  पाठििाि .  िेरा  िषें  
सिंपल्याचे  तसद्ध  िोिे ि  त्यानिंिर  पािंर्ि विराटाच्या  मत्स्य  देशािील  एका  
नगराि  आश्रय  घेिाि.  त्या  नगराचे  नािंि  उपप्लव्य  िोिे .  विभत्सु  िासदेुिाला  
ि  अतभमन्यलूा  घेऊन  त्या  हठकाणी  येिो .  पािंर्िािंचे  नािेिाईक  जे  दशरथ  

आिेि  िे  सगळे  त्यािंच्याकरे्  ििाडर्ी  माणसिं  अनिड  देशािून  जमा  िोिाि .  काशी  
ि  सैिदेशाचे  राजे  जे  यतुधष्ठीराशी  खास  सिंबिंध  राखून  िोिे  िे  येिाि .  त्यािंच्या  
बरोबर  त्यािंचे  अक्षौहिणी  सैन्यसुद्धा  येिे .  पािंचाल  नरेश  द्रपुद,  दृष्यद्यमु्न  ि  

तशखिंर्ी  त्यािंची  अक्षौहिणी  सैन्य  घेऊन  येिाि .  त्यािंचे  सगळे  नािेिाईक  यज्ञ  

करणारे,  ब्राह्मणािंना  सािंभाळणारे,  दानिं  करणारे,  शूरयोदे्ध  आिेि .  त्या  सगळ्यािंचे  

स्िागि  राजा  विराट मोठ्या  आणत्मयिेने करि  असिो .  िे  सगळे  पािून  

त्याला  अत्यानिंद  िोि असिो .  त्या  सगळ्या  ििाडर्ी  मिंर्ळीिंची  चोख  व्यिस्था  
िो  करि  असिो .  तनरतनराळ्या  भागािून  राजे  येि  असिाि .  श्रीकृष्ण  गळ्याि  

फुलािंच्या  माळा  घालून  िेथे  पािुण्यािंचे  स्िागि  करि  िोिा  पािंर्िािंच्याििीने .  



ििाडर्ी  मिंर्ळीिंि  िलयुध,  हकिीिमडन,  हृद्रीक,  युयुधन,  सत्यक  असें  बरेच  

आलेले  िोिे .  अनध्रीष्टी,  अकू्रर,  शम्ि,  तनषाध  असें  सगळे  त्यािंच्याबरोबर  

अतभमन्यलूा  ि  त्याच्या  आईला,  सुभदे्रला  घेऊन  येिाि .  इिंद्रसेन जो  एक  िषड  
द्वारकेक  रािीला  िोिा िो  सुद्धा  येिो .  िे  त्यािंच्या  बरोबर  मिागड्या  गाड्या  
भेटिस्िु  म्िणून  आणिाि .  िजारे  ित्ती  आलेले  असिाि .  त्याच प्रमाणे  िजारो  
रथ  त्यािंच्या  घाड्यासि  आलेले  असिाि .  लक्षािधी  पायदळाचे  सनै्य  आलेले  

असिे .  त्यािंच्याि  भोज,  िकृ्ष्नी  आणण  अिंधक  सैतनक  असिाि.  िो  रुबाब  

पािंर्िािंचा  पािून  राजा  विराट  सिंिुष्ट  िोिो .  पािंर्िािंच्या  सेिेसाठी  असिंख्य  बायका  
दास्या  कृष्णाने  आणलेल्या  असिाि .  दागदातगन्यािंची  रेलचेल  असिे .  अनेक  

िाद्ये  त्या  लग्नाच्या तनतमत्ताने  िाजिली जाि  िोिी .  विराटाच्या  िाड्याि  

त्यािंचा  जलसा  भरिो .  सगळीकरे्  आनिंदी  आनिंद  साजरा  िोि  असिो .  त्यािंच्या  
जेिणासाठी  असिंख्य  िरण,  गाई  दररोज  कापल्या  जाि  िोत्या  िरी  कािंिीिं  कमी  
पर्ि  नव्ििे .  मद्य  पाण्यासारखे  ििाि  िोिे .  विविध  पेये  हदली  जाि  िोिी  
त्याि  अनेक  झार्ािंच्या  रसाचे  स्िाद  िोिे .  जो  िो  विराट  आणण  पािंर्िािंचे  

कौिुक  करि  िोिे .  विशेष  म्िणजे  पािंर्ि  िनिासाच्या  आणण  अज्ञाििासाच्या  
परीके्षिून  पार  झाल्याचे  सगळे  कौिुक  करि  िोिे .   

