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क्षवनामू य क्षवतरणासाठी उपलब्ध.
आपले वाचून झा यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता.
हे य पस्ु तक वेबसायटवर ठेवण्यापवु ी क्षकिंवा वाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही वापर
करण्यापवु ी य-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

प्रकाशन :६ फ़े ब्रवु ारी २०१८

- अनुर्ािकाचे िोन शब्ि -

हहिू मान्यतेत ज्या कांहीं रचना सर्वमान्य आहेत त्यातील एक
महाभारत आहे. हहिूच्ं या सगळ्या परं परा, चालीररती, संस्कार ह्ांची मुळं
महाभारतात आहेत. चौकस हहिू व्यहिला बर्याचर्ेळा अमुक प्रथा कां
प्रचारात आली असा प्रश्र्न पडतो परं तु, त्याचे समाधानकारक उत्तर मात्र
त्याला हमळत नाही. चार जण चार कल्पना सांगतात र् त्याचा गोंधळ
उडतो. ते होऊ नये र् त्या र्हहर्ाटी, प्रथा ह्ांचे मूळ कोठे आहे ते लक्षात यार्े
ह्ासाठी हा प्रयत्न आहे, हा अनुर्ाि र्ाचला कीं, त्या प्रश्र्नांची
समाधानकारक उत्तरं हमळतील अशी माझी अपेक्षा आहे. म्हणून, मी
महाभारत ह्ा महाकाव्याचा मराठीत अनुर्ाि करण्याचे ठरर्ले. आतापयंत
महाभारतार्र बरे च हलहीले गेले आहे र् ह्ापुढेसुद्धा पुष्कळ हलहीले जाईल
पण महाभारत, जसें आहे तसें, र्ाचकांना हमळणे आर्श्यक आहे र् ते ह्ा
भाषांतराने मी र्ाचकांना िेत आहे.
महाभारत हे एक महाकाव्य आहे. असें म्हणतात, हा सर्ावत मोठा
ग्रंथ आहे. मी मात्र अनुर्ाि करतांना ते गद्यात के ले आहे कारण, मला
कहर्तेचे अंग नाही. महाभारताच्या उपलब्ध प्रहतत कांहीं भेि आढळतात.
त्यासाठी सगळे भेि भाषांतरात घेतले आहेत म्हणजे, कांहीं राहून जार्ू नये.

माझे र्ाचक साधे मराठी आहेत ज्यांचे ज्ञान मोजके आहे असें गृहीत
धरून मी अनुर्ािाची भाषा बाळबोध मराठी ठे र्ली आहे, त्यामुळें
कोणालाही ते सहजपणे र्ाचता येईल र् समजेल. कांहीं लेखक अशा ग्रंथाचे
अनुर्ाि करतांना मुद्दाम प्राचीन (Archaic) भाषा र्ापरतात परं तु माझा
असा अनुभर् आहे कक, बहुतेक र्ाचकांना ते र्ाचण्यास त्रास होतो. म्हणून
भाषा आपली नेहमीचीच ओघर्ती ठे र्ली आहे.
महाभारताचे अठरा पर्व आहेत र् त्या आधीचा असा आदिपर्व
म्हणून एक जोडला आहे. आदिपर्ावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा
पूर्ेहतहास र्ाचकांना समजेल. आदिपर्ावत हहिूच्ं या अनेक पुराणांच्या
मुळसुत्राची कल्पना येते. म्हणून तो माझ्यामते फार महत्र्ाचा आहे. मी मात्र
अनुर्ाि करण्याच्या सोयीसाठी संपूणव महाभारत पंचर्ीस खंडांत हर्भागून
दिले आहे. त्यामुळें इं टरनेटर्र चढर्तांना र् उतरर्तांना सोपे जाईल अशी
अपेक्षा आहे. त्यात मूळ आदिपर्ावचे पांच खंड के ले आहेत, त्यातील हा पहहला
खंड आपण आता र्ाचणार अहात.
महाभारत कधी हलहीले गेले असा प्रश्र्न नेहमी ते र्ाचणार्याच्या
मनात डोकार्तो म्हणून त्याबद्दल थोडे हलहीत आहे. महार्ीर र् गौतम बुद्ध
आपल्याला माहीत आहेत, साधारणपणे इसर्ीसन पूर्व ५५० र्षे ते िोघे
महानुभार् होऊन गेले. जर महाभारताची रचना त्याआधीची असती तर
त्याचा उल्लेख त्याकाळातील जैन र् बुद्ध साहहत्यात हनहश्र्चतच आला असता.
बुद्धाला सांख्यमुनी असें संबोधतात. कारण, त्याचे तत्त्र्ज्ञान सांख्य

हर्चारार्र आधारीत आहे. व्यासांची भगर्त गीता र्ेिांताचे तत्त्र्ज्ञान मांडते
जे तुलनेने अर्ावचीन आहे र् सांख्य हर्चार हा हहिू तत्त्र्ज्ञानातील पहहला
म्हणजे, सर्ावत जास्त जुना समजला जातो. जर ते बुद्धाच्या आधीचे असते तर
हनहश्र्चतच त्याचा प्रभार् बुद्धाच्या हर्चारांर्र झालेला दिसला असता.
हर्शेष करून हे िोघे राजघराण्याचे होते म्हणजे त्यांचे हशक्षण त्या काळातील
सर्ोत्तम असणारच मग त्याच्या अभ्यासात गीता, कृ ष्ण हे आले असते.
हर्शेषकरून जर ते िोघे धमावर्र काम करत होते तर हे अपेहक्षत आहे. परं तु,
प्रत्यक्ष असें दिसते कक, त्या िोघाच्याही तत्काहलन साहहत्यात तो उल्लेख
आढळत नाही. ह्ाचा अथव महाभारत त्यानंतरच्या काळात रचले गेले असार्े.
िुसरा अंिाज असा कीं, र्ेिांत तत्त्र्ज्ञान हलहीणारे व्यास र् महाभारतकार
व्यास एकच व्यहि होती असें साधार मानले जात आहे. र्ेिांताचा सार
महाभारतातील

गीतेत आहे. र्ेिांत तत्त्र्ज्ञानाचा उगम त्याच सुमारास

झाला हे सर्वमान्य आहे. महाभारत हलहीणारे व्यास सांगतात, र्ेिांचा हर्सर
पडत चालला आहे तरी ते ज्ञान सोप्या भाषेत सामान्यानां समजार्े म्हणून
कथारुपातून ते उपलब्ध व्हार्े ह्ासाठी त्यांनी महाभारत ही काल्पहनक
रचना के ली आहे. असें सर्व पहाता आपण अंिाज करू शकतो कक, महाभारत
इसर्ीसन पूर्व ४००च्या सुमारास म्हणजे, अशोक सम्राटाच्या आधी हलहीले
गेले असार्े.
महाभारतात स्र्तः व्यास एक पात्र अशी भूहमका करतांना दिसते.
त्याप्रमाणे कृ ष्ण म्हणून जे पात्र आहे त्याचे सगळे कतवव्य पहाता व्यास ज्यांचे
खरे नांर् कृ ष्ण द्वैपायन आहे, तेंच करीत आहेत असे र्ाटते. म्हणजे

महाभारतकार व्यास त्यांच्या रचनेत िोन भूहमका करतांत असें म्हणार्े
लागेल. त्यामुळें असे समजण्यास हरकत नसार्ी कीं, महाभारत त्यांच्या
कल्पनांचाच एक भाग आहे.
माझ्या मते, अशा चचेत र्ेळ व्यथव न घालर्तां हहिून
ं ी
महाभारतातील कथांतून काय सांगार्याचे आहे ते पहार्े. एक ऐहतहाहसक
िस्तऐर्ज

म्हणून

महाभारत

उपयोगी

येईल
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नाही.

महाभारतातील कथा पहाता, त्यातील अहतरं हजत प्रसंग हेंच सांगतात कक हे
सगळे कपोलकहल्पत आहे. परं तु, त्यांतून जे हशकर्ण्याचा प्रयत्न झाला आहे
तो अप्रहतम आहे.
आपल्याकडे इं ग्रजांनी सांप्रतची हशक्षण पद्धती आणली त्या आधी
हहिूत
ं ील हद्वज, पाठशाळांतून प्राथहमक हशक्षण घेत असत. त्यात प्रथम, अक्षर
ओळख नंतर गहणत र् महाभारत हशकर्ले जाई (पुरोहहत ब्राह्मणांच्या
पाठशाळांतून त्याहशर्ाय कमवकांडाच्या पोथ्या हशकर्ल्या जात) हे लक्षात
घेतले पाहहजे. कारण, महाभारतातून माणसाला जीर्न कसे जगार्े
त्याबद्दलचे मागविशवन हमळते. महाभारत हे एक शैक्षहणक माध्यम म्हणून
र्ापरात होते. आपल्या हशर्ाजी राज्यांचे हशक्षण महाभारतातूनच झाले
होते. त्यातून जे हनतीशास्त्र हशकर्ले आहे तेंच आपले हशक्षण होते. माझ्या
मते, हाच उद्देश र्ाचकांनी डोळ्यासमोर घेऊन महाभारत र्ाचार्े, धार्ममक
ग्रंथ समजून भाबडेपणे र्ाचू नये. कारण तो धार्ममक ग्रंथ नाही. महाभारतात
अनेक बौद्धीकं आहेत जसें भगर्त गीता, हर्िूर गीता, कहणक गीता र्गैरे. ते

सगळे जीर्नाचे ज्ञान आहे म्हणून प्रत्येक शहाणा हहिू महाभारत र्ाचण्यात
ठे र्ेल तर त्याचे भले होईल. त्यांना ते सहजपणे हमळार्े म्हणून हा प्रपंच
आरं भला आहे. ई-साहहत्य त्याचे हर्नामुल्य हर्तरण करणार आहे म्हणून
त्यांना शतशः
धन्यर्ाि.
अशोक कोठारे
माझा
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ह्ा र्रून आपण माझ्याशी संपकव करू शकता.
ह्ा पुस्तकाचे मुद्रण करण्यासाठी अनुर्ािकाची
आधी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. न घेतल्यास तो गुन्हा
ठरे ल र् त्यार्र योग्य कारर्ाई होईल.
ह्ा ई-पुस्तकाचे हर्तरण ई-साहहत्य करणार आहेत परं तु, हे ईपुु्स्तक कोणीही कोणालाही हर्नामुल्य भेट िेऊ शकतो.
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-महाभारत आदिपर्व खंड पहहला -

प्रस्तार्ना

आदिपर्ावची थोडक्यात माहहती - आदिपर्व हे महाभारतातील
पहहले पुस्तक आहे. आदिपर्ावच्या एका आर्ृत्तीत १९ भाग आहण २३६
अध्याय आहेत इतर आर्ृत्तीत २२५ अध्याय आहेत. आदिपर्ावत उग्रश्रर्
सौतीने जमलेल्या ऋषींस नैहमष र्नात सांहगतले जे पूर्ी जनमेजयाने
आरं भलेल्या सपवसत्रात र्ैशंपायनने तहक्षलात सांहगतले होते. त्यामध्ये
महाभारतातील इतर अठरा भागातील कथाभागाचा सारांश दिला आहे.
त्यात भरत र् भृगुर्ंशांची माहहती दिली आहे. त्याच्या मुख्य भागात कु रु
राज्याच्या राजपुत्रांचे जन्म र् धृतराष्ट्राने पांडर्ांर्र काय आरोप के ले त्याचा
र्ृतांत आहे. महाभारतात र्ंश हा शब्ि घराणे ह्ा अथी र्ापरला जातो हे

लक्षात घ्यार्े.
१. अनुक्रमहणका पर्व – सौती र्नात ऋषींना भेटतो. ते ऋषी
त्याच्या तोंडू न महाभारत ऐकण्याची इच्छा िाखर्तात. ह्ा पर्ावत महाभारत
ग्रंथाचे महत्र् सांहगतले आहे. त्याहशर्ाय माणसाच्या स्र्भार्ाचा अभ्यास र्
तो कां झाला पाहहजे ते सांहगतले आहे.
२. संग्रह पर्व – महाभारतातील अठरा भागांचा सारांश आहे.

३. पौश्य पर्व – जनमेजय, आरुनी, उतंक, पौश्य आहण तपस्र्ी
धौम्य ह्ाच्या कथा.
४. पौलोमा पर्व – भागवर् र्ंशातील लोक र् रुरू ह्ाच्या कथा.
च्यर्न र् पौलोमाच्या कथा.
५. अष्टीक पर्व – समुद्र मंथनातून जग हनर्ममतीची महाभारतातील
संकल्पना दिली आहे. धमावची संकल्पना, बंधन र् मुहि ह्ाची चचाव आहे.
नागांबद्दलची गोष्ट दिली आहे. जनमेजय सर्व नाग यज्ञात बळी िेऊन मारून
टाकण्याचा संकल्प सोडतो. शेर्टी नागांना र् सर्व प्राहणमात्रांना अहहसेच्या
तत्त्र्ानुसार संरक्षण हमळते. अष्टीकच्या जन्माची कथा आहे.
६. आदिर्ंशार्तरण पर्व – ह्ात पांडर् र् कु रु राजपुत्रांची माहहती,
सत्यर्ती, कणव, र्ासुिर्
े र् आहणमंिव्य ह्ाची कथा सांहगतली आहे. त्यात
ब्रह्माला हर्नंती के ली आहे कक, त्यांने जगातील गोंधळ संपर्ण्यासाठी अर्तार
घ्यार्ा.
७. संभर् पर्व – जगात जीर्न र् िेर् ह्ाचे संबंध सांहगतले आहेत.
द्रोण, क्रोना र् इतर तपस्व्यांची माहहती दिली आहे. िुष्यंत र् शकुं तला ह्ांचे
प्रेम प्रकरण, भरताचा जन्म, शकुं तला िुष्यंताकडे जाते र् तेथे तो प्रथम हतचा
अव्हेर करतो त्यानंतर आठर्ण आल्यार्र माफी मागतो र् भरताला
स्र्ीकारतो, भरत राजपुत्र होतो. िेर्यानी, पुरु, यिु आहण पौरर् र्ंशाची
माहहती आहे. पांडर् भार्ंडे र्नात कशी माघार घेतात र् धृतराष्ट्र त्यांच्यार्र

आरोप करतो, हे सांहगतले आहे. कुं तीचा स्र्यंर्र, माद्रीचे लग्न, हर्िूर कसा
पांडर् र् कौरर्ांत समन्र्य आणण्याचा प्रयत्न करतो ते दिले आहे.
८. लक्षागृह-िाह पर्व – कहणक, धृतराष्ट्राचा प्रधान त्याला सल्ला
िेतो. त्यात राजाने राज्य कसे करार्े त्याबद्दल सांगतो. कपट कारस्थान
राजकारणात, युद्धात कसे उपयोगाचे असते ते तो त्याला हशकर्तो. कोल्हा,
र्ाघ, उं िीर, मुंगुस आहण हरण ह्ाच्या रुपककथांतून, प्रधान कहणक िाखर्ून
िेतो कक, राजाने आपल्या कमजोरीर्र जास्त लक्ष न िेता, शत्रुच्या
कमजोरीर्र जास्त लक्ष दिले पाहहजे. खोट्या िोस्तीचा हर्ाला िेऊन क्रौयावने
शत्रुचा कसा पाडार् करार्ा ते त्यांने हशकर्ले. त्यानुसार धृतराष्ट्र पांडर्ांसाठी
र्नात एक ज्र्ालाग्राही पिाथांपासून घर बनर्तो र् त्यात त्यांना गोड बोलून
रहाण्यास सांगतो. उद्देश असा कक, त्यात जेव्हां ते घर पेटेल तेव्हां ते सर्व
जळू न जातील. हर्िूर जो सिाचारी होता तो सांगतो कक, कहणकाच्या
सल्ल्याने हे घर बनर्ले आहे म्हणजे त्यात कांहीं काळे बेरे आहे र् पांडर्ांना तो
सार्ध करतो. पांडर् त्या सल्ल्यानुसार त्या घरातून भुयार करून त्या द्वारा,
जेव्हां ते घर पेट घेते तेव्हां हनघून जातात. म्हणून र्ाचतात. धृतराष्ट्र मात्र
असें समजतो कक, पांडर् मेले.
९. हहहडब र्ध पर्व – लक्षागृहातून र्ाचल्यार्र पांडर् भटकत
रहातात. त्यात भीम र् हहडींबा राहक्षहशणीचे प्रेम र् हर्र्ाह. त्या प्रेमापोटी
ती स्र्ताच्या भार्ांस हर्रोध करते. भीम र् हहहडबाच्या भार्ाचे युद्ध, त्यात

हभमाच्या अचाट ताकिीचे िशवन, भीम र् हहहडबा ह्ांना एक मुलगा होतो
त्याचे नांर् घटोत्कच.
१०. बकासूर र्ध पर्व – पांडर्ांचे एकाचक्र मधील जीर्न, भीम
आणखीन एका राक्षसास, बकासूरास मारतो. कारण त्यांने एकाचक्र मधील
लोकांना फार त्रास दिला होता. महाभारताची नाईका, द्रौपिीचा जन्म पहर्त्र
अग्नीतून होतो. पांडर् जीर्ंत असार्ेत अशी र्ाताव सर्वत्र पसरते.
११. चैत्ररथ पर्व – पांडर् पांचाल िेशाकडे हनघतात. तापती,
हर्श्र्र्ाहमत्र र् र्हसष्ठ ह्ांच्या कथा. भृगुर्ंशाचा छळ र् नाश ह्ाची माहहती.
१२. स्र्यंर्र पर्व – पांडर् पांचाल िेशात येतात. द्रौपिीचा
स्र्यंर्र होतो. त्यासाठी पांडर् गुप्तर्ेशात येतात. अजुवन र् भीम स्र्यंर्रात
द्रोपिीला हजकतात. हतचा हर्र्ाह पांचही पांडर्ांशी होतो. तेथे कृ ष्ण गुप्त
र्ेशातील पांडर्ांना ओळखतो.
१३. र्ैर्ाहीक पर्व – द्रोपिीला आनंि होतो कक, पांडर् हजर्ंत
आहेत. ती तो हर्र्ाह आनंिाने मान्य करते.
१४. हर्िूर गमन पर्व – हर्िूर कपटी कौरर् आहण हनष्कपटी पांडर्
ह्ांच्यात समेट करण्याचा प्रयत्न करतो. ह्ा पर्ावत कणव, हभष्म, द्रोण र् हर्िूर
ह्ाचे युहिर्ाि दिले आहेत.

१५. राज्यलाभ पर्व – पांडर् हहस्तनापुरास कृ ष्णाच्या कृ पेने
येतात. नगराची पुन्हा रचना करतात. सुंि, उपसुंि आहण नारि ह्ाची कथा.
१६. अजुवन धमावचे उल्लंघन करतो. तो स्र्ेच्छेने हनघून जातो. तो
उलुपीशी हर्र्ाह करतो. अप्सरांना सोडर्तो. अशा कथांतून अजुवनाचे सामथ्यव
िाखर्ले आहे. अजुवन र् कृ ष्ण चांगले हमत्र होतात. अजुवन द्वारके ला जाऊन
कृ ष्णाबरोबर राहू लागतो.
१७. सुभद्रा हरण पर्व – अजुवन सुभद्रेच्या प्रेमात पडतो र् नंतर
हतच्याशी म्हणजे, कृ ष्णाच्या बहहणीशी हर्र्ाह करतो. त्यामुळे र्ृहश्र्न
(बलराम) हचडतो र् अजुवनाशी युद्धास हनघतो. कृ ष्ण त्याला त्यापासून
अडर्तो.
१८. हरण हरीका पर्व – अजुवन सुभद्रेबरोबर परत येतो. ते लग्न
करतात. त्यांना अहभमन्यु नांर्ाचा मुलगा होतो. द्रौपिीच्या पांच मुलांची
माहहती दिली आहे.
१९. खांडर् िाह पर्व – युहधष्ठीर राजगािीर्र बसतो. चांगला राजा
कसा असार्ा त्यार्र चचाव आहे. र्रूण, अग्नी र् इं द्र ह्ांच्या गोष्टी. कृ ष्ण
(अच्युत) र् अजुवन आदिशहिशी लढतात र् त्यांचे एकहत्रत सामथ्यव
िाखर्तात.

- आदिपर्व कथानक प्रारं भ–
- भाग पहहला -

ॐ, नर र् नारायण अशा आिरणीय पुरुषांस नमन करून, तसेंच
सरस्र्ती िेर्ीचे स्मरण करून जय शब्िाचा उच्चार करून लोमहषवनाचा
मुलगा उग्रश्रर्, मुळ पुरुष, सुत म्हणून, आडनांर् सौती आहे, ज्याला पुराणांचे
चांगले ज्ञान आहे, असा तो एके दिर्शी नैहमष अरण्यात जमलेल्या र्
आपापल्या आसनांर्र बसलेल्या सर्व ऋषीमुनींना नम्रभार्ांने लर्ून नमस्कार
करतो. त्यात बारा र्षावचे तप के लेल्या शौनक कु लपती ऋषीचा समार्ेश
होता. ते सर्व ऋषीमुनीसुद्धा त्याला आिरपूर्वक अहभर्ािन करतात र् त्याचे
कु शल मंगल हर्चारतात. त्या नंतर पुन्हा सर्व जण आपापल्या आसनांर्र
बसतात. लोमहषवनाचा मुलगा उग्रश्रर्सुद्धा त्याच्या आसनार्र बसतो. सर्व
कांही व्यर्हस्थत आहे हे पाहहल्यार्र एक ऋषी त्याला हर्चारतो, "आपण
कोठू न आला आहात, कमला सारखे डोळे असलेला तू आजर्र तुझा काळ
कसा व्यतीत के लास ते सहर्स्तार सांग"?
बोलण्यात हुशार असलेला सौती, त्यांना समाधान होईल अशी
समपवक उत्तरे िेतो. पुढे तो सांगतो, कृ ष्ण-द्वैपायनानी रचलेल्या महाभारत
नांर्ाच्या रचनेचे र्ाचन र्ैशंपायनाने जनमेजयाच्या सपव यज्ञाच्या र्ेळी

राजपुत्र पररहक्षताच्या उपहस्थतीत के ले, त्यातील पहर्त्र र् अजब अशा कथा
ऐकू न तसेंच, हर्हर्ध पहर्त्र स्थळांची र्णवने ऐकू न माझ्या मनात त्या
सर्ांबद्दल कु तुहल उत्पन्न झाले र् म्हणून मी बरे च िेशाटन के ले. त्यात
ब्राह्मणांनी पुजलेले र् समंतपंचक म्हणून ओळखले जाणारे कु रुक्षेत्र जेथे, कु रु
र् पांडर् ह्ांचे युद्ध झाले ते सुद्धा पाहहले, ज्याचे र्णवन महाभारतात के ले
गेलेले आहे. हे सर्व के ल्यानंतर मी तुम्हाला भेटत आहे. अहो हद्वजांनो, मी
आता त्या पुराणातील पहर्त्र कथा ज्यांत अध्यात्म र् प्रपंच अशा सर्ावत
उपयोगी असणारे शहाणपण आहे, जे मनुष्य जातीस मागविशवन करण्यासाठी
सांहगतले आहे ते सांगणार आहे. त्यार्र सर्व ऋषी प्रहतसाि िेतात र्
बोलतात, ही पुराणे जी ऋषी कृ ष्ण-द्वैपायनाने महाभारताच्या रुपात िेर् र्
ब्रम्हषी अशा िोघांना सांहगतली र् जी र्ेिाचे सार आहेत, ज्यात अनेक
शास्त्रांचा अभ्यास आहे. असे महाभारत आम्ही तुझ्या कडू न ऐकण्यास उत्सुक
आहोत. आम्हाला माहीत आहे कक, ते प्रथम र्ैशंपायनाने व्यासांच्या
सांगण्यार्रून जनमेजयाच्या सपवयज्ञाच्या प्रसंगी गाईले होते.
सौती त्यार्र ईशान िेर्ांस (महािेर्) र्ाकू न नमस्कार करतो.
ईशान िेर् जो सर्व पुजतात, ज्याला सर्व अध्यव िेतात, जो अहतशुद्ध आहे, जो
माणसाला समजता येतो र् नाहीसुद्धा समजत असा हर्लक्षण आहे, जो
सर्ांचा हनमावता आहे, जो पुरातन, अनंत आहे, ज्याला कांहीं हर्ष्णू
संबोहधतात. जो पूणवस्र्रूप असा हरी आहे, जो सर्वज्ञानाचा उगम आहे, जो
चर र् अचरांमध्ये आहे, ज्याचे स्थान हत्रलोकांच्या (स्र्गव, पृथ्र्ी र् पाताळ)

बाहेर आहे. त्याला स्मरून मी व्यासांनी सांहगतलेले बोलतो. कांही भाट ह्ाचे
आधीपासून र्ाचन करीत आहेत. ह्ा पुराणाचा सर्वत्र प्रचार होईल. कारण,
हे सर्वज्ञानाचे भांडार आहे, जे जगातील तीन गुणांचा (सत्त्र्, रजसु् र् तमसु्)
गाभा आहे. हद्वज ह्ाचा अभ्यास करीत आहेत. आहण ज्यात सुंिर असे काव्य
आहण र्ाङमय आहे.
सौती पुढे सांगतो, "जेव्हां जगात पूणवपणे अंधक्कार होता, अशार्ेळी
एक हर्शाल अंड जे सर्व जीर्सृष्टीचे मूळ आहे, ते त्या अंधक्कारातून उत्पन्न
झाले. ज्याचे नांर् होते महादिव्य. ही गोष्ट युगाच्या प्रारं भी झाली. ज्यात
ब्रह्माचा, अहद्वतीय ज्याचे र्णवन करता येणार नाही, असा प्रकाश आहे.
ज्याच्यातून असलेले र् नसलेले असें सर्व उत्पन्न होत असते. त्यानंतर त्यातून
हपतामह ब्रह्म अथावत, प्रजापती र् सुरगुरू आहण स्थानु उत्पन्न झाले. त्यानंतर
त्या अंड्यातून बाहेर आले आणखीन एकर्ीस प्रजापती त्यांची नांर्े आहेत,
मनु, र्हसष्ठ र् परमेश्थी, िहा प्रचेता, िक्ष, आहण िक्षाचे सात मुलगे. त्या
नंतर त्या अंड्यातून बाहेर आले अहद्वतीय सामथ्यव असलेला माणूस ज्याला
सगळे ऋषी हर्श्र्र्िेर् म्हणून ओळखतात. त्यानंतर आले आदित्य, र्सू र् जुळे
अहश्र्र्नी कु मार, यक्ष, साध्ये, हपशाच्चे, गुह्क आहण हपतर. त्यानंतर अनेक
ब्रह्मषी जे त्यांच्या महान गुणांसाठी ख्यातनाम आहेत ते आले. अशाररतीने
त्यांच्या प्रभेने स्र्गव, आकाश, काळ ज्यातून दिर्स र् रात्री, मांस, मोसम, पक्ष
(पंधरर्डे) असे तयार झाले. अशा ररतीने आज आपल्याला माहीत असलेली

सजीर् र् हनजीर् िृष्यसृष्टी उत्पन्न झाली र् माहीत नसलेली अिृष्य सृष्टी
सुद्धा उत्पन्न झाली".
ही सृष्टी ह्ा युगाच्या अंती पुन्हा एकत्र होऊन त्यांचे हर्हर्ध रुपं
हरर्तील र् त्या हर्शाल अंड्यात रुपांतरीत होतील. त्यानंतर जेव्हां िुसरे युग
सुरू होण्याची र्ेळ येईल तेव्हां पुन्हा त्या हर्शाल अंड्यातून पुन्हा नर्ीन सृष्टी
हजचे गुण किाहचतु् र्ेगळे असतील ती उत्पन्न होईल. हे असे अनंत काळ एका
मागोमाग एक असें सतत होत आहे र् एकाद्या चक्राप्रमाणे हे होत आहे.
िेर्ांची संख्या ३६,३३३ आहे. दिर्ाचे (हर्र्स्र्ानाचे) मुलगे
आहेत, बृहद्भानु, चक्षु, आत्महर्भर्सू, सहर्त, ररहचक, अकव , भानु, आसर्ह,
मह् आहण रर्ी. त्यांत मह् हा सर्ावत लहान होता. त्याचा मुलगा िेर्व्रत.
त्याचा मुलगा सुव्रत, ह्ाला तीन मुलगे झाले, त्यांची नांर्े अशी, िसज्योती,
शतज्योती र् सहस्रज्योती. त्या सर्ांना असंख्य मुले झाली. त्यांच्या पासून
कु रु, यिु, ययाहत, इक्ष्र्ाकू र् भरत र्ंश (घराणी) सुरु झाले. त्यांतून अनेक
राजषी जन्मले. हे सगळे ह्ा पृथ्र्ीर्र हनरहनराळ्या रठकाणी र्स्ती करून
राहीले. त्यांनी र्ेि, योग, हर्ज्ञान, धमव, अथव, काम र् इतर हर्षयांचा अभ्यास
के ला. त्यांतून माणसांने कसे जगार्े त्यांचे हनयम तयार झाले. माणसाच्या
इहतहासाचा अभ्यास श्रृतींनी सांभाळू न ठे र्ला. ते सगळे ज्ञान व्यासऋषींनी
महाभारत ह्ा रचनेतून सर्ांसाठी हलहून ठे र्ले आहे. हे ज्ञान हर्स्तृत र्
संहक्षप्त असें िोनही प्रकारे त्यांनी लोकांसाठी करून ठे र्ले आहे. ज्याला ज्या
प्रकारे ते घ्यार्याचे आहे त्यांने त्या प्रकारे ते घ्यार्े असें आहे. कांहीं प्रथम मंत्र

पठण करून मग र्ाचतात तर कांहीं ते गोष्टीरुपात र्ाचणे पसंत करतात.
कांहीं सगळे र्ाचतात तर कांहीं त्यांच्या गरजेपुरतेच र्ाचतात. कांहीं ते
मुखोद्गत करतात तर कांहीं फि त्यातील हनतीबोध लक्षात ठे र्तात.
सत्यर्तीच्या मुलांने तपस्या र् अभ्यास करून र्ेिांचा अथव समजून
घेतला. त्यानंतर त्यांने ही (महाभारत) रचना के ली. रचना पूणव झाल्यार्र
त्या ऋषी पराशराच्या मुलाने, कृ ष्ण-द्वैपायन व्यासांनी, हे ज्ञान लोकांपयंत
कसे पोहोचर्ार्याचे त्याचा हचतेत होता, ते पाहून सर्वज्ञ ब्रह्मिेर्ांने त्याला
भेटण्याचे ठरर्ले र् जेथे व्यासमुनी होते तेथे ते गेल.े व्यासांभोर्ती इतर
मुनीजन जमलेले होते. ब्रह्मिेर् आलेले पाहून ते सर्वजण त्यांचे स्र्ागत
करण्यासाठी पुढे सरसार्ले. ब्रह्मिेर्ासांठी आसन तयार के ले गेले र् त्यांना
बसण्याची हर्नंती झाली. त्यानंतर व्यासमुनी त्या ब्रह्मिेर्, अथावतु् हहरण्यगभव
जेथे बसलेले आहेत त्या आसनाभोर्ती एक चक्कर मारून (प्रिक्षणा करून)
उभे राहहले. त्यार्र हहरण्यगभव म्हणाले, हे मुनीर्र, मी परमेहश्थ तुला
आसनार्र बसण्याची हर्नंती करतो. त्यानंतर व्यासमुनी मोठ्या आिरपूर्वक
परमेहश्थस सांगतात,
"मी हे काव्य माझ्या कल्पनेतून रचले आहे ज्यात र्ेिाचे ज्ञान आहण
इतर आर्श्यक ज्ञान जे उपहनषिांत र् इतरत्र पसरलेल्या अर्स्थेत आहे ते
ह्ात गोष्टीरुपांने पुराणकथांच्या स्र्रुपात असें दिले आहे कक, आज, काल र्
उद्या अशा सर्व समयी उपयोगी येईल. जीर्नातील नाश, भय, आजार, असणे

र् नसणे, हर्हर्ध हर्चारप्रर्ाह, जीर्नाचे अनेक प्रकार, चारही र्णांची
कतवव्ये, र्ैराग्य, संन्यास, प्रपंच इत्यादि गोष्टी तसेंच, चार युगाची माहहती,
ऋगु्, साम, यजु हे र्ेि आहण आत्म्याचे अध्यात्म र् जीर्ाचे अध्यात्म असें
हर्हर्ध हर्षय हर्हर्ध कथांतून सांहगतले आहेत. न्याय शास्त्र, शरीरशास्त्र,
रोगांचे शास्त्र, इतर हजर्ांबद्दलची ियाबुहद्ध ह्ांचासुद्धा परामशव घेतला
आहे". तसेंच यात्रेची रठकाणे, इतर तीथवक्षेत्रे, पहर्त्र नद्या, पर्वत, समुद्र,
महत्र्ाची र्ने, नगरे , राष्ट्रे, भाषा, कल्प, लोकांच्या हर्हर्ध चालीरीती, असे
जे, जे हर्षय माणसास ज्ञात होणे जरुरीचे आहे ते सर्व त्यात घेतलेले आहेत.
असें पुस्तक कोणी िुसरा किाहचतु् हलहील, असें हे आहे". एर्ढे बोलून
व्यासमुनी थांबले.
त्यार्र ब्रह्मिेर् बोलतात, "हे व्यासमुनी, मी तुझ्या दिव्य अशा
ज्ञानाचा ह्ा सगळ्या आिरणीय मुनीर्रांच्या समक्ष आिर करतो. तू ह्ा
रचने द्वारा हर्श्र्र्ाचे सत्य लोकांना समजार्े म्हणून प्रथमच सांहगतले आहेस.
तू ह्ाला काव्य म्हणतो आहेस तेव्हां ते काव्य म्हणूनच भहर्ष्यात ओळखले
जाईल. तुझ्यासारखा प्रहतभार्ान कर्ी होणार नाही. जसें तीन आश्रम
(ब्रह्मचयावश्रम, गृहस्थाश्रम र् संन्यासाश्रम) र्ेगर्ेगळे असतात तरी गृहस्थाश्रम
श्रेष्ठ असतो तसेंच तू सर्व कर्ींमध्ये श्रेष्ठ असशील". त्यानंतर हहरण्यगभव
सांगतात, "माझ्यामते, ह्ा रचनेचे हलखाण श्री गणेश ह्ांनाच सुपुिव के ले
पाहहजे कारण, तोंच असे काव्य व्यर्हस्थतपणे हलहू शके ल".

त्यानंतर सौती पुढे सांगतो, ब्रह्मिेर् असे व्यासमुनीस बोलून
आपल्या हनजस्थानी हनघून जातात. त्यानंतर व्यास गणेशाचे स्मरण करू
लागतात. गणेश, जो हर्घ्नहताव आहे, जो इच्छापूती करण्यासाठी ख्यातनाम
आहे, व्यासाच्या पुढे येतो. व्यास त्याला आिरपूर्वकपणे प्रणाम करतात र्
त्याला बसण्याची हर्नंती करतात. त्यानंतर व्यासमुनी त्याला हर्नंती करतात
कक, "अहो गणांच्या चालका, तू माझ्या ह्ा (भारत) रचनेचे हलखाण
करण्यास तयार होहशल कां? मी माझ्या कल्पनेतून रचले असून र् जे मी
आता पुन्हा सांगणार आहे. ही हर्नंती ऐकू न, परमपुज्य असें गणेश त्याला
म्हणतात, "तू जर ककहचतही न थांबता हे सांगणार असशील तरच मी ते
हलहीण्यास तयार आहे".
त्यार्र व्यासमुनी बोलतात, "जर मी हर्चार करण्यासाठी थांबलो
तर तू हलहीण्याचे थांबर्". अशाररतीने ठरल्यानंतर श्री गणेश हलहीण्यास
सज्ज होतात. ॐ उच्चारून गणेश हलहीण्यास सुरुर्ात करतात. गणेशास
हलहीण्यास त्रास व्हार्ा र् त्या द्वारा आपल्याला काव्य रचण्यास अर्धी
हमळार्ा म्हणून व्यास मुद्दामच हक्लष्ट शब्िरचना असलेली काव्य पंहि तयार
करून (महा)भारत सांगण्यास सुरुर्ात करतात.
सौती पुढे सांगतो, मी त्यातील आठ हजार आहण आठशे पंहि
आठर्तो, शुक (व्यासाचा मुलगा) र् संजयसुद्धा त्या पंहि जाणतात. अजब

परं तु, अथवपूणव अशा त्या समजण्यास सर्वज्ञानी गणेशालासुद्धा अर्घड होत्या.
तरी व्यासऋषी मात्र त्या झपाट्याने बोलत होते.
डोळ्यात काजळ घातल्याने जसें डोळे स्र्च्छ होतात र् सर्व गोष्टी
स्पष्टपणे दिसू लागतात तसें ह्ा महाभारताच्या र्ाचनाने अज्ञानरुपी अंधार
पार हनघून जातो र् जीर्नातील हर्हर्ध छटा ज्या ह्ात सांहगतल्या आहेत
त्यात धमव, फायिा-तोटा, सुख-िुःख, मोक्ष र् मयाविा तत्त्र् ह्ाची माहहती,
माणसाचे अज्ञान घालर्ण्यास उपयोगी येते. पुर्मणमेचा चंद्र त्याच्या मंि
प्रकाशाने जसें कमळाच्या पाकळ्या उमलण्यास मित करतो, तसें ह्ा
पुराणकथा माणसाच्या शहाणपणात सार्काशपणे र्ाढ करण्यास मित
करतात. पुराणांतून जो गतकमावचा इहतहास िाखर्ला जातो त्यातून मागे
के लेल्या चुकांची कल्पना येते र् माणूस सार्ध होत असतो. त्यामुळे ह्ा
जगाच्या व्यर्हाराची चांगली जाण माणसाला प्राप्त होते असें हे महाभारत
र्ाचण्याचे फायिे आहेत.
महाभारत हा समजा एक र्ृक्ष आहे, तर त्यातील आदिपर्व त्याचे
सारांश बीज आहे. इतर पर्ांची तुलना, पौलोम र् अष्टीके त्याची मुळं आहेत.
संभर् त्या र्ृक्षाचे खोड आहे. सभा र् अरण्य ही नर्ीन पालर्ी आहेत.
त्यातील अरणी ही ह्ांना जोडणारी हर्णकामाची सुई आहे. हर्राट र् उद्योग
हे गाभा आहेत. हभष्म शाखा आहे, द्रोण पांने आहेत, काम फु लं आहेत, सल्य
त्यांचा सुगंध आहे, स्त्री र् ऐहशक त्या र्ृक्षाच्या सार्ली सारखे आहेत. शांहत
हे त्याचे फळ आहे, अश्र्र्मेध हा भाग त्या र्ृक्षातील रस आहे, आश्रमर्ाहसका

ही जागा आहे जेथे हा र्ृक्ष उभा आहे. मुसळ हे र्ेिाचे ज्ञान आहे, असा हा
महाभारत र्ृक्ष माणसाच्या मनात येणारे गोंधळ र् गैरसमज रुपी ढगे
अडर्तो. म्हणून, महाभारत सर्ांना जगण्याचा अथव हशकर्तो. एर्ढे सांगून
पुढे सौती म्हणतो, "आता मी तुम्हाला सांगतो कक, ह्ा महाभारत रुपी
र्ृक्षापासून काय आणखीन दकती चर्िार फळे हमळतात. म्हणून कोण्याही
माणसांने हा महाभारत र्ृक्ष नष्ट करू नये".
नंतर सौती महाभारतातील कथानक सांगण्यास सुरुर्ात करतो.
"त्याचे असें झाले कक, गंगापुत्र हभष्माच्या हर्नंती र्रून कृ ष्णद्वैपायन, अथावतु् व्यास, हर्हचत्र र्ीयव राजाच्या िोन बायकांपासून तीन
तेजस्र्ी दिसणार्या मुलांचा हपता होतो. त्या राजपुत्रांची नांर्े धृतराष्ट्र, पंडु र्
हर्िूर अशी होती. त्यानंतर व्यास त्याच्या तपस्येसाठी आपल्या घरी हनघून
जातो. हे तीन पुत्र त्याचा जीर्न प्रर्ास संपर्ल्यार्र (म्हणजे ते मेल्यार्र)
एकिा जेव्हां जनमेजय राजा र् अनेक हर्द्वान ब्राह्मण व्यासाना हर्नंती
करतात कक, त्याने महाभारत र्ाचार्े तेव्हां तो त्याचा हशष्य र्ैशंपायनाला
त्या लोकांना महाभारत सांगण्याची आज्ञा करतो. जनमेजय राजाकडे जो सपव
यज्ञ होऊ घातला होता त्यात जो मधला र्ेळ असे तेव्हा र्ैशंपायन र् त्याचे
सहकारी सिस्य हमळू न हे महाभारत गाऊ लागले.
ह्ा महाभारत रचनेत औरू घराण्याचे औिात्य, गांधारचे पाहर्त्र्य,
हर्िूराचे शहाणपण, कुं तीचा हनमवळपणा, त्याहशर्ाय व्यासांनी र्ासुिर्
े ाची

(कृ ष्ण) िैहर्कता, पंडुच्या पांचही मुलांचा चांगुलपणा (िैर्ी संपिा) आहण
त्याच बरोबर धृतराष्ट्राच्या मुलांचे िुगुवण (असुरी संपिा) अगिी योग्यरीत्या
िशवहर्लेले आहेत.
व्यासांनी ह्ा महाभारत ग्रंथाची रचना के ली त्यात प्रथम फि २४
हजार कडर्ी होती त्या भागास "भारत", असे म्हणतात. त्यानंतर आणखीन
एकशेपन्नास कडर्ी त्यात घातली. हे सर्व त्यांने प्रथम स्र्ताच्या मुलांस,
शुकास हशकर्ली. त्यानंतर त्यांने हे महाकाव्य इतर योग्य हशष्यांना हशकर्ले.
त्यानंतर व्यासांनी आणखीन साठलक्ष कडर्ी त्यात घातली. त्यातील तीस
लाख कडर्ी िेर्लोकात प्रहसद्ध झाली. पंधरालाख कडर्ी हपतरांत प्रहसद्ध
झाली. चौिालाख गंधर्ांत, एक लाख माणसात प्रहसद्ध झाली. िेर्ांसाठी
नारिाने ती गाहयली. िेर्लाने हपतरांसाठी र् शुकांने इतर म्हणजे, राक्षस,
यक्ष ह्ांच्यासाठी गाहयली. माणसांसाठी मात्र व्यासऋषींच्या हशष्याने,
र्ैशंपायनाने गाहयली. र्ैशंपायन हे र्ेि जाणणार्या पहहल्या कांहीं मोजक्या
ऋषींपैकी एक आहेत. आहण आता मी सौती, ती र्ैशंपायनाने गाहयलेली
कडर्ी पुन्हा तुमच्यां पुढे गाणार आहे.
पांडर्ात युहधष्टीर हा एकाद्या मोठ्या र्ृक्षासारखा आहे जो धमव
(कतवव्य ह्ा अथी) र् सद्गुणांचे मूर्मतमंत रूप आहे. अजूवन त्या र्ृक्षाचे खोड,
भीम त्याच्या प्रमुख फांद्या आहण माद्रीची िोन मुले, नकु ल र् सहिेर् हे त्या
र्ृक्षाची पाने, फु ले र् फळे आहेत.

पंडुने त्याच्या चतुराई र् ताकिीने अनेक िेश पािाक्रांत के ले.
त्यानंतर तो मुनीजनांत जाऊन राहू लागला. तो तेथे त्या मुनीजनांसाठी
मृगया करीत असतांना एकिा िुिर्
ै ाने तो एका हरणांस तो हरीण त्याच्या
मािीसह समागम करीत असतांना मारतो. त्यार्ेळी मरता मरता तो हरीण
पंडुला शाप िेतो कक, पंडुसुद्धा त्याच्या पत्नीसह समागम करू शकणार नाही.
त्या शापामुळे पंडुच्या स्त्रीया पुत्र प्राहप्तसाठी इतर िेर्ांसह समागम करण्यास
उद्युि झाल्या. त्यासाठी त्या स्त्रीयांनी धमव, र्ायू र् शुक्र असें िेर् हनर्डले
आहण माद्रीने आहश्र्र्नीकु मार हनर्डले. ह्ा व्यर्स्थेनुसार त्यांना संतहत झाली
र् ती यथार्काश त्यांच्या मातांच्या हनगराणीत मोठी होत गेली. गुरूगृही ते
महान तपस्र्ी अशा मुनीजनांच्या आश्रमात र्ाढत होते र् त्यांच्या बरोबर
धृतराष्ट्राची मुलेसुद्धा मोठी होत होती. गुरूगृही त्यांना र् त्यांच्या चुलत
भार्ांना त्यांचे गुरू मुनीर्र म्हणाले कक, तुम्ही सर्व जण एकमेकांचे बंधू
आहात र् तसेंच पुढे तुम्ही राहहले पाहहजे.
गुरूगृही जेव्हां पांडर्ांचा पररचय पंडुची मुले असा के ला गेला
तेव्हां त्यांना ते खटकले. परं तु, इतर सर्व आश्रमर्ासी मात्र आनंिी झाले र्
मोठ्याने ओरडू न त्यांचे स्र्ागत के ले होते. तरीसुद्धा कांहीं पुटपुटले कक, पंडु
तर अक्षम आहे मग हे कसे असा प्रश्र्न हर्चारू लागले. िुसरे कांहीं तक्रार
करून बोलले, कक, जर ते पंडुचे नसतील तर त्यांना पंडुची मुलं समजणे
दकतपत श्रेयस्कर आहे. अशा शंकाकु शंका धृतराष््ची मुलं अथावतु् कौरर् जरी
करीत होते तरी इतर त्यांचे स्र्ागत पंडुची मुलं म्हणूनच करीत होते. असें

सांगतात कीं, तो त्यांच्या स्र्ागताचा जल्लोश एर्ढा होता कक, त्याचा
आर्ाज स्र्गावपयंत पोहोचला. सुगंधी फु लांनी त्यांचे जे स्र्ागत के ले गेले ते र्
इतर कौतुकाच्या गोष्टी ज्या झाल्या त्या कांहीं के ल्या धृतराष्ट्राच्या मुलांना
आर्डल्या नाहीत र् तेव्हां पासूनच त्यांच्या मनात पांडर्ांबद्दल कायमची
अढी उत्पन्न झाली र् ते त्या पांच जणांचा द्वेष करू लागले.
पांडर्ानी हनत्य हनयमानुसार सर्व र्ेि र् इतर आर्श्यक शास्त्रांचा
अभ्यास पूणव के ला. इतर सर्व आश्रमर्ासी त्यांचे स्र्ागतच करीत होते.
कोणीही त्यांच्या जन्माच्या कारणांर्रून त्यांचा कधीही अपमान के ला नाही.
हशक्षण संपल्यार्र हे पांच पांडर् राज्यकारभारात लक्ष घालून काम करू
लागतात. राजघराण्यातील प्रमुख मंडळी, युहधष्ठराच्या पहर्त्र र्ागणूकीने,
अजुवनाच्या शौयांने र् कुं तीच्या, र्हडलधार्यांशी असलेल्या नम्र र्ागणूकीने
तसेंच नकु ल र् सहिेर्ाच्या नम्रपणांमुळे नेहमी खुष असत.
कांहीं काळांने एका स्र्यंर्राच्या प्रसंगी अजुवन कु मारी कृ ष्णा ह्ा
राजकन्येस इतर राजांना एका अहत अर्घड अशा हतरं िाजीच्या परीक्षेत
हरर्ून हजकतो, र् ह्ा प्रसंगानंतर त्याचे सर्वत्र एक हर्शेष हतरं िाज र् एक
उत्तम योद्धा म्हणून आिरपूर्वक कौतुक होऊ लागते. तो सूयाव प्रमाणे युद्ध
प्रसंगी तेजस्र्ी र्ाटे र् त्याच्या कडे इतर योद्धे पाहू शकत नसत. हर्हर्ध
युद्धांत त्यांने आजुबाजुच्या सर्वच राजांना हरर्ल्यामुळे त्याचा मोठा भाऊ,
युहधष्ठीर असे ठरर्तो कक, आता राजसूय यज्ञ करण्याची र्ेळ आली आहे.

त्याच सुमाराम युहधष्ठीर सर्व आमात्यांच्या सल्ल्याने मगध िेशाच्या
अहत बलर्ान र् क्रूर राजा, जरासंध र् चैत्य ह्ाना मारण्यासाठी भीम र्
अजुवनांस पाठर्तो. ते त्याला मारून मगध िेशातील जनतेला संरक्षण िेतात.
हे यश प्राप्त झाल्यामुळे त्यांचा आत्महर्श्र्र्ास र्ाढतो र् ते राजसूय यज्ञाच्या
तयारीला लागतात. त्या यज्ञामुळे त्याच्या सामथ्यावत मोठी र्ाढ होणार
असते. त्या यज्ञाला त्यांचा चुलत भाऊ, िुयोधन हजर होतो र् त्यांचे,
पांडर्ांचे अफाट र्ैभर्, ज्यात मायासुराने बांधलेला अफाट र्ाडा र् त्यातील
र्ैभर् संपन्न हचजा बघून भयंकर द्वेषाने भडकू न जातो र् पांडर्ांचा कशातरी
प्रकारे नाश करण्याचा हनश्र्चय करतो, त्यात त्याला त्याची सर्व नव्याण्णर्
भार्ंडे सहाय्य करण्यास साहमल होतात. त्यात भर म्हणून कक काय, भीम
एका प्रसंगी िुयोधनाची चेष्टा करून आणखीन त्याच्या द्वेषाची आग
भडकर्तो.
धृतराष्ट्राला त्याच्या मुलाच्या िुगूवणांची जाणीर् असते तरीसुद्धा
के र्ळ पुत्रप्रेमापोटी तो त्याला पांडर्ांबरोबर द्युत खेळण्याची परर्ानगी िेतो.
पांडर्ांचा हमत्र, र्ासुिर्
े अथावतु् कृ ष्ण, जेव्हा ते समजतो तेव्हां तो त्यातील
कपट कारस्थान ओळखतो परं तु, हे हर्धीहलखीत आहे असें समजून पुढे काय
होते ते पहात रहातो. पांडर् र् कौरर् ह्ातील भेि हमटार्ा म्हणून हर्िूर,
हभष्म, द्रोण, आहण कृ प हे बरे च प्रयत्न करतात पण त्याना तो र्ाि हमटर्ता
येत नाही. अखेरीस युद्ध होते र् त्यात क्षहत्रय, क्षहत्रयांस मारून टाकतात.
त्यात पांडर्ांचा हर्जय होते, ती र्ाताव ऐकू न कौरर्ांचा हपता धृतराष्ट्र व्यथीत
अंतःकरणाने आठर्तो, त्याचा पुत्र िुयोधन, कणव र् शकू नी ह्ाच्या र्ल्गना

आहण संजयास सांगतो, अरे , संजया, आता मी जे बोलणार आहे ते ऐकू न तू
माझा हतरस्कार करशील. तू सर्व शास्त्रात र्ाकबगार आहेस, बुहद्धमान र्
व्यार्हाररक शहाणपणात तरबेज आहेस. मी प्रामाहणकपणे तुला सांगतो मला
हे युद्ध अहजबात नको होते, माझ्या घराण्याचा नाश पहाण्यात मला
यहत्कचीतही आनंि र्ाटला नाही. मी कधीही माझी मुलं र् पांडुची मुलं ह्ांत
फरक के ला नाही. मला जाणीर् होती कक, माझी मुलं िुव्यवसनी झाली आहेत
र् ते माझा, मी आंधळा र् र्ृद्ध झालेला असल्यामुळे, द्वेष करतात हे सुद्धा
मला माहीत होते. तरीसुद्धा के र्ळ हपतृत्र्ाच्या मायेमुळे मी हे सर्व सहन
करीत होतो. त्या मायेमुळे मी िुयोधनाच्या सर्व र्ाईट कारर्ायांकडे िुलवक्ष
करीत राहीलो. कारण, त्या राजसूय यज्ञाच्या र्ेळी हभमाने जो िुयोधनाचा
अपमान के ला तो मला सहन झाला नव्हता. जेव्हा त्याला, िुयोधनाला र्
मला कळले कक, तो कधीही युद्धात र् इतर प्रयोजनांतून पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाही तेव्हां मी त्याला माझ्या सासरच्या, गांधारच्या नरे शाचा,
शकु नीचा द्युताच्या माध्यमांने कपट कारस्थान करण्याचा सल्ला मानण्यास
परर्ानगी दिली. त्या पुढे काय झाले ते तू जाणतोसच.
ऐक संजया, ते सगळे झाले हे माझ्या नंतर लक्षात आले. जेव्हां मी
तुला ते सांहगतले तेव्हां तू तुझ्या दिव्य िृष्टीने पुन्हा पाहहलेस. जेव्हां मी ऐकले
कक, अजुवनाने धनुष्याने नेम धरून अर्घड लक्ष्य साध्य के ले र् सुकुमार
राजकन्या कृ ष्णाला जमलेल्या सर्व इतर राजपुत्रांसमक्ष र्रले तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले

कक, मधू घराण्यातील राजकन्या र् श्रीकृ ष्णाची बहीण सुभद्रा अजुवनाने
हर्र्ाह करून द्वारके तून पळर्ून नेली र् हतचे िोन भाऊ, र्ृहश्र्न (श्रीकृ ष्ण र्
बलराम) त्याचे हमत्र म्हणून इं द्रप्रस्थात आले आहेत. तेव्हां मी समजलो कक,
माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मी समजलो कक, अजुवनाने
त्याच्या दिव्य अस्त्रांने िेर्ेंद्र इं द्राने सुरु के लेला पाऊस थांबर्ून अग्नी िेर्ाच्या
आहारी खांडर् र्न जाऊ दिले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना
हरर्ू शकणार नाहीत.
अहो संजय, जेव्हां मला समजले कक, पांचही पांडर् त्यांच्या
आईसह लक्षागृहातून सहीसलामत सुटले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मी ऐकले कक, पांचाल राजकन्या
पांडर्ांनी हजकली र् ती त्यांची पत्नी झाली र् पांचाल नरे श पांडर्ांना
सामील झाला आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, क्षहत्रयांमध्ये श्रेष्ठ र् मगध नरे श जरासंध
हभमांने मल्लयुद्धात मारले, तेव्हां, मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, पांडर्ांनी आपल्या सामथ्यावने
सभोर्ारची अनेक राज्ये हजकू न राजसूय यज्ञ करण्याचे ठरर्ले तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मी ऐकले कक,
भर िरबारात द्रौपिीला अधवनग्न अर्स्थेत ओढू न आणले गेले र् त्या र्ेळी ती
आक्रोश करीत होती र् त्या प्रकाराला संतापून हर्रोध करीत होती, जणू काय

तीला कोणी त्राता राहहलेला नाही तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
जेव्हां मी ऐकले कक, पापी िुःशासन द्रौपिीच्या अंगार्रील उरलेले
एकमेर् र्स्त्रसुद्धा ओढू न काढत असतां हतच्या अंगार्रून भलेमोठे लुगडे
ज्याला कांहीं अंत नाही असें येऊ लागले तो चमत्कार समजल्यार्र मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले
कक, सुबलाकडू न द्युतात युहधष्ठर हरल्यार्र र् त्यांने त्यामुळे त्याचे राज्यसुद्धा
घालर्ल्यार्र सुद्धा त्याचे पांडर् बंधू त्याच्या बरोबर ठामपणे होते ते
समजल्यार्र मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
जेव्हां मला समजले कक, सर्वस्र् घालर्ल्यानंतर सर्व पांच पांडर् हर्नातक्रार
आपल्या मोठ्या भार्ासह जंगलात अनेक त्रास सहन करीत रहाण्यास गेले
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला
समजले कक, त्या रानात रहाणारे तपस्र्ी ब्राह्मण र् त्यांचे स्नातक पांडर्ांशी
मोठ्या आिरांने र्ागत आहेत तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना
हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, अजुवनाने द्वंद्वात प्रत्यक्ष
हत्र्यबकांस (महािेर्ास) हरर्ले र् त्याला प्रसंन्न करून त्याच्या कडू न पशुपत
अस्त्र हमळर्ले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, सद्गुणी र् न्यायी असा अजुवन स्र्गावत
जाऊन तेथील हर्द्या प्रत्यक्ष इं द्राकडू न हशकू न तयार झाला आहे तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले
कक, अजुवनाने कलके य र् पौलोम ह्ांना हरर्ून असे आहशर्ावि प्राप्त के ले कक,

तो अखंड हर्जयीच रहाणार तेव्हा मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, शत्रूंचा हर्नाश करणारा असा
अजुवन इं द्राच्या स्र्गावत जाऊन त्यांने तेथे गोंधळ घालणार्या असूरांचा नाश
के ला र् इं द्राकडू न शाबासकी हमळर्ली तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, भीम र् इतर पांडर्
त्यांच्या मातेसह र्ैश्रर्नात पोहोचले जेथे कोणीही जाऊ शकत नाही तेव्हां
मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला
समजले कक, माझी मुलं कणावबरोबर धोषयात्रेला गेले असतांना त्यांना
गंधर्ांनी पकडू न बंिी के ले र् ते समजल्यार्र पांडर्ांनी गंधर्ांना हरर्ून
त्यांना मुि के ले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, न्याय िेर्ता धमव यक्षाचे रुप घेऊन
युहधष्ठीरास प्रश्र्न हर्चारतो र् त्याची युहधष्ठीर समपवक उत्तरे िेतो तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले
कक, माझ्या मुलांना हर्राटाकडे पांडर् द्रौपिीसह रहात असतांना त्यांना
ओळखता आले नाही तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, माझे श्रेष्ठ सेनानी अजुवनाकडू न
एकट्याच्या सामथ््ावने हरर्ले गेले, जेव्हा हे पांडर् हर्राटाकडे रहात होते,
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला
समजले कक, मधू कु ळातील र्ासुिर्
े ज्यांनी एका पार्लात सर्व पृथ्र्ी
ओलांडली तो पांडर्ांचा समथवक र् पाठीराखा आहे तेव्हां मी समजलो कक,
माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, मत्स्य

िेशाच्या राजांने त्याची गुणी कन्या उत्तरा अजुवनास लग्नात दिली तेव्हा मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले
कक, द्युतात हरलेला र् सर्वकांहीं घालर्लेल्या युहधष्ठीरांनी सात अक्षौहीणी
सैन्य उभे के ले आहे तेव्हा मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हां नारिांनी सांहगतले कीं, अजुवन र् कृ ष्ण नर नारायण आहेत र्
त्याने त्या िोघांना ब्रह्मस्थळी पाहहले आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, भगर्ान श्री
कृ ष्णांने आरं हभलेली, कौरर् र् पांडर् ह्ाच्यात समेट करण्यासाठी अशी,
हशष्टाई कौरर्ांनी स्र्ीकारली नाही तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, कणव र् िुयोधनानी
श्री कृ ष्णाला अटक करण्याचा प्रयत्न के ला असतां श्री कृ ष्णांने त्यांना त्याच्यात
हर्श्र्र्िशवन के ले तेव्हा मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. युद्धाच्या आधी जेव्हां कुं ती अजुवनाच्या रथाजर्ळ उभी राहून रडू
लागली तेव्हां श्री कृ ष्णांनी हतचे सांत्र्न के ले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, र्ासुिर्
े र् हभष्म,
शंतनुचा मुलगा, हे पांडर्ांचे सल्लागार झाले आहेत र् भारद्वाजाचा मुलगा
द्रोण ह्ांने पांडर्ांना आहशर्ावि दिले आहेत तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, कणावने हभष्माला
सांहगतले कक, जर तू कौरर्ांच्या बाजूनी लढणार असहशल तर मी लढणार
नाही र् कौरर्ांच्या सैन्यातून तो हनघून गेला तेव्हां मी समजलो कक, माझे

पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, र्ासुिर्
े , अजुवन
आहण महाशहिमान गांडीर् एकत्र आले आहेत तेव्हां मी समजलो कक, माझे
पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, जसा अजुवन
उिास होऊन रथातून उतरून खाली आला र् त्याला श्री कृ ष्णाने हर्श्र्र्रुप
िशवन घडर्ले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, जो हभष्म हजारो क्षहत्रयांचा संहार
युद्धभूमीर्र करतो, त्याने ह्ा युद्धात एकाही पांडर्ास मारले नाही तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले
कक, पांडर्ाना स्र्तः युद्धात हर्जय कसा हमळर्ार्ा र् तेंच तंत्र ह्ा युद्धात
पांडर्ांनी अमलात आणले आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना
हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अजुवनाने हशखंडीचा पाठी
राहून हभष्मार्र हल्ला के ला र् त्याला जखमी के ले तेव्हां मी समजलो कक,
माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, उत्शमक
र्ंशाचा हावस करणारा महाप्रतापी हभष्म शरीरार्र असंख्या जखमा घेऊन
बाणांच्या हबछाईतीर्र झोपला आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, र्ायू, इं द्र आहण सूयव
पांडर्ांचे हमत्र म्हणून कुं तीपुत्रांच्या बरोबर आहेत र् हगधाडे त्यांच्या साठी
कौरर्ांच्या सैन्यार्र धाडी घालत आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां महान योद्धा द्रोण एकाही पांडर्ांस
जाणीर्पूर्वकपणे मारत नाही असे समजले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अजुवनांस

मारण्यासाठी नेमलेले महारथ संसप्तक सर्वच्या सर्व एकट्या अजुवनांने मारून
टाकले आहेत तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, कौरर्ांची अभेद्य व्युहरचना सुभद्राच्या
मुलांनी एकट्यानी भेिली र् तो त्यात हशरला तेव्हां मी समजलो कक, माझे
पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अजुवनास न
हरर्णारी कौरर् सेना अहभमन्यूस मारल्यार्र एकच जल्लोष करून आनंि
व्यि करू लागली तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार
नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अहभमन्यूस मारल्या नंतर त्या हषावने अंध
झालेल्या कौरर्ातील सैंधर्ास क्रोधीत होऊन अजुवन ओरडू न आव्हान िेतो
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला
समजले कक, अहभमन्यूच्या र्धाचा र्चपा काढण्यासाठी अजुवन सैंधर्ाला
स्र्तः मारण्याची प्रहतज्ञा घेतो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना
हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अजुवनाचे घोडे थकल्या नंतर
पाणी हपऊन पुन्हा रथास जोडू न घेण्यास तत्पर झाले तेव्हां मी समजलो कक,
माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, जोर्र
अजुवनाचे घोडे पाणी हपत होते तोर्र अजुवन त्यांने मारलेले योद्धे मोजत होता
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला
समजले कक, र्ृष्नी र्ंशातील योद्धा, युयुधन, द्रोणाचायांच्या सैन्यास हत्तींच्या
कळपाच्या मितीने गोंधळात टाकू न श्रीकृ ष्ण र् अजुवनांच्या कडे हर्श्रांतीसाठी
जातो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
जेव्हा मला समजले कक, महायोद्धा कणव हभमाला तो चांगला अडकलेला

असतांना न मारता के र्ळ अपमान करून र् बाणाने फि टोचून सोडू न िेतो
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला
समजले कक, द्रोणाचायव, कृ तर्माव, कृ प आहण द्रोणाचायांचा मुलगा तसेंच मद्र
िेशाचा राजा शाल्य अशा सर्ांनी हमळू न सैंधर्ाला ठार मारले तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले
कक, इं द्राने कणावस दिलेले शहि अस्त्र, श्री कृ ष्णाच्या कारस्थानामुळे राक्षस
पुत्र घटोत्कचार्र कणावला र्ापरार्े लागते जे अस्त्र त्याला अजुवनाला
मारण्यासाठी र्ापरार्याचे असते तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना
हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, युद्धाचे हनतीहनयम मोडू न
धृष्टद्युम्न द्रोणाला त्याच्या रथात ते एकटे असतांना मारतो र् त्यार्र आनंि
िाखर्तो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
जेव्हा मला समजले कक, माद्रीपुत्र नकु ल एकटा, द्रोणाचायांचा पुत्र,
अश्र्र्त्थामाशी बरोबरीने लढतो र् त्याच्या भोर्ती आपल्या रथाने ररगण
घालतो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
द्रोणाचायांच्या र्धानंतर त्याचा मुलगा द्रोणाचायांचे अस्त्र, नारायण,
पांडर्ांहर्रुद्ध चुकीच्या रीतीने र्ापरतो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, िुःशासनाला
मारून त्याचे रि भीम सर्ांसमक्ष हपतो र् त्याला कोणीही हर्रोध करू शकत
नाही तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
िेर्ांनासुद्धा समजणार नाही अशा ह्ा भार्ंडांच्या युद्धात, जेव्हां मला
समजले कक, कणावला अजुवनाने ठार मारले आहे तेव्हां मी समजलो कक, माझे

पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, न्यायाने
र्ागणारा युहधष्ठीर मोठ्या पराक्रमाने अश्र्र्त्थामा, िुःशासन आहण कृ तर्माव
ह्ाना यमसिनात पाठर्तो तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, मद्र िेशाचा राजा जो श्री कृ ष्णाशी
लढण्या इतका पराक्रमी होता त्याला युहधष्ठीरांने मारले तेव्हां मी समजलो
कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक,
कौरर् पांडर् र्ािाचा मूळ सूत्रधार र् जािू हर्द्येचा ज्ञाता, असा सुर्ाल,
सहिेर्ाकडू न मारला गेला तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, कौरर्ांचा मुख्य िुयोधन युद्धाच्या
कष्टांने थकू न हतबल असा, एका तलार्ातील पाण्यात झोपला आहे र् त्याचा
रथसुद्धा त्याच्याजर्ळ नाही तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू
शकणार नाहीत. पांडर् श्री कृ ष्णासह त्या तलार्ाकडे जातात र् त्या माझ्या
हतबल झालेल्या मुलास घालून पाडू न बोलतात परं तू, िुयोधन असहाय असा
गुपचुप रहातो, असे जेव्हां मला समजले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र
पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले कक, िुयोधनाला घेरून
चहुबाजूनी हल्ला करून गिेच्या माराने अगिी युद्धहनतीच्या हर्रूद्ध
अशाररतीने मारून टाकले र् तेसुद्धा श्री कृ ष्णाच्या सल्ल्याने झाले. तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हां मला समजले
कक, अश्र्र्त्थामाने पांचाल र् द्रौपिीच्या सर्व मुलांस ते झोपलेले असतांना
मारले र् एक भयार्ह कमव के ले तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना

हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, भीम अश्र्र्त्थामाचा पाठलाग
करीत असतांना तो, अश्र्र्त्थामा ऐहशका नांर्ाचे गभव नष्ट करणारे अस्त्र
र्ापरून उत्तरे च्या पोटातील गभावला इजा करतो तेव्हां मी समजलो कक, माझे
पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला समजले कक, अजुवन
अश्र्र्त्थामाचा पाठलाग करीत असतांना अश्र्र्त्थामा ब्रह्मास्त्र अजुवनार्र
फे कतो ते अजुवन िुसरे अस्त्र ज्याच्यार्र "सस्ती" असे कोरले होते ते र्ापरून
हनष्प्रभ करतो त्यामुळे अश्र्र्त्थामाच्या कपाळातील मणी हनखळू न पडतो
तेव्हां मी समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत. जेव्हा मला
समजले कक, हर्राट कन्या उत्तराच्या गभावर्र अश्र्र्त्थामाच्या अस्त्रामुळे इजा
झाल्या कारणांने द्वैपायन आहण श्री कृ ष्ण त्याला शाप िेतात तेव्हां मी
समजलो कक, माझे पुत्र पांडर्ांना हरर्ू शकणार नाहीत.
"अरे रे, हबचारी गांधारी आपली मुलं, नातर्ंड, मायबाप, भार्ंड
आहण इतर नातेर्ाईक असें सर्व मारले गेल्यामुळे, अहतशय िुःखी झाली होती
र् हे सर्व पांडर्ांच्यामुळे झाले होते. आता त्यांना कोणीही प्रहतस्पधी उरला
नव्हता.
"अरे रे, मला समजले कक, ह्ा भयंकर युद्धानंतर फि िहा जण
हजर्ंत राहीले आहेत. तीन कौरर्ांचे र् पांडर्ांचे सात. बाकी अक्षौहहणी
क्षहत्रय मारले गेले होते. माझ्या भोर्ती अंधक्कार पसरला आहे. मी बेशुद्ध
पडतोय कीं, काय अशी माझी अर्स्था झाली आहे. ही पररहस्थती मला
खायला उठली आहे. अरे , सुत्रा, माझे मन हर्षण्ण झाले आहे.

