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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपल ेिाचून झाल्यािर आपण ह ेफॉरिडव करू शकता.  

• ह ेपुस्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककंिा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापूिी 

सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आह.े  
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- अनिुादकाच ेदोन शब्द - 

हहदं ूमान्यतेत ज्या कांहीं रचना सिवमान्य आहते त्यातील एक महाभारत आहे. हहदंूचं्या 

सगळ्या परंपरा, चालीररती, संस्कार ह्ांची मळंु महाभारतात आहते. चौकस हहदं ू व्यवक्तला 

बयावच िेळा अमुक प्रथा कां प्रचारात आली असा प्रश्र्न पडतो परंतु, त्याचे समाधानकारक उत्तर 

मात्र त्याला वमळत नाही. चार जण चार कल्पना सांगतात ि त्याचा गोंधळ उडतो. ते होऊ नय े

ि त्या िवहिाटी, प्रथा ह्ांचे मूळ कोठे आह ेते लिात यािे ह्ासाठी हा प्रयत्न आहे, हा अनुिाद 

िाचला कीं, त्या प्रश्र्नांची समाधानकारक उत्तरं वमळतील अशी माझी अपेिा आह.े म्हणून, मी 

महाभारत ह्ा महाकाव्याचा मराठीत अनुिाद करण्याचे ठरिले. आता पयंत महाभारतािर बरेच 

वलहील े गेल े आह े ि ह्ापुढेसुद्धा पुष्कळ वलहीले जाईल पण महाभारत, जसें आह े तसें, एक 

शैिवणक माध्यम म्हणून िाचकांना वमळणे आिश्यक आह ेि ते ह्ा भाषांतराने मी िाचकांना देत 

आह.े 

महाभारत ह ेएक महाकाव्य आह.े असें म्हणतात, हा सिावत मोठा गं्रथ आह.े मी मात्र 

अनुिाद करतांना तो गद्यात केला आह ेकारण, मला कवितेचे अंग नाही. महाभारताच्या उपलब्ध 

प्रहतंत कांहीं भेद आढळतात. त्यासाठी सगळे भदे भाषांतरात घेतले आहते म्हणजे, कांहीं राहून 

जािू नय.े त्या वशिाय, सामान्य िाचकांना कथाभाग अवधक चांगल्या प्रकारे समजािा म्हणून 

कांहीं टीपा ददल्या आहते.   

माझे िाचक साधे मराठी आहते ज्यांचे ज्ञान मोजके आह ेअसें गृहीत धरून मी अनुिादाची 

भाषा बाळबोध मराठी ठेिली आह,े त्यामुळें कोणालाही ते सहजपणे िाचता येईल ि समजेल. 

कांहीं लखेक अशा गं्रथाचे अनुिाद करतांना प्राचीनतेचा अनुभि यािा म्हणून मुद्दाम प्राचीन 

(Archaic) शब्दप्रयोग िापरतात परंतु, माझा असा अनुभि आह े ककं, बहुतेक िाचकांना ते 

िाचण्यास त्रास होतो. म्हणून भाषा आपली नेहमीचीच ओघिती ठेिली आह.े    



महाभारताचे अठरा पिव आहते ि त्या आधीचा असा आददपिव म्हणून एक जोडला आह.े 

आददपिावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा पूिेवतहास िाचकांना समजेल. आददपिावत 

हहदंूंच्या अनेक परुाणांच्या मुळसतु्राची कल्पना येते. म्हणून तो माझ्यामते फार महत्िाचा आह.े 

मी मात्र अनुिाद करण्याच्या सोयीसाठी संपूणव महाभारत चाळीसापंेिां जास्त खंडांत विभागून 

ददले आह.े त्यामुळें इंटरनेटिर चढितांना ि उतरितांना सोपे जाईल अशी अपेिा आह.े त्यातील 

हा विसािा खंड आपण आता िाचणार अहात, त्यात उद्योग पिावतील सनत सुजाता पिव आवण 

यान संधी पिव, आपण पहाणार आहोत.    

महाभारत कधी वलहीले गेले असा प्रश्र्न नेहमी ते िाचणार् याच्या मनात डोकाितो म्हणून 

त्याबद्दल थोडे वलहीत आहे. महािीर ि गौतम बुद्ध आपल्याला माहीत आहते, साधारणपण े

इसिीसन पूिव ५५० िषे ते दोघे महानुभाि होऊन गेले. जर महाभारताची रचना त्या आधीची 

असती तर त्याचा उल्लखे त्या काळातील जैन ि बदु्ध सावहत्यात वनवश्र्चतच आला असता. बदु्धाला 

सांख्यमुनी असें संबोधतात. कारण, त्याचे तत्त्िज्ञान सांख्य विचारािर आधारीत आह.े व्यासांची 

भगित गीता िेदांताचे तत्त्िज्ञान मांडते जे तुलनेने अिावचीन आह े ि सांख्य विचार हा हहदं ू

तत्त्िज्ञानातील पवहला म्हणजे, सिावत जास्त जुना समजला जातो. जर ते बुद्धाच्या आधीचे असत े

तर वनवश्र्चतच त्याचा प्रभाि बदु्धाच्या विचारांिर झाललेा ददसला असता. विशेष करून ह ेदोघ े

राजघराण्याचे होते म्हणजे त्यांचे वशिण त्या काळातील सिोत्तम असणारच मग त्याच्या 

अभ्यासात गीता, कृष्ण ह ेआल ेअसत.े विशेषकरून जर ते दोघे धमाविर काम करत होते तर ह े

अपेवित आह.े परंतु, प्रत्यि असें ददसते ककं, त्या दोघाच्याही तत्कावलन सावहत्यात तो उल्लेख 

आढळत नाही. ह्ाचा अथव महाभारत त्या नंतरच्या काळात रचल ेगेल ेअसािे. दसुरा अंदाज असा 

कीं, िेदांत तत्त्िज्ञान वलहीणारे व्यास ि महाभारतकार व्यास एकच व्यवक्त होती असें साधार 

मानले जात आह.े िेदांताचा सार महाभारतातील  गीतेत आहे. िेदांत तत्त्िज्ञानाचा उगम त्याच 

सुमारास झाला ह े सिवमान्य आह.े महाभारत वलहीणारे व्यास सांगतात, िेदांचा विसर पडत 

चालला आह ेतरी ते ज्ञान सोप्या भाषेत सामान्यानां समजािे म्हणून कथारुपातून ते उपलब्ध 

व्हािे ह्ासाठी त्यांनी महाभारत ही काल्पवनक रचना केली आहे. असें सिव पहाता आपण अंदाज 



करू शकतो ककं, महाभारत इसिीसन पूिव ४००च्या सुमारास म्हणजे, सम्राट अशोकाच्या आधी 

वलहील ेगेल ेअसािे.  

महाभारतात स्ितः व्यास एक पात्र अशी भूवमका करतांना ददसते. त्याप्रमाणे कृष्ण 

म्हणून जे पात्र आह ेत्याचे सगळे कतवव्य पहाता व्यास ज्यांचे खरे नांि कृष्ण द्वपैायन आहे, तेंच 

करीत आहते अस ेिाटते. म्हणजे महाभारतकार व्यास त्यांच्या रचनेत दोन भूवमका करतांत असें 

म्हणािे लागेल. त्यामुळें अस ेसमजण्यास हरकत नसािी कीं, महाभारत त्यांच्या कल्पनांचाच एक 

भाग आह.े कदावचत असें म्हणता येईल कीं, महाभारत हा एक दंतकथांचा संग्रह आह ेि त्याद्वारा 

नैवतकमुल्ये वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आह.े   

माझ्या मते, अशा चचेत िेळ व्यथव न घालितां हहदंूंनी महाभारतातील कथांतून काय 

सागंाियाचे आह े ते पहािे. एक ऐवतहावसक दस्तऐिज म्हणून महाभारत उपयोगी येईल असें 

िाटत नाही. महाभारतातील कथा पहाता, त्यातील अवतरंवजत प्रसंग हेंच सांगतात ककं ह ेसगळे 

कपोलकवल्पत आह.े परंतु, त्यांतून जे वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आह ेतो अप्रवतम आह.े          

आपल्याकडे इंग्रजांनी सांप्रतची वशिण पद्धती आणली त्या आधी हहदंूंतील वद्वज, 

पाठशाळांतून प्राथवमक वशिण घेत असतं. त्यात प्रथम, अिर ओळख नंतर गवणत ि महाभारत 

वशकिल ेजाई (पुरोवहत ब्राह्मणांच्या पाठशाळांतून त्यावशिाय कमवकांडाच्या पोथ्या वशकिल्या 

जात) ह ेलिात घेतल ेपावहजे. कारण, महाभारतातून माणसाला जीिन कस ेजगािे त्याबद्दलचे 

मागवदशवन वमळते. महाभारत ह ेएक शिैवणक माध्यम म्हणून िापरात होते. आपल्या वशिाजी 

राज्यांचे वशिण महाभारतातूनच झाले होते. त्यातून जे वनतीशास्त्र वशकिले आह ेतेंच आपल े

वशिण होते. माझ्यामते, हांच उद्देश िाचकांनी डोळ्यासमोर घेऊन महाभारत िाचािे, धार्मवक 

गं्रथ समजून भाबडेपणे िाचू नये कारण तो धार्मवक गं्रथ नाही अस ेमाझे मत आह.े महाभारतात 

अनेक बौद्धीकं आहते जसें भगित गीता, विदरू गीता, कवणक गीता, व्याध गीता िगैरे. ते सगळे 

जीिनाचे ज्ञान आह ेम्हणून प्रत्येक शहाणा हहदं,ू महाभारत िाचण्यात ठेिेल तर त्याचे भल ेहोईल. 



त्यांना ते सहजपण ेवमळािे म्हणून हा प्रपंच आरंभला आह.े ई-सावहत्य 

त्याचे विनामुल्य वितरण करणार आहते म्हणून त्यांना शतशः  

धन्यिाद.  

अशोक कोठारे 

माझा ई-मेल – 

 ashokkothare@gmail.com 

 ashokkothare@yahoo.co.in  

ह्ा िरून आपण माझ्याशी संपकव  करू शकता. 

ह्ा पुस्तकाचे मुद्रण करण्यासाठी अनुिादकाची आधी परिानगी घेण ेआिश्यक आहे. न 

घेतल्यास तो गनु्हा ठरेल ि त्यािर योग्य कारिाई होईल.  

ह्ा ई-पुस्तकाचे विनामुल्य वितरण ई-सावहत्य करणार आहते परंतु, ह ेई-पुु्स्तक कोणीही 

कोणालाही विनामुल्य भटे देऊ शकतो.     

माझ ेब्लॉग –  

Ashok Kothare, http://ashokkotharesblog.blogspot.com/ for stories  

I reckon,  http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy   

Ideas and tips on any subject, http://kotharay.blogspot.in/ for intelligent 

discussions.  

Freedom of Expression, http://kothare-thinks.blogspot.in/   

My Marathi Blog, http://kothare-marathi.blogspot.in/ मला असे िाटते      
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उद्योग पिव पढेु चालू 

सनत सुजाता पिव सरुू 

भाग एकेचाळीसािा 

 

धृतराष्ट्र सांगतात, अरे विदरूा, आता कांहीं सांगण्यासारखे राहीले असल्यास तेसुद्धा मला 

ऐकाियाचे आह.े तुझी सांगण्याची पद्धत फारच रोचक आह.े  

विदरू बोलतो, अहो धृतराष्ट्र, ते महान प्राचीन आवण अमर असलले,े ऋषी सनत सुजाता, 

जे कायम ब्रह्मचयव पालन करत होते, ते सांगत कीं, मृत्यू अशी कांहीं गोष्ट नसते. त्यांचे त्याबद्दलचे 

विचार मी तुम्हाला सांगतो.  

धृतराष्ट्र त्याला बोलतात, मला ठाऊक आह ेककं, तू तु् मला सांगू शकशील. तेिढा हुशार 

तू आहसे.  

विदरू त्यािर बोलतो, "अहो मी शुद्र कुळातील असल्यामुळें फार कांहीं त्या विषयािर 

बोलणे योग्य होणार नाही. एिढे सांगू शकतो कीं, त्या ज्ञानी ब्राह्मणांने जे सांवगतले ते अंवतम 

सत्य होते. ब्राह्मण कुळात जन्म घेतललेा सदु्धा त्यािर अवधकार िाणीने बोलू शकत नाही. म्हणून 

मी त्यािर बोलण्याचे धाडस कसें करणार"? धृतराष्ट्र त्याला बोलतो, "अरे ते सगळे सोड कारण 

मला माहीत आह ेकीं, तू कोणत्याही ब्राह्मणांपेिा कांहीं कमी नाहीस ि तुला त्याचे बरेच कळते. 

म्हणून मला सांग, अरे विदरूा, मी ह्ा देहानी त्या प्राचीन ि अमर ऋषीला भेटू शकतो कां"?  

िैशंपायन पुढे सांगतात, विदरू त्या महान ऋषीचे स्मरण करू लागतो. त्याच्या तीव्र 

तपस्येमुळें तेथे तो अमर ऋषी सािात प्रकट होतो. ते पावहल्यािर विदरू त्यांचे ररिाजानुसार 

आदरतीथ्य करतो. त्या नंतर ते स्िीकारून तो ऋषी त्याला ददलले्या आसनािर विराजमान होतो. 

त्यानंतर विदरू त्या ऋषीला बोलतात, "अहो ज्ञानी, सनत सुजात जी, आमच्या मोठ्या बंधलूा 

त्याच्या कांहीं शंकांचे वनरसन करून घ्याियाचे आह,े तरी आपण ते सांगू शकाल कां"? कारण मी 

शुद्र कुळातील असल्याने ते करू शकत नाही. आपण जर त्याच्या शंकांचे वनरसन करणार असाल 

तर त्यांची मोठ्या वििंचनेतून सुटका होईल. जीिनातील प्राप्ती आवण नुकसान, काय योग्य आवण 



काय अयोग्य, र् हास आवण मृत्यू, वभती आवण मत्सर, तहान आवण भूक, गिव आवण समदृ्धी, आिड 

आवण नािड, िासना, क्रोध आवण जीिनातील चढ उतार तो सहजपण ेसहन करू शकेल.    

सनत सुजाता पिव भाग एकेचाळीस संपला.  

  



सनत सुजाता पिव  

भाग बेचाळीसािा 

िैशंपायन पुढ े सांगतात, त्यानंतर राजा धृतराष्ट्र विदरूांचे कौतुक करत ऋषीला 

विचारतो, "अहो महा ऋषी मी ऐकतो आह ेकीं, आपण सांगता कीं, मतृ्यू अशी कांहीं गोष्टच 

नाही"? पुढे असे समजतात कीं, असुर ि देि अध्यात्म साधना करतात कारण त्यांना मृत्यू नको 

असतो. ह्ात काय तथ्य आह ेते जर मला समजािून सांवगतल ेतर आपली माझ्यािर मोठी कृपा 

होईल". 

सनत सुजात त्यािर त्याच्याकडे पहात बोलतात, "कांहींजण समजतात की, मृत्यू कांहीं 

विवशष्ट गोष्टी केल्यातर टाळता येतो. दसुरे कांहीं समजतात, मृत्यू अशी कांहीं गोष्टच नाही.  तू 

मला विचारत आहसे कीं, ह्ातील खरे काय? ऐक मी काय सांगतो ते, मी जे सांगतो ते ऐकल्यािर 

तुझ्या मनातील सिव शंकांचे समाधान होईल. अरे िवत्रया, िस्तुतः दोनही गोष्टी त्यांच्या सापेित े

प्रमाणे, खर् या आहते. ज्ञानी माणस समजतात, मृत्यूचे अवस्तत्ि अज्ञानामुळें मान्य केले जाते. खर् या 

अथावने अज्ञान म्हणजेच मृत्यू. आवण ज्ञान म्हणजेच अमरत्ि. असरुांचा मृत्यू त्यांच्या अज्ञानामुळें 

होत असतो. देिांना ज्ञान असल्यामुळें ते अमर समजले जातात. त्यामुळें ते ब्रह्म अिस्थलेा 

पोहोचतात. मृत्यू कोणाला खात नाही जसें िाघ त्याच्या सािजाला खातो. मृत्यूचे कांहीं स्िरुप 

नसते. त्याच प्रमाणें कांहीं समजतात यम म्हणजे मृत्यू. असें समजतात तो काल्पवनक देि यम 

वपतरांच्या राज्याचा राजा आह.े त्याची कल्पना ज्ञानी लोकांना आनंद देते ि अज्ञानी लोकांना 

वभती. ऋषी पुढे सांगतो, मृत्यूचे कांहीं प्रकार असतात. शरीराचा मृत्यू, अहंकाराचा मृत्यू, 

िासनांचा मृत्यू, लोभांचा मृत्यू असें विविध मृत्यू आहते. त्यात राग हा एक मृत्यूचा प्रकार असतो. 

अज्ञान हा सुद्धा एक मतृ्यूचा प्रकार आह.े अहकंारामुळें जेव्हां माणूस चांगुलपणा, माणूसकी 

(कोणाच्याही अज्ञानाचा, गरीबीचा, भोळेपणाचा, कमजोरीचा गैरफायदा न घेणे ह्ालाच 

माणूसकी असें म्हणतात) आवण भूतदया विसरून िागतो, तेव्हां त्याच्यातील सावत्त्िकतेचा मृत्य ू

होत असतो. िासनांत गुरफटलेल े त्यांचे ज्ञान हरिून बसतात, आवण त्या िासनाच्या आहारी 

गेल्यामुळें ते भरकटत जातात. तो एक प्रकारचा त्याचा मृत्यूच ठरतो. तशा अिस्थेत असतांना 

जर त्याला शरीराचा मृत्यू प्राप्त झाला तर तो त्या िासनेच्या पापमय लोकांत जातो. जे 

िासनांच्या आहारी जात नाहीत ते तसे भरकटत नाहीत. ते उच्च लोकांत जातात. िासनांत 

अडकलले ेपुन्हा पुन्हा जन्म घेतात ि िासनांत अडकललेे असल्यामुळें पुन्हा पुन्हा खालच्या लोकांत 



त्यांच्या शरीराच्या मृत्यनंूतर फेकल े जात असतात. जे िासनांत अडकलेल े नाहीत ते त्यांच्या 

शरीराच्या मृत्यूनंतर स्िगावत जातात. जे ब्राह्मज्ञाना पासून दरू असतात ते त्यांच्या िासवनक 

जीिनांमुळें अशाररतीने जन्म मृत्यूच्या फेयावत अडकललेे असतात. यथे े िासना ही शरीराची 

त्याच्या सरंिण, संिधवन इत्यादी बाबींसाठी आिश्यक समजली जाते, जे समजदार ते लिात 

घेऊन त्यात शरीराच्या गरजां व्यवतरीक्त जास्त गंुतत नाहीत, ते त्या िासनांच्या आहारी जात 

नाहीत ि ते जन्म मृत्यूच्या फेयाव पासून बचािल ेजातात. िासनांच्या गरजांना असत्य म्हणजे 

मायेच्या भोियावत फसललेे असें मानले जाते. शरीर ह ेअसत्य म्हणजे मायेचाच भाग असल्यामुळें 

त्याची तेिढी गरज पुरिािी लागते. त्यालाच योगिेम असें म्हणतात. िासवनक भोगात असलले े

त्यासाठी युद्ध करतात. त्यात ते मारले जातात. िासना पूणव न झाल्यास त्यातून क्रोध ककंिा दःुख 

उत्पन्न होते. पुन्हा त्या प्रवतक्रीयांत तो अडकून घेतो स्िताला. ज्याला िासनांची सुमयावदीत 

उपयुक्तता समजली आह ेि जो स्िताला आत्मा समजतो ि शरीराला त्यांचे साथव स्थान देतो तो 

िासनांत अडकत नाही. परंतु, त्यांची शरीराची गरज पहाता तो त्यां िासनांना त्यांचे यथायोग्य 

स्थान देऊन स्िताला त्यांपासून सुरवित करतो. जो ते समजून करत नाही तो त्या िासनांच्या 

जाळ्यात अडकून पुन्हा पुन्हा मृत्यूला गाठतो प्रत्येक जन्मात. जो समजतो कीं, ह्ा मायािी जगात 

आत्म्यासाठी कांहींच नाही, जे कांहीं आह े ते शरीराच्या सौख्यासाठी आह े तो तेिढे भोग 

शरीरापुरते घेतो तसा माणूस शरीराच्या िासनाबंद्दल त्या भोगत असतांनासुद्धा उदावसन होतो. 

अशाररतीने ज्याने इंद्रीय भोगांपासून स्ितांला (स्िताच्या आत्म्याला) मकु्त केल ेत्याला यमदेि 

स्पशव करू शकत नाही. परंतु, जो त्याच्या इंद्रीयांच्या भोगात अडकला त्याला यमदेि खेचून नेतो 

खालच्या लोकांत. िासना असणे म्हणजेच अज्ञान. कारण शरीर ह ेअज्ञानाचे एक रुप असते. 

त्यातून ज्ञानाच्या अंधारात तो अडकलेला असतो. जसे नशा केललेा माणूस त्याचे भान राखू शकत 

नाही तसेंच ह े असत.े िासनेच्या मोहात अडकललेे लोक अखरेीस स्िताच्या नाशाचा रस्ता 

धरतात. परंतु, ज्यांचा आत्मा िासनेच्या मोहात अडकललेा नाही त्याची दषृ्टी स्िच्छ असते ि तो 

भ्रष्ट होत नाही. त्याला मतृ्यूची वभती नसते. म्हणनू अरे िवत्रया, ज्याला मतृ्यूची वभती नको असेल 

तो कोणतीही व्यथव िासना िाढित नाही आवण कोणत्याही मोहात अडकत नाही. जर तुझ्या 

शरीरात असलेला आत्मा क्रोध आवण लोभाच्या कचाट्यात अडकललेा आह ेतर तुझे ज्ञान कधीच 

पूणव होणार नाही. तो क्रोध आवण लोभ तुला अज्ञानातच धरून ठेिेल. तो एक प्रकारचा िासनेच्या 

प्रभािा खालील मत्य ूअसेल. त्या पररवस्थतीत तू जरी शरीराने जीिंत िाटत असलास तरी दैविक 

दषृ्ट्या मले्या सारखाच असतोस. अशा पररवस्थतीत जेव्हां ज्ञानी माणसास समजते कीं, त्याचा 

मृत्यू आला आह ेतो त्यामुळें घाबरत नाही. जरी त्याचे मत्यव शरीर नष्ट झाले तरी तो अमर आत्मा 

स्थीरपणे त्याच्या हलंगदेहासह रहातो. त्याच्यासाठी मृत्यूच संपतो.  



धृतराष्ट्र त्याला विचारतो, "िेदात सांवगतल ेआह ेकीं, पवित्र मकु्तात्मे जे अितारी ब्राह्मण 

आहते ते त्या अिस्थेत जाण्यासाठी प्राथवना आवण यज्ञ करतात. असें असतांना विद्वान माणसे त्या 

मागावचा अिलंब कां करत नाही आवण मृत्यू पासनू स्िताची सुटका कां करून घेत नाहीत"?  

सनत सुजाता सांगतो, तू म्हणतोस त्या मागावने ते जातात, ते योग्यसुद्धा आह.े परंतु, जे 

ह्ा शरीराला प्रधान मानतात ि आत्म्याकडे दलुवि करतात, त्यांनी जर िासनांचा मनापासून 

त्याग केला तर ते ब्रह्मपदी जातात. परंतु, जर िासनांत अडकलेल्या अिस्थेत ब्रह्मपदाची अपेिा 

करत असले ि त्यासाठी यज्ञ करत असले तर त्याला त्या यज्ञाचा कांहींही उपयोग होत नाही. असें 

लिात घ े अरे िवत्रया, िासना शरीराच्या योगिेमासाठी असतात ि त्यात आत्म्याने लि 

घालाियाचे नसते त्यासाठी शरीराच्या ि आत्म्याच्या गरजातील फरक जो समजतो तो ह ेजे मी 

सांवगतले ते समजू शकतो. 

धृतराष्ट्राचा प्रश्र्न असा होता कीं, केिळ िासनामुक्तीच्या ज्ञानाने काम होत असले तर 

यज्ञयागा सारख्या कमवयोगाची का आिश्यकता भासते? 

(हहदं ूमान्यतेनुसार) मुक्ती म्हणजे आत्मानंद नव्ह ेतर पूणवपणे िासनांच्या इच्छेतून मोकळे 

होणे असें आह.े आत्मानंद ही एक मधली अिस्था असून त्यात सदु्धा तो िासनांच्या कचाट्यातून 

पूणवपणे मोकळा झाललेा नसतो. परंतु, त्यांचे प्रभाि त्याने कमी केलले ेअसतात. त्या कारणांने 

त्याचे पुन्हा जन्म घेणे थाबंत नाही. मुक्ती प्राप्त झाली कीं, ते पुनजवन्म होणे थांबते. तरी अशा मुक्त 

आत्म्यांना कांहीं कामावनवमत्त इतर आत्म्यांना मदत करण्यासाठी अितार घ्यािे लागत असतात. 

दसुर् या शब्दात सांगाियाचे म्हणजे ह्ा ना त्या कारणांने आत्म्याचे पुनः जन्म घेण ेचालूच असते. 

मुक्त होण्या आधी तो स्िताची मुक्तता करण्यासाठी जन्मत असतो ि मुक्त झाल्यानंतर तोच आत्मा 

दसुर् यांना मुक्त होण्यासाठी मागवदशवन करण्यासाठी जन्म घेत असतो. ह ेअसें असत,े विद्याथी ि 

वशिक दोघहेी शाळेत जात असतात पण एक (विद्याथी) वशकण्यासाठी जात असतो ि दसुरा 

(वशिक) वशकिण्यासाठी जात असतो.  

कमावपासून मकु्तता म्हणजे शरीराच्या योगिेमात आत्म्याने लि न घालण ेअसा आह.े 

अशा पररवस्थतीत शरीर त्याचे काम करत असत ेि त्यात आत्मा ढिळाढिळ करत नाही. त्या 

अिस्थेत असणार् यांना आत्मानंदी अिस्था असें समजल ेजाते.  

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, "तो स्ियंभू आवण प्राचीन कोण आह?े त्याला ह्ा सगळ्या 

उठाठेिी करण्याचे कारणच काय? त्याला ह ेकरण्याची इच्छा कां झाली? जो स्ितः अशा इच्छेने 

बांधलेला आह ेतो इतर आत्म्यांचे कसे वनयमन करतो? ह ेसगळे करून त्याला काय वमळते"?   



सनत सुजाता बोलतात, स्ियंभूने प्रथम गुण वनमावण केले जे त्याच्या मळु अध्यावत्मक 

उजेचा पररणाम आहते त्यातून मोघमपणे सत्त्ि, रज आवण तम असें गुण उत्पन्न झाल.े त्यांच्यातून 

पुढच्या प्रक्रीया सुरू झाल्या असें िेद सांगतात. ते तीन गुण त्या स्ियंभचेूच रुप आहते. आपण 

सगळे त्या तीन गुणातून उत्पन्न होत असतो. त्या तीन गुणाच्या वनर्मवतीला जी कारणे होती ती 

सुद्धा स्ियंभूचाच वहस्सा आहते, िेद तेंच सांगतात. स्ियंभलूा स्ितःला पहाण्याची, अनुभिण्याची 

इच्छा झाली ती इच्छा ह्ा सगळ्या विश्र्िाच्या कारभाराला कारण आह.े जोिर ती इच्छा कायवरत 

आह ेतोिर अरे िवत्रया, ह ेजग असेंच कायवरत रहाणार आह.े त्या इच्छेमळुें  स्ियंभू, जो सािात 

अध्यावत्मक उजेचे मुळ आह,े प्रथम अिकाश उत्पन्न करतो. त्यात त्याची सगळी अध्यावत्मक उजाव 

प्रिेश करते. परंतु, तो अिकाश सतत िाढत असतो दहाही ददशांनी. त्यामुळें दहा ददशा तयार 

होतात. तस ेहोत असल्यामुळे त्याला जो अिधी लागतो त्यामुळें काळ ह ेपररमाण तयार होते. 

कालांतराने विश्र्िाचा आकार एिढा होतो कीं, त्यात स्ियंभूची सगळी अध्यावत्मक उजाव सामािून 

आणखीन जागा उरते. त्यामुळें त्या उजेचे विभाजन होऊन ती कांहीं भागात जास्त ि कांहीं भागात 

साधारण तर काहीं भागात कमी अशी विभागली जाते. त्यामुळें जास्त अध्यावत्मक उजाव असलले्या 

भागात सावत्त्िक गुणाचा अनुभि येतो, त्याच प्रमाणे साधारण असत ेत्यात रजोगुणाचा ि कमी 

आह ेतेथ ेतमोगुणाचा असें अनुभि येतात. त्यानंतर जेथ ेअध्यावत्मक उजाव नाही अशा भागातून 

त्या अध्यावत्मक उजेच्या प्रभािामुळें जड उजाव उत्पन्न होते. अध्यावत्मक उजाव ि जड उजाव (गुरूत्ि, 

चंुबकीय, उष्णता, ध्िनी, विद्युत, प्रकाश आवण स्पदंनं) ह्ातील फरक असा ंकीं, अध्यावत्मक उजेत 

चैतन्य असते, ती स्ितंत्रपणे विचार करू शकते ि वनणवय घेऊ शकते तर जड उजाव पदाथव स्िरुप 

असते. वतला कायवरत करण्यासाठी अध्यावत्मक उजेची म्हणजे चैतन्याची आिश्यकता असते. 

त्याकरतां, सिव विश्र्िात चैतन्य रुपाने अध्यावत्मक उजाव कायवरत असते. फक्त फरक असा कीं, वतचे 

प्रमाण कमी जास्त असत.े जेव्हां फार कमी असत ेतेव्हां त्यात संिेदना नसतात ि जसें वतचे प्रमाण 

िाढत जाते त्यांची संिेदना िमता िृद्धींगत होत असत.े अशाररतीने अरें िवत्रया, ह्ा सृष्टीची 

सुरूिात झाली.   

धृतराष्ट्र विचारतात, "ह्ा जगात कांहीं पुण्य जमिण्याचा मागव आचरतात ि कांहीं कमव 

सन्यास घेतात. ज्याला संन्यास योग असें म्हणतात. त्यातील कोणता मागव जास्त श्रेयस्कर ते 

सांगा. कोणत्या मागावने माणसातील दोष खर् या अथावने संपुष्टात येतात. दगुुवणाने ते मागव 

वनरुपयोगी होतात कां"?   

सनत सुजाता बोलतात, पुण्ण्याचा मागव आवण संन्यास ह ेदोनही आपापल्या प्रकारे चांगल े

आहते. परंतु, शहाणा माणूस संन्यास (औदावसन्य) मागव विशेष पसतं करतो. कारण पुण्य 



कमािण्याच्या मागावत बहुधा तो बयावच िेळा पाप करून बसत असतो. त्यामुळें त्याला दोनही 

(पाप ि पुण्य) करण्याची फळं भोगािी लागतात. त्यामुळें त्याचे स्िगव आवण नरक ह्ात दफरण े

चालू रहाते. परंतु, बदु्धीमान माणूस त्याच्या पुण्यिंत कृत्याने पापाचे पररणाम नष्ट करू शकतो. 

त्याच्या जीिन कायावत जर पुण्ण्याचा प्रभाि जास्त असेल तर त्याला हा मागव आचरण्यास हरकत 

नसते. औदावसन्यामुळें पाप घडत नाही ि तपस्येमुळें तो फक्त पुण्य जमा करत असतो, ज्यामुळें 

त्याची अध्यावत्मक उजाव सतत िाढत जाते. असा तपस्िी, त्या मागावने यशस्िी होतो.  

धृतराष्ट्र विचारतो, "पुण्य कमावमुळें ज्या विविध योग्यतेच्या पातळ्या (लोक) साधक गाठू 

शकतो त्याची माहीती मला सांगा. इतर लोकाचंीसुद्धा मला माहीती सांगा. अहो ज्ञानी मुनी, 

पापकमावमुळें जे लोक त्याला वमळतात, ते मला ऐकाियाचे नाहीत". 

सनत सुजाता सांगतात, जे ब्राह्मण त्यांच्या योगसाधनेचा साथव अवभमान बाळगतात, ते 

मेल्यानंतर ब्रह्म लोकाला जातात. जे ब्राह्मण अवभमानाने त्यांचे यज्ञयाग करतात, आवण इतर 

िैदीक कमवकांड करतात ते देिलोकाला जातात. कांहीं िैदीक साधक मानतात कीं, िेदाच्या 

कमवकांडाचे आचरण बंधनकारक असते, ते न केल्यास तेच एक पाप कमव ठरते. अशा कमवकांडाच्या 

दक्रया खरेतर आिश्यक नसतात पण ते त्या करत रहातात. त्यांना विशेष महत्ि देण्याची 

आिश्यकता नसते. जो सज्जन ब्राह्मणाला वशधा ददल्यावशिाय खात नाही त्याच्या चांगुलपणामुळें 

तो पुण्यिंत िरच्या लोकांत जातो. ब्राह्मणांनी जर आपल्या मोठेपणासाठी गरीब गृहस्थाला त्रास 

ददला तर तो ब्राह्मण त्याच्या त्या कृत्यामुळें अध्यावत्मक उजेत खाली उतरतो. स्िताचे श्रेष्ठत्ि 

शावबत करणारा योगी बरबाद होतो. समाजात रहाणार् या ब्राह्मणांने आपल्या योगीक साधनेचा 

चिाठा कराियाचा नसतो. तसे केल्यांने लोकपाल (इंद्र, िरुण, िाय,ू अग्नी, कुबरे आवण यम) 

देिता नाराज होतात. योग्य साधना करणारे िवत्रय त्याप्रमाणें साधना करून आपल ेउदद्दष्ट साध्य 

करू शकतात. जो ब्राह्मण कोणाकडूनही भेटी घेत नाही, जो सिांचे मन वजकतो, जो शांत 

स्िभािाचा आह,े ज्याचे िेदाचे ज्ञान पुरेसे आह,े तोंच ब्रह्मपदाला जाऊ शकतो. जो िास्तविक 

संपत्तीबाबत गरीब आह ेपरंतु, दैिी सपंत्तीबाबत (अध्यावत्मक उजाव) संपन्न आह,े ज्याने यज्ञ केल े

आहते, जो अहजंक्य आवण बेडर होतो. त्याला ब्राह्मण समजायला हरकत नाही. ज्या माणसांने 

यज्ञ केल ेआहते ि देिांना प्रसन्न केल ेआह,े तो तरीसुद्धा ब्रह्म जाणणार् या साधकाची बरोबरी करू 

शकत नाही. कारण यज्ञ करणार् याला त्याच्या कमावमुळें कांहीं उपाधी लागतात ज्या केिळ ब्रह्म 

जाणणार् याला नसतात. जेव्हां दैिी शक्ती त्याला मानतात जरी तो यज्ञ करत नाही तो खरा 

सन्माननीय समजािा. अशा साधकाला जरी कोणी इतरांनी मानल ेनाही तरी त्याची पिाव त्यांने 

कराियाची नसते.     



