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पुनमुवद्रण िा नाट्य, वचत्रपट ककंिा इतर रुपांतर करण्यासाठी अनुिादकाची लखेी परिानगी घेण े

आिश्यक आह.े तस ेन केल्यास कायदेशीर कारिाई होऊ शकते.  
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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपल ेिाचून झाल्यािर आपण ह ेफॉरिडव करू शकता.  

• ह ेपुस्तक िेबसायटिर ठेिण्यापुिी ककंिा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापूिी 

सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आह.े  

प्रकाशन : १० ऑक्टोबर २०१९  

  



- अनिुादकाच ेदोन शब्द - 

 

 

लहदं ू मान्यतेत ज्या कांहीं रचना सिवमान्य आहते त्यातील एक महाभारत आहे. 

लहदंूंच्या सगळ्या परंपरा, चालीररती, संस्कार ह्ांची मुळं महाभारतात आहते. चौकस लहदं ू

व्यवक्तला बर् याच िे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 

आह,े 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 वलहीले गेले आह ेि ह्ापुढसेुद्धा पुष्कळ वलहीले जाईल पण महाभारत, जसें 

आह ेतसें, एक शिैवणक 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 

प्रलतंत 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 सहजपण ेिाचता येईल 

ि समजेल. कांहीं लेखक अशा गं्रथाचे अनुिाद करतांना प्राचीनतेचा अनुभि यािा म्हणून मदु्दाम 



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

ते िाचण्यास त्रास होतो. म्हणून भाषा आपली नहेमीचीच ओघिती ठेिली आह.े    

महाभारताचे अठरा पिव आहते ि त्या आधीचा असा आददपिव म्हणून एक जोडला 

आह.े आददपिावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा पूिेवतहास िाचकांना समजेल. 

आददपिावत लहदंूंच्या अनेक पुराणांच्या मुळसतु्राची कल्पना येते. म्हणनू 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 अपिेा 

आह.े त्यातील हा एकविसािा खंड आपण आता िाचणार अहात, त्यात उद्योग पिावतील भागित 

यान पिव आपण पहाणार आहोत.    

महाभारत कधी वलहील े गेल ेअसा प्रश्र्न नेहमी ते िाचणार् याच्या मनात डोकाितो 

म्हणून त्याबद्दल थोडे वलहीत आह.े महािीर ि गौतम बदु्ध 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 लहदं ू

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 लहदंूंनी महाभारतातील कथांतून काय 

सांगाियाचे 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 आहे.          

आपल्याकडे इंग्रजांनी सांप्रतची वशिण पद्धती आणली त्या आधी लहदंूतंील वद्वज, 

पाठशाळांतून प्राथवमक वशिण घेत असत. 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 लहदं,ू महाभारत िाचण्यात ठेिेल तर त्याचे भल ेहोईल. 

त्यांना ते सहजपणे 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 आह.े न घेतल्यास तो गुन्हा 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 िाटत े     
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उद्योग पिव 

भगित यान पिव सरुू 

भाग बाहत्तरािा 

 

जनमेजय बोलतो, "जसा संजय पांडिांच्या रठकाणाहून वनघाला धृतराष्ट्राकड े

जाण्यासाठी, माझे पणजोबा, पंडुचे पुत्र काय करत होते ते समजून घेण्याची इच्छा आह ेमला अहो 

ब्राह्मणा".  

िैशंपायन बोलतात, सजंय गेल्यानंतर युवधष्ठीर कृष्णाला बोलतो, "अहो सत्तितांचे 

वशरोमणी, आपण आपल्या चाहत्यांची नेहमी सेिा करता. आता िेळ आली आह ेतुम्हाला तुमच्या 

मैत्रीची झलक दाखिण्याची पांडिांसाठी. आमच्या ह्ा अररष्टाच्या प्रसंगी दसुरा कोणी आमच्या 

मदतीला येऊ शकेल अस ेिाटत नाही. अरे माधिा, मी सिवस्िी तुझ्यािर विसंबून आह.े तू पहातो 

आहसे कीं, आम्ही आमचा वहस्सा वनभवयपणे त्यांच्या कडे मावगतला जो ठरलले्या अटींप्रमाणे ते 

आम्हाला देण ेलागतात. दयुोधन त्याच्या अहकंाराने फुलला आह.े त्याचा लोभीपणा अमयावद 

झाला आह.े तू जसा िृश्र्नींना सािरतोस तसे आता आम्हाला साभंाळून घ्यािेस असे मला िाटते. 

माझा विश्वास आह ेकी, तुझे पांडि त्या कृपेसाठी योग्य आहते".  

दैिी शक्तीने प्रेरीत असा कृष्ण बोलतो, "हा यथे ेमी हजर आह,े सांग मला तुला काय 

नेमके म्हणाियाचे आह.े मी तुमच्या बरोबर आह"े. 

युवधष्ठीर बोलतो, "तू आताच ऐकले आहसे धृतराष्ट्राचे विचार काय आहते ते. संजयाने 

आपल्याला ते सांवगतल ेआहते. संजय धृतराष्ट्राचं मन आह.े जे त्याच्या मनात असते ते संजय 

ओळखून सांगत असतो. त्याच्या सुचनांचे तो तंतोतंत पालन करत असतो. तसें नाही केले तर 

त्याचा मृत्यू अटळ आह.े एक िकील त्याच्या धन्याचीच भाषा बोलत असतो. धृतराष्ट्राला शांतता 

पावहजे परंतु आमचा वहस्सा देण्यास तो तयार नाही. अशा पररवस्थतीत अरे कृष्णा, तू जे सांगशील 

तसे करण्याचे मी ठरिले आह.े आम्ही अटींचे पालन केल ेआह ेपरंतु, तो मात्र िवत्रयासारख ेिागत 



नाही. त्याचा लोभीपणा त्यातून स्पष्ट ददसत आह.े मला िाटत होते कीं, तो तसे पाप करणार 

नाही परंतु, तो त्याच्या मुलािरील प्रेमापोटी असे पाप करत आहे. आम्ही ददलले्या अटींप्रमाण े

बारा िषव िनात काढली आवण एक िषव अज्ञातिासात काढली त्याला शकेडो ब्राह्मण साविदार 

आहते. ह ेपाहून मला फार दःुख होत आह.े मी माझ्या मातेला ि भािंडाना त्याबद्दल पटि ूशकत 

नाही. मी िाद नको म्हणून फक्त पांच गांि मावगतली तर ते सांगतात सईुच्या अग्रा एिढी सुद्धा 

जागा वमळणार नाही. त्यात अविशस्थल, माकंडी, िरनािळ, िृकस्थल आवण आणखीन कोणतेही. 

ते सुद्धा न देण्याच्या गोष्टी ते करत आहते. आम्ही त्यांना सांवगतले कीं घरात िाद नको म्हणून 

आम्ही इतक्यािर समाधानी राहू. परंतु, तो पापी दयुोधन तेसुद्धा मान्य कराियाला तयार नाही. 

ह्ाच्यापेिा आणखीन काय जास्त दःुखदायक असेल. उच्चकुळात जन्मलेला मनुष्य धनाच्या 

लोभाने इतक्या खालच्या थराला जातो त्याचे मला दःुख होते. त्याचा वििेक संपतो ि वििेक 

संपला कीं लाज शरम सुद्धा रहात नाही. त्याच्या सगळ्या जीिनमुल्यांचा र् हास होत जातो. 

अखेरीस जेव्हां त्या लोभीपणाचा अवतरेक होतो तो नाश पाितो. ते माझ्या काका ि चुलत भािांचे 

होणार आह.े अस ेिाटते. त्याला आप्त, वमत्र वहतलचंतक कोणा कोणाची पिाव रहात नाही त्या 

लोभामुळें. अशी जर पररवस्थती माझी झाली तर मी जगू शकणार नाही. मला लचंता खात आह े

कीं अशा काकापुढ ेमी काय करािे. मी त्याचा मान राखत असतांना तो मात्र माझ्या चांगुलपणाचा 

आवण माणूसकीचा िाईट प्रकारे फायदा घेत आह.े िास्तविक जगात धन दौलत महत्िाची असते. 

त्यावशिाय माणूस जगू शकत नाही. ज्यांच्याकडे धन नाही ते मेल्यातल्यासारखेच समजािेत. 

संहार करून जे दसुर् याची संपत्ती वमळितात ते स्ितःचीसुद्धा अध्यावत्मक संपत्तीच्या बाबत हानी 

करत असतात. पशैावशिाय माणसें िेडीवपशी होतात. कांहीं मृत्यू वनिडतात तर कांहीं िैराग्य 

पसंत करतात. कांहीं इतरांच्या आहारी जातात. गरीबी माणसाला त्याच्या मृत्यूहून जास्त वपडा 

देत असते. अशांना संपत्ती हेंच सिवस्ि होऊन बसते. गेल्या जन्माच्या चुकीच्या कमावमुळें त्याला 

ह्ा जन्मी गरीबी आललेी असते, पण तो त्याचा दोष देिांना देऊन बसतो, ज्या देिांची तो पुजा 

करत असतो. पैशावशिाय ब्राह्मण सुद्धा िेदाचे ज्ञान असून व्यथव असतो. म्हणूनच कृष्णा, कुबेर 

माणसांच्या खांद्यािर बसललेा आह ेअसें समजतात. पैशा अभािी त्याची वनयत वबघडते ि तो 

त्याच्या वमत्र, वहतलचंतक अशा सगळ्यांचा घात करण्यास तयार होतो. क्रोध, सारासार बदु्धीचा 

नाश, त्यामुळें तो पापाचरणात मग्न होतो. अशांमुळें िणवसंकर होतो ि समाज नष्ट होतो. जर 