एर्ढे सांगून पुढे सौती सांगतो, धृतराष्ट्र अशाररतीने शोक करीत
स्र्ताच्या नहशबास िोष िेत रहातो. तो स्र्ताचा संयम हरर्ून बसतो.
थोड्या र्ेळानंतर तो स्र्ताला सार्रतो र् संजयास बोलतो, "अरे संजया, हे
सर्व झाल्यानंतर मी माझ्या जीर्ाचा त्र्ररत अंत करू इहच्छतोय. ह्ा
जीर्नातून मला यहत्कहचतही सूख हमळे ल असें दिसत नाही".
सौती नंतर सांगतो, "गर्लगण, अथावतु् संजय, त्या िुःखाने
हर्ालदिल झालेल्या राजास, जो िुःखाने कळर्ळलेला र् हचडलेल्या
सापासारखा फु त्कार टाकत रडत होता, सांगतो, अहो राजषी, तुम्हाला
माहीत असेलच कक, ह्ा आधीसुद्धा अनेक राजे अशाररतीने पराक्रम करीत
हनघून गेले आहेत, त्यात उल्लेख करण्या सारखे, ज्यांचा हर्चार व्यास र्
नारिांनी के ला आहे. उत्तम गुणांनी पररपूणव असें र् स्र्गीय शास्त्रांनी युि असें
र् भारतर्षावस ललामभूत असें, ज्यांनी त्यांच्या पराक्रमाने जग हजकले होते
असें, र् ज्यांनी अनेक यज्ञ करून ब्रह्माची पुजा के ली असें सर्वच अशाररतीने
शेर्टी काळाच्या ओघात नाहीसे झाले आहेत. त्यासाठी ही हर्धीरचना
समजून आपण शांत व्हार्े.
शैर्, महारथी, श्रींजय, सुहोत्र, रहतिेर्, काक्षीर्ंत, मोठे र्ैभर् प्राप्त
के लेले र्ल्हीक, िमन, शयावहत, अहजत, नळ, हर्श्र्र्ाहमत्र ज्यांनी अनेकांचा
नाश के ला असें, अम्र्ररष, मरुत्त, मनु, ईक्ष्र्ाकू , गय, भरत र् राम िशरथाची
मुलं, ससहर्िू, भहगरथ, कृ तर्ीयव, मोठ्या नहशबाचा जनमेजय, ययाहत, जो

त्याच्या सत्कमावसाठी ख्यातनाम आहे असे, ज्यांना नेहमीच स्र्गीय शहिचे
सहकयव प्राप्त होत होते, ज्यांनी अनेक यज्ञ करून पृथ्र्ीचे कल्याण के ले आहे
असें, ह्ा चोर्ीस राजांचा उल्लेख कौतुकानी नारिानी शैर् राजाच्या
सांत्र्नासाठी के ला होता जेव्हां त्याची सर्व मुलं मारली गेली होती.
त्याहशर्ाय, ह्ांच्या आधीसुद्धा अनेक बलाढ्य, गुणर्ान, पुण्यर्ान राजे असेंच
मेले आहेत. त्यांत पुरु, कु रु, यिु, सुर, हर्श्र्र्गस्र्, अनुह, युर्नस्र्, काकु तस्थ,
हर्क्रांत, रघू, हर्जय, हर्हतहोत्र, अंग, भर्, स्र्ेत, आहण र्ृपद्गुरू, उहसनर,
शत-रथ, कं क, िुहलिुह, द्रुम, िंभोद्भर्, पर, सागर, संकृहत, हनहम, अजेय,
पषू,व पुंड्र, शंभू, महापहर्त्र िेर्व्रत, िेर्ाहुय, सुप्रहतका, ब्रुह्िरथ, महत्सह,
हर्हनतात्मा, शुक्रतू आहण नळ जे अलौकीक होते. त्याहशर्ाय, हनशाि,
सत्यव्रत, शांताभय, सुहमत्र, महान सेनानी सुबल, जानुजंघ, अणरण्य, अकव ,
हप्रयंभृत, शुहचव्रत, बालबंधू, हनमावरद्द, के तुशृंग, ब्रृहद्बाल, धृष्तके तू, िृपिके तू,
हनरामय, अहभहक्षत, छपाल, धुर्मत, कृ तबंधू, धृदिशुद्धी, महापुराण, संभव्य,
प्रत्यांग, पराह र् श्रुहत. हे आहण असें हजारो राजे लढायांमुळे आपली सर्व सुखं
घालर्ून युद्धात मेले आहेत. त्यांच्या अनेक चांगल्या कृ त्यांचा आहण गुणांचा
हर्शेष उल्लेख अनेक ग्रंथांतून इहतहासात झालेला आहे. अनेक भाट कर्ी
त्यांचे गुणगान करीत असतात. अनेक उत्तम गुण असले तरी ते शेर्टी
काळाच्या उिरात हर्रून गेले आहेत. मृत्यू कोणालाही टाळता येत नाही हे
राजनु् (धृतराष्ट्राला उद्देशून), आपण हे समजून आपला शोक आर्रता घ्यार्ा.
ह्ा उलट तुमची मुलं िुबुवद्धीने प्रेरीत होऊन पापकृ त्ये करण्यास प्रर्ृत्त झालेली

होती तर त्याचा अशाररतीने नाश झाला तर त्यात काय आश्र्चयव र् िुःख
र्ाटार्े"?
"तुम्ही सर्व शास्त्रांत पारं गत आहात, तुम्ही बुहद्धमान, शहाणे
आहात, शास्त्राथव समजून तुम्ही स्र्ताला सांभाळले पाहहजे. म्हणून तुम्ही
तुमच्या मुलांचा शोक करणे श्रेयस्कर ठरत नाही. कारण जे घडले ते टाळता
येण्यासारखे नव्हते. कोणीही काळाला आव्हान िेऊन जगू शकत नाही. आपले
असणे र् नसणे काळाच्या कायवक्रमार्र हनभवर असते. काळ सर्व हनमावण करतो
र् मारून टाकतो. काळच आग लार्तो र् ती हर्झर्तो सुद्धा. जेव्हा सर्व
झोपलेले असतात तेव्हां काळ मात्र जागा असतो कारण काळ कधीही झोपत
नाही. काळार्र मात करता येत नाही. कोणी काळाची चाकें उलटी दफरर्ू
शकत नाही. ह्ासाठी आपण आपली बुहद्ध जागृत ठे र्ून हे हनयहतचे हनयम
समजून स्र्ताला सार्रार्े, हे राजन". असे संजय समजार्ण्याचा प्रयत्न
करतो.
अशाररतीने गर्ालगणाचा मुलगा, संजय िुःखाने चूर झालेल्या
राजा धृतराष्ट्रास समजार्ण्याचा प्रयास करीत रहातो. त्या सांत्र्नामुळे
राजास थोडा आराम हमळतो. असें सौती सांगतो.
ह्ा सत्य कथांचा आधार घेऊन द्वैपायन व्यासानी ही भारत
नांर्ाची पहर्त्र रचना हलहून प्रहसद्ध के ली. भारत र्ाचणे हे एक पहर्त्र कायव
आहे. असें म्हणतात कक, जो श्रद्धेने थोडेतरी र्ाचेल त्याची सर्व पापं धुतली

जातील. असें िेर्, िेर्षी आहण ब्रम्हषी सांगतात. तसेंच यक्ष र् उरग (नाग)
सुद्धा समजतात. ह्ामध्ये र्ासुिर्
े ाची सहा लक्षणे सांहगतली आहेत. ह्ात
अध्यात्मज्ञान म्हणून, श्री कृ ष्णाची लीला सांहगतली आहे ज्याप्रमाणे तो कसा
खरा, न्यायी, स्र्यंप्रकाशमान, ज्याच्या अलौकीक सामथ्यावमुळे तो अनंत ब्रह्म
स्र्रुप, परमात्मा, ज्याची िैर्ी करणी ज्याबद्दल सर्व ज्ञानी नेहमी सांगतात,
जो असूनही नसल्यासारखा र् नसूनही असल्यासारखा आहे, जो आहे र्
नाहीसुद्धा, ज्यातून उत्पहत्त र् हर्कास, जन्म र् मृत्यू, पुनजवन्म ह्ा दक्रया होत
असतात. ज्याच्या अलौकीक सामथ्यावमुळे पंच महाभूत अहस्तत्र्ात आली.
त्याचा उल्लेख सांख्य पुरुष म्हणून करतात. ज्याला अिृष्य समजतात र्
आदियहत अंतमुवख होऊन ज्याच्या र्र ध्यान आहण तपस्या करतात. श्रद्धार्ंत
माणसे, भहि, पाहर्त्र्य, सिैर् सिाचारी असे जीर्न जगणारे , सर्व
पापांपासून मुि होतात.
जे (महा)भारत श्रद्धापूर्वक हे ऐकतात ते कधीही अडचणीत सांपडत
नाहीत. संध्याकाळी जो ह्ाचे र्ाचन करील त्यानी त्या दिर्शी के लेले पाप
धुतले जाईल. (महा)भारताचा आदिपर्व हा भाग म्हणजे पूणव ग्रंथाचे सार र्
म्हणून अमृतासमान आहे. आदिपर्व हे िह्ात जसें लोणी, हद्वपािात ब्रह्म,
आहण र्ेिात अरण्यके , औषधांत अमृत तसें आहे. सर्व पात्रात (पाणी
साठर्ण्याचे) समुद्र, चतुष्पािात गाय, असें आदिपर्व (महा)भारतात आहे.
इहतहासात हा अहद्वतीय ग्रंथ (महा)भारत आहे. ह्ाच्या थोड्यातरी भागाचे

र्ाचन श्राद्धाच्या समई के ले तर सर्व हपतर कायमचे संतुष्ट होतील.
(महा)भारत ह्ा पुराणाचा मुख्य उद्देश र्ेिाचा अथव सोपा करून
सांगण्याचाच आहे. हा जणू कृ ष्ण-द्वैपायन व्यासांनी हलहीलेला र्ेिच आहे
असें समजार्े. ह्ाची महती अशी सांगतात कक, ह्ाच्या र्ाचनाने अभवकाच्या
हत्येच्या पापापासून मुहि हमळते. हे आदिपर्व र्ाचण्याने सर्व (महा)भारत
र्ाचल्याचे पूण्य हमळते. परं तु, जे ह्ाचे हनत्य र्ाचन करतील त्यांना
िीघावयुष्य र् मृत्यूनंतर स्र्गावत जागा हमळे ल. पूर्ीच्या काळी, चार र्ेि एका
बाजूस र् (महा)भारत िुसर्या बाजूस असे तोलल्यास (महा)भारत त्या चार
र्ेिांच्या पेक्षा जास्त भारी समजले जाई.
र्ेिांतील गुढ गोष्टींमुळे त्यानासुद्धा महाभारत असें पूर्ी संबोधले
जाई. तीच गोष्ट ह्ा व्यासांनी के लेल्या रचनेची आहे. म्हणून ह्ालासुद्धा
कांहीं लोक महाभारत असेंच म्हणतात. जो ह्ातील कथा त्यांच्यातील
महतताथावसह समजून र्ाचतो तो पापमुि होईल. तप हनष्पाप असते,
अभ्यास हनरुपद्रर्ी असतो तसेंच सर्व लोकांसाठी र्ेिातील आज्ञा हनरुपद्रर्ी
असतात, मेहनत करून अथावजवन करणे हनरुपद्रर्ी असते, परं तु, जेव्हां ह्ासर्व
गोष्टी करतांना चुकीच्या मागावचा र्ापर होतो तेव्हां ते पापास कारणीभूत
होते.

- आदिपर्व भाग िुसरा –

ऋषी सौतीला (सुताचा मुलगा म्हणून सौती) हर्नंती करतात, अरे
सुतपुत्रा आम्हाला तू ज्या समंतपंचकाचा उल्लेख सुरुर्ातीस के लास
त्याबद्दलची सहर्स्तर माहहती कृ पया सांग.
त्यार्र सौती सांगतो, ऐका ऋषीर्यव, तुम्ही सर्ोत्तम पुरुष आहात,
म्हणून तुम्हाला मी आता ह्ा समंतपंचकाची माहहती सांगतो. त्रेता र् द्वापार
युगांच्या मध्य काळात जमिाग्नी ऋषीचा मुलगा, (पषुव)राम सर्व क्षहत्रयात
श्रेष्ठ असा पण चुकीच्या सांगण्यार्रून रागांने इतर क्षहत्रय र्ंशांचा नाश
करण्यास प्रर्ृत्त होतो. रागाच्या भरात एकट्याने तो त्या क्षहत्रय कु ळांचा
हर्ध्र्ंस करतो. तेथे त्या लोकांच्या रिमुळे लाल रिाचे पांच तलार्च जणू
तयार होतात. त्या जागेचे नांर् समंतपंचक असें होते. तो इतका रागार्लेला
होता कक, त्याच रिाचे अध्यव िेऊन त्यांने त्याच्या हपतरांचे श्राद्ध के ले.
तलार्ांचे पाणी रिांमुळे तांबडे झाले होते. त्या माणसाच्या रिाच्या अध्यावने
त्याचा एक पूर्वज, ररचीक, प्रथम येतो र् त्याला सांगतो, अरे रामा, तुझे
कल्याण हो, तू भृगु र्ंशाचा आहेस र् तुझ्या शौयावर्र आम्ही तुझे पूर्वज संतुष्ट
आहोत. तेव्हा आता तुला काय आहशर्ावि पाहहजे ते सांग.
त्यार्र आता शांत झालेल्या (परशू)रामाने सांहगतले कक, रागाच्या
भरात हे जे ह्ा क्षहत्रयांचा संहार करण्याचे घोर पाप झाले आहे त्यापासून

माझी मुहि करार्ी. त्याच बरोबर ज्या ह्ा पांच सरोर्रात त्यांचे रि सांडले
आहे ते सर्व तीथवक्षेत्रे होर्ोत.
त्यार्र त्याचे हपतर म्हणाले, तथास्तु. परं तु तुला पूणवपणे शांत
व्हार्े लागेल. अशाररतीने हशघ्रकोपी असणे तुझ्या सारख्या सामथ्यवर्ान
माणसास शोभत नाही. कोणीही कांहीही सांहगतले कक, त्यार्र पुढचा
मागचा कांहीही हर्चार न करता असें रागार्णे आहण त्यानुसार असे घोर कमव
करणे तुझ्या सारख्या तपस्व्यास शोभत नाही. अशाररतीने त्या पांच
सरोर्रांच्या मधील प्रिेशाचे नांर् समंतपंचक असें झाले र् त्याचप्रमाणे, इतर
प्रिेशांनासुद्धा नांर्े असार्ीत असे ठरले. म्हणजे त्या प्रिेशांचा उल्लेख करणे
सोपे जाईल. अशी नांर्े ठरर्तांना त्या प्रिेशाचा हर्शेष काय ते पाहून
त्यार्रून त्या प्रिेशाचे नांर् ठे र्ार्े असेसुद्धा ठरले.
कालांतराने, द्वापार र् त्रेतायुगांच्या मध्ये ह्ाच समंतपंचकाच्या
िेशात पांडर् र् कौरर् ह्ांचे अठरा अक्षौहीणी सैन्य ह्ात घोर लढाई झाली,
जशा ह्ा िोन सेना ह्ा प्रिेशात आल्या तसें त्यातील सर्व सैहनक आपोआप
मृत झाले. असा ह्ा प्रिेशाचा लौदकक झाला आहे. म्हणून हा प्रिेश पहर्त्र
असूनही अघोरीसुद्धा आहे हे हत्रखंडात सर्वजण समजले. त्याचा र्ृतांत ह्ा
भारत रचनेत आला आहे.
अहो सौती, सुताच्या मुला, ऋषी हर्चारू लागले, अरे , अक्षौहीणी
सैन्य म्हणजे दकती ते समजार्ून सांग. एर्ढ्या मोठ्या सैन्यात दकती घोडिळ,

दकती पायिळ, दकती अंबार्या (हत्तीसेनी) दकती रथ असल्या म्हणजे
अक्षौहीणी सैन्य होते ते सांग. त्यार्र सौती सांगतो, ऐका सैन्याची पररभाषा,
एक रथ, एक हत्ती, पांच पायिळ (चालणारे सैहनक) आहण तीन घोडेस्र्ार
एर्ढ्याच्या तुकडीस एक पट्टी म्हणतात. तीन पट्टी हमळू न एक सेनामुख, तीन
सेनामुखांचा एक गुल्म, तीन गुल्मांचा एक गण, तीन गणांचा एक र्हहनी,
तीन र्हहनींचा एक हप्रतन, तीन हप्रतनांचा एक चमू, तीन चमूंचा एक
अहनकीणी, आहण िहा अहनकीणी हमळू न होते एक अक्षौहीणी. अहो ऋषीर्र
गहणत करणार्यांनी मोजून सांहगतले दक, एका अक्षौहीणी सैन्यात २१,८७०
एर्ढे रथ असतात, त्याप्रमाणे इतर ठरतात. राऊत (पायी सैहनक)
१०९३५०, घोडे ६५६१०, एर्ढे एका अक्षौहीणी सैन्यात असतात.
त्यार्रून अठरा अक्षौहीणी सैन्यात दकती असतील ते तुम्ही समजून घ्या.
एर्ढे सैन्य त्या िोघाचे हमळू न होते. काळाने ह्ा सर्ांचा अशाररतीने डार्
साधला र् त्या सर्ांना यमसिनास पाठर्ले. त्याला कौरर् कारणीभूत होते.
हभष्माने शस्त्र र् अस्त्र हनर्डली होती, द्रोणांनी कौरर् सेनेचे नेतृत्र् पांच
दिर्स के ले. कणांने िोन दिर्स के ले, शल्याने अधाव दिर्स नेतृत्र् के ले.
त्यानंतरचा अधाव दिर्स िुयोधन र् भीम ह्ांच्यातील गिायुद्ध चालले र् हा
भयंकर संग्राम आटोपला. तरीसुद्धा त्यानंतरच्या रात्री अश्र्र्त्थामा र्
कृ पाचायव ह्ांनी हमळू न युहधष्ठीराची सेना ते झोपलेले असतांना ठार मारली.

अहो शौनक, हे भारत सांगण्याचे काम तुमच्या यज्ञाच्या काळात
होत आहे, जे आधी जनमेजय राजाच्या यज्ञ प्रसंगी र्ैशंपायन ह्ा व्यासांच्या
हशष्याने के ले होते.
हा ग्रंथ अनेक पर्ांत (भागात) हर्भागलेला आहे. त्यांची रचना
अशी, सुरुर्ातीला पौष्य, पौलोम र् अष्टीक सांहगतले आहेत र् त्यांत हर्हर्ध
राजांच्या पराक्रमाच्या कथा सांहगतल्या आहेत. त्या भागांत र्ैहशष्टपूणव
शैलीत त्याकाळातील हर्हर्ध चालीरीती, कमवकाड ह्ांची माहहती दिली आहे
जी ज्ञानी लोक मानतात. ह्ात अंहतम ज्ञानासाठी जे र्ैराग्य आर्श्यक असते
त्याबद्दल हलहीले आहे. स्र्ताला ओळखणे, जीर्नाला समजणे, अशासाठी जे
ज्ञान पाहहजे ते इहतहासाच्या रुपात दिले आहे. त्या जाणीर्ांतून शेर्टी
ब्रह्मज्ञान हमळर्ण्याचे शास्त्र हशकर्ले आहे. जसे आपले शरीर पायांर्र उभे
असते तसे ह्ा जगात होणार्या सार्या कथा ह्ा महाभारतातील कथांशी
हनगडीत आहेत. चांगल्या धन्याची सेर्ा करण्यात जसा नोकरांस आनंि
र्ाटतो तसेंच सर्व हर्द्वानाना महाभारत आर्डतो. र्ेिांतील शब्िात ज्ञानाच्या
अनेक शाखांचा अंतभावर् असतो र् त्यासाठी शब्िातील स्र्र र् व्यंजनात
जास्त भर असतो तर महाभारतात शहाणपणाच्या अहभव्यहिला महत्र् दिले
आहे. अहो ऋषींनो, आता मी तुम्हाला (महा)भारतातील हर्हर्ध पर्ांत
दिलेल्या इहतहासाचा संहक्षप्त पररचय करतो.
पहहले पहहले पर्व अनुक्रमहणका, त्यातील उपभाग असें आहेत.
संग्रह, पौष्य, पौलोम, अष्टीक, आदिर्न्सर्तरण, संभर्, लक्षागृहिाह,

हहडीबर्ध, बकासूरर्ध, हचत्ररथ, स्र्यंर्र, र्ैर्ाहीकी, हर्िूरागमन,
राज्यलाभ, अजुवन र्नर्ास र् सुभद्रा हरण, हरण-हररका र् खांिर्र्न िाह,
मयासूर िशवन, सभा, मंत्र, जरासंध र्ध, दिहग्र्जय, राजसुयक यज्ञ,
अघ्यवहर्हरण, हशशूपाल र्ध, द्युत, अनुद्युत, आरण्यक, दकमीरर्ध,
अजुवनहर्गमन, दकरीट ह्ात अजुवन र् महािेर् दकरीटरुपात ह्ांचे द्वंद्व र्र्मणले
आहे. त्यानंतर इं द्रलोक हर्गमन, नलोपाख्यान, शेर्टी हतथवयात्रा, त्यानंतर
जटासूर र्ध, यक्षयुद्ध, हनर्ात कर्च युद्ध, अजगर, माकं डेय भेट, द्रौपिीसत्यभामा भेट, घोषयात्रा, मृगस्र्प्न, बृहिारण्यक कथा, ऐंद्रद्रुम्न. त्यानंतर
द्रौपिीहरण, जयद्रथाची सुटका, साहर्त्रीची कथा, श्रीरामाची कथा. त्यानंतर
कुं डल हरण, अरण्य, र्ैराट, त्यानंतर पांडर्ांचे अज्ञातर्ासातून बाहेर येणे,
दकचक र्ध, हर्राटाचे कौरर्ांकडू न हरण, त्यानंतर उद्योग पर्व सुरु होते.
त्यात अहभमन्यूचे हर्राटाच्या कन्येशी लग्न, संजयागमन, प्रजागर म्हणजे
धृतराष्ट्राची अस्र्स्थता, सनत्सुजात, यानहसद्धी, श्री कृ ष्णाचे आगमन, मताली
र् गलर् ह्ाची कथा, साहर्त्री, र्ामिेर् ह्ांच्या कथा, जमािग्न्य र्
शोडसराहजका, श्री कृ ष्णाचे िरबारात आगमन र् हर्िूलपुत्रशासन, त्यानंतर
शेताची कथा र् सैन्याची तयारी, कामाचे भांडण, सैन्याची कू च, सैन्यातील
रथ र् अहतरथांची मोजणी, उलुकाचे आग लार्णे ज्यामुळे पांडर् हचडतात,
राजकन्या अंबेची कथा, हभष्माची सरसेनापहत म्हणून नेमणूक, त्यानंतर
तटस्थ जंबू िेशाची, बेटांची व्यर्स्था, श्री कृ ष्ण भगर्द्गीता सांगतात,
हभष्माचा मृत्यू, द्रोण सरसेनापहत होतात, संस्पतकांचा नाश, अहभमन्यूचा

मृत्यू,

जयद्रथाला

मारण्याची अजुवनाची

प्रहतज्ञा, जयद्रथाचा

मृत्यू,

घटोत्कचाचा मृत्यू, द्रोणांचा मृत्यू, नारायण अस्त्राचा चुकीचा उपयोग,
त्यानंतर काम र् शल्यांचा मृत्यू, त्यानंतर सरोर्रात हर्सजवनाचा प्रसंग,
शेर्टी भीम र् िुयोधन गिाद्वंद्व, त्यानंतर येतात सारस्र्त, पहर्त्र हतथवक्षेत्रांची
माहहती, र्ंशार्ळ, कौरर्ांचे समथवन करण्यासाठी सहप्तक पांडर्ांना
युद्धाबद्दल िोष िेतो, त्यानंतर भयार्ह घटनांची ऐहशका. त्यानंतर जलप्रिान
हर्धी, म्हणजे, पाण्याचे अध्यव मृतांच्या हपतरांना करणे. हर्धर्ा स्त्रीयांचे
आक्रोश करून रडणे, त्यानंतर श्राद्धहर्धी, म्हणजे प्रेतहर्धी कौरर्ांच्या
मृतांसाठी. त्यानंतर राक्षस चार्ावकाचा र्ध, ज्याने ब्राह्मणाचा र्ेश करून
युहधष्ठीराला फसर्ले होते. त्यानंतर युहधष्ठीराचा राज्याहभषेक येतो. त्यानतर
गृहप्रहर्भाग आहे. त्यानंतर शांहतपर्व येते. त्यानंतर राजधमावनुसारण,
त्यानंतर अपधमावची चचाव होते. त्यानंतर मोक्षधमावची चचाव होते. त्यानंतर
शुकप्रश्र्न, ब्रह्मप्रश्र्नानुशासन, िुर्ावसाचे मुळ काय ते सांहगतले आहे.
मायासुराशी र्ाि, अनुशासहनका, त्यानंतर हभष्माचे स्र्गावरोहण, अश्र्र्मेध
यज्ञ, त्यानंतर सर्ांचे पापहर्मोचन, त्यानंतर अनुगीता, ज्यात अध्याहत्मक
तत्त्र्ज्ञानाची चचाव के ली आहे. त्यानंतर आश्रमर्ास, त्यानंतर मृतपुत्रांचे
िशवन, नारिाचे आगमन, त्यानंतर मौसला ज्यात भयंकर र् क्रूर कृ त्याचा
पाढा र्ाचला आहे. त्यानंतर महाप्रस्थान ज्यात सर्व पांडर् स्र्गावत जातात.
त्यानंतर पुराण म्हणून हखलर्ंश, त्यात हर्ष्णू पुराण, त्यात कृ ष्णाच्या
हललांचे र्णवन आहे. कं साचा र्ध, भहर्ष्यपर्व आहे ज्यात पृथ्र्ीर्र भहर्ष्यात

होणार्या घटनांचे भादकत आहे. महात्मा व्यासांनी अशी शंभर पर्व हलहीली
त्याची आता फि यािी दिली आहे. त्यांचे अठरा भाग के ले आहेत. ते सौतीने
हनहमषारण्यात ऋषींना ऐकर्ले.

- आदिपर्व

भाग हतसरा –

(पौष्य पर्व)

सौती सांगतो, जनमेजय, पररहक्षताचा मुलगा जो त्याच्या
भार्ंडांबरोबर कु रुक्षेत्री होत असलेल्या यज्ञास हजर झाला होता, त्याची
भार्ंडे, श्रृत्सेन, उग्रसेन, आहण भीमसेन तेथे बसली असतांना िेर्लोकातील
सरमा कु त्रीचे हपलू तेथे येते. जनमेजयाच्या भार्ंडांनी त्याला हुसकर्ल्यामुळे
हचडू न ते हपलू रडत रडत त्याच्या आईकडे जाते. ती सरमा कु त्री हतच्या
हपलास रडतांना पाहून हर्चारते, "कां रडतो आहेस"? "कोणी तुला त्रास
दिला"? त्यार्र ते हपलू सांगते, जनमेजयाच्या भार्ंडांनी मला मारले. ते
ऐकू न सरमा म्हणते, तू त्यांना कांही त्रास दिला असहशल. त्यार्र ते हपलू
सांगते कक, मी यज्ञात ठे र्लेल्या लोण्यास तोंड लार्ले नव्हते. एर्ढेच नाही
तर मी तेथे ढू मकू नसुद्धा पाहहलेले नव्हते. ते ऐकू न सरमा कु त्री यज्ञाच्या जागी
जाऊन जनमेजयाला रागार्ून बोलते, माझ्या हपलांने यज्ञातील लोणी
पाहहलेसुद्धा नसतांना तुझ्या लोकांनी त्याला मारले हे योग्य झालेले नाही.
त्यार्र हतच्याकडे कोणीही लक्ष िेत नाहीत. हे पाहून सरमा कु त्री त्याला शाप
िेते कक, ज्याआथी तुझ्या भार्ंडांनी हर्नाकारण माझ्या हपलाला मारले त्या
आथी तुझ्यार्र सुद्धा पुढे अनपेहक्षतपणे कांही गंडांतर येईल र् तू त्यात
अडकशील.

सरमा कु त्रीची ती शाप र्ाणी ऐकू न जनमेजय काळजीत पडतो र्
तो यज्ञ संपर्ल्यार्र तो हहस्तनापुरी आल्यार्र त्या शापातून मुहि
हमळर्ण्यासाठी कोणी योग्य पुरोहहत हमळतो कां ते शोधू लागतो.
सौती पुढे सांगतो, एक दिर्स जनमेजय हशकारीस जातांना र्नांत
एक कु टी पहातो. तेथे एक ऋषी, श्रृतश्रर् जो आपल्या मुलासह, सोमश्रर्
बरोबर रहात होता. िोघेही आपल्या घोर तपस्येत गुंतलेले असे होते.
जनमेजयाला र्ाटते त्या ऋषीच्या मुलांस शापमुहिसाठी पुरोहहत म्हणून
नेमार्े. त्या उद्देशाने जनमेजय त्या ऋषीच्या कु टीकडे जातो. ऋषी
श्रृतश्रर्ाला नम्रतापूर्वक प्रणाम करून तो त्याची इच्छा श्रृतश्रर्ास सांगतो. ते
ऐकू न ऋषी सांगतो कक, हे राजा, हा माझा मुलगा महान तपस्र्ी असून मला
तो एका सर्मपणीपासून झाला आहे. श्रृतश्रर् पुढे सांगतो, त्याचे तपसामथ्यव
त्या मुलाला अर्गत आहेच त्याहशर्ाय त्याच्या स्र्तःच्या तपसामथ्यावने तो
इतका प्रबळ झाला आहे कक, महािेर्ाने दिलेल्या शापाव्यहतरीि इतर
कोणीही दिलेल्या शापापासून कोणालाही मुिी िेऊ शकतो. परं तु, हे राजा
माझ्या मुलाला एक हर्हचत्र छंि आहे तो असा कक, जर कोणी ब्राह्मणांनी
कांही त्याच्याकडे माहगतले तर ते तो त्याला िेऊन टाकतो. जर तुला ते मान्य
असेल तर तू त्याला तुझा पुरोहहत म्हणून घेऊन जाऊ शकतोस. जनमेजय ती
अट मान्य करतो र् त्याला पुरोहहत म्हणून स्र्ीकारतो.
हहस्तनापुराला आल्यार्र तो त्याचा भार्ंडांना सांगतो कक,
सोमश्रर् आपले गुरु आहेत र् म्हणून जे हा पुरोहहत मागील ते त्याला कांहीं

प्रश्र्न न हर्चारता द्यार्याचे. त्याप्रमाणे त्याची भार्ंडे र्ागतात. तेर्ढे सांगून
राजा तक्षहशलार्र चाल करून जातो र् तो प्रिेश हजकू न तेथील कारभार
सुधारतो.
त्याच सुमारास एक तपस्र्ी ऋषी, आयुि-िुम्न आपल्या आश्रमात
आपल्या हशष्यांसह ज्ञानसंपिा करीत असतो. त्याकडे उपमन्यू, आरुणी र् र्ेि
अशी नांर्े असलेले तीन हशष्य असतात. एके दिर्शी आयुि-िुम्न त्याच्या एका
हशष्यास, आरुणीला शेतातील फु टलेल्या बंधार्याची िुरुस्ती करण्याचे काम
सांहगतले. हा हशष्य, आरुणी पांचाल िेशाचा होता. गुरुच्या आिेशाचे पालन
करण्यासाठी शेताकडे जातो. बरीच मेहनत करूनही तो बंधार्यातील हखडार
िुरुस्त करू शकत नाही. तेव्हां असें ठरर्तो कक, स्र्तः त्या हखडारात बसून
र्ाहणारे पाणी थांबर्ार्े. त्या प्रमाणे तो त्या हखडारात बसतो र् र्ाहणारे
पाणी थांबर्तो. बराच र्ेळ आरुणी परत न आल्यामुळे तो िुसर्या हशष्यांस
हर्चारतो, "अरे , मुलांनो आरुणी कोठे गेला"? ते सांगतात कक, "तात, तुम्हीच
तर त्याला शेतार्र बंधारा िुरुस्त करण्यासाठी पाठर्लं आहे".
आयुि-िुम्न त्यांना आरुणीला पहाण्यासाठी आपण सर्व जाऊया असें
सांगतो र् ते सगळे शेतार्र जातात, आरुणीला हांका मारत दफरतात.
त्यांच्या हांका ऐकू न आरुणी त्यांना ओ िेतो र् हखडारा बाहेर येऊन
त्यांच्यापुढे येतो. आरुणी गुरु आयुि-िुम्नला सांगतो कक, बधारा िुरुस्त करता
न आल्यामुळे शेर्टी तुमच्या आज्ञेचे पालन करण्यासाठी मी स्र्ताला
हखडारात अडकर्ून घेतले होते म्हणून आश्रमात येऊ शकलो नाही.

हखडारातून बाहेर आल्यामुळे पुनः पाणी र्ाहू लागले त्या बद्दल त्याला र्ाईट
र्ाटत होते. ह्ा आरुणीच्या आज्ञाधारकपणामुळे आयुि-िुम्न आरुणीर्र प्रसन्न
झाले र् त्याला काय आहशर्ावि पाहहजे तो मांग, असे बोलले. गुरुची आज्ञा
पालन करण्यासाठी तो हखडारातून बाहेर आला र् त्यामुळे पाणी र्ाहून गेले
म्हणून आयुि-िुम्नने आरुणीला नांर् दिले, उद्दलक. पुढे तो ह्ाच नांर्ाने
ओळखला जाऊ लागला. ऋषी बोलले, तू माझी आज्ञा पालन करण्यासाठी
पाण्यात बसलास र् कष्ट सहन के लेस म्हणून मी तुला आहशर्ावि िेतो कक, तुझे
कल्याण होईल, सर्व र्ेिाचे ज्ञान तुला प्राप्त होईल र् सर्व धमवशास्त्रात तू
पारं गत होहशल. त्यानंतर आरुणी अथावतु् उद्दलक हशक्षण पूणव करून त्याच्या
पांचाल गांर्ी गेला.
आयुि-िुम्नच्या िुसर्या हशष्याचे नांर्, उपमन्यू होते. आयुि-िुम्नाने
त्याला आश्रमाच्या हखल्लाराची िेखभाल करण्याचे काम सांहगतले. त्या
प्रमाणे, तो हखल्लार सांभाळण्याचे काम करू लागला. दिर्सभर त्यांची
राखण के ल्यार्र तो त्यांना घेऊन आश्रमी आला र् आयुि-िुम्नासमोर उभा
राहीला. त्याची उत्तम प्रकृ ती पाहून िुम्न त्याला हर्चारतो, "उपमन्यू तु आज
तुझा चररताथव (खाणे हपणे)कसा के लास, कारण तू आज फारच पुष्ट दिसतो
आहेस"? उपमन्यू सांगतो, "तात, मी हभक्षा मागून ते के ले". त्यार्र िुम्न त्या
आठर्ण करून िेतो कक, जे हभक्षेत हमळाले ते तू प्रथम मला दिले पाहहजेस हे
तू हर्सरलास कां? त्यार्र उपमन्यू पुनः हभक मागून आणतो र् ती गुरुला
िेतो. िुसर्या दिर्शी तसेंच होते र् पुनः िुम्न त्याला तोंच प्रश्र्न हर्चारतो र्

त्याला उपमन्यू तेंच उत्तर िेतो. उपमन्यूची दिर्सेंदिर्स सुधारत असलेली
तब्यत पाहून िुम्न पुन्हा तोंच प्रश्र्न हर्चारतो र् उपमन्यू तेंच उत्तर िेत
असतो. शेर्टी िुम्न मुद्द्याला हात घालतो र् उपमन्यूस हर्चारतो कक, "अरे
उपमन्यू मी तुझी सर्व भीक काढू न घेत असतांना तुझा चररताथव कसा काय
चालतो ते तू सांग. र्स्तुतः तू कृ ष व्हार्यास पाहहजे पण तसें कांहीही झालेले
दिसत नाही म्हणजे तू काय खातोस दिर्साभरात ते सांग. त्यांने सांहगतले कक
तो िुसर्यांिा भीक मागून त्यार्र गुजराण करतो. ते ऐकू न िुम्न त्याला िोष
िेतात कक, असे पुन्हा भीक मागणे हनयमाहर्रुद्ध आहे र् त्यांने तसें न
करण्याचे आश्रार्ासन दिले. त्यानंतर पुन्हा तो हखल्लार दिर्सभर चारून
आला र् िुम्नापुढे उभा राहहला. तो तरीसुद्धा चांगला धष्टपुष्ट होता तेव्हां
िुम्नाने पुनः त्याला तोंच प्रश्र्न हर्चारला तेव्हां उपमन्यू बोलला, त्याने
हखल्लारातील गाईचे िूध घेतले. त्यार्र िुम्न त्याला सांगतात कक, तो असे
त्यांच्या परर्ानगीहशर्ाय करू शकत नाही. त्यानंतर पुन्हा तो हखल्लार घेऊन
दिर्सभर चारून आला र् िुम्नापुढे उभा राहहला तर तो तसांच पुष्ट दिसत
होता. ते पाहून िुम्न त्याला हर्चारतात, तू भीक मागत नाहीस, गाईचे िुध
हपत नाहीस मग असा पुष्ट कसा राहतोस? उपमन्यू म्हणाला मी र्ासराच्या
तोंडाभोर्ती जमणारा िुधाचा फे स चाटू न खाल्ला. त्यार्र िुम्न त्याला
सांगतात कक तो फे स चाटण्यासाठी तू माझी परर्ानगी घेतली नव्हती र्
म्हणून ते गैर कृ त्य झाले. िुसर्या दिर्शी पुनः तो हखल्लार चरण्यासाठी नेतो.
त्या दिर्शी त्याला भूक लागते तेव्हा तो भुकेने व्याकु ळ होतो पण उपमन्यू
गुरुशी प्रामाहणक असल्यामुळे हभक मागत नाही, िुध हपत नाही र्

र्ासरांच्या तोंडातून र्ाहणारा फे ससुद्धा चाटत नाही. शेर्टी न राहून तो
र्नातील रुईचा झाडपाला खाऊन भूक भागर्ण्याचा प्रयत्न करतो. त्या
पाल्यातील हर्षारी द्रव्यामुळे त्याचे डोळे जातात र् तो कांहीं पाहू शकत
नाही. चाचपडत चालू लागतो र् कांही दिसत नसल्यामुळे तो एका खड्ड्ड्यात
पडतो. रात्र झाली तरी उपमन्यू आश्रमात परतला नाही म्हणून िुम्न त्याची
चौकशी करतात तेव्हां त्याला समजते कक, उपमन्यू अजून र्नातून परतला
नाही. हखल्लार त्यांच्या सर्यीमुळे आश्रमाच्या गोठ्यात आली होती. िुम्न
इतर हशष्याला, र्ेिला सांगतात कक, चल, आपण उपमन्यूला शोधण्यासाठी
हनघूया. तसें ते िोघे र्नात उपमन्यूला शोधण्यासाठी त्याला मोठ्याने हांका
मारत ते दफरू लागतात. त्याच्या हांका ऐकू न खड्ड्ड्यात पडलेला उपमन्यू
ओरडू न सांगतो कक, तो खड्ड्ड्यात पडलेला आहे. त्या खड्ड्ड्यातून उपमन्यूला
ते बाहेर काढतात र् हर्चारतात, हे कसें झाले? त्यार्र उपमन्यू सांगतो कक,
त्याला भूक लागली परं तु, गुरुच्या आिेशाप्रमाणे कांहीही खाणे शक्य
नसल्यामुळे तो झाडपाला खातो र् त्या पाल्यातील हर्षारी द्रव्यामुळे असेल
किाहचतु् तो आंधळा झाला र् खड्ड्ड्यात पडला. ते ऐकू न आयुि-िुम्न त्यार्र
संतुष्ट होतात र् बोलतात कक, अरे उपमन्यू तू अहश्र्र्नीकु मारांचा धार्ा कर
म्हणजे ते तुला तुझे डोळे परत िेतील. र्ेिातील अहश्र्र्नीकु मारांच्या स्तुतीची
कर्ने तो बोलू लागतो.
"हर्श्र्र्ाच्या उत्पत्ती आधीपासून असलेले तुम्ही, ज्यांनी पंचमहाभूते
हनर्ममली, कृ पया माझ्यार्र कृ पािृष्टी करा. तुमच्या बद्दल जे ऐकले,

त्याप्रमाणे, ध्यानसाधना करून मी समजलो कक, तुम्ही अनादिअनंत आहात.
तुम्ही ह्ा हर्श्र्र्ाचे चालक आहात, तुम्ही हत्रिोषमुि आहात, तुम्ही
अतुलनीय आहात, तुम्ही सर्व हजर्नमात्रांत अंहगभूत आहात, तुम्ही सर्व
हर्श्र्र्ाला व्यापणारा सोनेरी गरुडच आहात, तुम्ही हर्श्र्र्ाचा सारांश आहात,
तुम्ही पूणवतया हनिोष आहात, तुम्ही अक्षय आहात, तुम्ही कधीही कोणार्र
अन्याय करीत नाही, तुम्ही हा हनसगव हनमूवन त्यातून रात्र र् दिर्स तयार के ले
आहेत, त्या काळ्या र् पांढर्या (दिर्स र् रात्र) धाग्यांनी िोन भाग ह्ा
जगाचे असें के ले कक एकांत िेर् र् िुसर्यात हपतर राहू शकतात. तुम्ही
जीर्रुपी पक्षी काळाच्या पंज्यात अडकले आहेत त्यांना मुि करता र् त्यांना
हचरं तर सुखाचा अनुभर् िेता. ज्ञानेंदद्रयांच्या भ्रामक जाणीर्ांतून तुम्ही
आत्म्यास मुि करता. जीर्ाला मूतवरुप तुम्ही िेता, र्षावच्या हतनशे साठ
दिर्सरुपी गाई पासून एक र्ासरु तुम्ही जन्माला घालता ते र्ासरु सर्व
जीर्ांचा कारक र् मारक आहे. सत्य शोधणारे त्या र्ासराच्या मितीने खरे
ज्ञानरुपी िुध ओढू न घेतात. असे तुम्ही महान आहश्र्र्नीकु मार, ज्यांनी ते
र्ासरु हनमावण के ले. र्षवरुपी मध्य असलेल्या चक्रातील सातशेर्ीस आंस जे
दिर्स र् रात्र आहेत, त्या चक्राच्या पररघार्र बारा मांस तुम्ही बसर्ले
आहेत, असें हे चक्र जे हनत्य भ्रम हनमावण करते पण नष्ट होत नाही. हे चक्र सर्व
प्राहणमात्रांस पकडू न ठे र्ते मग ते ह्ा (िृष्य) जगातील असोत अथर्ा त्या
(अिृष्य) जगातील असोत. अहो अहश्र्र्नी कु मार, अशा चक्राला तुम्ही गहतमय
के ले आहे. त्याला सगळे कालचक्र असें संबोधतात. त्यात तुम्ही सहा मोसम

रचले आहेत. बारा महहने र् त्याप्रमाणे बारा नक्षत्रे त्याभोर्ती दफरत आहेत.
अशा ह्ा चक्रातून सर्व जीर्ांच्या आशा आकांक्षा पल्लहर्त होतात. तुम्ही जी
ह्ा कालचक्राची आदििेर्ता आहात म्हणून मी आपल्याला हर्नंती करतो कक,
मला माझ्या ह्ा आपत्ती पररहस्थतीतून बाहेर काढा. अहो अहश्र्र्नी कु मार,
तुम्ही ह्ा पंचमहाभूतांचे मूळ आहात, तुम्हीच सर्व सुखाचे मूळ आहात, मला
ह्ातून मुि करा. मला माहीत आहे कक, जरी तुम्ही परब्रह्म असला तरी ह्ा
जगातील सुख र् िुःख तुम्ही तुमच्या र्ैहश्र्र्क इं दद्रयांनी अनुभर्त असता.
सुरुर्ातीला हर्श्र्र् हनर्ममतीच्या र्ेळी िहा दिशा ठरर्ल्या. त्यात
सूयव, तारे आले, आहण सर्व ऋषी त्यांच्या हालचालीनुसार आपल्या हर्धी करू
लागले. त्यातून ते हर्हर्ध फळे हमळर्ू लागले. तीन रं ग (लाल, हपर्ळा र्
नीळा) उत्पन्न करून त्या द्वारा सर्व सृष्टी तुम्ही िृग्गोचर के ली आहे. त्यामुळे
िेर् र् माणूस आपली कामं करू लागली. त्यातून सर्व जीर्ांचे जीर्न घडत
आहे".
"अहो अहश्र्र्नी कु मार, मी तुमचा आिर करतो, मी तुम्ही उत्पन्न
के लेल्या आकाशाचे सुद्धा कौतुक करतो. तुम्ही सर्व कमवफलांचे हनयंत्रक आहात
ज्यातून िेर्ांचीसुद्धा सुटका होत नाही. तुम्ही स्र्तः मात्र सर्व कमवफलांपासून
मुि आहात".
"तुम्ही सर्ांचे पालक आहात, हस्त्रया र् पुरुष जसें खाद्य खातात
त्याचे जीर्युि हर्हर्ध रसांत र् रिांत रुपांतर होते. लहान बालक त्याच्या

आईचे िुध चोखते र् त्यातून त्या अभवकाची र्ाढ होते. अशा अद्भूत सामथ्यव
असलेल्या अहश्र्र्नी कु मारांनो मला माझी गेलेली िृष्टी द्या र् मला र्ाचर्ा".
अशी प्राथवना ऐकू न अहश्र्र्नीकु मार प्रकट होतात र् सांगतात, आम्ही
संतुष्ट झालो आहोत. ही भाकरी आम्ही िेतो ती तू खा. त्यार्र उपमन्यू
सांगतो मी तुमचा आभारी आहे कारण तुम्हाला के लेली प्राथवना कधीही व्यथव
जात नाही हे मी जाणून आहे परं तु, मी माझ्या गुरुला ही भाकर प्रथम िेण्यास
बांधील आहे. त्यार्र आहश्र्र्नीकु मार त्याला सांगतात कक, आम्ही तुझ्या
गुरुला अशी एक भाकर दिली होती ती त्याने त्याच्या गुरुला न िेताच खाल्ली
होती. हे ऐकू न उपमन्यू म्हणाला ते कांहीं असो मी मात्र तसे करणार नाही. हे
त्याचे त्याच्या गुरुर्रील भिी िाखर्णारे उद्गार ऐकू न आहश्र्र्नीकु मार
त्यार्र अहधक संतुष्ट होऊन त्याला त्याची गेलेली िृष्टी िेतात. आहण
आहशर्ावि िेतात कक, तुझ्या गुरुचे िांत लोखंडासारखे काळे आहेत पण
आमच्या कृ पेमुळे तुझे िांत सोन्यासारखे तेजस्र्ी चमकतील. ते पुढे आणखीन
आहशर्ावि िेतात कक, तुझे भहर्ष्य उत्कषवपूणव असेल.
आहश्र्र्नीकु मारांच्या आहशर्ाविामुळे उपमन्यूला िृष्टी प्राप्त होते.
आयुि-िुम्नाला तो भेटतो र् त्याला िृष्टी आल्याचे सांगतो. ते पाहून आयुििुम्नाला

सुद्धा

फार

आनंि

होतो.

ते

त्याला सांगतात,

उपमन्यू,

आहश्र्र्नीकु मारांनी दिलेल्या आहशर्ाविाप्रमाणे तुझी प्रगती होईल र् तुझा
पुढील आयुष्यात उत्कषव होईल. सर्व र्ेि तुझ्यात चमकतील, धमवशास्त्र तुला
सिैर् अर्गत असेल.

अशाररतीने उपमन्यू त्याच्या पररक्षेत उत्तीणव होतो. आता हतसरा र्
शेर्टचा हशष्य, र्ेिाची पाळी असते. आयुि-िुम्न त्याला बोलर्तात. अरे र्ेिा,
माझ्या बाळा, थोडा काळ आश्रमात काम कर र् माझी सेर्ा कर त्यामुळे तुझा
फायिा होईल. आधीपासून र्ेिने आयुि-िुम्नच्या घरात सेर्ा मनापासून
के लेली असते. एका शब्िाने तक्रार न करतां त्यांने सर्व त्रास सहन के लेला
असतो. त्या सेर्ेमुळे गुरु आयुि-िुम्न पूणवपणे संतुष्ट झालेले असतात र् ती सेर्ा
हींच त्याची परीक्षा असते. गुरुने र्ेिला पुरेल इतके ज्ञान दिलेले आहे त्यामुळे
त्याचे उर्वररत आयुष्य समृद्ध होणारच. त्यानंतर आयुि-िुम्नची परर्ानगी
घेऊन र्ेि आश्रम सोडतो, र् आपल्या गृहस्थाश्रमास आरं भ करतो. तेथे तो
त्याचे स्र्ताचे गुरुकु ल सुरु करतो. त्याला तीन हशष्य हमळतात. र्ेि त्याचा
अनुभर् लक्षात घेतां त्याच्या हशष्यांना त्याच्या गुरु सारखा त्रास िेत नाही.
त्यामुळे त्याचे हशष्य आनंिात त्यांचा आभ्यास पूणव करतात. कांहीं काळांने
जनमेजय र् पौष्य जे िोघेही क्षहत्रय परं परे चे होते, र्ेिच्या आश्रमात येतात.
ते र्ेिला त्याचे पुरोहहत म्हणून नेमतात.
कांहीं यज्ञहर्धीच्या हनहमत्ताने र्ेि बाहेर हनघतांना त्याचा एक
हशष्य उतंक, ह्ाला तो त्याच्या घराचा प्रमुख नेमतो. त्याला सांगतो, जे
कांहीं आर्श्यक आहे ते सर्व तू कोठल्याही प्रकारे िुलवक्ष न करतां करार्याचे
आहे. अशाररतीने आज्ञा िेऊन तो कामाहप्रत्यथव हनघून जातो. उतंक त्याच्या
गुरुने दिलेली आज्ञा प्रमाण मानून त्या घराचे काळजी घेऊ लागते. एक दिर्स
र्ेिची पत्नी त्याला बोलते, "अरे उतंका, मुला, मी तुझ्यार्र काय कृ पा करू?