माणसें त्यांच्या स्िभािानुसार िागतात अगदी सहजपणे जस ेडोळ्याच्या पापण्यांची 

उघडझाप होत असते. परंतु त्याला ओळखणारे ज्ञानी त्याला ओळखतात ि मानतात. पापात 

रमललेे, चोयाव करतात, इतर पाप करतात ते योग्य माणसाला ओळखत नाहीत. उलट ते त्या 

ज्ञानी माणसाचा अपमान करतात. कारण त्यांना त्याची योग्यता समजण्याची कुित नसते.   

आता मौन साधनेबाबत सांगतो, िैराग्यातील मौन पाळणे ही एक मोठी साधना असते. 

समाजातील सन्मानाचे ि मौनाचे जमत नाही कारण मौन पाळणार् यांना समाज समजू शकत 

नाही. त्यांच्याबद्दल गैरसमज पसरतात. परंतु, ह ेजग मानमरातबाचे आह ेत्यांमुळें साधारणपणे 

मौन पाळले जात नाही. त्या उलट अध्यावत्मक जगात मौनाचे महत्ि विशेष असते. िवत्रय ह्ा 

जगात मानाभरात रहातात. ते समृद्धी प्राप्त करतात. परंतु, त्यांना दैिी कृपा लाभत नाही. 

िासनांच्या िाटा पुष्कळ असतात, त्या सगळ्या थांबिता येत नाहीत. खरे सत्य ह्ात असे आह े

कीं, सच्चा प्रामावणकपणा, नम्रता, संयम, इंदद्रय वनग्रह ककंिा औदावसन्य, मनाची शद्धता, िेदांचा 

अभ्यास ह्ा साधनांच्या मदतीने खरा साधक त्याचा अहकंार आवण अज्ञान संपुष्टात आण ूशकतो.  

सनत सुजाता पिव भाग बेचाळीसािा संपला.  

  



सनत सुजाता पिव  

भाग त्रचेाळीसािा 

धृतराष्ट्र विचारतात, "िैराग्यामध्ये मौन आवण ध्यान ह्ा दोन गोष्टी येतात, त्यातील 

फरक काय ते सांगा. त्यातील कोणते आपल्या दषृ्टीने जास्त चांगले आह?े अहो ज्ञानी, मला सांगा, 

मौन ह्ा तपस्या प्रकाराचे महत्ि काय? िेदाचा अभ्यास केललेा माणूस केिळ मौन आचरून मोि 

प्राप्त करू शकतो का"ं? मौन आचरण्याच्या पद्धती बद्दल सांगा.  

सनत सुजाता सांगतात, "स्ियंभलूा वमळणे िेदाच्या ज्ञानाने अथिा केिळ मौनाने साध्य 

करण ेकेिळ अशक्य असते. म्हणून आत्म्यालाच कांहीं ज्ञानी मौनी म्हणतात. त्या मौनातून ध्िनी 

उत्पन्न झाला आह,े त्यात ओम हा पवहला आह"े. 

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, चारही िेदांचे ज्ञान असलेला पाप करून भ्रष्ट होऊ शकतो कां"?  

सनत सुजाता बोलतात, ज्याने त्याच्या िासनांिर वनयंत्रण ठेिललेे नाही, त्याने िेद 

वशकून सदु्धा कांहीं उपयोग नाही. पाप करणार् याला त्याच्या कमावचे फळ भोगािेच लागते, मग 

तो िेदाचा ज्ञाता असला अथिा नसला त्याने कांहीं फरक पडत नाही. ज्याप्रमाणे पंख फुटललेा 

पिी त्याचे घरटे सोडून जातो त्या प्रमाणे िेदाचे ज्ञान त्या पापाचरण करणार् याला सोडून जाते. 

धृतराष्ट्र बोलतात, "ते उघड आह ेकीं, केिळ िेदाचें ज्ञान असून कांहीं होत नाही, त्यासाठी पुण्य 

िाढणे ह ेमहत्िाचे असते. त्याचा अथव असा होतो कीं, हा केिळ एक समज आह ेब्राह्मणांत कीं िदे 

पापी माणसाला िाचितात". 

सनत सुजाता त्यािर सांगतात, अहो महाजन, ह ेविश्र्ि स्ियंभचू्या विविध प्रिृत्तींमळुें 

विकवसत झाले आह.े त्यात नांि, आकार अशा प्रिृत्ती आहते. तसेंच त्या विविध प्रिृत्ती आवण 

स्ियंभू ह ेएकरुप नाहीत असें िेदांत सांवगतले आह.े म्हणून स्ियंभू मध्य ेविलीन होण्यासाठी जे 

त्या विश्र्िाचे भाग म्हणून उत्पन्न झाल ेआहते त्यांना त्या प्रिृत्तींतून बाहरे पडािे लागते. त्यासाठी 

विविध पद्धतीच्या साधना विशेष आचरण्यात येतात. आपण जे िासनामय जीिन जगतो त्यामुळें 

आपण त्या प्रिृत्तीत अडकलले ेअसतो. परंतु, जेव्हां त्या िासनांतून तुम्ही मकु्त होता पूणवपणे त्या 

िासनांच्या बंधनातून मुक्त झाल्यानें आपसुकपण े तो स्ियंभूच्या जिळ जाऊ लागतो. त्याची 

अध्यावत्मक उजाव िाढत जाते पररणाम स्िरुप तो स्ियंभूत विलीन होतो. तरी अरें िवत्रया, 

त्यानंतर सुद्धा तो स्ियंभूत पूणवतया विलीन होऊ शकत नाही, जोिर ह े विश्र्ि कायवरत आह.े 

अध्यावत्मक उजाव िाढिण्यासाठी आत्म्याची ताकद िाढिाियाची असते. ते करण्यासाठी, मौन 



आवण ध्यान ह्ा साधना उपयोगी असतात. विचार करण्यानें आत्म्याची शक्ती खचव होत असते, 

त्यासाठी विचार न करणे हा एक प्रभािी मागव आचरला जातो. त्यातून ध्यान मागव विकवसत 

झाला आह.े माणसाच्या मेंदचूी रचना अशी आह ेकीं, तो एका िेळी एकच कायव करू शकतो. 

त्यामुळें जेव्हां तो विचार करतो त्यािेळी तो इतर कायव नीटपण ेकरू शकत नाही. तसेंच जेव्हां तो 

एकाद्या कामािर त्याचे ध्यान एकाग्र करतो तेव्हां तो विचार करू शकत नाही. ह्ा प्रिृत्तीचा 

उपयोग ध्यान साधनेत केला जातो. ही प्राचीन साधना आह.े त्यासाठी साधकाने कशािर तरी 

त्याचे लि एकाग्र कराियाचे असते अशा िर कीं, त्याने त्याची अध्यावत्मक उजाव खचव होणार 

नाही. मौनात सुद्धा विचार प्रक्रीया थांबिणे हांच उद्देश असतो. अशाररतीने जेव्हां तो ध्यान, मौन 

साधना करतो वनयवमतपणे त्याच्या आत्म्याची अध्यावत्मक उजाव िाढत रहाते त्यामुळें त्याची 

सावत्त्िकता सुधारत जाते, हहचं प्राचीन साधना पद्धती आह.े त्यासाठी यज्ञाप्रमाणे कोणतेही इतर 

साधन ि सुविधा आिश्यक नसते. अरे िवत्रया, तुला माहीत आह े की, तत्ितः स्ियंभू आवण 

तुझ्यातील आत्मा एकच आहते फक्त तुझ्या मधील आत्म्याने अनेक जन्मात विनाकारण विचार 

करून अगवणत अशी अध्यावत्मक उजाव व्यथव घालिलेली आह.े ती सगळी पुनः प्राप्त करण्यासाठी 

ध्यान साधना हा एक अवतउपयोगी असा मागव आपल्या ऋषींनी फार पिूी शोधून काढला आह.े 

आपण बोलण्याने सुद्धा आपली अध्यावत्मक उजाव व्यथव घालित असतो म्हणून प्राचीन ऋषींनी 

मौन हा मागव सांवगतला आह,े जेणे कारणे, तो बोलणार नाही ि त्याची उजाव व्यथव घालिणार 

नाही. अरें िवत्रया, केिळ मौन धारणा करून भागत नाही, त्याबरोबर ध्यानसाधना (विचारशुन्य 

अिस्थेत रहाणे) करण ेआिश्यक असते. त्या दोघांच्या मदतीने साधक उच्च पदी जाऊ शकतो. 

बोलण्या प्रमाण ेऐकण ेह ेसुद्धा अध्यावत्मक उजाव कमी करण्यास कारणीभूत होऊ शकते जर आपण 

नको ते ऐकत असू. मनुष्य पापं करतो त्यामुळें सदु्धा त्याची अध्यावत्मक उजाव कमी होत असते. 

म्हणून साधकांनी पापकमव करू नय ेअसें ठरलले ेआह.े परंतु, शरीराच्या योगिेमात पाप कमव 

अपेवित असते ते होणारच म्हणून त्याच्या वनिारणाथव आणखीन ध्यान कराियाचे असत.े पुण्य 

कमांने अध्यावत्मक उजाव िाढते म्हणून साधकांने पुण्य कमावत त्याचा समय व्यतीत केला पावहजे. 

जो माणूस त्याचे चार उद्देश (धमव, अथव, काम आवण मोि) साध्य केल्याने जे भोग त्याला प्राप्त 

होतात ते तो भोगतो ि ते कालबद्ध असल्याने त्यांचा समय संपल्यािर त्याला पुनः जन्म घ्यािा 

लागतो. ह्ा जन्मातील ध्यान साधनेने जे त्यांने वमळिले ते त्याला बहुधा त्याच्या नंतरच्या 

जन्मात उपयोगी येतात.  

धृतराष्ट्र विचारतो, "अहो ऋषी सनत सुजाता, दोन िैराग्य आचरणार् यात एकाला यश 

प्राप्त होते ि दसुर् याला प्राप्त होत नाही असें झाललेे आपण प्रायः अनुभितो, ते कां तसें होते"? 



सनत सुजाता सांगतात, "एक गोष्ट लिात घ ेअरे िवत्रया, केिळ मौन अथिा ध्यान 

साधना आवण िरकरणी िैराग्य असून कांहीं उपयोगाचे नसते कारण, मुख्य गाभा आह े तो 

अध्यावत्मक उजेच्या व्यिस्थापनाचा. त्यासाठी तो साधक वनरीच्छ प्रिृत्तीचा असािा लागतो. 

म्हणजे तो सावत्त्िक असािा लागतो. ज्याच्या सगळ्या इच्छा त्याच्या शरीराच्या योगिेमापुरत्या 

मयावदीत असल्या पावहजेत. ज्याच्या विचारांची अिस्था अशी आह े त्याला यश हमखास 

वमळणारच ि ज्याची तेिढी तयारी नाही त्याला ते यश वमळण्याची शक्यता नसते. ज्या इच्छा 

त्याच्या शरीराच्या योगिेमापेिा जास्त आहते म्हणजे त्याच्या आत्म्याला त्या इच्छांचा मोह 

झाला आह,े त्याने दकतीही साधना केली तरी तो एक वमथ्याचार होतो".     

सनत सुजाता पुढ े त्याला सांगतात, "तुझ्या चौकशा िैराग्य प्रिृत्तीच्या सिव बाजंूचा 

विचार करणार् या आहते. िैराग्य प्रिृत्ती जी प्रामखु्याने औदावसन्याच्या धोरणाने साध्य होते तींच 

ब्रह्मा पयंत माणसाला पोहोचिण्यात मदत करत असते".                   

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, "वनदोष िैराग्य म्हणजे काय ते मी आता आपल्याकडून समजलो 

आह.े त्यामुळें माझ्या त्या बाबतच्या शंकांचे समाधान झाले आह.े आता मला सांगा सदोष  िैराग्य 

कसे ओळखािे"?    

सनत सुजाता सांगतात, "अरे राजा, तेरा प्रकारची पापमय लिण ंआहते त्यात क्रोध 

प्रमुख असतो, त्यामुळें िरैाग्य भ्रष्ट होत असते. त्यामध्यें द्वषे, भोगांबद्दलची सुप्त िासना, अहकंार, 

योग्य अयोग्य ह्ातील फरक न समजण,े क्रौयव, सुखावसनतेचा मोह, मत्सर, दःुखी होणे, लोभीपणा, 

आशािादी असणे, गिव, दसुर् यांचा अपमान करण्याची इच्छा (दसुर् याला तुच्छ समजण्याची 

प्रिृत्ती, ह्ाला अहकंाराचे विकृत रुप असें समजले जाते) ह ेदोष साधारण माणसांत असतात. ह े

बारा टाळणे िैराग्यासाठी आिश्यक असत.े त्यातील एकसदु्धा त्याचे िैराग्य भ्रष्ट करू शकते. ते 

माणसात त्याच्या अहकंाराच्या प्रिृत्तीमुळें लपून बसललेे असतात ि सधंी वमळतांच ते प्रकट 

होतात. स्िताचा अह ं व्यक्त करण्याची तीव्र इच्छा ह्ा सगळ्यां मागे असते. ज्या प्रकारच्या 

विचारांमुळें ि त्यातून प्रकट होणार् या कृतीमुळें त्याच्या अहकंाराला पुष्टी वमळते ते सगळे तो करू 

इवच्छत असतो. त्या कृतींमुळें ककंिा त्यांच्या विचारांने तो पाप करत असतो ज्यामुळें त्याची 

अध्यावत्मक उजाव कमी होत असते. रजोगुणी आवण तमोगुणी लोक िासनापूती म्हणजेच अंवतम 

सुख असें समजून त्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यांना असें िाटते कीं, िासनांच्या पुतवतेतूनच सिवकाहीं 

वमळते ते त्यात रमतात. परंतु, अशी एक िेळ यतेे जेव्हां त्याला समजते कीं, िासनापूती कधीच 

पूणव समाधान देत नाही. तेव्हां त्याला त्याच्या अपुरेपणाची कल्पना यतेे. तो पयंत असा इसम 

त्यांत पूणवपणे अडकललेा असतो. त्याला त्या विविध िासनांचे जणू व्यसन लागललेे असते, त्यातून 



सुटका केिळ अशक्य असते. अशी माणसें त्यात घोटाळत रहातात, अनेक जन्म. आपल्यािर 

विसंबून असणार् या प्रजेिर त्यांना पेलणार नाहीत असें कर लादनू तो भ्रष्ट राजा त्याचा अहकंार 

पोसत असतो. अशी माणसें स्ितावशिाय कोणािरही प्रेम करत नाहीत. त्यांचे प्रेम ह े त्यांच्या 

अहकंाराच्या आविष्काराचा एक भाग असत.े जेथे त्याचा मतलब साध्य होणार तेथे त्याचे प्रेम 

असते परंतु, जेव्हां त्याला समजते कीं, त्याचा स्िाथव साध्य होणार नाही तेव्हां त्याचे प्रेम संपुष्टात 

येते ि त्याची जागा वतरस्कार, द्वषे, संताप ह ेदोष घेतात. चांगुलपणाचा उपयोग िाईट काम 

करणार् याला दया देऊन करणे ह ेसदु्धा एक पाप कमव समजल ेजाते. म्हणजे चांगुलपणा, दया, िमा 

ह ेचुकीच्या लोकांना (अपात्र) देण ेह ेसदु्धा िैराग्याला िजव असते. कारण अशा पापमय लोकांना 

जर दया दाखिली, िमा केले, चांगुलपणाने मदत केली तर त्यांच्या पाप कमावला उत्तेजन ददल्याचे 

महापाप त्या िैराग्याला लागत असत ेि त्याची अध्यावत्मक उजाव खालाित जाते.  

चांगुलपणा, सत्याची चाड, इंद्रीय संयमन, मयावदा, भोगांबद्दल औदावसन्य, दसुर् यांच्या 

सुखात सहभागी होणे, नम्रपणा, प्रमेळपणा, धीरोदात्तता, चांगल्या साठी त्याग करण्याची इच्छा 

असणे, सत्पात्र दान करण्याची प्रिृत्ती, योग्य रठकाणी सहनवशलता, िेदांचे ज्ञान ही खर् या 

ब्राह्मणाची लिण ंसमजली जातात. ज्यांने ह ेचांगले गुण आत्मसात केल ेि त्याचे जीिन त्यानुसार 

झाले आह े त्याच्यािर लोकपाल देिता प्रसंन्न होतात ि त्याच्या योगिेमाच्या सगळ्या गरजा 

आपसुकपण ेपूणव होतात".   

धृतराष्ट्र विचारतात, "सामान्य माणसाचा योगिमे ि राजाचा योगिेम सारखेच असतात 

का त्यात कांहीं भेद आह"े?  

सनत सुजाता सांगतात, राजाचा योगिेम त्याच्या राज्यातील लोकांच्या, प्रावणमात्रांच्या 

योगिेमाने व्यापललेा असतो. गृहस्थाचा योगिोम त्याच्या कुटंूबाच्या सिव सदस्यांच्या योगिेमांने 

व्यापलेला असतो. एकाद्या उद्योगपतीचा योगिेम त्याच्यािर अिलंबून असणार् या सगळ्यांच्या 

योगिेमा एिढा व्यापक असतो. अशाररतीने योगिेमाची व्याप्ती पररवस्थतीनुसार कमी जास्त 

ठरत असते. संन्यासाचा योगिेम फक्त त्याच्या शरीरापुरता असतो.     

सावत्त्िक माणसाच्या यथे ेददलले्या सगळ्या गुणांत सत्याची चाड सिावत जास्त महत्िाची 

असते. त्यांनतर संयम यतेो. संयमात येणार् या गुणांची यादी अशी आह,े दैिी आदेशांचे पालन 

करणे, खोटेपणा न करण,े राग आिरण,े दःुख, तहान, द्वषे ह्ांपासून दरू रहाणे, दसुर् याच्या दःुखात 

सहानुभूती बाळगणे, आपली कतववे्य न विसरणे, दसुर् याला त्रास न देण,े दरुवभमान न करणे, खोटा 

रुबाब न करण ेह ेसंयम त्यांने पाळाियाचे असतात. असें समजल ेजाते कीं, ह ेयथे ेनमुद केलले े



मद दोषाचे भाग समजले जातात. कांहीं त्याग कराियाचे असतात िैराग्याने, त्यात येणारे 

प्रशंसनीय त्याग असें आहते, समदृ्धीच्या काळी सदु्धा फार आनंदी न होणे. यज्ञ, प्राथवना आवण पुण्य 

कमावत न रमण,े वतसरा आह ेसिव प्रकारच्या िास्तविक इच्छांचा त्याग करणे. ह ेसाध्य करण्यासाठी 

अरे राजा, िैराग्याला औदावसन्य आचरता आले पावहजे. सखुात असून सखुात न रमणे ि दःुखात 

असून दःुख न जाणिणे अशा अिस्थेत तो राहतो. म्हणजे सगळे कांहीं असून नसल्यासारखे त्याचे 

रहाणे असते. अशा िैराग्याला आलेल ेयश आवण अपयश सारखेच िाटते. तरी, त्यांचे मलु्यमापन 

तो वचकीत्सापूिवकपणे करत असतो. एकाद्या परक्या वनरीिकां सारखे. अहकंार संपुष्टात 

आल्यामुळें ह ेमाझ ेयश अथिा ह ेमाझे अपयश अशी भािना त्यात रहात नाही कारण तो ओळखून 

असतो कीं, त्यांचे असें िस्तुतः ह्ा सृष्टीत कांहींच नाही. तो स्ितः सदु्धा त्याचा नसतो ह ेसमजललेा 

िैरागी धन्य होतो. त्याला कोणी नातेिाईक रहात नाहीत, न बायको, न मुल,ं न वमत्र तसेंच न 

शत्रू.  

सत्पात्र दान ि भटेी देणे नेहमीच पुण्यकारक समजले जाते. दसुर् याच्या गोष्टींना हात न 

लािणे, कायव कारण भाि समजून िागणे, त्याचा अथव आपण जे करणार, बोलणार त्याचे कोणते 

शक्य पररणाम होणार आहते त्याचे भान असण ेि त्याची जबाबदारी घणेे ह ेत्यात येते. ब्रह्मचयव 

पालन ह ेत्यात येते. कोणाकडून दान अथिा भेटी न घणेे ह ेत्यात येते. त्याची सविस्तर मावहती 

िेदात ददली आहचे. जो इतक्या सािधवगरीने जगतो तो अध्यावत्मक उजेत प्रबळ होतो. 

आता सांगतो, स्िताला ओळखणे म्हणजे काय, स्िताची जाण असण्याचे आठ फायदे 

आहते आवण त्याची जाण नसल्याचे आठ तोटे आहते. ज्याचे त्यांच्या ज्ञानेंद्रीयांिर वनयंत्रण आह े

ि त्यावशिाय ज्याचे मन त्याच्या ताब्यात आह,े भूतकाळ आवण भविष्याचा विचार करत नाही 

तो खर् या अथावने मकु्त असतो. अरे राजा तुझा आत्मा सत्याला धरून राहील असें पहा. सगळे जग 

त्या एका सत्यािर विसबंून असते. संयम, िासनांबद्दल औदावसन्य आवण स्िताची जाण ह्ा गोष्टी 

सत्याच्या अनुचरणासाठी आिश्यक असतात. ह े नसण े हा दोष समजला जातो िैराग्यासाठी. 

कारण त्यावशिाय जो स्िताला िैरागी सांगतो तो खोटा असतो. ज्याने ह ेसाध्य केल े त्याच्या 

अघ्यावत्मक उजेत प्रचंड िाढ होते ि ती त्याची खरी संमदृ्धी समजली जाते. तू मला विचारलले्या 

प्रश्र्नाची उत्तरं मी ददली आहते, ज्या माहीतीनुसार जो त्याचे जीिन रचतो तो दःुख ि जन्म 

मरणाच्या बंधनातून मकु्त होतो.  

धृतराष्ट्र पुढ ेविचारतात, आख्यानं ज्यांना पांचिा िेद असें मानतात त्यात म्हणतात कीं, 

सगळी चराचर सृष्टी स्ियंभूच्या पासून उत्पन्न झाली आह.े दसुरे कांही सागंतात कीं चार देिांनी 



वह सृष्टी तयार केली ि आणखीन कांहीं म्हणतात, फक्त दोन ि कांहीं म्हणतात फक्त एकच ह्ा 

चराचर सृष्टीचे कारण आह.े ह्ात मी कशािर विश्र्िास ठेि ूकीं खरे ब्राह्म कोणते आह.े  

सनत सुजाता सांगतात, एकच ब्रह्म आह े जे सत्य आह.े केिळ अज्ञानामुळें बाकीच्या 

गोष्टींची चचाव होत असते. तत्ितः एकच जरी असल ेतरी त्याला अनेक गुण आहते, त्या प्रत्येक 

गुणांची विवशष्ट अशी ओळख असते त्यानुसार त्याचंा उल्लखे िेगिेगळा केला जातो तरी ते एकच 

असते. माणसाला अनेक नांिे असतात तरी तो एकच असतो. उदाहरणाथव, एक माणूस कोणाचा 

वपता असतो, तर कोणाचा मुलगासुद्धा असतो, त्यावशिाय तो बंध,ू वमत्र, िैरी, तटस्थ अशी अनेक 

रुप घेत असतो त्याच्या आयुष्यात ते सगळे त्याचे अितार मानल े जातात. तो त्यापैकी एका 

अितारात असतांना कांहीं विवशष्ट प्रकारे िागतो तर दसुर् या अितारात आणखीन िेगळा िागत 

असतो त्याप्रमाणें ब्रह्माचे सदु्धा अनेक अितार ि त्यांची विविध नािं असतात ि ते त्या 

अितारानुसार िागत असतात तो त्या देितेचा स्िभाि म्हणून समजले जाते. तसे ह ेआह.े ज्याला 

ज्या गुणाची तारीफ तो त्या गुणाची भक्ती करतो अथिा त्या गुणाचा यज्ञ करतो ज्यामुळें त्याला 

त्या गुणाचा उपयोग होईल. ज्या गुणांने त्याचा फायदा झाला तो त्या गुणालाच मानतो ि इतर 

गुणांकडे दलुवि करतो. त्यामुळें अनेक देि असल्यासारखे िाटते. धृतराष्ट्र विचारतात, "अहो मुनी, 

कांहीं देिता पुरूष ि कांहीं स्त्री रुपात असें कां असतात"?  

सनत सुजाता सांगतात, अरे िवत्रया, मघा जस ेआपण पावहल ेकं, अनेक अितार एकाच 

ब्रह्माचे असतात तसेंच परुूष आवण स्त्री रुप त्या देितांची असतात कारण त्या देितेत ह्ा दोन 

प्रिृत्ती असतात. म्हणजे पुरूषी स्िभाि ि बाईचा स्िभाि असें दोनही असतात. िैरागी त्यातील 

ज्या स्िभािाची साधना करील त्याला त्या रुपात ती देिता प्रसन्न होत असते ि त्याची मदत 

करत असते. पुरुषी स्िभाि थोडा बेपिाव, उद्धट, घमेंडखोर, कमी दयाळू, अस्िस्थ, शकंाखोर, 

आगाऊ आवण आळशी असा असतो त्या प्रमाणे, देितेचे नरस्िरुप काम करत.े म्हणून देितेच्या 

त्या रुपाची साधना करणे कष्टसाध्य असते परंतु, खरा बरैागी ते करतो. परंतु, प्रपंचात असललेा 

गृहस्थ बाईच्या स्िभािाची पुजा करणे पसंत करतो कारण तो स्िभाि, देितेचे स्त्री स्िरुप स्त्रीचा 

स्िभाि व्यक्त करत.े तो आह,े काळजीपूिवक, नीटनेटके, ममतापूिवक, नम्र, प्रेमळ, शांत, सािध, 

मेहनतू. अशा वभन्न िागणूकीमुळे देितेचे स्त्री स्िरुप साधारण भक्तासाठी जास्त भाित असते. 

अरे राजा, सामान्य माणसास देितेचे स्त्रीरुप जास्त सोवयस्कर असत.े (त्या जोड्या अशा, विष्णू-

लक्ष्मी, गणपती-सरस्िती, शंकर-पािवती)   



ते लोक मोि प्राप्त करू शकत नाहीत कारण ते त्यांच्या इच्छापूतीपाठी लागलेल ेअसतात. 

त्यांना त्या इच्छा पूणव होणे मोिा पिेा जास्त महत्िाचे असत े त्या प्रमाणें ते होत असत.े त्या 

साधनांचा मोिाशी कांहीं संबंध नसतो. कमवकांड, योग साधना, ध्यान साधना अशा सगळ्या 

प्रकारच्या साधनांमुळें त्यांना ते रुप ि त्यापासून चे फायदे वमळतात परंतु, मोि वमळत नाही 

कारण त्यांना मोि नकोच असतो. जे ब्रह्मज्ञानासाठी त्याच सगळ्या साधना करतात त्याना 

ब्रह्मज्ञान वमळते. परंतु, जर त्यात यश नाही वमळाले तर तो मौन व्रत साभंाळतो ज्याला ददिाव्रत 

म्हणतात. ददिा शब्द आला आह ेज्याचा अथव आह,े िचनबद्ध रहाण.े ज्याला जे अपेवित आह े

त्याला ते ते वमळते प्रयत्न प्रामावणक मात्र असला पावहजे. ज्याला ब्रह्मज्ञानाचा अनुभि नाही असें 

जे फक्त त्याबद्दल िाचन केले आह ेत्यांना ज्ञानी समजले जात नाही. त्यांना वशकललेे असें समजले 

जाते. वशकललेे ि अनुभिी ह्ांत फार मोठा फरक असतो. म्हणून िवत्रयांनी केिळ वशकललेा आह े

म्हणून त्याला ब्राह्मण समजणे चुकीचे असते. फार प्राचीन काळी अथिवने महान ऋषींच्या सभांत 

जे गायले त्यांना छंद असें म्हणतात. केिळ छंद वशकला म्हणून तो ज्ञानी होत नाही. ते सगळे 

िरिरचे आह.े त्याला अनुभिाच्या िेत्रात कांहीं स्थान नसते. अशांना िेद समजल ेअसें समजण े

सुद्धा गैर होईल. केिळ मनाने साधना केली म्हणून त्याला ज्ञान प्राप्त होत नाही. खरे ज्ञान प्राप्त 

होण्यासाठी त्या माणसाला स्ियंभूची मान्यता असािी लागते. ती मान्यता मोठ्या तपस्येने आवण 

उच्च कोटीची अध्यावत्मक उजाव प्राप्त केल्यानंतरच प्राप्त होत असते. तशी मान्यता वमळण्यासाठी 

इतर उच्च कोटीच्या ऋषींचीसुद्धा मान्यता असािी लागते. अशा अनेक चाचण्या नंतर ते ज्ञानाचे 

दरिाजे उघडतात. म्हणनू ब्रह्मज्ञान सहजासहजी प्राप्त होणारी गोष्ट नसते. अरे राजा, केिळ ध्यान 

साधनेने माणसाला वसद्धी मात्र प्राप्त होऊ शकतात, ज्या त्या त्या देितांच्या प्रसन्न होण्यामुळें 

वमळत असतात. परंतु, ज्ञान वमळणे ि वसद्धी वमळणे ह्ात महदंतर असत.े ज्याला ज्ञान प्राप्त झाल े

त्याला सगळ्या वसद्धी देिता प्रसंन्न होतात ि म्हणून त्याला जर पावहजे असले तर ती वसद्धी 

सहजपण ेप्राप्त होत असते. परंतु, अरे िवत्रया, तसा ज्ञानी सहसा त्या वसद्धी िापरत नाही. कारण 

वनसगव स्िाभाविकपणे त्याला अनुकूल होत असतो. तशा पररवस्थतीत त्याला वसद्धींची 

आिश्यकता नसते. ज्याला समजले आह ेकीं, आत्मा आवण जीि (शरीराची कायवकारी उजाव) ह े

िेगळे आहते तो योगिेमाचे िेगळे महत्ि समजतो ि काय जीिाची गरज अथिा शरीराची गरज 

आवण काय आत्म्याची ह ेसमजून, त्याप्रमाणे त्याच्या इच्छांचे व्यिस्थापन तो चांगल्या प्रकारे करू 

शकतो. जीि शरीराबरोबर येतो ि शरीराबरोबर नष्ट होत असतो. परंतु, त्याच्या योगिोमाच्या 

कामांत जे झाल ेत्याची नोंद मात्र आत्म्याच्या बरोबर असलेल्या हलंगदेहात केली जात असत ेि 

ते सगळे आत्म्याला भोगािे मात्र लागत असत े म्हणून आत्म्याला जीिाच्या कारभारािरसुद्धा 

ध्यान द्याियाचे असते. केिळ िनात राहील्यामुळें अथिा केिळ ध्यान केल्यामुळें त्याला 



त्याच्यातील आत्म्याचे दशवन होत नाही. जरी तो त्याच्याशी संपकव  करू शकत असला. तो खरा 

मुनी ज्यांने आत्म्याचा अनुभि घेतला आह.े तो आत्म्याचा अनुभि त्याला शरीराच्या म्हणजे 

जीिाच्या माध्यमातूनच घ्यािा लागत असतो. म्हणून त्याचे जीिाचे व्यिस्थापन चांगले असाि े

लागते. जीिाचा छळ करून आत्मज्ञान कधीही प्राप्त होत नाही. जीि आवण आत्मा ह्ांच्यातील 

संधान अचूक असले तर तो योगी धन्य समजािा. ज्याला ते झाल ेत्याला ह्ा विश्र्िाचे व्याकरण 

(कायव कारण भाि) समजले असें म्हणता येईल.  

त्याला ददव्यदषृ्टी प्राप्त झालेली असत.े अशा व्यक्तीला खरा ब्राह्मण समजता येईल. 

िवत्रयसदु्धा तपस्या करून त्या पदाला जाऊ शकतो. तो क्रमा कमावने त्याची अध्यावत्मक उजाव 

िाढित गेला तर तो अखरेीस ब्रह्मपदाला पोहोचतो. ह ेजे मी सांवगतले ते तू चांगले समजून घ.े  

सनत सुजाता पिव भाग त्रेचाळीसािा संपला.  

  



सनत सुजाता पिव  

भाग चव्िेचाळीसािा 

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, फार चांगली माहीती आपण मला सांवगतली आह,े त्यामुळें 

ब्राह्मण कसा होतो ि विश्र्िाचे ममव मला आपल्या वििेचनामुळें चांगले समजले. आता मला सांगा, 

ज्या प्रपंचाच्या िासना (इच्छा) असतात, त्यापेिा िेगळ्या गोष्टींची अवधक माहीती जी 

साधारणपण ेमाणसांना माहीत नसते ती मला समजाऊन द्या.   

सनत सुजाता सांगू लागतात, ज्याची माहीती तू मला सांगाियाला सांगत आहसे ती 

लिात येण ेसोपे नाही. जेव्हां सगळी इंदद्रय ेवनयंवत्रत आहते, आवण मन विकारशुन्य झाले आह,े 

ती अिस्था केिळ ब्रह्मचयव पालनानेच प्राप्त होत असते.  

धृतराष्ट्र पुनः विचारतो, "आपण सांगता कीं, ब्रह्माचे ज्ञान मनाने आकलन होते, त्यासाठी 

िासना विरहीत असें ब्रह्मचयव आचरणात असण ेजरूरीचे असते. त्या ब्रह्मचयावच्या प्रेरणा सुद्धा 

मनातच असल्या पावहजेत. ते ज्ञान वमळाल्यानंतर अमरत्ि कसे प्राप्त होते"?      