समुिूूिाडिर  निरी  मुलगी  सजून  सािरून तिच्या  मािे  बरोबर लग्न  मिंर्पाि  

येिाि .  िेथे  जमलेल्या  लािण्यििीि  कृष्णा उठून  हदसि  िोिी .  उत्तरा  इिंद्राच्या  
मलुीसारखी  सजिलेली िोिी .  तिच्या  अिंगािर  अमुल्य  रत्नानी  जर्िलेले  विविध  

प्रकारचे  दातगने  िोिे .  त्यामळेु  तिचे  सौंदयड उठून  हदसि  िोिे .  विधीिि  अजुडन  

ि  सुभद्रा  विराटाची  कन्या  त्यािंची  स्नुषा  म्िणून  स्िीकारिाि  ि  लग्न  सोिळा  
सिंपन्न  िोिो .  युतधष्ठीर  उत्तराला  त्याची  सनू  म्िणून  स्िीकारिो .  त्यानिंिर  

ररिाजानसुार  राजा  विराट  लग्नाि  िुिंर्ा  म्िणून  साि  िजार  अश्र्ि  जाियाला  
देिो .  दोनशे  ित्ती,  त्याबरोबर  असिाि .  त्यातशिाय  अगणणि  धनदौलि  हदली  
जािे .  त्यानिंिर  अग्नीिोत्राि  अघ्यड  हदले  जािे  त्याि  िेदशास्त्र  सिंपन्न  ब्राह्मण  

भागस  घेिाि .  िेदोच्चाराने  सिड  सभामिंर्प भरून  तनघिे .  विराट  युतधष्ठीराला  
त्याच्या  राज्याचा  एक भाग  दान  करिो .  त्यानिंिर  युतधष्ठीर  कृष्णाने  आणलेले  



धन  ब्राह्मणािंना  दान  करिो .  युतधष्ठीर  आणखीन  भरपरू  दानिं  करिो  ब्राह्मणािंना  
त्याच्या  सियीप्रमाणे .  त्याि  अनेक  प्रकारची  पेये  िाटली  जािाि.  त्यातशिाय  

िो  ब्राह्मणािंना  जतमनी दान  करिो .  त्यातशिाय  गुरिं  ढोर  दान  करिो .  मत्स्य  

देशाि  िे  लग्न  म्िणजे  एक  अभूिपिूड  सोिळा  िोि  िोिा .   

अशाररिीने  िैिािीक  पिड,  विराट  पिाडचा  बाित्तरािा  भाग  सिंपला .               

 
 
 

 

-  विराट  पिड  सिंपले  -  

 

 

 

 

भाषािंिरकाराचा    पररचय  -  

मी  अशोक  कोठारे, माझ्या  ियाची  ७६  िषे  झाली  आिेि. गेली  हकत्यके  िषे  मी  
विविध  प्राचीन  ग्रथािंचा  एक  कुिुिल  म्िणून  अभ्यास  करि असिो. त्या  
काळाि  मला  समजले  क िं, आपल्या  प्राचीन  तशक्षण  पद्धिीि  चार  ग्रिंथािंचे  

मित्ि  िोिे. त्याि मनुस्मिृी, मिाभारि, रामायण  आणण योगिातसष्ठ  िे  

मित्िाचे  िोिे. आपल्या  पूिीच्या  तशक्षण  पद्धिीि  ह्ा  ग्रिंथािंचे  िाचन  करण्याची  
प्रथा  िोिी. निंिरच्या  काळाि  इिंग्रजािंनी  त्यािंची  तशक्षण  पद्धिी  येथे  रुजिली  ि  