तू माझी सेर्ा चांगली के ली आहेस. म्हणून आता आपली मैत्री चांगली झाली
आहे". त्या गुरुच्या घरातील बायका त्याला सांगतात कीं, तुझ्या गुरुची पत्नी
संभोगासाठी उत्सुक आहे तेव्हां तू हतची ती इच्छा पूणव करार्ीस. त्यार्र
उतंक त्यांना सांगतो, ते योग्य होणार नाही. यथार्काश र्ेि घरी परततो,
त्याला सर्व र्ृतांत समजतो त्यार्र र्ेि उतंकार्र अहतखूष होतो. त्याला
बोलार्ून हर्चारतो, "बोल, उतंका मी तुला काय िेऊ"? "तू माझी खूप सेर्ा
के लेली आहेस". आता तुझा अभ्याससुद्धा पूणव झाला आहे र् म्हणून आपण
आता हमत्र होर्ू शकतो. मी तुला जाण्याची परर्ानगी िेत आहे. तू बाहेरच्या
जगात जाऊन तुझे इहप्सत पूणव करार्ेस. हे ऐकू न उतंक बोलतो, कृ पया जरा
मला एक गोष्ट करुद्या, कारण असें सांहगतले आहे कक, जो अयोग्य गोष्ट
हशकर्तो, आहण जो ती हशकतो, त्यापैकी एकजण मरतो ककर्ा त्यांच्यात र्ैर
उत्पन्न होते. ज्याअथी तुम्ही मला जाण्याची परर्ानगी दिली आहे त्याअथी
मी तुम्हाला कांहीं भेट िेऊ इहच्छतो. त्यार्र र्ेि त्याला सांगतो कक, जर तुझी
अशीच इच्छा आहे तर तू तुझ्या गुरुच्या पत्नीस भेटून हतला काय पाहहजे ते
हर्चारून तसे कर म्हणजे मला माझी भेट हमळाली असें समजेन. उतंक
त्याच्या गुरुपत्नीस भेटतो र् हतला सांगतो ते सर्व र् हतला काय त्याने द्यार्े
म्हणजे ती संतुष्ट होईल ते सांगार्े. असें के ल्यानंतरच मी गुरुच्या ऋणातून
मुि होईन.
हे उतंकाचे उद्गार ऐकू न गुरुपत्नी त्याला सांगते, असें असेल तर,
पौष्य राजाच्या घरी जाऊन त्याच्या पट्टराणींने कानात घातलेले कणवकुडी

घेऊन ये. तुला हे सर्व चार दिर्सात करार्यांस पाहहजे काऱण लर्करच
माझ्या घरी ब्राह्मणांचे भोजन होणार आहे त्यार्ेळी मला ती कणवकुडी
घालार्याची आहेत. जर तू हे करू शकलास तर तू तुझ्या आयुष्यात यशस्र्ी
होहशल. उतंक ती आज्ञा घेऊन ताबडतोब हनघतो. उतंक पौष्य राजाच्या कडे
जात असतांना र्ाटेत त्याला एक हर्हचत्र र् भल्यामोठ्या आकाराचा र्ृषभ
दिसतो ज्याच्यार्र एक कु बड असलेला माणूस स्र्ार असतो. तो स्र्ार
उतंकाला हांक मारून सांगतो कक, अरे उतंका तू माझ्या बैलाचा मूत र् हर्ष्टा
खा, कारण तुझ्या गुरुनेसुद्धा ते के ले होते. त्यार्र तसें करतो. त्यानंतर उभ्या
उभ्याच तोंड र् हात धुर्ून तेथून हनघतो र् तेथून पौष्यराजाकडे प्रस्थान
करतो.
राजाच्या घरी पोहोचल्यार्र तो राजाला भेटून आपल्या
येण्यामागील उद्देश सांगतो. त्यार्र राजा पौष्य त्याला सांगतो कक, तो
राणीर्ासात जाऊन राणीला भेटून त्याची इच्छा हतला सांगून पाहू शकतो.
त्या प्रमाणे, उतंक राणीर्ासात प्रर्ेश करतो र् राणीला शोधण्याचा प्रयत्न
करतो. परं तु, त्याला राणी कोठे ही सापडत नाही. बराच र्ेळ तपासूनही ती
दिसत नसल्याने उतंक राजाकडे पुन्हा जाऊन त्याची असमथवता त्याला
सांगतो. ते ऐकू न पौष्य राजा उतंकला सांगतो कक, त्याची राणी अशुद्ध
असलेल्याला दिसत नाही म्हणून तू अशुद्ध आहेस त्यासाठी तुला प्रथम शुद्ध
व्हार्े लागेल. राजा उतंकला आठर्ण करण्यास सांगतो तेव्हा उतंकला
आठर्ते कक, त्याने त्या बैलाचे शेण र् मूत हपऊन त्यानंतर तोंडसुद्धा उभ्या
उभ्याच धुतले होते. अशा दक्रयेने खरी शुद्धी होत नाही. त्यानंतर उतंक ती

चूक सुधारण्यासाठी पूर्ेकडे तोंड राहील असा बसून हात मनगटा पयंत र्
तोंड चुळा घेऊन धुतो. त्यानंतर थोडे पाणी आर्ाज न करतां चांखतो.
त्यानंतर चेहरा िोनिा धुतो, तोंडाची सर्व रं ध्रे म्हणजे कान, नांक, डोळे साफ
करतो. त्यानंतर हात र् पाय पुनः धुतो अशाररतीने शुहचभूवत होऊन (इस्लाम
धमावत हांच हर्धी शुद्धतेसाठी सांहगतलेला आहे त्याला ते ऊजू असें म्हणतात.
इस्लाम मधील हशरीयाचे हनयम मनुस्मृतीनुसार आहेत.) उतंक पुन्हा
राणीर्सात जातो. आता त्याला पौष्याची राणी दिसते. हतला आिरपूर्वक
प्रणाम करून उतंक हतला त्याच्या येण्यामागील उद्देश सांगतो.
राणी उतंकच्या एकं िर र्ागण्यामुळे संतुष्ट होऊन त्याला सांगते कक,
त्याच्या गुरुपत्नीसाठी ती हतचे कणवकुडी िेण्यास तयार आहे. असें बोलून ती
हतच्या कानांतील कणवकुडी काढू न उतंकला िेते. राणी उतंकला सार्ध करते
कक, अरे उतंका एक गोष्ट लक्षात असुिे कीं, ही कणवकुडी तक्षकाला (सपांचा
राजा) अहतहप्रय आहेत. म्हणून तू ती फार काळजीपूर्वकपणे सांभाळू न ठे र्
नाहीतर तो ती तुझ्याकडू न काढू न घेईल. त्यार्र उतंक हतला आश्र्र्ासन िेतो
कक, कांहीं काळजी करू नये कारण त्याच्या मंत्रसामथ्यावमुळे तक्षक त्याच्या
र्ाटेला जाणार नाही. अशाररतीने ती कणवकुडी घेऊन उतंक पौष्य राजाचा
हनरोप घेण्यासाठी त्याला भेटतो. राजाला त्याच्या आिरपूर्वक र्ागणूकीसाठी
र् इतर सहायासाठी उतंक त्याचे आभार मानतो. त्यार्र राजा पौष्य
उतंकाला सांगतो, 'उत्तम िान हमळार्यास कालार्धी लागतो. तू एक
उत्तमररत्या प्रहशहक्षत असां ब्राह्मण आहेस तेव्हां मी तुझ्या हातून श्राद्ध करू

इहच्छतो. त्यासाठी तयार हो'. त्यार्र उतंक त्याला सांगतो, 'हो, राजे, मी
तयार होतो. त्यासाठी आर्श्यक गोष्टींची तयारी करार्ी'. तशी सर्व व्यर्स्था
राजा करतो. उतंकासाठी जे जेर्ण र्ाढले जाते त्यात उतंकाला एक के स
आढळला. त्याहशर्ाय ते जेर्ण गरम नव्हते. त्यार्रून उतंक समजतो कक, ते
जेर्ण अशुद्ध आहे. तो राजाला हर्चारतो, 'राजे, तुम्ही मला अयोग्य जेर्ण
िेता हे चांगले नाही'. ते ऐकू न राजा रागार्तो र् उतंकास शाप िेतो, कक, तू
मी दिलेल्या जेर्णास अशुद्ध म्हणतोस हे अयोग्य करतोस म्हणून तू हनःसंतान
रहाहशल'. ते ऐकू न उतंक संतापतो र् राजाला जेर्ण तपासार्यास सांगतो र्
रागाने बोलतो कक, जर मी जे बोलतो ते खरे आहे हे हसद्ध झाले तर हे राजनु्
तू आंधळा होहशल असा त्याला शाप िेतो. राजा पौष्य, जेर्ण तपासतो र्
समजतो कक, उतंक बरोबर बोलत होता. जेर्णात ते बनर्णार्या बाईचे के स
पडलेले होते. त्याहशर्ाय ते थंड सुद्धा होते. तो ते पाहून ओशाळतो र् ऋषी
उतंकाची क्षमा मागू लागतो. राजा पौष्य हात जोडू न उतंकाकडे हर्नर्णी
करतो, 'ऋषी उतंक, कृ पया मला माफ करा र् आपला शाप मागे घ्या'. ऋषी
उतंक बोलतो, हे राजनु्, माझा शाप मी मागे घेऊ शकत नाही परं तु, त्याचा
काळ मी कमी करतो र् त्यामुळे तू थोड्याच काळासाठी अंध रहाहशल.
त्यानंतर उतंक पौष्यास त्याचा शाप मागे घेण्यास सांगतो. राजा त्याला
सांगतो कक, हे ऋषी उतंका, मी माझा शाप मागे घेण्यास असमथव आहे तरी
तुझे हृिय लोण्यासारखे मऊ आहे कारण तू ऋषी आहेस. तुमचा क्रोध त्र्ररत
कमी होतो परं तु, मी क्षहत्रय असल्यामुळे माझा राग तसा लर्कर थंड झालेला

नाही. म्हणून तू तसांच त्या शापासह जार्े. त्यार्र उतंक म्हणाला तुमचा
शाप अयोग्य होता कारण, तो चुकीच्या समजार्र होता म्हणून तो शाप काम
करणार नाही. जर मी खोटे बोललो असतो तर तुमचा शाप काम करू शकला
असता. असें बोलून ऋषी उतंक राजाचा हनरोप घेऊन र् राणीने दिलेली
कणवकुडी घेऊन तेथून हनघाला.
तसा जात असतांना उतंक पहातो कक, एक नागडा हभकारी
त्याच्याकडे येत आहे. हर्शेष असें कक, तो हभकारी कधी दिसत होता तर कधी
अिृष्य होत होता. तसें होत असतांना उतंकला तहान लागते म्हणून तो पाणी
शोधण्यासाठी ती कणवकुडी जहमनीर्र ठे र्ून इतरत्र जातो. ते होत असतांना
तो हभकारी चटकन तेथे येऊन ती कणवकुडी घेऊन पळू न जातो. येथे उतंक
त्याचा हर्धी उरकू न र् पाण्याचे अध्यव िेऊन मग गुरु र् आराध्य िेर्तेस नमन
करून येतो र् पहातो कीं, त्या हभकार्यांने ती कणवकुडी चोरून तो पळाला
आहे. बराच र्ेळ त्याचा पाठलाग के ल्यार्र शेर्टी उतंक त्या हभकार्यास
पकडतो. त्याबरोबर तो हभकारी त्याचे खरे रुप धारण करतो. तो तक्षक
होता. त्याच्या सपवरुपामुळे उतंक आश्र्चयवचकीत झाला र् त्याच्या त्या
संभ्रमार्स्थेचा गैरफायिा घेऊन तक्षक जर्ळच्या मोठ्या हबळात हशरतो.
तक्षक अशाररतीने उतंकला फसर्ून त्या हबळातून त्याच्या स्र्ताच्या घरी,
सपवलोकी पळू न जातो.
उतंकला पौष्याच्या राणीचे शब्ि आठर्तात र् तो सर्व प्रकार
समजतो. तक्षकाचा पाठलाग करण्यासाठी तो एक काठी घेऊन त्या हबळाला

आणखीन खोिून मोठे करीत आत घुसतो पण तो त्यात हर्शेष प्रगती करू
शकत नाही. ते सर्व इं द्र पहात असतो. त्याला उतंकाची िया येते र् तो त्याचा
खास मितनीस र्ज्र (हर्जेचा लखलखाट) ह्ाला त्याच्या मितीसाठी
पाठर्तो. र्ज्र त्या काठीत हशरतो र् त्यामुळे ते हबळ मोठे होते. खूप आंत
गेल्यार्र त्याला अफाट पसरलेला सपवलोक दिसतो. शेकडो प्रचंड महाल र्
सुंिर र्ाडे तो पहातो. अनेक कमानी र् िरर्ाजे असलेली खेळाची मैिाने,
करमणूकीचे सज्जे असें सर्व पाहून उतंक अचंहबत होतो. उत्फु तवपणे तो
तक्षकाची स्तुहत करणारे श्र्लोक बोलतो.
"अहो सापांनो, तुम्ही ऐरार्ताची जनता, जे लढाईत अफाट शौयव
गाजर्तात, जे र्ीजेच्या लखलखाटासारखी शस्त्रे फे कतात, अनेक प्रकारचे
आभूषणे घालतात, गंगेच्या उत्तर दकनार्यार्र तुम्हा नागांची मोठी र्स्ती
आहे. तेथे असलेले साप त्याचा प्रमुख ऐरार्त ह्ाच्या भोर्ती हजारोंच्या
संख्येने दफरत असतात. जेव्हां िशरथ, ऐरार्ताचा भाऊ बाहेर दफरार्यास
हनघतो तेव्हां त्याच्या बरोबर अठ्ठार्ीस हजार आठ, नाग त्याच्या पासून
अंतर राखून अिबीने सोबतीला असतात. मी अशा सर्व सापांचे कौतुक करतो.
पुढे उतंक त्या सपांच्या सर्व म्होरक्यांची स्तुहत करतो र् म्हणतो, तक्षक जो
सुरुर्ातीला कु रुक्षेत्री र् खांडर्र्नात रहात असें, तक्षक र् अश्र्र्सेन जे
इक्षुमहत निीच्या काठी रहात असतं, अशा सर्ांचा मी चाहता आहे. तसेंच
श्रुतसेन जो तक्षकाचा धाकटा भाऊ आहे, जो महाद्युम्न नांर्ाच्या पहर्त्र

रठकाणी रहातो अशा उद्देशाने कक, कधीतरी त्याला सापांचा राजा होण्याची
संधी हमळे ल".
ब्राह्मण ऋषी अशाररतीने सापांची र् त्यांच्या म्होरक्यांची स्तुहत
करतो पण व्यथव. त्याला कोणीही ती कणवकुडी आणून िेत नाही. त्यामुळे उतंक
हर्चार करू लागला. आपली सर्व स्तुती व्यथव गेली त्याचा त्याला त्रास झाला.
त्या हर्चारात तो असतांना त्याला एका बाजूला िोन बायका एका मागार्र
र्स्त्र तयार करीत होत्या असें दिसते. त्यात पांढरे र् काळे धागे र्ापरले जात
होते. त्यांच्या बाजूला एक चाक होते त्याला बारा आंस होते. ते चाक सहा
मुलं दफरहर्त होती. त्याने तेथे एक पुरुष एका रुबाबिार घोड्यार्र होता, ते
पाहून उतंक त्यांना उद्देशून बोलू लागला,
"हे चाक ज्याचा पररघ बारा समान भागात हर्भागला आहे, ते
चाक सहा मुलंरुपी मोसम सतत दफरर्त आहेत. तेथे बसलेल्या सुंिरी रात्र र्
दिर्साच्या धाग्यांनी काळाचे र्स्त्र हर्णत आहेत, त्या पुरुषाकडे पाहून उतंक
म्हणतो, अरे , र्ज्रा, ढगाच्या गडगडाटात र् हर्जेच्या लखलखाटा तू र्ृत्र र्
नमुची ह्ांना हरर्णारा आहेस, जो कृ ष्ण र्स्त्र पररधान करतो र् सत्य आहण
असत्य ह्ांचा हनर्ाडा करतो, जो खोल समुद्रातून आलेल्या घोड्यार्र स्र्ार
होतो, जे घोडे प्रत्यक्ष अग्नीचेच रुप आहेत, तुम्हाला माझे हत्रर्ार नमन असो".
असें म्हणून उतंक त्या पुरुषास पुरंिर असें पुकारून नमस्कार करतो.

ते ऐकू न तो पुरुष, पुरंिर, त्याला बोलतो, "हे उतंका, मी तुझ्या
स्तुतीने प्रसन्न झालो आहे. मी तुझ्यासाठी काय के ले तर तू समाधान
पार्शील"?
त्यार्र उतंक त्याला सांगतो, "हे इं द्रा, हे नाग माझ्या आर्ाक्यात
येतील असे कांही कर".
त्यार्र तो पुरुष उतंकास सांगतो कक, त्याने ह्ा माझ्या घोड्याला
जोरात फुं कर मारार्ी. त्या प्रमाणे उतंक त्या घोड्याला जोरांने फुं कर मारतो,
त्याबरोबर त्या घोड्याच्या शरीरातील सर्व हछद्रांतून जोरांनी अग्नीच्या
ज्र्ाळा बाहेर येतात र् सर्व नागलोकांत पसरतात. त्यांच्या उष्णतेमुळे त्रस्त
होऊन अखेरीस तक्षक त्याच्या र्ाड्यातून बाहेर येतो र् त्या चोरलेल्या
कणवकुडी उतंकास परत करतो. उतंक त्या घेतो.
उतंकास त्याच्या गुरुच्या पत्नीची आठर्ण येते कारण कीं, चार
दिर्स झालेले असतात र् तो हतचा त्या व्रताचा दिर्स असतो. उतंक
मनातल्या मनात हर्चार करतो, मी इतक्या लांबून माझ्या गुरुमातेच्या कडे
कसे र्ेळीच पोहोचणार?
त्याच्या मनातील हर्चार इं द्रास जणूकाय समजले अशाप्रकारे तो
त्याला सांगतो, "अरे उतंका, तू ह्ा घोड्यार्र बैस, म्हणजे क्षणात तो तुला
तुझ्या गुरुच्या घरी नेऊन सोडेल. त्याप्रमाणे, उतंक त्या र्ारुर्र बसतो र्
क्षणाधावत तो त्याच्या गुरुच्या घरी जातो. तेथे त्याची गुरुपत्नी नुकतेच स्नान

करून हतचे कें स हर्चरीत असते. ती हर्चार करीत असते कक, उतंक कांही
हतच्या इच्छेची पूतवता करू शकणार नाही.
ती असें हर्चार करीत असतांनाच उतंक हतच्या खोली बाहेर येतो
र् हतला बाहेरूनच अहभर्ािन करून ती कणवकुडी हतला िेतो. ती पाहून
गुरुपत्नी त्याच्यार्र संतुष्ट होऊन म्हणते, "तू उतंका, फारच हनष्पाप आहेस,
मला र्ाटत होते कक, तू माझी इच्छा पूणव करू शकणार नाहीस र् माझ्या
शापास पात्र ठरहशल परं तु, तू ती पूणव के ली आहेस. तुझे कोटकल्याण होर्ो".
त्यानंतर उतंक त्याच्या गुरुस भेटतो.
र्ेि, उतंकाचा गुरु, त्याला क्षेमकु शल हर्चारतो र् म्हणतो. "तू
इतके दिर्स कोठे गेला होतास? मला सांगहशल कां"?
ते ऐकू न उतंक त्याच्या गुरुस त्याच्या प्रर्ासात घडलेल्या सर्व
घटनांच्या बद्दल हर्चारतो.
तो सांगतो कक, त्याच्या प्रर्ासात त्याला तक्षक भेटतो र् ती
कणवकुडी चोरतो. त्या आधी त्याला एक माणूस भल्यामोठ्या बैलार्र
बसलेला असा भेटतो. त्या माणसांने उतंकाला त्या बैलाचे शेण खार्यास
सांहगतले र् तसें उतंकाने के ल्याचे सांहगतले कारण त्या माणसांने उतंकला
सांहगतले होते कक, उतंकच्या गुरुनेसुद्धा ते शेण खाल्ले आहे. त्यानंतर िोन
सुंिरी कापड काळ्या र् पाढर्या धाग्यांनी हर्णत होत्या ते सांगतो. त्यानंतर
जी सहा मुलं ते बारा आंसांचे चाक दफरर्तांना दिसतात ते सांगतो. त्याला

जो पुरुष र् त्याच्या बरोबर मोठा घोडा दिसतो ते सांगतो. असें सर्व
सांहगतल्यार्र उतंक ते कोण होते त्याबद्दल हर्चारतो.
उतंकाचे गुरु त्याला सांगतात कक, तो माणूस इं द्र र् तो भलामोठा
बैल ऐरार्त होते. ते शेण म्हणजे अमृत होते, त्या सुंिरी धाता र् हर्धाता
होत्या. काळे र् पांढरे धागे दिर्स र् रात्री होत्या. जो पुरुष घोड्याबरोबर
होता तो पार्साची िेर्ता, अथावतु्, पजवन्य िेर् र् ते चाक कालचक्र होते र्
त्याचे आंस र्षव र् सहा मुलं मोसम होते. हे सर्व माझे चांगले हमत्र असल्याने
त्यांनी तुला सर्व मित के ली र् तू तक्षकाकडू न ती कुं डलं आणू शकलास.
हे उतंका तू तुझ्या शेर्टच्या पररक्षेत उत्तीणव झाला आहेस र् आता
तू तुझ्या उर्वरीत आयुष्यासाठी जाऊ शकतोस. तुझे कल्याण होईल.
उतंक गुरुची आज्ञा घेऊन रागातच हनघतो कारण, त्याला तक्षकाचा
फार राग आलेला असतो. तो तक्षकाला चागला धडा हशकर्ण्याचे ठरर्ूनच
तेथून हहस्तनापुरी हनघतो. उतंक तेथे जनमेजयाच्या पिरी रहाण्याचे ठरर्तो.
त्याच सुमारास राजा जनमेजय तहक्षला हजकू न आलेला असतो.
उतंक जनमेजय राजा त्याच्या िरबारी आमात्यांच्या मध्ये बसलेला
पहातो. उतंक पुढे होऊन जनमेजयाला त्याचे आहशर्ावि सािरप्रणाम करून
पुढे सुचक शब्िांत हर्नंहत करतो, "हे राजा, जनमेजया, तूम्ही सर्व राजांत
उत्तम आहात, असें असतांना तुम्ही महत्र्ाचे काम राहून गेले असतांना येथे
र्ेळ व्यथव कसा घालर्ता आहात"?

एर्ढे सांगून पुढे सौती सांगतो, राजा जनमेजय त्या पाहुण्या
ब्राह्मण, उतंकास समजार्तो, "हे ब्राह्मणा, मी माझ्या प्रजेची फार
काळजीपूर्वकपणे िेखभाल करीत असतो. तरीसुद्धा तुला माझ्याकडू न काय
पाहहजे ते सांग". असें राजाचे बोलणे ऐकू न तो ब्राह्मण जनमेजयाला
अहतआिरपूर्वकपणे हर्नंहत करतो कक, "अहो नृपश्रेष्ठ, मी जे काम आता
सांगणार आहे ते खरे तर तुझेच आहे पण माझा सुद्धा त्यात उद्देश आहेच. तू
हर्सरला आहेस कक, तुझ्या हपत्यास तक्षकांने चार्ून चार्ून मारले आहे,
त्याचा र्चपा तू के व्हां काढणार? आता ती र्ेळ आली आहे हे राजा, कक, तू
त्या तक्षकाला हशक्षा करार्ीस. जा, आहण त्याच्या त्या कृ त्याबद्दल त्याला
मारून टाक. ह्ा तक्षकांने बर्याच ऋषीनासुद्धा त्रास दिला आहे.
उिाहरणाथव, काश्यप जे र्ैद्यांचे प्रमुख जेव्हा तुमच्या जन्मिात्यांस
र्ाचर्ण्यासाठी येत होते त्यांना पळर्ून लार्ले, असें करून तू, हे नृपश्रेष्ठ,
माझ्यार्र सुद्धा तुझी कृ पा होईल. हल्लीच ह्ा हरामखोर तक्षकाने मलासुद्धा
माझ्या कामात व्यत्यय आणून त्रास दिला आहे. असा तो इतर बर्याच
चांगल्या लोकांना त्रास िेत असला पाहहजे, तेव्हा त्याचा कायम बंिोबस्त तू
करार्ास असें मला सुचर्ायचे आहे".
सौती पुढे सांगतो, जनमेजय हे ऐकू न तक्षकार्र फारच रागार्तो,
उतंकाच्या प्रभार्ी र्िव्यामुळे तो असा काही भडकतो जणूकाय, अग्नीमध्ये
लोणी टाकार्े. राजाला त्याच्या हपत्याच्या मृत्यूची आठर्ण फारच िुःखी

करते. उतंकाच्या समोरच राजा त्याच्या मंत्र्यांकडे त्या घटनेबद्दलची सर्व
माहहती मागर्तो.
अशाररतीने हा महाभारतातील आदिपर्ाव मधील पौष्य भाग येथे
संपतो.

- आदिपर्व भाग चौथा –
(पौलोमा पर्व)

उग्रश्रर् सौती, लोमहषावचा मुलगा, सर्व पुराणांचा जाणकार,
हनहमषारण्यात बारा र्षव होत असलेल्या शौनक, आडनांर् कु लपहत, ह्ांनी
सुरु के लेला यज्ञाच्या प्रसंगी सर्व महान ऋषींच्या समोर महाभारत
सांगण्यासाठी उभा असतो.
सर्व पुराणांचा अभ्यास भहिपूर्वकपणे के लेला, सौती हात जोडू न
उभा असतो. सौती पुढे बोलू लागतो कक, मी उतंक ऋषीची माहहती तुम्हाला
सांहगतली. ज्याच्या हुसकार्ण्यामुळे जनमेजय राजा सपवसंहारक यज्ञ
करण्यास तयार झाला आहे. आता ह्ाच्या पुढे आपण सर्व ऋषीर्यव आणखीन
काय ऐकू इहच्छता माझ्या कडू न ते सांगार्े. ते ऐकू न ते ऋषीर्र सौतीला
सांगतात, "अरे , लोमहषावच्या सुपुत्रा, आम्हाला तुझ्याकडू न सर्वच कथा
ऐकार्याच्या आहेत र् आम्ही त्यासाठी फार आतूर आहोत. शौनक ऋषी
तूतावस, यज्ञाच्या कामांत गुंतलेले आहेत, त्यांना ह्ा सर्व िेर् र् असुरांच्या
गोष्टी चांगल्या प्रकारे माहीत आहेत. ते मनुष्य, गंधर्व र् नाग ह्ांना
चांगल्याप्रकारे जाणतात. ते पुण्यप्रभार्ी, शब्िाचे पक्के र् सर्व शास्त्रे र्
अरण्यके जाणणारे असें आहेत, तरी सुद्धा, अरे सौती, ते आपले यज्ञाचे काम

उरकू न आल्यार्र र् त्यांच्या स्थानार्र बसल्यार्र तू तुझे पुराण सांगार्ेस
असें आम्हा सर्ांना र्ाटते".
"तू त्यांच्या प्रश्र्नांना समपवक उत्तरे िेऊन आम्हा सर्ांना त्या
कथांबद्दल अर्गत करार्ेस".
त्यार्र सौती त्यांना सांगतो, "मला त्याची हरकत नाही. जेव्हां ते
ज्ञानी हद्वज आपल्या स्थानांर्र बसतील तेव्हां मी सर्व कांहीं, त्यांच्या शंकांचे
समाधान करीत, सांगण्यास तयार आहे".
यथार्काश, ते ज्ञानी हद्वज, शौनक, येऊन आपल्या स्थानांर्र जेथे
सौतीची बैठक आहे त्या समोर बसतात. त्यांच्या भोर्ती अनेक ज्ञानी, संत र्
तपस्र्ी महंत, ऋहद्वक र् साधक बसलेले आहेत. सर्व जण स्थानापन्न
झाल्यार्र सौती सांगू लागतो,

आदिपर्व भाग पांचर्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

शौनक ऋषी सौती कडे पहात बोलतात, "माझ्या बाळा सौती,
लोमहषावच्या सुपुत्रा, तुझ्या हपत्याने पूर्ी हे सर्व पुराण र् महाभारत कृ ष्णद्वैपायनच्या बरोबर सर्ांना सांहगतले आहे. तू कधी ह्ाचा अभ्यास के ला
आहेस? ह्ा अहतप्राचीन कथांमध्ये पुरातन शहाण्या लोकांची माहहती आहे.
ती आम्ही पुन्हा पुनः ऐकत असतो. प्रथम मला त्यातील भृगु घराण्याचा
इहतहास ऐकायला आर्डेल. तेव्हां तू तो सांग. आम्ही सर्वजण तो एकहचत्ताने
ऐकण्यास उत्सुक आहोत". ते ऐकल्यार्र सौती आिरपूर्वकपणे सांगतो,
"र्ैशंपायनादि ऋषींनी जे ज्ञान हमळर्ले ते त्यांच्याकडू न मी हशकलो आहे.
तेंच मी पुन्हा पुनः इतरांना सांगत आहे. माझ्या हपत्यांनेसुद्धा तेंच के ले होते.
ह्ा भृगु घराण्याचा इहतहास ज्याची स्तुती प्रत्यक्ष इं द्र आहण सगळे िेर्, मरुत
करतात, तोंच अहो मुनीर्रांनो, मी आता सांगणार आहे, जो पुराणात दिला
आहे".
महान ऋषी भृगु बद्दल असें बोलतात कक, त्याचा जन्म, प्रत्यक्ष
ब्रह्माने र्रुणासाठी यज्ञ के ला होता त्या अग्नीतून झाला आहे. त्या पहहल्या
भृगुला एक मुलगा होता. त्याचे नांर् होते च्यर्न.

भृगुचे त्याच्या मुलार्र फार प्रेम होते. अशा च्यर्नाला एक फारच
सद्गुणी मुलगा असतो ज्याचे नांर् प्रमहत र् त्याच्या मुलाचे नांर् होते ऋऋ
ज्याची आई असते, घृताची जी स्र्गावतील एक सुंिर नतवकी असते. ऋऋला
त्याच्या पत्नीपासून म्हणजे, प्रमद्वरा पासून, एक मुलगा होतो ज्याचे नांर् आहे
शुनक. अहो शौनक, हा शुनक, जो अहत सद्गुणी असा तुमचा महान पूर्वज
आहे हे आपल्याला माहीत असेलच. त्याने कायम संन्यासाश्रम स्र्ीकारला
होता. त्याचे र्ेिांचे ज्ञान अतुलनीय होते. एर्ढे ऐकल्यार्र शौनक ऋषी
शौतीला हर्चारतात, "अरे सुतपुत्रा, आता तू भृगुच्या मुलाबद्दल सांग. त्याचे
नांर् च्यर्न असें का ठे र्ले होते? मला सर्व कांहीं सांग",
सौती पुढे सांगू लागतो, भृगुऋषीची बायको, हजचे नांर् होते,
पौलोमा, हजच्यार्र तो जीर्ापाड प्रेम करीत असतो, ती पोटाशी म्हणजे
गभवर्ती होते. त्या काळात भृगु एकिा त्याचे यज्ञहर्धी करण्यासाठी हतला
सोडू न िूर गेलेला असतो. अशार्ेळी, एक राक्षस ज्याचे नांर् आहे पुलोम
भृगुच्या िारी येतो. पुलोम घरात असलेल्या पौलोमास पहातो. हतचे लार्ण्य
पाहून पुलोम राक्षस त्याचे भान हरपतो र् त्याची मयाविा ओलांडतो. येथे
पौलोमा त्या राक्षसाला एक पाहुणा असें समजून त्याचे आिरतीथ्य करू
लागते. त्याला घरात असलेली फळे , कं िमुळे, मांस इत्यादि खाण्यास िेते.
राक्षस मात्र त्याचा गैरअथव काढतो र् हतच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न करू
लागतो. मनातल्या मनात तो समजतो, चला माझा उद्देश साध्य करण्याची

हींच र्ेळ आहे, जोर्र भृगुऋषी नाही तोर्र आपण हहला पळर्ून नेले
पाहहजे.
त्यानंतर तो राक्षस हतला उचलून पळू न जाण्याचे ठरर्तो. र्स्तुतः
त्या काळाच्या हनयमांनुसार हतचा हर्र्ाह ररतसरपणे भृगुशी झालेला असतो
पण राक्षस त्याचा हर्चार न करतां असें पाऊल उचलतो.
पुलोम पौलोमीला जबरिस्तीने नेऊन हतच्याशी लग्न करण्याचा
हर्चार करीत असतो. तसें करतांना तो त्या घरात इतरत्र पहातो तेव्हां
त्याला तेथे भृगुऋषीने चेतर्लेला पहर्त्र अग्नी दिसतो. पुलोम त्या अग्नीला
हर्चारतो, "अरे पहर्त्र अग्नी, काय ही बाई भृगुची खरोखरची बायको आहे
कां? तू िेर्ांचे मुख आहेस तेव्हां तू खरे सांहगलते पाहहजेस". तुला माहीत आहे
कक, प्रथम मीच ह्ा स्र्गीय सुंिरीशी हर्र्ाह करणार होतो पण हतच्या
बापाने त्या खोटारड्या भृगुला ती दिली हे खरे आहे कक नाही? मला संताप
होतो कक, ह्ा अप्रहतम लार्ण्यर्तीचा हर्र्ाह भृगुशी झाला आहे.
एर्ढे सांगून सौती पुढे बोलतो, "पुलोम राक्षस त्या पहर्त्र अग्नीस
पुन्हा पुनः तेंच तेंच हर्चारत रहातो. परं तु, राक्षसाला घाबरून तो पहर्त्र
अग्नी कांहीं काळ गप्प रहातो. त्यार्र पुलोम राक्षस अग्नीला हर्चारतो, "अरे
अग्नीिेर्ा, तू सर्वच प्राणीमात्रांत असतोस तू त्यांना आतून ओळखत असतोस,
तेव्हां तुझ्याबद्दल आिर बाळगून मी हर्चारतो तेव्हां त्यांचे उत्तर तुला द्यार्े
लागेल. जर तू उत्तर नाही दिलेस तर मी ह्ा सुंिरीला ह्ा कु टीतून पळर्ून
नेईन. ही सुंिरी माझी बायको आहे हे तू मान्य कर".

एर्ढे बोलून मग सौती पुढे सांगतो, तो सात ज्र्ाळांनी तेजाळणारा
अग्नी तेव्हां नाईलाज झाल्यासारखा, सांगतो, "अरे पुलोमा, जरी तू प्रथम
हहला मागणी घातली होतीस तरी अखेरीस, भृगु र् हहचा हर्र्ाह माझ्या
साक्षीने ररतसरपणे झाला आहे तेव्हां ती फि भृगुचीच अघांहगनी आहे हे तू
समजले पाहहजेस. मी खोटे बोलणार नाही. कारण जर तसें मी के ले तर मला
भृगुऋषीच्या शापाला सामोरी जार्े लागेल. अरे श्रेष्ठ अशा राक्षसा, तुला
माहीत आहे कक, खोटे फारकाळ चालत नाही तेव्हां मी फि खरे तेंच सांगत
आहे". ते ऐकू न राक्षस अहतशय नाराज होतो.

आदिपर्व भाग सहार्ा (अग्नीला शाप)
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे जमलेल्या ऋषीगणांस उद्देशून सांगतो, "अहो श्रेष्ठ
ब्राह्मणांनो, अहग्निेर्ाचे ते बोलणे ऐकू न पुलोम राक्षस त्या भृगुच्या पत्नीस
पळर्ून नेण्याच्या उद्देशांने रानडु क्कराचे रुप घेतो र् पौलोमांस तोंडात
अलगिपणे धरून तेथून र्ार्याच्या र्ेगांने पळ काढतो. त्या धसमुसळे हगरीने
पौलोमाच्या गभावत असलेल्या भृगुच्या मुलांस त्रास होतो आहण पररणामतः
ते अभवक हतच्या गभावतून बाहेर हनसटू न पडते. सूयावसारखा चमकणारा तो
अभवक त्याच्या आईच्या हातातून सुद्धा हनसटतो र् खाली पडतो. ते पडत
असतांना त्याच र्ेळी राक्षस पुलोमची पौलोमार्रील पकड सैल होते र्
तीसुद्धा खाली पडते र् त्याच र्ेळी त्या राक्षसाची राख होते. हे सर्व भृगुचा
जन्मिाता ब्रह्मा पहात असतो. त्याला ह्ा सर्व गोष्टीचे त्यामुळे अहतिुःख होते
र् तो रडू लागतो. त्याच्या त्या रडण्यामुळे जे अश्रू खाली पडतात त्याची एक
र्धुसरा निी होते र् त्या निीचे पाणी र्हात र्हात पौलोमा जेथे पडते तेथे
पोहोचते. हतच्या जर्ळ हतचे बाळ असते. ते अशाररतीने च्यर्न म्हणजे,
"हनसटू न पडलेले", म्हणून त्याचे नांर् हनसटू न पडलेला असा, च्यर्न झाले.
ब्रह्मा त्याच्या मुलांस, भृगुस, ते सांगतो तेव्हां अहतक्रोधी होऊन
भृगु हर्चारतो त्याच्या पत्नीस कक, कोणी राक्षसाला सांहगतले कक तू माझी

बायको आहेस कारण एहवर्ी त्या राक्षसाला तू माझी पत्नी आहेस हे
समजण्याचे कांहीं कारण नव्हते. तेव्हां पौलोमा सांगते,"घरातील पहर्त्र
अग्नीनी मी तुझी अधांहगनी आहे हे सांहगतले. ते ऐकल्यार्र तो राक्षस मला
घेऊन मािी करकोच्यासारखा ओरडत उडाला. जेव्हां त्या राक्षसांने तुझ्या
बाळाचे तेज पाहहले तेव्हां त्याच्या पकडीतून मी सुद्धा हनसटले र् खाली
पडले आहण तो स्र्तः सुद्धा खाली कोसळला र् त्याची राख झाली".
सौती पुढे सांगतो, "आपल्या बायकोचे हे कथन ऐकू न भृगु
अहतसंतप्त होतो. त्या रागाच्या भरात भृगुऋषी त्या घरातील पहर्त्र अग्नीस
शाप िेतो. अरे , अग्नी तुझ्या ह्ा कृ त्यासाठी मी तुला शाप िेतो कक, तू र्ाटेल
ते खाशील.
अशाररतीने हा आदिपर्ावतील सहार्ा भाग "अग्नीला शाप" नांर्ाचा
येथे संपतो.

आदिपर्व भाग सातर्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, शापाने व्यस्थ झालेला अग्नी भृगुला सांगतो, असें
घाईत काय शाप िेतोस. अरे ब्राह्मणां, मला असा कसा शाप िेतोस, मी फि
खरे तेंच सांहगतले, जेव्हा कोणी कांहीं हर्चारतो तेव्हां खरे तेंच सांगार्याचे
असते तेंच मी के ले तर त्यात काय चुकले कक तू मला शाप द्यार्ास. जेव्हा
एकाद्या साक्षीिारास जाब हर्चारला जातो तेव्हां त्याला खरे तेंच
सांगार्याचे असते. तसें न के ल्यास तो साक्षीिार िोषी ठरतो र् त्याचे सात
हपढ्याचे मागील र् पुढील र्ंशज नाश पार्तात हे तुम्हाला माहहत नाही कां?
मीसुद्धा तुला शाप िेऊ शकतो परं तु, मी तसे करणार नाही कारण, मी तुझा
आिर करतो. ह्ासाठी आता जरा मी काय सांगतो ते तू ऐक, मी अनेक
प्रकारच्या यज्ञात हजर असतो. घरातील पहर्त्र अग्नी पासून मोठ मोठ्या
यज्ञात मी असतो. हर्र्ाह हर्धी, मुंजीबंधन इत्यािी सर्वच रठकाणी मी असतो
जेथे पहर्त्र काये के ली जातात. मी िेर्ांचे र् हपतरांचे मुख आहे र् म्हणून ते जे
खातात ते सर्व मला खार्यास िेतात. आहण मी जे खाईन ते त्यानासुद्धा खार्े
लागते. र्ेिांत दिलेल्या प्रमाणे, िेर् र् हपतरांना पाण्याचे अध्यव िेतात ते
मलाच घ्यार्े लागते. िशव र् पूणविशव हर्धी जे िेर् र् हपतरांसाठी के ले जातात
ते सर्व माझ्या माध्यमातूनच के ले जातात. त्यांना ते ते खांर्े लागते जे मला

दिले जाते अशा पररहस्थतीत जर मी कांहीही खाल्ले तर कसें चालेल? लोणी,
तूप असें सुद्ध खाद्य त्यासाठी मी स्र्ीकारत असतो. म्हणून मला िेर् र्
हपतरांचे मुख समजले जाते. त्यामुळे मी कांही अयोग्य कसे खाऊन चालेल?
एर्ढे बोलून अग्नी इतर कांहीं न बोलता सर्व रठकाणांहून गायब होतो.
त्याच्या अशाररतीने गायब होण्याने सर्वत्र गोंधळ उडतो. त्यामुळे
हचतातूर झालेले ऋषीगण िेर्ांकडे गेले र् तक्रार करू लागले. अग्नीच्या अशा
गायब होण्यामुळे ते त्यांची हनत्यकमे करू शकत नाहीत त्या बद्दल ते बोलत
होते. भृगुने दिलेल्या शापाबद्दल ते बोलत होते. आता काय करार्े असें ते िेर्
र् हपतरांना हर्चारू लागले. शेर्टी मामला ब्रह्मिेर्ाकडे गेला. काळाचा
अपव्यय न करतां त्र्ररत हा प्रश्र्न सोडर्ार्ा अशी हर्नंहत ते करू लागले.
अशामुळे जे नर्ीन प्रश्र्न पुढे उपहस्थत होतील त्याचा हर्चार करण्यास ते
सांगू लागले. अग्नीच्या गायब होण्यामुळे िेर् र् हपतर उपाशी राहू लागले र्
ही पररहस्थती चालू िेण्यासारखी नाही हे ब्रह्मिेर् समजला. जर शापानुसार
अग्नी सर्वच अपहर्त्र गोष्टी स्र्ाहा करू लागला तर त्याचा पररणाम अहनष्ट
होईल हे ब्रह्मा समजले.
ब्रह्माने अग्नीला सुचर्ले कक, ह्ापुढे तू प्राण्यांच्या पोटात रहाहशल
र् तेथे तू सर्व प्रकारचे पिाथव पचर्ण्यास मित करशील. तेथे तू ज्र्ाळाने
दिसणार नाहीस. सूयावच्या अग्नीने जसें सर्व कांहीं शुद्ध होते तसेंच तुझ्या
स्पशांनेसुद्धा सर्व गोष्टी जठरात शुद्ध होतील.

ब्रह्मिेर् अग्नीचे सांत्र्न करतात कक, अरे अग्नी तू सर्व शहिमान
आहेस. तू ऋषी भृगुच्या शापाचा सन्मान करून यज्ञासाठी अयोग्य असलेल्या
परं तु, जगण्यासाठी आर्श्यक असलेल्या गोष्टी जठराग्नीत स्र्ीकारशील.
त्यानंतर पहर्त्र अग्नी पुनः यज्ञासाठी उपलब्ध झाला र् िेर् आहण हपतरांचे
स्र्ाहा स्र्ीकारू लागला. सर्व काही पुर्वव्रत झाले. अशी आहे च्यर्न ऋषीच्या
जन्माची र् राक्षस पुलोमाच्या नाशाची कहाणी. येथे आदिपर्ावतील सातर्ा
भाग संपला.

आदिपर्व भाग आठर्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, यथार्काश च्यर्न, भृगुचा मुलगा, ह्ाचा
हर्र्ाह सुकन्या नांर्ाच्या मुलीशी होतो र् त्याना एक सुपुत्र होतो. त्याचे नांर्
प्रमती असते. प्रमती तेजस्र्ी असतो. पुढे त्याचे लग्न घृताची नांर्ाच्या
अप्सरे शी होते. त्या िोघांना एक पुत्र होतो. त्याचे नांर् ऋऋ. पुढे त्या
ऋऋचे लग्न प्रमद्वरा नांर्ाच्या अप्सरे शी होते. त्यांना योग्य र्ेळी एक मुलगा
होतो त्याचे नांर् शुनक. एर्ढे सांगून सौती थोडा थाबतो र् नंतर बोलतो,
अहो ब्राह्मणांनो, आता मी तुम्हा सर्ांना सांगणार आहे, ह्ा ऋऋच्या
तेजाची गोष्ट.
सौती सांगत रहातो, फार र्षावपूर्ी एक महान ऋषी होऊन गेले.
त्यांचे नांर् होते स्थुलके शी. फार मोठे तपस्र्ी होते. सर्व प्राणीमात्रांबद्दल
सद्भार्ाने ते र्ागत असत. त्या काळात गंधर्ांचा राजा, हर्श्र्र्र्सु, अप्सरा
मेनके च्या बरोबर प्रेम संबंधाने जोडला गेला होता.
अरे ऋऋच्या र्ंशातील शौनका, पुढे ऐक, योग्य र्ेळी मेनके ला एक
बालक होते. त्याला ती मोठ्या िुःखी अंतकरणाने एका निीच्या काठांर्र
असेंच टाकू न जात असते. त्या निीच्या दकनारी ऋषी स्थुलके शी तपस्या

करीत होते त्यांना ते बालक सांपडते. स्थुलके शी त्या बालकाला घेऊन
आपल्या आश्रमात आणतो. त्याला समजते कक, ते बालक एक कन्यारत्न आहे.
स्थुलके शी त्या लहान मुलीचे लालनपालन करतात. स्थुलके शी त्या कन्येचे
सौंियव, स्र्भार् र् इतर गुण समजून हतचे नांर् प्रमद्वरा असें ठे र्तो. आपल्या
स्र्ताच्या कन्येप्रमाणे तो ऋषी त्या मुलीचे सर्व धार्ममक संस्कार जे पहर्त्र
हनयमांनुसार आर्श्यक असतात ते पूणव करतो. ऋषीपुत्र ऋऋ एकिा
प्रमद्वराला स्थुलके शीच्या आश्रमात गेला असतां पहातो र् तो हतच्याकडे
आकृ ष्ट होतो. तो आपल्या गुरुबंधूंच्या मितीने आपल्या हपत्याकडे खुबीने
कळर्तो कक, तो प्रमद्वराच्या प्रेमात पडला आहे. यथार्काश प्रमती, ऋऋचे
हपता र् भृगुचे पुत्र, स्थुलके शीला भेटून प्रमद्वराचा हात आपल्या ऋऋसाठी
मांगतो. स्थुलके शी मोठ्या आनंिाने त्याला मान्यता िेतात. नक्षत्र पाहून मुहूतव
ठरतो, पूर्ाव फाल्गुनीच्या उिय काळाचा र् त्याप्रमाणे हर्र्ाह होण्याचे
हनहश्र्चत होते. हर्र्ाह होण्याच्या आधी कांहीं काळ एकिा प्रमद्वरा आपल्या
आश्रमातील मैत्रीणींसोबत र्नात फु ले र्ेचण्यासाठी पहाटे गेली असतांना
िैर्योगानुसार हतचा पाय जहमनीर्र गर्तात बसलेल्या सापार्र पडतो र् तो
साप हतला डंसतो र् प्रमद्वरा मूर्मच्छत होते र् जहमनीर्र पडते. त्या सापाच्या
हर्षामुळे हतची अंगकांती हळू हळू काळर्ट होत जाते र् हतचे सौंियव त्यामुळे
कोमेजून जाते. के स हर्सकडलेल्या हस्थतीत ती तशीच हतच्या मैत्रीणींच्या
समोर हनपहचत पडलेली असते. अशा अर्स्थेत ती पडलेली पाहून हतच्या
मैत्रीणींनी एकच टाहो फोडला र् सर्वत्र गोंधळ उडाला. अशी ती प्रमद्वरा त्या
हस्थतीतसुद्धा एका र्ेगळ्या सौंियांने खुलून दिसत होती. एकािे सुंिर

उमललेले कमळ मातीत पडलेले असार्े अशी ती प्रमद्वरा तेथे मातीत पडलेली
होती. ही र्ाताव प्रमतीच्या आश्रमात जशी पोहोचली तशी सर्व ऋषीगण तेथे
धार्ून आले. त्यांत होते, स्थुलके शीच्या आश्रमातील स्र्स्त्यत्रेय, महाजन,
कु हशक, संखमेखल, उद्दलक, कथ आहण स्र्ेता असें ख्यातनाम जमले त्यांच्या
नंतर ऋषी, भारद्वाज, कौनकु त्स्य, अष्टीसेन, गौतम, प्रमती स्र्तः आहण ऋऋ
तेथे एकत्र आले. ते प्रमद्वराच्या हनःचेष्ट िेहा भोर्ती बसून ह्ापुढे काय करार्े
ह्ाचा हर्चार करू लागले. त्या हशर्ाय इतर आश्रमर्ासीसुद्धा घोळका करून
हतच्या भोर्ती गिीकरून उभे होते. जसे र्ेळ जात होती तसें प्रमद्वराच्या
शरीरात सापाचे र्ीष हभनत होते र् त्यामुळे ती अहधकाहधक काळी पडत
होती हे पाहून ऋऋ तेथून कोणालाही समजणार नाही अशाररतीने हनघाला.
पौलोमा पर्व आठर्े येथे संपले.

आदिपर्व नर्र्ा भाग
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

थोडार्ेळ हर्श्रांहत घेऊन नंतर सौती पुढे सांगू लागला. असें तेजस्र्ी
ब्राह्मण तेथे प्रमद्वराच्या मृत िेहाभोर्ती जमले असतांना ऋऋ मात्र एकटा
िुःखाने व्यहथत असा र्नात हनघून जातो. तो िुःखाने स्र्तःशी बोलत रहातो,
के र्ळ िुःख करण्याहशर्ाय िुसरे काय आपण करू शकतो? ऋऋ पुढे स्र्गत
करतो, जर माझी तपस्या खरी असेल तर माझी प्रमद्वरा त्यातून उठू न उभी
राहील. हह माझ्या तपस्येची परीक्षा आहे. त्यात तो ध्यानमग्न असतांना
स्र्गावतून कोणी िूत तेथे येऊन ऋऋपुढे उभा रहातो. तो िूत त्याला सांगतो,
अरे ऋऋ, तुझ्या ह्ा त्रागा करण्याने कांहींही साध्य होणार नाही. तू
प्रमद्वराची हनयहत बिलू शकत नाहीस. एकिा मेला कक, तो कायमचा गेला
असें समजून तू तुझा िुःखार्ेग आर्र.
ह्ा गंधर्व र् अप्सरे च्या मुलीचे आयुष्य तेर्ढेच होते तेव्हां उगाच
क्लेश करून घेऊ नकोस. तरीसुद्धा तुला एक गोष्ट सांगतो, िेर्ांनी प्रमद्वरे च्या
जीर्ंत होण्याचा एक मागव ठे र्ला आहे तो तुला सांगतो. तसें जर तू के लेस तर
तुझी प्रेयसी पुनः जीर्ंत होईल. हे ऐकू न ऋऋ आतूर होर्ून त्या िुतांस
काकु ळतीने हर्चारतो, सांग स्र्गीय िुतां, तो कोणता उपाय आहे. ते ऋऋचे
आजवर् ऐकू न तो यमिूत त्याला सांगतो कक, जर तू तुझे अधे आयुष्य

प्रमद्वराला अपवण के लेस तर ती त्या हर्षबाधेतून मुि होऊन पुनः जीर्ंत
होईल.
सौती हे कथन करीत असतांना जमलेले ऋषीगण र् तेथे जमलेले
इतर लोक ऋऋच्या िुःखात मग्न झालेले दिसले. ऋऋ त्र्ररत हे मान्य करतो
र् त्या िूतांस सांगतो कक, धमवराजांस माझा हनरोप द्यार्ा कक, मी ऋऋ,
माझ्या उर्वररत आयुष्यातील अधे प्रमद्वरे ला िेण्यास तयार आहे असें बोलून
ऋऋ आपल्या अध्याव आयुष्याचे अध्यव तेथेंच सोडतो. ते घेऊन तो िूत
यमलोकी हनघून जातो.
तेथे सर्वजण आश्र्चयवचकीत होतात कारण, प्रमद्वरा झोपेतून उठार्ी
अशाररतीने उठू न बसते. आश्रमर्ासीयांना ऋऋने आपले अधे आयुष्य
प्रमद्वरे ला िान के ले आहे हे माहीतच नसते. कांहीं चमत्कार झाला असें
समजून ते रहातात र् ऋऋसुद्धा त्याबद्दल कांहीही कोणालाही सांगत नाही.
सौती सांगत रहातो, िोनही आश्रमाचे लोक ठरर्तात कक आता ह्ा िोघांचे
लग्न त्र्ररत करार्े. त्या प्रमाणे ऋऋ र् प्रमद्वरा ह्ाचे लग्न सुमुहूतव पाहून
प्रमती र् स्थुलके शी उरकतात.
तरीसुद्धा ऋऋ मात्र त्या सापाच्या ह्ा कृ त्यामुळे इतका क्रुद्ध
झालेला असतो कक तो एक पण-प्रहतज्ञा घेतो कक तो सर्व सापर्ंशाचा नायनाट
करील. जेव्हां के व्हां त्याला कोणी साप, नाग इत्यादि त्या र्ंशाचे दिसत ते तो
मारून टाकीत असें.

एकिा ऋऋ एका हनहबड अरण्यातून जात असतांना त्याला एक
भलामोठा िुि
ं भ
ु र्ंशाचा साप र्ाटेत आडर्ा पसरलेला असा पडलेला दिसतो.
त्याला पाहून ऋऋचा राग जागृत होतो र् तो त्याच्या हातातील काठी त्या
िुि
ं भ
ु ाला मारण्यासाठी उगारतो. ते पाहून तो र्ृद्ध िुि
ं भ
ु ऋऋला हर्चारतो,
हे ब्राह्मणा, मी तुला कांही हपडा दिली नसतांना तू मला मारण्यासाठी एर्ढा
उत्सुक कां झाला आहेस?
येथे आदिपर्ावतील नर्र्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग िहार्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, संतापलेला ऋऋ त्याला उत्तर िेतो, माझ्या हप्रय
पत्नीला एक साप चार्ला र् ती मृत झाली तेव्हां पासून मी एक व्रत घेतले
आहे कक, जेव्हां के व्हां मला साप दिसेल तेव्हां त्याला मारून टाकीन.
पुढे सौती सांगतो, तो र्ृद्ध िुि
ं भ
ु त्याला सांगतो, अरे तरुण
ब्राह्मणा, मी त्यातला साप नाही. माझ्या र्ंशाचे साप चार्त नाहीत र् त्यांना
र्ीषसुद्धा नसते. ते के र्ळ नांर्ापुरते सपव असतात. म्हणून तू तुझ्या पणातून
माझ्या र्ंशाच्या सापांचा समार्ेश करू नकोस. ते ऐकू न ऋऋ हर्चार करू
लागतो. त्याला त्या िुि
ं भ
ु चे बोलणे पटण्यासारखे र्ाटते. ऋऋ त्याला
मारण्याचा हर्चार सोडू न िेतो. त्यानंतर तो िुि
ं भ
ु ऋऋला सांगू लागतो कक,
तो िुि
ं भ
ु प्रत्यक्षतः कोण आहे. तो त्याची कथा सांगू लागतो. असें सांगून
त्यानंतर सौती थोडार्ेळ थांबून पुनः कथाकथन सुरु करतो.
िुि
ं भ
ु सांगू लागतो, बर्याच र्षावपूर्ी मी सुद्धा तुझ्यासारखा एक
ऋषी होतो, माझे नांर् सहस्रपि होते. माझ्या हमत्राच्या शापामुळे मी असा
झालो. त्यार्र ऋऋ त्याला हर्चारतो, असें काय झाले कक, तुझ्या हमत्राने

तुम्हाला असा भयंकर शाप दिला? आहण असें दकती काळ तुम्ही ह्ा अर्स्थेत
रहाणार अहात?
अशाररतीने आदिपर्ावचा िहार्ा भाग येथे संपतो.

आदिपर्व भाग अकरार्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती त्याचे कथाकथन पुढे चालू ठे र्तो. िुि
ं भ
ु ऋऋला सांगतो,
माझ्या एका हमत्राला तो यज्ञ करीत असतांना खोटा साप िाखर्ून घाबरर्ले
होते. त्याचे नांर् होते, खगम. तो माझा हमत्र अध्याहत्मक िृष्ट्या फार उच्च
िजावचा होता र् त्याच्या र्ाणीत हर्लक्षण सामथ्यव होते. त्यार्ेळी त्या माझ्या
हमत्राने मला शाप दिला कक, मी िुिभ
ु नाग होईन. त्याच्या त्या शापामुळे मी
फार घाबरलो र् त्याला हर्नर्ण्या करू लागलो कक, त्यांने मला त्याच्या
शापातून मुि करार्े. त्यानंतर मी त्याची क्षमा हात जोडू न र् पाया पडू न
माहगतली र् ती फि एक मस्करी होती, असें समजार्ले. त्यार्र तो
हमत्रसुद्धा समजला कक, असा शाप जरा जास्त र्ाटतो परं तु, तो त्याचा एकिा
दिलेला शाप मागे घेऊ शकत नव्हता. तेव्हां त्याने उःशाप दिला कीं, कांहीं
काळानंतर प्रमतीचा मुलगा ऋऋ नांर्ाचा ऋषी येईल त्याच्या स्पशावने तू
पुनः पूर्वर्त होहशल. िुि
ं भ
ु ी ऋऋला आश्र्र्ासन िेतो कक, तो जसा पुर्वर्त
होईल तसें कांहीं ऋऋच्या भल्याची गुप्त माहहती तो ऋऋला िेईल. एर्ढे
बोलल्यार्र त्या िुि
ं भ
ु सापाचे कांहीं क्षणात पुनः माणसात रुपांतर होते. तो
िुि
ं भ
ु आता, सहस्रपि त्याला सल्ला िेतो कीं, तू ब्राह्मण आहेस म्हणून तू
कधीही कोणाला मारण्याचा हर्चार करता नये. ब्राह्मण नेहमी सर्ांशी प्रेमळ

र् क्षमाहशल असला पाहहजे कारण जर तो रागीट राहीला तर तो अनेकांचे
अमयावि नुकसान करण्याची शक्यता असते. र्ेिांनीच असा आिेश ब्राह्मणांना
दिला आहे. ब्राह्मणाने र्ेि र् र्ेिांत चांगल्या प्रकारे हशकले पाहहजे. मारणे,
शासन करणे, हशक्षा करणे ही क्षहत्रयांची कतवव्ये आहेत ती ब्राह्मणांनी करू
नयेत. अरे ऋऋ, आता मी सांगतो आहे ते नीट लक्षात ठे र्. तू जाणतोस कक,
राजा जनमेजयाच्या सपवयज्ञात सर्व सापांचा नाश करण्याचा उद्देश आहे र् ते
अयोग्य आहे. सुिर्
ै ाने हद्वज अष्टीक जे र्ेिशास्त्र संपन्न आहेत ते फार मोठे
तपस्र्ी आहेत ते हा यज्ञ होऊ िेत नाहीत. ते तुला पुढे समजेल. अशाररतीने
आदिपर्ावतील अकरार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग बारार्ा
(पौलोमा पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगत असतो, ऋऋ हर्चारतो, "अहो, श्रेष्ठ हद्वजानो,
राजा जनमेजय असा सपांचा नाश करण्याचा यज्ञ करण्यास कां तयार
झाला"? माझा िुसरा प्रश्र्न असा कीं, त्या सपवनाशक यज्ञातून सपांना शेर्टी
कोणी र्ाचर्ले र् कसें? मी हे सर्व समजून घेण्यासाठी उत्सुक आहे. ऋषी
सहस्रपि त्याला सांगू लागतो.
सहस्रपि पुढे ऋऋला आश्र्र्ासन िेतो, अरे ब्राह्मणा, हे अष्टीक
कोठू न आले ते तुला ब्राह्मणाच्या तोंडू न समजेल. असें बोलून सहस्रपि
अंतधावन पार्ला. सौती नंतर सांगत रहातो, सहस्रपि अंतधावन पार्ल्यामुळे
ऋऋ गोंधळतो र् इकडे हतकडे त्याला शोधण्यास सुरुर्ात करतो. रानार्नात
खूप शोध घेतल्यार्र थकू न तो जहमनीर्र कोसळतो. थोड्या काळानंतर तो
उठतो त्याला सहस्रपिचे बोलणे आठर्ते. त्याच्या बोलण्यामुळे त्याच्यात जो
मनाचा गोंधळ उडलेला असतो तो अजून संपलेला नसतो. शेर्टी तो ठरर्तो
कक त्याबद्दल आपल्या हपत्यास, प्रमतीस हर्चारार्े. किाहचतु् सहस्रपिने जो
ब्राह्मणाचा उल्लेख के ला तो आपल्या हपत्याचा असू शकतो. असा हर्चार
करून ऋऋ तेथून थेट घरी पोहोचला र् हपत्यास त्याने ह्ा अष्टीकाची
माहहती हर्चारू लागला.