सनत सुजाता सांगतात, ब्रह्माचे ज्ञान अंतयावमी माणसाला असले तरी ते उघड होत नाही. 

परंतु, बदु्धीच्या मदतीने त्या ज्ञानाचे आकलन होऊ लागते. अशाररतीने ते गुढ उकलल्यािर तो 

ज्ञानी सगळे सोडून देतो. तुला सगळ्या ज्ञानींमध्ये ते आढळून येईल. आता मी तुला ज्ञान म्हणजे 

काय प्राप्त होते ते सांगतो.  

धृतराष्ट्र विचारतात, "ब्रह्माची लिण कोणती"? कोणत्या मागावने ब्रह्म समजणे जास्त 

सोपे आह ेते सांगा, अहो ऋषीियव. 

सनत सुजाता सांगतात, जे त्यांच्या गुरूच्या घरात राहून ज्ञानाजवन करत आहते ि अघ्यव 

देत आहते ते सहजपण ेज्ञान वशकू शकतात. व्रतस्थ जीिन जगणे, त्यानंतर मृत्य ूआला कीं तो 

ब्रह्मात विलीन होतो. ज्याना ब्रह्मपदी जाण्याची इच्छा आह ेते िैराग्य आचरतील ि त्याचे वनयम 

पाळतील. जोिर िासना उत्तेवजत आहते तोिर ते शक्य नसते. िैराग्य पालनाने शरीराची म्हणजे 

जीिाची सुद्धा िासना कमजोर होत जाते ि ते शरीर िासनाहीन जीिन जगू लागते. ते जर शक्य 

झाले तर आत्म्याचे ब्रह्मात एकरुप होणे सोपे होते. परंतु, ते बळजबरीने साध्य कराियाचे नसते. 

सामान्यपणे शरीराची वनर्मवती माता आवण वपत्याच्या एकत्र येण्यामुळें होत असते. परंतु, ज्ञानी 

माणसाचा जो पुनजवन्म होतो त्याच देहात त्याला कारणीभूत असतो त्याचा सद्गुरू. सद्गुरूच्या 

कृपेने वशष्याच्या मेंदतूील किाडं उघडली जातात ि त्याला त्याच्यातील परमात्म्याचा अनुभि 



येतो. त्यासाठी अरे राजा, माणसाचा जन्म वमळण ेअगत्याचे असते. दसुर् या कोणत्याही योनीत ते 

शक्य नसते म्हणून माणसाच्या जन्माला विशेष महत्ि असते. त्यासाठी वशष्य त्याच्या सद्गुरूला 

नेहमी विनम्रपणे नमस्कार करील. कारण तो सद्गुरू त्याचा मायबाप झालेला असतो. सद्गुरूची 

सेिा करण्यात त्याला कमीपणा िाटला नाही पावहजे. त्यातूनच ब्रह्मचयव पालनाचे धडे सुरू 

होतात. सद्गुरूच्या आज्ञांचे पालन त्याला कराियाचे असते. सद्गुरूच्या वनजी पररिाराचीसुद्धा 

त्याला सेिा कराियाची असते. सद्गुरूच्या उपकाराची आठिण त्यांने ठेिली पावहजे. (यथे े

वशिक आवण सद्गुरू ह्ातील फरक लिात घेतला पावहजे. मावहती वशिक वशकितो परंतु, 

सद्गुरू मावहतीचे ज्ञानात रुपांतर करून अनुभि देतो.) ज्ञान पूणव झाल्यािर वशष्य सद्गुरूला 

दविणा देतो ज्यात गुरू मागील ते द्यािा लागते, त्यातसुद्धा वशष्याची परीिा होत असते. त्या 

वशिणात चार पायर् याने वशकिल ेजाते, पवहल्या पायरीत त्याला ब्रह्मचयव पालन करािे लागते, 

दसुर् या पायरीला गुरू वशष्याची त्या ज्ञानासाठी वनिड करतो त्यासाठी त्याच्या अनेक अिघड 

चाचण्या होत असतात. वतसर् या पायरीला वशष्य आपली योग्यता वसद्ध करतो, त्यासाठी 

आणखीन कांहीं प्रकारच्या चाचण्यातून त्याला जािे लागते, त्यातून गेल्यािर चौथी पायरी असत े

ि त्यात गुरू वशष्य संिाद होत असतो ज्याला उपवनषद असें म्हणतात. त्यानंतर सद्गुरू वशष्याचे 

मेंदतूील गुप्त किाडं त्याच्या वसद्धीने उघडतो ि वशष्याचे ज्ञान पूणव होते. जर त्यापैकी एकात वशष्य 

नापास झाला तरी तो गुरूला सोडून जातो. ब्रह्मचयावची चाचणी करतांना गुरू त्याच्यात बारा 

गुण आहते कां ते पहातो. जर ते असतील तर त्याचे ब्रह्मचयव खरे असें शाबीत होते. त्यानंतर योग 

अभ्यास केला जातो त्याला अंग असें म्हणतात. त्यानंतर ध्यान साधना येते, त्याला िलम 

म्हणतात. त्यानंतर अखरेची परीिा होत असते. त्याकाळात जी धन दौलत वशष्याने कमािलेली 

असते ती सगळी त्याला गुरूला द्यािा लागते. त्यानंतर वशष्य गुरूच्या मुलासारखा समजला 

जातो. अशाररतीने तयार झालेल े वशष्य जगात जाऊन मोठी प्रवसद्धी कमाितात. अशाररतीने 

तयार झालेल्या वशष्यािर राजे संपत्ती उधळतात ि तो वशष्य त्याच्या जीिनात यशस्िी होतो. 

त्यानंतर त्याच्याकडे दसुरे वशष्य बनण्यासाठी जातात ि त्याचे गुरूकूल सरुू होते. अशी परंपरा 

आजिर चाल ूआह.े खर् या ब्रह्मचयव पालनाने दकत्येक स्िगावपयंत जातात. त्यापुढे ब्रह्माच्या लोकात 

जातात. त्यांच्यातून गंधिव कांहीं होतात तर कांही ज्या बायका असतात त्या अप्सरा होतात. 

त्याचं्या सगळ्या कामना पूणव होतात. त्यांना कांहीं कमी रहात नाही. तरी तो मुळतः िैरागीच 

असतो ह ेराजा, लिात असू दे. जो ते िैराग्य चालू ठेितो ि वमळणार् या सुखात रमत नाही तो 

त्यापुढे जातो. त्याला मृत्यूिर विजय प्राप्त होतो. अरे राजा, जी माणसें त्यापेिा इतर मागावने 

जातात त्यांना दकतीही शुद्ध जीिन जगले तरी नश्र्िर जगातच ते रहातात आवण प्रत्येक िेळी मृत्य ू

त्यांना त्रास देत रहातो. सद्गुरूकडून ज्यांने अनुभि वसद्ध ज्ञान संपादन केल ेते वनत्य असल्यामुळें 



त्याचा कधी र् हास होत नाही. म्हणून त्यापेिा िेगळा दसुरा कोणताही उत्तम मागव नाही मोज्ञाकड े

जाण्यासाठी.  

धृतराष्ट्र बोलतात, "आपण सांगता कीं, ब्रह्माचा प्रत्यि अनुभि शहाणी माणस ंस्िताच्या 

देहात असतांना घेतात, मग मला सांगा ब्रह्माचा रंग कोणता असतो? शुभ्र, लाल, हपंगट कां वनळा 

ते सांगा. मला सांगा स्ियंभूचे स्िरुप कसे असते, त्याला रंग असतो कां, त्याचा आकार कसा 

असतो"?  

सनत सुजाता सांगतात, जर मला विचारवशल कीं त्याचा रंग कोणता तर मी सांगेन कीं 

तो शुभ्र असतो. परंतु, तो पहाणार् याच्या पहाण्यािर सदु्धा अिलंबून असतो. कारण त्याला त्याचा 

असा कांहीं रंग नसतो आपण जो समजू तो रंग त्यात आपल्याला ददस ूलागतो. खरे सांगाियाचे 

तर स्ियंभूला कांहीं आकार, रंग नसतो कारण ते पावहले तर अदषृ्य सदु्धा असत.े त्याला हलंग 

नसते म्हणून त्याला ते म्हणाियाचे कां ती कां तो तेसदु्धा सांगता येणार नाही. त्याचे िणवन करता 

येत नाही. तो ऋकु्  मध्य ेनसतो, ककंिा यजूत नसतो अथिा साममध्य ेसदु्धा सापडाियाचा नाही. 

त्याचे दशवन कोणत्याही यज्ञाने प्राप्त होत नाही, मग तो रथंतर असो अथिा िहवद्रथ असो. सामान्य 

बुद्धीने त्याला समजता येणारे ते नाही. ककंिा त्याचे िणवन शब्दाने करता येणार नाही. ते फक्त 

अनुभिाने समजू शकते. म्हणून ते वशकितासुद्धा येत नाही. जेव्हां यथाक्रम ह ेविश्र्ि लय पािते 

तेव्हां तो स्ियंभ ूसुद्धा त्यात विरघळून जात असतो म्हणजे कांहींच उरत नसते. त्याची कल्पना 

करण्यासाठी त्याच्यासारखे दसुरे कांही असल े पावहजे पण तसे दसुरे कांहीं नसल्याने त्याची 

तुलनासुद्धा करता येत नाही. ते वनत्य असतांना त्याचिेळी अवनत्य सुद्धा असते, अशाची तुलना 

कशाची करता येणार नाही, ह ेतू समजून घ.े स्ितः त्याचा अनुभि घेणे हेंच केिळ त्यासाठी साधन 

असते. ते सुक्ष्म असतांना त्याचिेळी सिवव्यापीसुद्धा असते.  

धृतराष्ट्र विचारतो, आपण ब्रह्मचयाव बद्दल सारखे सांगत असता तर त्याबद्दल कांहीं 

सागािे. 

सनत सुजाता सांगतात, ब्रह्मचयव पालनाचा संबंध प्रामुख्याने लैंवगक िासनांच्या संदभावत 

असतो कारण अरे िवत्रया, माणसाच्या अध्यावत्मक उजेचा सिावत जास्त र् हास ह्ा लैंवगक 

िासनांमुळं होत असतो. जर माणूस त्याच्या लैंवगक िासनांिर वनयतं्रण ठेिले तर त्याची 

अध्यावत्मक उजाव कमी होणार नाही. ब्रह्मचयव पालन प्रामखु्याने पुरूषांसाठी सांवगतल े आह.े 

त्यासाठी ियात आलेल्या सगळ्या सामान्य प्रकृतीच्या पुरूषास स्त्री बद्दल आकषवण िाटू लागते. 

ते प्रजोत्पादनाच्या नैसर्गवक गरजेनुसार योग्य जरी असल े तरी प्रायः ते आकषवण जरूरीपेिा 



जास्तच असते. त्याचे वनयंत्रण करण्याच्या योगाला ब्रह्मचयव योग असें समजल े जाते. लैंवगक 

िासना स्त्रीबद्दल असल्याने वतच्या बद्दल विविध प्रकारचे विचार पुरूषाच्या मनात उत्पन्न होत 

असतात. त्यात दोन प्रकारचे विचार प्रामुख्यानी लिात घेतले पावहजेत. जर स्त्रीबद्दल आदर भाि 

असेल तर वतच्याबद्दल िासना कमी उत्पन्न होत असते. परंतु, जर तस ेनसेल तर त्या स्त्रीचा भोग 

घेण्याची पाशिी िासना सहजपणें त्याच्या मनात उत्पन्न होत असते. माणसाच्या जीिनात चार 

प्रकारची स्त्री विषयक नाती असतात. ती अशी, वपता-पुत्री, बंधू-भवगनी, स्त्री-पुरूष, माता-पुत्र. 

त्यातील सामान्य पुरूषाच्या मनात फक्त स्त्री-परुूष ह्ा नात्यामध्येच लैंवगकता अवभप्रेत असत े

आवण इतर नात्यात सावत्त्िक भाि असतो म्हणजे त्या नात्यात लैंवगक भाि नसतो. त्यात बंधू-

भवगनी ह ेनाते विशेष पवित्र मानल ेजाते. ह ेस्िाभाविक असते म्हणून त्या स्िाभाविक प्रिृत्तीचा 

उपयोग ब्रह्मचयव पालनासाठी केला जातो. म्हणजे ब्रह्मचारी सगळ्या स्त्रीयांना भवगनी समजू 

शकतो ि त्यामुळें त्या बायकांच्या बाबत त्याच्या मनात लैंवगक िासना उत्पन्न होण्यास विरोध 

होतो ि तो ब्रह्मचयव सहजपणे आचरू शकतो. त्यातसुद्धा आणखीन एक मनोधारणा अपेवित असत े

ती बायकांच्या बद्दल आदरभाि ठेिणे. जो ब्रह्मचारी सगळ्या स्त्रीयांबद्दल आत्यंवतक आदराची 

भािना, म्हणजे सावत्त्िक भाि, बाळगतो त्याला ब्रह्मचयव पाळणे जास्त सोपे होते अशा 

ब्रह्मचयावला शुक्ल ब्रह्मचयव समजल ेजाते. शुक्ल ब्रह्मचारी उच्च कोटीचा ब्राह्मण होतो ि मोिपदी 

जातो. दसुरी भािना कांहीं पुरूषांत आढळते ती तामसी प्रिृत्तीचे वनदशवक असते त्याप्रमाण ेतो 

ब्रह्मचारी सगळ्या बायकांना तूच्छ, घाण समजतो ि कोणी तूच्छ गवलच्छ गोष्टीत रमू शकत नाही 

ि त्या न्यायाने तो ब्रह्मचयव पालन करतो ते तामसी प्रिृत्तीचे असते त्या ब्रह्मचयावला कृष्ण ब्रह्मचयव 

समजल ेजाते. तसा ब्रह्मचारी जरी दकतीही शदु्ध ब्रह्मचयव पालन करत असला तरी त्याला त्याच्या 

तामसी प्रिृत्तीमुळें अध्यावत्मक विकास करता येत नाही. साधकात स्त्री सदु्धा असू शकते, त्यांना 

फक्त स्त्री-पुरूष पयावय िगळता इतर प्रकारची नाती परपुरूषांबद्दल धरून त्यांचे ब्रह्मचयव पालन 

करता येते. स्त्रीला वतच्या शरीराचा विशेष अवभमान असल्याने ती ब्रह्मचयव पालन पुरूषांपिेा 

जास्त चांगल्या प्रकारे करू शकते.    

सनत सुजाता पिव भाग चव्िेचाळीसािा संपला.  

  



सनत सुजाता पिव  

भाग पंचेचाळीसािा 

सनत सुजाता पुढ ेसांगतात, दःुख, क्रोध, लोभ, िासना, अज्ञान, आळस, द्वेष, स्िाथव, 

मोह, मत्सर, गिव, अिावच्य िाचा ह ेबारा दोष माणसाच्या र् हासास कारणीभूत असतात. ते सगळे 

त्यांची संधी पहात असतात कीं कधी ते त्या माणसाचा विनाश करतात. ह्ांच्या आहारी गेललेा 

माणूस त्यांच्या प्रभािाखाली पापाचरण करू लागतो, ते सगळे त्याच्या बेवशस्त अहकंाराचे िाईट 

आविष्कार असतात.  

जे िासवनक समाधान म्हणजे सिव कांहीं अस ेमानतात, ते घमेंडीत रहातात, आपल्या 

यशाचा गिव करतात, आपण केललेे दान सिांना सांगतात, जे मनाने कमजोर आहते, जे स्िताच्या 

कौतुकात रमतात, जो स्िताच्या पत्नीचा द्वषे करतो, ह ेसात दोष माणसाला पापी करतात.  

पुण्ण्याचा मागव आचरणारे चांगुलपणा, िरैाग्य, संयम, समाधान, नम्रता, त्यागीिृत्ती, 

सगळ्यांशी सलोखा करणारे, धीरोदात्त, दान करणारे, िेदाचा आभ्यास करणारे, िमावशल, 

सत्यिादी असें बारा गुण दाखितात. ते सगळ्या जगािर राज्य करू शकतात. त्यांच्याशी सगळ्या 

लोकपाल देिता संतुष्ट असतात. तो सगळे कायव विधात्याच्या नांिाने करतो. त्याला ब्राह्मण 

म्हणतात. संयम, त्यागीिृत्ती आवण िेदाचा अभ्यास ह े जास्त महत्िाचे आहते. ते माणसाला 

मोिापयंत नेऊ शकतात. चांगले असो अथिा िाईट असो ते इतरांबद्दल कधी खराब बोलत नाही. 

जे तसे िागत नाहीत त्यांच्यासाठी नरकात जागा तयार असते.   

मद म्हणजे गिव करण्याची प्रिृत्ती त्याचे अठरा उपदोष आहते. त्यांबद्दल मी आता तुला 

कांहीं सांगणार आह,े ते असें, दसुर् याचे िाईट हचंतणे, गुणीलोकांच्या कामात अडथळे करण,े 

दसुर् याच्या चांगल्या कामात िैगुण्य पहाण,े खोटे सांगणे, क्रोध, हट्टीपणा, दसुर् यांना कामाला 

लािणे, इतरांची टीका करण,े आपल्या सपंत्तीचा देखािा करण,े अवधकारािरून भांडणे, 

उद्धटपणा, प्रावणमात्रांबद्दल तुच्छतेची ितवणूक, द्वषे, इतरांबद्दल अज्ञान, सन्माननीयांचा अपमान 

करणे, अक्कलशून्यपणा (योग्य अयोग्य ह्ाचे न समजणे), दसुर् यांना त्रास देण्याची इच्छा, 

घमेडखोरी.   

म्हणून शहाणा माणसू कधी मद दोषात अडकणार नाही. कारण त्या दोषांबरोबर इतर 

दोष त्याच्यात उत्पन्न होत असतात. त्याला सचे्च वमत्र लाभत नाहीत. त्याच्या प्रगतीने कोणाला 

संतोष होत नाही. मद आवण मत्सर ह ेदोष उत्पन्न होण्याते कारण माणसू त्याची तुलना इतरांशी 

करतो. जर त्या तुलनेत तो िरचढ ठरला तर मद भाि िाढतो आवण कमी ठरला तर मत्सर भाि 



िाढत असतो अशासाठी िैरागी कधीही स्िताची कोणाशी तुलना करत नाही. खरा साधक तुलना 

स्िताच्या आधीच्या पररवस्थतीची आजच्या पररवस्थतीशी करतो ि त्यातून त्याला समजते कीं, 

त्याने अध्यावत्मक दषृ्ट्या प्रगती केली आह ेकीं नाही.   

खर् या मतै्रीची लिण ंअशी आहते, वमत्राच्या नुकसानीने त्याला दःुख होते, वमत्राच्या 

उत्कषावत त्याला आनंद होतो, त्याच्याकडे कांहीं मावगतले तर तो ते आनंदाने देतो, खरा वमत्र 

त्याची सगळी संपत्ती वमत्रासाठी देण्यास तयार असतो. शहाणा माणसू कधी आपल्या वमत्राच्या 

घरात रहात नाही. खरा वमत्र त्याच्या वमत्राला त्रास देत नाही कांहीं मागून िगैरे. तशाररतीने 

रहाणारा श्रीमंत त्याचे सगळें ध्यान िैराग्याकडे ठेितो. जे आह ेते त्याचे नाही ही त्याची धारणा 

असते ि त्यामुळें त्या गोष्टी त्याला बाधत नाहीत. अशी धारणा खर् या िरैाग्याचे लिण असते. 

तशा धारणेची जशी िाढ होत जाते त्याला एक िेगळा आनंद अनुभिायला येऊ लागतो. जरी 

ज्ञान प्राप्त झाले नाही तरी तो आनंद त्याला समाधान देत असतो. जसे तो आनंद त्याला वमळू 

लागतो तो आणखीन त्याग करू लागतो कारण ते त्याचे नाहीच अशी त्याची पक्की धारणा झाललेी 

असते. असा माणसू ब्रह्माच्या जिळ जात असतो. असा पररवस्थतीत योगी त्याच्या मनाने यज्ञ 

करू लागतो. जो जप करू लागतो, नाहीतर कमवयोगात रमतो. खरे ब्रह्म त्याच्यातच आह ेज्याला 

कांहीं लिण ंनसतात. म्हणून त्याचे िणवन करता येत नाही.  

[श्रीमद्भगित गीते मध्ये सोळाव्या भागात दैिी आवण असरुी संपदा सांवगतल्या आहते त्या मध्यें ह्ािर 

विशेष माहीती आह ेती पहािी] 

आता दसुरे कांही मी तुला सांगणार आह.े आता मी जे सांगणार आह े ते उच्च दजावचे 

तत्त्िज्ञान फक्त वशष्यानाच सांवगतल े जाते. दसुरे सगळे केिळ शब्दाचा पसारा असतो. ह्ा 

विश्र्िाचे सत्य ह्ा तत्त्िज्ञानात सांवगतले आह.े ज्यांने ते समजले त्याना मतृ्यूची वभती नसते. अरे 

राजा केिळ साधना करून कोणीही ब्रह्मापयंत पोहोचू शकत नाही. ज्याला ते ज्ञान नाही त्यांने 

दकतीही यज्ञ केले तरी त्याला ते वमळत नाही. अमरत्ि वमळण्यासाठी अथिा अंती परमानंद 

वमळिण्यासाठी त्याला त्याच्या सगळ्या भोगेंद्रीय ि ज्ञानेंद्रीयांना बंद करूनच तो ब्रह्मपद वमळि ू

शकतो. असा साधक त्याच्या सगळ्या भािनासदु्धा बंद करतो. त्याला प्रमे, द्वषे, सखु, दःुख असें 

कांहींही बाधत नाही. तो क्रमशः जसे िेदात सांवगतले आह,े तो त्याची प्रगती करत असतो. सनत 

सुजाता पुढे बोलतात धतृराष्ट्राला, तुझ्या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरं मी आतापयंत ददली आहते.  

सनत सुजाता पिव भाग पंचेचाळीसािा संपला.   

  



सनत सुजाता पिव 

भाग सहेेचाळीसािा  

सनत सुजाता पुढे सांगतात, ह्ा विश्र्िाचे मूळ बीज ज्याला महायत्त म्हणतात, ते शुद्ध 

बीज आह,े केिळ अध्यावत्मक उजाव असें त्याचे स्िरुप आह.े त्याचे तेज विलिण आह.े त्याच्यात 

सगळे ज्ञान एकिटलेल ेआह,े त्याचे तेज सूयावच्या तेजाचे मुळ आह.े योगी लोकांना त्याचे दशवन 

होत असते. त्यांच्या मनःचिूने ते त्याला पहातात. त्यामुळें वह सृष्टी उत्पन्न झाली आह.े त्याच्या 

प्रेरणेने सृष्टी िाढत जाते अथिा लहान होत असते. त्याला कांहीं महान अंड े अथिा ब्रह्मांड 

असेसदु्धा समजतात. त्यातून आपल ेआत्मे जे स्ियंभूचे सुक्ष्म रुप आहते तयार होत असतात जसें 

मुंगीच्या राणीतून वतची वपलं जन्म घेतात. ते स्ियंप्रकावशत असतात. त्याची वभती िाटािी असे 

त्याचे स्िरुप असते. ते ददव्य तेज योगी त्यांच्या मनःचिूंनी पहात असतात. त्या अडं्यात 

पंचमहाभूत सुु्क्ष्म स्िरुपात असतात. त्यांच्यातून एक ब्रह्म तयार होते. त्यािेळी त्याला ईश्र्िर 

असें म्हणतात. विश्र्िाच्या अंती ते पुनः विरघळतात. त्यांची संिेदना झोपल्या प्रमाणे वनद्रीस्त 

झालेली असते, तसे ब्रह्माचे होत नाही. ते ब्रह्म सूयावचा सूयव असतो. त्याच्यातून पृथ्िी ि इतर 

तारांगण उत्पन्न होत असतात. त्यातून ददशा तयार होतात ल अिकाश सुद्धा ज्यात हा सगळा 

पसारा सामािला आह.े ते सगळे ि आणखीन बरेच योगीलोक त्यांच्या मनःचिूंनी पहात असतात. 

अनेक जन्म झालले ेआत्मे त्यांच्या कमवविपाका बरोबर त्या अंतराळात संचार करत असतात. 

त्यांची चाल त्यांना त्यांच्या येणार् या मृत्यूकडे नेत असते. परंतु, ते देहाचे होत असते ि आत्मा 

कधीच मरत नसल्याने तो तसांच त्याच्या गत जन्माच्या भोग संचाला घेऊन दफरत असतात. त्या 

भोग संचाला हलंगदेह असें म्हणतात. 

अरे राजा, ह्ाचे प्रत्यि िणवन कोणी केले तरी ते तंतोतंत होऊ शकत नाही. ते स्ितः 

अनुभिणेच खरे ज्ञान वमळण्यासाठी जरूरीचे असते. ज्या योगींना ते ददसते त्यांचा मृत्य ू होत 

नाही. सगळे मायािी आह ेअसें िाटते. त्या आत्म्यांची सतत कोठेतरी प्रिास होत असतो परंतु, ते 

कोठे ि कां जातात ते कधी कोणालाही समजत नाही. तो ईश्र्िर त्या सगळ्यामागे प्रेरणा स्िरुप 

असतो. ते योग्यांना जाणिते. सगळे मनःचिूंपुढे होत असत.े िास्तविक जगात ते ददसत नाहीत. 

योगी लोकांना देि ददसतात जे ही सृष्टी चालित आहते. त्याच िेळी त्यांना जे आत्मे जन्म घेणार 

ते एकत्र ठेिललेे ददसतात. त्यांचे व्यिस्थापन ईश्र्िर करत असतो. त्याच्या आज्ञेत अनेक देि त्याला 

त्या कामात मदत करत असलले ेत्या योग्याला ददसतात. तेथ ेठरते कोणी कोठे जन्म घ्याियाचा. 

ब्रह्माच्या संपकावत येणारे आत्मे विविध प्रकारचे रुप घेतात ज्या योनीत ते जन्म घेणार असतात 



त्यांच्या कमवविपाकानुसार. त्या ब्रह्मातून पांच महाभूते उत्पन्न होतात ि त्यातून सृष्टी वनमावण होत 

असते ह ेतो योगी जाणतो. त्यातूनच अग्नी आवण सोम तयार झाललेे त्याला समजते. त्यातून जीिंत 

चराचर उत्पन्न होत असतात. त्या मुळ बीजाला (ब्रह्मांडाला) िेदात ततु् असें म्हटंल ेआह.े त्या 

बीजाचे िणवन करता येत नाही ते अनुभिािेच लागते समजण्यासाठी. जीिांचा कारक अपान िायू 

प्राण शोषू लागतो ि त्यातून श्र्िासोंश्र्िास दक्रया सुरू होते. त्यािेळी त्यात मन आवण बुद्धी तयार 

होते.  योगी लोकांना तो चार पायाचा असलेला ददसतो. ते पाय असें, शदु्धी, स्िप्नािस्था, गाढ 

वनद्रा आवण तुरीया अिस्था. त्यात तुरीया अिस्था इतर अिस्थांचे वनयंत्रण करत असते. त्या 

अिस्थेत मृत्यू ि मोि एक सारखेच असतात. त्याचा आकार आंगठ्या एिढा असतो जेव्हां योगी 

त्याला त्यांच्या मनःचिूनी पहातात. त्यात जीिाचे सगळे गुण सामािलेल ेअसतात. तो परमात्मा 

सगळ्यांत असतो जे जाणतात ि जे जाणत नाहीत. ज्ञानी माणसाचे अग्नीहोत्र केलले ेअसो अगर 

नसो त्याने त्याच्या अिस्थेत कांहीं फरक पडत नाही. परमात्म्याचे आणखीन एक नांि आह,े शुद्ध 

ज्ञान. ज्यानी व्रतस्थ जीिन जगल ेआह ेत्यांनाच तो वमळतो. त्याला असें ददसते कीं सगळे चराचर 

त्या परमात्म्यात विलीन होत आहते ि पुन्हा त्याच्यातून बाहरे येत आहते. ज्या योग्याला त्याचे 

आधीच ज्ञान आह ेत्याला तेथेच मोि वमळतो. सिव जगाचा त्याग केलेला त्यात वमळून जातो. 

परंतु, ज्याला अजून इच्छा आहते त्याला ते ददसतसुद्धा नाहीत. त्या ब्रह्माची कशाची तुलना करता 

येत नाही. ते सत्य आवण असत्य ह्ा दोघांचे असते कारण माया जी असत्य आह े तीसदु्धा 

त्याच्यातूनच उत्पन्न झालेली असते. ज्याला ब्रह्म समजल ेतो ब्रह्ममय झालेला असतो. सामान्य 

माणसात त्यािर चचाव होते कारण त्यांना ब्रह्म म्हणजे काय ते समजत नाही ि ते िेगिेगळ्या 

कल्पना करत रहातात त्या बद्दल. ब्रह्म ज्ञानी अमृतासारखा असतो. ककंिा त्या अिस्थेत असतो 

जीला कैिल्य अिस्था म्हणतात. त्या अिस्थेत असलेला पुण्य ि पापाच्या पवलकड गेललेा असतो 

कारण त्याची अध्यावत्मक उजाव पूणव अिस्थलेा पोहोचलेली असते. असा माणूस सतत ब्रह्मपदीच 

असतो. एकदा अध्यावत्मक उजाव पूणव अिस्थेत गेली कीं त्या योग्याला कशाचीच काळजी नसते. 

तो कशाचाच विचार करत नाही. कारण त्याची त्याला आिश्यकता िाटत नाही. त्या अिस्थेत 

तो सतत रहाणे पसंत करतो, तो त्याचा स्िभाि बनलेला असतो. मी जे सांगत आह ेते सांगण्या 

इतके साधे नाही, कारण ते प्रत्यि अनुभिािे लागते परंतु, तू विनंती केली म्हणून मी ते सांगण्याचा 

प्रयत्न केला एिढेच. कारण ती अशी विलिण अिस्था असते कीं, त्या अिस्थेत मी ि तू एकच 

असतो. सगळे विश्र्ि एका आंगठ्या एिढे लहान बनलेले आपण पहातो त्याला आिळ्याची उपमा 

ददली आह ेि करतलािर आिळा घेऊन तो पहािा अशाप्रकारे तो योगी ह ेजग पहात असतो. मी 

ि तू, माझा वमत्र ि माझा शत्र ूसगळे एकच आहते अस ेविलिण ज्ञान त्याला होते ि ह्ा सगळ्या 

नेहमीच्या संज्ञा, नाती सगळे दकती खोटे आह ेते तो समजतो. जग ज्या भ्रमात कायवरत आह ेते 



खोटे आह ेह ेतो समजतो परंतु, त्याला त्यात राहून कायव करािे लागते. मींच दकडा, मुंगी, िाघ, 

हत्ती असें सगळे आह ेअशी धारणा त्याच्या येते. त्याला तथागत असें म्हणतात. त्या ब्रह्माने सगळी 

चराचर सृष्टी व्यापललेी आह ेह ेज्ञान त्याला शांत करते. तो मकु्त होतो ि पुन्हा जन्म घेत नाही 

नेहमीच्या अथावने, तरी त्याला देित्ि प्राप्त झालले ेअसते ि म्हणून तो कांहीं कामासाठी इतरांना 

मुक्त करण्यासाठी ह्ा जगात पुन्हा येत असतो. जगाचे रहाटगाडगे चालिण्यासाठी. असें सांगतात 

सनत सुजाता. धृतराष्ट्र ि विदरू ऐकत असतात. रात्र त्यात संपते. सनत सुजाता वनघण्याची तयारी 

करतात. दोघ े बंध ू अिाक तसेंच असतात, ते त्या परमात्म्याच्या बद्दलच्या मावहतीने परुत े

भारािललेे असतात.  

सनत सुजाता पिव सेहचेाळीसािे संपले.               

  - सनत सजुाता पिव सपंल े- 

  



- यान सधंी पिव सरुू – 

भाग सत्तेचाळीसािा 

िैशंपायन पुढे सांगतात, अशाररतीने सनत सुजाता ह्ांच्याशी त्यांच्या गप्पा गोष्टी 

होण्यात ती रात्र संपते. त्यानंतर दसुरा ददिस उगितो. विविध राजे आवण मानकरी सभागृहाकडे 

येण्याची सुरूिात होते. त्यांची मनवस्थती प्रसंन्न असते, ते संजयाचे, पाथावकडून आलेल ेविधान 

ऐकण्यासाठी आतूर असतात. राजसभेत धृतराष्ट्राच्या नेतृत्िात ते सगळे राजे ि मानकरी येतात 

ि आपापल्या श्रणेीनुसार राखून ठेिलले्या जागांिर स्थानापन्न होतात. ते सभागृह शभु्र रंगाचे 

होते ि खाली गालीचे आंथरलले े होते. हभंती सोन्याच्या होत्या. सगळे सभागृह अवतशय 

सुंदररीत्या सजिललेे होते. आसनं छानशी उत्तम कपड्यानी झाकललेी होती.  

वभष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतिमवन, जयद्रथ, अश्र्ित्थामा, विकणव, सोमदत्त, िवल्हक, 

विदरू, युयुत्स ूअसें सगळे मातबर लोक त्या सभेत येऊन बसतात.   

दःुशासन, वचत्रसेन, शकूनी, दमुुवख, दःुस्सह, कणव आवण उलूक, वििस्िान दयुोधना बरोबर 

येऊन त्यांच्या आसनांिर जाऊन बसतात. ते त्यांच्या आयुधांसह तेथे प्रिेश करतात. त्याच्या 

हातात गदा, तलिारी, जंवबया असें असतात.  

सगळे आल्याचे समजल्यािर राजसभेचा अवधकारी सगळ्या सभेला उद्देशनू सांगतो कीं, 

आपला प्रवतवनधी जो पांडिांकडे समझौत्याच्या गोष्टी करण्यासाठी पाठिला होता तो आता सभेत 

येत आह े त्याचे सगळे स्िागत करतील. त्या प्रमाणे औपचाररकता पूणव झाल्यािर सुताचा पुत्र 

संजय आपले भाषण करण्यासाठी उभा होतो. संजयाच्या दोनही कानात रत्नजडीत िाळे होते. 