आपली  पाठशाळा  पद्धिी  सिंपुष्टाि  आली. आपल्या  तशक्षण  पद्धिीि  अक्षर  

ओळख, तनिीशास्त्र, गणणि  एिढेच  तशकिले  जाि. त्यातशिाय  तशकिािंना  
घोकिं पट्टी  करण्याचे  मित्ि  िोिे. िे  सगळे आिा  इतििास  जमा झालेले  असले  

िरी  त्याची  उपयकु्तिा नाकारिा  येणार  नािी. म्िणून  एक  प्रयत्न  मी  कराियाचे  

ठरिले. मी  एक  अतिसामान्य  अभ्यासक  आिे  िरी  व्यासिंग  मोठा  आिे. त्या  



प्रमाणे, मनसु्मिृी  प्रथम  ई-साहित्यच्या  माध्यामाने  िुम्िाला हदली. त्याचे  

चािंगले  स्िागि  झाले  आिे. त्यामळुें  माझा  उत्साि  िाढला  आणण मिाभारिाचे, 

'जसे  आिे  िसे', अशाप्रकारचे  भाषािंिर  आिा  देि  आिे. त्याचे  साधारणपणे  ४०  

खिंर्  िोणार  आिेि. सिंपणूड  मिाभारि  येण्यास  बराच  अिधी  लागणार  आिे. इिर  

मिंर्ळी  मिाभारिाचे  भाषािंिर  करिािंना  त्याचा  आकार  आटोपशीर  करण्यासाठी  
त्यािील  तशकिणूक चा  भाग  व्यथड  समजून  सोरू्न  केिळ  कथाभागाचेच  

भाषािंिर  करिाि  त्यामळेु  एक  शैक्षणणक  पसु्िक  म्िणून  असें  भाषािंिर  रिाि  

नािी. मी  सगळ्या  तनिीशास्त्र  तशकिणायाड  कथा  जशाच्या  िशा  ठेिल्या  आिेि. 

कािंिीिं  जागी  विषय  समजणे  सोपे  व्िािे  म्िणून  मी  टीपा  हदल्या आिेि  कािंिी  
किं साि  हदल्या  आिेि, कारण  मला  माहिि  आिे  हकिं , ह्ाचे  िाचन  करणारे  

मराठी  भावषक  सामान्य  आिेि. कोणी  विद्वान  िाचक  असेल  िर  त्याला  त्या  
टीपािंची  गरज  िाटणार नािी.  
आिा  थोरे्  माझ्याबद्दल  तलिीि  आिे. िसे  पाििा  अशा  कामाि  कोणी  
सिंस्कृिचा  प्राध्यापक असला  पाहिजे  असें  कोणाला  िाटेल  मग  मी  एक  

इिंणजनीअर  कािं  िे  काम  करि  आिे  असा  प्रश्र्न  परे्ल  पण  त्याचे  उत्तर  असें  
आिे  हकिं , एिढे  मोठे  काम  करण्यास  कोणी ियार  िोि  नािी  आणण  िे  सुद्धा  
फुकट  करणारा  विद्वान  मला  तमळाला  नािी. ज्या  कोणाला  मी त्याचे  मित्ि  

सािंतगिले  िे  सगळे  त्या  कामासाठी  भरपूर  मानधन  मागू  लागले  मग  मी  
ठरिले  आपणच  िे  कराि.े गेली  २५  िषें  मी  तनितृ्त  जीिन  जगि आिे, बराच  

समय  माझ्याकरे्  आिे  मग  आपणच  िे  करािे  अशा  विचारािंने िे  कराियास  

घेिले  ि  प्रथम  मनुस्मिृी  हदली  आिा  मिाभारि  देण्याचा  प्रयत्न चालू  आिे. 

त्यासाठी  दैियोगािंने ई-साहित्य  सारख्या  ध्येयिादी  मिंर्ळीिंची  साथ  

तमळाल्यामळुें  माझा  उत्साि  हद्वगुणणि  झाला.  
१९८५  पयिं  मी  माझा  उद्योग  करि  िोिो. कारखाना  भाईंदरला  ि  रिाणार  

चेंबरूला  त्यामळुें  येण्याजाण्याची  दगदग  माझ्या  प्रकृिीला  झेपली  नािी  ि  मी  
हृदयाच्या  झटक्याने  आजारी  झालो. त्यानिंिर  र्ॉक्टराच्या  सल्ल्याने  मी  सगळे  