अशाररतीने आदिपर्ावतील पौलोमा पर्ावचा बारार्ा र् शेर्टचा
भाग संपला.

आदिपर्व भाग तेरार्ा
(अष्टीक पर्व सुरु)

एर्ढे ऐकल्यार्र ऋषी शौनक हर्चारतात, कथाकथनकार सौती तू
आम्हाला सांग, तो र्ाघासारखा राजा, जनमेजय, यज्ञ करून सर्व सापांचा
नाश करण्यास कां उद्युि झाला त्याची खरी कहाणी सांग. तू आणखीन सांग,
हे अष्टीक जे मोठे तेजस्र्ी तपस्र्ी होते ते सापांना यज्ञाच्या भडकलेल्या अग्नी
पासून र्ाचर्ण्यासाठी कां आले? जनमेजय राजा कोणाचा मुलगा होता. तो
कोणाचा अर्तार होता?
सौती त्यार्र सांगतो, अष्टीकांची कहाणी फार मोठी आहे. मी ती
सगळी तुम्हाला सांगणार आहे. हे योग्य आहे र् मी ती सर्व हर्लक्षण कहाणी
ज्या ऋषी बद्दल आहे ज्याचे नांर् अष्टीक आहे, ते सर्व तुम्ही ऐकू इहच्छता.
सौती त्यार्र सांगतो, हह कथा प्रथम कृ ष्ण-द्वैपायन ऋषीनी
सांहगतली आहे त्याला ब्राह्मण मंडळी पुराण कथा असें मानतात. ती कथा
माझे हपता, लोमहषवन, जे कृ ष्ण-द्वैपायन म्हणजेच व्यासमुनीचे हशष्य, ह्ांनी
नैहमषारण्यात रहाणार्या ऋषींपुढे त्यांच्या हर्नंतीनुसार कथन के ली आहे.

सौती पुढे सांगतात, मी त्या कथनाच्या र्ेळी हजर होतो. अहो
शौनकजी, जसें आपण हर्चारत अहात मी तशीच ती कथा पुनः येथे कथन
करणार आहे.
हद्वज अष्टीकचे हपता, प्रजापहत एर्ढेच समथवर्ान होते. ते शुक्ल
ब्रह्मचारी राहीले होते सर्व आयुष्यभर. घोर तपस्या र् अनन्यहचतनात ते
आपला सर्व समय व्यतीत करीत असतं. खर्या तपस्व्याला शोभेल असें ते
हमताहारी होते. त्यांनी त्याच्या सर्व र्ासना शुक्ल औिाहसन्याच्या साधनेने
काबूत ठे र्लेल्या होत्या. ते त्यांच्या जीर्ाच्या शरीर संर्धवनाथव होत असलेल्या
कोणत्याही दक्रयेत ढर्ळाढर्ळ करीत नसत. त्या महान तपस्व्याचे नांर् होते
जरत्कारू. त्याचे कु ळ होते ययर्रस. त्या कु ळांत अनेक ऋषी झाले आहेत.
उत्तम गुणी, शब्िाचे पक्के, घोर तपस्या करणारे , असें जरत्कारू एकिा
िेशपयवटनासाठी हनघाले. तो अनेक िेश त्याकाळात दफरला र् अनेक पहर्त्र
नद्यांत त्यांने स्नान करण्याने पुण्य हमळर्ले. दिर्सा तो प्रर्ास करी र् रात्री
हर्श्रांहत घेत असें. मोठ्या ताकिीने तो कठीण, घोर तपस्या करीत त्याचा
प्रर्ास करीत होता. जसें किाहचतु् कोणी करू शकत असेल. जरत्कारू के र्ळ
प्राणर्ायू घेऊन रहात असें. त्यांनी हनद्रा पूणवतया सोडू न दिली होती. एकाद्या
तेजस्र्ी अग्नीप्रमाणे तो र्ाटत असें. एके रठकाणी त्याला त्याचा एक पूर्वज
पाय र्र र् डोके खाली अशा अर्स्थेत एका भुयारात टांगलेल्यासारखा
दिसला. त्याला पाहून जरत्कारू त्याला हर्चारू लागला, "तू कोण आहेस?
असा हर्रणाच्या र्ाखांने (तंतूंचा गुच्छ) उलटा टांगलेला असा तू काय करतो

आहेस"? "ते धागे पहा, िोनही बाजूंने उं िराने कु रतडलेले आहेत, हे सर्व काय
आहे"?
ते ऐकू न तो जरत्कारूचा पूर्वज सांगतो, "अरे मुला, आम्ही तपस्या
करणारे ऋषी आहोत. आमच्या कु ळाला ययर्रस असें म्हणतात. आम्ही सिैर्
तपस्येत गढू न गेलेले असल्यामुळे आमचा र्ंश क्षीण होऊन नष्टप्राय झाला
आहे. आमच्या कु ळात एक र्ंशज अजून आहे ज्याचे नांर् आहे, जरत्कारू.
त्याने आम्हाला कृ पया र्चन द्यार्े कक, तो हा र्ंश र्ाढर्ण्यासाठी कांहीं प्रयत्न
करील र् हे घोर तपस्येचे र्ेडे व्रत सोडेल. त्यांने लग्न करार्े र् ह्ा र्ंशाचा
दिर्ा जीर्ंत ठे र्ण्याचा प्रयत्न करार्ा. जर र्ंशच नाही राहीला तर ह्ा
तपस्येला काहीं अथव उरत नाही. कोणत्याही गोष्टीचा अहतरे क मग ती
दकतीही उत्तम असो र्ाईटच असतो, आहण म्हणूनच आम्ही अशाररतीने
र्टर्ाघळासारखे उलटे टागलेले रहात आहोत". एर्ढे सांगून तो जरत्कारूचा
पूर्वज त्याला हर्चारतो, "अरे ब्राह्मणा तू कोण आहेस"?
ते ऐकू न जरत्कारूला फार र्ाईट र्ाटते र् तो अश्रू ढाळू लागतो. ते
पाहून तो पूर्वज त्याला हर्चारतो, "अरे ब्राह्मणा, माझे हे हर्धान ऐकू न तू
असा कां रडू लागला आहेस? आमच्या बद्दल तुझ्या मनात कां सहानुभूती
उत्पन्न झाली आहे"? त्यार्र जरत्कारू त्या पूर्वजाला अहभर्ािन करून
सांगतो, "तुम्ही माझेच आजोबा ककर्ा खापरपणजोबा किाहचतु् असाल.
कारण आपण ज्या तुमच्या र्ंशजाचा आता उल्लेख के ला तो मीच जरत्कारू
आहे. अहो माझ्या पूर्वजानो, सांग मला असें मी काय के ले तर तुमची

पररहस्थती सुधारे ल"? ते ऐकू न तो जरत्कारूचा पूर्वज त्याला सांगतो, "अरे
दकतीही मोठी तपस्या र् घोर साधना के ली तरी त्याचा कांहीं उपयोग नसतो
जर त्यामुळें र्ंश संपत असेल. म्हणून पुढच्या हपढीला जन्म िेणे र् ती
र्ाढर्णे हे हततके च महत्र्ाचे आहे ककबहुना, कांहीं र्ेळा जास्त महत्र्ाचे आहे
कारण, ह्ा हर्श्र्र्ाचा कारभार त्याहशर्ाय चालू शकणार नाही. म्हणून
गृहस्थाश्रम सर्ावत महत्र्ाचा मानला आहे हे आपण तपस्र्ी बुद्ध्या िुलवहक्षतो,
ते योग्य नाही. गृहस्थाश्रम जीर्ासाठी प्रधान आहे र् तपस्या आत्म्यासाठी,
प्रत्येक तपस्व्याने जीर्ाच्या गरजांकडे िुलवक्ष करण्यामुळे ही चुक होत असते.
एक सामाहजक कतवव्य म्हणून प्रत्येक साधकांनी र्ासनांत न गुंतता जीर्ाची
(जीर् म्हणजे िेहाची कारक चैतन्य प्रेरणा, ती आत्म्यापेक्षा र्ेगळी असते.
जीर् िेहाबरोबर उत्पन्न होतो र् िेहाबरोबर नष्ट होतो. आत्म्याचे तसें नसते.)
गरज पूणव के ली पाहहजे कारण, त्यामुळें ब्रह्माची सेर्ा घडते".
एर्ढे सांगून तो पूर्वज जरत्कारूला काकु ळतीने हर्नंती करतो कक,
त्यांने आता हे र्ैराग्य सोडू न गृहस्थाश्रम स्र्ीकारार्ा. त्याच्या त्या
बोलण्यामुळे प्रभाहर्त झालेला जरत्कारू त्याला आश्र्र्ासन िेतो कक, "मी
संभोगसुखासाठी लग्न करणार नाही परं तु, जसे तुम्ही सांहगतले तसें मी
घराण्याच्या भल्यासाठी शास्त्राथावनुसार (शास्त्राथव म्हणजे, सर्व ऐहहक सुख
के र्ळ जीर्ाच्या समाधाना हप्रत्यथव करणे र् आत्म्याने त्यांत अहजबात न
गुंतणे असें जीर्न) एक बायको लग्नाची करून र्ंश र्ाढर्ीन. त्यासाठी जर
कोणी माझे स्नेही माझ्याच र्ंशाची स्त्री मला भेट िेतील तर हतच्याशी मी लग्न

करीन. परं तु, येथे प्रश्र्न असा उत्पन्न होतो कक, माझ्या सारख्या हभकार्याला
कोणता शहाणा बाप त्याची कन्या िान करील? तसें झाले नाही तर मी इतर
र्ंशाची मुलगी पत्नी म्हणून स्र्ीकारार्यास तयार होईन र् आपली इच्छा पूणव
करीन. तुम्हाला ह्ा त्रासातून कांहींही करून कायमचे मुि करीन,
अशाररतीने जरत्कारू आपल्या पूर्वजास आश्र्र्ासन िेतो.
आदिपर्ावचा तेरार्ा भाग अष्टीक पर्ावचा संपला.

आदिपर्व भाग चौिार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती त्या जमलेल्या श्रोतृगणांस सांगतो, त्यानंतर जरत्कारू,
महान तपस्र्ी र् सत्त्र्हशल साधक, योग्य अधांहगनी शोधण्यासाठी पुढे
िेशाटन करू लागतो. त्याला िुिर्
ै ाने सुयोग्य अधावहगनी हमळत नाही. असाच
एके दिर्शी तो हनराश मनांने आपल्या पूर्वजाचे शब्ि आठर्त र्नात दफरत
अस्पष्ट आर्ाजात हर्धात्याकडे याचना करतो कक, त्याला योग्य उपर्र कन्या
कोणीतरी भेट द्यार्ी. ती जरत्कारूची याचना र्ासुकीच्या कानांर्र पडते र्
तो त्याला आपली बहहण िेण्याची तयारी िाखर्तो. सुरुर्ातीला जरत्कारू
त्या मागणीस नाकारतो कारण, ती कन्या जरी एरर्ी सुयोग्य होती तरी ती
त्याच्या घराण्यातील नव्हती.
तो महान तेजस्र्ी ब्राह्मण र्ासुकीला हर्चारतो, "अरे सज्जना, तू
कृ पया तुझ्या बहहणीचे नांर् काय ते सांग". त्यार्र र्ासुकी त्याला सांगतो
कक, त्याच्या बहहणीचे नांर् आहे, जरत्कारु, हतला सर्वजण त्याच नांर्ांने
बोलर्तात. मी माझी गुणर्ान, सुडौल अशी सुरेख बहहण तुला िेत आहे
हतचा तू अधांहगनी म्हणून स्र्ीकार करार्ास. खरे पहाता, हतला मी
तुझ्यासाठीच ठरर्ून ठे र्ले आहे. म्हणून कांहीं िुसरा हतसरा हर्चार न करतां

तू हतचा पत्नी म्हणून स्र्ीकार करार्ास. ती हर्नंहत जरत्कारू मान्य करतो र्
हर्धीनुसार त्या िोघांचा र्ाङहनश्र्चय होतो. पुढे ते हर्र्ाहबद्ध होतात.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा चौिार्ा भाग संपतो.

आदिपर्व भाग पंधरार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती त्यानंतर सांगत असतो, ब्रह्माचे ज्ञान असलेला जाणून असतो
कक, सापांच्या मातेने दिलेल्या एका पूर्व शापामुळे ज्यात ती तळतळाट व्यि
करते कीं, अग्नीिेर् तुम्हा सर्व सांपांना जाळू न टाकील, त्याचा पररणाम
म्हणून, राजा जनमेजयांस हा सपवसंहारक यज्ञ करण्याची बुद्धी झाली. आता
त्या तळतळाटाला काटशह िेण्यासाठीच उद्देशपूर्वकपणे र्ासुकीने ह्ा िोन
जरत्कारूंचा हर्र्ाहयोग घडर्ून आणलेला असतो.
त्या हर्र्ाहातून त्या उभयतांना एक तेजस्र्ी बालक जन्मते, त्याचे
नांर् ते अष्टीक असें ठे र्तात. अष्टीक जन्मापासूनच ज्ञानी र् परम न्यायी
प्रर्ृत्तीचा असतो. तो आपल्या आई र्डीलांतील भेि त्याच्या ज्ञानांने मोडू न
टाकतो र् त्यांना एकत्र रहाण्यास प्रर्ृत्त करतो.
बर्याच काळानंतर, पांडर् कु ळातील कोण्या एका राजाच्या
सपवसंहारक यज्ञापासून अष्टीक आपल्या मातेच्या कु ळातील म्हणजे नांगांना
सोडर्तो. तसेंच आपण स्र्तः बापाच्या पोटी जन्म घेऊन त्या ययर्रस
कु ळास र्ाचर्तो.

जरत्कारू, त्याच्या सत्त्र्हशल जीर्न पद्धहतमुळे र् र्ेिाच्या
ज्ञानामुळे सर्व ऋषींना हप्रय होतो, तसेंच स्र्तः मुलांला जन्म िेऊन तो
त्याच्या पूर्वजांच्या ऋणांतून कायम मुि होतो र् अनेक यज्ञ िेर्ांना संतुष्ट
करण्यासाठी करून शेर्टी बरीच र्षे धार्ममक कायव करीत स्र्गावत प्रयाण
करतो. त्याच्या पाठी त्याचा मुलगा अष्टीक असतो. अशी आहे अष्टीक
ऋषीची कथा.
एर्ढे सांगून सौती मोठ्याने ओरडू न शौनक ऋषीस हर्चारतो
आणखीन काय तुम्हाला माझ्या कडू न ऐकार्याचे आहे ते सांगा.
अशाररतीने आदि पर्ावतील पंधरार्ा भाग, अष्टीक पर्व, संपले.

आदिपर्व भाग सोळार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक सौतीला हर्चारतो, "अहो सौती, ह्ा महान ज्ञानी
अष्टीकाबद्दल आणखीन माहहती सांग. आम्हा सर्ांना ते सर्व ऐकण्याची फार
आतुरता आहे. तुझी हर्र्ेचन करण्याची पद्धत फरच गोड आहे. तुझे शब्िोच्चार
दकती स्पष्ट आहेत, आम्हा सर्ांना तुझे हनरुपण फारच रोचक र्ाटते. तुझ्या
हपत्याची अशार्ेळी आठर्ण येते. तुझे हपता नेहमीच अशी आख्याने िेण्यास
आतुर असतं. तुझे हपता जसें सांगार्याचे तसेंच तू सुद्धा सांगार्ेस असे
र्ाटते".
अशी स्तुहत ऐकू न सौती प्रसन्न होऊन बोलतो, "अहो र्योर्ृद्ध तात,
मी तुमची इच्छा पूणव करीन. कारण, ह्ा कथा मी स्र्तः माझ्या र्हडलांच्या
तोंडू न ऐकल्या आहेत, तर त्या तशाच येथे तुम्हा सर्ांना पुन्हा सांगेन". असें
बोलून पुढे सौती सांगू लागतो, "ऐका ब्राह्मणांनो, सुर्णवयुगात प्रजापहतला
िोन कन्या झाल्या होत्या, त्यांची नांर्े होती, कद्रू र् हर्नता. पुढे त्यांचा
िोघींचा हर्र्ाह काश्यप मुनीशी झाला. काश्यप मुनीला त्या िोघींपासून खूप
र्ैर्ाहीक सुख हमळाले त्यामुळे उतराई म्हणून तो एकिा त्यांना हर्चारतो,
"मी तुमच्यार्र संतुष्ट आहे तर तुम्हाला मी काय द्यार्े ते मांगा".

आपला पती आपल्यार्र प्रसंन्न होऊन कांहीं िेण्याचे बोलत आहे हे
समजल्यार्र त्या िोघी आनंिाने उत्तेहजत होतात. कद्रू प्रथम हतची मागणी
सांगते, ती काश्यपाला हर्नंहत करते कक, हतला हजार सपवर्ंशी अपत्ये
व्हार्ीत जे सर्व प्रकारे उत्तम असतील. ती मांगणी काश्यप मान्य करतो. आता
पाळी असते, हर्नताची. ती मांगते कक, हतला असें िोन मुलगे पाहहजेत जे सर्व
शहिमान असतील. हतची मांगणीसुद्धा काश्यप मुनी मान्य करतो. काश्यप
त्यांना त्यांच्या मागण्यानुसार जे योग्य ते गभांकूर िेतो र् पुढील तपस्येसाठी
र्नात हनघून जातो.
सौती सांगत असतो, "अहो अर्तारी पुरुषांनो यथार्काश, कद्रूला
एक हजार अंडी होतात र् हर्नताला िोन मोठी अंडी होतात. त्या िोघींच्या
सेहर्कां ती अंडी र्ेगर्ेगळ्या पात्रांत ती उबिार रहातील अशा बेतांने
ठे र्तात. पांचशे र्षे त्यार्र जातात र् कद्रुची एक हजार अंडी फोडू न त्यातून
एक हजार नागांची हपले बाहेर येतात.
ते पाहून हर्नता थोडी खट्टू होते र् आपल्याला झालेल्या अंड्यांतून
अजून कां कांहीं बाहेर येत नाही असें म्हणून ती आर्ेगांने त्यातील एक अंडे
फोडते. ती पहाते कक, त्यातील गभव अधवर्ट र्ाढ झालेला आहे, त्याचा र्रील
भाग पूणव र्ाढलेला होता र् खालील भाग अजून तयार झालेला नव्हता. तो
गभव त्यामुळे हर्नतार्र रागांर्तो र् हतला बोलतो, तू मला पूणव र्ाढ होण्या
आधी काढलेस म्हणून मी तुला शाप िेतो कक, तू िुसरे अंड पूणव हर्कहसत
होईपयंत तुझ्याच बहहणीची गुलामहगरी करशील र् जेव्हां ते िुसरे अंड
फोडू न जो येईल तो तुला मुि करील. म्हणून असा अधीरपणा न करतां तू ह्ा

िुसर्या अंड्याची चांगली हनगा राख. असें बोलून तो गभव आकाशात उडू न
सूयावकडे जातो.
सौती मोठ्याने ओरडू न सांगतो, अहो ब्राह्मणांनो, तो सूयावचा
सारथी होता तो नेहमी प्रभातकाळी आकाशात दिसतो. त्यानंतर पुढील
पांचशे र्षे गेल्यार्र िुसरे अंडे फु टते र् त्यातून सपव खाणारा गरूड बाहेर
येतो. अहो भृगुर्ंशाच्या हसहा, तो गरूड सूयव प्रकाश दिसतांच उडू न आपल्या
मातेस, हर्नतांस सोडू न जातो. त्या नर्जात गरूडाला फार भूक लागलेली
असते र् म्हणून तो सपव शोधण्यासाठी आकाशात भरारी मारतो.
अशाररतीने आदिपर्ावचा सोळार्ा भाग, अष्टीक पर्व, येथे संपतो.

आदिपर्व भाग सतरार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती म्हणाला, अहो र्ैराग्यानो, त्यार्ेळी त्या िोघी एक सुंिर
घोडा त्यांच्याकडे येत असतांना पहातात. त्याचे नांर् होते उचैश्रर्स, ज्याची
पुजा िेर्सुद्धा करीत असत. उचैश्रर्स घोडा समुद्रमंथनाच्या समयी समुद्रातून
बाहेर आला होता. िैहर्क, रुबाबिार, हचरतरूण, जणूकाय हर्धात्याची
दकमया असा हा घोडा ज्याचा जोम कधीही थकत नाही, जो सर्व उत्तम
लक्षणांनी युि आहे. ते ऐकू न शौनक ऋषी हर्चारतात, "अहो उग्रश्रर् सौती,
लोमहषावच्या मुला, आम्हाला सांग, िेर् र् िानर् हमळू न समुद्रमंथन करण्यास
कां उद्युि झाले? आहण असे काय घडले कक, असा िमिार घोडा त्या
मंथनातून बाहेर आला".
सौती त्यार्र सांगू लागला, "ऐका, िेर् काळात एक मेरु नांर्ाचा
खूप उं च पर्वत होता. त्याच्या पृष्टभागार्रून सूयवदकरण चमकत असत.
अप्रहतम स्र्ाभाहर्क सौंियावने मढलेला असा हा मेरू पर्वत सर्व िेर्, गंधर्व र्
िानर्ांचा गळ्यातील ताईत होता. पापकमव करणार्या कोणालाही त्याच्या
जर्ळ जाता येत नसें. भयंकर हहस्र प्राणी मेरू पर्वतार्र संचार करीत असत.
त्यार्र अनेक स्र्यंप्रकाहशत र्नस्पती र्ाढत होत्या. मेरूची उत्तूंग हशखरं

गगनाला हभडत होती. सामान्य माणसे जी पापकमावत रमतात, ती त्याचा
साधा हर्चारसुद्धा करू शकत नव्हती. सुंिर झरे , हर्लोभनीय र्ृक्ष ह्ांच्या
मधून हशळ घालणारे र्ारे र्ाहत असत. अनेक स्र्गीय िैर्ते त्या पर्वताच्या
हशखरांर्र र् त्यांतील गुहांमध्ये र्स्ती करत असतात. ज्यानी तपस्या के ली
आहे र् जे सत्त्र्हशल जीर्न जगत होते त्या सर्ांना अमृत हमळहर्ण्याची
इच्छा असते. ते नारायणाला समजते र् त्याबद्दल ते ब्रह्मिेर्ास सांगतात.
अमृत खोल महासागरात आहे, ते काढण्यासाठी समुद्राचे कांही करून मंथन
करार्े लागेल, त्याहशर्ाय अमृत र्र येणार नाही. अमृता बरोबर अनेक
औषधी र् हर्हर्ध रत्न जी अमुल्य आहेत र् सर्ांना उपयोगाची आहेत तीसुद्धा
हमळतील.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा भाग सतरार्ा संपला.

आदिपर्व भाग अठरार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगू लागला, मंिार नांर्ाचा एक प्रचंड पर्वत आहे. त्याची
उं च हशखरं नेहमीच ढगानी र्ेष्टीलेली असतं. हा सर्व पर्वतात सर्वश्रेष्ठ
नगाहधपहत होता. तो सर्व बाजूंनी एकमेकांत गुंतलेल्या र्ेली र् इतर
र्नस्पतीने डर्रला होता. असंख्य पक्षी त्यांच्या गुंजारर्ाने त्याच्या भोर्तीचे
र्ातार्रण हननाित असतं. प्रचंड हहस्र श्र्र्ापिं मंिार पर्वतार्र र्ार्रत असतं.
िेर्, अप्सरा आहण दकन्नर मंिार पर्वताला सिोिीत दक्रडा करण्यासाठी येत
असतं. त्याची उं ची अकरा हजार योजनं एर्ढी होती आहण खाली सुद्धा
तसांच खोल जहमनीत घुसलेला होता. िेर् ठरर्तात कक, मंिारला उभे हचरून
त्यापासून समुद्र मंथनासाठी एक रर्ी करार्ी. परं तु, त्यांना त्यात यश हमळत
नाही. मग, ते हर्ष्णू र् ब्रह्मिेर्ाकडे जातात. त्यांना हर्नंती करतात कक, कांहीं
करून मंिारची रर्ी करण्यास आपण मित करार्ी.
एर्ढे सांगून मग सौती पुढे बोलतो. अहो भृगुर्ंशातील शौनका,
हर्ष्णू र् ब्रह्मिेर् त्याला अनुमहत िेतात र् हर्ष्णू, अनंत, जो नागांचा राजपुत्र
असतो, त्याला हह कामगीरी करण्यास सांगतात. अनंत त्यानुसार मंिारचे
िोन उभे तुकडे करतो र् त्याची रर्ी करण्यास सुरुर्ात होते. त्यामुळे, मंिार

पर्वतार्र रहाणार्या असंख्य जीर् र् र्नस्पती इतस्ततः फे कल्या जातात. िेर्
समुद्राच्या दकनार्यार्र येतात र् समुद्राला हर्नंती करतात, हे सागरा, आम्ही
तुझे पाणी ढर्ळू न काढू इहच्छतो त्यासाठी तुझी परर्ानगी मागत आहोत.
त्यार्र सागर त्या गोष्टीला अनुमती िेतो र् म्हणतो त्यातून जे हमळे ल
त्यातील माझा हहस्सा मला हमळाला पाहहजे. ते िेर् मान्य करतात. त्यार्र
सागर त्यांना सांगतो, "ह्ा ढर्ळण्यामुळे मला जो त्रास होणार आहे तो मी
माझा हहस्सा मला हमळणार असेल तर सहन करण्यास तयार आहे". त्यानंतर
िेर् समुद्रात बसलेल्या कासर्ांच्या राजांस भेटतात र् मंिार पर्वताची रर्ी
धरून ठे र्ण्यास त्यांनी सहाय्य करार्े अशी हर्नंहत करतात. त्यालासुद्धा तो
कासर्ांचा अहधपती मान्यता िेतो. एर्ढे हनयोजन झाल्यार्र इं द्र मंिार
पर्वताची रर्ी त्या कासर्ार्र उभी धरण्याची व्यर्स्था करतो.
एर्ढे झाल्यार्र िेर् र् िानर् र्ासुकीला रर्ी घुसळण्याच्या
िोरखंडाचे काम करण्यासाठी हर्नंती करतात. र्ासुदकच्या तोंडाकडे िानर्
धरतात र् िेर् त्याची शेपटी ओढतात. अशाररतीने सागरमंथनाला सुरुर्ात
होते.
त्या खेचाताणीमुळे र्ासुकीच्या तोंडातून ज्र्ाळा जोरांनी हनघू
लागतात. त्याचा फार त्रास िानर्ांना होतो र् ते हचडतात. त्या उलट मंिार
पर्वतार्रील झाडांची सुगंधी फु लं र् इतर चांगल्या गोष्टींचा िेर्ांर्र र्षावर्
सुरु होतो र् त्यामुळे ते आनंिी होतात. हेसुद्धा िानर्ांना रुचत नाही.
आपल्यालाही कांहीं हमळे ल अशा आशेने राक्षस र् िैत्य प्रथम िेर्ांना सामील

होण्याचा प्रयत्न करतात परं तु, िेर् तो प्रस्तार् स्र्ीकारत नाहीत म्हणून मग ते
िानर्ांना सामील होतात.
मंथन मोठ्या जोरांने होत असतांना समुद्रातून प्रचंड आर्ाज हनघत
असतात र् असें होत असतांना समुद्रातून उं च उडणार्या पाण्याच्या तुषारांची
ढगे नभात पसरत होती. अनेक लहान मोठे जलचर त्या घुसळण्याच्या
दक्रयेमुळे त्यात सांपडू न मारले जात होते. र्रुणलोकातील बरे च जीर् त्यात
घुसळले जात होते. मंिार पर्वत जोरांने गोल दफरत असल्यामुळे अनेक प्रचंड
र्ृक्ष त्यांच्या मुळापासून उखडले गेले र् समुद्रात फे कले गेले. हे र्ृक्ष
एकमेकांर्र घासले गेल्यामुळे उष्णता उत्पन्न होत होती र् त्याकारणांने सर्वत्र
आगी लागल्या होत्या. त्यामुळे हनमावण होणार्या काळ्या धुरांने सभोर्ारचे
आसमंत काळे कूट्ट झाले होते. संपूणव मंिार पर्वत अशा आगीतून हनघणार्या
ज्र्ाळा र् काळी धुरांची ढगे ह्ांचा बनला आहे कां असे र्ाटत होते. त्या
भयार्ह आगीत बरे च हत्ती, र्ाघ, हसह र् असें बरे च जीर् मारले गेले. त्या
आगीची मंथन कायावत आर्श्यकता नाही र् तो अग्नी थांबर्ला गेला पाहहजे
म्हणून हर्ष्णूनी इं द्राला पाऊस पाडू न तो भयानक अग्नी हर्झर्ण्यास
सांहगतले.
बराच काळ घुसळण्याची दक्रया चालू असतांना मंिार पर्वतातील जे
औषधी र्ृक्ष समुद्रात पडले र् पाण्यात घुसळले गेले त्यांच्यातून बाहेर
आलेल्या राळ, औषधी द्रव्ये र् चीक ह्ांच्यामुळे सागराचे पाणी औषधी झाले
र् ज्या िेर्ांनी ते प्राशन के ले त्यांनी अमृत प्याल्यासारखे र्ाटू लागले. परं तु,
खरे अमृत अजून बाहेर आलेले नसते. अखेरीस अशी र्ेळ येते कीं, सगळे िेर्

ब्रह्मिेर्ाला भेटतात र् हर्नंहत करतांत कक, ते थकले आहेत र् आणखीन
घुसळणे त्यांना शक्य नाही, अमृत कांहीं हमळाले नाही. तेव्हा आपण अमृतचा
शोध घेण्याचे सोडू न द्यार्े कां? ते ऐकू न ब्रह्मिेर् नारायणाला हर्चारतात,
िेर्ांना जास्त शहि आपण द्यार्ी कां? त्यार्ेळी राक्षस, असूर र् िैत्य िेर्ांना
हमळू न काम करण्याचा प्रस्तार् मांडतात परं तु, िेर् तो स्र्ीकारत नाहीत.
शेर्टी नारायण त्या िेर्ांना अहधक शहि िेतात र् घुसळण्याची दक्रया पुन्हा
सुरु होते. थोड्यार्ेळांनी एक मंिपणे चमकणारा चंद्र समुद्रातून हळू हळू
बाहेर येऊ लागतो. त्यानंतर लक्ष्मी िेर्ता शुभ्र र्स्त्र पररधान के लेली
समुद्रातून बाहेर येते. त्यानंतर सोम र् उचैश्रर्स नांर्ाचा शुभ्र घोडा बाहेर
येतात. त्यानंतर स्र्गीय रत्न कौस्तुभ बाहेर येतो र् तो हर्ष्णूला दिला जातो.
अशाररतीने एक एक करून ही रत्ने बाहेर येऊ लागल्यामुळे िेर्ांचा हुरुप
र्ाढतो र् ते जोरांने घुसळण्याच्या कामाला लागतात. त्यानंतर िैर्ी
धनर्ंतरी सागरातून बाहेर येतो. धनर्ंतरीच्या हातात शुभ्र रं गाचा कलश
असतो र् त्यात अमृत असते. ते पाहून िानर्, असूर, िैत्य र् राक्षस एकच
कोलाहल करून त्याचे स्र्ागत करतात. ते ओरडू न जाहहर करू लागतात कक,
बाकीची रत्ने िेर् र् िेर्तांनी (हर्ष्णू, इं द्र इत्यादि) घेतली आहेत तेव्हां हे
त्यांच्यासाठीच आहे. त्यानंतर त्या घुसळत असलेल्या सागरातून प्रचंड
आकाराचा ऐरार्त (अनेक सोंडी असलेला हत्ती) बाहेर येतो. त्याचे अर्ाढव्य
िात पाहून सर्व अचंहबत झाले. ऐरार्त येतांच िेर्ांचा राजा इं द्र पुढे येतो र्
त्याला स्र्ीकारतो. घुसळण्याची दक्रया चालूच असते. त्यातून काळकू ट

नांर्ाचे हर्ष आता समुद्रातून बाहेर येते. काळकू ट सर्व आसमंतात झपाट्याने
पसरू लागते र् त्यामुळे सर्व संबंहधत घाबरून जातात. हतन्ही जगं
(आदििैर्तांचे जग, अिृष्य जग र् िृष्य जग) थक्क होतात. आता काय करार्े
असा प्रश्र्न त्यांना पडतो. पृथ्र्ी जणूकाय पेटली आहे अशाप्रकारे सर्वकडे धूर
पसरतो. त्या भयंकर काळकू टाचा िुगंध सर्वकडे पसरतो.
अशार्ेळी सर्ांना महािेर्ाची आठर्ण येते कारण फि महािेर्च
के र्ळ त्या काळकू टाचा बंिोबस्त करू शकतो हे ते सगळे जाणून असतात.
त्यार्ेळी िैत्य र् राक्षस जे महािेर्ाची हनत्य भहि करत ते त्याला हर्नंती
करतात कक, हे काळकू ट िेर्ांनी इतर रत्नांप्रमाणे स्र्ीकारार्े परं तु, महािेर्
त्याकडे िुलवक्ष करतात कारण, ही हर्नंती एका षड्रीपूंनी (मत्सराने) बाधीत
होती. ब्रह्मिेर् महािेर्ाकडे जाऊन हर्नंहत करतात कक, कृ पया महािेर्ा
तूम्हीच फि ह्ा जगाला ह्ा काळकू टापासून र्ाचर्ू शकता. त्या हर्नंतीला
मान िेऊन महािेर् ते सर्व काळकू ट हपऊन टाकतात. ज्या काळकू टाने संपूणव
जग नष्ट के ले असते ते महािेर् हपतात र् त्याच्या हर्षामुळे महािेर्ाच्या
गळ्यात ते बसते र् त्याचा कं ठ नीळा होतो. तेव्हांपासून महािेर्ाला हनलकं ठ
असें नांर् हमळते.
ह्ा सर्व अजब गोष्टीं िानर्, असूर, िैत्य र् राक्षसांना नाराज
करतात. त्यांना फि िोनच गोष्टींमध्ये रस असतो र् त्या हमळहर्ण्यासाठी ते
िेर्ांशी लढण्यास तयार होतात. त्या िोन गोष्टी असतात, लक्ष्मी र् अमृत.
त्यातील अमृत िानर् धनर्ंतरीच्या हातातून हुसकार्ून घेतात.

ह्ा हतघांना कोणत्याही ररत्या हरर्णे िेर्ांना शक्य नाही हे जाणून
हर्ष्णू त्यांना त्यांच्या र्ासनांत अडकर्ण्यासाठी आपली माया (भ्रम शहि)
र्ापरण्याचे ठरर्तात. हर्ष्णू एका भ्रामक सुंिरीचे रुप घेतात र् त्यांच्या
(िानर्, िैत्य र् राक्षस) पुढे जातात. अपेक्षेप्रमाणे ते (िानर्, िैत्य र् राक्षस)
त्या मोहक सुंिरीच्या मागे लागतात. त्या नािात ते आपला उद्देश हर्सरतात
र् त्या सुंिरीच्या मागे मागे धार्ू लागतात. ती त्यांना तो अमृताचा कलश
हतला िेण्याची प्रेमपूर्वक हर्नंती करते र् ते तो कलश हतला िेतात. त्या
बरोबर ती सुंिरी आपले मायार्ी रुप टाकू न िेते र् हर्ष्णू तो अमृताने
भरलेला कलश िेर्ांना िेतो. िानर्, िैत्य र् राक्षस आपली फसर्णूक झाली हे
समजतात र् िेर्ांशी िोन हात करण्याच्या तयारीस लागतात.
अशाररतीने आदि पर्ावतील अष्टीक पर्ावचा अठरार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग एकोणीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगत रहातो, त्यानंतर अहतउत्तम शस्त्रास्त्रानी सज्ज असें ते
िानर्, िैत्य र् राक्षस िेर्ांर्र हल्ला करण्यासाठी हनघतात. िेर् समजतात
कक, आता आपल्याकडे फार थोडा समय आहे र् तेर्ढ्या र्ेळात जर आपण
अमृत प्राशन करून अमर नाही झालो तर हे हतघे आपल्याला मारून
टाकतील. त्यामुळे भयहभत झालेले िेर् घाईघायीत ते अमृत हपऊ लागतात.
त्या घाईघायीत िेर्ांना कळणार नाही अशाप्रकारे एक िानर्, राहू, िेर्ांत
घुसून अमृत हपण्यास सुरुर्ात करतो. ते अमृत राहूच्या कं ठापयंत पोहोचले
तेव्हढ्यात सूयव र् सोम राहूला ओळखतात र् नारायणाला सांगतात. तत्क्षणी
नारायण आपले सुिशवन चक्र फे कू न राहूचे हशर त्याच्या धडापासून र्ेगळे
करतो असें कक, ते अमृत त्याच्या िेहात पोहोचत नाही. राहूचे प्रचंड हशर जे
जोरजोरांने ककचाळत असते र् जे एकाद्या पर्वतासारखे र्ाटत होते, उं च
आकाशात हभरकार्ले जाते. राहूचे धड जहमनीर्र कोसळते र् त्या धडाक्याने
सगळी पृथ्र्ी थरथरते. त्या घटनेपासून राहूचे भांडण सूयव र् सोम ह्ात चालू
आहे आहण म्हणूनच िर ग्रहणाच्या समयी राहू, सूयव र् चंद्रास ग्रासत असतो.
राहू सूयावला र् चंद्राला शाप िेतो कीं, त्याचे अंश असुरांना द्वापारयुगात साथ
िेतील.

त्यानंतर सुंिर स्त्रीचे सोंग टाकलेला नारायण आपल्या अनेकहर्ध
शस्त्रांनी त्या हतघांर्र आक्रमण करतो. त्या हल्ल्याने ते हतघे थरकापतात. त्या
समुद्र दकनारी, हर्हर्ध शस्त्रांनी लढल्या गेलेल्या लढाईत, िानर्, िैत्य र्
राक्षस असें हतघे मोठ्या प्रमाणात घायाळ होतात र् रि ओकतात. त्यांच्या
डोक्यार्रील सोनेरी हशरस्त्राणें जहमनीर्र इतस्ततः पडली होती. त्यांची
शरीरें सर्वत्र हर्खरून पडलेली दिसत होती. त्यांच्या लाल रिांने माती
रिरं हजत झाली होती. सूयव उगर्तांच िोनही बाजूंचे योद्धे आपापली शस्त्रे
घेऊन पुन्हा लढण्यास पुढे सरसार्त होते. आहण एकमेकांना त्यांच्या तीक्ष्ण
शस्त्रांनी घायाळ करीत होते. कांहीं िीघव शस्त्रांच्या लांबीनुसार अंतर राखून
लढत होते र् कांही जे मुष्ठीयुद्ध करीत होते ते एकमेकांना हभडू न मारत होते.
ते आसमंत त्यांच्या ओरडाओरडीने र् ककचाळ्याने भरून गेले होते. त्याला
मार, त्याला भोसक, त्याना फे कू न िे अशा आज्ञा येथून तेथून ऐकू येत होत्या.
संपूणव पररसर भयंकर झाला होता. युद्ध ऐन जोरात असतांना नर र् नारायण
त्या युद्धात प्रर्ेश करतात. आता लढाईचे पारडे त्यांच्या युद्धात भाग घेण्याने
िेर्ांच्या बाजूला झुकले. नारायणाच्या सुिशवन चक्रातून बाहेर पडणारे अग्नी
सर्वत्र हर्नाशाचे लक्षण प्रहतत करीत होते. असें झाल्यार्र िैत्यांनीसुद्धा
त्यांच्या अंहतम ताकिीचा उपयोग करण्यास सुरुर्ात के ली. त्यांनीसुद्धा
अर्काशात भरारी मारून उं च नभात गरगर दफरणारे अशनी जे एकाद्या
प्रचंड पर्वतांसारखे होते, ते पकडू न खाली पृथ्र्ीर्र फे कण्यास सुरुर्ात के ली.
त्यामुळे पृथ्र्ीर्रील जंगले, पशु पक्षी, इतर जीर्जीर्ाणू नष्ट होऊ लागले

जणूकाय युगाचा अंत आला आहे असें र्ाटू लागले. ते प्रचंड अशनी खाली
येतांना एकमेकांर्र आपटू न कानठळ्या बसर्णारे आर्ाज करीत होते.
त्यांच्या मातीत पडण्याने हर्ेत उं चर्र माती उडू न आकाशात त्यांची ढगे
पसरली होती.
हे आता फार झाले असें ठरर्ून अखेरीस दिव्य अशा नरांने, िानर् र्
असूर आहण शंकराचे गण, जे सुद्धा त्या युद्धात त्या बाजूने सामील झाले होते,
त्यांच्या मध्ये उभे राहून, त्याच्या हातातील सोन्याचे टोक असलेल्या बाणांनी
आकाशातून येणार्या प्रचंड अशनींना भेिण्यास सुरुर्ात के ली. त्यामुळे त्या
अशनींचे बारीक तुकडे होऊन सर्वत्र पडू लागले. अशाररतीने त्यांची धूळ
झाल्यामुळे त्यांच्यापासून जे आघात होऊन िेर्ांचे र् इतरांचे नुकसान होत
असें ते थांबले.
असें युद्ध करून आपल्याला अमृत हमळणार नाही हे ते समजले र्
आता ते पृथ्र्ीच्या उिरांत हशरले र् पाण्यात आश्रय घेऊन राहीले. हे पाहून
िेर् समजले कक, त्यांचा हर्जय झाला आहे. िेर्ांनी मंिार पर्वताचे मनःपूर्वक
आभार मानले र् त्याची शकले पुनः जोडू न त्याला पुर्वर्त के ले. आनंिाने
ओरडत िेर् आपल्या िेर्लोकांस परतले. त्या आधी तो अमृताचा कलश इं द्र र्
इतर िेर् नारायणाकडे सुरहक्षततेसाठी सुपूिव करतात.
येथे एक प्रश्र्न उपहस्थत होतो कक, सागरमंथनात िेर्ांनी इतरांना
सामील के ले र् त्यांच्या कडू न काम करून घेतले परं तु, जेव्हां फल प्राप्तीची
र्ेळ आली तेव्हां त्यांना नारायणांने कां मित के ली नाही? त्यार्र शौनक

ऋषी इतर मुनींना प्रबोधन करतात कीं, िेर् षड्रीपूंच्या आहारी न जाता
आपली कामे करतात म्हणून ते नारायणांस हप्रय होते र् हे इतर जण (िानर्,
िैत्य, राक्षस, असूर) षड्रीपूंच्या आहारी जाऊन आपली कामे करतात म्हणून
त्यांना अमृत र् लक्ष्मी हमळू नये अशी नारायणाची इच्छा होती. त्या
हर्र्ेचनानी ते समाधानी झाले.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा एकोणीसार्ा भाग

आदिपर्व भाग हर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

त्यापुढे सौती सांगतो, अशाररतीने मी अमृत मंथनाची सर्व कथा
तुम्हाला सांहगतली आहे. त्यात कसा तो तेजस्र्ी घोडा, ज्याचे नांर् उचैश्रर्स
आहे तो समुद्रातून बाहेर आला तेसुद्धा सांहगतले.
ह्ा उचैश्रर्स घोड्याबद्दल काश्यपाची बायको कद्रू हीला हर्शेष
कु तुहल हनमावण होते र् ती आपल्या बहहणास, हर्नताला हर्चारते, "अग
हर्नता, माझ्या हप्रय बहहणी, तू मला सांग, ह्ा उचैश्रर्स घोड्याचा रं ग
कोणता आहे"? त्यार्र हर्नता सांगते, "त्यात काय मोठे तू हर्चारलेस, अग,
त्याचा र्णव शुभ्र आहे".
हे ऐकू न कद्रू बोलते, "चल हर्नता, ह्ार्र आपण पैज लार्ूया,
कारण माझ्या मते त्या घोड्याची शेपटी काळ्या र्णावचा आहे. तो पूणवपणे
शुभ्र नाही".
पुढे कद्रू हर्नताला आव्हान िेते कक, काय ती कद्रूचे हर्धान खोटे
ठरर्ू शके ल? जर ती हरली तर ती माझ्याकडे गुलामी करील र् जर मी हरले
तर मी हर्नताकडे गुलामी करे न. तेर्ढे बोलून त्या िोघी भहगनी आपापल्या

हनर्ासी गेल्या. िोघीनी स्र्ताच्या मनांत हनश्चय के ला होता कक, त्या िुसर्या
दिर्शी उचैश्रर्सची शेपुट तपासणार.
कद्रू आपल्या कारस्थानी स्र्भार्ानुसार आपल्या एक हजार सपव
बालकांस सांगते कक, त्यांनी के सासारखे बारीक होऊन उचैश्रर्साच्या
शेपटीर्र असें बसार्े कीं, ती शेपटी काळी भासेल. असें के ल्याने कद्रू पैज
हजके ल र् गुलाम होण्याची पाळी हतच्यार्र येणार नाही. परं तु, ते प्रामाहणक
सपव हतच्या हर्नंतीस मान्य करीत नाहीत. त्यामुळे हचडू न कद्रू त्यांना शाप
िेते. "जेव्हां पांडर् र्ंशातील राजा जनमेजय सपवनाशक यज्ञ करील तेव्हां त्या
यज्ञाचा अग्नी तुम्हा सर्ांना भस्म करील. तो शाप, जो हर्धीलेखात होता, त्या
बाल सपांचा हपता काश्यप ऋषी ऐकतो. आपल्या अपत्यांर्रील प्रेमामुळे तो
ऋषी इतर िेर्ांना त्या शापाच्या यथायोग्यते बद्दल चौकशी करतो र् त्यांचे
मत हर्चारतो, त्यार्र ते सांगतात कक, हे साप त्यांच्या मातेचा िंश
करण्याचा गुण र्ाढर्त आहेत र् त्यामुळे बर्याच र्ेळा हर्नाकारण अनेक
लोक त्यांच्या िंशामुळे मरतात, तेव्हा ही हशक्षा जी त्यांच्याच आईने दिली
आहे ती इतर प्राण्यांच्या िृष्टीने योग्यच आहे असे मत दिले. एर्ढे सांगून ते
सर्व िेर् हनघून गेले.
ते ऐकू न काश्यप आर्ेगांने उद्गारतो, अरे माझ्या बाळांनो, तुमच्यात
जबरी हर्ष आहे र् तुम्ही िेहांनी सुद्धा अर्ाढव्य आहात असें तुम्ही हतच्या
शापांने नष्ट होणार हे हर्धीहलखीत आहे तेव्हां मी त्यात कांहींही बिल करू
शकणार नाही. काश्यपाचे ते िुःखि उद्गार ऐकू न प्रजापतीला र्ाईट र्ाटते र्

तो काश्यपाला सर्व प्रकारच्या हर्षापासून मुहि हमळर्ण्याचे तंत्र हशकर्तो.
अशाररतीने ऋषी काश्यप पहहले र्ैद्य होतात.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीकपर्ावचा हर्सार्ा भाग येते संपतो.

आदिपर्व भाग एकहर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)
सौती पुढे सांगतो, अहो तपस्र्ी शौनक, जेव्हां रात्र संपते र् सूयावची
दकरणे पसरतात, त्या िोन बहहणी कद्रू र् हर्नता, मोठ्या उत्सुकतेने आपली
गुलामगीरीची पैज काय सांगते ते पहाण्यासाठी लगबगीने उचैश्रर्स
घोड्याकडे प्रस्थान करतात. त्याकडे जाण्यासाठी त्यांना समुद्र पार करार्ा
लागतो.
तो अफाट पसरलेला सागर ज्याच्या खोलीचा मोजमाप नाही,
ज्याच्या लाटा हर्राट अशा कक, त्यात असंख्य मांसे, मगरी, अनेक हर्शाल
प्राणी जे मोठ्या िेर्माशालासुद्धा हगळं कृत करू शकतात असें तरं गत
असतात. राक्षसासारखे दिसणारे काळे कहभन्न असे मांसे ज्यांच्यामुळे त्या
सागरार्रून जांताना एकाद्याला हभती र्ाटार्ी. अनेक हर्ध रत्नांनी भरलेला
असा तो समुद्र ज्याची िेर्ता आहे, र्रुण आहण जेथे नागर्ंशाच्या लोकांची
मोठी र्स्ती कायम असते. अशा समुद्राला सर्व लहान मोठ्या नद्या येऊन
हमळतात. ज्यात भूगभावतील अग्नी सतत पेटत असतो, जो असुरांचा हमत्र
ज्याची हभती सर्व प्राहणमात्रांना र्ाटते असे ते असुर तेथे र्ास करीत असतात.
जगातील सर्ावत मोठा पाण्याचा साठा असा तो समुद्र जो सर्व िेर्ांना पुज्य
आहे. ज्याच्यातून अमृत हमळते, ज्याच्या खार्या पाण्याने सर्व पापे धुऊन
टाकता येतात. पहाण्यास हर्लोभनीय, अंधारात काळा चमकणारा र् दिर्सा
नीळा र्ाटणारा ज्याला खरोखरीच स्र्ताचा असा रं ग नसलेला असा तो

सागर त्या तरून जाण्याचा प्रयत्न करणार होत्या. जो त्याच्यातील खार्या
पाण्याने सर्व भूहम पुनः पुन्हा धुऊन टाकू न शुद्ध करीत असतो. ज्याच्या
पाण्याच्या लाटांचे गरजणे सर्ांना भयभीत करते. ज्यात असंख्य भोर्रे
र्ार्याच्या जोरामुळे उत्पन्न होत आहेत. अशा सर्व गोष्टींमुळे तो समुद्र सर्ांना
घाबरर्ून टाकत असतो. जेव्हां त्याच्यात मोठ्या लाटा हर्ेत उं च उडतात
तेव्हां असे र्ाटार्े कक, जणूकाय तो त्याच्या अगहणत हातांने कोणाला तरी
बोलार्त आहे. जो चंद्राच्या कलांनुसार र्ागतो, ज्याच्यात र्ासुिर्
े ाच्या
पाङ्चजन्य शंखूचे र्ंशज कायमपणे रहात आहेत, आहण ज्याचे अथांग पाणी
माधर्ाच्या कु मव अर्ताराच्या र्ेळी जेव्हा तो त्यात बुडलेल्या पृथ्र्ीस बाहेर
काढतो, मोठ्या प्रमाणात घुसळले जाते. ज्याचा तळ अत्री ऋषीला शंभर र्षे
प्रयत्न करूनही शोधून काढता आला नाही. ज्याच्यात कमळधारी हर्ष्णू
योगमुद्रत
े हनद्रीस्त आहे. अध्याहत्मक शांततेचे प्रहतक अशी ती हनद्रा हर्ष्णू
त्यात अनुभर्त असतो. जेथे मैनक आहण िानर्, राक्षस आहण िैत्यांनी
समुद्रमंथनाच्या नंतर िेर्ांशी झालेल्या लढाईत अखेरचा आसरा घेतला,
ज्याचे पाणी यज्ञात जसें लोणी िेतात तसें र्रर् अप्सरे स शांत करण्यासाठी
र्ापरले गेले. जो सर्व नद्यांचा स्र्ामी आहे. कद्रू र् हर्नता त्यार्रून जातांना
त्यांना त्या सागरात येऊन हमळणार्या हजारो प्रचंड नद्या त्याच्याकडे मोठ्या
रुबाबात हशरतांना दिसतात. तो अथाग सागर ते पाहून जणूकाय आनंिाने
त्यांचे असंख्य लाटांच्या रुपाने स्र्ागत करीत आहे. त्या सागराच्या
अफाटपणाची त्या िोघींना सतत जाणीर् व्हार्ी असें त्याचे एकं िर रुप होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा एकर्ीसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग बार्ीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगत असतो, शेर्टी कद्रूची सपव मुलं असें ठरर्तात कक,
आपण आपल्या मातेची इच्छा पूणव करण्यातच आपल्या सर्ांचे अंहतम हहत
आहे. असें के ल्यांने ती हतने दिलेला शाप मागे घेईल अशी ते अपेक्षा करीत
असतात. कारण, एरर्ी ते र् त्यांचे पुढे हनपजणारे र्ंशज अग्नी खाऊन
टाकील. ते सर्व बोलतात, चला आपण बारीक के साचे रुप घेऊन त्या
घोड्याच्या शेपटार्रील के सांर्र हचकटू न बसू म्हणजे त्याची शेपूट काळी
भासेल. असें बोलून ते तत्क्षणी उचैश्रर्साच्या शेपटार्र जाऊन बसतात.
येथे त्या िोघी बहहणी ज्याचा हपता िक्ष प्रजापहत आहे, त्याचा
सागरार्रील प्रर्ास, आकाशातून होत असलेला, अजून करीतच असतात.
उचैश्रर्स घोडा सागराच्या पैलतरार्रील भूमीर्र असल्याने तो प्रर्ास
करण्यार्ाचून त्यांना पयावय नसतो.
त्या िोघी तो अथांग सागर पहात असतात. एकाद्या अफाट
भांड्यात पाणी साठर्ून ठे र्ले आहे असे ते दिसत होते. एरर्ी शांत र्ाटणारा
तो समुद्र त्यार्र र्ाहणार्या र्ार्यांमुळे थोडा हलत आहे असें त्यांना र्ाटत
होते. त्यातील मासे अधून मधून उं च उड्या मारून पुन्हा त्या पाण्यात पडत

होते असें त्या पहातात. त्यात लहान माशांबरोबर मोठे मगरीसारखे प्राणी
दिसत होते.
त्यांना माहीत होते कक, त्यात अगहणत रत्ने र् मौल्यर्ान गोष्टीं
भरलेल्या आहेत. त्यात नागर्ंशाचे लोक रहातात हेसुद्धा त्या जाणून
असतात. तो सर्व नद्यांचा स्र्ामी आहे तेसुद्धा त्यांना माहीत असते. त्या
हर्शाल जलाशयांत सतत पेटणारा अग्नीसुद्धा आहे तसेच तो असुरांचे
र्हस्तस्थान आहे हे त्या जाणून असतात. त्या सागरातील पाणी कधीच नांसत
नाही म्हणून ते नेहमीच शुद्ध असते. हे त्याचे र्ैहशष्ट त्यांना माहीत असते.
त्यात अनेक सुगंधी र्नस्पती र् अमृत असते तसेंच अमुल्य रत्ने असतात
तेसुद्धा त्यांना माहीत असते.
समुद्राचे पाणी खारे असले तरी ते इतके शुद्ध असते कक, त्याच्या
मितीने सर्व अपहर्त्र गोष्टी शुद्ध करतां येतात. त्यार्र अनेक पहर्त्र िेर्तांचा
संचार असतो, ज्यांची पुजा के ली जाते. त्यातूनच अमृत साठर्लेले आहे हे
सगळे त्यांना माहीत असते. चहोबाजूस तो आकाशाला हक्षतीजीला हभडलेला
असा भासतो हे त्या प्रत्यक्ष पहात असतात. अशा हर्लक्षण सागरार्रून त्या
चटकन पैलतीरी येतात.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा बार्ीसार्ा भाग संपतो.

आदिपर्व भाग तेहर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगत रहातो, अशाररतीने प्रर्ास जलि उरकू न त्या िोघी
उचैश्रर्साच्या जागी पोहोचतात. त्या िोघीही प्रथमच त्या र्ायूर्ेगांने प्रर्ास
करणार्या स्र्गीय घोड्यास पहात असतात. त्याचे शरीर चंद्राच्या
दकरणांप्रमाणे शुभ्र दिसते परं तु, त्याची शेपुट काळीशार भासते. ते पाहून कद्रू
ओरडू न हर्नताला सांगते कक, ती पैज हजकली आहे र् ठरल्याप्रमाणे
आतापासून हर्नता हतची िासी झाली आहे. हर्नतासुद्धा त्या घोड्याची शेपूट
काळी आहे असे पहाते र् आपण पैज हरलो हे मान्य करते. आपण पैज हरलो
त्याचे हतला फार र्ाईट र्ाटते परं तु, हतच्याच अंड्यातून अपररपक्व बाहेर
पडलेल्या गभावने दिलाला शाप हतला आठर्तो र् ती गप्प बसते, त्या
शापाच्या उःशापानुसार िुसर्या अंड्यातून हतचा िुसरा गभव पररपक्व होऊन
बाहेर येईल तोर्र हतला ही गुलामगीरी करार्ी लागणार असते. कद्रू जेव्हढी
कपटकारस्थानी असते हततकीच हतची बहहण हर्नता हनमवळ र् सत्त्र्हशल
असते. येथे कपट कारस्थानीपणाने हनमवळ सत्त्र्हशलतेर्र मात के लेली असते.
हर्नता त्या अंड्यातून हतचे िुसरे अपत्य के व्हां बाहेर येते त्याची
आतूरतेने र्ाट पहात असते. यथार्काश जसें ती आणखीन पांचशे र्षे पूणव
होतात तेव्हां ते अंडे स्र्ताहून कोणाच्याही मितीहशर्ाय फोडू न हर्नताचा

िुसरा मुलगा बाहेर येतो. तो असतो, तेजस्र्ी गरूड. त्याच्या पसरलेल्या
पंखांत जणू सर्व जग धरले आहे असें र्ाटत होते. तो हर्लक्षण गरूड त्याच्या
मजीने कोणताही आकार घेऊ शकत होता. आहण त्याला पाहहजे तेथे उडू न
जाऊ शकत होता. त्याची शिी तो दकतीही कमी अथर्ा जास्त करू शकत
होता. एकािा अग्नीचा गोळा असार्ा असां तो भडकलेला दिसत होता. युगांत
होतो तेव्हां जसें सर्वत्र ज्र्ाळांचा प्रकाश पसरतो तसा त्याच्या अंगातून
येणार्या ज्र्ाळा र्ाटत होत्या. त्याचे प्रत्येक हपस ज्र्ाळे सारखे र्ाटत होते.
त्याच्या डोळ्याची चमक अशी होती कक, जणूकाय हर्जांचा लखलखाट आहे.
जन्म झाल्यार्र लर्करच त्याची र्ाढ होत गेली र् तो आकारांने
खूपच हर्शाल दिसू लागला. त्यानंतर त्यांनी त्याची पहहली भरारी आकाशात
मारली र् तो उडू लागला. त्याला पाहून सर्व िेर् िेर्ता अचंहबत झाल्या र्
त्यापासून संरक्षण हमळार्े म्हणून हर्भर्ासाकडे (अग्नीकडे) हर्नर्ण्या करू
लागल्या.
आिराने र्ाकू न ते त्या अग्नीकडे जाऊन प्राथवना करतात, "अहो
बळर्ान अग्नी, तू असा र्ाढत राहहलास तर आम्ही सर्व जळू न जाऊ तेव्हां
कृ पया तू तुझा आकार आर्रार्ास".
हे ऐकू न अग्नी िेर् हसून त्या िेर् िेर्तांना सांगतो, "अरे असुरांचा
पराभर् करणार्या िेर् िेर्तांनो, हा मी नाही हा महान शहिमान असा गरूड
आहे. तो माझ्या इतकांच प्रबळ आहे हे खरे पण तो हर्नताचा मुलगा आहे.