त्याचा उत्साह स्पष्टपणे जाणित होता. प्रथम सगळ्यांना शुभेच्छा देऊन तो आपले प्रावतवनधीक 

भाषण करण्यास प्रारंभ करतो. तो बोलतो, "अहो कौरिांनो, आपळ्याला माहीत आह ेकीं, मी 

पांडिांना भेटण्यास गेलो होतो. मी आता तेथूनच परतत आह.े तेथ ेगेल्यािर माझे पंडुच्या सगळ्या 

मुलांनी यथोवचत स्िागत केले ि आपल्या कडील सगळ्या मंडळींची त्यांच्या प्रत्येकाच्या 

योग्यतेनुसार चोकशीसदु्धा केली. आपल्या सगळ्यांना उपचारानुसार ते शुभेच्छासदु्धा देत आहते. 

आता ऐका ते काय बोलल ेते मी जस ेते बोलल ेतसेंच सांगणार आह.े त्या आधी राजे धृतराष्ट्र 

ह्ांचा त्यांना जो संदेश मी घेऊन गेलो होतो तो िाचतो.  

यान संधी पिव भाग सत्तचेाळीसािा संपला.  

  



यान संधी पिव 

भाग अठे्ठचाळीसािा 

धृतराष्ट्र बोलतात, "अरे संजया, मी प्रथम तुला विचारतो, मला प्रथम सांग तो धनुधावरी 

धनंजय जो सगळ्या पाप्यांचा नाश करण्यासाठीच आला आह ेि ज्याच्याशी दोन हात करणारा 

अजून जन्मला नाही असा पंडुचा मुलगा काय बोलला ते मला ऐकाियाचे आह.े  

संजय त्यािर सांगतो, "अरे दयुोधना त्याचे बोल तू ऐकणे जास्त महत्िाचे आह ेम्हणून तू 

ते नीटपणे ऐक, पवहली गोष्ट म्हणजे अजुवन युद्धासाठी उत्सूक आह,े म्हणजे सगळेच पांडि 

कौरिांना ठार मारण्यासाठी उताविळ आहते. फक्त ते त्यांचा राजा आवण मोठा भाऊ, 

युवधष्ठीराच्या आज्ञचेी िाट पहात आहते. िासुदेिाच्या समि त्याने ते जाहीर केले आह े कीं, 

कृष्णाच्या परिानगीने तो कौरिांचा नाश करण्यासाठी तयार आह.े असें सांगण्याचे कारण पांडि 

कृष्णाच्या आज्ञेत असतात. तो मला म्हणाला, अहो सुत, धृतराष्ट्राच्या त्या मखूव मलुाला 

सगळ्यांच्या समि सांग कीं, त्या सुताच्या वशिीगाळी करणार् या कणावलासुद्धा तो ठार मारणार 

आह.े त्या सगळ्यांचे ददिस भरललेे आहते". संजय सगळ्या सभागृहात जमलेल्या राजांना उद्देशून 

सांगतो कीं, पांडिांना युद्ध पावहजे ि त्यासाठी आपणसुद्धा तयार व्हाियाला पावहजे ज्या युद्धात 

कौरिांच्या बाजूने लढणार् या सगळ्यांना ते आव्हान होते. पुढे संजय बोलतो, "अहो राजश्री, ते तो 

बोलत असतांना स्िगावतील देि त्यांच्या राजासह ते अजुवनाचे बोल ऐकत होते आवण त्याच प्रमाणे 

पांडिांत बसलेल ेश्रींजयसुद्धा दकतीचे ते आव्हान ऐकत होते. ते बोलत असतांना त्याचे डोळे 

लाललेाल झालेल ेहोते. तो पुढे बोलला, जर बयाव बोलाने युवधष्ठीराला त्याचे सगळे राज्य वबनशतव 

परत केल े नाही तर ह े यदु्ध होणार ही काळ्या दगडािरील पांढरी रेष आह े असें समजा. 

धृतराष्टाच्याव मलुांनी आता पयंत बरीच कुकमव केली आहते त्यांची वशिा त्यांना अजून झालेली 

नाही त्याची वशिा आता त्यांना देण्यासाठी युवधष्ठीर यदु्ध करणार आह.े त्यासाठी वभमसेन, अजुवन 

स्ितः आवण आवश्र्िनी द्वय जय्यत तयार आहते. त्यांच्या बरोबर िासुदेि आवण वशनीचा मुलगा 

दषृ्यद्युम्न, वशखंडी आवण युवधष्ठीर स्ितः असतील. जर धृतराष्ट्राच्या मलुाला ह्ा सगळ्यांशी 

लढण्याची खमुखुमी असले तर पांडिांचा त्यांना वशिा करण्याचा उद्देश सफल होईल. म्हणून 

पांडिांशी शांततेने हा मामला सोडिण्यापेिा सरळ सरळ युद्धालाच तयार व्हाि ेअसें धनंजयाचे 

म्हणणे आह.े तरी जर कौरि घाबरत असतील तर आधी सांवगतल्या प्रमाण ेत्यांना त्यांची सगळी 

मालमत्ता जी त्यानंी पांडिांकडून चोरली आह ेती ताबडतोब परत करािी तरी द्रौपदीचा जो 

अपमान विनाकारण केला गेला त्यासाठी कणव आवण दःुशासन ह्ाना पांडि वशिा करणार 



आहतेच. त्यावशिाय पांडिांना जो त्रास िनात सहन करािा लागला त्याची ककंमत दयुौधनाला 

आवण शकूनीला द्यािी लागणार आहचे. दयुोधनाला ि त्याच्या वमत्रांना त्याही पेिा जास्त खराब 

िागणूक पांडि देणार आहते. सगळ्या कुकमावचा िचपा ते काढणार आहते ह ेकौरिांनी चांगलेच 

लिात घ्यािे. असे दकती सांगत होता. पांडिांच्या चांगुलपणाचा आवण सहनवशलतेचा गैरफायदा 

उठिल्या बद्दल अनेक राजे कौरिांना शासन करण्यासाठी उतािीळ आहेत. कारण त्यांच्या ह्ा 

अशा कारभारामुळें व्यवथत झाललेे अनेक राजे पांडिांना वमळालेल ेआहते. आता पयंत आम्ही खूप 

कांहीं सहन केल ेआह ेत्याची भरपाई आता होणार आह ेअसें तो बोलला. अनेक िषावच्या त्रासाने 

कंटाळलले ेयुवधष्ठीर आता कौरिांना माफ करण्यास तयार नाही. त्यासाठी एक अंवतम युद्धा होण े

हांच मागव आह ेअसें तो म्हणाला". पुढे संजय सांगतो, "ज्याप्रमाणें सुके गित िायावच्या झोक्यामुळे 

सगळीकडे आग पसरते तसे युवधष्ठीराचा क्रोध सगळे िवत्रय जाळून टाकणार आह ेजे कौरिांच्या 

अन्यायी कारभाराची साथ देणार आहते. युवधष्ठीर त्याच्या सावत्त्िक तेजाने सगळे कौरि शाप 

देऊन भस्मसात करू शकतो पण तो वनतीच्या वनयमांने जाणे योग्य समजतो म्हणून आता त्या 

सगळ्या गैरव्यिहारासाठी कौरिांना शासन केले जाणार आह.े एक िवत्रय म्हणून पांडिांची 

त्यासाठी जबाबदारी आह ेह ेलिात घ्यािे. जेव्हां वभमसेन धृतराष्टाराला पावहल त्याच्या रागीट 

नजरेने, तेव्हा दयुोधनाला समजेल आपण कोणती चूक केली. वभमाच्या रुपाकडे त्याचे सैवनकसदु्धा 

पहाण्यास घाबरतात तेव्हां त्याला त्या भयंकर रुपात पाहून दयुोधनाला त्याची अिावच्य भाषा 

आठिेल आवण पश्र्चात्ताप होईल. युद्धात जेव्हां दयुोधन पावहल कीं, वभम मोठ्या अजस्र हत्तींना 

लोळितोय तेव्हां त्याला त्याची चूक कळेल. जेव्हां वभम एका एका कौरिाला त्याच्या गदेने ठार 

मारील तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक कळेल. जेव्हां वभम त्याच्या रथात बसून सगळी शत्रूची सेना 

ठार मारेल तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक समजेल. जेव्हां दयुोधन पावहल कीं, त्याची सगळी सेना 

कापरासारखी जळून जात आह ेतेव्हां त्याला समजेल त्यानी दकती मोठी चूक केली होती. जेव्हां 

नकूल त्याच्या रथातून बाण मारत कौरिांची सनेा ठार करत दफरेल तेव्हां दयुोधनाला त्याची 

चूक समजेल. आरामात रहाण्याची सिय असलेले कौरि जेव्हां िनिासामुळें संतापलेल्या 

नकूलाच्या हल्ल्यामुळें बेवचराख होतील तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक काय ते समजेल. 

युवधष्ठीराच्या एका हांकेने लढण्यासाठी तयार असललेे सुतांचे सैन्य जेव्हां आघाडी सांभाळून 

कौरिांच्या सैन्याची धुळधाण करेल तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक कोणती ते समजेल. जेव्हां कुरु 

सैवनक पहातील कीं, द्रौपदीची कोिळ्या ियातील बहादरू मलुं जीिाची बाजी लािून लढत आहते 

तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल. सहदेि त्याच्या आिाज न करणार् या रथातून जेव्हां कौरिांच्या 

दोस्त राजांची मुंडकी उडिेल तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक समजेल. सहदेि जेव्हां गांधारीच्या 

मुलांची डोकी कापू लागेल तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो कृष्णाच्या मुलांना 



विषारी बाणांचा िषावि करताना पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल. सभुदे्रचा मलुगा 

अवभमन्यू जेव्हां कौरिाच्या सैन्याच्या फळ्या फोडत घुसले ि त्यांना पळाियाला लाित 

असल्याचे पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक काय झाली ते समजेल. जेव्हां प्रभद्रकांचे सैन्य 

हसंहासारखे कौरिांच्या सैवनकांिर तुटून पडतील तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां ते 

महान योद्ध ेविराट आवण द्रपुद, कौरिांच्या फौजांची धुळधाण उडितील तेव्हां दयुोधनाला त्याची 

चूक काय ते समजेल. जेव्हां मत्स्य देशांचे बेडर योद्ध ेकौरिांच्या फौजािर तुटून पडतील ि ते 

सैवनक जीिाच्या वभतीने पळत असललेे तो पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक काय झाली ते 

समजेल. मला सांगाियाला िाईट िाटते परंतु, केिळ दयुोधनाच्या मूखवपणामुळें शंतनंुचे खरे पुत्र 

वभष्म वशखंडीच्या हल्ल्याने मारल ेजातील तेव्हां त्याला त्याची चूक काय झाली ते समजेल. जेव्हां 

दषृ्टदु्यम्न द्रोणांना ठार मारील तेव्हां दयुोधनाला समजेल त्याना काय चूक केली. तो सोमकश्र्िांचा 

नेता, िृश्र्नी कुळातील दामोदर सांगत होता कीं, ह ेयुद्ध होऊ देऊ नकोस, असा लोभीपणा तुला 

महागात जाईल तरी दयुोधन युद्धाचा आग्रह करतो त्याचा त्याला पश्र्चात्ताप होईल". संजय पुढ े

सांगतो कीं, पांडिांनी सत्यकीला त्यांचा सरसनेानी म्हणून नेमल े आह.े ज्याच्या सारखा श्रेष्ठ 

दजावचा सरसेनानी सायाव जगात वमळणे दरुापास्त आह.े तो जसा शत्रूिर हल्ला करील दयुोधन 

पश्र्चात्ताप करील". संजय पुढे सांगतो, "अजुवन मला सांगत होता, जेव्हां तो त्याच्या भयंकर 

ददसणार् या रथाचे दशवन घेईल, जो पांढयाव शभु्र घोड्यानी खाचला जात असेल, त्या रथािर माझा 

ध्िज असेल ज्यािर कपीमुद्रा असले ज्यातून अघोरी शक्ती असलले्या शक्तीचा संचार असले, जो 

सािात केशि चालित असेल, तेव्हां दयुोधनाला त्याची चूक काय ते समजेल. जेव्हां तो माझ्या 

गांडीिाच्या धनुष्याचा टणत्कार ऐकेल तेव्हां तो नीच माणूस जो धृतराष्ट्राचा पुत्र आह,े पश्र्चात्ताप 

करील. माझ्या गांडीिातून पािसाच्या िषाविा सारख ेबाहरे पडणारे बाण जेव्हां त्याच्या सैन्याची 

त्रेधावतरपीट उडितील कारण त्या बाणांमुळें भर ददिसा तेथे रणभूमीत अंधार पडलेला असले. 

ते पावहल्यािर त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो धृतराष्ट्राचा मुलगा त्यांचे बाण माझ्या 

बाणामुळें तुकडे होऊन पडत असललेे पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो पावहल 

कीं, त्यांचे अत्युत्तम योद्ध ेमरून पडत आहते त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो पावहल ककं, 

त्याचे धाकटे बंधू लढण्या आधींच मरून पडत आहते त्याला पश्र्चात्ताप होईल. जेव्हां तो पाहील 

कीं, माझे बाण सािात यमाचा अितार घेऊन त्याच्या सैन्याचा नाश करत आह ेतेव्हां त्याला 

त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो पावहल कीं, त्याते पाईक  सैवनक माझ्या रथाच्या धुळिटीने 

गोंधळून गेल ेआहते, त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो पावहल कीं, त्याच्या सैवनकांच्या देहांचे 

शतशः वछन्नवभन्न झालेल ेतुकडे इतस्ततः पसरललेे आहते त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो 

पाहील कीं, त्याच्या सैन्याचे हत्ती, घोडे, तहानेने व्याकुळ भटकत आहते त्याला त्याची चूक 



समजेल. जेव्हां तो पावहल त्याचे सैवनक जखमाने विव्हळत आहते ि मृत्यूची वभक मागत आहते 

त्याला त्याच्या कमावचा पश्र्चात्ताप होईल. जेव्हां तो त्याच्या भािंडांच्या देहाचे तुकडे झालले े

पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल. जेव्हां तो माझा रथ ि त्यािर माझे गांडीि आवण 

सारथी कृष्ण पावहल आवण पांचजन्य शंखूचा आिाज ऐकेल त्याला त्याच्या चुकीची जाणीि 

होईल. जस ेयुगांताच्या समयी मृत्य ूअनेक नीच अिस्थेला गेलले ेआत्मे जे एकत्र जमा झाले आहते 

ि नष्ट होणार आहते खात असतांना ददसतो त्याप्रमाणें त्याला मी त्याच्या योद्ध्यांना मारतांना 

पावहल तेव्हां त्याला पश्र्चात्ताप होईल. जेव्हां त्याच्या मूखवपणामुळें त्याची सगळी संपत्ती लयाला 

गेलेली तो पावहल तेव्हां त्याला त्याची चूक समजेल.  

पुढे पाथव संजयाला सांगतो, एकदा भल्या पहाटे तो त्याचे प्रातर्िवधी उरकून प्राथवना करत 

होता तेव्हां त्याला एक ब्राह्मण सांगतो कीं, "अहो पाथव, तुम्हाला एक मोठे विलिण कायव करािे 

लागणार आह"े. पुढ ेतो ब्राह्मण सांगतो, "तू जेव्हां तुझ्या शत्रूंना मारत असवशल तेव्हां तुझ्या 

बाजूनी इंद्र त्याचे अस्त्र घेऊन तुला मदत करत असेल. त्याच प्रमाणें कृष्ण, िसुदेिाचा मुलगा, 

तुला सरंिण देत असले. तुझा रथ तो चालित असेल". ते ऐकून मला मला समजल ेकीं, ह्ा 

युद्धाला दैविक महत्ि आह"े. ज्याच्या पाठीशी दामोदर आह ेत्याला कधीही माघार घ्यािा लागत 

नाही ह ेविधीवलखीत आह.े  

अजुवन संजयाला सांगतो, एकटा जनादवन सगळ्यांना भारी आह ेपण तो यदु्धात भाग न 

घेता मला मदत करण्याचे आश्र्िासन देत आह.े म्हणजे ह ेकाम मला कराियाचे आह.े िासुदेिाला 

हरिेल असा कोणीही नाही.  

पुढे संजय त्या सभलेा सांगतो, "अजुवनाने एका हाताने सगळ्या भोज सैन्याला हरिल े

होते जेव्हां तो सभुदे्रला घेऊन पाळाला होता. त्याला कौरि कसें मारणार"? त्यानंतर त्याला 

प्रदु्यम्न झाला. जो देिांचा वप्रय आह.े त्यांने गांधारांचा पराजय करून नग्नवजताच्या सगळ्या मुलांचे 

पाररपत्य केल,े सुदशवनास सोडिल.े त्याने िाराणशी जाळून टाकली ि तेथ ेअनेक िषें कोणी राजा 

नव्हता. त्यांच्या बरोबर वनशादांचा राजा एकलव्य आह.े त्याला कृष्णाने मारल.े  

संजय सभाला सांगतो, "कृष्णाने उग्रसेनाच्या मलुास, कंसास मारल ेि प्रजेला मकु्त केले. 

कृष्ण शल्िाशी लढला, सभुाचा राजा, ज्याचे स्थान आकाशात होते. अशा कृष्णाशी कोणता मनुष्य 

लढू शकेल"? असुरांचे एक शहर होते, प्राग्योवतश, जेथ ेकोणालाही पोहोचणे केिळ अशक्य आवण 

जेथे पृथ्िीच्या मुलांने नरकांने आददतीचे मौल्यिान कणवफुल ंलपिून ठेिली होती, ज्या नरकाला 

इंद्र त्याच्या सगळ्या देिसेनेने सदु्धा परावजत करू शकत नव्हता, त्याला कृष्णाने मारल ेआह.े 



देिांनी कृष्णाला असरुांना मारण्यासाठी िापरल ेआह.े कृष्णाने अनेक असरु मारल ेआहते. त्यात 

मुरा आह ेत्यावशिाय असंख्य रािसांना सदु्धा त्यांने मारल ेआह.े नरकाला ि मुराला मारून कृष्ण 

ते आददतीचे मौल्यिान जिाहीर वमळिले. त्याला थकिा माहीत नाही. सगळ्या योद्ध्यांचा खरा 

शत्रू असतो त्यांचा थकिा. कृष्णाला वमळालले्या एका आवशिावदामुळे त्याला तो शत्र ूत्रास देत 

नाही. म्हणून तो नेहमी विजयी ठरतो. देि त्याला तो आवशिावद देतात, त्याप्रमाणे त्याला आकाश, 

पाणी अडिू शकत नाहीत. कोणतेही शस्त्र त्याला जखम करू शकणार नाही, त्यामुळें कृष्ण सदैि 

विजयी रहाणार आह.े असें असतांना धृतराष्टाराची मुल ंत्याला हरिण्याच्या गोष्टी करत आहते, 

ह्ाचे निल िाटते. दयुोधन दामोदराला अटक करण्याची स्िप्न पहात आह,े ह ेदकती मूखवपणाचे 

आह ेते समजल ेपावहजे. अजुवन पुढ ेसांगतो आमच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न तो करत असतो दकती 

मूखवपणाचे आह ेह ेत्याचे िागणे.  

एिढे सांवगतल्यािर संजय सांगतो कीं, अजुवन वभष्माचायांकडे लिून नमस्कार करत, 

द्रोणांना नमस्कार करत, कृपाचायांना ि अश्र्ित्थामा ह्ांना नमस्कार करत बोलतो, मी त्या पापी 

माणसाचा नाश करणारच. आमचे राज्य ज्या प्रकारे बळकािले ते आम्हाला सहन होत नाही. 

बारा िष ेिनिासात आवण एक िषव अज्ञातिासात काढून आम्ही मोठी तपस्या तेली आह ेत्यामुळें 

आमचे बळ िाढले आह.े त्या उलट कौरि त्यांच्या िासनामय जीिनात राहून त्यांचे अध्यावत्मक 

बळ घालिून बसल ेआहते. त्यांना संपिण ेआम्हाला कांहीं अिघड नाही. आम्हाला इंद्राचे, कृष्णाचे 

पाठबळ आह.े आमचे अध्यावत्मक बळ पुरेसे असले तर कृष्णाचे सहकायव आम्हाला वमळणार ि 

आम्ही कौरिांना संपिणार ह ेठरललेे आह.े अजुवन सांगतो, कौरिांच्या बरोबर कणावलासुद्धा आम्ही 

मारणार आहोत त्याच्या अपशब्दाची ककंमत त्याला द्यािा लागेल. त्यानंतर आम्ही आमचे राज्य 

सन्मानाने ताब्यात घेऊ.                  

संजय पुढे पांडि सांगतात कीं, जर धृतराष्ट्राच्या मुलांना त्यांच्याशी लढाियाचे असेल 

तर त्या युद्धात ते वनवश्र्चतपणे ठार मारले जातील. परंतु, जर शांततामय तोडगा मान्य केला तर 

ते वनदान जीिंत राहू शकतील. कौरि त्यांच्या बायकामुलांसह मजा करत असतांना आम्ही िनात 

ब्राह्मणांबरोबर िेदाचारात मग्न होतो. त्यातच आम्हाला समजले कीं, लिकरच कौरिांचा नाश 

होणार आह.े त्याबरोबर श्रींजयांचासुद्धा विनाश होणार आह ेआवण पांडिांची जीत होणार आह.े 

त्यानंतर अजातशत्रू असा युवधष्ठीर सिव जगािर राज्य करणार आह.े जनादवन जो सगळे जाणतो 

तो ह ेसगळे आधीपासून ओळखत आहचे. धृतराष्ट्राचे मुलगे जर लढण्यासाठी आल ेतर ते सगळे 

मारले जाणार आहते ह े वनवश्र्चत. रात्री कोल्हकुेई सदु्धा ऐकू येत होती. त्याचा अथव 

दयुोधनाचासुद्धा त्यात नाश होणार आह.े अजुवन पढुे सांगत असतो संजयाला कीं, रािस स्िगावतून 



येऊन त्याच्या रथामागून चालत असतात असें त्याला ददसते. त्याच्या भात्यातील बाण त्याला 

सारखी विनंती करत असतात कीं आम्हाला फें क कारण आम्हाला कौरिांच्या अंगात घसुण्याची 

उत्कंठा आह.े अजुवन पुढे सांगतो, तो त्याची ठेिणीतील अस्त्र शकुणव, पशुपत, आवण ब्रह्म ही अस्त्र 

तो कौरिांच्या सैन्यािर िापरणार आह.े जे कोणी आमच्याशी लढण्यासाठी येणार आहते त्या 

सगळ्या राजांचा मी नाश करणार आह.े हा माझा अंवतम वनणवय आह.े पुढ ेतो संडयाला बोलतो, 

अरे गलिगणा, त्या दयुोधनाचा मूखवपणा पहा, तो सािात देिांशी लढण्याचा बेत आखत आह.े 

कांहीं हरकत नाही. िृद्ध वभष्म शंतनुचे पतु्र, कृप, द्रोण आवण त्याचा मलुगा अश्र्ित्थामा आवण 

विदरू जरी कौरिांना शभुेच्छा देत असले तरी ते होणार नाही.  

यान संधी पिव भाग अठे्ठचाळीसािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग एकोणपन्नासािा 

िैशंपायन सांगतात, त्या भर सभेत शंतनुपुत्र वभष्म दयुोधनाला बोलतात, "दयुोधना, 

एके काळी बृहस्पती आवण शक्र ब्रह्माकडे गेल ेहोते. त्याच्या बरोबर मरुत, िसु, अग्नी, आददत्य, 

साध्य, सप्तषी, गंधिव, विश्र्ििस ुआवण तािण्यिती अप्सरांचा संघ सदु्धा ब्रह्माला भेटण्यास गेला 

होता. ते सगळे त्याच्या भोिती कडे करून बसल.े नेमके त्यािेळी दोन प्राचीन देिषी नर आवण 

नारायण तेथून वनघाल.े त्यािेळी बृहस्पती ब्रह्माला विचारतो, "ते दोघे कोण जे आता 

आपल्यामधून गेल,े तुम्हाला न बोलता? आम्हाला सांगा". त्यािर ब्रह्म त्याला सांगतात, ते महान 

तपोसामथ्यव असलेल ेतेजस्िी योगी ज्यांच्या प्रकाशाने सगळे जग उजळून जाईल असे आहते, नर 

आवण नारायण. ते सध्या ब्रह्माच्या लोकात रहात आहते. जे जगात आनंद वनमावण करण्यासाठी 

आहते. त्यांची पुजा देि, गंधिव आवण अप्सरा करतात. त्यांचे काम असुरांचा नाश करणे असें आह.े 

ब्रह्म पुढे सांगतात, ते ऐकून शक्र तेथे जातो जेथ ेते दोघे देिषी तपस्या करत असतात. त्याच्या 

बरोबर इतर स्िगीय मंडळीसुद्धा तेथे पोहोचतात. त्यांच्या पुढे बृहस्पती असतात. त्या सुमारास 

असुर आवण देि ह्ांच्यात एक भीषण यदु्ध होत असत ेत्यामुळें  सगळे देि घाबरलेल ेहोते. तेथ े

गेल्यािर इंद्र त्या दोघा देिषींना लिून नमस्कार करतो ि आवशिावद मांगतो कीं, त्याला त्या 

लढाईत यश वमळो. तो आवशिावद ते दोघे देतात आवण त्या युद्धात इंद्र दैत्यांचा पराभि करतो. 

त्या युद्धात नर असंख्य दानिांना ठार मारतो. त्यात पौलुम आवण कालकंज मोठ्या संख्येने होते. 

तो नर देिषी म्हणजेच हा अजुवन आह.े असुर जंभू त्याला वगळंकृत करणार होता तेिढ्यात त्याने 

त्याला त्याच्या अग्नीबाणाने मारून टाकल.े त्यानेच दैत्याची नगरी वहरण्यपुर बरबाद केल.े त्या 

लढाईत तो साठ हजार वनित किच दैत्यांना मारतो. त्याला अग्नीदेिाची नेहमी साथ असते. दसुरा 

देिषी नारायण सदु्धा त्याचप्रकारे दैत्य दानिांना मारण्याबाबत ख्यातनाम आह.े असें ते दोघ ेआता 

अजुवन आवण कृष्ण ह्ा अितारात आलेले आहते. त्यांना हरिणे असरुांना शक्य नाही. ते नेहमी 

जन्म घेतात िाईट प्रिृत्ती जेव्हां जेव्हां ताकदिान होतात. त्यांचे कायव असते अन्याया विरुद्ध लढणे. 

तेंच िेदाचे ज्ञानी नारद िृश्र्नींबद्दल बोलले होते. जेव्हां तू दयुोधना, केशिाला त्याच्या गदा 

चक्रासह आवण अजुवनाला त्याच्या गांडीिासह एकाच रथात पहावशल तेव्हां तुला माझे ह ेशब्द 

आठितील. तुझी बदु्धी दफरली आह ेकां कीं, ह्ांच्या विरुद्ध तू लढण्याचा विचार करत आहसे"? 

माझे जर तू ऐकणार नाहीस तर तुला तुझ्या भािंडांचा संहार होत असलेला पहािा लागेल. जर 

ते जगािेत असें तुला िाटत असेल तर तू माझ ेऐकवशल. केिळ तीन भ्रष्ट लोकांमुळें म्हणजे, कणव 

जो हीनकुळातील आह,े शकूनी आवण दःुशासन, ह्ांच्यामुळें तू हा चुकीचा वनणवय घेत आहसे".  



ते ऐकून कणव बोलतो, "आपल्याला असें बोलणे शोभत नाही, अहो वपतामह. माझ्या बद्दल 

असें उद्गार काढण ेकारण मी िवत्रय िणावची कतववे्य स्िीकारली आहते माझ्या िणावबाहरेचे ते आह,े 

त्यात मी काय िाईट करत आह ेते सांगा. मी धृतराष्ट्राच्या पररिाराला कोणता असा त्रास ददला 

म्हणून आपण असें माझ्याबाबत बोलता? उलट मी येत्या युद्धात सगळ्या पांडिांना ठार मारून 

माझी दयुोधनाशी असललेी दोस्ती वसद्ध करणार आह.े माझ ेकतवव्य आह ेकीं, मी धृतराष्ट्रांची ि 

दयुोधनाची सेिा करािी. त्याच्या आधाराची तेिढी ककंमत मला द्यािीच लागेल. मी दयुोधनाचे 

वहत पहात असतो प्रत्येक िेळी, ह ेआपण कसे विसरता"?  

िैशंपायन पुढे सांगतात, ते ऐकल्यािर वभष्म धतृराष्ट्राला बोलतो, "हा मुलगा नेहमी 

अजुवनाला हरिण्याच्या िल्गना करत असतो पण तो त्याच्या सोळािा भागा एिढासुद्धा नाही. 

जेव्हां एिढी मोठी आपदा आपल्यािर आलेली असतांना ह्ा मूखावच्या गोष्टी ऐकण्यात तू तुझा 

समय व्यथव घालि ूनकोस. तुझ्या नालायक मलुानी विनाकारण त्या पवित्र पांडिांचा अिमान 

केला आह ेत्याची प्रवतदक्रया तुझ्या मुलांना भोगािी लागणार आह.े अशी कोणती मोठी बहादरुी 

ह्ा सुतपतु्राने आता पयतं गाजिली आह ेकीं, तो अशा प्रकारे बोलतो ते मला समजत नाही. 

विराटाच्या कडे जेव्हां त्यांचे पशु चोरण्यासाठी तुझी मुलं गेली होती तेव्हां धनंजयाने सगळ्या 

कौरिांना पळून लािले तेव्हां ह्ाचे कपडे काढून पाठिले होते ते आठि. तेव्हां कोठे गेली होती 

त्याची बहादरूी? जेव्हां गंधिावने कौरिांना पकडले तेव्हां हा कोठे लपून बसला होता? तेथेसदु्धा 

वभम, पाथव आवण आवश्र्िनी द्वय त्यांना सोडिण्यासाठी गेल ेहोते. त्यांच्या गुणाची कल्पना त्याला 

कोठू येणार"? अरे धृतराष्ट्रा हा जे बोलतो त्यात कांहीं तथ्य नाही, त्याच्या बोलण्यात येऊ नकोस. 

ते वभष्माचे ऐकल्यािर भारद्वजाचा मुलगा द्रोण धृतराष्ट्राला ि सगळ्या सभलेा उद्देशून सांगतो, 

"अहो महाराज जे वभष्म सांगतात त्याप्रमाणे आपण करािे. आपण दगुुवणी लोकांच्या बोलण्याकड े

जास्त लि देऊ नये त्यातच आपल्या सगळ्यांचे भले आह.े पांडिांबरोबर सलोखा हा उत्तम पयावय 

आह.े संजय जे अजुवनाबद्दल बोलला आवण आता वभष्म जे सांगत आहते ते लिात घेण्यासारख े

आह.े तरी धृतराष्ट्र कांहीं वनणवय घेत नाही सलोख्या बाबतचा परंतु, उलट पुन्हा संजयाला 

पांडिांच्या तयारीबाबत विचारणा करू लागतो, ते पावहल्यािर त्या सभेत असलले्या सगळ्यांना 

समजते कीं आता कौरिांचा विनाश अटळ आह.े  

यान संधी पिव भाग एकोणपन्नासािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग पन्नासािा 

धृतराष्ट्र संजयाला विचारतात, "पांडि राजा, यमाचा मुलगा काय पुढे बोलला ते सांग. 

तू अजुवनाचे सांवगतले आहसे पण मला युवधष्ठीर काय विचार करतो ते समजून घ्याियाचे आह.े 

त्याला त्या शक्य असलले्या समरा बद्दल काय िाटते ते मला सांग. त्याचे दकती भाऊ त्याच्या 

आज्ञांचे पालन करत आहते? माझ्या िाईट मलुाने फसिल्यानंतर सदु्धा तो शांतता करार करण्यास 

कसा तयार झाला आह ेते मला सांग".  

संजय सांगतो, "सगळे पांचाल आवण त्याचे चार बंधू त्याचा वततकाच सन्मान करत 

आहते. ते सगळें यदु्धासाठी एकदम तयार आहते. ककंबहूना त्यांना सगळ्यांना युद्ध हिे आह ेकारण 

त्यांना त्यांच्यािर झालेल्या अन्यायाचा िचपा काढाियाचा आह.े सगळे पांचाल कंुतीच्या मुलांचे 

स्िागत करत असतात. पांचाल, केकया आवण मत्स्य लोक पांडिांचे मोठे चाहते आहते. ते 

त्यांच्यासाठी कोणताही त्याग करण्यासाठी सदैि तयार असल्याचे मला ददसल.े त्यावशिाय सगळे 

गुराखी लढण्यासाठी तयार असलले ेददसले. ब्राह्मण, िैश्य कुटंूबातील बायकासुद्धा त्यांना फार 

मानतात ह ेमी पावहल.े ते सगळे पांडिांना त्यांच्या कुटंूबाचे सदस्य आहते असा मान देतात". 

धृतराष्ट्र विचारतो, "मला सांग अरे संजया, त्यांनी जे सैन्य जमा केल ेआह ेत्याबद्दलची 

मावहती तुला काय आह.े दषृ्टदु्यम्न, सोमक आवण इतर योद्ध ेपांडिांच्या बाजूनी लढणार आहते 

त्यांबद्दल तुला काय मावहती आह ेती सांग".         

िैशंपायन पुढे सांगतात, अशाररतीने प्रश्र्न भरसभते संजयाला विचारल्यानंतर तो विचार 

पूिवकपणे दीघव श्र्िास घेत बोलणार इतक्यात अचानकपणे त्याला घरेी येते ि तो खाली पडतो. ते 

पावहल्यािर त्या राजांच्या सभेत विदरू मोठ्याने बोलतो, "अहो राजश्री, तुमचा संजय घरेी येऊन 

खाली कोसळललेा आह.े तो कांहीं सांगण्याच्या पररवस्थतीत नाही". 

ते ऐकून धृतराष्ट्र बोलतो, "अरे विदरूा, मी समजू शकतो त्याने ते महापराक्रमी महारथी 

पावहले आवण त्याला माझ्या मुलांच्या बद्दल असणार् या भािनेमुळें तो हचंताक्रांत झाला असणार, 

वबचारा तो नोकर काय सांगणार मला, त्याची काळजी घेतली पावहजे".   