उद्योग  बिंद  करून  घराि  बसलो. थोर्ी  बचि केली  िोिी  त्याच्या  जोरािर  आज  

मी  माझे  साधे  जीिन  जगि  आिे. पशैापाठी  लागण्याचा  स्िभाि  माझा  
मळुािच  नािी. सरुुिािीपासनू  िाचनाचा  छिंद  िोिा  त्याि  कथा  कादिंबयाड  
िाचण्याि  रस  नव्ििा. मी  कािंिीिं  माहििी  देणारे  ग्रिंथच  िाचि  असें. त्यामळुें  
अनेक  विषयािंचा  व्यासिंग  झाला  त्याि  िी चार  पुस्िक  पुढच्या वपढीस  विशेष  

उपयकु्त  ठरिील  असे मला  जाणिू  लागले  िेव्िा  त्यािंची  भाषािंिरे  करण्याचे  

ठरिले. त्या  व्यतिरीक्त  माझे  तलखाण  शेिी  विषयािंि  बरेच  आिे. कॉ िंहटनेंटलचे  

कै. रत्नाकर  कुलकणी ह्ािंनी  आग्रिपिूडक  माझ्या  करू्न  'सेंहद्रय खि  तनतमडिी  
उद्योग', नािंिाचे  पुस्िक तलिून  घेिले, मराठीिील  िे  पहिले  खिविषयक  पुस्िक  

आिे. त्याच्या  चार  आितृ्या  झाल्या  आिेि. बतळराजा  मातसकाचे  सिंपादक  

भोसले  ह्ािंच्या  आग्रिामळुें  त्यािंच्या  मातसकािंि  मी  १९९२  िे २००५  पयिं  

शेिकयांना  शेिीचे  पद्धिशीर  तशक्षण  एका  लेखमालेच्या  द्वारा  हदले  आिे. त्याि  

६५  लेख  तलिीले. त्या तशिाय  सिंपादक  भोसल्यािंच्या  आग्रिामळुें तनसगडशिेीचे  

ििंत्र  तशकिणारा  एक  अभ्यासक्रम, 'व्याििाररक  तनसगडशेिी  अभ्यासक्रम' ियार  

करून  िो  स्िखचांने शेिकयांसाठी  १९९४  साली  उपलब्ध  केला. त्यामळुें  
आपल्या  मिाराष्ट्राि  तनसगडशेिीचा  प्रचार  झाला. आिा  ह्ा  उिारियाि  जेव्िािं  
शरीर  साथ  देण्याि  कुचराई  करू  लागले  आिे, माझे  सगळे  लक्ष  आपल्या  हििंदू 
मान्यिािंचा  मराठी  माणसाला  पररचय  करण्यािर  आिे. त्यासाठी  मिाभारि, 

रामायण  ि  योगिातसष्ठ  ह्ािंचे  'जसे  आिे  िसें' अनिुाद  करण्यािर  भर  आिे. 

माझे  ज्योतिष  शास्त्राचे  ज्ञान  चािंगले  आिे. त्याप्रमाणे  जर गोष्टी  िोणार  

असिील  िर  मी  २०२०  निंिर  नसेन. त्यासाठी  िे  सगळे  उपक्रम  लिकराि  

लिकर  उरकण्याचा  मानस  आिे.  

आिा  कोणाला  प्रश्र्न परे्ल  क िं, िा  इिंणजतनयरीिंगचा  माणसू शेिीिर  कसें  
तलिीिो? त्या  बद्दल  थोरे्  तलिीिो. माझ्या  कारखान्याि  बिुिेक  कामगार  उरण, 

अतलबाग, िसईचे  िोिे. तशक्षण  बेिाचे  पण  एकादे  अिजार  कसें  िापराियाचे  िे  

तशकिले  हकिं , िे  त्याि लिकरच  तनष्णाि  िोि  िोिे. त्या  मुलािंना मी  विचारले  



हकिं , िे  एिढे  िुशार  असनूिी  शेिी  कािं  करि  नािीि? त्यािंचे  एकच  उत्तर  असें, 
मालक  शेिीि  भागि नािी. मग  मी  ठरिलें  शेिीशास्त्राचा  अभ्यास  कराियाचा. 
अभ्यासाचाच  छिं द  असल्यामळुें  िो  सुरु  झाला. त्याि  मला  लिकरच  समजले  