िेळीच असा माणूस सािध झाला नाही तर तो कायमचा बरबाद होतो. परंतु सािध झाला तर 

कदावचत िाचतो. त्याला त्याच्या चुका समजू लागतात कारण त्याचा वििेक जागृत झालेला 

असतो. पवहला बदल होतो कीं त्याला लाज शरम िाटू लागते. लाज माणसाला पापापासून मकु्ती 

देते. त्याचे िागणे सुधारते ि तो पुण्ण्याच्या मागावने जाऊ लागतो. त्यामुळें दैिते त्याला 



सािकाशपणे अनुकूल होतात ि त्याचे ददिस सधुारू लागतात. तो पुन्हा समृद्धीकडे िाटचाल करू 

लागतो. त्याच्यात चांगुलपणा, माणूसकी आवण भूतदया ह े उत्तम गुण िाढत जातात. त्याची 

अध्यावत्मक उजाव िाढते. तो एक गुणी माणूस होतो. अरे कृष्णा, माझ्यात ह ेसगळे बदल होत 

गेलेले तू पावहले असशील. आमची राज्यसत्ता गेली ती आम्हाला परत वमळिलीच पावहजे. त्या 

दषृ्टीने माझा पवहला प्रयत्न असले. जर आम्ही दोघे, कौरि आवण पांडि समजा शांतपणे राहू 

शकलो तर ते चांगल े होईल पण तसे होईल असें ददसत नाही. म्हणून आम्हाला त्यांना 

मारण्यावशिाय दसुरा मागव ददसत नाही. अरे कृष्णा, दोनही बाजंूकडे आपापले वमत्र आहते. त्या 

सगळ्यांची कत्तल होईल ते मला िाटते पाप कृत्य होईल, जरी ते िवत्रय िणावचे कतवव्य असले. 

आम्ही त्या िणावत जन्म घेतला आह.े तस ेकरणे पुण्यमय असले कां पापमय"? "त्यात कस ेपुण्य 

असेल? िवत्रयांचे काम संहार करणे असते, शुद्र सेिा करतो, िैश्य व्यापार, ब्राह्मण वभक मांगतो 

पोट भरण्यासाठी. असा संहार पुण्य कसा समजला जातो. ददैुिाने माझा जन्म अशा नीच िवत्रय 

िणावत झाला आह.े सगळ्या युद्धात कली असतोच. त्या प्रसंगामुळे जीवितहानी मोठी होते. तरी 

त्यातून कोण लजंकणार ते लढणार् यांच्या दैिािरच अिलंबून असते. जीिांचे जगणेसुद्धा त्यांच्या 

मजीने होत नाही. तेसदु्धा विधाता ठरित असतो. जगण ेअथिा मरण ेकोणाच्या हातात नसते 

तरी मी मारल ंअस ंसमजण्याचा अज्ञानीपणा त्यांत पहातो. मी लजंकलो असें तो समजतो. त्याला 

कोणी लजंकिल ेते त्याला कधींच समजत नसते. कांहींिेळा एक अनेकांना मारतो तसेंच कधी अनेक 

एकाला मारतात. कदावचत एकादा वभत्रा अनिधानाने एकाद्या िीराला ठार मारतो तर कधी 

एकादा अप्रवसद्ध योद्धा प्रवसद्ध योद्धध्याला मारतो. कांहींही होते यदु्धात पण मी समजतो यदु्ध ह े

पापाला उत्तेजना देणारे कायव आह.े सगळें यदु्धात एकमेकांना मारत असतात. कोणासाठी ते 

बर् याचिेळा त्यांना माहीत सदु्धा नसते. मार देणारा सदु्धा मार खात असतो. तो मारला जात 

नसला तरी कोणीतरी त्याच्या वप्रय व्यक्तीला मारत असतोच. ह ेमरण्या मारण्याचे काम यदु्धात 

सतत होत असते. तशात वमळणारे यश पापाने भरलले ेअसत,े त्यात कोणता संतोष मानाियाचा 

अरे कृष्णा"?  

पुढे युवधष्ठीर बोलतो, "शांत प्रिृत्तीची, नम्र, गुणी, पुण्यिंत, दयाळू अस ेलोक प्रायः मारल े

जातात आवण लुचे्च, कू्रर, रागीट, पापमय, नालायक असें लोक िाचतात. शत्रूचा पराभि 

केल्यानंतरसुद्धा त्या बद्दल मनात उद्वगे चाल ूरहातोच. जे शत्रूचे लोक िाचतात ते उरलेल्यांना 

ताप देतच रहातात. प्रश्र्न सोडिण्याच्यासाठी त्या प्रश्र्नाचा दसुरा भागच मारून टाकण्याचे काम 

अशी युद्ध करत असतात. अशा लजंकण्याने कायम स्िरुपी िैरभाि उत्पन्न होत असतो. जे हरले ते 



दःुखात रहातात. जो शांततापे्रमी आह े तो नेहमी सुखाने वनद्रा घेतो. तो लजंकण्याचा अथिा 

हरण्याचे विचार करत नाही. जो युद्धाची पररवस्थती उत्पन्न करतो तो सदैि तशा भ्ांतीत विचार 

करत रहातो. त्याला मनःशातंी कधी वमळत नाही. मला िाटते अशाररतीने माणस ंमारून त्याला 

कुप्रवसद्धी प्राप्त होते त्या माणसाला कोणी चांगला समजत नाहीत. लोक त्याला विसरण्याचा 

प्रयत्न करतात. शत्रूत्ि कधी यदु्धाने सपंत नाही ते आणखीन गहन होत असते. त्यासाठी दोनांपैकी 

एका पिाचा सिवनाश करािा लागतो. वतसरे पि त्या दोघांतील झगड्याचा फायदा उठिण्याचा 

प्रयत्न करतात. िरै कधी संपत नाही, ते धुमसणार् या गिताच्या ढीगार् यासारख ेअसत.े शांतता 

कधीच वमळत नाही. शत्रूचा सिवनाश केल्याने लजंकणार् याला भरभराटी येऊ शकते पण अरे 

माधिा, त्यात क्रौयव मला ददसते जे मला आिडणारे नाही. त्यासाठी आम्ही जर आमचा राज्याचा 

हक्क सोडला तर ते मृत्यपूिेा जास्त दःुखदायक होणार आह.े शत्र ूस्ितःला लजंकलेला समजणार ि 

आपले आणखीन हाल त्यामुळें होऊ शकतात. अशा एकतफी परतण्याचे चुकीचे अथव काढले जाणार 

ि आपल्यािर नामदव असल्याचे दषुण लागणार ह ेसुद्धा योग्य होणार नाही. आम्हाला आमचे 

राज्य कदापीही सोडाियाचे नाही. त्याच िेळी आमच्या घराण्याचा नाश होणसेुद्धा आम्हाला 

मंजूर नाही. मला िाटत ेअशा पररवस्थतीत कमीपणा घेऊन शांतता राखणे योग्य होईल. अशा 

वस्थतीत शांतता राखणार् यांना ते हरल्याची जाणीि होईल. तेसदु्धा िवत्रयांना न शोभणारे असेल. 

म्हणजे मग यदु्ध करण्यावशिाय गत्यंतर नाही. त्यात आपली वहम्मत दाखिता येईल. समेट न 

झाल्यास भविष्य भयानक होणार आह.े ज्ञानी लोक ते सगळे जाणतात ि त्याबद्दल त्यांनी 

वलहीलसेुद्धा आह.े तसें आपल ेहोणार आह ेअसें ददसते. जे बलिान आहते ते कमजोरांशी लढत 

नाहीत. आपल्यात िडीलांचा मान ठेिणे महत्िाचे आह ेि धृतराष्ट्र आम्हाला वपत्यासमान आहते 

म्हणून त्यांच्यासाठी माघार घेण ेयोग्य होईल कां"? तेसुद्धा योग्य होणार नाही कारण त्याला 

त्याच्या स्ितःच्या मुलांत जास्त माया आह ेम्हणून तो आम्हाला वपत्यासमान धरता येणार नाही. 

जर त्याच्या िागण्यात आम्ही सगळे एकसारख ेअसते तर ते योग्य असत ेपरंतु, अरे कृष्णा, तशी 

पररवस्थती नाही. त्याच्या मुलांना समझौता मान्य नाही म्हणून तो सुद्धा तशा गोष्टीला तयार 

होणार नाही. माझी बदु्धी हरली आह.े आता तू सांग मी काय करािे"? ज्यामुळें वहत आवण पुण्य 

दोनही राखल ेजातील. तू माझ्या सगळ्या वहतलचंतकात एक असा आहसे कीं, ज्याची वििेक 

िमता वनर्िविाद आह"े. 

िैशंपायन पुढे सांगतात, जनादवन ते ऐकल्यािर युवधष्ठीराला बोलतो, "मी कुरु सभेत 

जातो दोघांच्याितीने ि तुमचे नुकसान होणार नाही असा प्रस्ताि मांडतो जर तो त्यांनी 



स्िीकारला तर पाहू काय होते. जमलं तर शांतता नांदेल असें पाहू. जर ते झाले तर मोठे धमवकायव 

माझ्याकडून झाले असें मी समजेन. त्यामुळें अनेक कुरु आवण श्रींजयांचे प्राण िाचतील. पांडिांचे 

आवण धृतराष्ट्राचे दोनही बाजूचे बरेच लोक मरण्यापासून िाचतील.                