िैशंपायन पुढे सांगतात, थोड्या िेळांनी तो शदु्धीिर येतो. सांगू लागतो, "मी त्यांना 

कंुतीच्या मुलांना पावहले तेव्हां ते मला कृश झालेले ददसल.े िनिासात तपस्या करणार् या 

योग्यांसारखे ते मला िाटल.े अज्ञातिासाचा िीण त्यांच्या मखुािर मला ददसत होता. ऐका माझ े



राजे, पांडिांना साथ आह ेद्रपुदाच्या मुलाची, दषृ्टदु्यम्नाची, जो यज्ञज आह ेि ज्याच्या सगळ्या 

इंदद्रयांिर पूणव ताबा आह.े तो धमवशास्त्र चांगल ेजाणतो. त्याने कधी कोणाशीही िैर केलले ेनाही. 

त्यांने काशी आवण अंगच्या राजांना परावजत केल ेआह.े मगध, कहलंग त्याने पादाक्रांत केले आहते. 

त्यावशिाय पांडिाची मुलं जी आता युद्धशस्त्रात प्रिीण झाली आहते ते सदु्धा कौरिांशी लढणार 

आहते. महाबली वभम ज्याने अनेक रािस मारल ेआहते तो तुझ्या मलुांना मारण्यासाठी उतािीळ 

आह.े वभमाने कुबेराच्या रिक रािसांचे पारीपत्य केल ेद्रौपदीला कमळ हि ेहोते म्हणून गंधमादन 

पिवतािर तो िृकोदर तुझ्या मलुांचा िध करण्यासाठी उतािीळ आह.े ज्याचा सेबतान आह ेअग्नी, 

ज्याने स्िगावत जाऊन महादेिाकडून आवण इतर लोकपालांकडून त्यांची शस्त्र ेवशकला तो विजय 

तुझ्या मुलांचा नाश करण्यासाठी उतािीळ आह.े तो आवश्र्िनी, नकूल ज्याने म्लेच्छ लोकांनी 

भरलेले पवश्र्चमेकडील प्रदेश पादाक्रांत केले तो तुझ्या मुलांना मारण्याच्या तयारीत आह.े तो 

दसुरा आवश्र्िनी सहदेि ज्यांने काशी, अंग आवण कहलंग देश पादाक्रांत केले तो तुझ्या मुलांना 

मारणार आह.े त्यावशिाय अश्र्ित्थमन, धशृ्तकेतू, रुक्मी, प्रदु्यम्न सहदेिाबरोबर तुझ्या मुलांचा 

संहार करण्यासाठी उतािीळ आहते. काशी राजाची ती मुलगी वजला वभष्म स्ियंिराच्या समयी 

पळिून आणतो ि नंतर सोडून देतो ती अंबा वतच्या शापाने तुझ्या कुळाचा नाश करणार आह.े 

त्यासाठी ती तपस्या करत आह.े ती नंतर मृत्यू झाल्यािर पांचालांच्या घरात जन्म घेते मलुगी 

म्हणून परंतु, नंतर मुलगा होते तो वशखंडी तुझ्या विरुद्ध लढणार आह.े त्यावशिाय केकया राजपुत्र, 

युयुध िशृ्र्नींचा राजा, तुझ्या विरुद्ध लढणार आहते. ज्याच्या कड ेपांडि अज्ञातिासात रहात होते 

तो राजा विराट तुझ्या विरुद्ध लढणार आह.े काशीचा राजा पांडिांना वमळाला आह.े त्याचे सैन्य 

पांडिांना वमळाले आह.े द्रौपदीची सगळी मुलं जरी फार तरूण असली तरी युद्ध कलेत तरबेज 

झाली आहते ती लढणार आहते. वशशुपालाचा मलुगा धृष्टकेतु पांडिांना वमळाला आह.े छेड्डीचा 

राजा पांडिांना वमळालेला आह.े तो त्याचे अिौवहणी सैन्य पांडिांसाठी पाठित आह.े िासुदेि 

जो सगळ्या देिांचा देि आह,े तो दामोदर, अजुवनाचा रथ चालिणार आह.े सरभ, छेड्डी, करकर 

असें सगळे राजे तुझ्या विरुद्ध लढण्याच्या तयारीत आहते. जरासधंाचा मुलगा सहदेि पांडिांना 

वमळाला आह.े जयत्सेन हा मोठा योद्धा त्यांच्या बाजूने आह.े स्ितः राजा द्रपुद त्या लढाईत 

सामील होणार आह.े त्यावशिाय अहो राजश्री, असंख्य छोटे मोठे राजे त्यांच्या बाजूने आहते 

ज्यांच्यािर एकेकाळी युवधष्ठीराने कृपा केली होती. ते त्याची परतफेड करण्यासाठी तुझ्या मुलांशी 

लढणार आहते.         

यान संधी पिव भाग पन्नासािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग एकािन्नािा 

धृतराष्ट्र पुढ े विचारतो, "तू जे ह ेराजे सांवगतलसे ते सगळे खरोखरच फार मोठे योद्ध े

आहते. परंतु, एकटा वभम त्यांच्या एिढा महाबली आह ेहसेदु्धा आपल्याला मावहत आह.े माझ्या 

वमत्रा, रागािललेा वभम म्हणजे िाघाच्या तािडीत सापडललेे लठ्ठ हरीण अशी पररवस्थती होणार 

आह.े माझ्या रात्री झोपेविना जातात हल्ली. त्या िृकोदराच्या नुसत्या आठिणींने माझा श्र्िास 

गुदमरतो. त्याचे हात इतके बलिान आहते मला नाही िाटत ह्ा सगळ्या सैन्यात त्याच्याशी 

बरोबरी करू शकेल असा एकही असेल. भयंकर वचडलेले असें पंडुचे पतु्र जे गमतीत सुद्धा हसत 

नाहीत ते माझ्या मुलांना मारणार ह्ा जाणीिेने जीि घाबरा होतो. वतरक्या नजरेने पहात जेव्हां 

त्याचा ढगाच्या गडगडाटासारखा आिाज येतो तेव्हां वभतीने कापरे भरते. त्याच्या हातातील गदा 

म्हणजे यमाचीच गदा असे िाटत.े मला आता समजू लागल ेआह ेकीं, माझी मुल ंखरोखरच मोठ्या 

संकटात जाणार आहते. माझ्या सैवनकांना तो हरणात घसुलले्या हसंहासारखा मारून टाकणार ह े

मला ददसत आह.े पांडिांत फक्त हा एक आह े जो कू्ररपण े त्याची ताकद दाखितो. त्याच्या 

लहानपणापासूनच तो माझ्या दयुोधनाशी शत्रूसारखा िागत आला आह.े त्याने नेहमीच माझ्या 

इतर मुलांना जखमी केल ेआह.े त्यामुळें ते सगळे त्याला तेव्हांपासून घाबरत असतात. आज जे ह े

भांडण होत आह ेत्या मागे ह्ा वभमाचा दाणगटपणा आह ेह ेमी जाणून आह.े तो विनाकारण 

माझ्या मुलांना हुसकित असे. मला सगळे सांगत असतं पण मी त्या गोष्टींकडे कधी जास्त लि 

ददले नाही. मला माझ्या कल्पनेच्या दषृ्टीने स्पष्ट ददसते कीं, तो रागािललेा वभम माझ्या सैन्याची 

धुळधाण करत आह.े कदावचत जर तो शांत असता तर ही िेळ आली नसती. आयुधात तो द्रोण 

आवण दकती सारखा आह,े त्याचा िेग त्याच्या वपत्यासारखा म्हणजे िायूसारखा वपसाट आह.े 

त्याच्यापुढे कोण रटकू शकेल? अशा िायूपुत्राला कोण मारू शकेल? ज्याने रािस आवण यि मारले 

आहते त्याच्यापुढे मनुष्य कसा रटकेल? अरे संजया मी तुला सांगतो, अगदी लहानपणीसदु्धा तो 

मला आिरता येत नव्हता. तो माझ्या दबुुवद्ध मुलांना वनवश्र्चतच ठार मारील. अवततापट आवण 

कू्रर असा हा माझा पुतण्या मरेल पण िाकणार नाही ह ेमी समजू शकतो. शौयव, प्रचंड ताकद 

आवण उजळ िणव असा हा माझा पुतणा, ताडासारखा अजुवनापेिा ककंवचत उंच जो घोड्यापेिा 

जास्त िेगांने धािू शकतो त्याच्याशी माझी सगळी सेना कशी लढणार? मधाळ दषृ्टी असललेा 

माझा हा पुतणा, ज्याचे शब्दोच्चार स्पष्ट असतात ि मुद्दे मांडण्याची तर् हा वबनतोड आह,े असा तो 

असल्याचे मला गुरू व्यासांनी एकदा सांवगतले आह ेम्हणून मी ह ेसगळे जाणतो. रागािल्यानंतर 

तो त्याच्या लोखंडी गदेने सगळी सेना, त्यातील रथ, हत्ती, घोड ेमारून टाकणार आह.े त्या रागीट 



मुलाला मी त्याच्या लहानपणी बयावचिेळी रागािून बोललो आह े त्या सगळ्या गोष्टी मला 

आठितात. कदावचत ते सगळे आता ह्ा यदु्धात तो बाहरे काढणार असें िाटते ि त्याची मला 

हचंता िाटते. माझ्या मलुांना माहीत नाही ते कोणत्या भयंकर पररवस्थतीला वनमावण करत आहते. 

त्याचे जे घातक पररणाम होणार आहते त्यांची त्याला जराशीसदु्धा कल्पना नाही. अरे संजया 

माझी मुल ंमाझ ेऐकत नाहीत ि मी असा अंध असल्यामुळें अस्िस्थ होण्यापवलकडे कांहींच करू 

शकत नाही. माझ्या मलुाची अशी पररवस्थती झाली आह,े म्हणतात ना, घी देखा बडगा नही 

देखा. पांडिांशी समझौता करण्याचे दकत्येक फायदे आहतेते मी जाणतो परंतु, चुकीच्या वमत्रांच्या 

बहकाव्यात आललेा माझा सुयोधन माझ े अवजबात ऐकत नाही. पांडि ह े माणसाच्या रुपात 

त्यांच्यापुढे येणारा काळ आह,े तो काळ त्याला ददसत नाही तो मूखव मलुगा त्या काळाला पहात 

नाही तो ते मनुष्यरुपातील पांडि पहात आह.े मला त्या भयानक काळाची पािलं समजतात पण 

मी त्यांना आिरू शकत नाही. ही माझी व्यथा आह.े                   

जगाच्या अंतकाळी जसा काळ नाचेल तसा हा पांडि युद्धभमूीिर त्याचे तांडि करील ि 

माझी सेना, त्यातील रथ, सारथी, घोड ेबरबाद करील. त्या रथािरील ध्िज उखडून काढील ि 

रणभूमीिर फेकून देईल. हत्ती आवण घोड्यािरून लढणारे माझे सैवनक गंगेच्या जोरांने िहाणार् या 

प्रिाहात जस ेसगळे िाहून जाते तस ेिाहून जाणार आहते ह ेमला जाणिते. वभमाच्या हल्ल्यामुळें 

माझी मुलं आवण इतर राजे ि त्यांच संबंधी इतस्ततः पळून जाताना मला ददसतील. हा वभमच 

होतो जो िासुदेिाबरोबर मगध देशाच्या राजाचा, जरासंधाचा नाश करत होता. अशाररतीने 

पृथ्िी त्या असुराच्या हातून वभमानी मकु्त केली होती. पहा काय आश्र्चयव आह ेकीं, कोणतेही शस्त्र 

हातात न घेता त्या िृकोदराने केिळ त्याच्या हातांने त्याचा िध केला. वभष्माच्या दबािाखाली 

आवण अंधकाचं्या ि िशृ्र्नींच्या मिाळ धोरणांमळुें  कौरि आता पयंत वभमाच्या हातून िाचले ह े

त्यांचे केिळ सद्भाग्य म्हणािे लागेल. एकाद्या जहरी सापासारखा तो त्याचे इतक्या िषावचे 

साठललेे िीष माझ्या मुलांिर सोडणार आह.े जसे इंद्र त्याची गदा घेऊन दानिांचा संहार करतो 

तसा हा पांडि माझ्या मलुांचा सहंार त्याच्या लोखंडी गदेने करणार आह.े तसे पावहले तर त्याला 

कोणत्याही शस्त्राची अथिा आयुधाची आिश्यकता नसते तो त्याच्या हातानेच शत्रूला मारू 

शकतो. आपल्या कडील सगळे ज्येष्ठ योद्ध,े वभष्म, भारद्वजाचा पुत्र द्रोण, सरद्वताचा पुत्र कृप 

त्याची लढाऊ िमता चांगलीच जाणून आहते. कुवलन िवत्रय यदु्धभमूीिर मरण े श्रेयस्कर 

समजतात म्हणून ते त्या यदु्धात सामील होणार आहते. तशा मृत्यूमुळें लढिय्याला खरी सद्गती 

वमळते. पांडिांच्या हातून मरण्यात त्यांना विशेष संतोष िाटेल म्हणून ते कौरिांच्या बाजूने 

लढणार आहते ह े मी जाणतो. त्यात वभमाच्या हातून मरण्याचे विशषे आह.े दैि नेहमीच 

सिवशक्तीमान असते. विशेष करून पुरूषांच्या बाबत ते जास्त योग्य समजले जाते. त्याप्रमाण े



पंडुची मुल ंत्या यदु्धात हजंकणार ह ेठरलले ेआह ेतरी ते दभुावग्य पूणव यदु्धा मी टाळू शकत नाही. 

माझी मुलं त्यांचे संचीत घेऊन ह्ा युद्धात मरतील ि स्िगावत जातील, त्याना त्या प्रकारे सद्गती 

वमळेल असें मी समजतो. त्याला पंडुची मुलं कारणीभूत असतील. वभष्मासाठी पाडि आवण कौरि 

सारखेच वप्रय आहते ह ेमी समजतो. त्याच प्रमाण ेद्रोण आवण कृप त्यांचे गुरू आवण वशिक सदु्धा 

त्या कारणाने यदु्धात जाणार आहते. मी त्यांना त्याबाबत कांहीं विशेष मदत करू शकत नाही. 

आपल्या ररिाजानुसार जे प्राचीन काळापासून प्रथेत आहते, िवत्रयाला यदु्धातच मृत्यू आला 

पावहजे. तो मृत्यू अनेक पुण्यकमव करूनही प्राप्त होत नाही असें आपल्यात समजल ेजाते. म्हणून 

युद्ध होत रहाण े गरजेचे आह.े अशा यदु्धामुळें बयावच िवत्रयांना स्िगावत जाण्याची सुिणवसंधी 

उपलब्ध होणार आह.े विदरू जे फार पूिी मला बोलला होता ते प्रत्यिात घडणार असें आता मला 

िाटू लागले आह.े अरे सजंया मला आता असें िाटू लागल ेआह ेकीं, शहाणपणा असल्याने सगळी 

संकट टाळता येत नाहीत. उलटपिी मला असें िाटते की, मोठ्या आपत्ती पुढ ेशहाणपणा कांहीं 

करू शकत नाही. मोठे मोठे ऋषी जे ह्ा जगाचे लांबून वनरीिण करत आहते ते सदु्धा त्यातून 

सुटलेल े नाहीत मग माझी काय गत असणार"? "मला माझ्या िासना आहते ज्या माझ्या 

मुलांभोिती, नातेिाईकां भोिती, सत्तभेोिती, बायकांभोिती, राज्याभोिती गंुतलेल्या आहते, 

अशात माझी काय अिस्था होणार ते समजू शकतो. मला चौफेर फक्त सिवनाश ददसत आह.े ती 

द्याताची खेळी ह्ा सगळ्यांपाठी आह ेह ेआता माझ्या लिात येत आह.े अरेरे संजया, दयुोधनाच्या 

एका छोट्या लोभाची दकती मोठी ककंमत आता कुरु घराला मोजािी लागत आह ेपहा. आता त्या 

कालगतीपासून माझी सुटका होणार नाही हसेदु्धा मला स्पष्ट ददसत आह.े अरे माझ्या वमत्रा 

संजया, आता मी कोठे जाऊ? मला कांहीं सुचत नाही. मला माझ्या कुटंूबातील सुना लकेींच्या 

आतव कींकाळ्या आत्ताच ऐकू यायला लागल्या आहते. माझे पतु्र मले्याच्या िाती माझ्या कानांत 

जोरांने घुसत आहते असें िाटते. िृकोदर सािात यम होऊन माझ्या मलुांचा संहार करत असल्याचे 

मला आत्ताच जाणिू लागले आह.े त्यापेिा मला त्या आधी मृत्यू कां येत नाही? वभम ि त्याच्या 

बरोबर इतर त्याचे बंध ूमाझ्या पुत्रांच्या खाडोळ्या करत असल्याचे मला पहािे लागणार ह्ा 

विचाराने मी अस्िस्थ होत आह,े त्यापेिा दसुरे मी कांहीं करू शकत नाही, एक राजा असून अशी 

माझी गत झाली आह,े अहो दभुावग्य". 

यान संधी पिव भाग एकािन्नािा संपला.  

  



यान संधी पिव 

भाग बािन्नािा 

धृतराष्ट्र पुढ ेबोलतो, "जो कधी खोटे बोलत नाही, ज्याच्यासाठी धनंजय लढत आह ेत्याला 

जगाची सत्ता वमळाियाला कांहींच हरकत नाही. मी पहातो आह ेकीं, असा एकही योद्धा नाही 

जो दकतीबरोबर मुकाबला करू शकेल. त्याच्या विविध प्रकारच्या बाणांपुढे कोणता योद्धा उभा 

राहू शकतो? आपल्यातील द्रोण आवण कृप त्यांच्यावशिाय इतरांशी लढणार आहते नाहीतर ते 

युद्धा कसें रंगले असते कोणी सांगू शकत नाही. फक्त कणव त्यांच्याशी लढण्याच्या गोष्टी करत 

असला तरी तो एकटा काय करणार त्यांच्यापुढे? त्यामुळें मला िाटून रावहल ेआह ेदक, मला ह्ा 

युद्धात यश वमळण्याची शक्यता नाही. हा प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न झाला आह,े त्यामुळें पांडि त्यांच्या 

राज्यासाठी लढणार ि ते घणेार ह्ात संशय नाही. द्रोण आवण कणव जर मले ेतरच ह ेयुद्ध थांबेल 

एरिी नाही, ह ेसदु्धा मी समजलो आह.े द्रोणाला दषृ्टदु्यम्न मारणार ह ेभाकीत आह ेतेव्हां तो त्यांना 

मारणार ह े सदु्धा वनवश्र्चत. पांडिांना यदु्धात मृत्यू न येण्याचा आवशिावद आह े त्यामुळें अजुवन 

कणावकडून मारला जाण्याची शक्यता नाही परंतु, धनंजय त्याला मारणार असें कृष्ण सांगतो 

म्हणजे ते होणार आह ेह ेमला मान्य केल ेपावहजे. फक्त त्यांच्या मृत्यूनेच पांडिांचा राग शांत 

होणार आह.े दकती मूखव आह ेमाझा मलुगा मला त्याला आिरता येत नाही, काय माझे ददैुि आह े

पहा. फाल्गुनी सदैि अहजंक्य असतो ह ेमाहीत असूनही त्याला आव्हान तो मूखव राधेय करत आह े

ि माझा मूखव मलुगा त्याचे ऐकत आह.े काय म्हणािे ह्ा दभुावग्याला. अजुवनाच्या शौयावच्या अनेक 

कथा सिवश्रूत आहते तरी सुयोधन ते समजत नाही ह े केिळ दबुुवद्धीचे लिण नाही तर काय 

समजािे. मी असा अंध आहे त्यामुळें मी नेहमीच बेभस असतो. त्याचा गैरफायदा ते घेत आहते. 

समझौता करून कुरु घराण्याची ताकद िाढिून पढुे जाण्याचे त्याला समजत नाही. केिळ मत्सर, 

द्वषे एिढेच त्याच्या मनात आह ेि ते मी काढून टाकू शकत नाही. येथ ेतर कृष्णसदु्धा त्याला मदत 

करणार आह,े त्याचा सारथी बनून, आमच्याकडे त्या तोलामोलाचे कोणी नाही जे त्यांच्याशी 

लढतील. वभष्म, द्रोण आवण कृप स्पष्टपण ेसांगतात कीं, ते पांडिांशी लढणार नाहीत, ते इतर 

योद्ध्यांशी लढतील. ह्ाचा अथव कौरिांची हार वनवश्र्चत आह.े ह ेदयुोधनाचे मूखव सिंगडी समजून 

घेत नाहीत. दकतीचे बाण अचुक असतात त्यांच्या लक्ष्याचा नाश खात्रीने होतो. मला त्याच्या 

गांडीिातून वनघालेल्या बाणांचा आिाज जाणित आह ेि मला त्यामुळें फार घबराट होत आह.े 

त्याच्या बाणांच्या िषाविामुळें माझे सैन्य इतस्ततः पळत आह ेअसें मला जाणिते, जरी अजून यदु्ध 

सुरू झालले ेनाही, मग जेव्हां प्रत्यि यदु्ध प्रारंभ होईल तेव्हां काय होईल त्याची नुसती कल्पना 



सुद्धा मला बेचैन करत आह.े अरे संजया हल्ली मला सारखे अशुभ लिणाचे अनुभि येत आहते 

त्याचा अथव काय त ेतू समजतोस नां? मला त्यातून कोणीही िाचिू शकणार नाही अरे संजया".                  

यान संधी पिव भाग बािन्नािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग त्रपेन्नािा 

धृतराष्ट्र पुढ ेबोलत आह,े "सामथ्यविान पंडुची मलु ंआवण त्यांचे साथीदार सगळे िाटेल 

तो त्याग करण्याच्या उद्देशाने युद्धात उतरत आहते असें मी समजतो. तू मला माझ्या बलाढ्य 

शत्रूंबद्दल सांगत होतास. त्यात पांचाल, केकया, मत्स्य, आवण मगध आहते. त्यावशिाय तो 

जगन्नाथ कृष्ण पांडिांना हजंकिण्यासाठी आतूर आह.े सात्यकी बद्दल बोलाियाचे तर, त्यांने 

अजुवनाकडून सगळी आयुध विद्या िणात आत्मसात केली असेल. तो वसनीिंशाचा मदव युद्धभमूीिर 

उभा असेल तर कौरिांना ते अिघड जाणार आह.े तो आमच्या फौजांिर तुफान िेगांने बाणांचा 

िषावि करणार आह.े पांचालांचा सुपतु्र दषृ्टदु्यम्न आमच्या द्रोणांिर चाल करून जाणार आह.े मला 

त्या सगळ्या गोष्टींचे भय िाटते. युवधष्ठीराचा राग, वभमाचा क्रोध, अजुवनाचा संताप मला खात 

आहते. मला रडू येत आह,े संजया. तो पंडुचा मोठा मुलगा, युवधष्ठीर देखणा, बलिान, संयमी, 

बुद्धीमान, पुण्यिान, ब्राह्मणांचा वप्रय, दरू धोरणी, ज्याने चांगले साथीदार वमळिले आहते, जो 

चांगले वनणवय घेतो असा असून वशिाय प्रेमळ, दयाळू, दानी, माणसूकी असललेा, कधीही 

विचवलत न होणारा, महारथी, नम्र, मयावदा जाणणारा अशा बरोबर माझे पुत्र काय लढणार"? 

तो मूखव मलुगा जसे पतंग ज्योतीकडे धाितात तसा पांडिांशी दोन हात करण्यासाठी 

उतािीळ झाला आह ेजणू त्याला मृत्यूची हाि पडली आह.े मीच चुकलो संजया, मी ह ेसगळे 

तेव्हांच थाबिायला पावहजे होते जेव्हां विदरूाने मला सािध करण्याचा पयवत्न केला होता. 

कोणीही परत येणार नाही त्या युद्धभूमीिरून. म्हणून मी समजतो कीं, ह ेयदु्ध होता कामा नये. 

तुलासुद्धा माझा वनणवय योग्य िाटतो नां"? असा वनणवय घेतला गेला तर माझ्या मनाला शांती 

लाभले. सगळ्यांचे त्यात भले होणार आह.े मला खात्री आह ेजर प्रेमळ युवधष्ठीराला समजल ेकीं 

मी दःुखी आह ेतर त्याला ते आिडणार नाही. त्याला िाटते कीं, मीच ह्ा सगळ्या पररवस्थतीला 

जबाबदार आह.े 

यान संधी पिव भाग त्रेपन्नािा संपला.    

  



यान संधी पिव  

भाग चौपन्नािा 

संजय बोलतो, "तुमचे बोलणे बरोबर िाटत ेकारण जर यदु्ध झाले तर सव्यसांचीच्या 

गांडीिामुळें असंख्य िवत्रय मारले जाणार आहते. ते सगळे जरी खरे असल ेतरी तुम्ही नेहमी 

तुमच्या मुलाच्याच मनाप्रमाणे वनणवय घेत असता मग ह ेकसे शक्य होईल? सुरुिातीपासून आपण 

पांडिांचा अपमान करण्यात मदत केली आवण आता जेव्हां पररवस्थती हाता बाहेर जात आह ेह े

समजले तेव्हां शहाणपण सुचते, त्याला काय अथव आहे? आपण नेहमी पंडुची मुलं आवण तुमची 

मुलं ह्ात भेद करण्याचे धोरण अिलंबल ेत्यामुळे ही पररवस्थती उद्भिली आह.े जेव्हां पांडि हरल े

ि िनिासात जात होते तेव्हां तुम्ही लहान मुलासारखे आनंद झाल्यागत हसत होता. ते सगळ्यांनी 

पावहले आह.े जणूकाय तुम्हाला पांडिांच्या िनिासात जाण्याने संतोष झाला आह.े आवण आता 

रडून काय उपयोग? तुम्ही ओरडत होता कीं, "मजा आली, जे हिे होते ते झाले", म्हणजे तुम्ही 

दयुोधनाच्या त्या द्युतातील यशामुळें आनंदीत झाला होता म्हणजे तुम्ही त्या खेळात सहभागी 

होता ह ेसगळ्यांना समजले आह ेत्यामुळें आताच्या तुमच्या रडण्यािर कोण विश्र्िास ठेिील? 

जेव्हां पांडिांचा अपमान होत होता त्या सभेत तेव्हां तुम्ही गप्प कां होता, तुम्ही त्याला कां 

अटकाि केला नाही? त्याचा हा पररणामन आह े तेव्हां आता रडण्यात कांही अथव नाही. कुरु 

घराण्याच्या मालमत्तेत जे जंगल आह े तो तुमच्या घराण्याचा भाग आह.े परंतु, तुम्ही त्यांनी 

कमािलेल ेसगळे पृथ्िीचे राज्य त्यांना फसिून हजंकले तरी ते कांहीं बोलल ेनाहीत. तुम्ही असें 

समजता कीं, ते तुमचे झाले त्या द्युतामुळें. जेव्हां तुमच्या मलुांना गंधिावनी पकडले ि पाताळात 

त्यांना ते गाडणार होते तेव्हां पांडिांनी त्यांना िाचिले तरी तुम्ही पांडिांना बोलािून त्यांचा 

भाग त्याना देण्याचा चांगुलपणा दाखिला नाही. पांडि िनात जात असतांना आपण जोरजोराने 

आनंद झाल्यासारख ेहसत होता. आवण आता काय शहाणपण सुचत आह.े ह ेशहाणपण तेव्हां 

सुचल ेअसते तर बरे झाल ेअसत.े आता यदु्धाची िेळ आली तेव्हां तुम्हाला ते फाल्गुनाचे शौयव, 

त्याचे गांडीि, कृष्णाचे सुदशवन चक्र ददस ूलागल ेत्याचा काय उपयोग. आता तुम्हाला वभमाच्या 

ताकदीची आठिण आली, अजुवनाच्या गांडीिाची आठिण आली ती तेव्हां कां नाही आली"? जेव्हां 

सगळे नष्ट होणार ह ेसमजले तेव्हां ह्ा सगळ्या गोष्टी आठिून काय उपयोग. तुम्ही पंडुची मलु ंि 

तुमची मपलं त्यात भेद केला तेव्हांच ह ेसगळे होणार ह ेठरल ेहोते. कुरु घराचे प्रमुख म्हणून तुम्ही 

कधी िागलाच नाहीत मग आता कशाला हचंता करता. पांचाल, सल्ि, सरुसेना अशा सगळ्यांनी 

आपल्याला खंडणी देण्याचे साफ नाकारले ते आता पांडिांना सामील झाल ेआहते. त्यांचा आधार 



नेहमीच पांडिांना होता. ते तुमच्या मलुांच्या नेहमीच विरोधात होते. पांडि कधीच तुमच्या 

मुलांविरोधात नव्हते. ते सदैि सलोखाच करत होते, त्यांच्या मातेची तशीच त्यांना वशकिण 

होती. म्हणून आता रडण्यात कांहीं अथव नाही. ह ेघडणार असें मी आवण विदरू सतत सांगत आलो 

आहते पण तुम्ही त्याकडे सतत दलुवि केल ेआह.े तुमचे ह ेिागण ेआता कांहीं उपयोगाचे नाही.  

यान संधी पिव भाग चौपन्नािा संपला. 

  



यान संधी पिव  

भाग पंचािन्नािा 

दयुोधन आता बोलू लागला, "अहो राजे धृतराष्ट्र, उगाचच हचंता करण्याचे कांहीं कारण 

नाही. आम्ही शत्रूचा पराजय करण्यात सिम आहोत, त्याबद्दल विनाकारण काळजी करू नका. 

असें पहा जेव्हां पाथव िनिासात गेला होता तेव्हां त्यांना भेटण्यासाठी मधूला मारणारा त्याचा 

मािस भाऊ मोठे सैन्य घऊेन त्यांना भेटण्यास गेला होता. त्या बरोबर त्यांना भेटण्यासाठी केकय, 

दषृ्टकेतू, दषृ्टदु्यम्न त्याच्या लष्कराबरोबर आल ेहोते. ते सगळे महाबली योद्ध ेइंद्रप्रस्थाच्या पासून 

फार लांब नव्हते. तेथे ते तुम्हाला ि आम्हाला दोष देत होते. ते सगळे युवधष्ठीराला सांत्िनपर 

सांगत होते. ते तुम्हाला ि आम्हाला ठार मारण्याच्या गोष्टी करत होते. ते समजल्यािर वभष्म, 

द्रोण आवण कृपांना मी बोललो जेव्हां ते भ्याललेे ददसत होते. त्याना िाटत होते कीं, खरोखरच 

कुरुिंशाला धोका आह.े तेव्हां  मी त्यांना सांवगतल ेकीं, पांडिांना ि त्याचं्या सगळ्या दोस्तांना 

आमचा विध्िंश करण्याची इच्छा आह ेत्यात विदरू ि धृतराष्ट्र सोडून तुम्ही सगळे अहात. विशेष 

म्हणजे कृष्णालासुद्धा कौरिांचा नाश कराियाचा आह.े आमचा नाश केल्यानंतर कृष्ण 

युवधष्ठीराला ह्ा सगळ्या राज्याचा अवधपती घोवषत करणार आह.े ह्ा राज्यातील प्रजा आमच्या 

कारभाराला कंटाळली आह ेअसें ते सांगत असतात. ते सांगतात कीं, आम्हाला कोणी सच्चा वमत्र 

उरललेा नाही. आददकाळापासून असें समजल े जाते कीं, कमजोर पि नेहमी समझौता करत 

असतो. बलिान पि आपले म्हणण ेअमलात आणत असतो. मला ह्ाचे दःुख होते कीं, आमचे अधं 

वपता स्िताला कमजोर समजत आहते ि शांती कराराच्या बाजूने आपला कल देत आहते. त्यांना 

िाटते ह ेसगळे माझ्या मुळें घडले आह.े म्हणून ते मला सतत दोष देत आहते. मला मखूवसदु्धा 

िेळोिेळी बोलत आहते. तुम्ही समजता कीं, माझी इतर भािंड केिळ मला खूष करण्यासाठी 

पांडिांना विरोध करत आहते. मला माहीत आह ेकीं, ते महारथी योद्ध ेपांडि माझ्यामुळें सगळ्या 

कौरिांचा नाश करणार आहते. त्याबरोबर कौरिांना पांडिांच्या विरुद्ध सल्ला देणारे सगळे तुमचे 

सल्लागारसदु्धा ते ठार मारणार आहते ह े सगळे जाणतात. वभष्म,द्रोण आवण त्यांचा मलुगा 

अश्र्ित्थामा, कृप असें सगळे मला शांतता करार करण्याचा आग्रह करत आहते. परंतु, ज्यािेळी 

पांडि िनिासात गेले तेव्हां तेंच सगळे मला सांगत होते, तू घाबरू नकोस, तुझ्या शत्रूंपासून तुला 

कांहीं धोका होणार नाही, आवण आता असें बोलतात म्हणजे काय? ते सांगत होते, आपल्यापैकी 

एक एक सदु्धा पृथ्िीिरील सगळ्या राजांना भारी आहोत. येऊ देत पांडि युद्धासाठी असें हेंच 

सगळे मला आश्र्िासन देत होते त्याचे काय झाले"? आपले वपतामह वभष्म त्यांच्या काळात 



सगळ्या पृथ्िीिरील राजांना पुरून उरल े होते ते सगळे जाणतात. त्यानंतर ते सगळे राजे 

देिव्रताला शरण आल ेहोते. आजसुद्धा ते वततकेच सिम आहते ह ेआपम सगळे जाणतो म्हणून 

शत्रूला घाबरण्याचे कांहीं कारण नाही". 

दयुोधन पुढे त्याचे समथवन चाल ूठेितो. तो पुढ ेसांगतो, "त्यािेळी आपण सगळ्यानी एक 

वनणवय घेतला होता कीं, तूतव सगळी पथृ्िी शत्रूच्या ताब्यात आह,े तरी त ेआपल्याला कुरंुना हरि ू

शकणार नाहीत. पंडुची मुल ंत्यांच्या दोस्तांबरोबर असें फार शक्तीमान आहते. आज पररवस्थती 

अशी आह ेकीं, पथृ्िीचे राज्य माझ्या ताब्यात आह.े मी ज्या राजांना एकत्र केल ेआह ेते सगळे 

माझ्याच विचारांचे आहते. लिात अस ूद्या कीं, ह ेमाझे दोस्त राजे माझ्यासाठी अगदी समुद्रात 

ककंिा आगीतसुद्धा उडी घेण्यासाठी तयार आहते. त्यांच्या प्रामावणकपणाबद्दल खात्र असािी. 