त्याच्या अफाट तेजांमुळे तुमचा गैरसमज झाला आहे. तो काश्यप ऋषीचा
सामथ्यवर्ान मुलगा आहे. तो नागांचा हर्नाश करणारा आहे. तो तुमचे भले
करणारा र् राक्षस, िानर् र् िैत्यांचा नाश करणारा आहे. त्याला घाबरू
नका. चला माझ्याबरोबर या", आहण ते र् इतर ऋषी त्याच्याकडे गेले.
त्याला थोड्या िूरूनच ते न्याहाळू लागले.
त्यानंतर िेर् त्या गरूडाला उद्देशून बोलतात, "अरे सर्व मंत्रशास्त्र
जाणणार्या ऋषी, जो यज्ञातील मोठा हहस्सा घेतो, जो सिैर् तेजाने
चमकतो, जो सर्व पक्षांचा स्र्ामी आहे, जो सर्व अचेतन र् चेतन गोष्टींचा
अहधकारी आहे, असा तू, जो सर्व हनमावण करतो र् नष्टसुद्धा करतो, तू
हहरण्यगभव आहेस. तू सर्व प्रजापतींना उत्पन्न के ले आहेस. तूंच इं द्र आहेस, तूंच
हयग्रीर् (घोड्याचे तोंड असलेला हर्ष्णूचा अर्तार) र् त्याचा बाण
(हत्रपुराला जाळू न टाकण्यासाठी जो बाण महािेर्ानी फे कला तो) म्हणजे तूंच
हर्ष्णू आहेस. तूंच हर्श्र्र्िेर् आहेस. तूंच हर्ष्णूचे मुख आहेस, तूंच चारमुख
असलेली पद्मजा आहेस. तूंच शहाणपण आहेस, तूंच अग्नी आहेस, तूंच सर्व
र्स्तुमात्रांना आश्रय िेणारी िेर्ता आहेस. तूंच ज्ञान र् तूंच माया (अज्ञान)
आहेस. तूंच हर्श्र्र्ातील सर्वत्र पसरलेली उजाव आहेस, तूंच सर्व िेर्ांचा
अहधपती आहेस, तूंच सत्य आहेस, तूं हनभवय आहेस, तू हनत्य आहेस, तूंच
हनगुवण ब्रह्म आहेस, तूंच सूयावची उजाव आहेस, तूंच हर्श्र्र्ातील बुहद्धमत्ता
आहेस, तूंच आम्हा सर्ांचा संरक्षण कताव आहेस. पहर्त्र सागर हे तुझेच एक
रुप आहे, तूंच पाहर्त्र्य आहेस, तूंच प्रकाश आहेस, तूंच सर्व उत्तम गुणांचा

कारक आहेस. तूंच सर्व असलेल्या र् नसलेल्या गोष्टींचा कारक आहेस. तूंच
अहजक्य आहेस. सूयव ज्याप्रमाणे सर्व गोष्टी िृष्य करतो तसे तूसुद्धा
आमच्यासाठी करार्ेस. तूं अग्नीसारखा चमकतोस र् जसें सूयव सर्व कांही
भाजून काढतो तसें तू सुद्धा करतोस. अरे सर्व शहिमान गरूड िेर्ा, तूं
आकाशात उडतोस तसेंच आमचे संरक्षण आमच्या शत्रूंपासून करार्ेस अशी
प्राथवना करतो. तुझ्या तेजाचे काय र्णावर्े. तूंच आहशर्ावि िेणारा र् तूंच शाप
िेणारा आहेस, तुझ्या तेजांने आम्ही िेर् िेर्ता पार घाबरलो आहोत. त्यामुळे
ते सर्वजण इतस्ततः आपापल्या रथांतून पळत आहेत. तू कृ पाळू आहेस तेव्हां
तू आमचे संरक्षण कर. तू महान काश्यप ऋषींचा मुलगा आहेस म्हणून तूं
आमच्यार्र न रागर्ता आम्हाला सांभाळशील अशी अपेक्षा करतो. अरे
गरूडा तूं असा कां थरथरतो आहेस! तुझ्या ओरडण्याने सर्व िहाही दिशा,
आकाश, पृथ्र्ी र् स्र्गव थरथरत आहेत. अशा तुझ्या र्ागण्यामुळे आमचा धीर
सुटला आहे. तुझे शरीर अग्नीसारखे दिसत आहे. तू साक्षात यमिेर् र्ाटतो
आहेस. तूं आमच्यार्र कृ पा कर र् आमचे जीर्न सुखी कर".
अशा ररतीने, हर प्रकारे गरूडाची स्तुती ते करतात र् त्याला शांत
करतात. त्यामुळे संतुष्ट होऊन तो आपले प्रचंड रुप आर्रते घेतो र् लहान
होतो.
अशाप्रकारे आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा तेर्ीसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग चोहर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगतो, तो गरूड एर्ढी स्तुती ऐकू न स्र्ताच्या िेहाकडे
पहात रहातो र् त्याच र्ेळी तो सुिर हपसे असलेला पक्षी आकारांने लहान
होत जातो. गरूड त्यार्ेळी बोलतो, कोणीही मला घाबरू नये. माझ्या
अर्ाढव्य आकाराला हभऊन जर तुम्ही घाबरत असाल तर मी माझा आकार
र् शिी कमी करीत आहे.
तो स्र्ताच्या सामथ्यावने कोठे ही जाऊ शकणारा, आकाशात
स्र्ैरपणे दफरणारा, त्याच्या चाहत्यांना सिैर् मित करणारा, अरुण (सकाळ)
पाठीर्र घेऊन आकाशात पुढे जाणारा, शेर्टी आपला हपता, काश्यप ह्ांच्या
घरी पोहोचतो. तेथून तो हललया अफाट समुद्र ओलांडून आपल्या मातेच्या
बाजूला पूर्ेला येतो र् तेथे अरुणला सूयव उगर्ण्या आधी ठे र्ून िेतो. जेव्हां
सूयव आपल्या भयंकर उष्णतेने सर्वकांहीं भस्म करणार असतो. शौनक
हर्चारतात, "अरे सुता, परं तु, महान सूयव त्याच्या उष्णतेने सर्वकांही
जाळण्याचा हनश्र्चय कां करतो? असें काय िेर्ांनी के ले कक, सूयव सर्व जग
भस्मसात करण्याचा हनणवय घेतो? त्याचा राग कोणार्र होता"?
सौती सांगतो, "अहो हनष्पाप शौनका, त्याचे असें झाले, एक िानर्,
राहू त्याचे नांर्, चोरून िेर्ांत हशरून अमृत हपण्याचा प्रयत्न करत असतो.

त्याला सूयव र् चंद्र हातोहात पकडतात, तेव्हांपासून राहूचे त्या सर्व िेर्ांशी
र्ैर होते. कारण, नारायण त्याचे हशर त्याच्या धडापासून र्ेगळे करतो.
त्यार्रून र्चपा काढण्यासाठी तो राहू सुयावला हगळण्याचा प्रयत्न करतो.
राहूला पकडू न िेण्यामुळे सूयावने नाहक राहूशी र्ैर पत्करले र् त्याबाबत
कोणीही िेर् त्याचे साधे कौतुकही करीत नाहीत. राहूपासून संरक्षण
िेण्यासाठी कोणीही िेर् पुढे येत नाही. ह्ाचा राग सूयावला असतो. त्या
रागापोटी सूयव पहश्र्चमेस जाऊन एका डोंगरार्रून आग ओकण्यास सुरुर्ात
करतो. ते पाहून श्रेष्ठ ऋषी िेर्ांना भेटून हर्चारणा करतात, हे काय, अशा
रात्री एर्ढी उष्णता कशी उत्पन्न झाली. नंतर ते सर्व जण एकत्रपणे ब्रह्माला
हर्चारतात, ही भयंकर उष्णता कोठू न आली आहे. सूयव अजून उगर्लेला
नाही तेव्हा ही पररहस्थती, अशाने जगाचा नाश होईल. अहो ब्रह्मिेर्ा, जर
सूयव उगर्ला तर काय होईल? ब्रह्मिेर् म्हणतात, तुमचे म्हणणे खरे आहे. तो
रागार्ला आहे सर्व िेर्ांर्र र् म्हणून तो सर्व जगाची राखरांगोळी करणार
आहे. ते होणार हे मला माहीत होते म्हणून मी त्याची व्यर्स्था आधीपासूनच
करून ठे र्लेली आहे. काश्यपाचा मुलगा अरूण जो एर्ढा प्रचंड आहे कक, तो
उगर्णार्या सूयावच्या पुढून रहाणार आहे. कारण त्याची व्यर्स्था सूयावचा
सारथी म्हणून मी के ली आहे. त्या व्यर्स्थेमुळे जगाचे संरक्षण सूयावच्या
उष्णतेपासून होईल. ह्ामुळे सर्व जग, ऋषीमुनी र् स्र्गव असें सर्व त्या
हर्नाशापासून र्ाचतील. हा अरूण हर्नताचा पहहला मुलगा र् गरूडाचा
मोठा भाऊ आहे. गभावची पूणव र्ाढ होण्या आधी तो त्याच्या मातेच्या
चुकीमुळे अड्यातून बाहेर येतो म्हणून तो अपंग आहे त्यासाठी तो नेहमी

आपल्या भार्ाच्या पाठीर्रून प्रर्ास करतो. सूयव जसा तप्त तसांच अरूण
शीत आहे.
सौती पुढे सांगतो, अरूण, ब्रह्मिेर्ाच्या आिेशानुसार काम करतो.
अरूणाच्या आडू न सूयव आकाशात उगर्ल्याने त्याची उष्णता जगाला जाणर्त
नाही. सूयव कां रागार्ला होता र् अरूण, गरूडाच्या भार्ाला सूयावचा सारथी
कां के ले होते, ह्ाबद्दलच्या तुमच्या प्रश्र्नाचे उत्तर मी तुम्हाला आता सांहगतले
आहे.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा चोहर्सार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग पंचहर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगत असतो, तो महाशहिमान गरूड जो कोठे ही
हललया पोहोचत असें, त्याच्या आईकडे जी समुद्राच्या पैलतीरी असते तेथे
येतो. तेथे त्याची आई पैज हरल्यामुळे गुलामहगरीच्या जोखंडात अडकलेली
अशी रहात असते.
एकिा कद्रू हतच्या बहीणीस, हर्नताला, जी हतच्यापुढे झोपलेली
असते, स्र्ताच्या लेकरांसमोर, सांगते, "हप्रय हर्नते, तुला माहीत आहेकां,
कक, तेथे समुद्रात एक अहतसुिर हर्लोभनीय असे बेट आहे. जेथे नागलोक
रहातात. तेथे मला माझ्या मुलांसह जार्ेसे र्ाटते. तेव्हां तू तुझ्या मुलास
(गरूडास) आम्हा सर्ांना तेथे घेऊन जाण्यास सांग". ते ऐकू न हर्नता
गरूडाला त्या सर्ांना त्याच्या पाठीर्रून तेथे घेऊन जाण्यास सांगते. उं च
आकाशातून तो जातांना सूयावच्या तापाचा त्रास त्या सपांना होऊ लागतो. ते
पाहून कद्रू इं द्राची स्तुती करून हर्नंती करते, "हे िेर्ांच्या राजा, मी तुझ्यापुढे
र्ाकू न नमन करून ही तुझी

स्तुती करते, तूं र्ेत्राचा बळी घेतलास, तूं

नामुचीचा बळी घेतलास, तूं हजार नेत्र असलेला र् सांचीचा हप्रयकर आहेस.
कृ पया तुझ्या आिेशांने भरपूर पजवन्य होऊन माझ्या लेकरांना सूयावच्या
तापापासून मुिी िे. तू सर्व िेर्तांत श्रेष्ठ आहेस. तूं आम्हा सर्ांचा रक्षणकताव

असा पुरंिर आहेस. तूं पाऊस पाडू शकतोस, तूंच र्ायू, आकाशातील ढगं,
पृथ्र्ीर्रील अग्नी आहण आकाशातील हर्जेचा लखलखाट आहेस. तुझ्यामुळे
आकाशात ढगे पुढे सरकत असतात. तूंच तो महान ढगराज आहेस ज्याच्या
पसरण्याने युगाचा अंत होतो. तूंच सर्ांना घाबरर्ून टाकणारा ढगांचा
गडगडाट आहेस. तूंच ह्ा जगाचा कताव र् नाशकताव आहेस. तूं अहजक्य, तूं
जगाला उजेड िेणारा, अदिती, हर्भार्सू आहण इतर हर्लक्षण हचजा आहेस.
तूं िेर्ांचा राजा आहेस, तूंच हजार अक्ष असलेला हर्ष्णू आहेस. तूंच सर्व
गोष्टींचे उगमस्थान आहेस. तूंच अमृत आहेस. तूंच सर्ांना आर्डणारे सोम
आहेस. तूंच र्ेळ आहेस, त्यातील बला (हमनीट), तूंच क्षण (चार हमनीटे), तूंच
शुक्ल पक्षातील पंधरर्डा आहेस, आहण कृ ष्णपक्षातील पंधरर्डासुद्धा आहेस.
तूंच काळ, कष्थ आहण तृहत (ही काळाची हर्हर्ध पररमाणे आहेत) आहेस.
तूंच र्षव, मोसम, महहने, रात्री र् दिर्स आहण तूंच ह्ा पृथ्र्ीर्रील हर्हर्ध
प्रिेश आहेस. तूंच सूयावला उगर्ायला र् मार्ळायला कारण आहेस. तूंच तो
महासागर आहेस ज्यात गजवना करणारे भलेमोठे मांसे इतर माशांना खात
र्ार्रत आहेत. तूंच सर्ांना ज्ञात असलेला र् ध्यानस्त ऋषींना हप्रय, ज्याची
स्तुती करण्यास ते थकत नाहीत, असा आहेस. यज्ञ करणार्या लोकांना संतुष्ट
करणारा सोम प्राशन करणारा इं द्र आहेस. र्ासनांध भ्रष्ट ब्राह्मण त्यांचे
इहप्सत साध्य करण्यासाठी तुझी आळर्णी करतात. तूंच सर्व शहिमान
म्हणून यज्ञ करणारे र्ेिांत र् र्ेिांगांत तुझे गान गातात. म्हणून सर्व ब्राह्मण
र्ेि र् र्ेिांगे ह्ांचा अभ्यास हनत्य करतात.

अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपतो.

अष्टीक पर्ावचा पंचहर्सार्ा भाग

आदिपर्व भाग सहव्र्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, कद्रूच्या ह्ा अशा स्तुहतसुमनाने संतुष्ट झालेला
िेर्ांचा राजा, इं द्र त्याच्या दकमयेने त्या आसमंतात पाण्याने भरलेली हनळी
ढगं र्ाढर्तो र् सर्वत्र हर्जांचा कडकडाट र् लखलखाट सुरु होऊन मुसळाधार
पार्सास सुरुर्ात होते. इं द्र त्या सर्व ढगांना सांगतो अरे ढगांनो तुमच्यातील
जीर्निानी पाणी तुम्ही सर्वत्र ओता. असा आिेश हमळाल्यानंतर ती ढगे
एकमेकांशी पाणी ओतण्याची जणू चढाओढ लार्तात. असें र्ाटार्े कक,
जणूकाय युगांत आला आहे. त्या गरजणार्या ढगांमुळे र् हर्जांच्या
लखलखाटाने चमकणारे आकाश असें व्याप्त झाले कीं, त्यांच्या आड सूयव असा
झाकला गेला कक, सर्वत्र रात्रीसारखा अंधार झाला. अशाररतीने इं द्राच्या
कृ पेने जो मुसळधार पडू पाऊस लागला त्यामुळे नाग अहतशय आनंिीत झाले.
पृथ्र्ी सगळी पाण्याने भरली. इतके पाणी झाले कक, ते पृथ्र्ीच्या गभावत
हशरले. अशाररतीने कद्रूची सपव लेकरे सुरहक्षतपणे रमनैक (रमणीक) नांर्ाच्या
बेटार्र पोहोचली.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा सहव्र्सार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग सत्ताहर्सार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

कद्रूची नागमुलं त्या पाण्याच्या हशडकाव्याने अहत आनंिीत होतात.
ती सर्व गरूडाच्या पाठीर्रून त्या बेटार्र उतरतात. हर्धात्याने ते बेट के र्ळ
मकरांसाठी राखून ठे र्लेले असते. तेथे त्यांना तो अजब खारा समुद्र दिसतो.
तेथे त्यांना पार्साच्या पाण्याने हभजलेले एक सुंिर र्न दिसते. त्या र्नातील
झाडांर्र सुंिर फळे र् सुगंधी फु लं डर्रलेली ते पहातात. भोर्ती सुिर र्ाडे र्
बागा ते पहातात. आजूबाजूची तळी स्र्च्छ पाण्याने तुडूंब भरलेली आसतात.
त्यात सुंिर कमळं शोभून दिसत होती. त्यांना तेथे के र्ळ मलय पर्वतार्र
र्ाढणारी अनेक उं च गगनचुंबी झालेले र्ृक्ष दिसतात. र्ार्याच्या झुळूकीने
सर्वत्र पसरणारी सुंिर फु लं िेणारे इतर र्ृक्ष ते पहातात. ते र्न गंधर्ांना
अहतहप्रय होते. अनेक प्रकारची फु लपाखरं र् मधमाशा तेथे फु लांर्र बागडत
होत्या. एकं िर र्ातार्रण सुप्रसन्न होते. कोणालाही आनंि होईल असें ते सर्व
पहर्त्र होते. त्यामुळे कद्रूची लेकरे फारच खूष दिसत होती. तेथे पुष्कळ
बागडल्यार्र ते सपव र्हनताच्या मुलांस, गरूडांस सांगतात कक, त्यांने त्यांना
आणखीन िुसर्या अशाच हर्लेभनीय बेटार्र न्यार्े. अरे आकाशात हघरट्या

मारणार्या आमच्या भार्ा, गरूडा, तुला अशी बरीच रठकाणे माहीत
असतील तर त्याप्रमाणे आम्हाला तू त्या रठकाणी न्यार्ेस. त्यार्र गरूड
आपल्या मातेस हर्चारतो, "आई, मी कां म्हणून ह्ांच्या ह्ा अशा फालतू
आिेशांचे पालन करार्े"? त्यार्र त्याची आई त्याला सांगते, "अरे माझ्या सर्व
शहिमान बाळा, मी तुला काय सांगू, माझ्या कमनहशबामुळे हे सर्व होत
आहे. मी कद्रूच्या छलकपटामुळे हतची गुलाम (िासी) झाली आहे". असें
सांगून ती त्या पैजेची सर्व कहाणी गरूडाला सांगते. त्यानंतर ती त्याला
हतच्याच अपक्व गभावने (अरूण) दिलेला शाप सांहगतला र् पुढे म्हणाली कक,
त्याच्या उःशापानुसार तूंच फि मला ह्ातून मुि करू शकतोस. ते सर्व ऐकू न
अहतिुःखी झालेला शहिमान गरूड हर्चार करू लागतो.
त्यानंतर थोडे थांबून सौती पुढे सांगू लागतो, गरूड त्या त्याच्या
मार्स भार्ांना हर्चारतो, "अरे माझ्या मार्स भार्ांनो, ह्ातून काय मागव
आहे". तेव्हां ते सांगतात कीं, "जर तू आम्हाला अमृत आणून दिलेस तरच ह्ा
शापातून तुझ्या आईची र् तुझी सुटका होईल".
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा सत्ताहर्सार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग अठ्ठार्ीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती बोलतो, सापांचे ते बोलणे समजून गरूड त्याच्या आईला
सांगतो, "मी जाऊन अमृत घेऊन येतो. त्या आधी मला कांहीं खार्े लागेल
कारण मला भूक लागली आहे. त्याबद्दल मला सांग. हर्नता उत्तर िेते, ह्ा
सागरात मध्ये हनषािांचे पहर्त्र र्स्तीस्थान आहे. तेथे जाऊन तूं पाहहजे तेर्ढे
हनषाि (हभल्ल) खाऊन घे. आहण मग अमृत आणण्यासाठी जा. परं तु, कधीही
ब्राह्मणाला खाण्याचा साधा हर्चारसुद्धा करू नकोस. तो अग्नीसारखा तेजस्र्ी
असतो. त्याला राग आला तर तो सूयावसारखा तप्त होतो. ककर्ा त्याचा राग
जालीम र्ीषासारखा ककर्ा धारिार हत्यारासारखा असतो. ब्राह्मण सर्व
प्राण्यात सर्व श्रेष्ठ असतो. अशा सर्व कारणांसाठी ब्राह्मणाला तू खाऊ नकोस.
म्हणून त्याचा फि आिर करार्याचा असतो. रागातसुद्धा त्याचा बळी
द्यार्याचा नसतो. तपस्या करणारा ब्राह्मण जे करू शकतो ते अग्नी ककर्ा सूयव
करू शकत नाही. खरा ब्राह्मण ओळखण्यासाठी मी तुला त्याची खरी लक्षणे
कोणती ते सांगते ते तू नीट समजून घे. ब्राह्मणाला सर्ावत पहहला जन्मलेला
असे समजतात. म्हणजे जे चार र्णव सांहगतले आहेत त्यातील ब्राह्मण र्णव
पहहला आहे. त्यार्र गरूड हतला हर्चारतो, आई मला सांग, ब्राह्मण कसा
दिसतो. त्याचे स्र्रूप कसे ओळखार्याचे? काय तो अग्नीसारखा चमकतो?

कां तो अहत शांत असतो? अशी कोणती शुभ लक्षणे त्याच्या अगार्र असतात
कक, त्यामुळे मी त्याला ओळखू शके न. हर्नता त्याला सांगते, जर तो खरा
ब्राह्मण असेल तर तो तू खाल्यार्र तुझ्या कं ठाला माशाच्या काट्यासारखा
चार्ेल र् किाहचतु् भडकलेल्या ज्र्ाळे सारखा तुला आंतून भाजेल. तू
रागातसुद्धा त्याला मारता कामा नये. खरा ब्राह्मण तू जर खाल्लास तर
त्याला तू पचर्ू शकणार नाहीस. हर्नताला आपल्या मुलाच्या अफाट
सामथ्यावची कल्पना होती तरी ररर्ाजानुसार ती त्याला आहशर्ावि िेऊन
हनरोप िेते. कद्रूच्या सापांनी फसर्ल्यामुळे ती फार िुःखी असते. हर्नता
त्याला कसा आहशर्ावि िेते ते सांगतो, असें बोलून सौती सांगतो,
"र्ार्याची िेर्ता, मरूत, तुझ्या पंखांचे संरक्षण करो, सूयव र् सोम
तुझ्या सर्व मणक्यांचे संरक्षण करो, अग्नी तुझ्या डोक्याचे संरक्षण करो, आहण
र्सू तुझ्या संपूणव शरीराचे संरक्षण करोत. मी तुझ्या भल्यासाठी येथे प्राथवना
करीत बसणार आहे. आता जा, माझ्या बाळा", असें ती माऊली त्याला
हनरोप िेते. आपल्या मातेचे ते शब्ि ऐकल्यार्र गरूड त्याचे हर्शाल पंख
पसरून आकाशात भरारी मारतो. त्याच्या प्रचंड ताकिीमुळे तो लर्करच
हनषािांच्या प्रिेशात येतो. यमासारखा भुक लागलेला तो गरूड हनषािांना
खाण्याच्या तयारीत असतांना उतरतांना त्याच्या हर्शाल पंखांमुळे आकाशात
धूळीचे ढग तयार होतात. सागराचे पाणी उचंबळते र् पररसरातील र्ृक्ष
हािरतात. हनषािांना पकडण्याच्या उद्देशांने तो त्यांच्या नगराकडे जाणारा
रस्ता त्याच्या हर्शाल चोंचींने उचलतो. त्या बरोबर तेथे असलेले असंख्य

हनषाि उडू न पटापटा त्या सपव खाणार्या गरूडाच्या तोंडात पडू लागतात.
पुरेसे हनषाि खाल्यार्र तो त्याची मोठी चोंच बंि करतो जसें, कोळी मांसे
जाळ्यात अडकल्यार्र त्याचे जाळे आर्रते घेतो.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा अठ्ठाहर्सार्ा भाग
संपतो.

आदिपर्व भाग एकोणहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगत रहातो, हर्नताने सांहगतले असतांनासुद्धा चुकीने
तो शहिमान गरूड एका ब्राह्मणाला र् त्याच्या पत्नीला खातो. खाल्ल्यार्र
थोड्याच र्ेळांत तो ब्राह्मण त्याच्या गळ्याचा जळत्या कोळशासारखा िाह
करू लागतो. तसें झाल्यार्र गरूडाला आपली चूक समजते र् तो त्या
ब्राह्मणाला हर्नंती करतो, "अरे ब्राह्मणा, तू कृ पया माझ्या घशातून बाहेर ये.
कारण मी पाप करणार्या ब्राह्मणालासुद्धा खाऊ इहच्छत नाही". त्यार्र तो
ब्राह्मण त्याला सांगतो, "अरें गरूडा, तू माझ्या हनषाि र्ंशातील पत्नीस
खाल्ले आहेस म्हणून मी हतला बाहेर काढण्यासाठी तुझ्या घशात हशरलो
आहे. तरी तूं त्या माझ्या पत्नीस न खाता परत कर. कारण, तुझ्या जठराग्नीने
अजून हतला पचर्लेले नाही". असें बोलणे झाल्यानंतर ते उभयता पहतपत्नी
गरूडाच्या उिरातून बाहेर येतात. पुढे सौती त्या जमलेल्या ऋषींना सांगतो,
"तो ब्राह्मण र् त्याची हनषाि र्ंशाची बायको गरूडाची स्तुती करतात,
त्यानंतर तो स्र्गीय पक्षी त्याची हर्शाल पंखं पसरून उडतो र् आकाशात
हनघून जातो. त्यानंतर गरूड त्याचा हपत्यास भेटतो र् तेथे काश्यप ऋषी
त्याचे कौतुक करतात. त्यांच्या सर्व प्रश्र्नांचे तो गरूड यथोहचत उत्तरे िेतो.
काश्यप ऋषी त्याला हर्चारतात, "अरे माझ्या बाळा तू कसा आहेस,

सर्वकांहीं क्षेमकु शल आहेना? तुला पुरेसे खाद्य हमळते कां? माणसांच्या जगात
तुझ्यासाठी पुरेसे खाद्य सांपडते कां"? त्या प्रश्र्नांर्र गरूड उत्तर िेतो, "माझी
आई बरी आहे. तसेंच माझा भाऊ आहण मी सुद्धा बरे आहोत. परं तु, बाबा,
मला नेहमी पुरेसे खाद्य हमळत नाही. त्याकारणांने मी बर्याच र्ेळा असंतुष्ट
असतो. तूतव मला माझ्या मार्स भार्ंडांनी अमृत आणण्यास सांहगतले आहे.
ते मी त्यांना दिले कक, माझी आई त्यांच्या िास्यत्र्ातून मुि होईल. माझी
आई मला सांगते कीं, मी हर्े तेर्ढे हनषाि खार्े. मी आता पयंत हजारोनी ते
खाल्ले आहेत. परं तु, त्यांनी माझी भूक थांबत नाही. त्यासाठी अहो माझ्या
जन्मिात्या, मला िुसरे कोणते तरी असें खाद्य सांगा कक, ते खाल्याने माझी
भूक शांत होईल. आहण मी अमृत आणण्यासाठी सक्षम होईन". ते ऐकू न
त्याचा हपता, काश्यप सांगतात, हा तलार् फार पहर्त्र आहे. त्याची ख्याहत
स्र्गावतसुद्धा आहे. त्यात एक भलामोठा हत्ती आहे. तो चेहरा खाली करूनच
असतो. आहण तो सतत एका प्रचंड कासर्ांस, जो त्याचा र्हडल बंधू आहे,
खेचत असतो. त्याच्या र्ैराची कहाणी मी तुला आता सांगतो, जे र्ैर त्याच्या
गेल्या जन्मापासूनचे आहे. ती कहाणी समजल्यार्र तुला कळे ल कीं, कां हे
िोघे येथे आहेत.
फार र्षावपूर्ी एक थोर ऋषी होता. त्याचें नांर् होते हर्भत्र्सु. तो
भलताच रागीट होता. त्याला एक धाकटा भाऊ होता. त्याचें नांर् होते,
सुप्रीहतक. हा धाकटा भाऊ, सुप्रीहतक त्याच्या मोठ्या भार्ाबरोबर त्याच्या
संपत्तीचा र्ाटा ठे र्ण्यास तयार नसतो. सुप्रीहतक सिोिीत संपत्तीच्या

र्ाटण्या कराव्यात म्हणून र्ाि घालत असे. कांहीं काळ सुप्रीहतकाची कटकट
सहन के ल्यार्र र्ैतागून एक दिर्स हर्भत्र्सु त्याच्या धाकट्या भार्ास
सांगतो, "अरे सुप्रीहतका, आपल्या पूर्वजांची संपहत्त र्ाटू न घेण्याचा मूखवपणा
कांहींजण करीत असतात. जर र्ाटणी झाली तर मग ते एकमेकांशी भांडू
लागतात. त्याचा इतर पाताळयंत्री शेजारपाजारचे, फायिा घेतात र् त्यांचे
शत्रूत्र् कसें र्ाढेल ते पहात रहातात. असे होऊ नये म्हणून शास्त्रात पूर्वजांची
हमळकत कधीही र्ाटार्याची नाही र् ती संपहत्त फि र्हडल भार्ाकडेंच
ठे र्ार्ी, असें सांहगतले आहे. तरीसुद्धा तू आपल्या पूर्वजांची संपहत्त र्ाटू न
घेण्याचा िुराग्रह करीत आहेस म्हणून मी तुला शाप िेतो कीं, तू पुढच्या
जन्मी हत्ती होहशल". ते ऐकू न त्याचा धाकटा भाऊ, सुप्रीहतक, हर्भत्र्सूला
शाप िेतो कीं, "तू पुढच्या जन्मी पाण्यात रहाणारा कासर् होहशल".
अशाररतीने के र्ळ भौहतक संपहत्तसाठी ते िोघे मूखव, हत्ती र् कासर् होऊन
रहात आहेत. असें सांगून काश्यप गरूडाला िाखर्तात कीं, तो पहा सुप्रीहतक
हत्ती आपल्या दिशेने येत आहे र् तो पहा त्या पहलकडू न हर्भत्र्सु पाण्यातून
बाहेर येऊन सुप्रीहतकाला आव्हान िेत आहे. गरूड पहातो ते िोघेही प्रचंड
आकाराचे असतात. सुप्रीहतक सहा योजने उं च आहे र् त्याच्या िुप्पट लांबी
आहे, तसेंच हर्भत्र्सु कासर् तीन योजने उं च र् पररघाने िहा योजने आहे. ते
त्यांच्या प्रचंड आकाराचे अहभमानी असून त्यांच्या ह्ा परस्पर र्ैरामुळे
त्यांची नीच प्रकारच्या प्राण्यात गणना होत आहे. ते एकमेकांर्र पाण्यात
हशरून िंगा करीत असल्यामुळे समुद्राचे पाणी हहिकळत होते.

एर्ढे सांगून पुढे काश्यप ऋषी आपल्या बाळाला सांगतात कक,
"असे पहा, त्यांचे र्ैर व्यथव आहे तेव्हां तू त्या िोघांना खाऊन टाक र् तुझी
भूक हमटर्. असें के ल्यास तुला अमृत आणण्यासाठी जी ताकि पाहहजे ती
हमळे ल. एर्ढे बोलून काश्यप ऋषी त्याला आहशर्ावि िेतात कक तो त्या
कामात यशस्र्ी होर्ो. माझे आहशर्ावि तुला आर्श्यक आहेत कारण तुला
अमृत आणण्यासाठी िेर्ांशी लढार्े लागणार आहे. त्या लढाईत तुला अनेक
ऋषींच्या शुभेच्छा, यजू, यज्ञातील पहर्त्र अध्यव आहण उपहनषिातील सामथव
तुझी शहि र्ाढर्ण्यात उपयोगी येतील.
गरूड, र्हडलांनी सांहगतल्या प्रमाणे त्या सागराच्या दकनार्यार्र
पहातो ते तेथे हर्हर्ध पक्षी हर्हार करीत होते, पाणी हनमवळ होते र् ते िोघे
तेथे भाडत होते. तो अजस्र गरूड आपल्या हपत्याच्या आज्ञेप्रमाणे त्या िोघाही
भांडणार्याना एके का पंजात पकडतो र् आकाशात उड्डाण करतो. त्यांना
घेऊन तो अलम्र् नांर्ाच्या पहर्त्र रठकाणी जाऊन कोठे उतरार्े ते पहात
असतो. तेथे अनेक दिव्य र्ृक्ष होते. त्याच्या येण्याने त्यांची पाने सळसळू
लागली. र्ृक्ष थरथरू लागले. ते दिव्य कल्पतरू घाबरून गेले कीं त्यांना र्ाटले
आता त्यांच्या फांद्या मोडतात कीं काय. ते पाहून गरूड िुसर्या जास्त मोठ्या
र्ृक्षाकडे उडाला. तेथे तो पहातो कीं, एक फारच भव्य र्टर्ृक्ष उभा होता
ज्याच्या फांद्या दकत्येक योजने िूरर्र पसरलेल्या होत्या. त्याला सोने र्
चांिीची फळे लगडलेली होती. त्याच्या फांद्यार्र दकत्येक प्रकारची रत्ने
लागलेली होती. त्याच्या फांद्या इतक्या लांब होत्या कक, त्या समुद्राच्या

पाण्यात घुसलेल्या होत्या. तो र्टर्ृक्ष गरूडाला बोलतो कीं, ये, माझ्या
फांद्यांर्र बैस आहण ते िोघे खाऊन टाक. ते ऐकू न गरूड त्या र्टर्ृक्षाच्या
एका हर्शाल फांिीर्र जाऊन बसतो. त्याबरोबर त्या झाडार्र रहाणारे
दकत्येक प्राणी इतस्ततः पळतात. दकत्येक लहान फांद्या मोडतात.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा एकोणतीसार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग हतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगतो, त्या महाशहिशाली गरूडाच्या स्पशावने त्या
र्टर्ृक्षाची एक मोठी फांिी तुटली. ती खाली कोसळे ल असें र्ाटले म्हणून
गरूडांने ती चोंचीने धरून ठे र्ली. त्यार्र तो पहातो ते त्या फांिीच्या
खालच्या बाजूस र्लहखल्य ऋषी उलटे टांगून घेऊन तपस्या करीत आहेत.
जर ती फांिी खाली पडली तर ते सर्व ऋषी हचरडू न मरतील ह्ा कल्पनेने
गरूड हचताक्रांत झाला. त्याच र्ेळी गरूड त्याच्या िोन पायांत तो सुप्रीहतक
हत्ती र् कासर् हर्भत्र्सु पकडू न उडत होता. गरूडाची ती करामत पाहून
र्लहखल्य ऋषी आश्र्चयवचकीत झाले र् त्यांनी गरूड हे नांर् हर्नताच्या
मुलास दिले. गरूड म्हणजे प्रचंड ओझे पेलणारा असा अथव आहे.
ते िोन प्राणी र् ती अर्ाढव्य फांिी घेऊन तो पक्षीराज आकाशात
उडाला. आकाशातून जातांना ते हर्हर्ध प्रिेश पहातात. फांिीला खालून
पकडू न असलेले र्लहखत्य ऋषी सुरहक्षतपणे कोठे र् कसे उतरार्याचे ह्ा
हर्चारात गरूड गढू न गेला असतांना त्याला गंधमिन नांर्ाचा हर्स्तीणव पर्वत
दिसतो. तेथे तो त्याचा हपता काश्यप र्ैराग्य साधनेत गढू न गेलेला दिसला.
काश्यपाने सुद्धा आपल्या मुलांस पाहहले. त्याचे सौंियव, शिी, सामथ्यव आहण
र्ार्याच्या कां मनाच्या र्ेगांने त्याचे आकाशातून जाणे ह्ा सर्व गोष्टींचे
त्यांना फार कौतुक र्ाटले. कधीही कोणाला सहजासहजी कल्पनासुद्धा करतां

येणार नाही असें हे सर्व जसे एकाद्या ब्राह्मणाचे असार्े असें होते. अशा
सामथ्यवर्ानाला कोणतीही िेर्ता, िानर्, िैत्य ककर्ा राक्षस हरर्ू शकणार
नाही ह्ाबद्दल शंका नसार्ी. तो गरूड सूयाव सारखा तळपत होता,
यमासारखा भयार्ह दिसत होता. चुटकी सरशी तो एकािा डोंगर फाडू न
टाके ल ककर्ा समुद्र हपऊन टाके ल असें त्याचे स्र्रूप दिसत होते.
गरूडाला आपल्यापाशी येतांना पाहून काश्यप ऋषी त्याला
सांगतात, "माझ्या बाळा, कृ पया कोणतीही घाई न करता र्लहखल्य ऋषी जे
के र्ळ सूयावचे दकरण शोषून त्यार्र जगतात, त्यांना सुरहक्षत रठकाणी
उतरर्ण्याचे आपले काम सार्धानतेने पूणव कर. कारण जर ते हचडले तर तुझा
नाश करण्याचे सामथ्यव त्यांच्यामध्ये आहे हे जाणून र्ाग. आहण जर तू त्यांना
सुरहक्षतपणे योग्य जागी उतरर्लेस तर त्यांच्या आहशर्ाविामुळे तुझे इहप्सत
पूणव करण्यात तुला मोठी मित होईल". पुढे हहमर्त पर्वतार्र गरूडाने त्या
सर्व र्लहखल्य ऋषींना त्यांने सुरहक्षतपणे उतरर्ले. त्यामुळे ते ऋषी संतुष्ट
झाले र् त्यांनी गरूडास शुभेच्छा दिल्या.
सौती सांगत रहातो, ते र्लहखल्य ऋषी, काश्यप त्याला सांगतात,
आपली पापं तपस्या करून धुऊन टाकू न पुढील प्रगतीसाठी हहमर्त पर्वत
रांगांत तपस्येसाठी हनघून जातात. र्लहखल्य ऋषींना हनरोप िेऊन
झाल्यार्र गरूड तोंडात धरलेल्या भल्यामोठ्या फांिीमुळे अडखळत्या
आर्ाजात आपल्या हपत्यास हर्चारतो, तात, आता ही भलीमोठी फांिी मी
कोठे टांकू? कृ पया मला असा हनमवनुष्य प्रिेश सुचर्ा जेथे ही टाकल्याने

कोणाचेही नुकसान होणार नाही. ते ऐकू न काश्यप ऋषी त्याला सांगतात,
असा एक प्रिेश आहे जेथे डोंगर िर्या असून नेहमी बफव पडलेला असतो
त्यामुळे तेथे जाण्याचा साधा हर्चारसुद्धा कोणी करत नाही. ते ऐकू न गरूड
ती फांिी घेऊन त्या हनजवन प्रिेशाकडे कु च करतो. चोंचीत ती फांिी र् पायांत
ते िोन बंधू असा तो अनेक योजने िूर असलेल्या त्या प्रिेशाकडे झेपार्तो.
थोड्याच र्ेळांत तो तेथे पोहोचते र् तेथे ती फांिी तो टाकतो. पडतांना ती
फांिी मोठा आर्ाज करते. त्याच्या आर्ाजाने र् पंखांच्या प्रचंड
फडफडण्यामुळे तेथील माती उडते र् आकाशात धुळीचे र्ातार्रण उत्पन्न
करते. तेथील र्ृक्षाची फु लं सर्वत्र हर्खूरली गेली. तेथे असलेली भव्य पर्वत
हशखरं त्या धसक्याने कोलमडू न मातीच्या िरडी जोरांने खाली कोसळल्या.
त्यामुळे त्यार्रील असंख्य झाडे, र्ेली ज्यांना सोनेरी फु लं होती र् त्या
मातीतील रत्ने इतस्ततः पसरून त्या अंधारात चमकू लागली. त्यानंतर तो
आहलशान गरूड त्यातीलच एका हशखरार्र बसून हनर्ांतपणे त्या िोघा
भार्ांना, एक हत्ती र् िुसरा कासर्, खाऊन टाकतो. अशाररतीने

पोट

भरल्याने संतुष्ट झालेला तो गरूडराज, आकाशात उं च भरारी मारतो र्
अमृताच्या शोधासाठी हनघतो. त्या प्रसंगी हर्हर्ध अशुभशकू न िेर्ांच्या
लोकांत घडू लागतात. कारण आता गरूड त्यांच्यार्र अमृत हमळहर्ण्यासाठी
चाल करून जाणार असतो, हे हनहश्र्चत असते.
इं द्राचे र्ज्र जे हर्जेच्या लखलखाटा प्रमाणे चमकत असें ते मंि
झालेले दिसले. भर दिर्सा आकाशातून अशहन प्रचंड ज्र्ाळा सोडत पृथ्र्ीकडे

झेपार्त होते. र्सु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुत, आहण इतर िेर्ांची शस्त्रास्त्रे
एकमेकांशी लढू न त्यांची शहि गमार्त होती. असें कधींच झाले नव्हते,
अगिी िेर् र् असुरांच्या युद्धातसुद्धा. आकाश हनरभ्र असूनही त्यातून प्रचंड
गडगडाटांचा आर्ाज येत होता. िेर्ाधीिेर्, महािेर्ांच्या गळ्यातील माळा
हनस्तेज झाल्या होत्या. जोरांने र्ाहणारे र्ारे आसमंतात धुळीची र्ािळे
उडर्ीत होती र् हर्शेष म्हणजे रिाचा पाऊस (लाल रं गाचे पाणी) पडू
लागला होता. ही अशुभ हचन्हे पाहून िेर्ांचा राजा इं द्र र् हर्ष्णू जाऊन
बृहस्पहतना भेटतात आहण हर्चारतात, "हे काय होत आहे, अशी अशुभ
लक्षणे कां दिसत आहेत? आम्हाला कोणी युद्धास आव्हान िेणार असेल असें
र्ाटत नाही".
त्यार्र बृहस्पहत सांगतात, "अहो िेर्ांच्या अहधपतींनो, तुमच्या
चुकींमुळे आहण बेपर्ावईमुळे तसेंच महान तपस्र्ी र्लहखल्य ऋषींच्या
तपोसामथ्यावमुळे काश्यप ऋषीं र् हर्नता ह्ांच्या सुपुत्र, जो आकाशाचा
स्र्ामी आहे, ज्याच्या सामथ्यावपुढे तुम्ही कमी ठरता, ज्याला कांहींही अशक्य
नाही, असा गरूड तुमच्याकडू न अमृत काढू न घेण्यासाठी येत आहे".
सौती पुढे सांगतो, "इं द्र हे ऐकू न अमृताच्या कलशाचे संरक्षण
करणार्यांना आज्ञा करतो कक, "ऐका मंडळीनो, एक सर्वशहिमान पक्षी अमृत
आपल्याकडू न जबरिस्तीने काढू न घेण्यासाठी येत आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला
ताकीि िेतो कीं, त्याला कोणत्याही पररहस्थतीत अमृत हमळता कामा नये.

बृहस्पहत िेर्ांनी सांहगतले आहे कीं, त्याची ताकि अपरं पार आहे म्हणून
आपण सर्ांनी आता अमृताचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व शिीने सज्ज झाले
पाहहजे".
इं द्र स्र्तः त्याच्या गडगडाटणार्या र्ज्रासह सज्ज होतो. सर्व िेर् हे
ऐकू न अचंहबत होतात परं तु, कांहीं उणे राहू नये म्हणून आपापल्या परीने
अमृताचे संरक्षण करण्यासाठी सज्ज होतात. धारिार शस्त्रे, आग ओकणारी
आयुधे, अनेक काटे असणार्या गिा, मोठ्या कु हावडी, अग्नीबाण, अशी हर्हर्ध
शस्त्रे घेऊन ते गरूडाची र्ाट पहात असतात. सर्व तयारी उत्तम असते.
त्याहशर्ाय अजब सामथ्यव असलेली चमत्कारी रत्ने जडर्ली आहेत असे
अंगस्त्राण र् हशरस्त्राण अंगार्र घालून ते गरूडाशी मुकाबला करण्याच्या
तयारीत असतात. त्यांच्या त्या तेजस्र्ी आयुधांच्या चमकण्यामुळे आकाश
सूयव असतांना जसें प्रकाहशत होते तसें उजळू न हनघाले होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा हतसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग एकहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

एर्ढे ऐकल्यार्र शौनक ऋषी कांहीं प्रश्र्न हर्चारतात, "अरे
सुतपुत्रा, काश्यप जे बोलतात कीं, इं द्राची चूक, बेपर्ावई, ती कोणती चूक र्
बेपर्ावई, ते जरा नीट समजार्ून सांग. र्लहखल्य ऋषींच्या तपस्येमुळे
गरूडाचा जन्म झाला हे कसें र् काश्यप स्र्तः ब्राह्मण असतांना त्यांचा मुलगा
क्षहत्रय पक्षी कसा"? "गरूड अहजक्य कसा र् तो कोणत्याही प्रकारे न मरणारा
हे कसे? हा आकाशाचा स्र्ामी कोठे ही जाऊ शकणारा र् पाहहजे तेर्ढी ताकि
र्ाढर्ू शकणारा हे कसे? आहण जर अशी माहहती पुराणांत असेल तर
हतच्याबद्दल मला सांग".
सौती त्यार्र शौनकांना उत्तर िेतो कीं, हे सर्व खरोखरच पुराणांत
दिले आहे. कृ पया, हद्वजश्रेष्ठ शौनक, मी थोडक्यात ते सगळे समजार्ून
सांगतो. पुराणात दिल्यानुसार, फार प्राचीन काळी जेव्हां बृहस्पहतचा मानस
मुलगा काश्यप ऋषी पुत्र व्हार्ा म्हणून एक यज्ञ आरं हभतो र् त्यात त्याला
इं द्र, बरे चसे िेर्, गंधर्व, र्लहखल्य आहण इतर हसद्ध िेर्ता मित करण्यासाठी
येतात. त्यात इं द्राची नेमणूक यज्ञासाठी संहमधा आणण्यासाठी होते. एकाद्या
डोंगरा एर्ढी ती संहमधा आणतांना तो (इं द्र) थकत नाही. परं तु, ती
आणतांना तो र्ाटेत पहातो कीं, एक पळसाचे पान, बरे च छोटे आंगठ्या एर्ढे

ऋषी, एकहत्रतपणे उचलून आणत आहेत. त्याने पाहहले कीं, ते छोटेसे ऋषी
बरे च दिर्स कांहीं न खाल्याप्रमाणे अगिी हाडकु ळे झालेले दिसत होते. ते
एर्ढे कमजोर होते कक, जेव्हां ते र्ाटेत गाईच्या पार्लामुळे तयार झालेल्या
डबक्यात अडकू न रहात र् त्या इर्ल्याशा डबक्यातील पाण्यामुळे ते पूणवपणे
हभजत असतं, ते पाहून स्र्ताच्या शहिचा गर्व असलेला इं द्र त्यांना छद्मीपणे
हसतो. अशाररतीने तो त्या छोट्या आकाराच्या ऋषींचा घोर अपमान करून
पुढे जातो. तसेंच तो त्यांना हडर्चण्यासाठी मुद्दाम त्यांच्या डोक्यार्रून
जातो. अशाप्रकारे हर्नाकारण अपमाहनत झाल्याने संतापलेले ते ऋषी
(र्लहखल्य) इं द्राला अद्दल घडार्ी म्हणून एक यज्ञ आरं हभतात. ते
समजल्यार्र इं द्र घाबरतो.
पुढे ऐकां भृगु र्ंशी शौनका, सत्त्र्हशल, र्चनाचे पक्के असें र्लहखल्य
ऋषी त्यांच्या यज्ञात उत्तम शुद्ध लोण्याचे अध्यव िेऊन उत्तम ररत्या मंत्रांचे
उच्चारण करून तो यज्ञ संपन्न करत असतात. ते त्या यज्ञाद्वारा हर्धात्याकडे
याचना करतात कीं, आमच्यार्र कृ पा करून आणखीन एक इं द्र तयार करार्ा
जो ह्ा सध्याच्या इं द्रापेक्षा जास्त शहिमान असेल. आमच्या तपस्येला एर्ढे
यश हमळू द्यार्े. ह्ा यज्ञाची र्ाताव इं द्राला हमळते. तो अहतशय भयभीत होतो
र् काश्यप ऋषींकडे मितीसाठी याचना करतो. इं द्राचे म्हणणे पूणवपणे
ऐकल्यार्र प्रजापहत काश्यप र्लहखल्य ऋषींच्या कडे जातात. त्यांना
हर्चारतात, अहो ऋषींनो तुमचा यज्ञ कामयाब झाला आहे कां? त्यार्र ते
सत्यर्ािी ऋषी काश्यपाला आिरपूर्वक सांगतात कक, तुम्ही जसें ठरर्ाल

तशाप्रकारे तो हसद्ध होईल. एर्ढे ऐकल्यार्र प्रजापहत पुत्र काश्यप मोठ्या
प्रेमांने त्यांचा राग कमी व्हार्ा अशाररतीने त्यांना हर्धात्याची रचना
समजार्ून सांगण्याचा प्रयत्न करतात.
अहो र्लहखल्य ऋषींनो, हा इं द्र ब्रह्माच्या इच्छेनुसार काम करत
असतो. तो हतनही जगांचा स्र्ामी असें हर्धीत ठरले आहे. तुम्ही तुमच्या
रागाहप्रत्यथव आणखीन एक िुसरा इं द्र तयार करून त्यात कांहीं बिल करणे
उहचत नाही. तुमचा राग मी समजू शकतो, परं तु, तेर्ढ्यासाठी असें करून
ब्रह्माच्या कारभारात ढर्ळाढर्ळ करणे तुमच्या सारख्या तपस्व्याना शोभत
नाही.
त्यासाठी तुम्ही एक पंखधारी इं द्राची मागणी करार्ी जो ह्ा
इं द्राला त्याच्या कामात मित करील.
र्लहखल्य ऋषी त्या काश्यपास सांगतात, आमचा यज्ञ एका
इं द्रासाठी आहे मग तो पंखधारी असला तरी चालेल. म्हणून ह्ापुढे तुमच्या
हर्चारानुसार जे योग्य तेच व्हार्े. र्लहखल्यना ज्ञात होते कीं, काश्यप
ऋषींला पुत्रप्राप्तीची अहभलाषा आहे तेव्हां ते सर्व सांगतात कीं, हा नर्ीन इं द्र
तुमच्या पोटी होर्ो.
सौती नंतर सांगतो, त्याचर्ेळी िक्ष प्रजापहतची मुलगी हर्नता जी
काश्यपाची बायको असते हतची तपस्या आता पूणव झाल्याकारणांने स्नान
उरकू न र् संभोगासाठी योग्य अशी होऊन ती आपल्या पतीला आपली इच्छा
सांगते. त्यार्र काश्यप हतची इच्छा पूणव होईल असा आहशर्ावि िेतांना हतला

सांगतो, र्लहखल्य ऋषींच्या इं द्रप्राप्तीच्या र् माझ्या पुत्रप्राप्तीच्या अशा िोन
यज्ञांमुळे, िोन आदिनायकांसारखे पुत्र होतील असा िुर्ा ते िेतात. त्याप्रमाणे
हतला िोन पुत्र, अरूण र् गरूड, होतात. हर्नताच्या अधीर स्र्भार्ामुळे
अरूण अधवर्ट तयार झालेला म्हणून अपंग बनतो र् नंतर गरूड जन्मतो.
त्यानंतर काश्यप इं द्राला सांगतात, "तो पंखधारी इं द्र, सर्ांकडू न
पुजला जाईल. तुला हे िोन भाऊ असतील. त्यांच्या सहाय्याने तूं जगाचा
कारभार पहाहशल पण त्यासाठी तुला एक र्चन द्यार्े लागेल कक, तूं तुझ्या
शहिच्या मस्तीत ब्रह्माची साधना करणार्या कोणाचाही अपमान करणार
नाहीस. इतरांचा उपहास करण्यासाठी तुला तुझे सामथ्यव हर्धात्याने दिलेले
नाही ह्ाची तू सिैर् जाणीर् ठे र्ून ह्ापुढे तूं तुझे र्तवन संयमीत ठे र्हशल".
सौती पुढे सांगतो, त्यानंतर मी आधी सांहगतल्याप्रमाणे अरूण र्
गरूड ह्ांचे जन्म होतात. आता ह्ापुढे, अहो भृगुर्ंशी शौनका, गरूडाची
हलली मी सांगणार आहे ती ऐक.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा एकहतसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग बहत्तसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे बोलतो, अहो श्रेष्ठ ब्राह्मणांनो, िेर् युद्धासाठी अशाररतीने
तयार झालेले असतांना गरूड, पक्षीराज, त्या िेर्ांच्या समोर येऊन ठे पला.
त्याचे ते अर्ाढव्या रुप पाहून सर्व िेर् गभवगळीत झाले. अमृताचे संरक्षण
करणार्यात जे ब्राह्मण होते ते र् इतर सर्वजण एकत्र येऊन त्या पक्षीराजाशी
त्यांच्या हर्हर्ध आयुधांनी लढू लागले. प्रचंड धनासाम युद्ध झाल्यार्र दिसले
कीं, सर्वकडे ते मेलेले धरतीर्र पडलेले होते. गरूडांनी त्याच्या पंख, चोंच र्
पंजे ह्ांनी त्यासर्व योद्ध्यांना चारीमुंड्या चीत के ले होते. आकाशाचा तो
राजा त्याचे हर्शाल पंख असें फडफडर्त होता कीं, त्यामुळे जहमनीर्रील
धूळ र्ातार्रणात सर्वत्र पसरून सगळीकडे अंधःकार झाला, कोणीही
कोणाला त्यामुळे पाहू शकत नव्हते. त्यामुळे ते गरूडा ऐर्जी एकमेकांशींच
लढू लागले. अमृताचे संरक्षण करणारे मत्यव पहारे करी त्या अंधारामुळे
गरूडाला पाहू शकत नव्हते. त्याचप्रमाणे गरूडांने स्र्गावचा पररसरसुद्धा
ढर्ळू न काढला. सगळीकडे जखमी झालेले िेर् आपल्या जखमा पहात
जहमनीर्र पडलेले दिसत होते. त्या अंधाराला बाजूला करण्यासाठी इं द्राने
र्ायूिर्
े ास फुं कर मारण्यास सांहगतले असें कक, त्यामुळे हर्ेत पसरलेली धूळ
िूर ढकलली जाईल र् सर्वकांहीं दिसू लागेल. र्ायूच्या प्रभार्ामुळे अखेरीस

ती धूळ िूर झाली र् आसमंत पहाणे शक्य झाले. जसें दिसू लागले तसें िेर् र्
यक्ष नव्या जोमांने गरूडार्र चाल करून गेले. गरूडाने प्रचंड गजवना के ली र्
तो पुनः एकिा आकाशात उं च उडाला असां कीं, आकाशात एक अर्ाढव्य ढग
पसरले असार्े. जणू युगांत आला असें र्ाटले. आकाशातून गरूड पहातो कीं,
इं द्रासह सर्व िेर् आपापली शस्त्रे घेऊन त्याच्याशी लढण्यास सज्ज आहेत.
िुधारी तलर्ारी, लोखंडी काटेरी गिा, चमकणारे

बाण,

सूयावसारखी तेजस्र्ी चक्रायुधे, त्यांच्या हातात आहेत असें त्यानी पाहीले.
मोठ्या हशताफीने तो त्या िेर्ांर्र तुटून पडला. िेर् मोठ्या ताकिीने
त्याच्याशी लढत होते परं तु, हर्नतेचा सुपुत्र त्यांना हततक्याच खंबीरपणे तोंड
िेत होता. िेर्ांच्या शरीरातून रिाच्या धारा र्ाहू लागल्या. साध्य, गंधर्व
रणांगण सोडू न पूर्ेकडे पळू लागले. र्सू र् रुद्र िहक्षणदिशेकडे पळाले,
आदित्य पहश्र्चमेकडे र् अहश्र्र्नी बंधू उत्तरे कडे पळाले. शहिमान असूनही ते
पळत होते र् पळता पळता मांगे र्ळू न पहात होते कीं, गरूड त्यांचा पाठलाग
तर करीत नाहीं ना!
गरूडाचा मुकाबला होत होता, अश्र्र्क्रंिांसी, रै नुक, धीरोित्त
क्रथनक, तपन, उलूक, श्र्र्सनक, हनमेष, प्रारुज आहण पुहलन अशा
सामथ्यवर्ान यक्षांशी. हर्नताचा सुपुत्र मात्र यहत्कहचतही न डगमगता
त्यांच्यार्र चाल करून जात होता. त्यांना मारत होता. महािेर्ासारखे त्याचे
संहारक कायव चालू होते. जसें शंकर युगांहत जगाचा संहार करतो तसे ते

र्ाटत होते. ते मारलेले र् घायाळ झालेले यक्ष पाहून एकाद्या काळ्या ढगातून
रिाचा र्षावर् होत आहे असे र्ाटत होते. गरूडाने त्यांचा जीर् घेतला होता.
सर्व हर्रोध संपुष्टात आला आहे असें दिसल्यार्र गरूड जेथे अमृत ठे र्ले होते
त्या रठकाणी गेला र् तो पहातो कीं, अमृताच्या भोर्ती प्रखर अग्नीच्या उं च
उं च उडणार्या आकाशाला हभडणार्या ज्र्ाळा आहेत. जोराने र्ाहणार्या
र्ार्यामुळे त्यांची आग इतकी होती कीं, त्यापुढे सूयव कांहींच नाही. त्या
आगीला हर्झहर्ण्यासाठी गरूडांनी त्याची तोंडं र्ाढर्ून त्यांची संख्या
नव्याणणर् के ली र् त्या नव्याण्णर् तोंडाने त्याने मोठमोठ्या नद्यांतील पाणी
हपऊन घेतले र् ते पाणी तोंडात घेऊन तो तेथे आला र् त्या ज्र्ाळांर्र त्या
पाण्याचा भडीमार करून ती आग हर्झर्ली. तरी त्यातून धग होतीच.
त्यातून आत जाण्यासाठी गरूड अहतसुक्ष्म स्र्रूप धारण करतो. म्हणजे
अमृताजर्ळ जाता यार्े.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा बहत्तसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग तेहहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगत असतो, तो पक्षीराज ज्याचे शरीर सोनेरी सूयावसारखे
चमकत होते. तो त्या जागी जेथे अमृत ठे र्ले होते तेथे जोरात हशरतो, जसें
र्ािळ महासागरात हशरते. तेथे पोहोचल्यार्र गरूड पहातो कक, त्या जागे
भोर्ती एक प्रचंड चक्र र्ेगांने दफरत होते. असें कीं, त्या चक्राच्या जोराने
दफरण्यामुळे जे कोणी तेथे जाण्याचा प्रयत्न करील त्याचे शतशः तुकडे व्हार्ेत.
िेर्ांच्या मेस्त्रीने ते खुबीने बनर्ले होते. गरूड त्यातून आत जाण्याचा मागव
शोधतो. थोडार्ेळ हर्चार करून तो ठरर्तो र् क्षणाधावत सुक्ष्म रूप घेतो
आहण त्या दफरणार्या चक्राच्या आरांमधील जागेतून आत हशरतो. तेथे
पोहोचल्यार्र तो पहातो कीं, अमृत ठे र्ले होते त्याच्या भोर्ती िोन
अक्राळहर्क्राळ नाग आग ओकत र्ळर्ळत दफरत होते. त्याच्यातील जाहलम
हर्ष त्याला जाणर्ते. सिैर् रागात असल्यासारखे अधून मधून ते फु त्कार
टाकत होते. डोळे हर्जेप्रमाणे लखलखत होते. त्या नांगांच्या डोळ्यार्र
पापण्या नव्हत्या कारण ते कधींच झोपत नसत. ते पाहून कोणीही त्यांच्या
जर्ळ जाण्याची हहमत करू नये. गरूड त्यांच्या जर्ळ जातो र् पंखांच्या
फडफडाने आजूबाजूची धूळ त्या नागांच्या डोळ्याकडे फे कतो. त्यामुळे त्या
नागांना कांहीं दिसेंनासे होते. डोळ्याना पापण्या नसल्यामुळे ते क्षणभर

हर्ालदिल होतात. ते हेरून त्या आंधळ्या झालेल्या नागांर्र तो हल्ला
करतो. क्षणाधावत तो त्या नागांचे शतशः तुकडे करून टाकतो. आत हशरून तो
अमृत भरलेला कलश, घेऊन बाहेर येतो. त्यानंतर तो, बाहेर हनघण्यासाठी,
ते चक्र तोडू न टाकतो र् मागव मोकळा करतो. त्याला ते अमृत हपण्याचा
मोहसुद्धा होत नाही हे हर्शेष असते. थोड्या र्ेळांत तो अमृताचा कलश
घेऊन मागी लागतो. त्याच्या आकाशातून जाण्यामुळे सूयवसुद्धा झाकला
जातो. आकाशातून जात असतांना गरूड र् हर्ष्णू (नारायण) एकमेकांना
भेटतात. गरूडाचे अमृत न हपता मातेसाठी घेऊन जाण्याचे नारायणाला
हर्शेष कौतुक र्ाटत असते. त्यामुळे हर्नताचा तो मुलगा नारायणाच्या
मजीत असा बसतो कक, ते आदिपरमेश्र्र्र त्याला सांगतात कीं, "अरे
हर्नताच्या सुपुत्रा, मी तुला तीन आहशर्ावि िेऊ इहच्छतो तरी तुझा इच्छा
काय आहेत ते सांग". गरूड त्याची पहहली इच्छा सांगतो, "परमेश्र्र्रा, माझे
स्थान तुमच्यार्र असले पाहहजे. त्यानंतर िुसरी इच्छा सांहगतली, मी अमर
र् पूणवपणे हनरोगी असेन, तेसुद्धा अमृत न हपता". ते ऐकू न नारायण म्हणाले,
त्यानी त्या िोन इच्छा मान्य के ल्या आहेत. ते ऐकू न गरूडांनी त्यांना हर्नंती
के ली कीं, "हतसरी इच्छा अशी आहे कीं, तो आहशर्ावि नारायणांनीच
सांगार्ा". ते ऐकू न नारायण म्हणतात, "अरे गरूडा, तू माझे र्ाहन व्हार्े
अशी माझी इच्छा आहे". असें सांहगतले. नारायणाच्या ध्र्जार्र गरूडाचे
स्थान त्यामुळे हनहश्र्चत झाले.