युवधष्ठीर बोलतो, "मला नाही िाटत तू जािेस कारण दयुोधन तुझ ेऐकणारा नाही. तुझा 

जर अपमान झाला तर ते मला आिडणार नाही. दयुोधनाच्या आज्ञेत असललेे जगातील सगळे 

िवत्रय तेथे जमलेल ेआहते. त्यांच्यात तू जाणे माझ्याखातर मला मंजूर नाही. ते तुझी कुचेष्टा करू 

शकतात, ते झाल ेतर मला फार खेद होईल". कृष्ण त्याला सांगतो, "मला माहीत आह ेदयुोधन 

दकती नालायक आह.े तेथे जाण्यामुळें  त्या यदु्धाची जबाबदारी कौरिांिर येईल ि त्यामुळें 

होणार् या संहाराचे पातकसुद्धा त्यांच्यािर जाईल. सगळे राजे समजतील कीं, पांडि समझौता 

करण्याचा प्रयत्न करत होते त्या अटीनुसार परंतु, कौरिांनी त्या अटी न मान्यकरून यदु्ध ओढिल े

आह.े अटी मोडण्याचा गुन्हा ते करत आहते ह ेजावहर होण े आिश्यक आह े आवण जर त्यांनी 

माझ्यािर हात टाकण्याची हरकत केली तर मी त्यांचे भस्म करून टाकीन, तू माझी काळजी करू 

नकोस. माझे जाणे कोणत्याही प्रकारे व्यथव जाणार नाही". 

युवधष्ठीर बोलतो, "अहो जनादवना, तुला जे योग्य िाटते ते मला मंजूर. तुझे भल ेहो, जा 

हवस्तनापुराला. तू यशस्िी होऊन येशील अशी मी आशा करतो. तेथे जाऊन असा शांतता करार 

करून य ेकीं, सगळे भरतिंशी सखुाने एकत्र राहू शकतील. तू आमचा बंधू आवण वमत्र आहसे. 

आम्हा सगळ्यांना तू फार वप्रय आहसे. आम्ही तुला इतका आमचा समजतो कीं, आमच्या सगळ्या 

गोष्टी तुला सांवगतल्यावशिाय रहात नाही. आमच्या ि पृथ्िीच्या भल्यासाठी जा. तेथे दयुोधनाला 

असें पटिण्याचा प्रयत्न कर की, आमचे भले होईल".     

भगित यान पिव भाग बाहत्तरािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग त्र्याहत्तरािा 

 

भगिान (कृष्ण) बोलतात, "मी सजंयाचे ऐकले आह ेि आता तुझे ऐकल ेआह.े मला 

तुम्हा दोघांचे अंतस्थ उद्देश चांगलेच समजले आहते. तुला चांगुलपणा िाढिाियाचा आह ेतर 

त्यांना िैर िाढिाियाचे आह ेहा दोघांतील उद्दशेांचा फरक समजला आह ेमला. आपला मतलब 

युद्धावशिाय साध्य करािा असा तुझा विचार आह.े परंतु, अरे िवत्रया, ब्राह्मणासारखे जन्मभर 

ब्रह्मचयव पाळण्यासाठी ब्रह्मांने िवत्रय िणव वनमावण केलेला नाही हसेुद्धा तू लिात घे. िवत्रयाच्या 

जबाबदार् या तू नीट समजून घे, ते आता आिश्यक आह.े िवत्रयांने केिळ लढाियाचे नसते तरी 

ती िेळ आली तर ते यथायोग्य करणे ह ेत्याला जमले पावहजे अशी विधात्याची अपेिा असते. 

आपल्यातील डरपोकपणाचे समथवन त्याने विविध सबबी दाखिून करू नय ेहसेदु्धा तू लिात घ.े 

वभत्रेपणाने कधी कोणाचे भल ेझालले ेनाही. तू शवक्तमान आहसे ह्ाचा जर तुला विसर पडला 

असेल तर ते एका िवत्रयाला न शोभणारे आह.े वहम्मत दाखि आवण शत्रचूा पराभि कर. त्यात 

कोणतेही पाप नाही. म्हणून नको वतथे पाप आवण पुण्याच्या गोष्टी करण्यात समय व्यथव दिडू 

नकोस. पाप ि पुण्य केिळ कृत्यािर अिलंबून नसते ते त्या कृत्यामागील उद्देशामुळें वसद्ध होत 

असते. म्हणून वनसगव सदैि मारत आवण जन्माला घालत असतो प्राणी आवण िनस्पतींना पण 

त्यामुळें वनसगावला न कधी पाप लागत िा पुण्य वमळत कारण, त्याच्या त्या कायावत कोणताही 

स्िाथी उद्देश नसतो. अशा उद्देशहीन कृत्यांना जड कृत्य समजल ेजाते. यदु्धात सैवनक शत्रूपिाच्या 

सैवनकाना मारतात त्यात त्या सैवनकाचा कोणताही व्यवक्तगत मतलब नसतो तो केिळ हुकूमाचे 

पालन करत असतो म्हणनू त्यामुळें त्याला पाप लागत नाही. खाटीक प्राणी मारतो दसुर् यांच्या 

खाण्यासाठी त्यात त्याचा कोणताही उद्देश नसतो म्हणून त्या मारण्यामुळें त्याला पाप लागत 

नाही. ह ेतू समजल ेपावहजेस. सैवनकाने मारल ेम्हणून तो मेला असें जर तू समजत असशील तर 

ते तुझे अज्ञान आह.े त्याचा मृत्यू नसले तर तो कधीच मरणार नाही. मरणार् याला मारणारा असतो 

यमदेि, माणस ंकेिळ कारण मात्र असतात. ह ेसगळे जाणत असूनही तू अशा बाष्कळ गोष्टी करत 

आहसे ह्ाचे मला निल िाटते. तुझे चुलत भाऊ बरीच िषें साम्राज्य उपभोगून ि बरेच राजे जमा 

करून सामथ्यविान झाले आहते. म्हणून त्यांचा आत्मविश्वास आवण अहकंार िाढलेला आह.े अशा 

पररवस्थतीत तो माझे ऐकेल असें मला िाटत नाही पण तुझ्या समाधानासाठी जात आह.े 



त्यावशिाय वभष्म, द्रोण आवण कृप ह्ांच्या बळाचासुद्धा तो विचार करत आह.े जोिर तू असा 

मिाळपणे िागत रहाशील ज्यामुळे तुम्हाला सिांना ह्ा आधी िनिास आवण अज्ञातिासात जािे 

लागल,े तोिर त्याचा माज कमी होणार नाही. तुझ्यािर तुझ्या भािंडांनी नेतृत्ि टाकल ेआह े

त्याचा दरुुपयोग तुझ्या वभत्रेपणासाठी करणे तुला शोभत नाही. तू स्ितः एक उच्च कुवलन िवत्रय 

असतांना तू तुझ्या िणावला तुच्छ समजतोस ह ेमला आिडलले ेनाही. िाईटाच्या नाशासाठी हत्त्या 

करािीच लागते त्यात कोठले आल े आह े पाप"? ब्रह्माने िवत्रय िणव उत्पन्न केला आह े त्याच 

कामासाठी ि तेंच कायव करण्यास तू अयोग्य समजत असशील तर तुला सािध व्हाि ेलागेल कारण 

जो िवत्रय आपल ेसज्जन संरिणाचे कायव करण्याचे टळतो ते नरकात जातो ह ेतू विसरला आहसे. 

त्याने तुमच्यािर अनेक अन्याय केल ेतुझ्या मिाळ िागण्याचा फायदा घेऊन त्याची त्याला वशिा 

जर तू देणार नाहीस तर तू खरा राजा होण्यास लायक नाहीस असंच म्हणािे लागेल. तू िवत्रय 

िणावचा अपमान करतोस ि ब्राह्मण िणावच्या योग्यतेचासुद्धा रहाणार नाहीस. त्याला िमा करणे 

म्हणजे अपात्र दान करण्यासारखे महापाप होईल. त्या पापामुळे तू नरकात जाशील ह ेसमजून 

घे.  

अरे युवधष्ठीरा, त्या अपमानकारक बोलण्याने तुला जर क्रोध होत नसेल तर तुझ्यात 

कांहीं दोष आह ेअसें मला म्हणािे लागेल. चांगुलपणा, माणसूकी आवण भूतदया अपात्र जागी 

करण्याने मोठे पाप लागते ह ेतुझ्या कसे लिात यते नाही"?                

"तो नीच दयुोधन समजतो कीं, पांडिांकड े आता कांहीं ताकद उरलेली नाही. 

त्यांच्याकडे जवमनीचा तुकडासुद्धा नाही. त्यांचे नांि आवण प्रवतष्ठा संपलेली आह.े त्यामुळें त्यांचा 

पराभि करणे सोपे आह.े त्यासाठी तो कोणताही समझौता करण्यास तयार नाही. समझौता नेहमी 

कमजोर पि करत असतो, बलिान पि नाही. त्यांचे सगळे माझ्या ताब्यात असल्याने त्यांना 

पुन्हा िनात जाण्यापवलकडे दसुरा मागव नसले. तेंच विचार होते जेव्हां भर दरबारात दःुशासनाने 

असहाय द्रौपदीला खेचून आणले. ते कृत्य तो वभष्म, द्रोण इत्यादींच्या समि करत होता. त्यािरून 

त्यांची पापी वहम्मत दकती िाढली आह ेते समजते. त्यािेळी तुम्हा पांडिांची वछत्थू झाली तुझ्या 

भेकडपणामुळें, केिळ तुझ्या आज्ञेची ते िाट पहात होते पण तू गप्प बसला होतास त्यांत कोणता 

सावत्त्िकभाि तू पहात होतास? त्या चारांनी तुला नेता मानले ह्ात त्यांची मोठी चूक झाली 

होती, त्या महारथींचा नेता होण्याची तुझी योग्यता नाही ह ेतू त्यािेळी दाखिून ददलेस. अशा 

सगळ्या तुझ्या दांवभक िागण्यामुळें तू दयुोधनाचा माज िाढित होतास. तुला िाटत होते कीं, तू 

मोठे तावत्त्िक वनणवय घेत आहसे परंतु, तुझे वनणवय पापाचरणाला उत्तेजन देणारे होते म्हणून त्या 



पापाचा तू सुद्धा भागीदार झाला आहसे. पुन्हा सागंतो अरे युवधष्ठीरा, अपात्र चांगुलपणा दाखिण े

पापकृत्य समजल ेजाते, तशी पापकृत्य तू सदोदीत करून कौरिांच्या पापात सामील होत होतास. 