तुमची ही सगळी बडबड ऐकून ते तुम्हाला हसत आहते. तुमचे शत्रचूी स्तुती करणे त्यांना 

हास्यास्पद िाटत आह.े ते सगळे पांडिांशी लढण्यासाठी तयार असतांना आपल्याला काळजी 

कशाची आह ेतेंच मला समजत नाही. म्हणून आपण अशाप्रकारे घाबरून कोणताही वनणवय घेऊ 

नका. अहो राजे तो इंद्रसदु्धा दोन िे विचार करेल माझ्या सैन्याशी मुकाबला करण्या आधी इतकी 

आपली सेना तयार आह.े त्या पांडिांना कां घाबरता. सािात ब्रह्मसुद्धा आम्हाला हरिू शकणार 

नाही ह ेलिात घ्या. तुम्ही पावहल ेआह ेकीं, युवधष्ठीराने अखेरीस फक्त पांच गांि मावगतली होती 

त्यािरूवन त्याला परुते माहीत आह ेकीं, तो ि त्याची भािंड ंत्यांच्या सगळ्या दोस्तांसह सुद्धा 

कौरिांना हरि ूशकत नाहीत. म्हणून ते त्यांच्या राज्याची मागणी सोडून फक्त पांच गांि मागत 

आहते. त्यातून सगळे स्पष्ट होत असतांना तुम्ही उगाचच कां त्या वभकायावना घाबरता"? अहो 

माझे वपता, तुम्हाला िाटते तो िृकोदर मला ठार मारेल, ती तुमची वभती अस्थाई आह.े 

आपल्याला माझ्या कुितीची कल्पना कोठे आह?े गदायुद्धात माझ्यासारखा महाबली दसुरा नाही 

सगळ्या पृथ्िीिर. अजून पयंत कोणी मला गदायुद्धात हरिलेल ेनाही. भविष्यातसुद्धा कोणी मला 

परावजत करू शकणार नाही. मी माझ्या गुरूच्या घरात राहून ती विद्या आत्मसात केली आह.े 

म्हणून मला वभमाची ककंिा इतर कोणाची वभती िाटत नाही. मी जेव्हां माझ्या गुरू शंकरशनाचे 

आवशिावद घेतले तेव्हांच ते बोलल ेआहते कीं मला तोडीसतोड कोणी नाही. अगदी वभमसदु्धा 

माझ्यापुढे रटकणार नाही. वभम माझ्या गदेचे फटके सहन करू शकणार नाही. जर मी वभमािर 

रगािून चढाई केली तर तो रटकणार नाही म्हणनू त्याची वभती नका धरू. मी त्याला पवहल्या 

फटक्यातच यमाच्या घरी पाठिून देईन. अहो राजे, मी िृकोदराला त्याच्या लोखंडी गदेसह 

माझ्या समोर उभा पहाियाचा आह.े त्या पंडुच्या मुलाला मी एका फटक्यात ठार मारमार आह.े 



त्याची सगळी हुशारी इतरत्र, माझ्यापुढे नाही चालणार. माझ्या गदेच्या फटक्याने मी त्याचे 

तुकडेतुकडे करून टाकणार आह.े अजुवन आवण कृष्ण दोधेही माझ्या ताकदीचा मान ठेिणारे आहते. 

दयुोधनाची बरोबरी करणारा कोणी योद्धा सायाव पृथ्िीतलािर नाही ह ेते पुरते जाणतात. म्हणनू 

तुमच्या मनात जी त्या वभमाबद्दल वभती आह ेती व्यथव आह.े म्हणून उगाचच कष्टी होऊ नका. 

त्याला मारल्यानंतर मी त्यांचे इतर अनेक योद्ध ेठार मारणार आह.े अजुवनाला मी फेकून देणार 

आह ेवभमानंतर. वभष्म, द्रोण, कृप, कणव, भुररश्रि, सल्य, प्रागज्योवतशचा राजा, हसंदचा राजा 

जयद्रथ असें सगळे आपले रथी महारथी असतांना आपण कां घाबरता? ते सगळे एकेकटे त्या 

पांडिांना हरिण्यात सिम आहते मग काळजी कशाची करतां"? आम्ही एकत्र असून एकत्रपण े

आम्ही त्या अजुवनाला यमाकडे पाठिून देऊ शकू ह्ाबद्दल विश्र्िास असू द्या. वभष्म, द्रोण आवण 

कृपांनी सोडलेले अगवणत बाण त्याला घेतरील ि त्याला यमाकडे पाठितील. आमचे आजोबा जे 

शंतनुचे सुपुत्र आह े ते एकटे त्याला भारी आहते. गंगापुत्र वभष्मांना मृत्यू नाही जोिर ते मरू 

इवच्छत नाहीत. ह ेआपण जाणता. द्रोण तसेंच अवद्वतीय आहते ज्यांचा जन्म पाम्यात झाला आह.े 

भारद्वाजांमे ते पतु्र आहते. कृपसदु्धा महान योद्ध ेआहते. गौतमाच्या पोटी ते जन्मल ेआहते. ते असें 

सगळे, मृत्यचू्या पवलकडील आहते. त्यावशिाय द्रोणांचा पुत्र अश्र्ित्थामा आहते आपल्या बरोबर. 

आपल्याकडे असे एक एक महारथी आहते जे शक्राला सुद्धा आटोपता येणार नाहीत. उगाच 

काळजी करून नका. अंवतम विजय आपलाच आह.े ह्ा िेळी मी त्या माझ्या शत्रूंना िनिासात 

ककंिा अज्ञातिासात पाठिणार नाही थेट यमाकडे पाठिणार आह.े म्हणजे हा प्रश्र्न कायमचाच 

वनकालात काढून टाकणार आह.े अजुवन माझ्या योद्ध्यांकडे साधे पहाणेसदु्धा करू शकणार नाही, 

लढण ेदरूचे. आमचे योद्ध ेकणावसारख ेअजुवनाचा नाश करण्याची संधी शोधत आहते, तरी तुम्ही 

उगाचच काळजी करू नका. माझ्या दषृ्टीने ह्ा यदु्धात वभण्यासारखे कांहींच नाही. माझा वमत्र 

कणव एकटा वभष्म, द्रोण आवण कृपांच्या एकत्र ताकदीसारखा आह ेह ेध्यानात घ्या. जमदाग्नीच्या 

रामानेंच त्याला असें सांवगतले आह.े कणावच्या अगंािर जन्मताच दोन कणवभूषण ंहोती ती इंद्राने 

त्याच्या पत्नीसाठी, सांचीसाठी कणावकडे मावगतली ि ती त्यांने त्याच्या दानशूर स्िभािाप्रमाणें 

त्याला ददली त्यािेळी शक्र त्याला एक असा बाण देतो कीं त्यांने तो धनंजयाला ठार मारू शकेल. 

त्यामुळें अजुवनाची वभती बाळगण्याची माझ्यामते कांहींच आिश्यकता नाही. त्यासाठी माझे यश 

वनवश्र्चत आह,े जणूकाय विजय वमळाल्यात जमा आह ेअसें समजा. समसप्तक योद्ध्यानी असा 

वनग्रह केला आह ेकीं, एकतर आम्ही अजुवनाला मारू नाहीतर तो आम्हाला मारील. त्यावशिाय 

इतर अनेक योद्ध ेआपल्यात आहते जे सव्यसाचीला ठार मारण्याची स्िप्न पहात आहते. त्यासाठी 



पांडिांची वभती बाळगण्याची अवजबात गरज नाही. जेव्हां मी वभमाला ठार मारीन, त्यानंतर 

कोण आह ेआमच्याशी लढण्यास"? 

पांडिांची शक्ती त्यांच्या वशिाय दषृ्टदु्यम्न, सत्यकी ह्ांच्या पुरती मयावददत आह.े त्या 

विरुद्ध आपल्याकडे दकतीतरी महारथी आहते. त्यात वभष्म,द्रोण ि कृपांवशिाय िवल्हक, सल्य, 

प्रागज्योवतष, जयद्रथ असें दकतीतरी आहते. अितंीचे हिंद आवण अनुहिंद, तुझा पुत्र दःुशासन, 

दमुुवख, श्रुतयू, वचत्रसेन, पुरुवमत्र, विहिंसती, शाल, भुररश्र्िर, विकणव, आवण अिौवहनी सैन्य 

आह,ेत्यात दकतीतरी मोठे योद्ध ेआहते. बृहस्पती सांगतात, जर शत्रूपिाचे सैन्य एकतृवतयांश 

असेल तर लढाई जरूर करािी. त्यावशिाय मला माहीत आह ेकीं, ह्ा शत्रूत अनेक दोष आहते ि 

त्या उलट आपल्या सैन्यात कांहींच दोष नाही. आपले सैन्य गुणसपंन्न आह.े अशाप्रकारे 

आत्मविश्र्िास दाखिणारे भाषण केल्यानंतर तो कुरु राजा संजयाकड ेपहात त्याला पांडिांच्या 

तयारी बद्दल विचारतो.  

यान संधी पिव भाग पंचािन्नािा संपला.                                    

  



यान संधी पिव  

भाग छप्पन्नािा 

संजयाला दयुोधन विचारतो, "सात अिैवहणी सैन्य जमिल्यानंतर युवधष्ठीर यदु्धाच्या 

दषृ्टीने आणखीन कोणती तयारी करत आह ेते मला सांग". 

सजंय सागू लागतो, युवधष्ठीर भािी युद्धाच्या तयारीने फार संतुष्ट ददसला. त्याच प्रमाणे 

वभम आवण अजुवनसुद्धा समाधाना ददसला. ते त्यांना वमळिलेल्या मंत्रानी भारािलले्या बाणांचा 

उपयोग मोठ्या प्रमाणात ह्ा युद्धात करणार आहते असें ददसत होते. त्याच्याकडे इंद्राचा विलिण 

रथ आह ेत्याचा उपयोग ह्ा लढाईत होणार आह.े स्िगावतून आणललेी वचलखतं ि इतर वशरस्राण 

ते िापरणार आहते त्यामुळें ते केव्हाही अदशृ्य होऊन लढू शकतील. तशा तयारीमुळें त्यांचा 

उत्साह फार िाढललेा आह.े त्यांना यशाची पणूव खात्री आह.े त्यावशिाय युवधष्ठीर मला बोलला 

कीं, जर युद्ध झाल ेतर वभष्म, द्रोण आवण कृप पांडिांिर मारा करणार नाहीत असें िचन त्यांनी 

आम्हाला ददल ेआह ेत्यामुळें ते यदु्धात असूनही नसल्यासारखेच आह.े  

दयुोधन खिचटपणे संजयाला बोलतो, मला ठाऊक आह ेकीं, तुम्ही सगळे त्यांच्या बाजूने 

अहात ि म्हणून मला खच्ची करण्याचा सतत प्रयत्न करत असता. तरीसदु्धा मला सांग अजुवनाच्या 

ध्िजाबद्दल.  

संजय सांगतो, अहो राजे, स्िगावतील कारावगराने तयार केलले े रथ त्याच्याकडे आह.े 

तश्त्री आवण भौमन अशा नािाजलेल्या तज्ज्ञानी तो रथ बनिललेा आह.े त्या कामात त्या 

कारावगरांना इंद्र आवण धत्री मदत करत होते. त्यात अनेक क्लुप्त्या योजलेल्या आहते.  

दयुोधन पुन्हा विचारतो, तुला त्यांचे भारी कौतुक आह ेपण मला सांग त्याच्या रथाला 

कोणते घोडे आहते? त्यांच्या रथािरील ध्िज कस ेआहते"?  

संजय सांगतो, त्यात असलले्या क्लुप्त्यामुळें त्यािरील ध्िज लहान मोठा होऊ शकतो. 

ध्िजािर हनुम्ताची प्रवतमा आह ेि त्याबरोबर त्या ध्िाजात अनेक विलिण सक्तींचा संचार होत 

असतो. त्या भयंकर शक्ती अजुवनाच्या आदेशानुसार त्या ध्िजाबाहरे येऊन शत्रूपिात गोंधळ करू 

शकतात. तो ध्िज एक योजने एिढा लांब रंुद होऊ शकतो. त्या रथाच्या िाटेत कांहीं आल ेतरी 

तो रथ त्यािरून जाऊ शकतो. त्याला कोणी अडिू शकत नाही. एिढे सगळे असून तो रथ 

हिेसारखा हलका आह.े त्या ध्िजाला कोणी मोडू शकत नाही. त्या रथाला शंभर घोडे खेचतात. 



िायावच्या िेगांनी ते धाित असतात. त्या रथाला असा आवशिावद आह ेकीं, त्याचे घोडे मारल ेजाऊ 

शकणार नाहीत. युवधष्ठीराच्या रथाला सदु्धा मोठे घोडे आहते त्यांचा रंग शुभ्र आहे. वभमाच्या 

रथाचे घोडे िायावच्या िगेांने धाितात. त्यांच्यात सप्तषींचे तेज आह.े ते रथ फाल्गुनीने त्यांना ददले 

आहते. सहदेिाचा रथ सुद्धा तसाच आह.े नकूलाचा रथ तसाच आह.े त्या सगळ्यांचे रथ फार 

िेगांने जाणारे आहते. ते सगळे त्यांना इंद्राने भटे म्हणून ददललेे आहेत जेव्हां धनंजय स्िगावत 

वशकत होता ि सािात सांचीकडे रहात होता. त्याच्या सभुद्रा ि द्रौपदी ह्ा बायकांची मलुसदु्धा 

तशाच प्रकारच्या उत्तम रथातून लढणार आहते.  

यान संधी पिव भाग छप्पन्नािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग सत्तािन्नािा 

ते िणवन ऐकून धृतराष्ट्र बोलतो, "त्यातील कोण पांडिांिरील प्रेमाने सामील झाले 

आहते ि कोण लढण्यासाठी आले आहते"? 

संजय सांगतो, मी कृष्णाला पावहल,े जो अंधकाचंा वशरोमणी आह.े िृश्र्नीसुद्धा आल े

आहते. त्यांत चेवतकन, सत्यकी युयुधन असे योद्ध ेजमले आहते. त्यांची िेगळी प्रत्येकी अिौवहणी 

सेना आह.े द्रपुद, त्याचे सैन्य घेऊन आला आह.े त्याचा मुलगा सत्यवजत आह.े त्यावशिाय दषृ्टदु्यम्न 

आहचे. वशखंडीसदु्धा मी पावहला तेथ.े त्यांच्या सनेा सिव शस्त्रसज्ज आहते. राजा विराट त्याच्या 

लष्करासह आला आह.े त्याचे पुत्र शखं आवण उत्तर आहते. त्यावशिाय सूयवदत्त, मदीराि त्यांच्या 

सैन्यावनशी तयार आहते. जरासधंाचा मुलगा सहदेि त्यांच्या कड ेआह.े छेड्डीचा राजपुत्र दशृ्तकेतू 

तेथे आलले ेमी पावहले. केकयांचे पांच मलुगे सामील झालेल ेआहते. त्यांच्या अिौवहणी सेना 

त्यांच्या बरोबर आलेल्या आहते. तेिढे मी पावहल ेजे सांवगतले. ते सगळे धृतराष्ट्राच्या फौजांना 

वभडणार आहते. त्यांच्या दषृ्टदु्यम्न आह ेज्याला देिांच्या गंधिांच्या, असुराचं्या आवण माणसांच्या 

युद्धांचा चांगला अभ्यास आह.े ि जो यज्ञज आह.े वभष्मािर िार करण्यासाठी वशखंडीची नेमणकू 

करण्यात आली आह.े विराटाचे मत्स्य सैवनक युवधष्ठीराला मदत करणार आहते. ते वशखंडीलासदु्धा 

मदत करणार आहते. वभमसेन सगळ्या कौरिांचा आवण पूिव ि दविणकेडाल राजांचा फडशा 

पाडण्यासाठी आहते. अशी एकंदर रचना मला समजली. कणावचा फडशा पाडण्याचे काम अजुवनाचे 

आह.े त्यावशिाय जयद्रथ, विकतवन सदु्धा अजुवन सांभाळणार आह.े इतर बरेच राजे ि त्यांचे सैन्य 

ह्ांचा फडशा पाडण्याचे कामसदु्धा अजुवनाला ददले आह.े केकयाचे पांच पुत्र धृतराष्ट्राचे सैन्य 

मारतील. त्यांना मालिाचे मदत करणार आहते. वत्रगतावचे सैवनक लढणार आहते पांडिांच्या 

बाजूनी. सुभद्रचा मुलगा दयुोधन, दःुशासन, िृहद्वल, ह्ांच्याशी मुकाबला करणार आह.े द्रौपदीची 

मुलं दषृ्टदु्यम्नाला मदत करणार आहते. जेव्हां दषृ्टद्युम्न द्रोणांिर हल्ला करेल तेव्हां ते त्याला मदत 

करणार आहते. चेकीतन त्याच्या रथाने सोमदत्तला वभडणार आह.े सत्यकी भोज राजा कृतिमवन 

बरोबर लढणार आह.े सहदेि शकूनीला ठार मारणार आह.े सहदेि लुच्चा उलकाला मारणार आह.े 

त्यावशिाय सारस्ितांच्या टोळ्यांना वभडणार आह.े युवधष्ठीराने त्या सगळ्यांना त्यांची उदद्दष्ट े

आखून ददली आहते असें मला समजल.े                        



धृतराष्ट्र बोलतो, "अरे देिा, माझ्या एका मखूव मलुामुळें माझी सगळी मलु ंमरणार आहते. 

त्या द्युतामुळें सिवनाश होणार आह.े मी समजतो कीं माझी मुल ंआधीच मेली आहते. तो वभम 

त्यांना जीिंत ठेिणार नाही. सगळे राजे गांडीिाच्या मायावत नष्ट होणार आहते, तो एक यज्ञ 

होणार ज्यात ते राजे बळी ददले जाणार आहते. जसें ज्योतीकडे पतंग धाित जातात तसे ते 

मरण्यासाठी जाणार आहते. मला अस ंिाटते त्यांची तयारी पाहून शत्र ूपळून जाणार आहते. मी 

त्यांना दखुिलं आह.े त्याची दकमत मला द्यािी लागत आह.े पंडुची मलु ंमाझ्या सैन्याचा धुव्िा 

उडिणार ह्ात मला अवजबात शंका नाही. ते सगळे महारथी आहते ज्यांच्या तोडीचे कोणी नाही. 

एकतर स्िगावत जाऊन वशकून आला आह ेि तेसदु्धा कुबरे, इंद्र, महादेि, िायूदेि अशांच्या कडून 

तशा योद्ध्याला माझ्या सैन्यात हरिले असा कोणी नाही ह ेमला माहीत आह.े त्यावशिाय जे खरे 

मातबर आहते, वभष्म, द्रोण आवण कृप ते पांडिांशी न लढण्याच्या मनवस्थतीत आहते म्हणजे ते 

असून नसल्या सारखेच आह.े रहाता रावहला एक कणव, त्याला अजुवन केव्हांही हजंकेल कारण जरी 

त्यांने त्याच्या वपत्याची तपस्या केली असली तरी ती द्वषे, मत्सर अशा विकृत प्रिृत्तीने भ्रष्ट झालेली 

आह.े त्यामुळें तो एक भ्रष्ट तपस्िी आह ेअसा कीं त्याला त्याचा जन्मदातासुद्धा दाद देणार नाही. 

दैितांना पुजतांना पुजणार् याची मनवस्थती दकती वनकोप आह ेते महत्िाचे असते. ज्या पुजायावची 

मनवस्थती वनकोप नाही त्याची पुजा व्यथव जाते. एकंदर असें ददसते कीं, कौरिांचे कांहीं खरे नाही! 

अशात त्यांनां कृष्णाचा आधार आह.े अशांना हजंकण्याच्या िल्गना फक्त एक मूखवच मारू शकतो. 

त्यावशिाय इतर महारथी आहते त्यांच्याशी लढण्याची िमता कौरिांत आह ेकां"? त्यात उत्तमौज, 

युथमन्यू, िात्रदेि, विराटाचा मुलगा उत्तर, कासायस, छेड्डी, श्रींजय, प्रभद्रक असें दकतीतरी आहते 

ज्यांना मारणे आपल्या फौजांना कसे शक्य आह?े मी येथ ेरडत असतांना त्या मूखावचे मनसुब ेयदु्ध 

करण्याचे जोरात चालू आहते, माझ्या रडण्याला कांहींच ककंमत नाही असें ददसते. मग मी येथ े

काय करतोय"?       

ते ऐकून दयुोधन बोलतो, पांडि आवण आम्ही एकाच कुळातील आहोत. आम्ही दोघ े

एकाच पृथ्िीिर रहात आहोत. मग असें तुम्ही कां समजता कीं, विजय फक्त पंडिांचाच होईल"? 

"आपल ेयोद्ध ेज्यात वभष्म, द्रोण, कृप, कणव, अश्र्ित्थामा, सोमदत्त, िवल्हक, जयद्रथ असें असतांना 

जे इंद्राला हरि ूशकतात. यश आपल्याला नाहीच वमळणार असा सूर आप कां लािता ते समजत 

नाही. अहो बाबा, माझ्यािर विश्र्िास ठेिा, मी जमा केललेे ह ेसगळे पथृ्िीचे महारथी पांडिांना 

सहज हरि ूशकतील. आमच्या योद्ध्यांच्या रथाचं्या गराड्यात सापडलले ेपांडि ि त्यांचे योद्ध े

आमच्या बाणाच्या िषाविामुळें हतबल होणारच त्याबद्दल मला तीळमात्र शंका नाही". 



धृतराष्ट्र संजयाला बोलतो, "अरे संजया हा माझा मुलगा िेड लागल्यासारखा कांहींतरी 

बरळत आह.े तो युवधष्ठीराला हरिण्याच्या गोष्टी करत आह.े वभष्म पांडिाचं्या शौयावची चांगलीच 

जाण ठेिून िागत असतो. पांडि नुसते चांगल ेयोद्ध ेआहते एिढे नाही तर ते सावत्त्िक प्रिृत्तीचे 

आहते, ज्यामुळे यदु्धाच्या देितां त्यांना प्रसन्न आहते जे माझ्या मलुांच्या बाबत नाही. अरे संजया 

मला पके्क ठाऊक आह ेकीं, पांडिांना युद्ध नको तरी ते तयारी करत आहते. म्हणून मला पुन्हा 

एकदा सांग त्यांच्या सैन्याच्या व्यिस्था कशा आहते"?  

संजय सांगतो, दषृ्टदु्यम्न पांडिाना यदु्ध करण्यासाठी सांगत आह े कारण त्याला 

द्रोणाचायांना माराियाचे आह.े त्याच्या जन्माचा तोंच उद्देश आह.े जो िवत्रय युद्धाला घाबरला 

तो कसला िवत्रय? त्यामुळें ते सगळे युद्धासाठी सज्ज आहते. दषृ्टदु्यम्न सागंतो कीं, तो कौरिांच्या 

सगळ्या महारथींना पुरून उरेल कारण तो यज्ञज आह ेि मरणारा नाही. त्याला थकिा माहीत 

नाही जो िवत्रयांचा खरा शत्र ूअसतो. जसा मोठा मासा लहान मांस ेवगळंकृत करतो तस ेमी त्यांना 

खाऊन टाकेन. ते ऐकल्यािर त्याला युवधष्ठीर बोलले, पांचाल, पांडि तुझ्यािरच विसंबून आहते. 

तुझ्या जोराने सगळ्या पांडिांना ह्ा अररष्टातून बाहरे काढ. तू िवत्रय धमव चांगलाच जाणतोस. 

तू कौरिांचा वनःपात करू शकतोस ह्ाबद्दल मला पूणव विश्र्िास आह.े जेव्हां शत्र ूआपल्या पुढ े

उभा रावहल तेव्हां तू जे करवशल ते योग्यच असेल. युद्धभूमीिर घाबरलेल्या िवत्रयांना तुझा 

आधार असेल ते तुझ्याकडे पाहून लढत रहातील. युवधष्ठीराचे ते उत्तेजक उद्गार ऐकल्यािर तो 

दषृ्टदु्यम्न मला बोलला, अहो सुत, लिकर जा आवण दयुोधनाला माझे आव्हान सांग. प्रवतपाचे 

िंशज, िल्हीक आवण शरद्वताचा मुलगा (द्रोण) ह्ा सगळ्यांना माझे आव्हान सांग. त्यानंतर त्याने 

सगळ्याच कौरिांकडील योद्ध्यांना आव्हान देण्यास सरुूिात केली. तो मला पुढ ेसांगतो कीं, 

पांडिांना देिांचे संरिण असल्याने ते मारल ेजाणार नाहीत. तुम्हाला मारण्यासाठी अजुवनाची 

आिश्यकता नाही. मी एकटा पुरेसा आह.े असें आव्हान तो देतो. त्या आधीच त्यांचे राज्य त्यांना 

वमळणार आह.े सव्यसाची खूप मोठा आह ेह्ा लोकांना मारण्यासाठी मी पुरेसा आह.े म्हणून यदु्ध 

करण्याची चूक न करता बयाव बोलांने त्यांचे राज्य त्यांना परत करा असें तो पांचाल राजपुत्र 

सांगतो. 

यान संधी पिव भाग सत्तािन्नािा संपला. 

  



यान संधी पिव  

भाग अठ्ठािन्नािा 

धृतराष्ट्र बोलतो, युवधष्ठीर िवत्रय शक्तीचा असून त्यावशिाय ब्रह्मचयव पाळणारा आह.े 

अशा सामथ्यविान पुरूषाबरोबर माझा अक्कलशून्य मुलगा दोन हात करण्याच्या गोष्टी करत आह.े 

ह ेमाझे मोठे ददैुि आह.े मला ते अवजबात नको असें पुन्हा पुन्हा सांगत अइसतांना तरी तो त्या 

युद्धाचा आग्रह धरत आह.े मी त्याला परोपरीने सांगत आह ेककं, भािंडांशी दषु्मनी धरणे चांगल े

नसते तरी त्याचे िळण बदलत नाही. घरच्यांशी िैर करण ेकधीही श्रेयस्कर नसते. यदु्ध कधीही 

आनंद देणारे नसते कारण त्यात मृत्य ूह ेअंवतम उद्दीष्ट असते. पांडिाचे मागणे रास्त आह ेतेव्हां 

त्यांना त्यांचा भाग देऊन टाकण ेहेंच सिांसाठी श्रेयस्कर आह,े तरी तो मला मानत नाही. त 

करणेच न्यायाला धरून आह.े तसे करून शांतता कुटंूबात नांदिणे हेंच सगळ्यांच्या भल्याचे आह.े 

ते पंडुचे पतु्र फार चांगल ेआहते. ते न करता जर यदु्ध केल ेतर त्यात सगळ्या कौरिांचा ि त्यांच्या 

दोस्तांचा मला फक्त मृत्यू ददसत आह.े धृतराष्ट्र पुढे सांगतो, "दयुोधन मात्र ते ऐकायला तयार 

नाही. मी ह ेयदु्ध करण्या विरुद्ध आह.े तरी इतर काय विचार करतात ते पहािे लागेल. िल्हीक, 

वभष्म, द्रोण, अश्र्ित्थामा, संजय, सोमदत्त, सल्य, कृप, सत्यव्रत, परुूवमत्र, जय, भूररश्र्िर ह्ांपैकी 

कोणीही ह े युद्ध नको असेंच सांगत आहते. ते तू त्या सगळ्यांचे कां मानत नाहीस"? ह्ा 

योद्ध्यांच्या वहम्मतीिरच कौरिांची वभस्त आह.े म्हणून त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तू तुझा यदु्धाचा 

आग्रह सोडून दे. मला माहीत आह,े तू यदु्ध करण्याच्या गोष्टी करतोस कारण तुझे नाठाळ वमत्र 

कणव आवण शकूनी, भाऊ दःुशासन तुला हुसकित आहते ह ेमला ठाऊक आहे". 

दयुोधन त्याला उत्तर देतो, मी पांडिांना आव्हान देतो, तुमच्या गटातील द्रोण, 

अश्र्ित्थामा, संजय, विकणव, कंिुज, कृप, िल्हीक, सत्यव्रत पुरुवमत्र, भुररश्र्िर ि इतर जे कोणी 

असतील त्यांच्या मदतीवशिाय पांडिांना मी, कणव, दःुशासन सहजपण ेपरावजत करू. म्हणून त्या 

युद्धाच्या तयारीला लागा. तो यज्ञ सुरू करू. त्यात माझा रथ ह ेयज्ञिेदी होऊ दे. माझी तलिान 

लहान वशडी असले, माझी गदा मोठी वशडी असेल. त्यािर आहुती देऊ.  माझे वचलखत ि 

वजरोटोप तो यज्ञ पहातील ि त्यात युवधष्ठीराचा बळी चढिला जाणार आह.े माझ्या रथाचे घोड े

पुरोवहत होतील, माझे बाण  कुस गिताचे काम करतील, आमची ख्याती यज्ञात घालाियाचे तूप 

असेल. अहो राजा, तो यज्ञ यमाच्या स्तुती करता केला जाणार आह.े अशा यज्ञात लागणारे सगळे 

आमच्यातून वमळेल. आमच्या शत्रूचा विनाश करून आम्ही यशस्िी होऊन येणार आहोत ह ेलिात 



घ्या. आम्ही वतघे मी, कणव आवण दऋुशासन सगळ्या पांडिांना ठार मारून तो यज्ञ वसद्ध करणार 

आहोत. ते होणार कारण आम्ही पांडिांबरोबर समझौता कदावपही करणार नाही. त्यांना ठार 

मारणे ह ेएकमेि उद्दीष्ट माझ्यापुढे आह.े त्यांना मारून मग मी ह्ा पृथ्िीचा राजा बनून राज्य 

करणार आह.े अहो माझ ेपुण्यिान वपता मला पांडिांबरोबर समझौता करण्यास सांगू नका, ते 

केिळ अशक्य आह ेमाझ्या करता. मी एकिेळ मतृ्यूला वमठी मारीन पण त्या युवधष्ठीराला वमठी 

कदावपही मारणार नाही. एका सुईच्या अग्रा इतकी सदु्धा जमीन मी त्यांना सहजासहजी देणार 

नाही.          

धृतराष्ट्र सांगतात, "मी ह्ापुढे माझ्या ह्ा मुलाचा त्याग करत आह ेकारण त्याचा वििेक 

भ्रष्ट झाला आह.े तरी मला त्याच्या भवितव्यामुळें दःुख होणार ह ेमी मान्य करतो. ते सगळे 

यमाच्या घरी जाण्याच्या तयारीत आहते ह ेमी समजलो आह.े ते महायोद्ध ेह्ा वििेकशून्य मलुांना 

त्यांच्या आयुधांनी नष्ट करणार आहते. वभमसेन त्या युद्धात अग्रणी असले ि माझे सैन्य कापून 

काढील. अरे दयुोधना जेव्हां तू तुझे डोंगरा एिढे हत्ती यदु्धभूमीत कोसळून पजलेल ेपाहवशल तेव्हां 

तुला माझे शब्द आठितील. वभसेन जेव्हां तुझ्या सगळ्या रथांचा चुराडा करत असललेा पाहवशल 

तेव्हां तुला माझे शब्द आठितील. शेिटी तो महाबली वभम तुला त्याच्या गदेने िार करून ठार 

मारील तेव्हां तुला माझे शब्द आठितील. जेव्हां तू तुझ े सैन्य वभमाच्या गदेखाली वचरडलले े

पहावशल तेव्हां तुला माझे शब्द आठितील. पांडिांशी समझौता करण्यातच तुझे ि आपल्या घराचे 

भल ेआह"े. 

िैशंपायन पुढे सांगतात, असें सांगून तो पृथ्िीचा राजा संजयाकडे िळून बोलतो,  

यान संधी पिव भाग अठ्ठािन्नािा संपला. 

  



यान संधी पिव  

भाग एकोण साठािा 

धृतराष्ट्र संजयाला विचारतात, "अरे माझ्या बदु्धीमान वमत्रा मला सांग िासुदेि आवण 

धनंजय काय बोलत होते? त्याच्या प्रवतदक्रया मी समजून घेऊ इवच्छतो".     

संजय त्यांना सांगतो, "मी ज्या पररवस्थतीत त्यांना पावहले ते ि त्यानंतर काय बोलल े

तेसुद्धा सांगतो. मी खाली मान घालून माझ्या हातांना मागे घेऊन मी त्या आंतील किात प्रिेश 

केला. माझा संयम पूणव होता. तेथे ते देि बसललेे होते. त्या दालनांत अवभमन्यू आवण आवश्र्िन 

द्वय जात नाहीत असें ते दालन होते जेथ ेद्रौपदी, सभुद्रा आवण सत्यभामा रहात होत्या. तेथ ेते 

योद्ध ेएक उच्च दजावचे मद्य चाखत बसल ेहोते. त्यांच्या गळ्यात हारांच्या माळा होत्या. दावगने 

होते ज्यात मौल्यिान रत्नं गंुफललेी होती. जवमनीिर रंगीबेरंगी गालीचा अथंरलेला होता. तेथ े

केशिाचे पाय अजुवनाच्या मांडीिर होते. अजुवन त्याचे पाय द्रौपदी आवण सत्यभामाच्या मांडीिर 

ठेिून बसला होता. मी आल्याचे पाहून पाथव मला खुणितो कीं, मी तेथ ेअसलले्या एका आसनांिर 

विराजमान व्हािे. ती चौपायी मी माझ्या हातानंी जिळ घेतली ि त्यािर बसलो. मला त्यांचे 

पायाचे तळिे ददसत होते. त्यािरील शुभलिण ंमी पावहली. त्यात दोन रेषा होत्या आंगठ्या 

पासून तळव्याच्या दसुर् या टोकाला गेलले्या होत्या. ते दोघ े सािळ्या िणावचे उंचेपुरे एकाच 

आसनािर बसलले ेपाहून मला वभती िाटली. मला िणभर िाटल ेकीं, इंद्र आवण विष्ण ूबसल े

आहते. ते त्या दोघांच्या बाबतचे सत्य दयुोधनाला ठाऊक नाही. तो द्रोण ि वभष्मांिर आवण 

त्याच्या खास वमत्रािर, कणाविर भारी विश्र्िास ठेिून आह.े त्यािेळी मला पटले कीं, युवधष्ठाराचा 

भरिसा कीं, यदु्ध हजंकणार मला बरोबर िाटू लागला. विशेष म्हणजे ते दोघे युवधष्ठीराला फार 

मानत होते. त्यािरून त्याची महत्ता मला समजू लागली. त्यांनी माझे स्िागत केले ि मला खाणे 

आवण पेये देऊन माझा सन्मान केला. त्या औपचारीक विधी नंतर मी बोलाियाला सरुूिात केली, 

त्यांना मी आपला संदेश ददला. त्यांचे विचार काय असें विचारल,े जशी रीत आह.े ते सांगतांना 

मी माझ्या हातांने नमस्कार करून बोलत होतो. त्यानंतर पाथावने कृष्णाचा पाय त्याच्या 

मांडीिरून काढला, त्यािेळी त्याच्या हातािरूल धनुष्याच्या दोराचे िळ मला स्पष्ट ददसत होते. 