झपाट्याने र्ार्याला मागे टाकत तो पक्षीराज आपल्या अपेहक्षत
रठकाणी उडत असतो. त्यार्ेळी इं द्र त्याचे र्ज्र त्याच्यार्र फे कतो. ते पाहून
गरूड हसतो. तो इं द्राला ओरडू न सांगतो, "अरे इं द्रा, मी तुझ्या र्ज्राचा
सन्मान करतो कारण, ते िधीची ऋषीच्या हाडांपासून तयार के लेले आहे. मी
तुझासुद्धा आिर करतो पण मी फि एक हपस तुझ्या र्ज्राच्या हल्ल्यामुळे
सांडले आहे. मला अहजबात कांहीं त्रास झालेला नाही".
ते पाहून सर्व प्राणी खूष झाले र् त्या सुंिर हपसाकडे पहात त्यानी
गरूडाला नांर् दिले, "सुपणव".
ते पाहून इं द्र गरूडाला सांगतात, "अरे पक्षीराज, मी तुझ्या
सामथ्यावने अहतशय प्रभाहर्त झालो आहे. मला कृ पया सांग, तुझ्या ह्ा
सामथ्यावची कांहीं मयाविा आहे कां"? "मी तुझ्याशी सिैर् मैत्री असार्ी अशी
इच्छा करतो आहे".
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा भाग तेहहतसार्ा संपला.

आदिपर्व भाग चौहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)
सौती सांगतो, गरूड त्यानंतर म्हणाला, "अहो पुरंिर, आपल्या
मैत्रीला माझी मान्यता आहे. तू मला माझ्या ताकिीबद्दल हर्चारतो आहेस
म्हणून त्याबद्दल मी आता तुला, असंख्य यज्ञाच्या धन्या, सांगतो. खरे तर,
कोणीही स्र्ताची स्तुती करू नये पण येथे मी जे खरे आहे ते सांगत आहे.
त्याला तू माझी स्तुती असें समजू नयेस. परं तु, तू मला माझ्या ताकिीबद्दल
हर्चारतो आहेस म्हणून ते सांगतो. एक लक्षात ठे र् अरे शक्रा, कक, माझी
ताकि एर्ढी आहे कीं, मी माझ्या एका हपसार्र सार्या पृथ्र्ीला पेलू शकतो.
ज्या पृथ्र्ीर्र हे सर्व पहाड, त्या सगळ्या नद्या र् समुद्र आहेत एर्ढेच
नाहीतर तू सुद्धा आहेस. माझे बळ इतके आहे कीं, न थकता मी सर्व चर र्
अचर असलेल्या ह्ा जगाशी लढू शकतो".
सौती नंतर सांगतो, अहो शौनक, गरूडाने असें आपल्या शहिचे
र्णवन के ल्यार्र इं द्र, जो जगाचा अहधपहत आहे, ज्याच्याकडे जगाचे ज्ञान आहे
असा तो त्याला सांगतो, "तू सांगतोस तसे आहे तर, तुला कांहींच अशक्य
नाही. म्हणून कृ पया अरे गरूडा, माझ्या प्रामाहणक र् खर्या मैत्रीचा स्र्ीकार
कर र् जर तू जे सांगतोस त्याप्रमाणे पहाता तुला हे सोम कांहीं कामाचे नाही.
म्हणून ते तू मला परत कर. कारण, तू ज्यांना ते िेण्याचा हर्चार करतो

आहेस ते आम्हाला त्याचा र्ापर करून हर्रोध करणारे आहेत हे समजून तू
माझे म्हणणे समजून घे". इं द्राचे असें बोलणे ऐकल्यार्र गरूड त्याला सांगतो,
हे अमृत नेण्यामागील एक उद्देश आहे. मी हे अमृत कोणालाही हपण्यासाठी
िेणार नाही. तू सांगतोस तर हा अमृताचा कलश मी खाली ठे र्ीन परं तु,
त्याच क्षणी तू तो उचलून पळू न जाऊ शकला पाहहजेस. पण त्यासाठी तू मला
एक आश्र्र्ासन दिले पाहहजेस. ते ऐकल्यार्र इं द्र त्याला जे आश्र्र्ासन पाहहजे
ते िेण्याचे र्चन िेतो. इं द्र त्याला आिरपूर्वकपणे सांगतो, "अरे अंडजा, मी
तुला जे आश्र्र्ासन पाहहजे ते िेईन पण असें चटकन कलश पळहर्ण्याचे
प्रयोजन काय"?
तेर्ढे बोलणे झाल्यार्र गरूड त्या इं द्राला आपल्या मातेची व्यथा
सांगतो. तो सांगतो माझ्या आईला माझ्याच र्डील भार्ांने त्याच्या
जन्माच्या र्ेळी एक शाप दिला आहे त्यामुळे ती िास्यत्र्ात गेली आहे,
दिलेल्या र्चनानुसार मी हे अमृत नागांच्या समोर ठे र्ीन र् ते हा कलश
उचलण्या आधी तू तो पळर्लास तर आपल्या िोघांचा उद्देश साध्य होतो.
इं द्राला ते पटते र् तो गरूडाचा हनरोप घेऊन हनघून जातो.
गरूड त्यानंतर मोठ्या गहतने आपल्या आईकडे झेपार्तो. तेथे तो
त्या नागांना मोठ्या आनंिाने सांगतो कक, "हा पहा अमृताने भरलेला कलश,
मी तो कु श गर्ताच्या गािीर्र ठे र्तो म्हणजे मग तुम्ही तो शास्त्राथावनुसार
अध्यव िेऊन घ्यार्ा. तुम्ही मला दिलेल्या र्चनाप्रमाणे आता माझी आई

तुमच्या गुलामहगरीतून मुि झाली पाहहजे. कारण, मी तुम्हाला दिलेले र्चन
पूणव के लेले आहे, तुम्ही तुमचे पूणव करार्े".
त्याप्रमाणे नाग एकदिलांने सांगतात कीं, ज्याअथी तू तुझे र्चन
पूणव के ले आहेस त्याअथी तू जसें म्हणतोस त्याप्रमाणे तुझी आई आमच्या
िास्यत्र्ातून मुि झाली. असें बोलून ते आपल्या शास्त्रानुसार अध्यव िेण्याच्या
तयारीला लागतात. ते ती तयारी करीत असतांना इं द्र तेथे येतो र् कु श
गर्तार्र ठे र्लेला अमृताने भरलेला कलश उचलून पळू न जातो. जेव्हां नाग
तेथे येतात तो ते पहातात कीं, अमृताचा कलश इं द्र पळर्ून नेत आहे.
र्चनाप्रमाणे अथावतु् हर्नता गुलामहगरीतून मुि झालेली असते. नाग त्या
कु श गर्तार्र पडलेले अमृत चाटू लागतात र् त्या कु श गर्ताच्या धारिार
पात्यांमुळे त्यांची हजभ फाटू न हतचे िोन भाग होतात. कु श गर्तसुद्धा
अमृताच्या स्पशावने पहर्त्र होते. म्हणून त्या नंतर कोणत्याही पहर्त्र
कायावसाठी कु श गर्तांने पाणी हशपण्याची (हे अमृत हशपण्यासारखे आहे)
रीत प्रचहलत झाली.
गरूड आपल्या मातेस घेऊन उडाला र् आपल्या मातेला आनंि
िेण्यासाठी तो त्यापुढे साप खाऊ लागला.
जे कोणी हे आख्यान पहर्त्र ब्राह्मणांपुढे गाईल तो मरणानंतर
स्र्गावला जाईल. गरूडाच्या कतृवत्र्ाची गाथा गाणारा पूण्यर्ान ठरे ल. (गरुड
पुराणाची सुत्र कथा ह्ात आहेत.)
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा चौहतसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग पहस्तसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

एर्ढे ऐकल्यार्र शौनक ऋषी सौतीला हर्चारतात, "अरे सुतपुत्रा,
तूं आतापयंत आम्हाला सांहगतले आहेस कक, नागांना त्यांचीच आई शाप िेते
र् हर्नताला हतच्याच मुलांनी शाप दिले होते. तू हे सुद्धा आम्हाला सांहगतले
आहेस कीं, काश्यप आपल्या िोनही भायांस, कद्रू र् हर्नता, पुत्रप्राप्तीचा
आहशर्ावि िेतो. तू आम्हाला हर्नताच्या िोन मुलांची नांर्ेसुद्धा सांहगतली
आहेस पण तूं अजून कद्रूच्या नागमुलांची नांर्े सांहगतली नाहीस तर ती सांग.
आम्हाला माहीत आहे कीं, ती बरीच आहेत पण हनिान जे प्रमुख आहेत
त्यांची तरी नांर्े सांगार्ीस ".
सौती त्या प्रश्र्नार्र त्यांना सांगतो, "अहो ऋषीर्यव, ज्यांची संपहत्त
आहे तपस्या, अशा तुमच्या हर्नंहतनुसार मी कांहीं प्रमुख नागांची नांर्े
सांगतो. ती ऐका". शेष पहहला जन्मला. त्यानंतर र्ासुकी. त्यानंतर ऐरार्त,
तक्षक, करकोटक, धनंजय, कलके य, सपावत मणी, पुरनई, प्मजारक, इलपत्र,
र्ामन, नील, अनील, कल्मश, सर्ल, आयवक, उग्र, कलसपोतक, सूरमुख,
िधीमुख, हर्मलहपडक, अप्त, करोटक, संख, र्हलहसखाई, हनष्थंक, हेमगुह,
नहुष, हर्गल, र्ह्ाकणव, हहस्तपाि, मुद्गलहपडक, कम्र्ल, अश्र्र्तर, कहलयक,

र्ृत्त, समर्तवक, पद्म, महापद्म, शंखोमुख, कु शमंडक, क्षेमक, हपडरक, करर्ीर,
पुष्पिंशत्रक, हर्ल्र्क, हर्ल्र्पंडर, मुहशकि, शंखहशरस, पुनवभद्र, हररद्रक,
अपराहजत, ज्योहतक, हश्रर्ह, कौरव्य, ध्रृतराष्ट्र, शंखहपड, हर्रजस, सर्ाहू,
सलहपड, प्रभाकर, हहस्तहपड, हपथरक, सुमुख, कौनपाशन, कु थर, कुं जर,
कु मुि, कु मुिाक्ष, हतत्री हहलक, किवम, र्ाहूमुलक, ककव र, अककव र, कुं िोिर
आहण महोिर.
अशी आहेत त्यातील महत्र्ाचे नाग र् त्यांची नांर्े, अहो श्रेष्ठ
अर्तारी शौनक. इतरांची नांर्े मी तुम्हाला ऐकण्यात कं टाळा येईल म्हणून
सांगत नाही.
ह्ा नागांची मुल र् त्यांची मुलं अशी संख्या आज अगहणत आहे.
अहो, मुनीश्रेष्ठ ह्ा जगात असलेल्या सर्वच नागांची नार्े कोणीच खात्रीने
सांगू शकणार नाही.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अछ्टक पर्ावचा पहस्तसार्ा भाग

आदिपर्व छहत्तसार्ा भाग
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक बोलतात, माझ्या हप्रय बाळा, तू त्या अनेक शहिमान र्
कधीही न हरणार्या नागांची नांर्े सांहगतली आहेस. परं तु, तू सांग, त्या
शापाची माहहती त्यांना समजल्यार्र ते काय करतात. सौती सांगतो,
त्यातील कठोर तपस्र्ी शेष आपल्या आईला सोडू न मोठी तपस्या करतो,
के र्ळ हर्ेर्र तो रहातो, अशी तपस्या तो करीत गंधमिन, बद्री, गोकणव,
पुष्कर आहण हहमर्त (हहमालय) अशा रठकाणी यात्रा करतो. त्या पहर्त्र
रठकाणी तो बराच काळ रहातो. त्यातील कांही तेथील पाण्यासाठी
ख्यातनाम होते र् कांहीं तेथील जहमनीसाठी. कठोर व्रतस्थ तपस्या करीत
आपल्या भोगइं दद्रयांर्र शुक्ल औिाहसन्याच्या व्रतांने पूणव हनयंत्रण ठे र्ून तो
योगी झाला होता. ते सर्व, ब्रह्मिेर् पहात होते.
एकिा ब्रह्मिेर् एक संन्यासी ज्यांनी डोक्यार्र बटांची शेंडी ठे र्ली
आहे, जो हचध्या पररधान करून आहे, ज्याचे शरीर प्रखर तपामुळे कृ श झाले
आहे पहातात. त्याला हर्चारतात, अरे घोर तपस्या करणार्या शेषा, तू फि
स्र्ताचा हर्चार करतो आहेस, जरा इतर प्राहणमात्रांच्या भल्याचासुद्धा तूं
हर्चार करार्ास. तुझ्या ह्ा अशा कठोर तपस्येमुळे इतर प्राहणमात्रांना क्लेश

होत आहे त्याचा जरासा हर्चार तू करार्ास! मला सांगहशल कां, कीं, असे
घोर तप तू कोणत्या उद्देशाने करीत आहेस?
शेष त्यार्र उत्तर िेतो, अरे िेर्ाहधिेर्ा माझी सगोत्र भार्ंडं कपटी
र् कारस्थानी आहेत. मी त्यांच्यासह राहू इहच्छत नाही. तुझ्या कृ पेने ही
माझी इच्छा पूणव व्हार्ी. त्याहशर्ाय ते भाऊ एकमेकांशी सिैर् हर्नाकारण
भांडत असतात ते एकमेकांचा द्वेष करतात, म्हणून मी ही तपस्या आरं हभली
आहे. मला माझ्या ह्ा अशा भार्ंडांची तोंडे पहाण्याचीसुद्धा इच्छा नाही. ती
कपट कारस्थानी भार्ंडे माझी मार्शी हर्नता र् हतची मुलं ह्ांच्या बद्दल
यहत्कहचतही सद्भार् िाखर्त नाहीत. माझे मार्शीपासूनचे आणखीन िोन
भाऊ आहेत. त्यातील एक आकाशाचा राजा आहे. अनेक आहशर्ावि प्राप्त
झालेला ऋषी काश्यपांचा तो मुलगा आहे, त्या अनेक उत्तम गुण असलेल्या
भार्ांचासुद्धा ते द्वेष करतात. त्यापासून मुि होण्यासाठी मी हे घोर तप
करीत आहे. मला माझे हे शरीर सोडार्याचे आहे म्हणजे त्या मागावने माझी
माझ्या िुगुवणी भार्ंडांपासून नंतरच्या (मृत्यूनंतरच्या) जीर्नातून सुद्धा
मुिता होईल. एर्ढे बोलून शेष थांबला. ते ऐकल्यार्र ब्रह्मिेर् त्याला
सांगतात कीं, "मी तुझ्या भार्ंडांना चांगला ओळखतो. त्यांने जी पापे त्यांच्या
आईशी र् तुझ्या आईशी के ली आहेत ती सुद्धा मी जाणतो. परं तु, त्यार्र
उपायसुद्धा मी तयार के ला आहे. तुला तुझ्या कु कमी भार्ांच्या पापासाठी
हचता करण्याची आर्श्यकता नाही".

एर्ढे बोलून त्यानंतर ब्रह्मिेर् शेषाला हर्चारतात, "अरे शेषा सांग,
तुला माझ्याकडू न कोणता आहशर्ावि पाहहजे"?
पुढे ब्रह्मिेर् बोलतात, "मी तुझ्या तपस्येने प्रभाहर्त झालो आहे,
तुझे हचत्त सिैर् असेंच पुण्यमय राहो, म्हणून मी तुला आहशर्ावि िेतो कीं,
ह्ापुढे तू ही पृथ्र्ी समतोल राहील अशी सांभाळशील. माणसांच्या
पापकमांमुळे हतचा तोल जाऊन ती भरकटण्याची शक्यता असते तसें
तुझ्यामुळे होणार नाही अशी मी तुझ्याकडू न अपेक्षा करतो".
ते ऐकू न आनंिीत झालेला शेष ब्रह्मिेर्ाला हर्नंहत करतो, "अहो
हर्श्र्र्हनमावत्या परमेश्र्र्रा, मी ते काम तुमच्या इच्छेनुसार करण्यास तयार
आहे, त्यासाठी तुम्ही ही पृथ्र्ी माझ्या माथ्यार्र ठे र्ार्ी".
ते ऐकू न प्रसंन्नतेने ब्रह्मिेर् त्याला सांगतात कीं, "शेष तू पृथ्र्ीच्या
खाली जा. ती स्र्तःच तुला हतच्याखाली जाण्यासाठी र्ाट िेईल. असें
के ल्याने तू सिैर् माझ्या कृ पाछत्राखाली रहाहशल".
सौती त्यानंतर सांगतो, "ते ऐकू न तो नागांचा राजा ब्रह्माने
िाखर्लेल्या एका रं ध्रात हशरतो. त्यातून तो पहलकडील टोकाला पोहोचतो
आहण पृथ्र्ीला स्र्ताच्या माथ्यार्र उचलून घेतो. त्याच्या भोर्ती तो
क्षीरसागर असल्याचे पाहतो".

त्यानंतर ब्रह्मिेर् शेषाला सांगतात, "अरे शेषा तूंच यमिेर्ाचा
अर्तार आहेस. तू जी ही पृथ्र्ी तुझ्या डोक्यार्र धारण के ली आहेस त्यार्र
मी र् सर्व िेर् आहण इं द्रसुद्धा बसलेले आहोत. शेषा तू धन्य झालास".
सौती पुढे सांगतो, "शेष म्हणजेच अनंत, सर्व नागांचा नृप, ज्याच्या
सामथ्यावला तोड नाही, पृथ्र्ीखाली रहातो. ब्रह्मिेर्ाच्या आज्ञेनुसार तो सर्व
पृथ्र्ीचा भार एकटा स्र्ताच्या माथ्यार्र पेलत आहे. शेर्टी ब्रह्मिेर् असा
आिेश िेतात कीं, आकाशाचा राजा, गरूड, शेषाला त्याच्या पृथ्र्ीचा भार
पेलण्याच्या कायावत मित करील.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा छहत्तसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग सिोहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)
शेषाची प्रहतक्रीया काय ती सांहगतल्यार्र सौती र्ासुकीची कोणती
प्रहतक्रीया होती ते सांगू लागतो.
"सर्व सपांत श्रेष्ठ अथावत र्ासुकी, तो शाप ऐकू न तो त्याच्या इतर
बुहद्धमान भार्ंडांचा सल्ला घेण्याचे ठरर्तो. त्यात ऐरार्त र् इतर असतात.
ते अशा पररहस्थतीत काय करणे योग्य ते ठरर्ण्याचा त्यातून प्रयत्न करतात.
र्ासुकी त्यांना सांगतो, आपण त्यात हनष्पाप असूनही अडकलो
आहेत तरी आपणा सर्ांना ह्ा शापामागील उद्देश चांगलाच ठाऊक आहे.
तरी त्यातून कसें हनसटायचे ते पहार्े लागेल. प्रत्येक शापातून हनसटण्याचा
कांहीं न कांहीं मागव असतो परं तु, मातेच्या शापातून सुटका नसते हे आपण
सर्व जाणून अहात. हर्शेष म्हणजे तो शाप हनत्य र् अंहतम असा आहे. ते
पहाता माझे हृिय हपळर्टले जाते आहे. मला समजत नाही, हर्धात्याने असा
शाप िेण्यापासून आपल्या आईला अडर्ले कां नाही. थोडक्यात सांगार्याचे
म्हणजे, आपला नाश हनहश्र्चत होणार आहे. पण त्यातून कांहीं युहिचा मागव
आहे कां ते पहाण्याचे आपण चालू ठे र्ले पाहहजे. आपण सगळे हुशार र्
िूरिृष्टी असलेले आहोत त्यासाठी योग्य सल्लामसलत करुन कांहीं मागव
हनघतो कां ते पहार्े. जसें, अग्नीला पटर्ून एकाद्या अप्राप्य गुहत
े लपर्ून

ठे र्ले तर मुळात अग्नीच नसल्यार्र यज्ञ कसा होणार! अशा युहिने आपण
आपला नाश थांबर्ू शकतो का?
सौती पुढे सांगत होता, अशाररतीने कद्रूच्या सर्व मुलांच्या सभेत
र्ासुकी बोलत असतो. र्ासुकी सर्ांना कांही सुचत असेल तर सुचर्ार्े असे
आर्ाहन करतो. एक धूतव साप सुचर्तो, आपण उच्च प्रहतच्या ब्राह्मणांचे सोंग
घेऊन जनमेजयाला हा यज्ञ न करण्यासाठी पटर्ू शकतो. िुसरा साप
सुचर्तो, आपण जनमेजयाचे मजीतील सल्लागार बनून त्याला सर्वच
बाबींर्र सल्ला िेण्याचे काम करार्े र् त्यात जेव्हां तो आपल्याला हा यज्ञ
करण्याबाबत हर्चारे ल तेव्हां, हा सपवनाशक यज्ञ कसा सर्ांना घातक आहे ते
पटर्ण्याचा प्रयत्न करार्ा कां! त्यामागांने आपण हा यज्ञ टाळू शकतो. अशा
यज्ञामुळे ह्ा र् िुसर्या (अिृश्य) जगाला अशा यज्ञामुळे कसे कायमस्र्रुपी
नुकसान होईल ते पटर्ायचे. एक अहतशहाणा साप सुचर्तो, आपण हा यज्ञ
करण्याच्या कामात गुंतलेल्या पुजार्यांना र् इतरांना चार्ून मारून टाकार्े
म्हणजे असा यज्ञ होण्याचेच टळे ल कारण सर्वच आपल्या जीर्ाला जपतात र्
मरण्याला हभतात. त्यार्र कांहीं सत्प्रर्ृत्त साप आक्षेप घेतात र् सांगतात
अशाने र्ैदिक ब्राह्मणांचा नाश करण्याचे पातक आपल्यार्र येईल ते बरोबर
नाही. अशामुळे सत्प्रर्ृत्ती नष्ट होईल ते जगासाठी योग्य नाही. आणखीन एक
साप सुचर्तो, आपण पार्साची ढगं बनून यज्ञाच्या जागी असा पाऊस
पाडार्याचा कीं, तो यज्ञ पेटूच शकणार नाही. एक साप सुचर्तो आपण
अमृताचा कलश पळर्ून नेऊ, त्यामुळे एकच गोंधळ उडेल र् यज्ञार्रून
लोकांचे लक्ष हटेल. आणखीन एक शहाणा साप सुचर्तो, आपण सर्ांना

चार्ायला लागून त्याद्वारा एकच घबराट पसरर्ून हा यज्ञ मोडू न काढू .
एकजण सुचर्ते, आपण ऋहद्वज बनून यज्ञ करण्याचे सोंग घ्यार्े र् नेमक्या
प्रसंगी आपली िहक्षणा म्हणून सापांना अभय मागार्े. आणखीन एक सुचर्तो
जेव्हां राजा हशकारीला जाईल तेव्हां त्याला आपण पाण्यात नेऊन कै ि करार्े
म्हणजे यज्ञ होण्याचे टळे ल. िुसरा एक सुचर्तो, आपण जनमेजय राजाला
चार्ून मारून टाकू जसें त्याच्या बापाला मारले म्हणजे सर्वच संपेल,
मुळार्रच घार् घालूया.
र्ासुकी हे सर्व ऐकल्यार्र त्या सर्व जमलेल्या सापांस सांगतो,
आपल्याला जे योग्य र्ाटेल ते करार्े. अनेक मागांने हे साध्य करता येईल असें
मला दिसते पण त्यातील उत्तम पररणामकारक मागव कोणता ते समजत नाही.
पण जे कांहीं करार्याचे ते जलिी करार्े. माझे मत हर्चाराल तर मी सांगेन
कक, तुम्ही सुचर्लेले मागव मला उहचत र्ाटत नाहीत. माझ्यामते आपण
आपले डोके त्यार्र चालर्ण्यापेक्षा आपल्या ऋषीतुल्य हपत्याचा सल्ला घेणे
चांगले ठरे ल. तेंच काय ते उत्तम सुचर्तील.
आपल्या र्ंशाच्या हहताचा आपल्याला हर्चार के ला पाहहजे. तुम्ही
सुचर्लेली अनेक त्या िृष्टीने योग्य दिसत नाहीत. माझ्या र् माझ्या र्ंशाच्या
हहताचा हर्चार के र्ळ आपले हपताच करू शकतील असें मला सुचर्ार्ेसे
र्ाटते. त्यासाठी मी हचतीत आहे कारण, जर अयोग्य हनणवय घेतला तर त्याचे
िुषण मलाच लागेल कारण आपण जाणतांच कीं, मी तुमचा नायक आहे.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा सिोहतसार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग अडहतसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, अशाररतीने ती सभा झाली र् बहुतेक सपांनी
आपले हर्चार त्यात मांडले. शेर्टी समारोप करण्याची र्ेळ आली. तेव्हां
र्ासुकी त्या जमलेल्या त्याच्या भार्ंडांस सांगतो कीं, आता ह्ा सभेचा
समारोप करण्याचे काम आपला एक बुहद्धमान र् िूरिृष्टी असलेला भाऊ
इलपत्र ह्ाला कांहीं सांगार्याचे आहे, ते आपण शांतहचत्ताने ऐकार्े.
त्यानंतर इलपत्र बोलण्यासाठी उठतो. सर्ांना नेहमीचे अहभर्ािन
के ल्यानंतर तो सांगतो कीं, माझ्या भार्ंडानो, जेव्हां आपल्या आईने शाप
दिला तेव्हा मी हतच्या मांडीर्र खेळत होतो र् म्हणून मी त्या घटनेचा
साक्षीिार आहे. त्या र्ेळी ब्रह्मिेर्सुद्धा तेथे उपहस्थत होते. एक गोष्ट आपण
सर्ावमनी ध्यानात घेतली पाहहजे कक, हा शाप हर्हधहलखीत होता. तो टाळणे
के र्ळ अशक्य आहे. अगिी जनमेजय ककर्ा पांडर्ांचा कोणी इतर र्ंशज तो न
करण्याचा हर्चार करे ल असें सुद्धा शक्य नाही. म्हणजे तो यज्ञ होणारच.
आपण जे कमव करतो त्याची प्रहतक्रीया येणारच हे एक नैसर्मगक सत्य आहे
तेंव्हा हा यज्ञ टाळण्याचा प्रयत्न करण्याच्या ज्या कल्पना येथे माझ्या
भार्ंडांनी मांडल्या त्या व्यथव आहेत. आपण जी पाप के ली आहेत ती
आपल्यार्र उलटू न येत आहेत तेव्हां त्याला तोंड िेणे हांच एकमेर् मागव आहे.

तेथे असलेले िेर् कद्रूच्या ह्ा शापामुळे व्यहथत झालेले मी पाहहले आहे.
आपल्याच मुलांना असा शाप िेणे एकाद्या आईस कसें शक्य होते? असें ते
हर्चारत होते. ते िेर् ब्रह्मिेर्ाला हर्चारतात, तुम्ही त्या शापाता अनुमोिन
ताबडतोब दिले ते कसें? (कोणत्याही शापास अथर्ा आहशर्ाविास ब्रह्माची
अनुमहत असल्याहशर्ाय तो फळत नाही असा संकेत आहे.)
त्यार्र ब्रह्मिेर् बोलतात, "सापांची संख्या झपाट्याने र्ाढत आहे
तसेंच त्याच्यातील हर्षाचे प्रमाणसुद्धा र्ाढत आहे. हे एकं िर इतर प्राण्यांच्या
िृष्टीने घातक आहे. ते हर्नाकारण कोणालाही चार्तात ते योग्य नाही.
त्यामुळे त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी ह्ाहशर्ाय िुसरा मागव मला दिसत
नाही. परं तु, सरसकट सगळे मरणे सुद्धा योग्य नाही हर्शेष करून जे
हनरुपद्रर्ी आहेत ते जगले पाहहजेत. त्यासाठी जेव्हां तो नाशाचा क्षण येईल
तेव्हां नेमके ते हनरपराध सपव कसें र्ाचतील त्याचीसुद्धा व्यर्स्था मी करून
ठे र्ली आहे. त्याकाळी सपवर्ंशात एक सत्पुरुष जन्म घेईल. ययर्रस र्ंशातील
श्रेष्ठ ऋषी, जरत्कारू ज्याचे संयमन हनिोष आहे र् ज्यानी श्रेष्ठ िजावची
तपस्या पूणव के ली आहे, तो सत्त्र्हशलता, प्रामाहणकपणा, ब्रह्मचयव, तपस्र्ीता,
हनष्पाप, सत्यर्ािी हे सहा गुण पररपूणवपणे आचरणात आणतो. तो आपला
र्ंश र्ाढर्ण्याच्या इच्छेने लग्न करील ते एका सर्मपणीशी. जी र्ासुकीची
बहीण असेल. त्या िोघांना एक सुपुत्र होईल असा कक, जो उच्च िजावचा ऋषी
असेल, त्याचे नांर् असेल अष्टीक. तो हा यज्ञ थांबर्ेल अशाप्रकारे कीं, जे साप
हनिोष आहेत ते त्या संहारातून सहीसलामत हनसटतील".

इलपत्र पुढे सांगतो, "ब्रह्मिेर् त्यार्र पुनः तथास्तू असा आहशर्ावि
िेतात र् स्र्गृही प्रयाण करतात. अहो र्ासुकी, मला माहीत आहे कीं, तुला
एक बहीण आहे हजचे नांर्सुद्धा जरत्कारु आहे. म्हणून आम्हा सर्ांना ह्ा
गंडांतरातून मुिी हमळर्ून िेण्यात आपण मित करार्ी. जरत्कारू लग्न करू
इहच्छतो तेसुद्धा त्याच्या र्ंशाच्या उद्धारासाठी र् म्हणून तो श्रेष्ठ ऋषी,
त्याला कोणी बायको िान करतो कां, ते हर्चारत दफरत आहे. पुढे तुला
जरत्कारू भेटेल तेव्हां तू त्याला तुझी बहीण िान करार्ीस. हा हर्र्ाह होणार
र् म्हणून मला आपल्या सर्ांची ह्ातून सुटका होणार असें हनहश्र्चतपणे
दिसत आहे. एर्ढे सांगून इलपत्र आपले भाषण संपर्तो.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा अडहतसार्ा भाग

आदिपर्व भाग एकोंचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, अहो अर्तारी महात्म्यानो, इलपत्रचे ते छोटे
पण अथवपूणव भाषण ऐकू न बहुतेक सज्जन सपव आनंिी होतात. त्यानंतर र्ासुकी
आपल्या छोट्या बहहणीची, जरत्कारुची, हर्शेष काळजी घेऊन हतला र्ाढर्ू
लागतो.
त्यानंतर फार काळ गेला नव्हता आहण असुर र् िेर् समुद्रमंथनाचे
प्रयोजन करतात. त्या कामात त्यांना घुसळणीचा िोर म्हणून र्ासुकी मित
करण्यासाठी तयार होतो. समुद्रमंथन यथासांग यशस्र्ी झाल्याच्या आनंिात
ते िेर् ब्रह्मिेर्ास हर्नंहत करतात कीं, आदिपरमेश्र्र्रा, ह्ा र्ासुकीने मोठी
मित आम्हाला समुद्रमंथनात के ली आहे हे आपण जाणता आहात. आता
आमची पाळी आहे कक, आम्ही त्याच्यासाठी कांहीं करार्े. असा हमत्र र्ासुकी
र् त्याचे बांधर् त्यांच्याच आईने दिलेल्या शापामुळे मोठ्या अडचणीत
सांपडला आहे. तरी आपण जाणता आहात कीं, आपल्या मंजूरीहशर्ाय
कोणताही शाप कायवरत होत नाही तरी आपल्या ह्ा सामथ्यावचा उपयोग
करून र्ासुकीला र् त्याच्या सत्पात्र भार्ंडांस अभयिान करार्े. आपल्या
कृ पेने हे शक्य आहे. तरी महािेर्ा, तुम्ही ते करून आम्हा िेर्ांर्र कृ पा करार्ी
कारण र्ासुकी आमचा परमहमत्र आहे.

ते ऐकू न ब्रह्मिेर् उत्तर िेतात, "अहो मत्यव िेर्ांनो, तुम्ही जे मांगता
ते मला पुरते समजले आहे. आता सापांच्या राजांने इलपत्राने जे सुचर्ले आहे
त्या प्रमाणे करार्े म्हणजे जरत्कारू र् जरत्कारु ह्ा उभयतांचे लग्न होईल र्
सपांचा रक्षणकताव अष्टीक जन्माला येईल. तो सर्व सत्पात्र सापांना त्या
यज्ञापासून अभय हमळर्ून िेईल. ययर्रस र्ंशातील थोर तपस्र्ी जरत्कारू
जन्मला आहे र् तो आपली तपस्या पूणव करून तयार झाल्यार्र र्ासुकी
योग्यर्ेळी त्याला आपली बहीण लग्नात िेईल असे पहार्े".
असें ब्रह्मिेर्ाचे उद्गार ऐकल्यार्र र्ासुकी आपल्या सर्व सापांना
ताकीि िेतो कीं, त्यांनी जरत्कारूच्या हालचालीर्र नजर ठे र्ून रहार्े र्
जेव्हां तो पत्नीच्या शोधाला हनघेल तेव्हां त्याची खबर र्ासुकीस कळर्ार्ी.
पुढचे काम र्ासुकी उरके ल.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा एकोणचाळीसार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग चाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक सौतीला हर्चारतात, "अरे सुता, मला सांग कक, ह्ा महान
ऋषीचे नांर् जरत्कारू असें कां होते. ह्ा नांर्ाला कांहीं उत्पत्ती आहे कां?
असेल तर ती सांग".
त्यार्र सौती सांगतो, "जर म्हणजे कमर, आहण करू म्हणजे फार
मोठा. ह्ाची कमर फार मोठी होती म्हणजे तो फार जाडा होता परं तु,
तपस्या र् अनुष्ठाने करून तो अगिी कृ ष झाला, त्याचप्रमाणे र्ासुकीची
बहीणसुद्धा तशीच जाडी होती म्हणून हतचे नांर्सुद्धा तेंच होते. ते ऐकू न
शौनक ऋषी गालातल्यागालात

हसले. सौतीला म्हणाले, "हे असे आहे

कां"?.
शौनक त्यानंतर म्हणाले, "मी आतापयंतचे कथन ऐकले आहे, आता
तूं मला सांग अष्टीकचा जन्म कसा झाला".
शौनकांकडू न अशी आज्ञा झाल्यार्र शास्त्रात जसें सांहगतले आहे
त्यानुसार सौती पुढील र्ृतांत सांगू लागतो. र्ासुकी सर्व सापांस आज्ञा करतो
कक, ते जरत्कारूर्र लक्ष ठे र्तील र् त्याला के व्हां लग्न करण्याची इच्छा होते
ते पहातील आहण जर असें आढळले तर ते र्ासुकीला त्याबद्दल सुचना

करतील. म्हणजे मग र्ासुकी त्याच्या लहान बहहणीचे कन्यािान जरत्कारूला
करतील. सर्व सपव त्या कामात गुंततात परं तु, जरत्कारू सच्चा तपस्र्ी होता र्
त्याचे भोगइं दद्रयार्र स्र्ाभाहर्क हनयंत्रण होते त्यामुळे सुखोपभोगांसाठी तो
लग्नाच्या हर्चारात आढळत नव्हता. अशा हस्थतीत तो ऋषी अहस्थपंजर
अशा अर्स्थेत सर्व जग दफरत होता. पुढे जरत्कारूला त्याचा पूर्वज भेटतो र्
त्याच्याकडू न त्याची व्यथा ऐकल्यार्र जरत्कारू आपला ब्रह्मचयावचा मानस
सोडू न र्ंश र्ाढर्ण्यासाठी लग्न करण्यास तयार होते हे सर्व आपण आधी
पाहहले आहेच. असें सांगून नंतर सौती तेथे जमलेल्या ब्राह्मणांस सांगतो कीं,
त्या आधी मुळात जनमेजयांस हा सपवसंहारक यज्ञ करण्याची इच्छा ज्या
घटनेमुळे झाली ती घटना पहार्ी असें मला र्ाटते तर ती अशी,
एकिा पररहक्षत नांर्ाचा राजा जो पांडर्ांच्या कु ळातील होता
हशकारीस जातो. अनेक र्न्य प्राणी मारत मारत तो मध्य र्नात जातो र्
एका सांबरास बाण मारतो. ते सांबर बाणासह र्ेगांने र्नांत पळू न जाते.
त्याच्या मागें पररहक्षत राजासुद्धा आपले धनुष्य र् बाण घेऊन धार्त हनघतो.
पररहक्षत राजा र्नात सर्वत्र भटकू न त्या बाण लागलेल्या सांबरास शोधत
दफरत असतो जसें शंकर महािेर् र्नांत हशकार करतांना दफरत असें.
पररहक्षत राजाची ख्याती असतें कक आजपयंत त्याने मारलेला बळी कधीही
पळू न गेलेला नव्हता. हे कसे गेले त्याचे पररहक्षतला आश्र्चयव र्ाटत होते. त्या
त्र्ेषात पररहक्षत राजा त्या सांबाराच्या मागे धार्त हनघाला. बर्याच
पाठलागानंतर ते सांबर कोठे गायब झाले ते त्याला समजले नाही. शोधत
शोधत तो त्या रानात खूप आंत हशरलेला असतो. तो राजा आता थकू न

गेलेला असतो. त्याला तहान लागलेली असते. तेथे त्याला एक ऋषीची
पणवकुटी दिसते. तेथे तो गाईच्या आचळांतून र्ाहणारे फे साळ िूध आधाशा
सारखा घटा घटा हपतो. तृप्त झाल्यार्र तो तेथे शांतपणे बसलेल्या समीक
ऋषीस, जो एकटक कोठे तरी नजर लार्ून बसलेला असतो, त्यास हर्चारतो,
"मी पररहक्षत राजा, सम्राट अहभमन्यूचा पुत्र येथे हशकार करण्यासाठी आलो
असतांना एका सांबरास माझा बाण लागला र् ते र्नांत कोठे तरी गायब झाले
आहे. तुम्ही ते सांबर पाहहले कां"? असे राजाने त्या ध्यानस्थ ऋषीस
हर्चारले. त्या ऋषीने कांहींच उत्तर दिले नाही. पुनः पुन्हा हर्चारूनही तो
ध्यानस्थ ऋषी कांहींच बोलला नाही. त्यामुळे राजा र्ैतागला र् हचडू न तेथे
मरून पडलेला साप बाणाच्या टोकांनी उचलून त्या ध्यानस्थ ऋषीच्या
खाद्यार्र त्या ऋषीची चेष्टा करण्यासाठी ठे र्ला. ऋषी त्या हस्थतीत ते सर्व
पहात होते र् सहन करीत होते कारण, ते मौनव्रताने बांधले गेले होते. एर्ढे
झाले पण त्या ऋषीने राजास शाप सुद्धा दिला नाही. जणूकाय कांहीच झाले
नाही. ते पाहहल्यार्र सार्काशपणे राजाच्या ध्यानात आले कीं, हा मुनी
व्रतस्थ आहे र् म्हणून तो कांहीं बोलणे अशक्य आहे. ते लक्षात आल्यार्र
राजाला र्ाईट र्ाटले. त्याचा राग हनर्ळला. समीक मुनी तसांच बसलेला
होता र् राजा कं टाळू न आपल्या राजधानीकडे हनघून गेला. तो क्षमाहशल
ऋषी समजला कीं, तो राजा त्याचे कतवव्य करीत होता त्यामुळे त्याच्यार्र
राग काढणे उहचत नव्हते. राजाने हर्चारलेल्या प्रश्र्नाचे उत्तर न िेणे हे
अपराधासारखे कृ त्य होते त्यासाठी त्या राजांने के र्ळ एक मृत साप माझ्या
खांद्यार्र ठे र्ला त्याबद्दल रोष करणे उहचत नाही असें तो मुनी समजत

होता. मुनी त्याच्या ध्यानसाधनेत गढू न गेला. पुनः त्या राजाला माहीत
नव्हते कीं, हा मुनी कोण आहे म्हणून, जरी त्याचा अपमान झाला होता तरी
मोठ्या मनांने त्यांने राजाला माफ के ले होते.
त्या ऋषीस एक पुत्र होता. त्याचे नांर् श्रृग्नी होते. श्रृग्नी आपल्या
गुरूच्या आज्ञेत राहून घोर तपस्या करीत असें. सभोर्तीच्या सर्व
प्राहणमात्रांर्र तो सहानुभूहतने र्ागत असें. त्यार्ेळी तो कांहीं कामासाठी
कोठे बाहेर गेला होता. तो आला तसें त्याचा गुरुबंधू, एका िुसर्या ऋषीचा
मुलगा, नांर् कृ ष त्याला ही घटना हसत हसत सांगतो कीं, त्याच्या बापाच्या
खांद्यार्र कोणी राजाने मृत साप ठे र्ला. र्याने लहान परं तु, तेजस्र्ी र्
तपस्या करण्यात श्रेष्ठ असा श्रृग्नीला जेव्हां हे समजले तेव्हां फार रागार्ला.
त्या घटनेमुळे रागार्लेला श्रृग्नी कृ षला सांगतो अशा गोष्टी सांगत जाऊ
नकोस. पररहस्थती पाहून बोलत जा. अशा गोष्टी सांगण्या सारख्या नसतात.
त्यार्र कृ ष बोलतो, तुझ्या बापाच्या खांद्यार्र कोणी मृत साप ठे र्तो र् तुला
त्याबद्दल कांहींच कसें र्ाटत नाही? कृ ष पुढे म्हणतो, त्याला हर्शेष नर्ल
र्ाटले कारण, श्रृग्नीच्या र्डलांना सुद्धा त्यात कांहींच गैर र्ाटले नाही.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा चाळीसार्ा भाग

आदिपर्व भाग एके चाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, आपल्या हपत्याचा अशाररतीने अपमान
झाल्याचे श्रृग्नीस सहन होत नाही. कृ षकडे पहात श्रृग्नी मृिू स्र्रात हर्चारतो,
माझे तात अशाररतीने खांद्यार्र मृत सपव घेऊन कां बसले आहेत ते सांग.
त्यार्र कृ ष सांगतो, अरे एक राजा आला होता जेव्हां तू येथे नव्हतास. तो
राजा ज्याचे नांर् पररहक्षत असे आहे, हशकारीच्या हनहमत्ताने आला होता.
त्यांने तो मृत सपव तुझ्या हपत्याच्या खांद्यार्र ठे र्ला. श्रृग्नी हर्चारतो, असें
काय माझ्या हपत्याने के ले कीं, त्या राजाने असे कृ त्या करार्े ते तुला माहीत
आहे कां? ते सांग म्हणजे मी तुला माझ्या तपस्येची ताकि िाखर्तो.
पररहक्षत राजा जो राजा अहभमन्यूचा मुलगा आहे तो हशकारीसाठी
ह्ा र्नात आला होता. त्याने एका सांबरास बाण मारला परं तु, ते मरून न
पडता त्या बाणासकट पळू न गेले. त्याला शोधण्यासाठी पररहक्षत राजा
आपल्या आश्रमात आला, तेव्हां त्यांने तुझ्या हपत्यास एकटक ध्यानस्थ
बसलेले पाहहले र् त्यांना त्या सांबराबद्दल हर्चारले. तुझे तात मौनव्रतात
असल्यामुळे ते कांहींही उत्तर िेऊ शकत नव्हते. राजाने हर्चारलेल्या प्रश्र्नास
उत्तर न िेणे हा अपराध आहे हे तूं जाणतोसच. त्यामुळे पररहक्षत राजाने
रागार्ून एक हशक्षास्र्रूप तो मृत सपव बाणाच्या टोकांर्र उचलून तुझ्या

हपत्याच्या खांद्यार्र ठे र्ला. तुझे हपता ध्यानस्थच राहहले र् त्यांनी त्या
राजास क्षमा के ली असार्ी कारण अजून ते तसेंच मृत सापाला खांद्यार्र
घेऊन बसलेले आहेत. राजा मात्र त्यानंतर आपल्या रठकाणी हहस्तनापूरी
हनघून गेला.
सौती एर्ढे सांगून थोडार्ेळ थांबून मग पुढे सांगू लागला, श्रृग्नीने
हा त्याच्या र्डलांचा र् पयावयाने स्र्ताचा अपमान असें समजून पररहक्षत
राजाला शाप दिला.
श्रृग्नीने हातात पाणी घेऊन ते पाणी आसमंतात फे कू न शाप िेतो
कक, अरे महापापी राजा, माझ्या ब्राह्मण, सन्यस्थ तपस्र्ी र्योर्ृद्ध हपत्याचा
घोर अपमान करण्याबद्दल मी तुला शाप िेतो कीं, येत्या सात दिर्सांत तक्षक
सपव तुला यमसिनास पाठहर्ल. कारण त्यांने असें कृ त्य करून ब्राह्मणांना र्
स्र्ताच्या कु रू र्ंशाचे नांर् बिनाम के ले आहे. त्यासाठी मी माझ्या
तपोसामथ्यावने तक्षकाला ह्ासाठी उद्युि करतो.
सौती पुढे सांगतो, असा शाप िेऊन श्रृग्नी आपल्या हपत्याच्या जागी
जातो र् पहातो कीं, त्याचा हपता अजूनही तसांच तो मृत सपव खांद्यार्र
घेऊन ध्यान करीत आहे. ते पाहून त्याला संताप र् िुःख अनार्र झाले र् तो
लहान मुलगा बापाच्या पायाजर्ळ बसून अश्रू ढाळू लागला. िुःखार्ेगांत तो
आपल्या जन्मिात्यास बोलतो, तात, आपला अशाररतीने अपमान करणार्या
त्या नीच राजास मी माझ्या तपोसामथ्यावने शापीत के ले आहे. मला खात्री

आहे कीं, माझा शाप कायवरत होईल र् तो हलकट राजा जो कु रू कु ळालासुद्धा
लांछन आहे येत्या सात दिर्सांत तक्षकाच्या िंशाने मरून जाईल.
ते ऐकल्यार्र त्याचे हपता आपले मौनव्रत सोडू न त्याला बोलतात,
"माझ्या बाळा, मला तुझे हे कृ त्य अहजबात आर्डलेले नाही. एका संन्याशाला
असें आतताईपणे कोणालाही, पुढचा पाठचा हर्चार न करतां, आपल्या
तपोसामथ्यावने मारणे शोभत नाही. तो राजा त्याचे क्षहत्रय कायव करीत होता.
राजाला प्रहतसाि न िेण्याची हशक्षा त्यांने मला के ली, ते त्याचे कृ त्य योग्य
होते. तो आपला राजा आहे. तो आपले संरक्षण करतो. त्याला मारणे म्हणजे
धमावला मारणे असें होते हे तुझ्या लक्षात कसें नाही आले? जर राजाच अशा
क्षुल्लक कारणांसाठी मारला जाऊ लागला तर राज्य कसे चालणार. आपण
आपली तपस्या र् इतर पहर्त्र काये हनहश्र्चतपणे करत असतो करण तो आपले
संरक्षण करीत आहे. म्हणून आपल्या सारख्या तपस्व्याने अशा साधारण
चुकांकडे िुलवक्ष करार्याचे असते. राजा म्हणजे धमव र् जर धमावला मारले तर
तो धमव आपल्याला मारील ही नैसर्मगक प्रहतदक्रया तुझ्या लक्षात कशी नाही
आली? तुला माहीत आहे कीं, हा पररहक्षत राजा एक गुणी र् तत्त्र्हशल
शासक आहे आहण तरीसुद्धा तू असें कृ त्य के लेस ह्ाचे मला फार र्ाईट र्ाटते.
असा चागला राजा मेल्याने सर्व जन एकाद्या पोरक्या मुलासारखे होतील. तो
गुणी राजा मृगया करीत थकलेला भागलेला उपाशी असा आला होता. त्याचे
साधे स्र्ागत सुद्धा आपण के ले नाही र् उलट तूं त्याला एर्ढ्या क्षुल्लक
कारणासाठी मारण्याचा शाप दिला आहेस हे फार र्ाईट झाले आहे. मनु

सांगतो, एक चागला राजा िहा र्ैिीक ब्राह्मणांपेक्षा मोठा असतो. त्याने जे
र्तवन माझ्याशी के ले ते के र्ळ माझ्या मौनव्रताबद्दलच्या अज्ञानामुळे होते
म्हणून ते सर्वस्र्ी क्षम्य होते म्हणून मी त्याच्यार्र रागार्लो नाही र् तूं मात्र
बेजबाबिारपणे त्याला शाप िेऊन मोकळा झालास! हे तुझे र्तवन हनखालस
बाहलश आहे. त्या राजाला शाप िेण्याचा तुला हबलकू ल अहधकार नव्हता,
अशाने तू तुझा अध्याहत्मक हावस करून घेशील. आपले तपोसामथ्यव असें र्ाया
घासर्ू नकोस".
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा एके चाळीसार्ा भाग

आदिपर्व भाग बेचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती त्यानंतर सांगतो, हपत्याच्या ह्ा रोषपूणव िोषारोप
बोलण्यामुळे श्रृग्नी व्यथीत होतो र् बोलतो, "माझे हे कृ त्या अधीरपणाचे,
बेजबाबिारपणाचे असो, ते आता माझ्याकडू न घडले आहे, तुम्हाला
आर्डणारे नसेलही परं तु, एकिा दिलेला शाप मांगे घेण्याची क्षमता माझ्यात
नाही. मी कधीच असत्य बोललेला नाही. म्हणून माझा शाप फळणारच हे
हनहश्र्चत". ते ऐकू न समीक मुनी त्याला सांगतात, "मला माहीत आहे कीं, तू
फार शहिमान झाला आहेस. तू सत्यर्ािी आहेस, तू कधीही खोटे बोलत
नाहीस, म्हणून तू दिलेला शाप फळणारच हे मी चांगलेच जाणतो. एक गोष्ट
लक्षात ठे र् कीं, जरी तू मोठा झालास तरी अशा बाबींबाबत माझा हर्चार
ऐकू न मगच र्ागार्ेस असे मला सांगार्ेसे र्ाटते. तू अजून अशा गोष्टींबाबत
अपक्व आहेस. शापासारख्या गोष्टी तुझ्या र्याच्या स्नातकांनी अमलांत
आणार्याच्या नसतात हे लक्षात घे. असा अहर्चार जगाला घातक ठरू
शकतो. तू अजून तुझी साधना पूणव के लेली नाहीस, तू अजून सहा सद्गुण
(सत्त्र्हशलता, प्रामाहणकपणा, ब्रह्मचयव, तपस्र्ीता, हनष्पाप आहण सत्यर्ािी,
म्हणजेच षड्ड्िोष मुिी) पूणवपणे आत्मसात के लेले नाहीस म्हणून तू शाप
िेण्यास पात्र नाहीस".