मी अखरेीस सांगतो कीं, तुझा वनतीशास्त्राचा अभ्यास योग्य नाही. तुझ्या त्या नेभळट िागण्यामुळें 

तुझे वहतलचंतकसुद्धा त्या सभेत असूनही कांहीं करू शकत नव्हते. तरी खाजगीत ते सगळे 

दयुोधनाची वनभवत्सना करत होते असें मला नंतर समजले. अशा वनभवत्सनेपेिा सज्जनाला मृत्य ू

योग्य िाटतो. परंतु, दयुोधन सज्जन नसल्यामुळें त्याला त्याचे कांहींच िाटले नाही. अशा पापमय 

माणसाला मारण ेह ेप्रत्येक कुलीन िवत्रयाचे कतवव्य आह.े त्यात तुला कोणता दोष ददसतो? त्याला 

मारून टाक, त्यात केिळ पुण्य कमव आह.े मला ते जर तू केलसे तर फार संतोष होईल. अशा 

कुकम्यावना मारण ेहेंच सत्कमव आह ेह ेतुझ्या लिात कां येत नाहीस कां तुझ्या वभत्रेपणामुळे त्याकड े

तू बुद्धध्या दलुवि करत आहसे ते समजत नाही. तुझ्या ह्ा िागण्यामुळें कलीचा फायदा होत आह े

कारण बर् याच लोकांचा असा समज आह ेकीं, तू मोठा वनतीशास्त्री आहसे ि म्हणून ते तुझ्या 

वनणवयाची िाट पहात आहते. मी तेथ ेजाऊन दयुोधनाच्या नीचपणाचे पुरािे देईन ि त्यामुळें 

लोकांचा जो समज आह ेकीं, तुम्ही पांडि नालायक अहात ि कौरिच योग्य आहते तो दरू होईल. 

माझे यथायोग्य पद्धतीने सांगणे त्या राजांना समजेल ि ते तुमच्या बाजूने होतील. त्याना हसेदु्धा 

लिात येईल कीं, दयुोधन कसा द्वषेी आह ेि केिळ त्या मत्सरापोटी तो त्याच्या सज्जन भािांचा 

नाश करू पहात आह.े त्यात ते राजे सामील होणार नाहीत ह ेमी पाहीन. त्या सभेत चारही िणावचे 

लोक असतील, लहान मोठे सगळे ते ऐकतील. तुम्ही शांततापूणव समझौता मांगता ि त्याद्वारा 

तुमचा वहस्सा परत वमळिू इवच्छता ह े सगळ्यांना समजेल. त्यामुळें लोकमत तुमच्या बाजूने 

होईल. ते करून मग मी परत येईन. ह ेयदु्ध होण ेह ेवनवश्र्चत आह.े सगळे शुभशकून मी पहात आह े

सांगतात कीं, तुमचा विजय होणार ह े वनवश्र्चत आह.े पिी आवण प्राणी भयंकरपण े ओरडण,े 

संध्याकाळी घुबड ंघुत्कार करणे, मोठे हत्ती ि घोडे त्यांच्या आकारात घाबरिून टाकणारा बदल 

होणे, अग्नीमधून िेगिेगळे रंग ददसणे, असें होते जेव्हां मोठ्या प्रमाणात नरसंहार होणार असतो. 

म्हणून पांडि त्यांची शस्त्र ंपाजळिून तयार ठेितील तर उत्तम. यदु्धाच्या तयारीला लागा, मी 

आता वनघतो. तुझे समदृ्ध राज्य दयुोधनाच्या कचाट्यातून जोरांनी काढून घेऊ.  

भगित यान पिव भाग त्र्याहत्तरािा सपंला.  

  



भगित यान पिव  

भाग चौर् याहत्तरािा 

 

त्यािेळी तेथे उपवस्थत असलले ेवभम बोलतात, जर अशा पररवस्थतीत त्यांना एकदम 

युद्धाची धमकी तू देऊ नये असे मला िाटते. ते जर आपल्या मागण्या आपसुकपणे स्िीकारत 

असतील तर त्यामुळें इतर असंख्य िीर जे नाहक मारल ेजाणार त्यांचे जीि सरंवित होतील ह ेजे 

माझ्या भािाचे म्हणणे आह ेत्यात मला तथ्य ददसते. माझ्या मते तू सरुूिात प्रेमाने करािीस. 

आपले िैर आह ेदयुोधन, शकूनी, कणव आवण दःुशासनांशी. त्याकरता इतर त्यात ओढले जाणे ि 

नंतर मारले जाणे यदु्धाच्या कारणांने ह ेखरोखरच आिश्यक नाही. तसे पावहले तर मी माझे त्यांना 

मारण्याचे काम ि अजुवन कणावचा िध करण्याचे काम आम्ही नंतर सिडीनेसुद्धा उरकू शकू. 

त्याकरता मोठ्या युद्धाची आिश्यकता मला ददसत नाही. म्हणून मला िाटते, युवधष्ठीराचे बोलण े

बर् याच अंशी सकारण आह.े आपल्याला मावहत आह े कीं, दयुोधन अहकंारी, उद्धट, 

विश्वासघातकी, पापकृत्याकडे कल असललेा, उनाड आह.े तो रागीट आह ेि सहजपणे कोणाला 

ऐकणारा नाही. सत्ता आवण अवधकार ह्ाने माजलेला असा तो कौरि तयार होईल असें िाटत 

नाही. परंतु, तू जसे समजतोत तसे त्याने आपला शांतता करार मान्य न करता युद्धाचाच पयावय 

पुढे केला तर त्यानंतर होणार् या युद्धाची जबाबदारी त्यांच्यािर येईल ह ेआपल्याकरता चांगल े

असेल. परंतु जर तो तयार झाला तर आपल्यासाठी ते चांगलेच होईल, ह्ाअथी तुझी वशष्टाई 

उपयोगी होऊ शकते. तुला माहीत आह ेते अठरा राजे ज्यांनी त्यांच्या आप्तांचे िध केल ेछोट्या 

फायद्यासाठी, आवण नंतर स्ितः बरबाद झाले त्यािेळी धमव मलेा आवण कलीचा जन्म झाला होता. 

ते सगळे तुझ्याच कृपेने झाले होते. कली असुरात जन्मला होता. त्यात तो समदृ्ध झाला होता. 

तसांच उद्वतव हहै् कुळात जन्मला होता. जनमेजय वनप कुळात आवण िपुल तलजंघ कुळात जन्मले 

होते. िस ुक्रीमी अजलपंद ूसुविरात, ऋषर्धवक सुरशस्त्रात, अकवल िल्हीमध्ये धौतमुलक वचन्यात, 

हयग्रीव्ह विदेह्ांत, िरायु महौजसात, िाहू सुंदरात, पुरुरि ददप्ताि, सहज छेड्डीमध्ये, मत्स्य आवण 

िृशद्धज प्रविरात, धरण चंद्रभत्यात, वबगहन मकुुटांमध्ये, शम नंदीिेगात असे सगळे कःपुरूष 

विविध कुळांत जन्मले होते. अरे कृष्णा तू दर युगाच्या अंती उठतोस त्या त्या विविध कुळात जन्म 

घेतोस ि त्यांचा नाश करत असतोस. त्याप्रमाणे आता कुरु िंशात हा पापात्मा कली जन्मला आह े

त्याचा त्याच्या सगळ्या दोस्तांबरोबर विनाश करण्यासाठी तू अितरला आहसे. त्या पापात्म्यास 

तुझ्या िाणींने तू जर पटिू शकलास तर आपला भरतिंश मोठ्या संकटातून िाचेल. तू आमच्या 



आजोबास ि इतर ज्येष्ठांना त्याला समजािण्यासाठी सांगािे जर तो तयार झाला तर आम्ही सगळे 

सुखाने राहू. त्यात कोणाची हावन होणार नाही. मी तुला असें सांगतो कारण आम्ही पांचही 

जणांना यदु्ध नको आह ेत्यात अजुवनसुद्धा आह.े जरी आम्ही यदु्धाची तयारी केली असली तरी ते न 

होण्याचाच आमचासुद्धा विचार आह.े कारण आम्ही सगळे त्या वनष्पाप िीरांच्या ि त्यांच्या 

पररिारांचा विचार करतो ज्यांचा पांडि कौरि वितुष्टाशी अवजबात संबंध नाही जे अशा यदु्धात 

नाहक मारल ेजाणार असतात.                  