त्यानंतर पाथव मान ताठ करून बसला. त्यािेळी कृष्ण मला बोलले, त्यांचा आिाज सुमधूर होता, 

तो ऐकतांना एक िेगळाच संतोष होत होता. त्यांचे बोलणे जरी शांत होते तरी त्यात एक कठोर 

धमकी मला जाणिली. ते कौरिांना उद्देशून बोलत होते. त्यांचे विचार ससु्पष्ट होते. ते ऐकतांना 



एक विलिण वभती िाटत होती. तो देि म्हणाला, "संजया, तुझ्या राजाला माझ ेमत सांग. वभष्म, 

द्रोण ह्ांना प्रथम सप्रेम नमस्कार करतो. सगळ्या ज्येष्ठ मंडळींना माझा नमस्कार सांगा. इतरांना 

त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे माझे िंदन सांगा. त्यानंतर तो बोलतो, तुम्ही विविध यज्ञ करता. त्यातून 

ब्रह्माला दानं करता. आपले जीिन तुमच्या मुलाबाळांसह सुखाने व्यतीत करता, पण आता 

पररवस्थती बदलललेी आह.े सत्पात्र दान करतां कां? मनासारख ेपुत्र व्हािे ह्ासाठी ते यज्ञ करता. 

तुम्हाला जे वप्रय आहते त्यांच्यािर मेहरबनी करता, परंतु, आता युवधष्ठार तुमच्या मलुांशी त्याचे 

हक्क वमळिण्यासाठी यदु्ध करणार आह"े. ते बोलतांना कृष्णाच्या डोळ्यात मी अश्र ू पावहल.े 

कौरिानी पांडिांिर जे कजावचे ओझे घातले आह ेत्याची परतफेड ते करण्यास तयार नाहीत म्हणून 

ही िसलुीची कारिाई यदु्धाच्या रुपाने होणार आह.े माझ्यािर सुद्धा पांडिांचे कजव झाल ेआह े

तेसुद्धा मला फेडािे लागणार आह.े विनाकारण सव्यसाची, वभम, युवधष्ठीर अशा पुण्यश्र्लोकांचे 

उपमदव करून ते कजव कौरिांनी केल ेआह ेते िसुल केल ेजाईल. त्यांना त्या िसुलीच्या युद्धात मदत 

करून मी माझ ेकजव फेडणार आह.े पाथावला अगदी पुरंदराने जरी आव्हान ददले तरी मला त्यासाठी 

पुरंदराशी लढािे लागणार आह.े अजुवन कोणलाही आटपणारा नाही, इंद्रालासुद्धा नाही. त्यांने 

असुर, गंधिव, यि आवण नाग अशा अनेक स्िगीय प्रजातींचा पराभि केला आह.े त्याला कौरि 

हरि ू शकणार नाहीत. त्यात पुन्ही मी त्याच्या बरोबर आह े म्हणून ते केिळ अशक्य आह े ते 

आपल्या दयुोधनाला सांगा. विराटात असतांना त्याने एकट्याने कौरिांचा वबमोड केला होता ि 

त्यात कणव आवण द्रोणांचे कपडे काढून घेतले होते त्याची आठिण दयुोधनाने ठेिािी. लढाईत 

हजंकण्यासाठी थकिा न येणे जरूरीचे असते. तो गुण सगळ्या पांडिांत आह े जो कौरिांच्या 

िासवनक जीिन शैलीमुळे त्यांच्याकडे नाही.  

यान संधी पिव भाग एकोण साठािा सपंला. 

  



यान संधी पिव  

भाग साठािा  

िैशंपायन पढुे सांगतात, संजयाचे ते भाषण त्यातील मुद्द्यांच्या संदभावत तो विचाराथव 

घेतो. त्या विचारातील जमेचे ि िजाचे मुद्दे नीट तपासल्यानंतर आवण दोनही पिांचे युद्धबळ 

तंतोतंतपणे अजमािल्यािर तो त्या यदु्धाचे विश्र्लेषण करू लागतो. त्याला मनातल्या मनात 

त्याची मुलं हजंकािीत असें िाटत असते, त्या दषृ्टीने तो पररवस्थतीचा अंदाज घेऊ लागतो. त्याला 

समजते कीं, पांडि मानिी आवण दैिी अशा दोनही बाबत कौरिांपेिा दकतीतरी जास्त श्रेष्ठ आहते. 

ते लिात आल्यािर तो अंध राजा दयुोधनाला बोलतो, "अरे सुयोधना, मला तुमच्या बद्दल 

नेहमीच काळजी िाटत असते. सगळेच प्राणी त्यांच्या संततीबद्दल विशेष प्रेम दाखितात. 

त्यांच्यासाठी काय चांगले काय िाईट ते तो प्राणी पहात असतो. त्याप्रमाणें तो त्यांचे भल े

करण्याचा प्रयत्न करत असतो. खांडि मध्य े काय झाल े ते पावहलसे कां"? अग्नी धनंजयाला 

वनवश्र्चतपणे मदत कराियाला येणार. ह्ा युद्धात तो त्याची विध्िसंक शक्ती खात्रीने िापरणार 

दकतीला मदत करण्यासाठी. त्यावशिाय इतर लोकपाल देिसदु्धा त्याला मदत करणार हसेदु्धा 

ठरललेे आह.े कारण पांडि लोकपालांची संतान आहते. त्यामुळें पांडिांचे पारडे भारी आह.े वभष्म, 

द्रोण आवण कृपाचायाचं्या हल्ल्यापासून त्यांना संरिण देण्यासाठी ते यणेारच. स्िगीय देिता 

आवण पांडि एकत्र आल्यािर त्यांच्याकड े नुसते पहाणेसदु्धा मुवष्कल होणार आह.े लढण े दरू 

रावहले. सगळे जग त्यांना दैिीमानि समजते. सगळे जाणतात की, त्यांच्या कडून सिव राजे मारल े

जाणार आहते. जो योद्धा पांचशे बाण एकािेळी फेकतो जे कोणी पाहू शकत नाही. सगळे कुरु 

घराण्यातील योद्ध ेजाणून आहते कीं, त्याला परावजत करणे केिळ अशक्य आह ेमाणसाला. त्या 

अजुवनाची तुलना फक्त उपेंद्राशी करता येईल. ते सगळे पुन्हा पुन्हा लिात आल्याने मी बेचैन झालो 

आह.े माझ्या मुलांचे बले कशात आह ेते मला पहािे लागेल. ह्ा यदु्धात फार मोठा विध्िसं होणार 

आह ेह ेवनवश्र्चत. शांतीचा प्रस्ताि कोणालाही मंजूर नाही. मी पाथावबरोबर शांतता मांगत आह.े 

मला यदु्ध नको, माझा मूखव पुत्र कांहीं बोलो. पांडि कौरिांच्या पेिा जास्त बलिान आहते ह े

वनवश्र्चत. मला माझी मलुं माझ्या समि मलेलेी पहाियाची नाहीत. कोणीतरी ह ेसगळे थांबिा.  

यान संधी पिव भाग साठािा संपला.  

  

  



यान संधी पिव 

भाग एकसष्ठािा  

िैशंपायन पुझे सांगतात, बापाचे ते खेद जनक उद्गार ऐकून त्याची मुलगा रागाच्या भरात 

बोलतो, तुम्हाला िाटते पाथावला त्याचे दैिी दोस्त मदत करणार आहते. तुमचा हा अंदाज खोटा 

ठरणार आह.े कारण जेथ ेइच्छा आह ेतेथ ेदैितं मदतीला जात नाहीत. हािरट, लोभी, द्वषे, क्रोध, 

मत्सर, अशा मनाने जे केल ेजाते त्याला कोणताही देि कधीच मदत करत नाही, ह ेशास्त्रात ददले 

आह.े जेथ ेइच्छा नाही, मद मत्सर नाही, क्रोध नाही, द्वषे नाही अशांना ते मदत करतात. सुडाच्या 

भािनेने जे यदु्ध केल ेजाते त्याला कोणतीही देिता मदत करत नाही. पूिी होऊन गेलेल ेनारदमुनी 

आवण द्वपैायन जे त्याच्या बैराग्या बद्दल ख्यातनाम आहते ते असें सांगत होते. त्यावशिाय 

जमदाग्नीचा रामसुद्धा तेंच सांगत असें जेव्हां आम्ही त्यांच्याकडे वशकाियाला जात होतो. देिांना 

िासनांत (इच्छा) अडकलेल ेमनुष्य आिडत नाही. जर पांडि क्रोध, लोभीपणा ह्ात गंुतलेले नसते 

तर त्यांच्यािर ही िेळ आली नसती. माझी ताकद देिांपेिा जास्त आह.े मी अग्नीला चुटकीसरशी 

विझिून टाकीन. माझी ताकद इतकी आह े कीं, मी फाटलेल े डोंगर जोडून टाकू शकतो. मी 

पाण्याला वथजिल्यानंतर त्यािरून रथ आरामात जाऊ शकतात. मी देि आवण असुरांचे सगळे 

व्यिहार वनवश्र्चत करत असतो. ते तुम्हाला अजून माहीत नाही. माझ्या राज्याच विषारी साप 

नाहीत. माझ्या राज्यात कोणालाही भय िाटत नाही. आकाशातील ढगसदु्धा माझ्या मजीने पाणी 

टाकतात. माझ्या शक्तीमुळें माझी प्रजा सुखी आह.े त्यांच्यािर कोणतेही सकंट येत नाही. म्हणून 

अवश्र्िन, िाय,ू अग्नी, इंद्र, मरुत आवण धमव माझ्या िते्रात ढिळाढिळ कराियाला येत नाहीत. 

पांडिांत ती शक्ती असती तर ते संकटात तेरा िषें रखडत पडल ेनसते. मी तुम्हाला सांगतो ि 

आश्र्िासन देतो कीं, कोणीही असुर, रािस, गंधिव, यि दकिा देि सदु्धा माझ्या िाटेला जात 

नाहीत. माझ्या वमत्रांना मी भेटी देतो अतिा शत्रलूा वशिा करतो ते माझ्या मजीने करत असतो. 

मी जे ह ेसांगतो ते खरे आह.े म्हणून लोक मला खरं बोलणारा म्हणून ओळखतात. सगळे माझ्या 

महान पणाचा अनुभि घऊे शकतात. मी तुम्हाला सांगतो ते शेखी वमरिण्यासाठी नाही पण खरे 

सांगण्यासाठी ह ेसमजून घ्या. मी कधी माझी स्तुती करत नाही कारण तसे करण ेहलक्यापणाचे 

लिण समजल े जाते. आता पांडिांचे ि मत्स्यांचे, पांचालांचे, केकयांचे, सत्यकीचे आवण 

िासुदेिाचे दोष कोणते ते सांगतो. जसें नद्या सागरात वमळाल्या कीं त्यांचे स्ितंत्र अवस्तत्ि 

संपुष्टात येते त्याप्रमाणे, जेव्हां ते माझ्याशी लढण्यासाठी येतील ते सपंुष्टात येतील. माझी 

बुद्धीमत्ता, माझी उजाव, माझे स्रोत, माझी वहम्मत सगळे पांडिांपेिा उच्च दजावचे आह.े वभष्म, 

द्रोण, कृप, सल्य, शाल्य ह्ांना जे आयुधांचे ज्ञान आह ेत्यापेिा माझ्याकडे सुद्धा त्यांच्या दकतीतरी 



पट आह.े अशा प्रकारे िल्गना केल्यानंतर तो सजंयाला युवधष्ठीराच्या सनै्य वु्यहाबद्दल अवधक 

माहीती विचारतो.  

यान संधी पिव भाग एकसष्ठािा संपला.               

  



यान संधी पिव  

भाग बासष्ठािा  

िैशंपायन पुढे सांगतात, दयुोधनाच्या िाह्ात बडबडीकडे दलुवि करत धृतराष्ट्र 

पाथावबद्दल कांही विचारणार एिढ्यात कणव दयुोधनाला खूष करण्यासाठी मध्येच बालतो, "मी 

जेव्हां खोटे बोलून रामाकडून ब्रह्मास्त्र वमळिले तेव्हां तो बोलला होता कीं, माझा अंत काळ केव्हा 

येणार आह ेजेव्हां तू ते अस्त्र िापरण्याचे तंत्र विसरवशल. अशाप्रकारे शस्त्राची चोरी करणे ह ेएक 

महापाप आह.े त्यानंतर मी त्याची मजी सेिा करुन संपादन केली. ते ब्रह्मास्त्र अजून माझ्याकड े

आह ेि माझा अंतकाळ अजून आलेला नाही. म्हणून मी ह्ा यदु्धात तुला खात्रीने यशस्िी करून 

दाखिीन. माझ्यािर ह्ा यदु्धाची जबाबदारी सोपिािी मी ती कायविमतेने पार पाडीन. त्या 

ऋषीकडून वमळाल्ल्या अस्त्राच्या बळािर मी पांचालांना, करुशांना आवण मत्स्यांना त्या बरोबर 

सगळे पांडि त्यांची मुलं ि त्यांची मलुं मारून टाकीन. अनेक विविध प्रांत हजंकून तुझ्या 

साम्राज्यात जोडीन. आजोबा आवण द्रोण तुझ्याबरोबर आहतेच. मी पाथावची सगली मलु मारून 

टाकीन. माझे सैन्य त्यांच्यािर तुटून पडले. ते काम माझे असले. ते ऐकल्यािर वभष्म त्याच्या कड े

पहात बोलल,े "तू ह े काय बोलतोस, अरे कणाव? तुझी बुद्धी नाठाळ झाली आह े कारण तुझा 

अंतकाळ जिळ येत आह.े अरे तुला समजत नाही जेव्हां मखु्य मारला जाईल त्या बरोबर 

धृतराष्ट्राचे सगळे पुत्र सदु्धा मारले जातील. तुला माहीत आह ेदकतीचे कतृवत्ि कसे आह.े तरी तू 

मोठ्या मोठ्या गप्पा मारत आहसे. त्यांने एकट्याने सगळे खांडि िन कृष्णाच्या मदतीने 

दषु्टांपासून मुक्त कले ते तू विसललास कां"? त्याच्या कडे इंद्राचे िज्र आह.े केशि तुझ्यािर ते फेकेल 

तर तुझी राख होईल ह ेतुला समजत नाही. तू ज्या सपीण बाणाची पुजा करतोस त्यािर अजुवनांने 

त्याचे अस्त्र सोडल ेतर तुझ्यासकट तो बाणसदु्धा जळून भस्मसात होईल ह ेतुझ्या कस ेलिात येत 

नाही. अनेक यदु्धांत दामोदराने तुझ्यापेिा जास्त शूर योद्ध े परावजत केल े आहते. तो कृष्ण 

अजुवनाचा संरिक आह.े  

कणव बोलतो, मला माहीत होते कीं हा म्हातारा असेंच कांहीं बोलणार. तो त्या िृश्र्नीची 

स्तुती करणार, आता त्यांना समजू दे त्यांच्या अशा सततच्या अपमानकारक बोलण्याचा पररणाम 

काय होतो. मी माझी आयुध खाली ठेितो. आजोबा मला फक्त दरबारात पहातील ि मी यदु्धात 

भाग घेणार नाही. कारण जेथ ेशरुांचा उपमदव होतो तेथे शरू थांबत नाहीत. त्यानंतर मी माझी 

ताकद त्याना दाखिीन.  



िैशंपायन पुढे बोलतात, "असें बोलून तो महान योद्धा सभेतून वनघून जातो. तो गेल्यािर 

वभष्म दयुोधनाला हसत हसत बोलतात, जे इतर कौरि ऐकत होते, पहा त्या सुताने त्याचा शब्द 

कसा पाळला? मोठ्या मोठ्या बाता मारण्या पवलकड ेतो कांहीं करू शकत नाही". तेथ ेकवलग, 

जयद्रथ, छेड्डीधज, िल्हीक राजे तो प्रकार पहात होते. तो म्हणत होता कीं, तो शत्रूचे हजारो 

सैवनक मारेल मग आता काय झाल,े आता कां हा पळाला? असेच कां हा त्याचा शब्द पाळणार? 

वभमसेनाचे भयंकर कृत्य पहा, त्याच्या पुढे हा कसा रटकेल? हा जमदाग्नीच्या आश्रमात खोटा 

ब्राह्मण बनून गेला आवण रामाकडून ती अस्त्र वमळिली. त्या पापकृत्यामुळें त्याची तपस्या आवण 

ती शस्त्रविद्या दोनही त्यांनी घालिल े आह.े ते ऐकून कणव गेललेा पाहून रागािललेा दयुोधन 

वभष्मानंा बोलतो.  

यान संधी पिव भाग बासष्ठािा संपला. 

  



यान संधी पिव  

भाग त्रसेष्ठािा  

दयुोधन बोलतो, "पंडुची मुलं साधारण माणसासारखीच आहते. तेसुद्धा आईच्या 

उदरातूनच आले आहते. त्यात कांहीं विशेष नाही. असे असतांना आपण त्यांना कांहीं विशेष दजाव 

कां देता. आम्ही कौरि आवण ते पांडि एकाच प्रकारचे आहोत शक्तीने. आमची वहम्मत, धाडस, 

मदुवमकी सगळे सारखेच असतांना त्यांना इतका भाि आपण कां देता मला समजत नाही. ियात 

सुद्धा आम्ही त्यांच्या एिढेच आहोत. शस्त्रविद्येतसुद्धा आमचे वशिण सारखेच आह.े आम्ही एकाच 

िंशाचे, िणावचे, हपंडाचे आहोत. मग आम्हाला विजय कां वमळणार नाही"? "मी तुमच्या शौयाविर 

अिलंबून रहाणारा नाही. मी ि माझा भाऊ, दःुशासन, कणव, कृप, िल्हीक, द्रोण असें सगळे लढू 

ि पांडिांना हरिून टाकू. त्यानंतर ब्राह्मणांना मोठी दानं करू आवण यज्ञ करू त्यात ब्राह्मणांना 

खूप दविणा देऊ. त्यांना पशुधनाचे दान करू. ते सगळे पंडुची मलुं पहात असतील त्यांच्या 

कैदखान्यातून. त्यांना ददसेल लोक कसे आम्हाला मनतात. तेंच नाही तर केशि सदु्धा समजेल 

आमची कुित काय आह"े.    

ते बाष्कळ बोलण ेऐकून विदरू त्याला बोलतो, "ज्ञानी लोक सांगतात, कीं, बोलण्यात 

मयावदा असणे नेहमी वहतकारक असत.े जो संयमी, विरक्त, जाणकार असून त्यावशिाय िेदांचा 

अभ्यास करतो तो सहसा यशस्िी होतो. त्यावशिाय िमावशलता असेल तर तो अवधक प्रगती 

करतो. ते उत्तम गुण आहते. तो सहसा पाप कमव करत नाही. त्यामुळे त्याची अध्यावत्मक उजाव 

िाढत जाते. असा माणनू ब्रह्माला वमळतो. ज्या माणसाला त्याच्या मयावदा समजत नाहीत 

त्यापासून शहाणी माणसे दरू रहाण ेपसंत करतात. स्ितािर संयम असणे हा एक चांगला गुण 

आह.े तो िवत्रयांसाठी आिश्यक समजला जातो. ज्याचे स्ितािर वनयंत्रण आह ेतो िासनांच्या 

आहारी जात नाही. त्याच्या इतर बरेच चागंले गुण िाढत जातात. जसें, िमावशलता, 

सत्यिादीपणा, साधेपणा, इंद्रीयांिर वनयंत्रण, धीरोदात्तता, नम्रता, समाधानीपणा, वमतभाषी. 

त्यावशिाय द्वषे, गिव, घमेंडखोरी, दरुावभमान, दसुर् याला फसिण्याची इच्छा, असमाधानीपणा ि 

त्यातून उत्पन्न होणारे दःुख असें दकत्येक दोष उरत नाहीत.       

ज्याच्यात हािरटपणा नाही, जो समाधानी आह,े जो िासनांच्या आहारी फारसा जात 

नाही अशा माणसाला स्िसंयमी असें समजतात. ज्याच्या िागण्यामुळें लोकांना तो वप्रय होतो तो 

संयमी समजला जातो. तो सिावत अग्रणी असतो. दसुर् यांचे भल ेव्हािे म्हणनू प्रयत्न करणारा, जो 



कोणालाही दःुख देत नाही, जो शहाणे वनणवय घतेो, जो स्ितः आनंदी रहातो ि इतरांनासुद्धा 

आनंदी ठेिण्याचा प्रयत्न करतो तो ब्रह्माला वप्रय असतो. पररवस्थतीची जाण असललेा चुकीचे 

वनणवय घेत नाही. ज्याला त्याच्या ज्ञानामुळे समाधान प्राप्त झाले आह े त्याची पुढची पािल 

कोणालाही समज नाहीत. तो मोिाच्या ददशेने प्रिास करत असतो. त्याचे स्िगावतील स्थान 

वनवश्र्चत असते.  

यान संधी पिव भाग त्रसेष्ठ संपला. 

  



यान संधी पिव  

भाग चौसष्ठ 

विदरू पुढ े सांगतो, "जुन्या मंडळींकडून आम्ही ऐकतो, एकदा एक पारधी पिी 

पकडण्यासाठी त्याचे जाळे जवमनीिर टाकतो ि पिी येण्याची िाट पहात बसतो. त्या जाळ्यात 

पिी अडकतात परंतु, ते सगळे एकदम उडू लागतात जसें तो पारधी त्यांच्या जिळ जातो. तो 

पिांचा थिा हिेत उडत असतो ि त्यांच्या खालून तो पारधी त्यांना पकडण्यासाठी धाित असतो. 

त्यािेळी एक ऋषी त्याचे सकाळचे वनत्यक्रम उरकून तेथून जात असतो. ते पाहून तो ऋषी त्या 

पारध्याला बोलतो, "अरें पारध्या तू जवमनीिरला त्या हिेतील लोकांच्या मागे कां धाित आहसे"? 

पारधी त्याला उत्तर देतो, "ते पिी सघंटीत आहते म्हणून ते त्या जाळ्याला घेऊन उडू शकतात. 

जर एकटा पिी असतां तर तो मला सहजपण ेसांपडला असता. जर ते एकत्र नसतील तर माझ्या 

तािडीत सापडले असते". पुढे त्या पिांत िाद झाला कीं कोणत्या ददशेने जाियाचे ि त्या िादात 

ते खाली आले आवण पारध्याला वमळाल.े ते एकमेकांना दोष देऊ लागले कीं, त्याच्यामुळें ते 

सांपडल.े त्या पिांचे जे झाले तें माणसाचे होते जेव्हां ते छोट्या मतलबासाठी भांडतात. म्हणून 

एकत्र रहाणार् यांनी कधी छोट्या मोठ्या गोष्टींिरून भांडू नये. ज्यांच्यात सघंटना मजबूत आह े

त्यांना कोणीही हरि ू शकत नाही, एकीत बळ असते. अरे धृतराष्ट्रा, कौरिांनी अफाट िभैि 

वमळिले तरी त्यांचा लोभ कमी झाला नाही. त्यांची प्रिृत्ती हलक्या प्रतीची राहीली. त्यामुळें 

त्याचा फायदा त्यांच्या शत्रूंना होणार. धृतराष्ट्रा, भरत िशं कोळशासारखा आह.े ते सघंटीत 

असतांना प्रज्िवलत होतात परंतु, विभक्त झाले कीं, केिळ धुमसत रहातात. मी एका डोंगरािर 

कांहीं पावहल ेत्याबद्दल सांगतो, ते ऐकल्यािर अरे कौरिा, तुझ्यासाठी काय उत्तम ते समजेल.  

एकदा आम्ही उत्तरेकडील पिवतािर गेलो होतो. आमच्या बरोबर कांहीं वशकारी ि 

ब्राह्मण होते. ते मतं्र आवण औषधी ह्ा बाबत चचाव करत होते. तो उत्तरेकडील गंधमादन पिवत 

होता. त्याच्यािर भरपूर िनस्पती होती. त्यात औषधी िनस्पती खूप होत्या. तेथ े वसद्ध आवण 

गंधिांची िस्ती होती. तेथे झाडांिर मधाच्या पोळ्यांतून विपुल मध होता. कुबेर तो मोठ्या मजेत 

वपत असें. त्याच्या संरिणासाठी विषारी साप होते. त्या मधाचे िैवशष्ट्य असें कीं जर कोणी 

माणूस ते वपयील तर तो अमर होईल. आंधळ्याला ददसू लागेल, म्हातारा तरूण होईल, अपंगाचे 

अियि चांगल ेहोतील. त्या लोकांतील जे ब्राह्मण जादटूोणा जाणत होते ते त्याबद्दल बोलत होते. 

त्यांच्या बरोबर जे वशकारी होते त्याना त्या मधाचा मोह झाला. तो मध वमळिण्यासाठी ते विचार 



करू लागल.े त्या प्रयत्नात ते सगळे मारल ेगेले. त्याचप्रमाणे तुझी मलु ंअजातशत्रू होऊन पृथ्िीचा 

उपभोग घेण्याची स्िप्न पहात आहते. तुझ्या दयुोधनाची गत अशी आह ेम्हणतात नां, घी देखा 

पण बडगा नही दखेा. दयुोधन धनंजयाशी लढण्याच्या गोष्टी करत आह.े मला त्याच्यात तो जोश 

आवण वहम्मत कीं तो त्याच्या समोर रटकाि धरेल. अजुवन त्याला मारून टाकणार जर तो अजुवनाशी 

लढाियास गेला. अजुवनाची जी ख्याती आह ेतशी तुझ्या मुलांची आह ेकां"?             

"तुला माहीत आह ेकां, विराटाची पशुधन चोरण्यासाठी ते गेले होते त्यात सगळे होते, 

वभष्म, द्रोण, कृप आवण कणव ज्यांच्या बळािर तुझा मलुगा भरिसा करत आह.े त्यांचे काय झाले? 

अजुवनाने त्यांना नागडे करून पाठिल ेहोते तेव्हाच तुला समजल ेपावहजे कीं, तुझ्या पिात दकती 

बळ आह.े युवधष्ठीर अजून तुझा मान राखत आह ेम्हणून पांडि सािकाशीने तुझ्या मुलाचे चाळे 

पहात आहते. नाहीतर ते केव्हाच हवस्तनापुर घऊेन बसल ेअसत.े द्रपुद, मत्स्य आवण विराट ि 

अजुवन रागािले तर कौरिांचा खुदाव होईल ह ेसिात घेऊन काय तो वनणवय घ.े माझ्या मते तू 

युवधष्ठीराला तुझ्या मांडीिर घ ेि हा मामला बंद करून टाक एकदाचा. यदु्ध झाले ि त्यात तुझ े

सगळे पुत्र मारल ेगेले कीं, तू काय करणार"? तुला पांडिांशीच रहािे लागणार आह,े त्याचासुद्धा 

तुझ्यापुरता विचार कर. 

यान संधी पिव भाग चौसष्ठ संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग पासष्ठािा  

धृतराष्ट्र बोलतो दयुोधनाला, "अरे दयुोधना, माझे जरा ऐक, अज्ञानी प्रिाशाप्रमाणे तू 

आहसे, चुकीच्या मागावला योग्य मागव समजून त्याचा आग्रह तू करत आहसे. त्याचे एकच कारण, 

कीं, तुला त्या पांचांची संपत्ती सोडाियाची नाही. ह े मी समजतो. तू एक विसरतोस कीं, ते 

पंचमहाभूतां सारखे आहते, त्यांच्यात दवुनयेची ताकद एकिटलेली आह.े त्यांना हजंकण्यासाठी 

तुला कांहीं त्याग करािा लागेल. त्यासाठी यदु्ध करण्याची आिश्यकता तुला कां िाटते"? माझ े

ऐक, त्यांच्याशी समझौता करून चतुराईने तू दकतीतरी जास्त कांहीं वमळिू शकवशल, जरी शांत 

वचत्ताने माझ्या म्हणण्याचा विचार कर. पांडिांतील युवधष्ठीर चांगला आह,े त्याच्या 

चांगुलपणाचा धूतवपणे उपयोग करून तू दकतीतरी जास्त हक्क वमळिू शकवशल कारण तो अजून 

मला फार मानतो  आह.े प्रचंड िादळाला अडिण्याचा प्रयत्न करणारा ििृ जसा कोलमडून पडतो 

तसे तुझे होणार आह ेअसा जो अंदाज आपल्या येथील सगळेंच मांडत आहते त्यांत तथ्य आह.े तू 

िवत्रय आहसे म्हणजे सदैि लढलेच पावहजे अस ेनाही. मुत्सद्देवगरी हा सदु्धा एक िवत्रयांचाच गुण 

आह.े त्याचा उपयोग करण्याचा विचार कर. त्यांच्याकडील योद्ध ेअमानिी शक्तीने प्ररेीत आहते. 

स्ितः पांडि दैिी आहते ह ेतुला माहीत आह.े त्यावशिाय त्यांच्यातील दषृ्टदु्यम्न पहा, तो कोणाला 

हरणार नाही कारम तो जन्मला आहचे मुळी द्रोणाचायांना मारण्यासाठी. अंधक, िशृ्र्नी मोठे 

नािाजलेले योद्ध ेआहते. त्यांचा सत्यकी तो पांडिांचाच एक भाग आह.े ही िेळ भािनावििश 

होऊन चुकीचे वनणवय घेण्याची नाही. तुझ्या एका चुकीच्या वनणवयामुळें असंख्य लोक विनाकारण 

मारले जाणार आहते. अरे माझ्या मुलां आम्ही तुझे वहकहचंतक आहोत हे समजून तू आमच्या 

मताचा मान ठेिला पावहजेस. नेहमी सगळे िाद, मतभेद यदु्धाने सोचिाियाचे नसतात ते तू 

वशकला आहसे जेव्हां तू वशकत होतास. वभष्म जे सांगतात ते सगळ्या कुरु घराण्याच्या 

भल्यासाठी असते. त्यांच्या कठोर िाणीत प्रेम आवण वहतहचंतन आह ेते तू आवण तुझा वमत्र कणव 

समजत नाहीत. सगळे ह्ा युद्धाच्या बाजूने नाहीत ह्ाचे कारण तू समजतोस कीं ते पांडिांच्या 

बाजूचे आहते. परंतु, प्रत्यिात तस ेअसते तर त्या लोकांनी त्या पंडुच्या मलुांना िनिासात आवण 

अज्ञातिासात जाऊ ददले नसते ह ेतू कां लिात घते नाहीस. ह ेयुद्ध टाळण्या मागील मखु्य उद्देश 

तू ि तुझी भािंड, तुमचे पररिार सखुरुप रहािेत हा आह.े त्यात पांडिांची बाजू घेण्याचा भाग 

अवजबात नाही. ते सोमदत्त, िल्हीक, विदरू, वभष्म, द्रोण, कृप सगळे तुमच्या पररिाराच्या 

भल्यासाठी बोलत आहते. म्हणून तू यदु्धाचा आग्रह सोडून दे.  

यान संधी पिव भाग पासष्ठािा संपला.  



यान संधी पिव  

भाग सहासष्ठािा  

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, सुयोधनाला अशाप्रकारे बोलल्यानंतर धृतराष्ट्र पुन्हा संजयाशी 

बोलतो, "मलुा मला सागं, आता पयंत तू जे मला सागण्याचे राहून गेले असेल ते सगळे सांग, 

विशेष करून कृष्णाच्या बोलण्यानंतर अजुवन तुला काय सांगत होता ते मला ऐकाियाचे आहे".    

संजय सांगतो, "िासुदेिाचे बोलण े झाल्यािर अजुवन मला सांगत होता असें कीं ते 

कृष्णसदु्धा ऐकत होता. तो सांगतो कीं, ते सगळे कौरिांच्या बाजूने लढणार आहते, वभश्म, द्रोण, 

कृप, कणव, िल्हीक, सोमदत्त, अश्र्ित्थामा, शकूनी, दःुशासन, साल, पुरुवमत्र, विहिंसती, विकणव, 

वचत्रसेन, जयद्रथ, राजा जयत्सेन, हिंद, अनुहिंद, भुररश्रि, भागदत्त, इतर बरेच राजे जे 

दयुोधनाची बाजू घेऊन आमच्यांशी लढणार आहते त्यांचा अंतकाळ समीप आला आह.े पांडि 

रुपी अग्नीत तो दयुोधन त्यांची आहुती देणार आहे. ते त्या राजांना समजत नाही. कोणाशी 

लढाियाचे त्यातील योग्य अयोग्य ओळखण्याची सारासार बदु्धी त्यां मंडळींची नष्ट झालेली आह.े 

त्या भरसभेत तू सगळ्यांच्या समि सांगवशल कीं, महापापी महालोभी सुयोधन नांिाच्या 

माणसाला समजू दे कीं,  तू आत्ताच कृष्णाचे ऐकले आहसे, त्यात मी पूणवतः सामील आह,े म्हणजे 

तेंच माझे मत आह.े त्या यज्ञात रथाचं्या चाकांचा आिाज मत्राप्रमाण ेअसले, बाण अघ्यावसारख े

असतील, धनुष्य वशडी सारख े असतील, जर ते युवधष्ठीराला त्याचे राज्य देणार नसतील तर 

कौरिांचे सगळे सैन्य त्या युद्धरुपी यज्ञात आहुती केल ेजातील. ते ऐकल्यािर मी त्िररत यथे े

येण्यासाठी वनघालो.        