क िं, शेिीचा  सिंबिंध  बॉटनी  पेक्षा  मायक्रोबायॉलॉजीशी  जास्ि  आिे. मग  मी  त्या  
विषयाचा  अभ्यास  करून  त्याि  लिकरच  पारिंगि  झालो. त्या  अभ्यासाप्रमाणे  

मी  कािंिीिं  ििंत्र  विकतसि  केले  ि  िे  अजमािण्यास  सुरुिाि केली. त्याि  

अपेके्षप्रमाणे  पररणाम तमळू  लागले  त्याप्रमाणे  एक  शेिीििंत्र  विकतसि  िोि  

गेले. माझ्या  कामगाराच्या  शेिािर  माझे  प्रयोग  िोि  िोिे, त्याि माझा  पैसा  
लागि  िोिा  ि  त्यािंचे कुटूिं वबय  काम  करि िोिे. त्यािेळी  मी  चािंगला  िरुण  

िोिो  ि  उत्सािसदु्धा  िोिा. माझ्या  ििंत्राने  शेिी  उत्तम  िोिे  िे  मी  समजलो  ि  िे  

सगळे  िेथेच  सिंपले. िे सगळे  १९८२  िे  १९८५  अशा  सालाि  झाले िोिे. मीसदु्धा  
िे  सगळे  विसरून  गेलो. परिंिु, १९९२  साली  मोठा  दषु्काळ पर्ला  िोिा  
मिाराष्ट्राि  त्यािेळी  मी  एक  दृष्य  टीव्िीिर  पाहिले, त्याि  एक  ग्रामीण  महिला  
एका  खोल  वििीरीि  उिरून  िाटीने  पाणी  काढून  बालदीि  भरि  िोिी. त्यािळेी  
मला  रिािले  नािी  ि विचार  केला, माझ्या ज्ञानाचा  जर  उपयोग िोणार  नसेल  

िर  काय  कामाचे  िे ज्ञान. मी  एक  लेख  तलिीला  ि  दैतनक  निशवक्तला  
पाठिला. िो  लेख  त्यािंनी  प्रतसद्ध  केला  नािी. मग  मी  िो  लेख  बळीराजा  
मातसकाि  पाठिला. त्याि  िो  छापून  आला. िसे  पिािा  निशवक्तनसेदु्धा  िो  
प्रतसद्ध  केला. त्यानिंिर बतळराजाच्या  िाचकािंची  प्रश्र्न  विचारणा  सरुु  झाली  ि  

मी  माझे  शेिीचे  ज्ञान  त्यािंना  त्या  मातसकाि  लेख  तलिून  देऊ  लागलो. 
अशाररिीने  माझे  शेिीि  तलखाण  भरपूर  झाले. त्याबद्दल  आधी  तलिीले  आिे.          

आिा  थोरे्  माझ्या ब्लॉगपोस्ट  बद्दल  तलिीिो. हििंदसू्िानाि २००८  साली  
इिंटरनेटिर  ब्लॉग  सुरु  झाले  ि  मी  त्याि  माझे  ब्लॉग  सुरु केले. माझ्या  
णिस्िी  धमाडबद्दलच्या िादग्रस्ि  परिंिु  शास्त्रशदु्ध  वििेचनामळुें  पहिले  ब्लॉग  बिंद  

झाल.े माझे  पूिी  पािंच ब्लॉग  िोिे. त्याि  मी  अभ्यासािंने  जे  सिंशोधन  करून  

शोधनू  काढि  असें, िे  तलिीिो. त्याि  अनेक  विषयािरील  माझे  सिंशोतधि  



साहित्य  प्रतसद्ध  करि  असिो. त्याि  ब्राह्मण  धमड, जैन  धमड, णिस्िी  धमड, 
इस्लाम, अथड, न्याय, तनिीशास्त्र, राजकारण  अशा  विषयािंिर  बरेच  तलिीि  