भगित यान पिव भाग चौर् याहत्तरािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग पंच्याहत्तरािा 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, वभमाचे ते मिाळ बोलणे ऐकून कृष्णाला हसािे कां काय ते 

समजेना. त्याचा अपिेेपिेा िेगळे ते वभमाचे उद्गार होते. त्याला हसू ंआिरेना ि तो विचारतो 

वभमाला, "ह ेतू बोलतोस अरे िृकोदरा? जो नेहमी युद्धाच्या ि कौरिांच्या नाशाच्या गोष्टी करत 

होता तो ह ेअसें समजूतीचे बोलणे कसे बोलतोस"? वभमाच्या बोलण्यातील मृदपूणा ि दयाळू 

पणा पाहून तो केशि कमालीचा गोंधळून गेला होता. तो विचारतो, वभमाला कीं, यदु्धाच्या 

भयंकरपणाची कल्पना आल्यामुळें वभमाचा धीर सुटला नाहीं नां? असे अचानकपणे प्रेमाचे 

विचार त्या सदैि मारामारीच्या गोष्टी करणार् याच्या मनात कसे आल?े काय वभम यदु्धाच्या 

कल्पनेने घाबरला तर नाही, कारण त्याची भाषा त्याच्या मोठ्या भािाची होती. जे कमालीचे 

विलिण जनादवनाला िाटले होते. तो विचारतो, "अरे वभमा तुला नेहमी युद्ध आिडते ि त्यात तू 

कधी मागे दफरत नाहीस अशा  पररवस्थतीत आज ह ेअस ेविचार तुझ्या मनात कस ेआले, मला 

समजत नाही, नेमके तुला काय म्हणाियाचे आह.े नेहमी यदु्धाच्या गजवना करणारा, आव्हानं 

देणारा, ज्याच्या हृदयात सदैि युद्ध असते त्याला वह मिाळ प्रिृत्ती कशी सुचली आज? आताचे 

तुझे बोलणे तुझ्या स्िभािात बसणारे नाही. जणकूाय कांहीं जबरदस्त बोजा तुझ्या मनािर आला 

आह ेअसें तुझे ह ेबोलण ेआह.े तुझे डोके दफरल ेआह ेकां? माणसू त्याच्या स्िभािात शोभतो तुझ े

बोलणे त्यात बसत नाही. तू िादळी िार् यासारखा असतोस परंतु आता तू शांत िार् यासारखा 

िागत आहसे. कधी एकटा बसून दोन गुडघ्यात डोके घेऊन विचार करत बसणारा तू आज असा 

कसा बोलत आहसे? एकदा गदा घेऊन दयुोधनाला मारण्यासाठी धािणारा असा कसा झाला 

आहसे? तुला दयुोधनाबद्दल अचानक माया कशी जागृत झाली? मी समजतो कीं, जेव्हां मोठे यदु्ध 

प्रत्यि होणार अस ेसमजते माणसाला वभती िाटू लागते. तुझे तस ेझाल ेआह ेकां? तुझ्यातला 

पुरुषाथव कोठे गेला? त्यासाठी तू शांतता मांगत आहसे कां? तुझ्या ह्ा बोलण्याने तुझ्या 

भािांनासुद्धा आश्चयव िाटत असेल. तुझ्या िणावला आवण िंशाला तुझ ेबोलणे शोभणारे नाही. अरे 

भरता, असा धीर घालिून बस ूनकोस. तो नालायक तुझ्या दयेच्या योग्यतेचा नाही. असें तर 

नाही कीं, मी युवधष्ठीराला बोललो त्यासाठी तू त्याला बरे िाटाि ेम्हणनू त्याच्या सारखे केिळ 



त्याच्या िरील प्रेमापोटी बोलत आहसे? िवत्रय मरणाला वभत नाहीत म्हणून त्या यदु्धात जे 

मरतील ते स्िगावत जाणार आहते ह ेलिात घेऊन त्यांचा विचार कराियाचा नसतो.   

भगित यान पिव भाग पचं्याहत्तरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग श्याहत्तरािा 

िैशंपायन सांगतात, ते िासुदेिाचे ऐकल्यािर नेहमी रागात असणारा वभम शदु्धीिर 

आल्यासाखा भानािर येतो. तो बोलतो, ""अरे अच्युता, मला तसे म्हणाियाचे नव्हते परंतु मला 

एका विवशष्ट प्रकारे ते सांगाियाचे होते. तू मात्र िेगळ्या अथावने ते माझ ेबोलणे घेतलसे. मला 

युद्ध आिडते ि तो माझा स्िभाि आह.े त्याबद्दल दमुत नाही. तू मला योग्य प्रकारे ओळखतोस, 

आपले एकमकेांचे संबधं फार जुने आहते. परंतु अशाप्रकारे मला रागािलास जसे कांहीं मी कोणता 

मोठा अपराध केला आह.े अरे माधिा, मला तुझ्यावशिाय कोणीही रागािू शकत नाही. आता 

तुला सांगतो मला नेमके काय सांगाियाचे होते, स्ितःची स्तुती करणे चांगले समजल ेजात नाही 

तरी ते मी करणार आह.े तरी तू मला अशाररतीने दम ददला आहसे म्हणून सांगतो. ते पहा आकाश 

आवण पृथ्िी दोनही कोणाच्याने हलणारे नाहीत. त्यातच सगळें आश्रय घते असतात. त्यातच ते 

असंख्य जीि उत्पन्न होत असतात. समज ते दोन कांहीं अपघाताने एकमकेांिर आदळल ेतर मी 

माझ्या ह्ा दोन हातांनी त्यांना िेगळे करू शकतो. माझ ेहात पहा कसे गदेसारख ेआहते. माझ्या 

कह्ात आलेला कोणी त्यातून सुटू शकत नाही. तो वहमालय, ते सागर, िलाला मारणारा इंद्र, 

कोणीही त्याला माझ्या तािडीतून सोडिू शकणार नाही. माझ्या पायाखाली मी सगळे िवत्रय 

तुडिू शकतो. कोणाची वहम्मत आह े पांडिांशी लढण्याची. ते तू चांगलचे जाणत आहसे. अरे 

अच्युता, राजसुय यज्ञाच्या िेळी मी पृथ्िीचे राजे कस ेअंकीत केले तुला माहीत असेल. जर तुला 

माहीत नसेल माझी ताकद जी दपुारच्या सूयाव सारखी तळपणारी आह,े तर ती मी तुला दाखि ू

शकतो. अशा प्रसंगी मला तू असें टोचून बोललास ते मला आिडलले ेनाही. त्यामुळें माझ्या मनाला 

जखमा झाल्या आहते. परंतु, लिात असूदे कीं मी जे सांवगतले त्यापेिा दकती जास्त शवक्तमान ि 

धाडशी मी आह ेते िेळीच दाखिून देईन. जेव्हां ते युद्ध सुरू होईल तेव्हां तू पहाशील मी कस ेहत्ती 

आवण रथ त्यांच्या घोड्यासकट फेकून देतो. एका फटक्यात कस ेते िवत्रय ठार मारतो तेसुद्धा तू 

पहा. तू आवण तुझ्यासारख ेइतर पहातील मी कसें शत्रूंच ेसैवनक रगडून काढतो. माझ्या हाडांची 

ताकद संपललेी नाही कीं, माझ्या हृदयात वभतीची धडकन सरुू झाला आह ेकीं, मी मिाळ बोल.ू 

सगळे जग जरी माझ्या अंगािर तुटून पडल ेतरी मला वभती िाटणार नाही, अरे कृष्णा, मला 

वभती माहीतच नाही. मी जे बोलत होतो ते केिळ दयेच्या पोटी ि माझ्या भािाला बरे िाटाि े

म्हणून होते पण तू ते समजलास नाही. मी एकापरीने गंमत करत होतो. त्यात तू फसलास ह्ाचे 

मला निल िाटते. मात्र आता त्यांचा नाश कराियाचाच आह.े 



भगित यान पिव  

भाग सत्याहत्तरािा  

 

भगिान (कृष्ण) सांगतात, केिळ प्रमे आवण वहतलचंतनाच्या उद्देशाने मी ते बोललो 

होतो. तुझ्यातील अग्नी दकती तेजस्िी आह ेते पहाियाचे होते. त्यात तुझा वनभवत्सना करण्याचा 

ककंिा तुला कमजोर ठरिण्याचा हतूे अवजबात नव्हता. मला तुझ्या वहम्मतीची आवण गुणित्तेची 

पूणव कल्पना आह.े तुला वचडिण्याचा माझा उद्देश नव्हता. मी माझ्या ज्ञानाने प्रेररत होऊन ककंिा 

रागाने ककंिा कांहींतरी बोलाियाचे म्हणून मी बोलत नव्हतो. मला माहीत आह ेकीं, जेव्हां यदु्ध 

होईल तेव्हा तू पांडिांच्या भल्यासाठी दकतीतरी मोठे काम करणार आहसे. तुझे भाऊ तुझ्यासाठी 

योग्य आप्त आहते, एकाच तोलामोलाचे तुम्ही एकमेकांसाठी अहात. तुम्हाला सगळे राजे फार 

मानतात. तरी त्यांना नेमकी कल्पना नसल्यामुळें ते कोण योग्य आवण कोण चूक ते समजत नाहीत. 

तो संशय मला त्या सभते जाऊन काढून टाकाियाचा आह.े कारण कौरिांनी तुमच्या गैरहजेरीत 

तुमच्या बद्दल बरेच कांहीं खोटेनाटे सांगून तुमच्या बद्दल गैरसमज पसरिण्याचे काम केल ेआह.े 

माणसाच्या यशाचे जे कारण असते तेंच कारण त्याच्या अपयशाचेसदु्धा होऊ शकते. म्हणून 

माणसाच्या कामाचे पररणाम नेमके कसे येतील ते सांगता येत नाही. बर् याच िेळा त्याच्या 

अपेिेपेिा ंिेगळे पररणाम अनुभिायला येतात असें ददसते. ज्ञानी माणसे त्यांच्या अंदाजानुसार 

कांहीं करण्यास सांगतात. परंतु, घडते नेमके विरुद्ध त्यांचे अंदाज चुकतात कारण कायावत दैि 

सुद्धा कायवरत असते ि त्याचे कोणाला समजत नाही. ज्योवतषी अंदाज करतात परंतु, ते बरोबर 

होतील असें कधीच सांगता योणार नाही कारण भाग्य कोणालाही तंतोतंत ओळखता येत नाही. 