यान संधी पिव भाग सहासष्ठािा  

  



यान संधी पिव  

भाग सदसुष्ठािा  

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, जेव्हां संजय ते सांगतो धतृराष्ट्रा समोर, दयुोधन त्या अजुवनाच्या 

बोलण्याकडे पूणव दलुवि करतो बाकीचे सदस्य सुद्धा गप्प बसलले ेअसतात. त्यानंतर ती सभा 

विसर्जवत होते कारण तेथ ेजमलले ेराजे उठून जाऊ लागतात. ते गेल्यानंतर धृतराष्ट्राला ते समजते, 

नेहमी प्रमाण ेत्याच्या लाडक्या मुलाच्याच सल्ल्याने काम करणारा धृतराष्ट्र तसा ह्ािेळी सुद्धा 

संजयाला खाजगीत बोलतो कीं, त्याला काय िाटते, कां राजे अशाररतीने उठून गेले असािेत? तो 

संजयाला त्याचे मत विचारतो कीं त्याला काय िाटते, कोण हजंकेल पांडि का कौरि म्हणून.     

धृतराष्ट्र पुढ ेविचारतो, "मला तुझ ेप्रामावणक मत दे कीं, ह्ा दोघांत कोणाचे बळ कशात 

आह ेि कशामुळें युद्धातील यश कोणाकडे जाईल. त्या पुन्हा, तुला पांडिांच्या बयावच गोष्टी माहीत 

आहते, म्हणून मी तुला विचारत आह.े मला सांग युद्ध झाल े तर कोणता पि हरेल तुझ्या 

अंदाजाप्रमाण"े?  

संजय त्याला उत्तर देतो, "मी आपल्याशी कांहीं खोटे बोलणार नाही, अहो माझे राजे, 

माझ्यािर रागािणार असाल तर मी कस ेखरे सांगणार, त्यासाठी जर आपण मला अभय देत 

असाल तरच मी खरे काय िाटते ि त्याची कारणे आपल्याला सांगू शकेन. आपण अजमीदा 

घराण्याचे, आपले जन्मदाते व्यास आवण आपली पत्नी गांधारी ह्ांची शपथ घेऊन मी जे खरे ते 

सांगण्यास तयार आह.े त्यांच्या शपथेिर मी आपल्याला धनंजय आवण दामोदरांचे उद्देश सांगू 

शकेन. मी एक फार छोटा माणूस आह ेआपला क्रोध सहन करण्याची माझी कुित नाही". 

िैंशपायन पुढे सांगतात, संजयाचे ते बोलणे ऐकल्यािर धृतराष्ट्र त्याची पत्नी आवण वपता 

व्यास ह्ाना तेथे उपवस्थत रहाण्याची विनंती करतो. त्याप्रमाणें ते त्या सभागृहात येतात. 

संजयाचा ि धृतराष्ट्राचा उद्देश समजल्यािर कृष्ण द्वपैायन जे त्यांच्या सूज्ञतेबद्दल ख्यातनाम होते 

सगळे समजतात ि त्यांना सहकयव देण्याचे आश्र्िासन देतात. ते संजयाला बोलतात, "अरे संजया 

न घाबरता, धृतराष्ट्राच्या सगळ्या प्रश्र्नांची तुझ्या समजूतीनुसार योग्य उत्तरे दे. तुला िासुदेि ि 

आवण अजुवनाबद्दल जे सागंाियाचे ते सांग".  

यान संधी पिव भाग सदसुष्ठािा संपला.  

  



यान संधी पिव 

भाग अडुसष्ठािा 

ते आश्र्िासन वमळाल्यािर संजय सांगू लागतो, ते सिवश्रेष्ठ धनुधावरी अजुवन आवण िासुदेि 

जे समसमान आहते ताकदीमध्ये, त्यांनी त्यांच्या मजीने त्यांचे ह्ािेळचे जन्म घेतल ेआहते अस,े 

त्यातील एक चक्रधार आह.े ज्यांच्याकडे नजरबंदी करण्याची दकमया आह,े त्यांचे तेज काय िणाविे, 

ते कुरंुना ददसत नाहीत, ते पांडिांची िमता गरजेनुसार कमी जास्त करू शकतात, ज्याने वललया 

नरकाला, संिराला, कंसाला आवण वशशुपालाला मारल,े ज्याच्या अध्यावत्मक उजेची तीव्रता काय 

िणाविी, ज्यांच्या मजीने सारी पथृ्िी त्यांच्या वनयंत्रणाखाली असते, अशा लोकाचं्या तीकदी ि 

कमजोरीची आपण महाराज मला विचारणा करत अहात अशात मी काय सांगणार. ज्यांच्या 

ताकदीत कमी असें कांहींही नाही. तेथे फक्त ताकदच ताकद आह ेतेथे कोणती तुलना त्यांची मी 

आपल्या नासमज मलुांच्या ताकदीशी कशी करणार ते सांगा जेथे तुलना होऊ शकत नाही. तरी 

कांहीं गोष्टी सांगतो, समजा सगळ्या जगाची ताकद एका पारड्यात ठेिली आवण दसुर् या 

पारड्यात कृष्णाची ठेिली तर कृष्णाचे पारड ेभारी असल्याचे आढळेल. ह ेजग तो भस्म करू 

शकतो पण जग त्याला भसम करू शकत नाही. जेथे चांगुलपणा आह,े जेथे माणसूकी आह,े जेथ े

भूतदया आह ेतेथ ेगोहिंद असतो. आवण जेथे गोहिंद आह ेतेथे यश आपोआप येते. कारण य़शाचे 

दलुरे नांि जगन्नाथ आह.े त्याचे सगळ्या वतनही जगात चालते. कारण तोंच त्या विश्र्िाचा कताव 

आह.े येथ ेपांडि केिळ कारणमात्र आहते असें मला िाटत,े सगळे होत आह ेते कृष्णाच्या मजीने. 

जनादवनाला आपल्या मलुांना वशिा कराियाची आह े कारण त्याच्यात चांगुलपणा, माणसूकी 

आवण भूतदया अभािाने आहते. ज्याच्यात ते तीन गुण नाहीत तो पापाचरण करत असतो ि 

म्हणून अस ेलोक जगन्नाथाला नष्ट करािे लागतात. तो जगाचा स्िामी असला तरी सेिकां सारखा 

समाजात राबत असतो कारण त्याच्यात अहकंार नाही. अशा जगाच्या धन्याला दयुोधन 

हरिण्याच्या गोष्टी करत आह!े ह्ापुढ ेमी काय सागंणार महाराज.  

यान संधी पिव भाग अडुसष्ठािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग एकोणसत्तरािा 

धृतराष्ट्र त्यािर बोलतो, "तुला कसे समजले कीं माधि हांच जगाचा स्िामी आह"े? "तुला 

समजल ेि मला कां नाही ते समजल ेते सांग".   

संजय सांगतो, "आपल्याला कां नाही समजले ते मला माहीत नाही पण मला समजल े

कारण माझ्या संिनेदना सिम आहते. कदावचत आपल्या संिेदना पुत्रप्रेमापोटी आपल्यासारख्याच 

अंध झाल्या असतील". 

धृतराष्ट्र संजयाला बोलतो, "अरें गिळ्याच्या मुला, मला सांग त्या कोणत्या संिेदना 

आहते ज्या तुझ्याकडे आहते ि माझ्याकडे नाहीत"?  

संजय बोलतो, "आपल ेपरमेश्र्िर भल ेकरो, अहो राजश्री, मला िास्तविक सुखाचा जो 

भ्रम आह े त्याची माहीती नाही. स्िताला सिवश्रषे्ठ कधी समजलो नाही जसें आपण समजता, 

त्यामुळें आम्हाला त्या प्रभूची जाणीि होत रहाते त्यातून ते ज्ञान वमळते, जे स्िताला मालक 

समजतात त्यांना ती जाणीि तशी येणार? देि समजण्यासाठी प्रथम आपल्यात नम्रपणा असािा 

लागतो. आपण त्याबाबतसुद्धा अंध अहात त्यामुळें त्या गोष्टी तुम्हाला समजािून सांगण्याचा 

प्रयत्न मी कसा करणार? िेदांत ते सांवगतल ेआह ेपण ते िाचूनसुद्धा विसरलले्यांना कस ेपुन्हा 

सांगणार"? 

ते ऐकल्यािर धृतराष्ट्र आपल्या लाडक्या मलुाकडे िळून बोलतात, "असें असले तर अरे 

माझ्या मुलां, तू त्या कृष्णाला शरण जा ि त्याचे सरंिण मांग. हा संजय जे सांगतो ते नेहमी खरेच 

असते म्हणून मी त्याच्या बोलण्यािर विश्र्िास ठेिून तसे करण्यास सांगत आहे". 

दयुोधन ते ऐकून बोलतो, "तो देिकीचा पवित्र मलुगा जर अजुवनाबरोबर असेल तर मी 

त्याला शरण जाऊ शकत नाही".  

धृतराष्ट्र वचडून आपल्या पत्नीला उद्देशून बोलतो, "अहो भाग्यिान, हा तुझा लाडका 

मुलगा, ज्याचे मन दषु्प्रिृत्तीने भरललेे आह,े जो स्िताला ि त्याचे ऐकणार् यांना मारून टाकण्याचा 



वनधावर करून िागत आह,े तो कोणाचेही ऐकत नाही, त्याला कांहीं समज देऊन पहा, तुमचे तरी 

ऐकतो का"ं? 

गांधारी त्यािर बोलते, "आपल्या ज्येष्ठांचे न ऐकणारा, स्िताच्या मातावपतराना 

विसरणारा, सगळ्या आयुष्याचे मातेरे करणारा, त्याच्या अशा िागण्याने त्याच्या शत्रूचे हात 

मजबूत करणारा माझा मुलगा आह ेह्ाचे मला दःुख होत आह.े अरें मखुाव तुझ्या वपत्याची आज्ञा 

मान कारण मलासुद्धा तेंच तुला सांगाियाचे आह.े तुझ्या वपत्ये शब्द आठि जेव्हां वभम तुला गदेने 

मारील तेव्हा तुझा अंत होईल". 

व्यास ऋषी सांगतात, "माझे ऐक, अरे राजा धृतराष्ट्रा, तू कृष्णाला मानतोस. जेव्हां संजय 

तुझा िकील म्हणून तेथे गेला होता, त्याला जे खरे ते समजले तेंच त्याने तुला सांवगतले आह.े तो 

हृवषकेशाला ओळखतो. तो अवतप्राचीन देि आह.े तू जर संजयाचे त्याला समजून ऐकवशल तर 

तुझे भले होईल. मोठ्या अररष्ठातून तुझ्या कुटंूबाला तो िाचिू इवच्छत आह.े अरे विवचत्रिीयावच्या 

मुला, मनुष्य क्रोध आवण आनंद ह्ाच्या झपाट्यात बरीच खोटी कामं करून बसत असतो. ज्यात 

तो अडकून मग त्यािर पस्ताित रहातो. जे समाधानी नसतात ते दसुर् याच्या सपंत्तीचा मोह 

धरतात, त्यात ते त्यांचा वििेक हरिून बसतात आवण द्वषे, िासना ह्ात फसतात. त्यामुळें 

दकत्येकांना मृत्यू वमळतो. जसें अंध मनुष्य खड्ड्ड्यात पडतो. शहाण्या लोकांचा मागव जो त्याला 

ब्रह्माकडे नेतो तोंच खरा मागव आह.े जे ह ेखरे समजतात ते सगळ्या अडचणींिर मात करून आपल े

उद्दीष्ट साध्य करतात". धृतराष्ट्र बोलतो, "मला सांगा माझे जन्मदाते, संजयाने सांवगतलेल्या 

मागावने जाऊन मला हृवषकेशाच्या कृपेने शांती वमळेल"? 

त्यािर संजय बोलतो, "ज्या माणसाचे त्याच्या विचारांिर वनयंत्रण नाही अशाला 

हृवषकश समजण ेदरुापास्त आह.े ज्याचे त्याच्या विचारांचे व्यिवस्थत वनयंत्रण आह ेि जो यज्ञादी 

विधी वनत्यनेमाने करत आह,े त्यालासदु्धा ते तेिढे सोपे नाही. परंतु, ज्याने इच्छांचा त्याग केला 

आह ेत्याला ती अध्यावत्मक दषृ्टी वमळते वजच्यामुळें तो िैरागी जनादवनाला ओळख ूशकतो. ती 

अध्यावत्मक दषृ्टी आवण अहहसंा प्रिृत्ती माणसाला खर् या अथावने ज्ञानी बनिते. म्हमून अरे राजा, 

आपण आपल्या िासना वनयंत्रण करण्याचा प्रयत्न करािा. त्यात भ्रष्टता आणणारे विचार मनात 

येऊ देऊ नका. प्रयत्नाने सगळे जमते. भिाच्या आकषवणात आपण राहू नका तरच ते आपल्याला 

जमेल. ज्ञानी ब्राह्मण असें सांगतात कीं, िासनांकडे दलुवि करण्याने ते शहाणपण प्राप्त होते. अहो 



नृपश्री, ज्यांनी त्यांच्या इच्छांिर ताबा वमळिलेला नाही अशांनी केशिाचे खरे रुप कधीच ददसत 

नाही. ज्यानें ज्याच्या इच्छा संपिलेल्या आहते त्याला स्िाभाविकपण ेन मांगताच केशिाचे दशवन 

आपसुकपण ेहोते. त्यालाच योग म्हणतात".                     

यान संधी पिव भाग एकोणसत्तरािा संपला.  

  



यान संधी पिव  

भाग सत्तरािा  

धृतराष्ट्र बोलतात, "मी तुला विनंती करतो, अरे माझ्या संजया, मला त्या कमलनयन 

कृष्णाचे सांग. मला त्याच्या नािाने तो समजत नाही. मला त्या खर् या नराचे दशवन हिे आह"े. 

संजय बोलतो, "मी आपल्याला विनंती करतो, त्याचे पवित्र नांि आह,े केशि जे तुम्ही 

आधीसुद्धा ऐकले आह.े त्यावशिाय असंख्य इतर नांिाने त्याला त्याचे भक्त ओळखतात. त्याच्या 

नांिांची कांहीं गणती नाही. त्याला िासुदेि म्हणूनसुद्धा बोलले जाते. तो सगळ्या चराचरांना 

त्याच्या मायािी प्रेरणेंने गंुतिून ठेितो. कांहीं त्याच्या तेजांने उत्साहीत होतात. त्याला विष्ण ू

सुद्धा बोलतात. कारण तो अवतशुद्ध आह.े त्याला माधि बोलतात, त्याच्या प्रेमळ स्िभािामुळें ि 

त्याच्या योग साधनेमुळें. त्याला मधसूुदन बोलतात कारण त्याने असरु मधचूा िध केला जगाच्या 

भल्यासाठी. त्यांने जगाच्या भल्यासाठी िेळोिेळी अनेक िेळा पृथ्िीिर अितार घेतल ेदषु्टांचा 

नाश करण्यासाठी जसा ह्ािेळी तो आला आह े तुझ्या दषु्ट मुलांचा नाश करण्यासाठी. त्याला 

त्यांने मारलेल्या अनेक पापपुरूषांच्या नांिाने सुद्धा ओळखतात. आता तो सत्तित िंशात 

अितरला आह,े ह्ािेळी त्याचे नांि आह े कृष्ण. त्याचा अथव वचरंतन शांती. त्याला पुंडरीक 

म्हणतात. ते त्याच्या एका स्थानािरून आललेे आह.े त्याला जनादवन म्हणतात, कारण तो सगळ्या 

कुकमींचा कदवनकाळ आह.े त्याला कांहीं िृषभािन म्हणतात कारण िृषभ म्हणजेच िेद ि ते 

ज्याचे डोळे आहते असा. त्याला अज असेंसदु्धा म्हणतात. म्हणजे जो कधी त्या अथावने माणसात 

जन्मत नाही ज्या अथी सामान्य माणस ेजन्मतात. त्याला दामोदर असे म्हणतात, कारण त्याचे 

तेज त्याचे स्िताचे आह.े त्याला हृवषकेश म्हणतात, कारण, त्याच्या सावनध्याने वचरंतन सुख 

त्याच्या फक्तांना वमळते. त्याला महािहू म्हणतात, त्याचे कारण असें समजतात कीं तो पृथ्िी 

आवण आकाश धरून आह.े त्याला अधािज म्हणतात, कारण तो अिय आह,े त्याचा कधी अधःपात 

होत नाही. त्याला नारायण म्हणतात कारण तो सुक्ष्मपणे प्रत्येक मनुष्यात हजर असतो. आवण 

त्यालाच ओळखणे ह ेप्रत्यके माणसाचे कतवव्य असते. ज्यांने त्याला ओळखले तो मुक्त होतो. त्याला 

पुरूषोत्तम म्हणतात कारण, तो स्ितः स्िताला उत्पन्न करत असतो ि स्िताच स्िताला संपित 

असतो. तो विश्र्ि वनमावण करतो आवण संपितो सदु्धा, त्याला सगळे ज्ञान आह ेम्हणून त्याला कांहीं 

ज्ञानी लोक सिव म्हणून बोलतात. गोहिंद म्हणजे सत्य (िचन) म्हणून त्याला कांहीं सत्य असेंसदु्धा 

बोलतात. त्याला अनंत म्हणतात. कारण तो वनत्य आह.े तो माया उत्पन्न करतो. सत्यातून असत्य 



तयार करतो त्यालाच आपण माया म्हणतो. त्या मायेच्या प्रभािाखाली ही सृष्टी वनमावण झाली 

ि चाल ूआह.े अशा विविध गुणाचा हा जो चांगुलपणा, माणसूकी आवण भतूदया ह्ांचे एकत्र रुप 

आह,े सािात पावित्र्य आह.े त्याची कृपा झाली तर कौरिांचा र् हास थांबिता येईल. पण तो 

आधीच पांडिांकडे आह.े तू जेव्हां त्याच्याकडे गेला होतास तेव्हां तू त्याची सेना मावगतलीस ि 

अजुवनाने त्याला मावगतले तेव्हांच ठरल ेकीं, तुमचा नाश होणार".   

यान संधी पिव भाग सत्तरािा संपला. 

  



यान संधी पिव   

भाग एकाहत्तरािा 

धृतराष्ट्र बोलतात, "अहो संजया, मला त्यांचा मत्सर िाटतो कारण मी त्याला 

तुझ्यासारखा पाहू शकत नाही. मला सांगतात कीं, तो ह्ा अितारात खपू सुंदर ददसतो. त्याचे 

तेज विलिण आह.े तो बोलू लागला कीं, ते ऐकत रहािे असें िाटत.े त्याचे बोलणे श्रींजयांना 

भािते. पूणव वनदोष असा तो आह ेह ेमी ऐकतो. त्याचे कतृवत्ि विलिण आह ेि तो तूतव यादिांचा 

वशरोमणी आह.े त्याचे वनणवय अत्युत्तम असतात ज्यामुळें पुण्यिंतांचे भल ेहोते. तो पापात्म्यांचा 

कदवनकाळ आह.े ते जमललेे कौरि त्याला पाहू शकतात त्यांचे भले होईल असें मी समजतो. ह्ा 

अितारात तो िृश्र्नींचा कुळितंस आह.े माझ्या सगळ्या लोकांचा तो कंठमणी होिो. तो मधूिचनी 

ज्याच्या मुखातून फक्त शुभ वनघते, मी मला त्या सिवशक्तीमान कृष्णाच्या हिाली करतो. तो 

साध्यांना सहज प्राप्त होतो जे खरे िैरागी आहते. तो अररष्ठ पिासारखा आह ेज्याला सुंदर पंख 

आहते. जगाला उत्पन्न करणारा, प्राचीन, ज्याला कांहीं सरुूिात ि अंत नाही. ज्याचे कतृवत्ि 

म्हणजेच ह ेविश्र्ि आह.े ज्याने देि उत्पन्न केले, असुर, रिस त्यािेळी अनिधानाने उत्पन्न झाले 

त्यांचे वनराकरण तो सतत करत असतो. जो स्िताला एिढे सगळे करून इंद्राचा धाकटा बंधू म्हणून 

सांगतो अशा माधिाला माझा नमस्कार.    

 

 

- यान सधंी पिव सपंल े– 

  



भाषातंरकाराचा   पररचय -  

मी अशोक कोठारे, माझ्या ियाची ७६ िषे झाली आहते. गेली दकत्येक िषे मी विविध 

प्राचीन ग्रथाचंा एक कुतुहल म्हणून अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजल ेकीं, आपल्या 

प्राचीन वशिण पद्धतीत चार गं्रथांचे महत्ि होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आवण 

योगिावसष्ठ ह ेमहत्िाचे होते. आपल्या पूिीच्या वशिण पद्धतीत ह्ा गं्रथांचे िाचन करण्याची 

प्रथा होती. नंतरच्या काळात इंग्रजांनी त्यांची वशिण पद्धती यथे ेरुजिली ि आपली पाठशाळा 

पद्धती संपुष्टात आली. आपल्या वशिण पद्धतीत अिर ओळख, वनतीशास्त्र, गवणत एिढेच 

वशकिले जात. त्यावशिाय वशकतांना घोकंपट्टी करण्याचे महत्ि होते. ते सगळे आता इवतहास 

जमा झालेले असले तरी त्याची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी कराियाचे 

ठरिले. मी एक अवतसामान्य अभ्यासक आह ेतरी व्यासंग मोठा आह.े त्या प्रमाण,े मनुस्मृती प्रथम 

ई-सावहत्यच्या माध्यामाने तुम्हाला ददली. त्याचे चांगले स्िागत झाल ेआह.े त्यामुळें माझा उत्साह 

िाढला आवण महाभारताचे, 'जसे आह े तसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता देत आहे. त्याचे 

साधारणपणे ४० खंड होणार आहते. संपूणव महाभारत येण्यास बराच अिधी लागणार आह.े इतर 

मंडळी महाभारताचे भाषांतर करतांना त्याचा आकार आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील 

वशकिणूकीचा भाग व्यथव समजून सोडून केिळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक 

शैिवणक पुस्तक म्हणून असें भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या वनतीशास्त्र वशकिणार् या कथा 

जशाच्या तशा ठेिल्या आहते. कांहीं जागी विषय समजण ेसोपे व्हािे म्हणून मी टीपा ददल्या 

आहते कांही कंसात ददल्या आहते, कारण मला मावहत आह े ककं, ह्ाचे िाचन करणारे मराठी 

भावषक सामान्य आहते. कोणी विद्वान िाचक असले तर त्याला त्या टीपांची गरज िाटणार नाही.  

आता थोडे माझ्याबद्दल वलहीत आह.े तस े पाहता अशा कामात कोणी संस्कृतचा 

प्राध्यापक असला पावहजे असें कोणाला िाटेल मग मी एक इंवजनीअर कां ह ेकाम करत आह ेअसा 

प्रश्र्न पडले पण त्याचे उत्तर असें आह ेककं, एिढे मोठे काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आवण 

ते सुद्धा फुकट करणारा विद्वान मला वमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्ि सांवगतले ते 



सगळे त्या कामासाठी भरपूर मानधन मागू लागले मग मी ठरिले आपणच ते करािे. गेली २५ 

िषें मी वनिृत्त जीिन जगत आह,े बराच समय माझ्याकडे आह े मग आपणच ह े करािे अशा 

विचारांने ते कराियास घेतल ेि प्रथम मनुस्मृती ददली आता महाभारत देण्याचा प्रयत्न चाल ूआह.े 

त्यासाठी दैियोगांने ई-सावहत्य सारख्या ध्येयिादी मंडळींची साथ वमळाल्यामुळें माझा उत्साह 

वद्वगुवणत झाला.  

१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंदरला ि रहाणार चेंबूरला 

त्यामुळें येण्याजाण्याची दगदग माझ्या प्रकृतीला झेपली नाही ि मी हृदयाच्या झटक्याने आजारी 

झालो. त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे उद्योग बंद करून घरात बसलो. थोडी बचत 

केली होती त्याच्या जोरािर आज मी माझ ेसाध ेजीिन जगत आह.े पैशापाठी लागण्याचा स्िभाि 

माझा मुळातच नाही. सरुुिातीपासून िाचनाचा छंद होता त्यात कथा कादंबयाव िाचण्यात रस 

नव्हता. मी कांहीं मावहती देणारे गं्रथच िाचत असें. त्यामुळें अनेक विषयांचा व्यासंग झाला त्यात 

ही चार पुस्तक पुढच्या वपढीस विशेष उपयकु्त ठरतील अस ेमला जाणिू लागल े तेव्हा त्यांची 

भाषांतरे करण्याचे ठरिले. त्या व्यवतरीक्त माझे वलखाण शेती विषयांत बरेच आहे. कॉंरटनेंटलचे 

कै. रत्नाकर कुलकणी ह्ांनी आग्रहपूिवक माझ्या कडून 'सेंदद्रय खत वनर्मवती उद्योग', नांिाचे पुस्तक 

वलहून घेतले, मराठीतील ह ेपवहल ेखतविषयक पुस्तक आह.े त्याच्या चार आिृत्या झाल्या आहते. 

बवळराजा मावसकाचे सपंादक भोसल े ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या मावसकांत मी १९९२ ते 

२००५ पयंत शेतकर् यांना शेतीचे पद्धतशीर वशिण एका लखेमालचे्या द्वारा ददल ेआह.े त्यात ६५ 

लेख वलहील.े त्या वशिाय संपादक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें वनसगवशेतीचे तंत्र वशकिणारा एक 

अभ्यासक्रम, 'व्यािहाररक वनसगवशेती अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्िखचांने शेतकर् यांसाठी 

१९९४ साली उपलब्ध केला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात वनसगवशेतीचा प्रचार झाला. आता ह्ा 

उतारियात जेव्हां शरीर साथ देण्यात कुचराई करू लागल ेआह,े माझे सगळे लि आपल्या हहदं ू

मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय करण्यािर आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण ि 

योगिावसष्ठ ह्ांचे 'जसे आह ेतसें' अनुिाद करण्यािर भर आह.े माझे ज्योवतष शास्त्राचे ज्ञान चांगल े



आह.े त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन. त्यासाठी ह ेसगळे उपक्रम 

लिकरात लिकर उरकण्याचा मानस आह.े  

आता कोणाला प्रश्र्न पडले कीं, हा इंवजवनयरींगचा माणूस शेतीिर कसें वलहीतो? त्या 

बद्दल थोडे वलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार उरण, अवलबाग, िसईचे होते. वशिण 

बेताचे पण एकादे अिजार कसें िापराियाचे ते वशकिले ककं, ते त्यात लिकरच वनष्णात होत 

होते. त्या मलुांना मी विचारल ेककं, ते एिढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत? त्यांचे एकच 

उत्तर असें, मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरिलें शेतीशास्त्राचा अभ्यास कराियाचा. 

अभ्यासाचाच छंद असल्यामुळें  तो सुरु झाला. त्यात मला लिकरच समजले कीं, शेतीचा संबधं 

बॉटनी पेिा मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आह.े मग मी त्या विषयाचा अभ्यास करून त्यात 

लिकरच पारंगत झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं तंत्र विकवसत केले ि ते अजमािण्यास 

सुरुिात केली. त्यात अपिेेप्रमाणे पररणाम वमळू लागले त्याप्रमाणे एक शतेीतंत्र विकवसत होत 

गेले. माझ्या कामगाराच्या शेतािर माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पसैा लागत होता ि त्यांचे 

कुटंूवबय काम करत होते. त्यािेळी मी चांगला तरुण होतो ि उत्साहसदु्धा होता. माझ्या तंत्राने 

शेती उत्तम होते ह ेमी समजलो ि ते सगळे तेथेच संपले. ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात 

झाले होते. मीसदु्धा ते सगळे विसरून गेलो. परंतु, १९९२ साली मोठा दषु्काळ पडला होता 

महाराष्ट्रात त्यािेळी मी एक दषृ्य टीव्हीिर पावहले, त्यात एक ग्रामीण मवहला एका खोल 

विहीरीत उतरून िाटीने पाणी काढून बालदीत भरत होती. त्यािेळी मला रहािल ेनाही ि विचार 

केला, माझ्या ज्ञानाचा जर उपयोग होणार नसले तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख वलहीला 

ि दैवनक निशवक्तला पाठिला. तो लेख त्यांनी प्रवसद्ध केला नाही. मग मी तो लेख बळीराजा 

मावसकात पाठिला. त्यात तो छापून आला. तस ेपहाता निशवक्तनेसदु्धा तो प्रवसद्ध केला. त्यानंतर 

बवळराजाच्या िाचकांची प्रश्र्न विचारणा सुरु झाली ि मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या मावसकात 

लेख वलहून देऊ लागलो. अशाररतीने माझ ेशेतीत वलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी वलहील े

आह.े          



आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल वलहीतो. हहदंसू्तानात २००८ साली इंटरनेटिर 

ब्लॉग सुरु झाले ि मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु केले. माझ्या विस्ती धमावबद्दलच्या िादग्रस्त परंतु 

शास्त्रशुद्ध वििेचनामुळें पवहल ेब्लॉग बंद झाले. माझ ेपूिी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासानें 

जे संशोधन करून शोधनू काढत असें, ते वलहीतो. त्यात अनेक विषयािरील माझे संशोवधत 

सावहत्य प्रवसद्ध करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, विस्ती धमव, इस्लाम, अथव, न्याय, 

वनतीशास्त्र, राजकारण अशा विषयांिर बरेच वलहीत असतो. ते तुम्ही िाचू शकता. एकच ब्लॉग 

मराठी आह े बाकीचे इंग्रजीत आहते. वसलीकॉन मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या 

संशोधनाचे शास्त्रशदु्ध वलखाण आल्यानंतर बंद झाला आह.े गुगलिरील ब्लॉग मात्र जोरात चाल ू

आहते. माझ ेअशा विषयािरील विचार नाकारता येणार नाहीत असें सत्याला धरून असल्यामुळे 

जेव्हां मला कोणी विरोध करतो तेव्हां त्यांना मी नम्रपण े सांगतो, कृपया माझ्यािर 

अब्रुनुकसानीचा दािा करािा, ते झाल ेककं, ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा दािा करतात 

तर त्यात तेंच हरण्याचा संभि जास्त असतो. एिढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जावहर बभ्रा 

होईल ते त्यांना परिडण्यासारखे नसते. मी प्रचारकी थाटाचे वलखाण करत नाही. जे समजते ते 

विज्ञानाच्या आधाराने वसद्ध करूनच वलहीतो, आजच्या काळात असें वलखाण बयावच गटांना 

आिडत नाही. बयावच लोकांचे खूनसदु्धा झाल ेआहते ह ेआपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर 

माझ्याबद्दल कांहीं वलहू इवच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आहे. माझे 

जीिनातील अनुभि वलहीले तर ते एक िाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सिव िादग्रस्त विषय 

पुढे येतील. मी मांडललेा कोणताही मुद्दा आजिर कोणालाही खोटा ठरिता आललेा नाही. जाता 

जाता, जैन धमावबद्दलचा िाद सांगतो एक उदाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगदीशचंद्र बोस 

ह्ांनी िैज्ञावनक पुरािे देऊन जे वसद्धांत मांडले त्याचा पुरािा देऊन मी वलहील ेकीं, हल्ली जो 

जैन धमव प्रचारात आह ेतो तीन हजार िषावपूिीच्या अडाणीपणािर आधाररत आहे, त्यातील 

सगळेंच विचार अज्ञानाधारीत म्हणून खोटे आहते. एिढेच नाही तर व्यिहाररक जीिनात तो धमव 



पाळणे केिळ अशक्य आह.े त्यामुळें जैन उखडले पण सुदैिाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें 

िाचलो. 

शेिटी माझ्या तब्यती बद्दल वलहीतो. मुळातच माझी प्रकृती तोळामासा असते त्यात 

२०१० साली बेस्टच्या बसने मला ५० फूट लांब फेकल्यामुळें पुरता जायबंद झालो होतो. मेंदलूा 

आघात झाल्यामुळें माझी स्मरणशक्ती गेली होती. दोन बरगड्या तुटल्या होत्या. माझे शौंच ि 

मुत्र ह्ांिर वनयंत्रण रावहले नव्हते. दीड िषव तसेंच गेले. त्यािेळी माझे िय ६८ होते. केिळ दैि 

बलित्तर म्हणून आज मी पूिवित झालो आह ेतरी कोठल्याही िाहनाने प्रिास करण्यास परिानगी 

नाही. म्हणून मी कोठेही जात नाही. गेललेी स्मृवत पुनः आली ि आता सगळे बरे चालल ेआहे. 

त्या काळातील अनुभि विशेषकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहते. तूतावस एिढे पुरे.            

ई-सावहत्यच्या पदावधकार् यांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी मावहती सविस्तरपण े

ददली आह.े जर शक्य असेल तर त्यातील मजकुरात बदल न करता तो प्रवसद्धीस घ्यािा.    

अशोक कोठारे, 

२३- २ -२०१८ 

ashokkothare@gmail.com , 

ashokkothare@yahoo.co.in 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान - 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्य ेआह.े रडणार् याकड ेलि नका देऊ. मराठीत 

कधीच नव्हते इतके िाचक आहते आता. पुिी पुस्तकाच्या एका आिृत्तीच्या हजार न हजार प्रती 

छापल्या जात. पांच हजार म्हणजे डोक्यािरून पाणी! आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक 

पुस्तक पाच लाख िाचकांपयवत जात आहते. िषावला अधाव कोटी डाऊनलोड होतात. िाचक 

एकमेकांना परस्पर ऑडवर करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबसाईट, पेन्राईव्ह, वसडी 

अशा असखं्य मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायला लागली आहते. ससुाट सटुल मराठीचं िारु. 

खेड्यापाड्याचं्या गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीिरील प्रत्येक देशात. 

रॉकेटच्या िेगांने ससुाट सुटलेल्या मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबि ू

शकत नाही. या धमूधडक क्रांतीत साहभागी व्हा. आपल्या ओळखीच्या 

मराठी सािरांना यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला 

पाठिा. तुम्ही दकतीही िाचक आणा. ते शभंर आणतील आवण ते हजार आणतील. तुमच्या 

व्हाट्सप गु्रपमधून याची जावहरात करा. आपल्याला कुठली पुस्तकं िाचकांपयंत पोहोचिायची 

आहते ते आपल्याला रटव्ही, पेपरची जावहरात परिडत नाही. आमचे िाचक हचे आमचे जावहरात 

एजंट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखिून  देऊ.  

ई सावहत्यची पुस्तके www.esahity.com िरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail.com ला कळिून ई-मलेने मांगिा.  

धन्यिाद  

 