असिो. िे  िुम्िी  िाचू  शकिा. एकच  ब्लॉग  मराठी  आिे  बाक चे  इिंग्रजीि  

आिेि. तसलीकॉन  मधील  ब्लॉग  इस्लाम  बद्दलच्या  माझ्या  सिंशोधनाचे  शास्त्रशदु्ध  

तलखाण  आल्यानिंिर बिंद  झाला  आिे. गुगलिरील  ब्लॉग  मात्र जोराि  चालू  
आिेि. माझे  अशा  विषयािरील  विचार  नाकारिा  येणार  नािीि असें  सत्याला  
धरून  असल्यामळेु  जेव्िािं  मला  कोणी  विरोध  करिो  िेव्िािं  त्यािंना  मी  नम्रपणे  

सािंगिो, कृपया  माझ्यािर  अब्रुनुकसानीचा  दािा  करािा, िे  झाले हकिं , िे  लोक  

गप्प  िोिाि. कारण, जर  िे  िसा  दािा  करिाि  िर  त्याि  िेंच  िरण्याचा  सिंभि  

जास्ि  असिो. एिढेच नािी  िर  त्यािंच्या  खोटेपणाचा  जाहिर  बभ्रा  िोईल  िे  

त्यािंना  परिर्ण्यासारखे  नसिे. मी  प्रचारक  थाटाचे  तलखाण  करि  नािी. जे  

समजिे  िे  विज्ञानाच्या  आधाराने  तसद्ध  करूनच  तलिीिो, आजच्या काळाि  असें  
तलखाण  बयाडच  गटािंना  आिर्ि  नािी. बयाडच  लोकािंचे  खूनसुद्धा  झाले  आिेि  िे  

आपण  जाणिाच, म्िणून  मी  शक्यिर  माझ्याबद्दल  कािंिीिं  तलिू  इणच्छि  नािी. 
सत्यापेक्षा  सोइस्करचा  आज  जमाना  आिे. माझे  जीिनािील  अनभुि  तलिीले  

िर  िे  एक  िाचनीय पुस्िक  िोईल  पण त्याि  सिड  िादग्रस्ि  विषय  पुढे  

येिील. मी  मािंर्लेला  कोणिािी  मुद्दा  आजिर  कोणालािी  खोटा  ठरििा  आलेला  
नािी. जािा  जािा, जनै  धमाडबद्दलचा  िाद  सािंगिो  एक  उदािरण म्िणून, १९०२  

मध्यें  सर  जगदीशचिंद्र  बोस  ह्ािंनी  िैज्ञातनक  पुरािे  देऊन  जे तसद्धािंि  मािंर्ले  

त्याचा  पुरािा  देऊन  मी  तलिीले  क िं, िल्ली  जो  जैन  धमड  प्रचाराि  आिे  िो  
िीन  िजार  िषाडपिूीच्या  अर्ाणीपणािर  आधाररि  आिे, त्यािील  सगळेंच  

विचार  अज्ञानाधारीि म्िणून  खोटे  आिेि. एिढेच  नािी  िर  व्यििाररक  

जीिनाि  िो  धमड  पाळणे  केिळ  अशक्य आिे. त्यामळुें  जैन उखर्ले  पण  

सदैुिाने  िे  खूनखराबा करणारे  नसल्यामळुें  िाचलो. 
शेिटी  माझ्या  िब्यिी बद्दल  तलिीिो. मळुािच  माझी  प्रकृिी  िोळामासा  असिे  

त्याि  २०१०  साली  बेस्टच्या  बसने  मला ५०  फूट  लािंब  फेकल्यामळुें  पुरिा  



जायबिंद  झालो  िोिो. मेंदलूा  आघाि  झाल्यामळुें  माझी  स्मरणशक्त  गेली  िोिी. 
दोन  बरगड्या  िुटल्या िोत्या. माझे  शौंच  ि मुत्र  ह्ािंिर  तनयिंत्रण  राहिले  नव्ििे. 