जसें िारा कसा िाहील ते सांगता येत नाही तसें ह ेअसते. दकतीही उत्तम अभ्यास करून कांहीं 

आडाखे मांडले तरी भाग्य त्यात बदल करून िेगळेच वनष्पन्न हाती येते असा अनुभि आह.े त्यामुळें 

मोठे जाणकार सुद्धा हतबल होतात. कांहीं िेळा केिळ िातािरणाच्या विरुद्ध होण्यांने चांगल े

आडाखे खोटे ठरतात. ते माणसाच्या आिाक्या बाहरेचे असते. माणसाची सगळी मेहनत िाया 

जाते. म्हणून आपले कमव भाग्य आवण वनसंगावचे कायव ह्ांचा मेळ घालािा लागतो अंवतम यश 

वमळण्यासाठी जे माणसाच्या कुिती बाहरेचे असते. त्याकरतां स्मृती आवण श्रुतीत जे ददले आह े

ते पहातात. त्यािेळी वभमा, देितांच्या कृपेची उपयुक्तता समजते. कारण त्या देितां वनसगावला 

वनयंवत्रत करत असतात. देितां त्यांना अनुकूल असतात जे तपस्या करतात, व्रतस्थ जीिन जगतात 

आवण िासनांच्या आहारी जात नाहीत जस ेब्रह्मचारी असतात. ते सगळे तुम्हीं पांडिांनी योग्य 



सांभाळललेे असल्याने तुम्हाला ह्ा युद्धात त्या सगळ्या देितां मदत करणार आहते. जे 

अशाररतीने तयारीने आपली कामं करतात त्यांना यश वमळते. ते यश त्या देितांचे असल्याने ते 

त्यांना द्याियाचे असते. आपण फक्त कृती करत रहाियाची असते. त्यासाठी आपल्या दैिाला दोष 

देत उगाचच नाराज न होता देितांची आठिण करत आनंदात रहािे. असें िेदात सांवगतल ेआह.े 

म्हणून माझ्या बोलण्याचा विनाकारण चुकीचा अथव काढू नकोस. तुझी शक्ती वजतकी आिश्यक 

आह े वततकेच देितांचे सहकायव सदु्धा आिश्यक आह े ह े तुझ्या लिात आले असले. मी उद्या 

वनघणार आह ेहवस्तनापुराला. तेथ ेधृतराष्ट्राला भेटणार आह.े मी माझ्यापररने कोवशश करणार 

पांडिाचे त्याना युद्धाविना वमळिून देण्यासाठी. जर कौरि तयार झाल ेतर सोन्याहून वपिळे, 

माझ्या दकतीत मोठी िाढ होईल कीं, मी कौरिांना पटिल.े तुझे मनाप्रमाणे झाल्याचे तुला 

समाधान वमळेल. परंतु, जर ते मला ऐकणार नसतील तर मात्र अरे िृकोदरा, यदु्ध वनवश्र्चत होणार 

ह ेसमजून त्या तयारीत तुम्ही रावहल ेपावहजे. तशा पररवस्थतीत वभमसेना तुझी जबाबदारी मोठी 

असेल. तू आवण अजुवन ह्ांना मोठी जबाबदारी पेलाियाची आह.े मी असेनच, विभत्सुची इच्छा 

आह ेकीं, मी त्याचा रथ चालिािा म्हणून मी त्याचा सारथी होणार आह.े म्हणजे मी तुमच्या 

बरोबर आहचे त्या यदु्धभूमीिर. त्यासाठी तुझ्यातील उजाव िाढिण्यासाठी मी तसे बोललो, तू 

उगाचच त्याबद्दल मनाला लािून घेऊ नकोस.  

भगित यान पिव भाग सत्याहत्तरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग अठ्ठ्ठ्याहत्तरािा 

 

अजुवन बोलतो, अहो जनादवना, युवधष्ठीराने सगळे सांवगतले आह ेतेंच पुन्हा बोलण्यात 

मला अथव िाटत नाही, तुझ्या बोलण्यािरून एक गोष्ट स्पष्ट होते कीं, शातंता करार करणे िाटत े

वततकी सहज साध्य होणारी बाब नाही. धृतराष्ट्राच्या ि त्याच्या मलुांच्या लोभीपणामुळें ते शक्य 

होणार नाही. तू असेसदु्धा सांगत आहसे कीं, केिळ मानिी प्रयत्नाने यश वमळत नाही तर त्या 

कायावत इतर घटक सदु्धा गंुतलेल ेअसतात त्यांचीसदु्धा दखल घ्याियाची असते. केिळ मानिाच्या 

वहम्मतीने आवण धाडसांने ते साध्य होते जेव्हां देितांची त्या कायावला परिानगी असत ेम्हणजे 

देिता (लोकपाल) अनुकूल असल्या पावहजेत आवण त्या अनुकूल असतात जेव्हां माणसाच्या 

िागण्यात सत्पात्र चांगुलपणा, माणसूकी आवण भूतदया असते ि त्याचे त्याच्या िासनांिर पूणव 

वनयंत्रण असते. तू असें सुद्धा सांगतोस कीं, आमचे आमच्या िासनांिर पणूव वनयंत्रण आह ेकारण 

आम्ही गेली तेरा िषे शकु्ल ब्रह्मचयावचे अनुचरण करत आहोत. कौरि ते करत नाहीत. त्यामुळें 

आम्हाला यश वमळण्याची शक्यता जास्त आह,े असें तू अप्रत्यिपणे सुचित सदु्धा आहसे. तरीसदु्धा 

मला िाटते, कांहींही अशक्य नाही. "केल्याने होत आह ेरे, आधी केलेच पावहजे", असें जे ज्ञानी 

सांगतात, त्याची दखल आपण घेण ेहेंच उवचत आह.े कौरिांना िाटते कीं, आपण तेरा िषें िनात 

आवण अज्ञातिासात काढल्यामुळें आपला ह्ा जगाचा संपकव  राहीललेा नसणार ि म्हणून लोक 

आपल्याला विसरललेे असणार. त्यामुळें आपल्यातील प्रवतकार शक्ती संपुष्टात आली असेल. 

त्यासाठी त्याकाळी ददलेला शब्द पाळण्याची आिश्यकता नाही. आवण जर युद्ध झाले तर 

पांडिांना ते सहजपण ेपरावजत करू शकतील. त्या आत्मविश्वासात ते आहते, असें तू मानतोस 

आवण म्हणून, ते सहजा सहजी आमचे आम्हाला देणार नाहीत ि म्हणनू युद्ध क्रमप्राप्त आह.े 

युवधष्ठीराच्या मते तरीसदु्धा शांतता कराराचा प्रस्ताि मांडणे पररवस्थतीनुसार जरूरीचे आह,े 

त्यांनी तो ठुकरला ि युद्ध झाले तर त्या युद्धाची नैवतक जबाबदीरी कौरिांची असेल ि जे अतोनात 

नुकसान होईल आवण जे पाप होईल त्याचीसुद्धा जबाबदारी त्यांचीच असेल, जग त्यांना त्या 

नुकसानीसाठी जाब विचारतील, आपल्याला नाही. तुला कदावचत ते जमेल म्हणून तुझे जाणे 

मलासदु्धा िाटते योग्य होईल. तू आम्हा दोघांचा सारखाच वमत्र आहसे. त्यावशिाय तू दयुोधनाला 

त्याने मावगतले तेव्हां तुझे सैन्य विना तक्रार ददले आहसे त्यामुळें ते तुझ्या उपकाराखाली आललेे 

आहते. आमचे भले करण ेआता तुझ्या हातात आहे. तरी आम्हाला द्रौपदीच्या अपमानाचा िचपा 



काढाियाचा आह ेत्यासाठी दयुोधन, कणव आवण दःुशासन ि शकूनी ह्ाचा बंदोबस्त कराियाचा 

आह ेते नंतर पाहू. जसा प्रजापती देि आवण असुर दोघांचा असतो तसे तुझ ेआह.े तू मनात आणलसे 

तर शांतता करार करणे तुला अशक्य नाही. तुझ्या मनात जे आह ेते होणार आह ेह ेमी जाणतो 

जर तुला यदु्ध पावहजे तर यदु्ध ि शांतता, तर शांतता ह ेमी ओळखून आह.े तू जो वनणवय घेशील 

त्याला आमचे नेहमी अनुमोदन असेल. मला तर िाटते यदु्ध झाल ेपावहजे कारण ज्या पद्धतीने 

त्याने आमच्या चांगुलपणाचा गैरफायदा उचलला, त्याबद्दल त्याला ि त्याच्या पररिाराला वशिा 

झालीच पावहजे. त्याला वशिा करण्याचे भाग्य मला लभािे असें िाटते. युवधष्ठीराने अपात्र 

चांगुलपणा दाखिला त्याची वशिा आम्हा सगळ्यांना िनिासाच्या ि अज्ञातिासाच्या रुपाने 

वमळाली कारण तो आमचा मुख्या आह.े आता कौरिांना त्यांची वशिा भोगाियाची िेळ आली 

आह.े तू तुझ्या वमत्रांसाठी कसा मदत करतोस ते समजणे सोपे नसते. पाप करणार् याला तू कसा 

वशिा करतोस ते समजण ेअिघड आह.े परंतु, जे कराियाचे ते लिकरात लिकर करून टाक. तेथ े

बोलतांना द्रौपदीचा जो नाहक अपमान झाला ज्यामुळे पांचाल आवण श्रींजय दखुािल ेगेले आहते 

त्याची ककंमत सुद्धा त्या कौरिांना द्याियाची आह,े केिळ आमचे राज्य हा एक विषय नाही. 

अपात्राला िमा करण्याने मोठे पाप लागते ते लिात ठेिून आपण आपल ेवनणवय घेतले पावहजेत. 

दयुोधनात चांगुलपणा आवण भूतदया अवजबात नाही आवण माणूसकी केिळ स्ितःच्या 

फायद्यापुरती आह ेह ेपहाता तो शांतता कराराला मान्यता देईल असें िाटत नाही.  

भागित यान पिव भाग अठ्ठ्ठ्याहत्तरािा संपला.  