समीक मुनी पुढे श्रृग्नीला समज िेतात कीं, असें हचडणे र्
अहर्चाराने राग िाखर्णे खर्या तपस्व्यास शोभत नाही. तू माझा पुत्र आहेस
म्हणून सांगतो, तू कधीही रागार्णार नाहीस कारण, क्रोध हा एक िोष आहे
र् त्याचे समथवन होत नाही. क्रोध उत्पन्न झाला कक, प्रथम त्याचे कारण दकती
रास्त आहे ते पहाण्यास हशक. खर्या साधकांस शोभेल असें तू र्ागार्ेस. राग
शांत ठे र्ण्यासाठी तू ह्ापुढे फि फलाहार करार्ास. मी नेहमी पहातो कक, तू
जरा जास्तच गोमांसाहार करीत असतोस. असा फलाहार खाल्यास तुझा
क्रोध कमी होईल र् तुझे अध्याहत्मक सामथ्यव कमी होणार नाही. ज्या
ब्राह्मणाला आपले षड्रीपू (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि र् मत्सर) हनयंहत्रत
करतां येत नाहीत त्यांनी फळे र् उकडलेली कं िमुळं खार्याची असतात.
ज्यांचे षड्रीपू संयहमत आहेत त्यानीच फि मांसाहार करार्याचा असतो.
क्रोधाप्रमाणे सर्वच सहा िोष माणसाची संयमक्षमता कमी करतात, म्हणूनच
त्यांना षड्रीपू असें म्हणतात. तू ब्राह्मण आहेस म्हणून हे सर्व तू चांगलेच
समजून घे. तू असे के लेस तर ब्राह्मणाला शोभतील असे क्षमाहशल, ियाळू ,
शांत हे गुण तुझ्यात तयार होतील, एरर्ी तू ब्राह्मण रहाणार नाहीस. समीक
मुनी हे सांगत असतांना कृ ष ते ऐकत असतो. तो नम्रपणे पुढे होऊन ऋषींना
हर्चारतो, ज्ञानमणी, मी ह्ा संिभावतील कांहीं प्रश्र्न हर्चारू इहच्छतो तरी
त्यासाठी आपली अनुमती द्यार्ी. समीक मोठ्या प्रेमाने अनुमती िेतात. तेव्हां
कृ ष हर्चारतो मत्स्याहार र् पक्षी आहार ह्ां बद्दल थोडे हनर्ेिन करार्े.
त्यार्र संतुष्ट झालेले समीक त्या िोहोंकडे पहात सांगतात कीं, मत्स्याहार र्

पक्षी खाणे शाकाहारासारखेंच कमी उजाव िेणारे असल्यानें त्यांचा हर्पररत
पररणाम अध्याहत्मक प्रगतीर्र होत नाही. त्याच प्रमाणे िुग्धाहार र्
िुग्धजन्य पिाथांचा आहार मांसाहारा सारखाच अहत उजाव िेणारा
असल्यामुळे ब्राह्मणांनी त्याचा हमताहार करार्ा. कृ ष हर्चारतो, आपण आता
सांहगतले कीं, ज्यांचे षड्रीपू संयहमत आहेत त्यांनी मांसाहार करण्यास हरकत
नाही हे काय, ते जरा नीट समजार्ून सांगाल तर कृ पा होईल. कृ षचे असें
नेमस्त बोलणे ऐकू न समीक पुन्हा आनंिीत होतात र् त्याच्याकडे पहात
सांगतात, र्स्तुतः मांसाहार उजाव (मानहसक शहि) हमळहर्ण्यासाठी अत्युत्तम
असतो परं तु, त्यापासून हमळणारी उजाव संयहमत करणे सोपे नसते. त्यासाठी
हर्शेष मनोहनग्रह र् अध्याहत्मक पोिता असार्ी लागते, शुक्ल औिाहसन्याने
ते साध्य करता येते. ते सर्व असेल तर मांसाहार के ल्यास जी शहि ब्राह्मणास
प्राप्त होते ती हर्लक्षण सामथ्यावची असते. ज्यांच्यामध्ये तो मनोहनग्रह र्
अध्याहत्मक पोिता नाही अशा श्रृग्नीसारख्या पोरकटाने के लेला मांसाहार
त्याचे र् पयावयाने सभोर्ारचे नुकसान करणारे ठरते जसें आता ह्ा शापामुळे
होणार आहे. एर्ढे सांहगतल्यानंतर समीक पुनः श्रृग्नीकडे पहात बोलतात,
शांतहचत्त राहूनच तू तुझे काम करार्यास पाहहजे. माणसातील आत्म्याचे खरे
शत्रू हे सहा िोष असतात र् जर तू त्यांत अडकलास तर तुझे भहर्तव्य धुसर
होईल. सर्ांचे भले करण्याचे हर्चार ब्राह्मणाच्या र्ागण्यात असणे महत्र्ाचे
असते हे सर्व लक्षात ठे र्ून तू तुझी र्तवणूक ठे र्ली पाहहजेस. मी स्र्तः हे
हनयम पाळत असल्यामुळे राजाकडे जाऊन मी त्याला तू दिलेल्या शापाची
माहीती िेणार आहे. त्या शापापासून मुहि कशी हमळर्ता येईल ते पहार्े

लागेल. राजाचे र्ागणे जरी अयोग्य होते तरी त्यार्रची अशी प्रहतक्रीया एका
ब्राह्मणाला शोभत नाही हे मी राजाला सांगून, त्याच्या कडे तुझ्या अपक्व,
बाहलश र्ागण्याबद्दल दिलगीरी व्यि करणार आहे.
हे सर्व कृ ष ऐकत असतो र् त्याला अजून एक प्रश्र्न हर्चारार्ा असें
र्ाटते म्हणून तो पुनः प्रश्र्न हर्चारण्यासाठी अनुमती मांगतो. समीक त्याला
अनुमती िेतात तेव्हां तो हर्चारतो, तात, आपण आत्ता म्हणालात कीं,
माणसातील आत्मा, ह्ाचा अथव समजार्ून सांगाल कां? समीक त्यार्र हसून
बोलतात, अरे आपल्यात जीर् र् आत्मा असें िोन कारक काम करीत
असतात. त्यातील जीर् िेहाच्या संर्धवनाथव आहण संरक्षणाथव काम करतो र्
आत्मा माणसाच्या अध्याहत्मक उत्कषावसाठी काम करीत असतो. जीर्
िेहाबरोबर उत्पन्न होतो र् िेहाबरोबर नष्ट होत असतो. आत्मा म्हणजे
आपण, तो ह्ा िेहात राहून अध्याहत्मक उत्कषव साधण्याचे काम करीत असला
पाहहजे. जे सहा हर्कार (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मि र् मत्सर) आपण
पाहहले ते र्स्तुतः जीर्ाला मित करण्यासाठी हर्धात्याने आपल्यात
स्र्ाभाहर्कपणे उत्पन्न के ले आहेत, त्यांत र्स्तुतः आत्म्याने िखल घ्यार्याची
नसते पण ती चुक नेहमी होते जसे श्रृग्नीच्या कडू न झाले. कृ ष हर्चारतो,
आता सांगा तपोहनधी, ह्ा सहांचे नेमके प्रयोजन कसे? प्रश्र्न आर्डल्यासारखे
समीक हसतात र् उत्तर िेतात, काम, क्रोध, मि आहण मत्सर िेहाच्या
संरक्षणाथव उपयोगी यार्ेत अशी अपेक्षा आहे र् लोभ आहण मोह जीर्ाच्या
संर्धवनाथव ह्ा मायेत अडकर्ून ठे र्ण्यासाठी आहेत. परं तु, जेव्हां आत्मा ह्ात

अडकतो तेव्हा ह्ापैकी कांहीही होत नाही उलट अहंकाराची पुष्ठी
करण्यासाठी ते र्ापरले जातात र् अध्याहत्मक हावसास कारणीभूत होतात,
जसें श्रृग्नीच्या बाबत घडले. कृ ष न राहून पुनः एक आणखीन प्रश्र्न
हर्चारण्याची संमती मांगतो, त्याला संमती समीक ऋषी िेतात. तेव्हां तो
हर्चारतो, गुरुजी मला सांगा, मत्स्याहार र् पक्षी आहार ह्ाचे प्रभार्
आपल्या हर्र्ेकांर्र कसे होतात? समीक सांगतात, माशांत तीन प्रकार
असतात, त्र्चाधारी, खर्लधारी र् कर्चधारी असें ते आहेत. त्यातील
खर्लधारी र् कर्चधारी सामान्य शाकाहाराप्रमाणे समजार्ेत. मात्र
त्र्चाधारी मांसाहाराप्रमाणे समजार्ेत. मांसाहारात लहान प्राण्याचे मांस
मोठ्या प्राण्याच्या मांसापेक्षा कमी उजाव िेणारे म्हणून शाकाहारासारखे
समजार्े. पक्षांमध्येसुद्धा लहान पक्षी कमी उजाव िेणारा र् मोठ्या आकाराचे
जास्त उजाव िेणारे समजार्ेत. जसजशी ब्राह्मणाची अध्याहत्मक उजाव र्ाढत
जाते तसे त्याला पोषक प्रमाणात जास्त उजाव िेणारा आहार करार्ा लागतो.
ज्या ब्राह्मणाने सहा गुण (सत्त्र्हशलता, प्रामाहणकपणा, ब्रह्मचयव, तपस्र्ीता,
हनष्पाप, सत्यर्ािी) संपािन के ले आहेत त्यांने मांसाहार करणे चांगले पण
आपला श्रृग्नी आताच हट्टाने गोमांस खात आहे, त्यामुळे हे अररष्ट उभे ठाकले
आहे.
[टीपः र्ाचकानो, ह्ा संर्ािातून एक गोष्ट स्पष्ट होते कक, जैनांच्या
शाकाहाराचे कारण र् हहिूच्ं या शाकाहाराचे कारण ह्ांत हभन्नता आहे. जैन
शाकाहार करतांत कारण, त्याद्वारा ते अहहसा तत्त्र्ाचे पालन करतात. त्यात

अध्याहत्मक उजेच्या (मानहसक शहि) हनयमनाचा संबंध नसतो. हहिूम
ं ध्ये
अध्याहत्मक उजेचे हनयमन करतां यार्े ह्ासाठी सुरुर्ातीला शाकाहार र्
क्रमाने जशी अध्याहत्मक उजाव हनयहमत होईल तसें जास्त सामथ्यावसाठी
मांसाहार करार्ा असें सांहगतले आहे.]
[टीपः प्राचीन काळी ब्राह्मणाला स्र्संरक्षणासाठी मनःशहिची
आर्श्यकता असें. ही मनःशहि हेंच त्याचे शस्त्र असें. त्याद्वारा शाप िेऊन तो
त्याचे संरक्षण करीत असें. ककर्ा कोणी मित के ली तर त्याला आहशर्ावि िेऊन
त्याची उतराई ते करीत असत. हे मनोबळ कमार्ण्याची साधना र् मोक्षोथी
साधना ह्ांत फरक असतो. मनोबळाची साधना जीर्ासाठी असते हतला
जीर्ाची अध्यात्म साधना असें सुद्धा म्हणतात, र् मोक्षाथी साधना
आत्म्यासाठी असते. कारण, मन हे जीर्ाचे इं दद्रय आहे. र्ैिीक काळी
जीर्ाच्या अध्यात्म साधनेला फार महत्र् होते. त्यासाठी मांसाहार महत्र्ाचा
होता.]
अशाररतीने तो उद्बोधक

संर्ाि झाल्यार्र तो महान र्ैरागी,

हनश्र्चयाचे पक्के असे समीक, आपल्या पट्ट हशष्यास, गौरमुखास, पररहक्षत
राजाकडे पाठर्तात, त्याला ते सांगतात कीं, प्रथम राजाचे क्षेमकु शल हर्चार
र् नंतर पररहस्थती पाहून हा शापाचा हर्षय काढ. गौरमुखसुद्धा एक तेजस्र्ी
संन्यासी र् तपस्र्ी होता. त्याचे आगमन राजाच्या हनर्ासी झाल्यार्र त्याचे
यथोहचत स्र्ागत होते. तेथे थोडार्ेळ हर्श्राम के ल्यार्र तो राजाला त्याच्या

गैरकृ त्यामुळे कोणते संकट त्याच्यार्र उभे ठाकले आहे त्याची कल्पना
त्याच्या गुरुंने सांहगतल्याप्रमाणे, राजाच्या मंत्रीमंडळासमोर िेतो.
गौरमुख राजाला सांगतो, आपण, आपल्या राज्यात रहात
असलेल्या एका उच्चकोटीच्या समीक नार्ांचा ऋषीच्या आश्रमात गेला
होतात. तेथे तुम्ही त्याच्या खांद्यार्र एक मृत साप आपल्या बाणाच्या
टोकार्र उचलून रागाच्या भरात ठे र्लात. जेव्हां ते त्यांच्या ध्यानसमाधीत
होते. ऋषीने आपल्याला माफ के ले आहे कारण, ते कृ त्य आपण अनर्धानाने
के ले होते असें माझे गुरु समीक ऋषी समजतात. परं तु, त्यांचा मुलगा मात्र
तुमच्या त्या कृ त्यामुळे क्रोधीत झाला र् त्यांनी आपल्याला एक शाप दिला
आहे. त्यानुसार येत्या सात दिर्सांत आपल्याला तक्षक साप चार्ून मारे ल
असें आहे. हा शाप त्यांने त्याच्या हपत्याच्या संमतीहशर्ाय दिला आहे. त्या
शापाला उःशाप नसल्याने मला माझ्या गुरुंने आपल्याला सार्ध करण्यासाठी
पाठर्ले आहे. स्र्तः तपस्या करणारा तो पररहक्षत राजा हे ऐकू न व्यथीत
झाला. त्याला त्याच्या कृ त्याची आठर्ण आली र् आपण असें अक्षम्य कृ त्य कां
के ले त्याचा त्याला अतीर् पश्र्चात्ताप झाला. तेर्ढे झाल्यार्र राजा
गौरमुखला आिरपूर्वक हनरोप िेतो. त्यात राजा समीक ऋषीची शतशः क्षमा
मांगतो र् त्यांचे आहशर्ावि माझ्यासाठी तुम्ही (गौरमुख) हमळर्ार्ेत अशी
प्राथवना करतो.
राजा समजतो कीं, आता फार र्ेळ हाताशी नाही र् त्यासाठी
आपल्या संरक्षणाथव जे कांहीं करणे आर्श्यक आहे ते सर्व करण्याचे आिेश तो

त्याच्या आमात्यांस िेतो. तक्षकापासून संरक्षण हमळार्े म्हणून एका खांबार्र
राहील असे एक घर बांधले गेले र् तेसुद्धा सात दिर्साच्या आत, ते अहतिक्ष
पहारे कर्यांच्या िेखरे खीत होते. हर्ष बाधा झाल्यास त्र्ररत इलाज करणे
शक्य व्हार्े म्हणून उत्तम र्ैद्य र् मांहत्रक तैनातीत ठे र्ले गेले. एर्ढी व्यर्स्था
करून त्या पररहस्थतीत तो राहून आपला कारभार पाहू लागला. त्याच्याकडे
कोणाही अनोळखी माणसास प्रर्ेश नव्हता. अशी सर्व व्यर्स्था असतांना
शेर्टी सातर्ा दिर्स उगर्तो. त्यार्ेळी ब्रह्मज्ञ काश्यप ऋषी राजाला कांहीं
कमी राहू नये म्हणून स्र्तः तेथे तक्षकाच्या िंशापासून र्ाचर्ण्या साठी
जाण्याचे ठरर्तात र् र्ेळ कमी राहीला असल्यामुळे त्र्ररत हनघतात.
तक्षक त्याच्या दिव्य िृष्टीने त्यांना लगबगीने पररहक्षत राजाच्या
हनर्ासी जातांना पहातो. तक्षक एका र्ृद्ध ब्राह्मणाचे रुप घेऊन काश्यपाकडे
जातो र् हर्चारतो, अहो ऋषीर्यव, इतक्या घाईने तुम्ही कोठे जात अहात?
काश्यप त्याला सांगतात, सापांचा राजा तक्षक, आज कु रु र्ंशाच्या पररहक्षत
राजाला िंश करणार आहे, त्या िंशापासून र्ाचर्ण्यासाठी मी जात आहे. ते
ऐकू न तक्षक त्यांना सांगतो, "मी तक्षक आहे. माझ्या िंशापासून तू त्या
राजाला र्ाचर्ू शकणार नाहीस". त्यार्र काश्यप ऋषी त्याला आव्हान
िेतात कक, ते तक्षकाच्या िंशापासून राजाला हनहश्र्चत र्ाचर्तील.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा बेचाळीसार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग त्रेचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगत असतो, काश्यपाकडू न असे उत्तर हमळाल्यार्र तक्षक
त्यांना आव्हान िेतो, "जर तुम्हाला असें र्ाटते कीं, तूं मी चार्लेल्या
कोणालाही र्ाचर्ू शकता तर मी आता ह्ा र्डाच्या झाडाला चार्तो, तू
त्याला र्ाचर्ून िाखर्". असें बोलून तक्षक त्या र्डाच्या झाडाला चांर्तो र्
त्याबरोबर ते झाड पेटते र् तत्क्षणी जळू न जाते. तक्षक काश्यपांना सांगतो,
"आता ह्ा जळलेल्या झाडाला तूं तुझ्या मंत्राने पुनः जीर्ंत करून िाखर्".
काश्यप ते आव्हान स्र्ीकारतो र् त्या झाडाची राख एकत्र गोळा करून
त्यार्र संजीर्नी मंत्राचा प्रयोग सुरु करतो. थोड्याच र्ेळात त्यातून अंकूर
बाहेर येतो र् मग िोन पाने आहण यथार्काश पूणव झाड उभे रहाते. हे
पाहहल्यार्र तक्षक समजतो कक, काश्यपापुढे त्याचे हर्ष कु चकामी आहे. मग
तो िुसरा डार् खेळण्याचे ठरर्तो. तक्षक काश्यपाला सांगतो कीं, "हे झाड
जीर्ंत करणे र् राजाला जीर्ंत करणे ह्ात मोठा फरक आहे कारण, राजाला
शाप एका ऋषीने दिला आहे र् म्हणून माझ्या हर्षात त्यार्ेळी एक र्ेगळी
शहि असेल, काय तू त्या शापाला उलटर्ू शकतोस? समजा तूं माझे हर्ष
शापामुळे अहधक शहिमान झालेले असल्याने तू उतरर्ू शकला नाहीस तर

जगात तुझी जी ख्याहत आहे कीं, तू मोठा र्ैद्य आहेस, तपस्र्ी आहेस ती नष्ट
होईल र् तुझी नाचक्की होईल. काय तुला अशाररतीने नाचक्की होणे आर्डेल"?
काश्यप हर्चारात पडलेला असतांना, तक्षक काश्यपाला हर्चारतो, "आपण
राजाला कां र्ाचर्ण्यासाठी जात अहात"? तक्षकाचे बोलणे ऐकू न हर्चारी
झालेला काश्यप ऋषी ताबडतोब ध्यानात जातो र् पहातो कक खरोखरच
पररहक्षत राजाचे आयुष्य संपत आले आहे त्याचा अथव तक्षकाचे हर्ष काश्यप
उतरर्ू शकणार नाही! हे ध्यानात आल्यार्र काश्यप सांगतो कीं, त्याला
राजा मोठी हबिागी त्याबद्दल िेणार आहे. दकती हबिागी राजा िेणार असें
तक्षक हर्चारतो. काश्यप त्याला ती रक्कम सांगतो. त्यार्र तक्षक त्याला
त्याच्या िुप्पट हबिागी काढू न िेतो र् सांगतो, "आता तुम्ही तुमच्या हनर्ासी
जार्े, राजाकडे जाण्याचे कारण नाही". काश्यप आता त्या पैशाचा हमधा
झाला होता र् म्हणून तो परत हनघून जातो. काश्यपाच्या अशा र्ागण्याने
त्याची महान र्ैद्य म्हणून असलेली ख्याहत कायम रहाते. अशाररतीने
यशस्र्ीररत्या काश्यपाची बोळर्ण के ल्यार्र तक्षक योग्य मुहूतावर्र एका
र्ैदिक ब्राह्मणाचे रुप घेऊन हहस्तनापुर राजधानीत प्रर्ेश करतो. तेथे त्याला
समजते कक, राजा अहतशय सुरहक्षतररत्या एका गुप्त जागी रहात आहे र्
त्याच्या भोर्ती सापांची हर्षं काढणारे हनष्णात मांहत्रक र् र्ैद्य आहेत. ते
समजल्यार्र तक्षक ठरर्तो कीं, आता मायेच्या भ्रमशहिचा प्रयोग करूनच
राजापयंत जार्े लागेल. तक्षक त्याच्या कांहीं हर्श्र्र्ासातील सापांना
संन्याशांच्या रुपांत राजाकडे कांहीं फळे , फु लं, कु श गर्त र् पाण्याने भरलेला
पहर्त्र कलश घेऊन पाठर्ण्याचे ठरर्तो. तक्षक त्या सापांना सांगतो, "तुम्ही

कांहीं खास कामासाठी आला अहात र् राजाला प्रत्यक्ष भेटणे अत्यार्श्यक
आहे असें रक्षकांना सांगा. तुम्ही ब्राह्मणांच्या र्ेषात असल्यामुळे तुम्हाला
हर्रोध होणार नाही परं तु, कांही असे र्ागू नका कीं, त्यांना तुमचा संशय
येईल. काम काय असें हर्चारले तर सांगा, ह्ा भेटर्स्तु त्यांच्या संरक्षणाथव
काश्यप ऋषीनी पाठर्ल्या आहेत". पुढे सौती सांगतो, तक्षकाने दिलेल्या
सुचनांप्रमाणे ते साप संन्याशाचे सोंग घेऊन राजाच्या िालनात प्रर्ेश करतात
र् राजाला ती फळं , फु लं, कु श गर्त र् पाण्याचा कलश अपवण करतात. तो
महान राजा त्या भेटर्स्तु स्र्ीकारतो. राजा त्या संन्याशाच्या सोंगातील
सापांस जाण्याची आज्ञा करतो र् ते जातात. त्यानंतर राजा आपल्या
आमात्यांना बोलार्तो र् सांगतो काश्यप ऋषींनी ही फळं पाठर्ली आहेत
तेव्हां तुम्ही सर्व माझ्या बरोबर यार्े र् आपण सर्व ही खार्ीत. त्यातील एका
फळात तक्षक एका दकड्याच्या रुपात बसलेला असतो. नेमके तेंच फळ राजा
खाण्यासाठी उचलतो र् खाण्यास सुरुर्ात करतो.
अहो शौनक, मी तुम्हाला काय सांगणार, राजाने त्या फळात चांर्ा
घेतल्याबरोबर त्यातून एक भयंकर दिसणारा दकडा बाहेर येतो. काळे डोळे र्
तांबट रं गाची कांहत असलेला तो दकडा तक्षकच होता. त्या दकड्याला
पाहहल्यार्र राजा समजतो कक, त्याचा मृत्यू पुढे उभा आहे. तो उद्वेगांने
उद्गारतो, "माझ्या कु कमावचे फळ मला हमळत आहे. एका सत्पुरुषाचा, समीक
ऋषींचा, मी अपराधी आहे, मला मृत्यूिड
ं हमळणे क्रमप्राप्त आहे र् ते होत
आहे". असें म्हणून राजा त्या दकड्याला उचलून आपल्या मानेर्र ठे र्तो.

तक्षक त्याचे सापरुप धारण करतो र् राजाच्या गळ्याभोर्ती घट्ट
हर्ळखा घेऊन राजाचा गळा आर्ळू न टाकतो. ते करतांना तक्षक एक मोठी
आरोळी मारतो. राजाचा मृत्यू होतो.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा त्रेचाळीसार्ा भाग

आदिपर्व भाग चव्र्ेचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्ाव पुढे चालू)

सौती सांगतो, राजाला त्या तक्षकाच्या र्ेटोळ्यात हनपःहचत
पडलेला पाहून सर्व आमात्य घाबरून जातात. त्यांना िुःख आर्रत नाही.
तक्षकाचे ओरडणे ऐकू न ते इतस्ततः पळू न गेले. पळू न जाताना ते त्या
तक्षकाला हनळ्या आकाशात हर्ळखे घेत घेत हनघून जातांना पहातात,
त्याचा रं ग नारं गी दिसतो. त्यानंतर ज्या एकखांबी घरात राजाचा मृत्यू
झाला ते घर एकिम पेटते.
राजाच्या कलेर्रार्र उत्तरदक्रया यथासांग के ल्या जातात. त्यानंतर
नेहमीच्या ररर्ाजानुसार राजाचा लहान मुलगा, जनमेजय ह्ाला नर्ीन
राजा म्हणून घोहषत करतात. त्याला सर्व शत्रुघ्न अशी पिर्ी िेतात. राज्या
कारभाराचे ज्ञान उपजत बुद्धीत असल्याप्रमाणे राजा जनमेजय कारभार पाहू
लागतो. सर्व शत्रूंना तो र्ठणीर्र आणतो. त्याचा हर्र्ाह काशीनृप, जो
कु रील घराण्याचा कु लदिपक होता, सुर्णवर्माव ह्ांच्या कन्येशी, हतचे नांर्
र्पुश्तमा, करण्याचे ठरर्ले जाते. त्या हर्र्ाहातून जनमेजयाला खूप सुख
हमळते. आपल्या पत्नीबरोबर तो अनेक सुंिर फु लं असलेली र्ने र् सुंिर
जलचर हर्हार करतात अशी जलाशये पहातो. त्याच्या आनंिाला तोटा
नसतो. पूर्ीच्या काळी पुरुरर् राजांने उर्वशीबरोबर जसे सुख हमळर्ले तसे

जनमेजय राजा र्पुश्तमा बरोबर अनुभर्तो. र्पुश्तमा अहतशय गौरर्णावची
र् एकाद्या अप्सरे सारखी सुंिर असते. हतलासुद्धा हर्ा तसा पहत हमळाल्याने
ती पूणव समाधानी झालेली असते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा चव्र्ेचाळीसार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग पंचच
े ाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

त्याकाळी महान तपस्र्ी जरत्कारू आपले जगभ्रमण करीत होता.
दिर्सा चालार्याचे र् रात्र झाली कक, आराम करार्याचा असा त्याचा
पररपाठ होता. भ्रमण करतांना तो हर्हर्ध खडतर तपस्या करीत असें ज्या
कोणी सामान्य तपस्र्ी करण्याचे धाडस करणार नाही. पहर्त्र नद्यांत जसें
हमळे ल तसें तो स्नान करीत असें. असा हा मुनी हर्ा खाऊन जगत असें.
त्याला कोणतीही इच्छा नसल्यामुळे तो पूणव समाधानी असें जीर्न जगत
होता. कांहींही खात नसल्यामुळे त्याचे शरीर कृ श होत होते. अशा
पररहस्थतीत तो एका रठकाणी त्याचा एक पूर्वज एका खड्यात उलटा टांगून
ध्यान करीत असलेला पहातो. हर्रणाच्या तंतूनी त्याचे पाय बांधलेले
असतात. ते तंतूसुद्धा एक भलामोठा उं िीर, जो त्या खड्यात रहात असतो तो,
कु रतडत असतो असें तो पहातो. ते पूर्वज कांहींही खाण्यासाठी नसल्याने
उपाशी पोटी अशा अहत िुःखिायक पररहस्थतीत लोंबकळत होते परं तु,
त्यांची मोक्षाची इच्छा मात्र तीव्र होती. अशा त्याच्याच पूर्वजांची िया येऊन
जरत्कारू त्यांच्या जर्ळ जाऊन नम्रपणे त्यांना हर्चारतो, "आपण कोण
अहात? आहण अशाररतीने उलटे टांगून तपस्या कां करता अहात"? तो त्यांना
सांगतो, "हे पहा तुम्ही ज्या एका तंतूर्र टांगलेले अहात तो तंतू एक उं िीर

कु रतडत आहे र् तो तंतू के व्हाही तुटून तुम्ही त्या खड्यात पडाल. आपल्याला
असें ियनीय अर्स्थेत पाहून माझे तुमच्या बद्दलचे कु तुहल जागृत झाले आहे.
मला सांगा, जर मी कांहीं व्रत के ले तर तुमची अशा पररहस्थतीतून सुटका करू
शके न कां? माझ्या तपस्येने जे पूण्य जमा झाले आहे त्यातील कांहीं दिल्याने
तुमची ह्ातून सुटका होईल कां?
तुमची ह्ा अर्स्थेतून सुटका करण्यासाठी मी माझी सर्व तपस्या
िान करण्यास तयार आहे". एर्ढे ऐकल्यार्र एक पूर्वज त्याला सांगतो, "अरे
तेजस्र्ी आिरणीय ब्रह्मचार्या, तू खरोखरच आमची ह्ातून सुटका करू
इहच्छतो आहेस कां? अरे ब्राह्मणा, तू आम्हाला कांहींही करून ह्ातून सोडर्ू
शकणार नाहीस. कारण, आमच्याकडे सुद्धा बरीच तपस्या र् त्यापासून प्राप्त
होणारे पूण्य आहे परं तु, त्याचा कांहीं उपयोग नाही कारण, हा प्रश्र्न
र्ेगळ्याच स्र्रूपाचा आहे. आम्हाला फि एकच मनुष्य ह्ातून सोडर्ू
शकतो. तो आमचा एक र्ंशज आहे. आमची अशी अर्स्था झाली आहे कारण,
आम्ही जगाच्या हनयमाकडे आपल्या तपस्येच्या भरात राहून िुलवक्ष के ले.
जगाच्या हनयमानुसार माणसांने दकतीही तपस्या करून पूण्य जमर्ले तरी
जर तो पुत्रप्राप्ती करत नसेल तर ते पुण्य र् ती तपस्या व्यथव असते. कारण तो
स्र्गावत जाण्याऐर्जी पाताळात जातो. पाताळातून त्याला पुन्हा पृथ्र्ीर्र
जन्म घ्यार्ा लागतो, त्याला शांहत हमळत नाही कारण त्यांने ब्रह्माचा हनयम
मोडला. ब्रह्माचे हनयम मोडणारा मग तो दकतीही श्रेष्ठ तपस्र्ी असो
पाताळात जाऊन पडतो. ह्ा एका चुकीमुळें दकत्येक ऋषी आज तपोहसद्ध

असूनही पाताळात हखतपत पडलेले आहेत. आम्ही आमच्या तपस्येच्या
नािांत पुत्रप्राप्तीकडे िुलवक्ष के ले म्हणून आमची ही अर्स्था झाली आहे. प्रपंच
करणे हे ब्रह्माची सेर्ा करण्यासारखे असते. जो प्रपंचात न अडकता तो
हनस्र्ाथव बुद्धीने करतो तो स्र्गावत जातो. हे तुला माहीत नाहीं कां? त्यामुळे
आता आम्हाला तो तंतू तुटल्यार्र पाताळात जांर्े लागणारच! तू हा जो तंतू
पहातोसना तो आमच्या एका र्ंशजाचे प्रहतक आहे. तो आमचा र्ंशजच
के र्ळ आम्हाला ह्ातून र्ाचर्ू शकतो. त्यार्र जरत्कारू त्यांना हर्चारतो,
कोण आहे तो तुमचा एकु लता एक र्ंशज, मी त्याला पुत्रप्राप्ती करण्यास
आग्रह करीन जेणे करून तुमची अशा हस्थतीतून सुटका होईल. मला त्या
तुमच्या उरलेल्या र्ंशजाचे नांर् सांगा. हे ऐकू न ते पूर्वज त्याला सांगतात,
त्या एकु लत्या एक र्ंशजाचे नांर् आहे, जरत्कारू! िुिर्
ै ाने तो सुद्धा
आमच्याप्रमाणे प्रपंचात न पडता तपस्या करीत आहे. जर तो प्रपंचात जाऊन
पुत्रप्राप्ती करील र् आमचा ययर्रस र्ंश र्ाढर्ील तरच आमचा उद्धार
होईल. जर तुला आम्हाला कांहीं मित करार्याची असेल तर त्याला भेटून हे
सांग र् जर तो प्रपंचात जाऊन पुत्रप्राप्ती करण्यास राजी झाला तरच ह्ातून
आमची सुटका होईल एरर्ी नाही. तू जो उं िीर तंतू कु रडतांना पहात आहेस
तो काळ आहे र् काळ कोणालाही माफ करीत नाही. गोष्टी जेव्हाच्या तेव्हा
झाल्या नाहीत तर त्यांचे पररणाम भोगार्ेच लागतात. आमचा एकु लता एक
र्ंशज कांहीं न खाता तपस्या करीत आहे त्यामुळे तो खंगत आहे तसांच हा
तंतू सुद्धा खंगत आहे. जर त्यांनी प्रपंच के ला नाही र् तो तसांच मेला तर
तोसुद्धा आमच्याबरोबर पाताळात पडणार आहे हे अजून त्याला माहहत

नाही. ह्ा जगाच्या रहाटीसाठी मोक्ष प्राप्तीपेक्षा र्ंश र्ाढर्णे जास्त महत्र्ाचे
असते कारण, जर र्ंश र्ाढला नाही तर जगाचा नाश होईल र् ते हर्धात्याला
चालणार नाही. र्ंश र्ाढर्ण्यासाठी प्रपंच करणे कोणत्याही तपस्येने
होणार्या पूण्य प्राप्तीपेक्षा कमी महत्र्ाचे नसते. ह्ासाठी जर तुला तो भेटला
तर त्याला हे सर्व समजार्ून सांग र् प्रपंचात जाण्यासाठी तयार कर.
त्यासाठी त्याने शक्यतर स्र्ताच्या कु ळातील मुलगी िान घ्यार्ी तर ते करार्े
र् जर स्र्ताच्या कु ळातील नाही हमळाली तर इतर कोणत्याही र्ंशाची
करार्ी. असें जर तो करील तरच आमची सुटका होईल. एका सच्च्या
हमत्राप्रमाणे तू जर हे के लेस तर आमच्या सद्भार्ना तुला पुढे तरतील. परं तु,
मुला तू कोण ते तू अजून सांहगतले नाहीस, ते सांग. एर्ढे संभाषण झाल्यार्र
जरत्कारू त्या पूर्वजाला हर्चारतो, आताच तुम्ही म्हणालात कक, के र्ळ पुण्य
प्राप्तीने मोक्ष हमळत नाही र् र्ंश नष्ट झाल्याने पुण्यर्ानसुद्धा पाताळात
जातात हे कसें काय? ते ऐकू न तो पूर्वज जरत्कारूला सांगतो, जगाच्या
संर्धवनाथव र्ंश र्ाढत ठे र्णे आर्श्यक असते. अहंकाराचा नाश के ल्याने मोक्ष
प्राप्ती होते. परं तु, माणसाचे कतवव्य के र्ळ अहंकार सोडण्याने पूणव होत नाही.
त्या बरोबर जगाची रहाटी चालू ठे र्णे हे सुद्धा त्याचे कतवव्य असते. आम्ही
नेमके हेंच हर्सरलो र् त्यामुळे आमची ही अर्स्था झाली आहे. प्रपंच
सांभाळणे र् अहंकार सोडणे (अहंकार हर्रहीत प्रपंच करणे ह्ालाच कमवयोग
असें म्हणतात) अशी िुहरे ी कसरत माणसाकडू न हर्धाता अपेहक्षत असतो हे
आम्हाला फार उशीरा ध्यानात आले ती चूक तू करू नकोस. एक गोष्ट नेहमी
लक्षात असूं िे कक, आपण सर्व हर्धात्याला उत्तर िेण्यास बांधलेले असतो.

कोणाचीही त्यातून सुटका नाही होत. अशा ररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक
पर्ावचा पंचेचाळीसार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग शेहच
े ाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती त्यानंतर सांगतो, ते ऐकू न जरत्कारू अचंहबत होतो त्याला
फार र्ाईट र्ाटते कीं, के र्ळ आपल्या ह्ा कठोर व्रतस्थ जीर्नामुळे माझे
पूर्वज अशा हालाखीच्या अर्स्थेत रहात आहेत र् त्यांना सांगतो अहो,
तपस्व्यानो, माझ्या आजोबांनो, पणजोबांनो र् खापरपणजोबांनो, मीच तो
तुमचा एकु लता एक र्ंशज जरत्कारू आहे. मला आज्ञा करा कक, मी काय
करार्े जेणेकरून तुमची सुटका होईल.
ते ऐकू न पूर्वज आनंिाने म्हणतात पहा काय योगायोग आहे कीं, "तू
नेमका आमच्या येथे भटकत भटकत आला आहेस. हा के र्ळ िैर् योगच
म्हणार्ा कीं, ही ब्रह्माची हललान". त्यार्र ते जरत्कारूला हर्चारतात, "अरे
मुला, तू लग्न कां करीत नाहीस"? जरत्कारू बोलतो, "माझ्या पहर्त्र
पूर्वजांनो, आता पयंत मी ब्रह्मचयव श्रेष्ठ समजत होतो परं तु, तुमच्या बरोबर
झालेल्या बोलण्यातून मला माझी चूक समजली आहे र् मी के र्ळ र्ंश
र्ाढर्ण्यासाठी प्रपंचात हशरण्यास तयार आहे. मी लग्न करण्यासाठी तयार
आहे परं तु, प्रश्र्न असा आहे कक, माझ्यासारख्या हनष्कांचन बैराग्याला कोण
आपली कन्या िान करील. आपण सांगता त्या प्रमाणे शक्यतर माझ्या र्ंशाची
र् ती न हमळाल्यास इतर जातीची मुलगी स्र्ीकारून प्रपंच सुरु करीन. मी

पुत्र प्राप्तीसाठी प्रयत्न करीन र् आपल्याला अपेहक्षत सद्गती हमळर्ून िेईन,
त्याबद्दल आता आपण हनहश्र्चत रहार्े".
असें सांगून पुढे सौती बोलतो, जरत्कारू असें आश्र्र्ासन आपल्या
हपतरांस िेऊन पुनः जगभर दफरून कोणी आपल्याला बायको िेते कां ते
हर्चारत राहीला. अहो, शौनक मुनी, जरत्कारू त्यार्ेळी र्य होऊन गेलेला
असल्यामुळे त्याला कोणी आपली कन्या िान करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे
जरत्कारू हर्फल मनाने रानात जाऊन मोठ्या मोठ्याने रडू न आकांत करून
स्र्गत बोलू लागला कक, "मला कोणी बायको िेतो कां"? असें तो प्रत्येक र्ेळी
हतनिा हाक मारीत होता. तरी कोणीही त्याच्या आकांतास साि िेत नव्हते.
तरी तो हहमत न हरता बायको हमळहर्ण्याचा प्रयत्न तसांच चालू ठे र्तो.
आपल्या पूर्वजांचे कल्याण करण्यासाठी तो अक्षरशः र्ाटेल ते करण्यास तयार
होता. जरत्कारू रानांत एकटाच ओरडत असतो, तुम्ही कोणतेही प्राणी असा
मला चालेल, तुम्ही चर असा अथर्ा अचर असा, िृष्य असा अथर्ा अिृष्य
असा, माझ्या पूर्वजांच्या सुटके साठी मी तुमची कन्या माझी भायाव म्हणून
स्र्ीकारण्यास तयार आहे. मला त्यांच्यासाठी एका पुत्राला जन्म िेणे
अहनर्ायव आहे. मी असा िररद्री र् िुःखी सर्व जगाला हर्नंती करतो कक,
कृ पया मला एक स्त्री िान करा. ज्या कोणाकडे अशी उपर्र कन्या आहे त्यांनी
मला भेटार्े. मग ती कशीही असो. ह्ा त्याच्या कककाळ्या र्ासुकीच्या
हस्तकांपयंत पोहोचतात. ते जरत्कारूचा पाठलाग करू लागतात. येथे
र्ासुकीला ती र्ाताव समजते. ताबडतोब र्ासुकी आपल्या धाकट्या बहहणीस

िागिाहगन्याने सजर्ून त्या र्नात जातो जेथे जरत्कारू बायकोसाठी टाहो
फोडत असतो. जरत्कारूला भेटून तो त्याला आपली बहीण कन्यािानाने िेतो.
परं तु, अहो, भृगुच्या र्ंशजा, शौनका, जरत्कारू हतला तत्क्षणी स्र्ीकारत
नाही. तो र्ासुकीला त्याच्या बहीणीचे नांर् काय असें हर्चारतो. तो
र्ासुकीला सांगतो कीं, तो हतला सांभाळण्यास आर्मथक िृष्ट्या असमथव आहे.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा भाग शेहच
े ाळीसार्ा
संपला.

आदिपर्व भाग सत्तेचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती नंतर सांगतो, ते ऐकल्यार्र र्ासुकी ऋषी जरत्कारूला
बोलतात, अहो महान ब्राह्मणा, ही कन्या तुझ्याच नांर्ाची आहे. ती माझी
बहीण आहे. तुझ्यासारखीच ती र्ैराग्यपूणव आहे. हतच्या पालनपोषणाची
तुम्ही काळजी कृ पया करू नका. ती माझी जबाबिारी असेल. कृ पया हतचा
पत्नी म्हणून आपण स्र्ीकार करार्ा. तुमच्यासाठीच मी हतला र्ाढर्ले आहे.
हे ऐकू न ऋषी म्हणाले, असें असेल तर हे आपल्यामध्ये हनहश्र्चत झाले कीं,
हतच्या पालनपोषणाची जबाबिारी माझ्यार्र नाही. तसेच, ती असें कांहींही
करणार नाही जे हतने करू नये असें मला र्ाटते. जर हतने असें कांहीं के ले तर
मी हतला सोडू न िेईन, सौती बोलत रहातो, जसें साप र्ासुकी हतच्या
पालनपोषणाची जबाबिारी स्र्ीकारतो, जरत्कारू त्याच्या घरी जाण्यास
तयार होतो. त्यानंतर तो ऋषी ररतसरपणे जरत्कारुचा हात धरतो र्
शास्त्रसंम्मत हर्धींनुसार हतला आपली धमवित्त भायाव म्हणून आपलेसे करतो.
त्यानंतर ते उभयता एका छान सजर्लेल्या िालनात आपले लग्न संपन्न
करण्यासाठी प्रर्ेश करतात. तेथे जरत्कारू ऋषी कांही काळ आपल्या
नर्र्धूबरोबर रहातो. तेथे तो आपल्या पत्नीकडू न एक र्चन घेतो कीं, असें
कांहींही ती करणार नाही अथर्ा बोलणार नाही जे त्याला आर्डणार नाही.

आहण जर हतने ते र्चन मोडले तर तो हतला सोडू न िेईल. ती अट ऐकू न
र्ासुकीची बहीण हचताक्रांत होते पण तरीसुद्धा ती त्याची अट मान्य करते र्
बोलते, "तथास्तु".
अशाररतीने त्याचा हर्र्ाह संपन्न होतो र् ती पहतव्रता आपल्या
पहतची काळजी घेण्याचे काम करू लागते. अशाररतीने कांहीं दिर्स जातात
र् ती जरत्कारूच्या मुलाचा गभव धारण करते.
तो गभव तळपत्या अग्नीसारखा तेजस्र्ी असतो. तो तेजस्र्ी गभव चंद्र
जसा कला कलांनी र्ाढत जातो तसा र्ाढत असतो. अशाच एका
सायंकाळच्या र्ेळी जरत्कारू आपल्या बायकोच्या मांडीर्र डोके ठे र्ून
हनजला असतां, तो थकलेला दिसत होता, अशा प्रसंगी सूयविेर् पहश्र्चमेच्या
हक्षहतजाकडू न मार्ळता मार्ळता, त्यांच्या िालनात हशरतो. ते पाहून
र्ासुकीच्या बहीणीस समजत नाही कीं, हतने नेमके काय करार्े. आपल्या
नर्र्याला उठर्ार्े तर तो त्याच्या समाधीत आहे. असें के ल्याने त्याचा
पुण्यक्षय होईल त्याची हतला हचता र्ाटत होती. माणसाचा पुण्यक्षय होणे हे
सर्ावत मोठे पाप असते. काय करार्े ते हतला समजत नव्हते, जर त्याला
उठर्ले तर तो रागार्ेल, आहण जर नाही उठर्ले तर संध्याकाळची प्राथवना
चुकेल र् ते सुद्धा पुण्याचा क्षय करणारे आहे. शेर्टी न राहून ती त्याला
उठर्ण्याचा प्रयत्न करते, त्यासाठी ती त्याच्या तोंडाला हात लार्ून बोलते,
"अहो ऋषीर्र, संध्यासमय समीप आला आहे तेव्हां उठार्े र् आपली
संध्याकाळची प्राथवना हातपाय धुऊन करण्यास लागार्े". ते ऐकू न जरत्कारूचे

ओठ थरथरू लागले र् तो हतला बोलतो, "नागर्ंशाच्या माझ्या पत्नी, तू मला
माझ्या झोपेतून उठर्ण्याचा प्रयत्न करून माझा अपमान के ला आहेस कारण,
तू माझी ध्यानसमाधी मोडली आहेस. त्यामुळे मी ह्ापुढे तुझ्यासोबत राहू
शकणार नाही. मी जेथून आलो तेथे हनघून जाईन. तू सुंिर आहेस, तुझी मांडी
सुंिर आहे, मला माहीत आहे कीं, सूयव माझ्या इच्छेहशर्ाय मार्ळतीला जाऊ
शकत नाही. आपल्या अटीप्रमाणे मी तुझ्यासह ह्ापुढे रहाणार नाही. जेथे
अपमान होतो तेथे माझ्या सारख्या तपस्र्ी माणसांने रहार्याचे नसते. ते
ऐकू न र्ासुकीची बहीण, जरत्कारु घाबरून थरथरा कांपू लागली. "अहो
ब्राह्मण, मी तुमचा अपमान करण्यासाठी तुम्हाला उठर्ण्याचा प्रयत्न करीत
नव्हते. तुमच्या पुण्याचा क्षय होऊ नये एर्ढ्यासाठी मी आपल्याला उठर्त
होते. त्याला आपण अपमान समजणे योग्य होणार नाही".
रागाच्या भरात तो महान ऋषी आपल्या पत्नीचा त्याग करण्याच्या
उद्देशाने हतला बोलतो, "मी माझ्या संबंध आयुष्यात कधीही खोटे बोललो
नाही. तेव्हां मी तुला सोडू न जाणार कारण, तसे आपल्यामध्ये ठरले आहे.
माझे क्षण तुझ्यासह फार चांगले गेले हे मी कबूल करतो. मी गेल्यार्र
त्याबद्दल तू तुझ्या बंधूस सांग. माझ्या जाण्याने तू िुःखी होऊ नकोस".
र्ासुकीची बहीण त्यार्र काळजीत पडली. ती त्याला बोलते,
"माझा कांहींही िोष नसता हे असें तुमचे र्ागणे अयोग्य आहे". ती ते
बोलतांना थरकांपत होती त्यातून हतची हभती र् िुःख व्यि होत होते.

हतच्या डोळ्यांतून अश्रू र्हात होते. िोनही हात जोडू न ती ऋषीला हर्नंहत
करते, "तुम्ही पुण्याच्या मागावने जाणारे अहात तेव्हां असें करणे उहचत नाही.
मीसुद्धा तपस्र्ीनी आहे. माझ्या आप्तांच्या भल्यासाठी मी आपल्याशी लग्न
के ले आहे. तो उद्देश अजून साध्य झालेला नाही अशा हस्थतीत आपण मला
सोडू न जाणे रास्त ठरत नाही. अशाररतीने तुम्ही गेल्याचे समजले तर मी
माझ्या भार्ाला काय जाब िेऊ"?
"आमच्याच आईच्या शापातून सुटका व्हार्ी म्हणून आपले लग्न
झाले तो गभव अजून पूणव र्ाढलेला नाही. माझ्या आप्तांचे संपूणव भहर्तव्य त्या
गभावच्या र्ाढण्याशी हनगडीत आहे. त्यासाठी मी आपल्याला हर्नंहत करते
कीं, मला क्षमा करार्ी र् आपला मला सोडू न जाण्याचा मानस त्याग करार्ा.
आपण जाणतां कीं, मी हनिोष आहे, ते जाणूनसुद्धा तुम्ही असें जाल तर ते
तुमच्या नांर्ाला शोभणार नाही. असें झाले तर तुमच्याशी माझे लग्न
लार्ण्यामागील उद्देशच व्यथव होईल".
हतचे ते बोलणे ऐकू न ऋषी त्या प्रसंगाला उहचत असें सांगतात,
"अहो महाभाग्यर्ान, अशा माझ्या जरत्कारु, तुझ्यामध्ये आपला गभव जो
अग्नीसारखा तेजस्र्ी आहे, व्यर्हस्थतपणे र्ाढत आहे र् तो यथार्काश जन्म
घेईलच त्याबद्दल तू र् तुझे आप्त ह्ांनी हनहश्र्चत रहार्े कारण तो एक महान
ऋषी असून तो सर्व र्ेिांचा ज्ञाता आहे. तो तुझ्या र् माझ्या र्ंशाना जरूर

र्ाचर्ेल. असें बोलून जरत्कारू अहधक घोर तपस्या करण्यासाठी तेथून हनघून
जातो".
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा सत्तेचाळीसार्ा भाग

आदिपर्व भाग अठ्ठेचाळीसार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, अहो, शौनक, ज्यांची संपहत्त आहे त्यांचे र्ैराग्य,
ऐका पुढे असं होते कीं, जरत्कारू गेल्यार्र ताबडतोबच र्ासुकीची बहीण
हतच्या भार्ाकडे जाते र् जे घडले ते सर्व सहर्स्तार सांगते. ते ऐकू न सपांचा
राजा हचहतत होतो. तो त्याच्या बहीणीच्या पेक्षा स्र्तालाच जास्त अभागी
समजतो कारण, ज्या कारणांनी तो हर्र्ाह रचला होता तो उद्देश आता
अडचणीत आला होता. तो त्याच्या बहीणास हर्चारतो, "ज्या उद्देशाने तुझा
हर्र्ाह त्याच्याशी के ला होता त्याबद्दल तू काय सांगू शकतेस"?
जरत्कारु सांगते कीं, ह्ाबद्दल मी त्यांना हर्चारले होते तेव्हां ते
मला बोलले कक, त्याच्या संबंधातून एक गभव तयार झाला असून तो
व्यर्हस्थतपणे हतच्या उिरात र्ाढत आहे. जातांना हतचा पहत हतला सांगतो
कीं, तो गभव एका महान ऋषीचा असून तो हतच्या र् त्याच्या र्ंशांचा उद्धार
करणार आहे. तो तुझ्या र्ंशाला त्या शापापासून मुहि िेईल तसेच त्याच्या
ययर्रस कु ळाचाही उद्धार करे ल. जसें ब्रह्मिेर्ांने सर्व िेर्ांपुढे पूर्ी सांहगतले
आहे. म्हणून तू काळजी अहजबात करू नकोस, आपल्या लग्नाचा उद्देश साध्य
होणार आहे तरी त्या बद्दल तूं हनहश्र्चत रहार्ेस.

ते ऐकू न र्ासुकी आपल्या बहीणास सांगतो, "तुला माहीत आहे
तुझा नर्रा कसा हर्हक्षप्त आहे, त्याच्या पाठी जाऊन त्याला परत येण्यासाठी
हर्नर्ण्या के ल्यातर किाहचत तो आपल्याला एकािा आणखीन शाप िेऊन
पररहस्थती जास्तच हबघडर्ून टाके ल. म्हणून मी आता त्याच्या मागे जाणार
नाही. तरी जर तो सांगतो ते खरे असेल तर कांही हबघडले असे समजण्याचे
कारण मला दिसत नाही".
"माझा पहत कधीच खोटे बोलणार नाही म्हणून मला असें र्ाटते
कक, त्यांनी जे सांहगतले कक, माझ्या उिरात आमचा बाळ र्ाढत आहे ते सत्य
असणार. अशा र्ेळी कोणी खोटे बोलेल असे संभर्त नाही". असें सांगून,
जरत्कारु र्ासुकीचे समाधान करते.
पुढे ती बोलते, "माझा पहत अहधक घोर तप करण्यासाठी
अज्ञातर्ासांत गेला आहे म्हणून मला आता त्याच्या जाण्याचे िुःख र्ाटत
नाही. कारण मीसुद्धा त्याच्या सारखी तपहस्र्नी आहे".
असें संभाषण त्या भार्ंडांचे झाल्यार्र र्ासुकी खूष झाल्यासारखे
दिसते. तो आपल्या बहीणीचे अनेक प्रकारे कौतुक करतो. चांगल्या भेटर्स्तू
हतला िेतो. अशाप्रकारे आपला आनंि िाखर्तो.
जरत्कारुच्या उिरातील गभव चंद्राच्या कला जशा र्ाढतात तसा
सार्काशपणे र्ाढत रहातो. यथार्काश तो जन्म घेतो. एक स्र्गीय सौंियव
असलेला तो बाळ सर्व सापांचा आर्डता होतो. कारण त्याच्या आगमनानें
िोनही कु ळांचा उद्धार होणार असतो.

तो र्ासुकीच्या घरातच मोठा होतो. त्याला हशकर्ण्यासाठी भृगुचे
हपता, च्यर्न ऋषींची नेमणूक के लेली असते. अहत बुहद्धमान र् अनेक उत्तम
गुणांनी पररपूणव असा तो त्या जरत्कारू िांपत्याचा पुत्र र्ाढत असतो.
जात्याच तो र्ासनापासून पूणव उिास र् संतप्रर्ृहत्तचा असा असतो. त्याचे
नांर् अष्टीक ठे र्ले गेले कारण, त्याच्या हपत्याने आपल्या पत्नीचा त्याग
करतांना उद्गार काढलेले असतात, अष्टीक, कोणीतरी, तो र्जनाने भारी
असतो. त्याची काळजी त्याचा मामा र्ासुकी घेत असतो र् त्यामुळे तो
सापांतच मोठा होत असतो. त्याचे एकं िर रुप महािेर्ासारखे दिव्य, पहर्त्र
असते. अष्टीक सर्व नागांच्या गळ्यातील ताईत असें झालेले असते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा अठ्ठेचाळीसार्ा
संपतो.

भाग

आदिपर्व भाग एकोणपन्नासार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक हर्चारतात, सौती आता मला सांग जनमेजय राजाने
त्याच्या आमात्यांकडे त्याच्या हपत्याच्या मृत्यूबद्दल (स्र्गावरोहणाबद्दल) काय
चौकशी के ली. सौती त्यार्र उत्तर िेतो, आता ब्राह्मणानो, जनमेजय राजाने
काय हर्चारले र् त्याला काय उत्तरे हमळाली ते सांगतो.
जनमेजय हर्चारतात, तुम्हाला माझ्या हपत्याच्या मृत्यूबद्दल काय
माहहती आहे ती मला सांगा. तो महान राजा कसा मेला ते सांगा. माझ्या
हपत्याच्या आयुष्यातील सर्व घटनांचा आढार्ा घ्या म्हणजे मला सर्व कांहीं
समजेल. ते समजले कक, मी जगाच्या भल्यासाठी कांही उपक्रमाची घोषणा
करीन. जर तुम्ही मला ते सर्व सांहगतले नाही तर कांहीं करणार नाही. हे
ऐकू न आमात्य महाशय बोलतात, "आपण आपल्या ख्यातनाम हपताश्रींच्या
जीर्नाची माहहती हर्चारत आहात र् त्यानंतर त्याचे िेहार्सान कसे झाले
तेसुद्धा आपल्याला समजून घ्यार्याचे आहे हे समजले".
"तुझा हपता अहतसद्गुणी र् उच्च िजावचा आसामी होता. प्रजेचा
हहतासाठी तो सिैर् झटत असें. प्रजेचे संरक्षण हा त्यांच्या जीर्नाचा मुख्य
उद्देश होता. न्याय र् पूण्यप्रभार् ह्ाचा ते साक्षात्कार होता.

तो राजा असा होता कीं, समाजातील चारही र्णव आपापले काम
प्रामाहणकपणे करीत होते ते त्याच्या प्रभार्ामुळे. तो राजा पृथ्र्ीची सेर्ा
करण्यात मग्न असें. तो अजातशत्रू होता र् त्याने कधी कोणाचा द्वेष के ला
नाही. त्याचे सामथ्यव अप्रहतम होते. प्रजापहत जसें सर्व प्राहणमात्रांशी
समानतेने र्ागत असतं तसांच हा राजा, तुझे हपताश्री, सर्व प्राहणमात्रांशी
सारख्याच प्रेमाने र्ागत असतं".
"सगळे चारही र्णावचे प्रजाजन सुखी र् समाधानी होते त्यांच्या
राज्यात. र्ृद्ध, पोरकी मुलं, हर्धर्ा, अपंग अशा सर्वजणांची तो काळजी घेत
असें. स्र्ताच्या अपत्याप्रमाणे तो त्यांची काळजी घेत असें. श्रीमंत,
र्ैभर्संपन्न असा तो राजा सत्यर्ािी, सव्यसाची, हशस्तबद्ध, शरद्वत गुरुचा
हशष्य होता. लोकांना तो राजा माधर्ासारखा हप्रय होता".
"सर्ांना हप्रय असलेला तुझा हपता अहभमन्यूचा पुत्र उत्तराच्या
पोटी जन्मला होता जेव्हां कु रु र्ंश नष्टप्राय झाला होता. म्हणून त्याचे नांर्
पररहक्षत (र्ंशाचा शेर्टचा अशा अथी) असें ठे र्ले होते. सर्व शास्त्रे र् तंत्रांचा
जाणकार, राजाच्या कतवव्याचा ज्ञाता असा सर्व गुणसंपन्न तुझा हपता होता.
त्याचा त्याच्या र्ासनांर्र पूणव संयम होता, तसेच तो बुहद्धमानसुद्धा होता.
त्याची स्मरणशिी तीव्र होती, राजकारणशास्त्र, हनतीशास्त्र, अशा सर्वच
हर्षयात तो तरबेज होता. त्यांने त्याच्या मृत्यूपयंतच्या काळात एकं िर साठ
र्षे राज्य के ले होते. त्यांच्या िुःखि मृत्यूनंतर तुमची राजगािीर्र नेमणूक

झाली. तुमची नेमणूक तुमच्या बालपणी झाली आहे. तुम्हीसुद्धा तुमच्या
हपताश्रीप्रमाणे सर्व प्राहणमात्रांचे संरक्षण करीत अहात".
हे ऐकल्यार्र जनमेजय बोलतात, "आमच्या घराण्यात गेल्या
हपढ्यातून असा एकही राजा जन्मला नाही ज्याने प्रजेचे हहत संरक्षण के ले
नाही. हर्शेषकरून माझ्या हपताश्रींचे उिाहरण पहाता येईल. तरीसुद्धा
त्यांचा अंत कसा झाला ते समजून घेण्यास मी उत्सुक आहे". त्याबद्दलाचा सर्व
र्ृतांत आपण मला हर्षि करार्ा.
पुढे सौती सांगतो, अशाररतीने आिेश हमळाल्यामुळे राजाचे
आमात्य जे नेहमीच राजाच्या हहताच्या गोष्टी करतात ते राजाला पररहक्षत
राजाच्या अंत समयीची सर्व माहहती सांगतात. ती अशी, "आपले हपताश्री
प्रजेचे संरक्षण र् स्र्ास्थ्य ह्ाकडे सिैर् लक्ष िेत असतं. अशात त्यांना हशकार
करण्याचा छंि लागला. त्यांना त्यांचे पूर्वज पंडु ह्ांच्या प्रमाणे हनष्णात
हशकारी होण्याचा त्यांचा मानस होता. त्याकरतां त्यांनी जास्त काळ
हशकारीत घालर्ण्याचे ठरर्ले होते. त्याकारणांनी आपल्या हपताश्रींनी सर्व
राज्यकारभार आमच्या हाती सुपूिव के ला होता".
"असेंच एकिा हशकारीर्र असतांना पररहक्षत राजा एका सांबराला
बाण मारतात पण तो लक्ष्यार्र लागूनही तो सांबर र्नात पळू न गेला. राजा
त्याच्या मागे धार्त गेला पण तो राजाला कोठें च सांपडला नाही कारण,
हातात असलेला धनुष्य र् बाणांचा भाता ह्ांच्या भारामुळे तो पाहहजे तसा
पाठलाग करू शकला नाही, आहण ते सांबर त्याच्या हातून हनसटला.

त्याहशर्ाय राजेसाहेबांचे र्यसुद्धा झाले होते, ते त्यार्ेळी ऐंशी र्षांचे होते
त्यामुळे ते पाठलाग करण्यामुळे थकू न गेले. थकर्ा र् तहान ह्ामुळे ते
अस्र्स्थ झाले होते, त्यांचा हर्र्ेक धुसर झाला होता. अशा अर्स्थेत ते
असतांना त्यांना र्नात एक ऋषी ध्यानस्थ बसलेले दिसतात. तो महान ऋषी
मौनव्रतात आहे हे मात्र त्यांच्या ध्यानात आले नाही, के र्ळ थकव्यामुळे
राजांचा हर्र्ेक कमी झाला होता. त्यांने त्या डोळे उघडे ठे र्ून त्राटकात मग्न
असलेल्या ऋषीस प्रश्र्न हर्चारला कीं, त्यांनी असें एक सांबर पाहहले कां
ज्याला बाण लागला आहे. पुनः पुन्हा हर्चारूनही तो व्रतस्त ऋषी त्याचे
मौन न सोडता तसांच बसून होता त्यांने कांहींच उत्तर दिले नाही. राजाचा
हर्र्ेक सांपला होता र् त्याला उत्तर न िेणार्या त्या ऋषीस शासन
करण्याच्या मानसातून, राजा तेथे जर्ळच पडलेला एक मृत सपव त्याच्या
बाणाच्या टोकांने उचलून त्या श्रेष्ठ ऋषीच्या खांद्यार्र ठे र्तो. राजाच्या
हर्र्ेकाचा अभार् झाल्यामुळे त्याला तो एक महान तपस्र्ी आहे हे ध्यानात
आले नाही र् असा प्रमाि तुमच्या हपताश्रींच्या हातून झाला. राजाने त्या
महान ऋषीचा घोर अपमान के ला होता. खांद्यार्र मृत साप ठे र्ला तरी तो
त्राटकांत रमलेला ब्राह्मण शांत होता र् त्यांने कोणतीही नाराजी सुद्धा व्यि
के ली नाही. ते तसेंच त्यांच्या ध्यानात मग्न होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा एकोणपन्नासार्ा भाग
संपला.