दीर्  िषड  िसेंच  गेले. त्यािळेी  माझे  िय  ६८  िोिे. केिळ  दैि  बलित्तर  म्िणून  

आज  मी  पूिडिि  झालो  आिे  िरी  कोठल्यािी  िािनाने  प्रिास  करण्यास  

परिानगी  नािी. म्िणनू  मी  कोठेिी  जाि  नािी. गेलेली  स्मतृि  पनुः  आली  ि  

आिा  सगळे  बरे  चालले  आिे. त्या  काळािील  अनुभि  विशेषकरून  माझ्या  
ज्ञान  साधनेचे, मोठे  रोचक  आिेि. िूिाडस  एिढे  पुरे.            

ई-साहित्यच्या  पदातधकायांच्या  आग्रिामुळें  िी  माझ्याबद्दली खरी  माहििी  
सविस्िरपणे  हदली  आिे. जर  शक्य  असेल  िर  त्यािील  मजकुराि  बदल  न  

करिा  िो  प्रतसद्धीस  घ्यािा.    
अशोक  कोठारे, 

२३- २  -२०१८ 

ashokkothare@gmail.com , 

ashokkothare@yahoo.co.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ashokkothare@gmail.com
mailto:ashokkothare@yahoo.co.in


 

 

 

 

ई  साहित्य  प्रतिष्ठान  - 

मराठी  भाषा  आिा  झेप  घेण्याच्या  मूर्  मध्ये  आिे. रर्णायाडकरे्  लक्ष  नका  देऊ. 

मराठीि  कधीच  नव्ििे  इिके  िाचक  आिेि  आिा. पिुी  पुस्िकाच्या  एका  
आितृ्तीच्या  िजार  न  िजार  प्रिी  छापल्या  जाि. पािंच  िजार  म्िणजे  

र्ोक्यािरून  पाणी! आिा  ई  पुस्िकािंच्या  जमान्याि  एक  एक  पुस्िक  पाच  लाख  

िाचकािंपयडि  जाि  आिेि. िषाडला  अधाड कोटी  र्ाऊनलोर्  िोिाि. िाचक  

एकमेकािंना  परस्पर  ऑर्डर  करिाि. व्िट्स  अप, ई  मेल, ऍप्प, ब्ल्यु  टुथ, 

िेबसाईट, पेन्राईव्ि, तसर्ी  अशा  असिंख्य  मागांनी  पुस्िकिं  व्िायरल  व्िायला  
लागली  आिेि. ससुाट सुटल  मराठीचिं  िारु. खेड्यापाड्यािंच्या  गल्लीबोळािंपासनू  

िे  जगाच्या  पाठीिरील  प्रत्येक  देशाि. रॉकेटच्या  िेगािंने  सुसाट  सुटलेल्या  
मराठीच्या  गार्ीला  आिा  कोणी  थािंबिू  शकि  नािी. या  धूमधर्क  क्रािंिीि  

सािभागी  व्िा. आपल्या  ओळखीच्या  मराठी  साक्षरािंना  याि  ओढा. त्यािंचे  ई  

मेल  पते्त, व्िाट्सप  निंबर  आम्िाला  पाठिा. िुम्िी  हकिीिी  िाचक  आणा. िे  

शिंभर  आणिील  आणण  िे  िजार  आणिील. िुमच्या  व्िाट्सप  ग्रपुमधनू  याची  
जाहिराि  करा. आपल्याला  कुठली  पुस्िकिं  िाचकािंपयिं  पोिोचिायची  आिेि  िे  

आपल्याला  हटव्िी, पेपरची  जाहिराि  परिर्ि  नािी. आमचे  िाचक  िेच  आमचे  

जाहिराि  एजिंट. िेच  आमची  िाकद. मराठी  भाषेची  िाकद  जगाला  दाखिनू   

देऊ.  

ई  साहित्यची  पुस्िके  www.esahity.com िरून  र्ाऊनलोर्  करा.  



esahity@gmail.com ला  कळिून  ई-मेलने  मािंगिा. हकिं िा  7710980841 िा  
निंबर  सेव्ि  करून  ठेिा, या  निंबरला  िुमचे  नािंिाने  Whatsapp करून  पुस्िके  

whatsapp मागे  तमळिा.  
तलिंक  ई  साहित्यचे  

app.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.  

esahity.www.esahitybooks ह्ा  तलिंकिर  उपलब्ध  आिेि. िे  download करा. 
िे  सिड  मोफि  आिेि.  

धन्यिाद 

  

  
  