  



भागित यान पिव  

भाग एकोणऐंशीिा 

 

भगिान कृष्ण बोलतात, "तुम्ही जसें समजता तसेंच होईल. मी असा प्रयत्न करणार आह े

ककं, त्यामुळे दोन्ही पिाचें भल ेहोईल, कदावचत ते मला जमले. पहा ती जमीन ओली आह ेपण 

माणसाच्या कमावमुळें भकास पडली आह.े पाऊस नसले तर पीक कस ेयणेार"? कांहीं बोलतात, 

कृवत्रम जललसंचन करािे पण, िातािरणातील उष्णतेमुळे तस े ददलेल ेपाणीसुद्धा िाळून जाते 

म्हणजे त्यालासदु्धा वनसगावची साथ असािी लागते कारण अरे पांडिांनो, ह ेजग देिांचे आह,े 

माणसे त्यात पाहुण्यासारखी असतात ते माणूस विसरतो ि स्ितःला जगाचा स्िामी समजून काम 

करू लागतो. त्या िागण्यामुळें त्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यािे लागते. तुला कल्पना नाही 

पण ह्ा वनसगावत कांहीं बदल करण्यासाठी त्यांशी संबधं असलले्या कायवकारी देितेची अनुमती 

घ्यािी लागते ते माणूस विसरतो. पण जर तो माणूस िेदात ददल्याप्रमाणे (माणूसकी, चांगुलपणा 

आवण भूतदया) त्याचे कायव करत असले तर त्या दिेता अनुकूल लिकर होतात.      

मला जेिढे जमले तेिढे करीन परंतु, वनसगावच्या कायवक्रमात मी ढिळाढिळ करणार 

नाही".  

अजुवन बोलतो, दयुोधन सातत्याने पापकारक कृत्यात गंुतलेला आह.े त्याला त्याचा 

पस्तािासुद्धा नाही. तसेंच, त्याच्या पापमय कृत्यांना त्याचे सल्लागार शकूनी आवण कणव आवण 

बंधू दःुशासन मदत करत आहते. राज्य देऊन समझौता तो कधींच करणार नाही. आमच्या हातून 

त्याच्या सगळ्या नातेिाईकांचा संहार होणार, असें जर प्राक्तनात असेल तर ते होणारच. 

युवधष्ठीरसुद्धा राज्य सोडण्यास तयार नाही. ज्यामुळें त्याच्या िवत्रयबाण्याची कुचेष्टा सिवत्र 

होईल. नीच प्रिृत्तीचा दयुोधन राज्य केिळ बोलण्याने देणार नाही, ह्ाचा अथव तू म्हणतोस तसें 

युद्ध अवनिायव आह.े म्हणून मला िाटते त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना फुकटचा भाि देणे श्रेयस्कर 

नाही. दयुोधन अटींचे पालन करणार नाही ह ेठरललेे आह,े मग कशाला त्यांना उगाचच भाि 

द्यािा? माझी इच्छा आह ेकीं मी त्याला ठार मारािे. त्याने जे अयोग्य कृत्य केले आह ेत्याची सजा 

मी त्याला देणार".  



कृष्ण म्हणतो, "तुम्हाला तो तुमच्या बालपणांपासनू त्रास देत आह.े तुमचे बालपण त्यांने 

खराब केले आह.े त्याला युवधष्ठीराची सुबत्ता डोळ्यात खुपत होती. त्याने बर् याच िेळा मला 

तुमच्यापासून दरू करण्याचे प्रयत्न केल ेआहते. मी तुझ्या भािाची साथ सोडािी म्हणून तो सतत 

प्रयत्न करत असतो. विधात्याची ह्ाबद्दलची आज्ञा काय आह े ह े तुला मावहत आह.े अशा 

शत्रूबरोबर कधी सलोखा करण ेशक्य असते कां"? तरी मी एक औपचारीक, म्हणून तेथ ेजाऊन 

बोलणी करण्याचा विचार करत आह.े त्यामुळें तुमची बाजू जगाला स्पष्ट होईल. यदु्धाची 

जबाबदारी त्यांच्यािर पडेल. तुला आठिते कां, गेल्या िषी तू विराटाचे पशुधन कौरिांकडून परत 

वमळिले होतेस त्यािेळी वभष्मांने त्या सलोख्याचा उल्लेख केला होता, त्यािेळी दयुोधन कसा 

बोलला. अरे अजुवना माझे ऐक, जर तू समजतोस कीं, त्यांचा नाश होणार तर तस ेहोणार अशी 

विधात्याची रचना आह.े दयुोधन अगदी थोड्या समयासाठी सदु्धा त्याचे राज्य सोडाियाला तयार 

नाही. युवधष्ठीराची जर तशी इच्छा असले तर तेथे एकदा जाऊन यायला कांहींच हरकत नाही".  

भगित यान पिव भाग एकोणऐंशीिा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग ऐंशींिा  

 

नकुल बोलतो, "तुम्ही सगळे वमळून बरेच मुद्द ेबोलल ेगेल ेआहते. अरे माधिा, युवधष्ठीर 

न्याय शास्त्राचा ज्ञानी आह ेि त्याच प्रमाण ेअजुवन काय बोलला ते तू ऐकले आहसे, माझे मत असें 

आह ेकीं, जे तू बर् याच िेळा पुन्हा पुन्हा सांवगतले आहसे, कीं, प्रथम शत्रूपि काय बोलतो ते 

ऐकािे. त्यानंतर आपल्याला काय कराियाचे तेंच करािे. अरे केशिा, विविध पररवस्थतीसाठी 

विविध वनणवय घ्याि ेलागतात. परंतु, यश तेव्हांच वमळते जेव्हां योग्य वनणवय अमलात आणला 

जातो. पररवस्थती बदलली कां त्या बद्दलचे वनणवयसुद्धा बदलािे लागतात. म्हणून एकच वनणवय 

सिविेळी लागू होत नाही. आपण जेव्हां िनात दफरत होतो तेव्हां राज्याचा विचार मनातसुद्धा 

येत नव्हता. अज्ञातिासात असतांना त्याबद्दलचे विचार प्राधान्याने होते आवण आता राज्य 

वमळिण्यासाठी विचार होत आह.े आता दोस्त राज्यांच्या मदतीने सात अिौहीणी सैन्य उभ े

रावहले आह े तुझ्या कृपनेे. त्याबरोबर दोस्त राजे, त्यांच्या शक्तीवनशी आपल्याबरोबर आलेले 

आहते म्हणजे पररवस्थती बदललेली आह ेम्हणून त्या प्रमाण ेआपले वनणवय असल ेपावहजेत. ते 

दाखिून दयुोधनाला घाबरिणे शक्य आह.े म्हणून माझ्या मते प्रथम युवधष्ठाराच्या सांगण्या प्रमाण े

सामोपचाराच्या गोष्टी करता करता जर तो ऐकत नाही असें लिात आल ेतर सरळ धमकीची 

भाषा तू सुरू करािी, असें मला िाटते. त्यामुळे दयुोधन घाबरेल असें मला िाटते. आपल्या बरोबर 

कोण आहते ह्ाची त्याला कल्पना द्यािी. त्यात वभमसेन, अजुवन, मी, सहदेि त्यावशिाय दषृ्टदु्यम्न, 

विराट आवण त्याचे बहादरू मुलगे, काशीचा राजा, दषृ्टकेतू, जे कौरिांना दाद न देणारे आहते ह े

दाखिािे. त्यात आपण ि बलराम, सत्यकी असें असल्याचे सांगािे. त्यानंतर वभष्म, द्रोण आवण 

विदरू, सोमदत्त, िल्हीक ह्ांना त्या पापी दयुोधनाला पटिण्याचे सांगािे. ते िडील आहते त्यांचा 

दबाि आणता येतो कां ते पहािे. ते धृतराष्ट्राला सांगू शकतात ज्यामुळें  युद्ध टाळता येईल. अस े

केले तर मला िाटत ेतुझे शांतता करार करण्याचे काम सोपे होईल असें िाटते.  

भगित यान पिव भाग ऐंशीिा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एक्याऐंंशीिी 

 सहदेि बोलतो, राजा जे बोलला ते सत्याला धरून आह.े परंतु, मला िाटते कीं, तू असें 

करािे कीं, यदु्ध सुरू होईल. जरी कौरि शांतता कराराला तयार झाल ेतरी तो सोडून तू त्यांना 

युद्धासाठी उसकिािे. मला मावहत आह,े युवधष्ठीर, वभम आवण अजुवन ह्ांना मधून मधून 

शांततेच्या, पुण्ण्याच्या उचक्या येतात कारण ते पुण्यिंत आहते. पण मी पणु्य िगैरे बाजूला ठेिून 

दयुोधन आवण दःुशासन ह्ाना ठार मारणार आह,े मला राज्याचे तेिढे िाटत नाही ते आपण 

केव्हांही त्यांच्या कडून वहसकािून घेि.ू मला द्रौपदीचा जो अपमान झाला त्याचाच विचार आह े

ि ते मी सहन करू शकत नाही. मला पाप लागल ेकाय ककंिा दसुरे काय होिो पण द्रौपदीच्या 

अपमानाचा सूड मी उगिणार आहेच, तो एक वहशोब माझ्यामते जास्त महत्िाचा आह.े ह्ा 

मुद्यािर मी ि माझा भाऊ नकुल युवधष्ठीराचे नेतृत्ि मानत नाही. राज्य आपण खेचून घेणारच 

आहोत त्याची मला घाई नाही. म्हणून तू असें कर की, युद्ध सुरू होईल, त्यासाठी त्यांना सरळ 

सरळ आव्हानच देऊन य.े शक्य झाल्यास संपूणव युद्धापेिा द्वदं्वाचे प्रस्ताि ठेि म्हणजे जसें द्युतात 

युवधष्ठीर हरला तस ेआपण द्वदं्वात दयुोधन, दःुशासन आवण कणव ह्ांना हरिून ककंिा त्यांना ठार 

मारून टाकू आवण राज्य वमळिू तर ते चांगल ेहोईल ि असंख्य िवत्रयांचे प्राण िाचतील".  