आदिपर्व भाग पन्नासार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगत असतो, आमात्य राजाला नंतर सांगतात, तो
राजाहधराज थकलेल्या अर्स्थेत, भुकेला असा त्याच्या हनर्ासी परत येतो.
राजा त्यांनी जे बिकमव के ले होते ते पूणवपणे हर्सरून आपल्या हनत्य कामांत
गुंतून गेला.
तो महान मुनी ज्याचे नांर् समीक होते त्यांच्या आश्रमात अनेक
स्नातक हर्द्याभ्यासासाठी हनर्ासी होते. त्यांबरोबर समीक ऋषींचा एक पुत्र
श्रृग्नी सुद्धा रहात असें. तो लहान होता परं तु, त्याचे तपोसामथ्यव मोठे होते
तसांच तो हशघ्रकोपीसुद्धा होता. तो त्याच्या घोर तपस्येत रहात असें, तो
िररोज त्याच्या हपत्याकडे जाऊन त्यांची पुजा करीत असें. हपत्याने आिेश
दिल्याकारणांने तो त्या दिर्शी आपल्या हपत्याच्या आश्रमात आला होता.
आश्रमात आल्यार्र त्याला त्याच्या हपत्याचा अर्मान राजांने कसा के ला ते
त्याच्या त्या आश्रमातील सर्ंगड्यांकडू न समजते. आपल्या हपत्याची कांहीं
चूक नसता राजा कां असें र्ागला हा त्याचा प्रश्र्न होता. एर्ढ्या मोठ्या
ऋषीचा जर असा अपमान होणार असेल तर तो राजा जगण्यास लायक
नाही असा हर्चार श्रृग्नी करत होता. तो म्हणतो. ज्याच्या आश्रयाने आम्ही
त्याच्या राज्यात रहातो तो राजाच जर अशाररतीने के र्ळ मौन करणार्या
तपस्व्याचा अपमान करणार असेल तर त्या राजाला जगण्याचा अहधकार

नाही. असें मनात धरून तो बालक ऋषीपुत्र श्रृग्नी तुमच्या हपताश्रीस शाप
िेतो. जरी र्याने लहान होता तरी त्याचे तपोसामथ्यव मोठे होते. त्याने
आर्ेगांने हातात पाणी घेतले र् पंचमहाभूतात अध्यव सोडत तो मोठ्याने
आिेश िेतो, "माझ्या तपोसामथ्यावचा प्रभार् पहा, माझ्या आिेसानुसार तक्षक
येत्या सात दिर्सांत पररहक्षत राजाला, ज्या नीचांने माझ्या पहर्त्र तपस्र्ी,
हनरपराध हपत्याच्या गळ्यात मृत साप हारासारखा घातला, िंश करे ल र्
त्यामुळे तो राजा यमसिनास जाईल".
अशाररतीने रागात शापर्ाणी बोलून तो लहान बालक, श्रृग्नी
आपल्या हपत्याच्या जर्ळ जाऊन रडू लागला. तो हपत्यास त्याने दिलेल्या
शापाची र्ाताव सांगतो. ते ऐकू न तो तपस्र्ी ऋषी आपल्या सुसंस्कृ त
पट्टहशष्याला तुमच्या र्डलांकडे पाठर्तो. त्या पट्टहशष्याचे नांर् गौरमुख
होते. तो हशष्य राजाकडे आल्यार्र थोडी हर्श्रांहत घेऊन मग सांगतो कक,
राजाच्या प्रमािामुळे हचडलेल्या त्याच्या मुलांने शाप दिला आहे, तो
शापसुद्धा त्याने सांहगतला. गौरमुखांने ऋषीचा मानस काय ते सुद्धा
सांहगतले र् जरी ऋषीने राजाला त्याच्या प्रमािाबद्दल क्षमा के ली असली
तरी त्याच्या नासमज मुलांने त्याच्या तपोसामथ्यावचा र्ापर करून राजाला
शाप दिला आहे. त्या शापाला उःशाप शक्य नाही. म्हणून राजांने प्रसंगाचे
गांहभयव लक्षात घेऊन आर्श्यक ती व्यर्स्था करार्ी.
ते समजल्यार्र पररहक्षत राजाने तक्षकाच्या हर्षाला उलटर्णारे
मंत्र जाणणारे मांहत्रक र् र्ैद्य इत्याकिची व्यर्स्था असलेल्या अशा एका गृहात

रहाण्याची व्यर्स्था के ली. काश्यप ऋषींना ते समजले तेव्हां ते राजाला मित
करण्यासाठी येण्यास हनघाले. परं तु, तो तक्षक, सापांचा राजा, त्यांना र्ाटेत
अडर्ून हर्चारतो, कोठे चालला अहात काश्यप मुनी? मुनीर्र सांगतात कीं,
ते राजाला तक्षकाच्या हर्षापासून र्ाचर्ण्यास जात आहेत. त्यार्र तक्षक,
जो एका ब्राह्मणाच्या सोंगात असतो, काश्यपाला सांगतो कीं, तोच तक्षक
आहे असे बोलून नंतर तो काश्यपाला आव्हान िेतो कक, जर तो त्यांने
चार्लेल्या कोणालाही पुनजीहर्त करू शकतो तर ह्ा र्डाच्या झाडाला मी
चांर्तो ते मेल्यार्र तू पुन्हा जीर्ंत करून िाखर्. असें बोलून तक्षक त्या
बाजूला असलेल्या र्डाच्या झाडांस कडकडू न चांर्तो र् त्या बरोबर ते झाड
पेट घेते र् जळू न जाते. त्या झाडार्र बसलेला एक र्नर्ासी सुद्धा जो त्यांना
लपून पहात असतो, त्या बरोबर जळू न जातो. त्याची राख होऊन बाजूला
पडते. काश्यप मुनी त्या राखेर्र आपल्या मंत्रांचा प्रयोग करून ते र्डाचे झाड
पुनः जीर्ंत करतात. त्याबरोबर तो र्नर्ासी सुद्धा जीर्ंत होऊन लपून
रहातो. ते पाहहल्यार्र आपली मात्रा काश्यपापुढे चालत नाही हे लक्षात
आल्यार्र तक्षकांने िुसरी क्लुप्ती र्ापरण्याचे ठरर्ले. तो हर्चारतो राजाला
माझ्या हर्षापासून र्ाचर्ण्यामागील उद्देश काय? काश्यप सांगतात, अथावतु्
िहक्षणा, तेव्हां तक्षक त्याला िुप्पट िहक्षणा िेऊन परत जाण्यास सांगतो र् ती
िुप्पट िहक्षणा घेऊन तो मुनी हनघून जातो.
अशाररतीने तक्षक त्याचा मागव मोकळा करून आमच्या राजाला
त्याच्या िालनात कपटाने हभडू न चांर्तो र् त्यामुळे तुझा बाप मरतो. आम्ही

के लेली कोणतीही संरक्षणाची व्यर्स्था तक्षकाला अटकार् करू शकत नाही.
ही आहे आपल्या आधीच्या राजाच्या मृत्यूची कथा.
एर्ढे सांगून ते आमात्य राजाला सांगतात कक, त्यानंतर तुमची
नर्ीन राजे म्हणून नेमणूक झाली.
आपल्या हपताश्रींच्या मृत्यूची कथा ऐकू न र् उतंक ऋषीचा आिेश
पाहून आपण काय करार्े ते ठरर्णार आहात.
पुढे सौती सांगतो, जनमेजय राजा आमात्यांना हर्चारतो, "तुम्ही
मला जी र्डाच्या झाडाची राख झाल्याची कथा सांहगतली ती र्नात घडली
मग तुम्हाला कशी समजली? जर काश्यप आले असतें तर माझे बाबा
तक्षकाच्या हर्षाने मेले नसते. आहण जर असें झाले असते तर त्या तक्षकाची
सर्वत्र अपदकती झाली असती. तो सर्ांचा चेष्टच
े ा हर्षय बनून राहहला
असता. पुढे जनमेजय राजा त्याच्या मंत्र्यांस सांगतो तक्षकाला मी हशक्षा
करणार पण त्या आधी मला समजले पाहहजे कीं, तुम्हाला त्या र्डाला
काश्यपानी जीर्ंत के ले हे कसे समजले? ते जर समजले तरच मी हा
सपवसंहारक यज्ञ करीन.
त्यार्र आमात्य राजाला सांगतात, "त्याचे असें झाले कक, जेव्हां
काश्यप र् तक्षक त्या र्नात बोलत होते त्यार्ेळी ज्या र्डाच्या झाडाला
तक्षक चांर्ला त्याच झाडार्र एक र्नर्ासी त्या झाडाच्या सुकलेल्या
काटक्या काढण्यासाठी चढला होता तो त्यांचे संभाषण ऐकत होता. तक्षक
त्या झाडाला चांर्ला तेव्हां ते र्डाचे झाड जळाले त्याबरोबर तो

र्नर्ासीसुद्धा जळू न गेला होता र् काश्यपांनी त्यांच्या मंत्रसामथ्यावने जसें ते
झाड जीर्ंत के ले तसा तो इसमसुद्धा जीर्ंत झाला होता. त्यांनेच हे सर्व
कथानक आम्हाला सांहगतले म्हणून समजले. एर्ढे बोलून आमात्या राजाला
हर्चारतात, आता काय करार्याचे त्याबद्दलच्या सुचना आपण कृ पया
कराव्यात. सौती पुढे सांगतो, जनमेजय राजा हे सर्व र्ृतांत ऐकू न हर्षण्ण
मनाने िुःखी झालेला, रडू लागला. आपल्या र्डलांना र्ाचर्ता आले असते
पण ते झाले नाही त्याबद्दल त्याला िुःखार्ेग आर्रता आला नाही र् तो
मोठ्यानो ओरडला. जनमेजय राजा त्या िुःखी अर्स्थेत कांहीं हर्चार करतो
र् आपल्या मंत्र्याना सांगतो, "मी तुमच्या कडू न माझ्या हपत्याच्या मृत्यूची
माहहती ऐकली, आता माझा हनश्र्चय काय ते सांगतो, माझ्या हपत्याला
मारणार्या तक्षकाचा नाश जेर्ढा लर्कर करतां येईल तेर्ढ्या लर्कर के ला
पाहहजे, त्याला शासन झालेंच पाहहजे. तक्षकांने माझ्या हपत्यास जाळू न
टाकले त्यात श्रृग्नी के र्ळ हनहमत्तमात्र होता. मुख्य िोषी तक्षक आहे कारण,
त्यांने काश्यप ऋषींना कपटाने परत पाठर्ले र् माझ्या हपत्याचा मृत्यू
त्यामुळे झाला म्हणून तक्षक हांच एकमेर् माझ्या बापाचा मारे करी ठरतो.
उतंक ऋषीला सुद्धा त्यांनेच फसर्ले म्हणून आता मी तक्षकार्र सूड उगर्ून
माझ्या बापाच्या मृत्यूचा र्चपा काढणार आहे. असें के ल्याखेरीज मला शांहत
नाही. त्यामुळे माझ्यासह ऋषी उतंक आहण तुम्ही सर्व समाधानी होणार
असें मी समजतो".
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा पन्नासार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग एकार्न्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती पुढे सांगतो, राजा जनमेजय त्याच्या मंत्र्यांना आपला
हनश्र्चय सांगतो कीं, त्या तक्षकाचा र् त्याच्या र्ंशाचा नाश करण्याचा
उपक्रम त्यांने हाती घेण्याचे ठरर्ले आहे, त्यार्र त्याचे सर्व मंत्री त्याला
अनुमोिन िेतात. त्यानंतर त्या कामासाठी आर्श्यक असलेले ऋहद्वक
(ऋग्र्ेिानुसार यज्ञ करणारे ब्राह्मण) त्यांने आमंहत्रत करण्याचे ठरहर्ले. राजा
त्याच्या सल्लागारांना हर्चारतो, पुराणात अशा यज्ञाचा उल्लेख आहे कां?
त्यार्र एक सपवयज्ञ असल्याचे त्याच्या हनिशवनात आणले जाते. असा यज्ञ
िेर्ांनीच योजला आहे र् तो आपणच करणार असा संकेतसुद्धा आहे असें
राजाला सांहगतले जाते, ते ऐकू न जनमेजय राजाचा उत्साह हद्वगुहणत होतो र्
त्या यज्ञाच्या कामास प्रारं भ करण्याची आज्ञा राजा िेतो. पुराणातील त्या
संिभावनुसार तक्षकाचा मृत्यू जनमेजयाच्या कडू नच होणार असें सांहगतले
आहे. हे ऐकू न राजा त्या यज्ञासाठी कोणती तयारी करार्याची त्याबद्दलच्या
चौकशा सुरु करतो. र्ेिशास्त्रात प्रर्ीण असलेले ऋहद्वक बोलर्ले जातात.
यज्ञासाठी एक जागा हनहश्र्चत के ली जाते र् तेथे होमकुं ड बांधण्यास
सुरुर्ात होते. सर्व तयारी के ल्यार्र एक अघटीत घटना होते. ते असें, यज्ञकु ड
उभारण्याचे काम करणारा एक तज्ज्ञ जो खानिानी अशा सुतकु ळाचा असतो,

त्याचे नांर् लोहीताक्ष असते, जो त्याच्या कामात हनष्णात असतो र् त्याचे
ह्ा हर्षयाचे ज्ञान र्ािाहतत आहे, तो राजाला सांगतो कीं, "हे राजा, ज्या
मातीर्र र् ज्या समयी ह्ा यज्ञकुं डाचे प्रयोजन के ले गेले तो मुहूतव पहाता असें
दिसते कक, हा यज्ञ अपेक्षे प्रमाणे हसध्िीस जाणार नाही. ग्रह रचना असे
िाखर्ते कक, एक ब्राह्मण हा यज्ञ होऊ िेणार नाही"! हे ऐकू न राजा त्या
यज्ञाच्या संरक्षणाथव नेमलेल्या पहारे कर्यांस आज्ञा िेतो कीं, त्या भागात
राजाच्या परर्ानगी हशर्ाय कोणाही प्रर्ेश करू शकणार नाही.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा एकार्न्नार्ा भाग

आदिपर्व भाग बार्न्नार्ा
(अष्टीक पर्व चालू)

सौती सांगतो, त्यानंतर सपवसंहारक यज्ञ यथासांग प्रारं भ होतो.
शास्त्रात सांहगतल्याप्रमाणे यज्ञाचे पुरोहहत, जे अशा कामात हनष्णात होते ते,
यज्ञाचे कायव सुरु करतात. काळे र्स्त्र पररधान के लेले र् आगीच्या धगीमुळे
लाल डोळे झालेले ते यज्ञ पुरोहहत साजूक तुपाची धार यज्ञातील अग्नीत
सोडत मंत्रोच्चार करीत असतात. त्यामुळे सर्व सपांच्या हृियाचे ठोके धडधडत
होते, आहण त्या यज्ञकु डातील अग्नीत ते एकामागोमाग एक असें जाऊन पडू
लागले. त्यांचा आकांत सर्विरू ऐकू येत होता. एकमेकांना आपल्या र्ेटोळ्यात
पकडू न र्ळर्ळत ते नाइलाज झाल्या सारखे त्या यज्ञकु डाकडे खेचले जात
होते. कांहीं काळे , कांहीं हपर्ळे , कांही लाल अशा हर्हर्ध र्णावचे ते साप
मोठमोठ्यानो ककचाळत त्या यज्ञकु डाकडे जात होते. कांहीं र्ृद्ध कांहीं तरुण र्
कांही लहान असा सर्वच र्यांचे ते त्यात होते. त्यातील कांहीं साप फार मोठे
होते र् कांहीं बारीक होते असें हर्हर्ध आकाराचे ते साप यज्ञकु डातील आगीत
भस्मसात होण्यासाठी खेचले जात होते. हजारोंच्या संख्येने ते साप त्या
अग्नीत बळी दिले गेले. बळी गेलेल्यात कांहीं हत्तीच्या सोंडीसारखे होते तर
कांहीं घोड्यासारखे दिसत होते. त्यांच्यातील जहाल हर्षाचे फर्ारे उडत
होते. त्यांच्याच मातेच्या शापामुळे ते अशाररतीने अग्नीत भस्मसात होत होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा बार्न्नार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग त्रेपन्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक सौतीला हर्चारतात, मला सांग त्या यज्ञासाठी कोणते मोठे
हर्द्वान ऋषी ऋहद्वक म्हणून आमंहत्रत के ले गेले होते? तसेंच मला सांग कोण
सिस्य होते त्या भयंकर यज्ञासाठी? हे सर्व आम्हाला तपहशलर्ार सांगा
म्हणजे, अशा सपवसंहारक यज्ञात कोणांचा हातभार होता ते समजेल. सौती
त्यार्र बोलतो, ठीक आहे, मी त्या सर्व ऋहद्वक र् सिस्यांची नांर्े सांगतो.
ब्राह्मण चंिर्गवर् प्रमुख होत्री होते, ते अशा कामासाठी ख्यातनाम होते र् ते
च्यर्नाच्या घराण्यातील होते. त्यांचे र्ेिाचे ज्ञान हनसंशय होते. िुसरे र्ृद्ध
ब्राह्मण कौत्स, ते उद्गत्री म्हणजे र्ेिांतील ऋचा बोलणारे होते. जेहमनी
ब्राह्मण होते, सणवगर्व आहण हपगल अध्र्यूव, व्यास त्यांच्या हशष्य र्
पुत्राबरोबर आले होते, उद्दलक. प्रमातक, स्र्ेतके तू, हपगल, अहसत, िेर्ल,
नारि, पर्वत, अत्रेय, कुं डजाथर, ब्राह्मण कालघात, र्त्स्य, र्ृद्ध श्रुतश्रर्स जे
सिैर् जपात मग्न असतं आहण जे त्यांच्या र्ेिाच्या ज्ञानाबद्दल ख्यातनाम
आहेत. कोहल, िेर्शमाव, मुग्िल, सामसौरर् आहण इतर बरे च ब्राह्मण सिस्य
म्हणून आले होते.

जसें ऋहद्वक यज्ञकुं डात साजूक तुपाची धार लार्तात तशी ते
भयंकर र्ीष असलेले साप, जे सर्ांना त्यांच्या हर्षाने घाबरर्त ते, त्या
यज्ञकुं डात येऊन पडू लागले.
त्या अग्नीत त्याच्यातील चरबी र् मांस करपत असल्यामुळे सर्वत्र
त्याची िुगंधी पसरली होती. यज्ञकुं डातून ती चरबी र् मेि हर्तळल्यामुळे
त्याची निी र्हार्ी असे ते त्या कु डातून बाहेर र्ाहत होते.
हे होत असतांना, ह्ा यज्ञाची खबर समजल्याने घाबरलेला तक्षक,
सपांचा राजा, इं द्राच्या िरबारात हा यज्ञ थांबर्ण्यासाठी कांहीं कारर्ाई
करार्ी अशी मागणी करण्यासाठी गेला. सर्वकांहीं ऐकल्यार्र इं द्र त्याला
आश्रार्ासन िेतो कक, त्याला ह्ा यज्ञामुळे कांहीं धोका होणार नाही. त्यांने
तक्षकाला सांहगतले कीं, ब्रह्मिेर्ांने इं द्राला असें आश्र्र्ासन दिले आहे. म्हणून
तक्षकांने काळजी करू नये. अशाप्रकारे आश्र्र्ासन हमळाल्यार्र तक्षक
इं द्राच्या घरात रहाण्यास जातो.
सौती पुढे सांगतो जरी तक्षकाला अभय हमळाले तरी र्ासुकी मात्र
हचतेत होता कारण त्याच्या कु टूंबातील बरीच यज्ञात नष्ट झाली होती र्
आणखीन नष्ट होण्याच्या मागावर्र होती. तो िुःखाने व्यहथत झाला होता.
त्यांने त्याच्या बहीणास, जरत्कारुला बोलार्ून सांहगतले कक, त्याचे शरीर
जळत आहे. ह्ा संहारामुळे तो अहतिुःखी झाला असून बेहोष होण्याइतपत
पररहस्थती झालेली आहे. मला अशी हभती र्ाटते कीं, ह्ा यज्ञकु डात
माझासुद्धा बळी जाईल कक, काय असे र्ाटते. ज्या अथी हा यज्ञ सर्व सापांचा

नाश करण्यासाठी आहे, त्यात माझासुद्धा क्रम लागेल. ते होऊ नये म्हणून मी
तुला हर्नंहत करतो कक, तुझ्या मुलाला, सांग कक, त्याचे नातेर्ाईक मरणाच्या
िरर्ाज्यात पडले आहेत त्यांना त्याने त्यांच्या तपोसामथ्यावने र्ाचर्ार्े. हे मी
तुला सांगतो कारण, असें करण्यास मला ब्रह्मिेर्ांने सांहगतले आहे. तुझा पुत्र
जो र्ेि चांगले जाणतो त्याला मित करण्यास सांग. त्याला सर्व ज्ञानी र्
र्डीलधारे फार मानतात तो कांहीतरी करून हे गंडांतर िूर करील असें
र्ाटते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा त्रेपन्नार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग चौपन्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

सौती सांगतो, त्यानंतर र्ासुकीची बहीण जरत्कारु आपल्या
लाडक्या मुलांस बोलार्ते र् र्ासुकीने जसे हतला पढर्ले तसें सांगते, "माझ्या
बाळा, आता ती र्ेळ आली आहे ज्यासाठी मी तुझ्या हपत्याशी लग्न के ले. आता
तुला तुझे काम करण्याची र्ेळ आली आहे". ते ऐकू न अष्टीक, कु तुहलाने
आपल्या आईस हर्चारतो, "काय कारण होते ज्यासाठी तुझा माझ्या
र्डीलांशी हर्र्ाह माझ्या मामाने लार्ला? मला सांग माते, मी काय के ले
पाहहजे". ते ऐकू न जरत्कारु हर्चहलत न होता त्याला सांगण्यास सुरुर्ात
करते, कारण, हतलासुद्धा हतच्या र्ंशाचा अशाप्रकारे नाश होणे मान्य नव्हते.
ती सांगू लागते, "माझ्या गुणी बाळा, नीट ऐक, सर्व सापांची माता कद्रु, हीने
हतच्याच मुलांना रागाच्या भरात शाप दिला कक, ते जळू न मरतील. ती असा
शाप िेते कक, "तुम्ही माझे ऐकले नाही र् उच्चैश्रर्स घोड्याच्या शेपटाच्या
के सांना हबलगून ती शेपूट काळी िाखर्ण्याचे नाकारले म्हणून शाप िेते कीं,
जनमेजयाच्या यज्ञात तुम्हाला र्ायू जाळू न टाकील र् तुम्ही सर्व नरकात
जाल". त्यार्ेळी ब्रह्मिेर् तेथे हजर होते र् त्यार्र ते तथास्तू

असेसुद्धा

बोलले. ते बोलणे र्ासुकीने म्हणजे तुझ्या मामाने ऐकले. त्या शापातून सुटका
व्हार्ी म्हणून िेर्ांकडू न संरक्षणाची अपेक्षा के ली. कारण, िेर्ांना अमृत

हमळर्ून िेण्यात तुझ्या मामाने मोठीच मित के ली होती. त्याकारणांने िेर् र्
स्र्तः हर्ष्णू र्ासुकीच्या उपकाराची जाणीर् ठे र्ून होते. र्ासुकींने त्यांना
हर्चारले कक, हा शाप कसा व्यथव करता येईल?
हर्ष्णू र्ासुकीला सांगतात कीं, जर जरत्कारू ऋषी त्याच्याच
नांर्ाच्या बायकोबरोबर लग्न करील र् त्यांना एक पुत्र होईल तो पुत्र तुम्हाला
ह्ा शापापासून मुिता िेईल. ते ऐकल्यार्र तुझ्या मामाने माझे नांर्
जरत्कारु ठे र्ले र् जेव्हां ऋषी जरत्कारू, जो तुझा बाप आहे, लग्न करण्याची
इच्छा करील तेव्हा मला त्याला लग्नात िेण्याचे ठरर्तो. अशाररतीने माझा र्
तुझ्या र्डलांचा हर्र्ाह संपन्न झाला. त्यातून तुझा जन्म झाला आहे. माझ्या
बाळा आता ती

र्ेळ आली आहे, आता तू तुझ्या घराण्याचे संरक्षण

करार्याचे आहे. ते तूं करशील नां"? असे एर्ढे बोलून अष्टीकची आई थांबते.
"जर तू ते नाही के लेस तर माझा तुला जन्म िेण्याच उद्देश व्यथव जाईल. आता
सांग तू काय करणार आहेस"?
सौती पुढे सांगतो, ते त्याच्या आईचे उद्गार ऐकू न अष्टीक त्याच्या
आईस बोलतो, "माते मी तुझी इच्छा पूणव करीन. मामांना सांग कांहीं काळजी
करू नका. मी त्या शापापासून सर्व सापांची मुिता करीन. अशा प्रसंगी
कोणीही खोटे बोलत नाही. मी राजा जनमेजयाच्या त्या यज्ञ रठकाणी जाऊन
राजाचे मन हजकीन र् हा यज्ञ बंि करीन. माझा ह्ाबद्दलचा हनणवय ठाम आहे
त्याबद्दल तीळमात्र शंका बाळगू नये".

ते ऐकू न र्ासुकी अष्टीकास बोलतो, माझ्या मातेच्या शापामुळे माझे
हृिय हपळर्टले गेले आहे. सर्व जग माझ्या भोर्ती गरगरा दफरत आहे असें
र्ाटते. ते ऐकू न अष्टीक त्याला आश्र्र्ासन िेतो कक, माझ्यार्र हर्श्र्र्ास ठे र्ा.
मी हे काम करूनच येईन. त्या यज्ञाच्या आगीला अहजबात घाबरू नका. अशी
हशक्षा जणुकाय जगाच्या अंतीचा भडका असार्ा. पण मी तो हर्झर्ून टाकीन
त्याबद्दल खात्री बाळगा.
सौती पुढे सांगत असतो, एर्ढे बोलणे झाल्यार्र तो महान ब्राह्मण,
अष्टीक यज्ञाच्या रठकाणी जाण्यास हनघतो. तेथे गेल्यार्र तो पहातो कीं,
यज्ञाच्या प्रांगणात कोणालाही प्रर्ेश दिला जात नव्हता. मोठे मोठे सिस्य र्
स्र्ाध्यायी तेथे जमले होते परं तु, त्यांनासुद्धा आंत प्रर्ेश नव्हता. ज्यांना प्रर्ेश
हमळाला ते यज्ञकुं डाच्या प्रांगणात प्रर्ेश करतांना राजाची स्तुती करणारी
कर्नं मोठ्यामोठ्यानी गांत होते. ऋहद्वक र् सिस्य त्या स्तुती गाण्यात
सामील होत होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा चौपन्नार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग पंचार्न्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

तेथे यज्ञकुं डाच्या पररसरात प्रर्ेश के ल्यार्र अष्टीक ओरडू न सांगतो,
सोम र् र्रूण आहण प्रजापहत ह्ांनी असांच एक बळीचा यज्ञ पूर्ी प्रयाग
स्थळी के ला होता. त्यात हजारो गोर्ंशांचा बळी त्यांने दिला होता
प्रजापहतला संतुष्ट करण्यासाठी. परं तु, अहो राजश्री, भरतर्ंशाचे श्रेष्ठी,
पररहक्षत राजांचे सुपुत्र, तुमचा हा यज्ञ त्या प्रमाणेच उत्तम आहे. शक्र (इं द्र)
राजांने असेंच शंभर बळीचे यज्ञ के ले होते. त्यात अगहणत हरण, सांबर असें
श्र्र्ापि बळी दिले होते िेर्ांना संतुष्ट करण्यासाठी परं तु, तुमचा हा यज्ञ त्या
यज्ञाच्या पेक्षा हजारपट चांगला आहे. ते सर्व आपल्या भल्यासाठी के ले जात
आहे. यमाने के लेले बळीचे यज्ञ हरीमेध, त्यात माणसांचे हजारो बळी दिले
गेले होते. तसेंच राजा रहतिेर्, ह्ांचा बळीचा यज्ञ, मयिेशातील राजा
चसहर्िू तसेंच र्ैश्रर्नाचा बळीचा यज्ञ ज्यात अगहणत गाईंचा बळी दिला
गेला होता असें अनेक आहेत त्यांच्याशी ह्ा तुमच्या यज्ञाची तुलना करता
येईल. त्या सर्व यज्ञांमुळे आपले भले होओ. अजहमिचा राजा नृग, िशरथाचा
मुलगा युहधष्ठीर ह्ांने के लेला यज्ञ, सत्यर्तीचा पुत्र कृ ष्ण-द्वैपायन अशाने
के लेला यज्ञ ज्यात स्र्ताच कृ ष्ण-द्वैपायन ह्ांनी मुख्य पुरोहहताची भूहमका
के ली होती, अशा सर्ांचे बळीचे यज्ञ ह्ांची आठर्ण यार्ी असा हा यज्ञ आहे.

तेथे ज्यानी ऋहद्वकांचे, सिस्यांची कामं के ली तेंच येथे आहेत हे हर्शेष.
र्ृत्राचा बळी घेणारा ज्याचे तेज सूयावसारखे आहे, ज्याने दिलेल्या भेटी ज्या
कधी संपतच नाहीत. कृ ष्ण-द्वैपायनाकडे हशकलेल्या ऋहद्वकांसारखे कोठे ही
नाहीत असें ऋहद्वक येथे आहेत. तो यज्ञ ज्यात हर्भर्सु र् हचत्रभानु सारखा
अग्नी धडधडत आहे र् काळा धूर सोडत आहेत, िेर्ांना दिलेले साजूक तुपाचे
अध्यव स्र्ीकारत आहेत. ह्ा जगात असा राजा जो सर्व प्रजेची हपत्यासारखी
काळजी घेतो जो त्यागी आहे, आपण यम ककर्ा र्रुणासारखे आहात. साक्षात
न्यायिेर्ता आहात. हातात चमकती हबजली धारण के लेल्या शक्रासारखे
अहात. सर्व प्रजेचे संरक्षक अहात. ह्ा जगात तुमच्या सारखा महान पुरुष
होणार नाही, आहण असा बळीचा यज्ञ कोणीही करू शकणार नाही. खत्र्ंग,
नभग, दिलीप आहण ययाहत, मंधत्री ह्ाच्या सारखे तुम्ही अहात. तेजामध्ये
सूयावसारखे अहात. शब्िाचे पक्के, अगिी जणू हभष्म! र्ाहल्मकी सारखे सुप्त
शिी असलेले, र्हसष्ठासारखे रागांर्र हनयंत्रण असलेले, इं द्रासारखे राजेश्र्र्र
अहात. नारायणासारखे प्रभार्ी अहात. यमासारखे न्याय िेण्यात कायवक्षम
अहात, आपण भगर्ान श्रीकृ ष्णासारखे गुणर्ंत अहात. तुम्ही र्सूंच्या
भहर्तव्याचे धनी आहेस. तुम्ही सर्व त्यागमूती अहात. तुम्ही िामोिरासारखे
शहिमान अहात. आपण जमिाग्नी पुत्र परषुरामासारखे सर्व धमवग्रंथाचे र्
शास्त्रांचे ज्ञाते अहात. सामथ्यावत तुम्ही औरर् आहण तृतीसारखे अहात.
शत्रूच्या मनात भहगरथासारखे तुम्ही हभती उत्पन्न करता.

सौती सांगतो, अशाररतीने, जनमेजय राजाची, त्याच्या बळीच्या
यज्ञाची, त्यात काम करणार्या ऋहद्वक र् सिस्यांची भरपूर स्तुती करून
अष्टीक थांबला. जनमेजय राजा त्या ब्राह्मण अष्टीकाची सर्व लक्षणे तपासतो
र् त्याचे तेज पाहून पुढील शब्ि बोलतो.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा भाग पंचार्न्नार्ा

आदिपर्व भाग छप्पन्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

अष्टीकाची स्तुतीसुमनं ऐकू न राजा जनमेजय मनोमन अहतसंतुष्ट
होऊन बोलतो, हा ब्राह्मण जरी एक लहान मुलगा दिसत असला तरी एकाद्या
र्ृद्ध ऋषीसारखे त्याचे शहाणपण र् अभ्यास पाहून मी संतुष्ट झालो आहे. ह्ा
प्रसंगी मी ह्ा लायक ब्राह्मणाला आहशर्ावि िेऊ इहच्छतो आहे. तरी त्यासाठी
सर्व ब्राह्मणांनी मला परर्ानगी द्यार्ी. ते ऐकू न यज्ञाचे सिस्य बोलतात,
आपण म्हणता ते खरे आहे असा ब्राह्मण राजाच्या कौतुकास पात्र आहे. अशा
ब्राह्मणाची कोणतीही इच्छा राजाने पूणव करार्यास हरकत नसार्ी. पण त्या
आधी एक महत्र्ाचे काम राहीले आहे ते पूणव झाले पाहहजे. तक्षक के व्हाही
येऊन ठे पेल त्याची व्यर्स्था प्रथम करार्ी र् नंतर ह्ा गोष्टी पहाव्यात. सौती
पुढे सांगत रहातो, राजा मात्र अष्टीकने के लेल्या स्तुतीमुळे प्रभाहर्त झाला
होता. म्हणून, त्या प्रभार्ी ब्राह्मणाचे कौतुक करणे, तक्षकाला बळी
चढर्ण्यापेक्षा जास्त महत्र्ाचे समजत होता. राजा त्या ब्राह्मणाला,
अष्टीकाला, हर्चारतो, काय आहशर्ावि पाहहजे.
यज्ञाचे होत्री त्यामुळे नाराज होते. ते राजाला सांगतात, महाराज,
तक्षकाचा बळी अजून झालेला नाही तेव्हां तो झाला पाहहजे कारण अहो

राजश्री, तक्षक आपला शत्रू आहे त्याने आपल्या हपताश्रींची हत्या के ली आहे
तरी ते उरकल्यानंतरच हा आहशर्ावि िेण्याचा उपक्रम संपन्न करार्ा असें
आम्हाला र्ाटते.
ते ऐकल्यार्र राजा जनमेजय म्हणतो, खरे आहे, तक्षकाचा बळी हे
सर्ावत जास्त महत्र्ाचे काम आहे. तो माझा एक क्रमांकाचा शत्रू आहे.
त्यानंतर तो होत्रींना हर्नंती करतो कक, कृ पया यज्ञाचे कायव अहधक र्ेगांने
करार्े म्हणजे तक्षकाचा बळी त्र्ररत साध्य होईल. अहो राजश्री धमवग्रंथातील
संिभावनुसार आहण यज्ञाची िेर्ता जे सांगते त्याप्रमाणे तूतव तक्षक इं द्राच्या
संरक्षणात आहेत.
यज्ञाच्या भयांने तो इं द्राकडे संरक्षण मागण्यास गेला, इं द्राच्या
अनेक धूतव कारर्ायांत तक्षक मित करीत असल्यामुळे इं द्र र् सर्व िेर्
तक्षकाच्या उपकाराखाली िबले गेले आहेत त्यामुळे तक्षकाला त्यांनी स्र्गावत
धरून ठे र्ले आहे. इं द्राने तक्षकाला आश्र्र्ासन दिले आहे कीं, इं द्राच्या घरात
अग्नी तक्षकाला जाळू शकणार नाही असें पुराणाचे ज्ञानी असलेले महान
सुत्रधार लोहीताक्ष, राजाला र् तेथे असलेल्या सर्व सिस्यांस र् ऋहद्वकांस
सांगतात.
सौती पुढे सांगतो, हे ऐकू न राजा जनमेजय अहतशय अस्र्स्थ होतो.
तो तेथे हजर असलेल्या सिस्यांस र् ऋहद्वकांस त्यानी त्यांचे काम
ठरल्याप्रमाणे करीत रहार्े असे आिेश िेतो. ते ऐकू न ते सिस्य र् ऋहद्वक
यज्ञात पुन्हा साजूक तुपाचे अध्यव िेऊन यज्ञाला सुरुर्ात करतात. ते पाहून इं द्र

स्र्तः तेथे प्रकट होतात. त्याच्या रथाभोर्ती सर्व िेर् गोळा झालेले दिसत
होते आहण आर्तीभोर्ती मोठाली ढगं होती. अहो शौनक, तो नजारा िेखणा
होता. त्याहशर्ाय स्र्गीय नर्मतका र् गायक त्यांच्या र्ाद्यांसह तेथे आपले
स्र्गीय गायन गात होते. तक्षकसुद्धा घाबरलेला इं द्राच्या उपर्स्त्रात छोट्या
दकड्याच्या रुपात लपून सर्वकांहीं पहात होता. तो इतरांना दिसत नव्हता.
इं द्राला त्याच्या लव्याजम्याने आलेले पाहून राजा आणखीनच
संतापतो. राजा जनमेजय रांगाने तेथे जमलेल्या ब्राह्मणांस आज्ञा िेतो कीं,
आपले कायव चालू ठे र्ार्े र् जर इं द्र र्ाटेत आला तर त्यालासुद्धा यज्ञात बळी
िेऊन टाका. कोठल्याही पररहस्थतीत तक्षकाचा बळी झालाच पाहहजे.
सौती पुढे सांगतो, राजाची ती आज्ञा इं द्राला समजते तो
आकाशातून खाली येतो त्याचर्ेळी होत्री यज्ञात तुपाचे अध्यव सोडतात र्
तक्षकाचे नांर् घेतात. त्याबरोबर इं द्र तक्षकाला यज्ञाकडे फे कू न िेतो आहण
स्र्तः स्र्गावत पळू न जातो. मंत्रांच्या प्रभार्ामुळे तक्षक यज्ञाच्या अग्नीत
खेचला जातो. तक्षकाचा बळी जाणार हे हनहश्र्चत असते! अशाररतीने
जनमेजयाचा शत्रू बळी गेला असें समजून ऋहद्वक राजाला सांगतात,
महाराज आता आपल्या यज्ञाचा मुख्य उद्देश संपन्न झाला आहे तेव्हां, आता
आपण ह्ा नर्ोदित ब्राह्मणास मनाप्रमाणे आहशर्ावि िेऊ शकता.
ते ऐकू न राजा जनमेजय आनंिात अष्टीकाला बोलतो, "अरे
अतुलनीय िेखण्या ब्राह्मणा, मी तुला तुझ्या योग्यतेचा आहशर्ावि िेऊ

इहच्छतो. तर आता तू सांग, मी तुला काय द्यार्े? जरी तू असें कांहीं मांहगतले
जे िेणे अर्घड आहे तरी ते मी तुला िेणारच".
त्याचर्ेळी ऋहद्वक राजाला सांगतात, "पहा राजा, तक्षक तुमच्या
पूणवपणे कह्ात येत आहे. तो आकाशातून प्रचंड ओरडत खाली कोसळत आहे.
ते सर्व आपल्या मंत्राच्या प्रभार्ाखाली होत आहे". इं द्राने त्याला फसर्ले हे
समजून तक्षक र् त्याच्या बरोबरचे सर्व साप जोर जोरांने ककचाळत यज्ञाच्या
अग्नीत पडत होते. तक्षक बेहोष अर्स्थेत जोर जोरांने श्र्र्ास घेत खाली येत
असतो. आता तो तक्षक यज्ञकुं डात पडणार एर्ढ्यात तो लहान ब्राह्मण,
अष्टीक, राजाला सांगतो, "अहो राजा जनमेजया, जर तुम्हाला मला
खरोखरच िुर्ा द्यार्याचा असेल तर प्रथम हा यज्ञ ताबडतोब आटोपता
घ्यार्ा र् हनरपराध सपांचा नाश करणे थांबर्ार्ा". त्या ब्राह्मणाचे ते मागणे
ऐकू न राजा व्यहथत झाला र् म्हणाला, "अहो ब्राह्मणा, तुला जे कांहीं सोने,
चांिी, रत्नं असें पाहहजे ते मांग पण हा सपवसंहारक यज्ञ थांबर्ण्याची मागणी
करू नकोस. हे ऐकू न अष्टीक राजाला बोलतो, "राजश्री मला सोने, चांिी, रत्नं
असें कांहींही नको आहे पण माझी मागणी फि हा संहारक यज्ञ आटोपता
घ्यार्ा अशीच आहे कारण, राजा, माझे आईच्या बाजूचे आप्त ह्ा र्ंशातील
आहेत र् त्यांना अभय हमळर्ून िेणे माझ्यासाठी सर्ावत जास्त महत्र्ाचे
आहे".

पुढे सौती सांगतो, अष्टीक जनमेजयास हर्नंती करतो, "अहो
पररहक्षत सुपुत्रा, माझी एकच मांगणी आहे र् ती हा यज्ञ थांबर्ार्ा अशी आहे
र् त्याचे कारणसुद्धा मी आपल्याला सांहगतले आहे".
राजा त्या बोलण्याकडे िुलवक्ष करून पुनः अष्टीकाला िुसरे कांहीं
मांगण्यास सांगतो. त्याप्रसंगी तेथे जमलेले सर्व ऋहद्वक र् सिस्य एकमतांने
राजाला सुचर्तात कीं, राजाने त्या बालक ब्राह्मणाची हर्नंहत मान्य करार्ी.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा छप्पन्नार्ा भाग संपला.

आदिपर्व भाग सत्तार्न्नार्ा
(अष्टीक पर्व पुढे चालू)

शौनक ऋषी सौतीस हर्चारतात, अरे सुतपुत्रा सौती, मला सांग
त्या सर्व सापांची नांर्े जे यज्ञात बळी दिले गेले. सौती त्यार्र सांगतो,
ऋषीर्र मी तुम्हाला काय सांगणार, अक्षरशः असंख्य सपांचा बळी त्या
यज्ञात दिला गेला. त्या सर्ांची नांर्े मला सांगता येणार नाही परं तु, कांहीं
महत्र्ाची नांर्े मी सांगू शके न ती ऐकार्ीत. र्ासुकीच्या कु टूंबातील नांर्े
प्रथम सांगतो, हनळे , लाल, शुभ्र असे हर्हर्ध रं गाचे र् आकाराचे, कांहीं प्रचंड
र् जहाल र्ीष असलेले असहायपणे त्या यज्ञात त्याच्याच आईच्या शापामुळे
आहुहत दिल्यासारखे जळू न जात होते.
कोटीस, मनस, पुम, गल, पल, हल्मक, पुच्छल, कौनुप, चक्र,
कालर्ेग, प्रकलन, हहरण्यर्हू, चरक, कष्कक, आहण कालिंतक हे र्ासुकीच्या
घरातील होते.
अहो ब्राह्मण, शौनक, इतर बरे च साप ज्यांचे आकार हर्हचत्र होते
र् जे फार हर्षारी होते र् जे तक्षकाच्या कु टूंबातील होते ते सुद्धा यज्ञात
जळू न गेले. त्यांची नांर्े पच्छंिक, मंडालक, हपडक्षेत्री, रर्ेनक, उचोहछख,
चरर्, भंगस, हर्ल्र्तेजस, हर्रोहन, हसली, शलकर, मुक, सुकुमर, प्रर्ेपन,
मुद्गर, हशसूरोमन, सुरोमन आहण महाहनु हे तक्षकाच्या घरातील बळी गेले.

पर्वत, पररजात, पंडर, हररन, कृ ष, हर्हंग, सरभ, मेि, प्रमोि आहण
सौहतापन हे ऐरार्ताच्या पररर्ारातील होते.
आता ऐका कौरव्य पररर्ारातील कोण मेले. एरक, कुं डल र्ेणी,
र्ेहनस्कं ि, कु मारक, र्हुक, श्रींगर्ेरा, धुतवक, प्रतर आहण अस्तक.
ध्रुतराष्ट्र पररर्ारातील शंकुकणव, हपथारक, कु थर, शुखन, शेचक,
पुनावनगि, पुणवमुख, प्रहस, शकु नी, धारी, कु थर, शुखन, शेचक, अमहत्थ,
कु माथक, सुशेन, व्यय, भैरर्, मुंडर्ेिग
ं , हपसंग, उद्रपरक, ऋशभ, र्ेगर्त,
हपडारक, रिांग, सर्वसरं ग, समृद्ध, पथ आहण र्सक, र्राहक, हर्रनक,
सुहचत्र, हछत्रर्ेहगका, परासर, तरूनक, महनष्कं ध आहण अरुणी.
अहो ब्राह्मण, अशी ती नांर्े होती मुख्य सपांची. ते सर्व त्यांच्या
कतवबगारी बद्दल सुप्रहसद्ध होते. त्यांची मुलं, त्यांची मुलं असें असंख्य ते सर्व
यज्ञात जाळले गेले.
कांहीं तीन तोंडाची, कांहीं सात र् कांहीं िहा तोंडाची होती.
जणूकाय त्यांचा युगांतच झाला.
कांहीं एर्ढे मोठे जसे मोठे डोंगरच. कांहीं फार र्ेगाने प्रर्ास करू
शकणारे होते. कांहीं आपलं रुप त्यांच्या इच्छेनुसार बिलू शकत होती. आपले
बळ ते त्याच्या इच्छेनुसार र्ाढर्ू शकत होते. असें सर्व साप त्यांच्याच
मातेच्या शापामुळे जळू न गेले होते.
अशाररतीने आदिपर्ावतील
संपला.

अष्टीक पर्ावचा सत्तार्न्नार्ा भाग

आदिपर्व भाग अठ्ठार्न्नार्ा
(अष्टीक पर्ावचा शेर्ट)

सौती सांगतो, आता ऐका एक छानसा प्रसंग जो अष्टीकच्या बाबत
घडला. त्याचे असे झाले, राजा जनमेजय अष्टीकला त्याची इच्छा पूणव
करण्याबाबतचा आहशर्ावि िेणारच होता पण त्याप्रसंगी तक्षक इं द्राने फे कू न
दिल्यानंतर आकाशातच लोंबकळत होता. यज्ञाच्या दिशेने तो जोरात येत
असतो. पण तो फारच घाबरलेला होता. यज्ञकुं डात ऋहद्वकांनी अध्यवसुद्धा
तक्षकाच्या नांर्ाने दिले होते परं तु, तो तक्षक यज्ञकुं डात पडत नाही. शौनक
हर्चारतात, असें कसें होईल, किाहचत मंत्र योग्यप्रकारे उच्चारलेले नाहीत
कां? सौती सांगतो, तो तक्षक आकाशातून खाली येत असतांना अष्टीकाने
हतनिा पुटपुटले होते, "थांब" "थांब" "थांब". त्यामुळे तो तक्षक खाली येऊ
शकत नव्हता. तसांच अधांतरी अडकला होता. राजा त्याच्या सिस्यांना पुनः
पुन्हा तक्षकाला खाली खेचण्याचा आिेश िेत होता. परं तु, तो खाली येईना.
तेव्हां सिस्य र् ऋहद्वक राजाला हर्नंहत करतात कीं, राजेसाहेब आपण
अष्टीकाचे मांगणे एकिाचे मान्य करार्े. "हा यज्ञ ताबडतोब थांबर्ार्ा".
अष्टीकार्र कृ पा करार्ी. अहो सुत तुझे शब्ि खरे होर्ोत. ते ऐकू न अष्टीक
आनंिीत झाला. अशाररतीने पररहक्षताच्या मुलांने आरं हभलेला यज्ञ संपतो.
तसे झाले असले तरी राजा जनमेजय फार आनंिात होता. सिस्य र् ऋहद्वक

आहण इतर ब्राह्मण त्यांना समाधानकारक िहक्षणा हमळाल्यामुळे खुष झाले
होते, म्हणजे सर्वच संबंहधत मंडळी यज्ञ थांबल्याने संतुष्ट होती. सुत
लोहीताक्ष जो यज्ञकुं ड बांधण्याचे काम करतो तोसुद्धा त्या योगांने समाधानी
होतो. त्याला बर्याच गोष्टी राजा िान करतो. हे सर्व झाल्यानंतर लोहीताक्ष
यज्ञाच्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समारोपाची तयारी करतो.
अष्टीकाला राजा हनरोप िेतांना त्याच्या पुढच्या यज्ञासाठी आर्ेिन
सांगतो. त्याने सिस्य व्हार्े म्हणून आग्रह करतो. पुढच्या अश्र्र् यज्ञाचे
आमंत्रण िेतो! ते आर्ेिन अष्टीक स्र्ीकारतो र् आपल्या घरी मोठ्या आनंिात
जातो. घरी आल्यार्र तो त्याच्या आई र् मामाचे पाय धुतो र् जे घडले ते
सांगतो. ते ऐकू न सर्व सपांचे भय नाहीसे होते.
सर्व साप अष्टीकार्र इतके खूष होतात कीं, ते त्याला हर्चारतात,
"अष्टीका, आम्ही काय करार्याचे म्हणजे तुला आनंि होईल ते सांग, आम्ही ते
करू. आम्हाला तुझ्यामुळे जीर्निान हमळाले आहे त्या बिल्यात हे करणे
योग्य होईल. अष्टीक त्यांच्याकडू न एक िुर्ा मांगतो कीं, "जर तुम्हाला
खरोखरच कांहीं करार्याचे असेल तर ह्ापुढे जे कोणी माझ्या ह्ा कामाची
कहाणी गातील, त्यांना कोणीही साप िंश करणार नाही". ते ऐकू न ते उपकृ त
नाग त्यार्र तथास्तु, असें बोलून तसेंच आश्र्र्ासन िेतात. त्यापुढे आणखीन
एक आश्र्र्ासन र्ासुकी िेतात कीं, जे कोणी अष्टीक, अर्मतमन र् सुहनथा ह्ांना
आठर्तील त्यानासुद्धा कोणीही साप िंश करणार नाही. पुढे अष्टीक सांगतो

जर कोणी ते र्चन मोडेल तर त्या सापांचे फणे फाटतील र् तो हर्षहीन
होईल.
सौती पुढे सांगतो, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, ते त्या सापांच्या राजाने दिलेले
र्चन ऐकू न संतुष्ट झाला. तो महान ब्राह्मण, अष्टीक, त्याचे सापांना
र्ाचर्ण्याचे कायव के ल्यानंतर यथार्काश आपली मुलं, नातर्ंडं पृथ्र्ीर्र ठे र्ून
स्र्गावला जातो.
सौती नंतर सांगतो, मी आपल्याला अष्टीकाची पूणव कथा सांहगतली
जशी ती घडली. ती कथा ऐकू न ऐकणार्यांची सापांची हभती नाहीशी होते
असें समजतात.
सौती सांगत असतो, अहो भृगु र्ंशी शौनक, तुमच्या पूर्वज प्रमहतने
जशी ती त्याच्या चौकस मुलांस, ऋऋस, सांहगतली तशीच मी सांहगतली
आहे, आहण जशी मी ऐकली तशीच ती येथे सांहगतली आहे. अहो शौनक
ब्राह्मण, ही कथा ऐकू न पुण्य प्राप्ती होते आहण ती काय आहे असें तुम्ही मला
हर्चारले होते जेव्हां मी तुम्हाला िुि
ं भ
ु ीची कथा सांहगतली. मला आशा आहे,
त्याने आपले ह्ाबद्दलचे कु तुहल पूणव झाले असेल.
अशाररतीने आदिपर्ावतील अष्टीक पर्ावचा अठ्ठार्न्नार्ा
संपला.
- आदिपर्व खंड पहहला समाप्त -

भाग

भाषांतरकाराचा पररचय

मी अशोक कोठारे , माझ्या र्याची ७६ र्षे झाली आहेत.
गेली दकत्येक र्षे मी हर्हर्ध प्राचीन ग्रंथांचा एक कु तुहल
म्हणून अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजले
कीं, आपल्या प्राचीन हशक्षण पद्धतीत चार ग्रंथांचे महत्र्
होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आहण
योगर्ाहसष्ठ हे महत्र्ाचे होते. आपल्या पूर्ीच्या हशक्षण
पद्धतीत ह्ा ग्रंथांचे र्ाचन करण्याची प्रथा होती. नंतरच्या
काळात इं ग्रजांनी त्यांची हशक्षण पद्धती येथे रुजर्ली र्
आपली पाठशाळा पद्धती संपुष्टात आली. आपल्या हशक्षण पद्धतीत अक्षर
ओळख, हनतीशास्त्र, गहणत एर्ढेच हशकर्ले जात. त्याहशर्ाय हशकतांना
घोकं पट्टी करण्याचे महत्र् होते. ते सगळे आता इहतहास जमा झालेले असले
तरी त्याची उपयुिता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी
करार्याचे ठरर्ले. मी एक अहतसामान्य अभ्यासक आहे तरी व्यासंग मोठा
आहे. त्या प्रमाणे, मनुस्मृती प्रथम ई-साहहत्यच्या माध्यमाने तुम्हाला दिली.
त्याचे चांगले स्र्ागत झाले आहे. त्यामुळें माझा उत्साह र्ाढला आहण
महाभारताचे, 'जसे आहे तसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता िेत आहे. त्याचे
साधारणपणे २५ खंड होणार आहेत. संपूणव महाभारत येण्यास बराच अर्धी
लागणार आहे. इतर मंडळी महाभारताचे भाषांतर करतांना त्याचा आकार
आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील हशकर्णूकीचा भाग व्यथव समजून सोडू न
के र्ळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक शैक्षहणक पुस्तक म्हणून
असें भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या हनतीशास्त्र हशकर्णार्या कथा

जशाच्या तशा ठे र्ल्या आहेत. कांहीं जागी हर्षय समजणे सोपे व्हार्े म्हणून
मी टीपा दिल्या आहेत कारण मला माहहत आहे कक, ह्ाचे र्ाचन करणारे
मराठी भाहषक सामान्य आहेत. कोणी हर्द्वान र्ाचक असेल तर त्याला त्या
टीपांची गरज र्ाटणार नाही.
आता थोडे माझ्याबद्दल िेत आहे. तसे पाहता अशा कामात कोणी संस्कृ तचा
प्राध्यापक असला पाहहजे असें कोणाला र्ाटेल मग मी एक इं हजनीअर कां हे
काम करत आहे असा प्रश्र्न पडेल पण त्याचे उत्तर असें आहे कक, एर्ढे मोठे
काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आहण ते सुद्धा फु कट करणारा हर्द्वान
मला हमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्र् सांहगतले ते सगळे त्या
कामासाठी भरपूर मानधन मागू लागले मग मी ठरर्ले आपणच ते करार्े.
गेली २५ र्षें मी हनर्ृत्त जीर्न जगत आहे, बराच समय माझ्याकडे आहे मग
आपणच हे करार्े अशा हर्चारांने ते करार्यास घेतले र् प्रथम मनुस्मृती
दिली आता महाभारत िेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी िैर्योगांने ईसाहहत्य सारख्या ध्येयर्ािी मंडळींची साथ हमळाल्यामुळें माझा उत्साह
हद्वगुहणत झाला.
१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंिरला र् रहाणार
चेंबूरला त्यामुळें येण्याजाण्याची िगिग माझ्या प्रकृ तीला झेपली नाही र् मी
हृियाच्या झटक्याने आजारी झालो. त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे
उद्योग बंि करून घरात बसलो. थोडी बचत के ली होती त्याच्या जोरार्र
आज मी माझे साधे जीर्न जगत आहे. पैशापाठी लागण्याचा स्र्भार् माझा
मुळातच नाही. सुरुर्ातीपासून र्ाचनाचा छंि होता त्यात कथा कािंबर्या
र्ाचण्यात रस नव्हता. मी कांहीं माहहती िेणारे ग्रंथच र्ाचत असें. त्यामुळें
अनेक हर्षयांचा व्यासंग झाला त्यात ही चार पुस्तक पुढच्या हपढीस हर्शेष
उपयुि ठरतील असे मला जाणर्ू लागले तेव्हा त्यांची भाषांतरे करण्याचे

ठरर्ले. त्या व्यहतरीि माझे हलखाण शेती हर्षयांत बरे च आहे. कॉंरटनेंटलचे
कै . रत्नाकर कु लकणी ह्ांनी आग्रहपूर्वक माझ्या कडू न 'सेंदद्रय खत हनर्ममती
उद्योग', नांर्ाचे पुस्तक हलहून घेतले, मराठीतील हे पहहले खतहर्षयक
पुस्तक आहे. त्याच्या चार आर्ृत्या झाल्या आहेत. बहळराजा माहसकाचे
संपािक भोसले ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या माहसकांत मी १९९२ ते २००५
पयंत शेतकर्यांना शेतीचे पद्धतशीर हशक्षण एका लेखमालेच्या द्वारा दिले
आहे. त्यात ६५ लेख हलहीले. त्या हशर्ाय संपािक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें
हनसगवशेतीचे तंत्र हशकर्णारा एक अभ्यासक्रम, 'व्यार्हाररक हनसगवशेती
अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्र्खचांने शेतकर्यांसाठी १९९४ साली
उपलब्ध के ला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात हनसगवशेतीचा प्रचार झाला.
आता ह्ा उतारर्यात जेव्हां शरीर साथ िेण्यात कु चराई करू लागले आहे,
माझे सगळे लक्ष आपल्या हहिू मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय
करण्यार्र आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण र् योगर्ाहसष्ठ ह्ांचे 'जसे
आहे तसें' अनुर्ाि करण्यार्र भर आहे. माझे ज्योहतष शास्त्राचे ज्ञान चांगले
आहे. त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन.
त्यासाठी हे सगळे उपक्रम लर्करात लर्कर उरकण्याचा मानस आहे.
आता कोणाला प्रश्र्न पडेल कीं, हा इं हजहनयरींगचा माणूस शेतीर्र कसें
हलहीतो? त्या बद्दल थोडे हलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार
उरण, अहलबाग, र्सईचे होते. हशक्षण बेताचे पण एकािे अर्जार कसें
र्ापरार्याचे ते हशकर्ले कक, ते त्यात लर्करच हनष्णात होत होते. त्या
मुलांना मी हर्चारले कक, ते एर्ढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत?
त्यांचे एकच उत्तर असें, मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरर्लें

शेतीशास्त्राचा अभ्यास करार्याचा. अभ्यासाचाच छंि असल्यामुळें तो सुरु
झाला. त्यात मला लर्करच समजले कीं, शेतीचा संबंध बॉटनी पेक्षा
मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आहे. मग मी त्या हर्षयाचा अभ्यास करून
त्यात लर्करच पारं गत झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं तंत्र हर्कहसत
के ले र् ते अजमार्ण्यास सुरुर्ात के ली. त्यात अपेक्षेप्रमाणे पररणाम हमळू
लागले त्याप्रमाणे एक शेतीतंत्र हर्कहसत होत गेल.े माझ्या कामगाराच्या
शेतार्र माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पैसा लागत होता र् त्यांचे
कु टूंहबय काम करत होते. त्यार्ेळी मी चांगला तरुण होतो र् उत्साहसुद्धा
होता. माझ्या तंत्राने शेती उत्तम होते हे मी समजलो र् ते सगळे तेथेच संपले.
ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात झाले होते. मीसुद्धा ते सगळे
हर्सरून गेलो. परं तु, १९९२ साली मोठा िुष्काळ पडला होता महाराष्ट्रात
त्यार्ेळी मी एक िृष्य टीव्हीर्र पाहहले, त्यात एक ग्रामीण महहला एका
खोल हर्हीरीत उतरून र्ाटीने पाणी काढू न बालिीत भरत होती. त्यार्ेळी
मला रहार्ले नाही र् हर्चार के ला, माझ्या ज्ञानाचा जर उपयोग होणार
नसेल तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख हलहीला र् िैहनक नर्शहिला
पाठर्ला. तो लेख त्यांनी प्रहसद्ध के ला नाही. मग मी तो लेख बळीराजा
माहसकात पाठर्ला. त्यात तो छापून आला. तसे पहाता नर्शहिनेसुद्धा तो
प्रहसद्ध के ला. त्यानंतर बहळराजाच्या र्ाचकांची प्रश्र्न हर्चारणा सुरु झाली र्
मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या माहसकात लेख हलहून िेऊ लागलो.
अशाररतीने माझे शेतीत हलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी हलहीले आहे.
आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल हलहीतो. हहिूस्तानात २००८ साली
इं टरनेटर्र ब्लॉग सुरु झाले र् मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु के ले. माझ्या हिस्ती
धमावबद्दलच्या र्ािग्रस्त परं तु शास्त्रशुद्ध हर्चारांमुळें पहहले ब्लॉग बंि झाले.
माझे पूर्ी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासांने जे संशोधन करून शोधून

काढत असें, ते हलहीतो. त्यात अनेक हर्षयार्रील माझे संशोहधत साहहत्य
प्रहसद्ध करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, हिस्ती धमव, इस्लाम, अथव,
न्याय, हनतीशास्त्र, राजकारण अशा हर्षयांर्र बरे च हलहीत असतो. ते तुम्ही
र्ाचू शकता. एकच ब्लॉग मराठी आहे बाकीचे इं ग्रजीत आहेत. हसलीकॉन
मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या संशोधनाचे शास्त्रशुद्ध हलखाण
आल्यानंतर तो ब्लॉग बंि झाला आहे. गुगलर्रील ब्लॉग मात्र जोरात चालू
आहेत. माझे अशा हर्षयार्रील हर्चार नाकारता येणार नाहीत असें
सत्याला धरून असल्यामुळे जेव्हां मला कोणी हर्रोध करतो तेव्हां त्यांना मी
नम्रपणे सांगतो, कृ पया माझ्यार्र अब्रुनुकसानीचा िार्ा करार्ा, ते झाले कक,
ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा िार्ा करतात तर त्यात तेंच
हरण्याचा संभर् जास्त असतो. एर्ढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जाहहर
बभ्रा होईल ते त्यांना परर्डण्यासारखे नसते. मी प्रचारकी थाटाचे हलखाण
करत नाही. जे समजते ते हर्ज्ञानाच्या आधाराने हसद्ध करूनच हलहीतो,
आजच्या काळात असें हलखाण बर्याच गटांना आर्डत नाही. बर्याच लोकांचे
खूनसुद्धा झाले आहेत हे आपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर माझ्याबद्दल
कांहीं हलहू इहच्छत नाही. सत्यापेक्षा सोइस्करचा आज जमाना आहे. माझे
जीर्नातील अनुभर् हलहीले तर ते एक र्ाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सर्व
र्ािग्रस्त हर्षय पुढे येतील. मी मांडलेला कोणताही मुद्दा आजर्र कोणालाही
खोटा ठरर्ता आलेला नाही. जाता जाता, जैन धमावबद्दलचा र्ाि सांगतो एक
उिाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगिीशचंद्र बोस ह्ांनी र्ैज्ञाहनक पुरार्े
िेऊन जे हसद्धांत मांडले त्याचा पुरार्ा िेऊन मी हलहीले कीं, हल्ली जो जैन
धमव प्रचारात आहे तो तीन हजार र्षावपूर्ीच्या अडाणीपणार्र आधाररत
आहे, त्यातील सगळें च हर्चार अज्ञानाधारीत म्हणून खोटे आहेत. एर्ढेच

नाही तर व्यर्हाररक जीर्नात तो धमव पाळणे के र्ळ अशक्य आहे. त्यामुळें
जैन उखडले पण सुिैर्ाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें र्ाचलो.
शेर्टी माझ्या तब्यती बद्दल हलहीतो. मुळातच माझी प्रकृ ती तोळामासा
असते त्यात २०१० साली बेस्टच्या बसने मला ५० फू ट लांब फे कल्यामुळें
पुरता जायबंि झालो होतो. मेंिल
ू ा आघात झाल्यामुळें माझी स्मरणशिी
गेली होती. िोन बरगड्या तुटल्या होत्या. माझे शौंच र् मुत्र ह्ांर्र हनयंत्रण
राहहले नव्हते. िीड र्षव तसेंच गेले. त्यार्ेळी माझे र्य ६८ होते. के र्ळ िैर्
बलर्त्तर म्हणून आज मी पूर्वर्त झालो आहे तरी कोठल्याही र्ाहनाने प्रर्ास
करण्यास परर्ानगी नाही. म्हणून मी कोठे ही जात नाही. गेलेली स्मृहत पुनः
आली र् आता सगळे बरे चालले आहे. त्या काळातील अनुभर् हर्शेषकरून
माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहेत. तूतावस एर्ढे पुरे.
ई-साहहत्यच्या पिाहधकार्यांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी माहहती
सहर्स्तरपणे दिली आहे. जर शक्य असेल तर त्यातील मजकु रात बिल न
करता तो प्रहसद्धीस घ्यार्ा.
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