ते ऐकल्यािर सत्यकी बोलतो, "सहदेि जे बोलतो ते मला पूणवपणे सम्मत आह.े प्रत्येक 

िेळी पुण्य िगैरेंचा विचार कराियाचा नसतो त्यासाठी बरेच आयुष्य आह.े द्रौपदी आवण 

पांडिांना त्या चामड्याच्या िस्त्रात पावहल्यापासून मी कौरिांच्या नाशाची स्िप्न पहात आह.े 

म्हणून जे सगळे योद्ध ेयथेे जमले आहते ते परत जाण्यासाठी जमलेले नाहीत, ते शूरिीर योद्ध े

मरणाला वभत नाहीत, िवत्रय कधी मरण्याला वभत नाही ते ब्राह्मणांचे काम असत.े त्या सगळ्या 

जमलेल्या योद्धध्यांचा विरस होईल असें कांहीं करू नकोस जनादवना. माद्रीची मुलं जे सांगतात ते 

पांडिांच्या जमलले्या सगळ्या सैन्याचे मत आह े म्हणून त्याचीसुद्धा दखल आपण घ्यािी". 

िैशंपायन सांगतात, ते ययुुधनाचे रांगाने बोलणे ऐकून तेथ ेजमलले ेसगळे योद्ध ेलसहंगजवना व्हािी 

असें ओरडल.े त्या आिाजाने सगळे आसमंत दणाणून गेले. ते सत्यकीच्या बोलण्याला दजुोरा देत 

होते. "शाब्बास, शाब्बास, आम्ही लढण्यासाठी जमलो आहोत", ते ययुुधनाचा जयजयकार 

करतात.   

भगित यान पिव भाग एक्यांऐंशीिा संपला. 

  



भगित यान पिव 

भाग ब्याऐंशींिा  

 

 

िैशंपायन सांगतात, यवुधष्ठीराचे शहाणपणाचे बोलण े ऐकल्यािर पांचाल देशाची 

राजकन्या द्रौपदी सहदेिाच्या बोलण्याची प्रशंसा करत आवण सत्यकीला शाब्बासकी देत 

माधिाला बोलते, "अहो मधूचा िध करणारे, आपण जाणता कशाप्रकारे पांडिांची फसिणूक 

दयुोधनानी केली शकूनीच्या मदतीने. आमचे सगळे जीिन बरबाद केल ेआह"े. वतच्या बरोबर 

नकुल आवण सहदेि उभे असतात, जस ेत्यांचा एक गट तयार झाला आह.े तेथ ेकृष्णाच्या बाजूला 

बसलले्या वभमाकडे रोखनू पहात ती मावननी पुढे सांगते, "तुला माहीत आह,े जो संदेश राजाने 

संजयाला खाजगीत ददला ि संजय काय बोलला. त्या संदेशात म्हटंले होते, आम्हाला फक्त पांच 

गांि द्या. त्यात अविस्थल, िृकस्थल, मकोडी आवण आणखीन कोणतेही जिळचे अशी द्यािीत. 

तोंच संदेश दयुोधन आवण त्याच्या सल्लागारांना ददला होता. परंतु, युवधष्ठीराचे ते मिाळ मांगणे 

पाहून दयुोधन त्याप्रमाणे करण्यास तयार झाला नाही. त्यािरून समजले पावहजे कीं, ते कोणताही 

शांतता प्रस्ताि स्िीकारायला तयार नाहीत. मग तेथ ेपुन्हा कशाला जाियाचे स्ितःला कांहीं 

मानपान आह ेकीं नाही? पांडि आवण श्रींजय धृतराष्ट्राच्या सैन्याचा मकुाबला करण्यास समथव 

आहते. जर त्यांना शहाणी भाषा समजत नसले तर त्यांना एिढा भाि देण्याची काय आिश्यकता 

आह"े? त्याच्याकडे जाऊन विनंती करण्यास माझा ि माझ्या मुलांचा आवण माझ्या दोन पतींचा 

सक्त विरोध आह ेह्ाची नोंद घ्यािी. त्या उलट त्यांच्याशी सक्तीने आपण िागले पावहजे. म्हणून 

अहो महाबली अच्युता, अशांना जास्तात जास्त मोठी वशिा ददली गेली पावहजे. आवण तेसुद्धा 

वजतक्या लिकर देता येईल वततक्या लिकर ददली गेली पावहजे. ते गुन्हागार आहते म्हणून खर् या 

िवत्रयाचे कतवव्य पार न पाडता आपण त्या गुन्हागारांपुढे वभक मागािी ह ेआम्हाला मंजूर नाही. 

वतच्या बोलण्यािर नकुल आवण सहदेि सम्मती दशविातात. सत्यकी आणी त्याचे सैवनक हात िर 

करून त्यांचे अनुमोदन दाखितात. एकच गदारोळ होतो कारण कांहीं सैवनक अनुमोदनाथव जोरांने 

ओरडू लागतात. तसे केल ेतर समस्त िवत्रय िगावला त्याचा अवभमान िाटेल. सिवकाळ पुण्य वहत 

अशा गोष्टी करण्यात िवत्रय आपल ेकतवव्य विसरला तर राज्य कस ेचालणार? जो आपली मयावदा 

ओलांडून दसुर् याच्या सपंत्तीचा मोह धरतो तो चोर असतो त्याच्याशी समझौता कशासाठी 



कराियाचा"? अशा माणसाला ठार मारल ेपावहजे ि जर तो राजकताव असेल तर त्याची सगळी 

सेना मारून टाकली पावहजे नाहीतर सामान्य माणसाला जगण ेअशक्य होईल. वनतीशास्त्राप्रमाण े

ज्याला वशिा झाली पावहजे त्याच्याशी समझौता करणारा त्याहूनही मोठा गुन्हगेार असतो. 

म्हणून माझ ेपवहल ेतीन पती गुन्हगेार आहते पण मी त्यांना दोष देत नाही कारण, त्यांच्या आईचा 

मिाळपणाचा गुण त्यांच्यात आला आह.े आमची सास ूसदैि अशीच पडखाऊ म्हणून मलासदु्धा 

खूप भोगािे लागले आह ेपण आता नाही. त्यानंतर द्रौपदी आपल्या धाकट्या दोन पतींकडे पहात 

म्हणते, अहो माझ ेसरंिक पती, आपली माता माद्री विरांगना होती. ती तुमच्या वपत्याबरोबर 

युद्धभूमीिर लढण्यासाठी जात होती. तुम्ही त्या प्रमाणे आपल्या आईचे रक्त वसद्ध कराल असें मी 

समजते. मी सुद्धा यज्ञजा माझ्या भािाप्रमाणे विरांगना आह,े आपण आपल्या त्या िारसाची बूज 

राखली पावहजे. आपण पांच गांि मागता कामा नये. आमचे सगळे ि तुमचेसुद्धा वशिा म्हणून 

काढून घ्याियाची ताकीद त्या नराधमाला ददली पावहजे. पुन्हा ती त्या तीन पतींकडे पहात 

कुवत्सतपणे बोलते, अहो ब्रह्मचारी, तुम्ही तुमच्यातील लोकपालालंा विसरला अहात, तेव्हां 

तुम्हीसुद्धा तपश्र्चयाव करण्यासाठी िनात जा, कारण तोंच एक मागव दयुोधनाने तुमच्यासाठी 

ठेिला आह,े तुम्हाला पांच गािांची तरी काय गरज आह,े ब्राह्मणांप्रमाण ेवभक मागत स्िगावचा 

रस्ता पकडा. तुमचे वनतीशास्त्र तुम्हाला तेंच करण्याचे वशकित आह ेपरंतु, आमचे वनतीशास्त्र 

िेगळे सांगते ि त्या प्रमाणे आम्ही म्हणजे माझ ेधाकटे दोन पती ि त्यांची सेना कौरिांचा नाश 

करण्यासाठी जाण्यासाठी सज्ज आहोत. ते ऐकल्यािर सत्यकी आवण त्याचे सैवनक पुन्हा एकदा 

मोठ्याने ओरडून त्यांची लढण्याची उत्सुकता दाखितात. श्रीकृष्ण मंदपणे वस्मत करत ते सगळे 

पहात असतो. त्यानंतर कृष्णा दामोदराकडे पहात बोलते, अहो भगिान, आता आपण जात अहात 

तर असे पहा कीं, मला न्याय वमळेल. मी पथृ्िीिर अशी एक कन्या आह ेजी यज्ञकंुडातून बाहरे 

आली आह.े मी दषृ्टदु्यम्नाची बवहण आह.े माझा वििाह अजवमदा घराण्यात झाला ि मी पंडंूची 

सून झाले, मी सगळ्या पांडिांची राणी आह.े वजने इंद्रप्रस्थािर राज्य केल ेआह.े माझ्या पांच 

निर् यांपासून मला पांच राजपुत्र झाले आहते. ते सगळे महारथी झाले आहते. ते सगळे तुला मनाने 

मानतात. माझ्या सारखीचे ह ेकेस, ती वतचे केस दाखित, बोलते, धरून मला भर सभेत खेचून 

आणल ेतो केिळ माझा नव्ह ेतर माझ्या सासर् याचा सदु्धा अपमान होत होता. ते होत असतांना 

ह ेमाझ ेपांच निरे नुसते तोंड पहात बसल ेहोते. मला काय िाटल ेअसले त्याची तू नुसती कल्पना 

कर. माझ्या ह्ा निर् यानंा माझ्या, त्यांच्या वपत्याच्या इज्जतीची लाज िाटली नव्हती, ते 

वनतीशास्त्राचे धडे वगरित बसले होते. मी "मला िाचिा, मला िाचिा", असं ओरडत होत्ये परंतु, 

ह ेमाझे पती कांहीं करत नव्हते. त्यानंतर मी चतुराईने माझ्या ज्येष्ठ सासर् याकडे गेले ि त्यांना 



विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली ि माझ्यामुळें ह्ा नकत्यांची सटुका झाली. पुन्हा तोंच डाि 

खेळला गेला ि आम्ही पुन्हा त्या द्युताच्या भोिर् यात अडकलो ते ह्ा महान वनतीशास्त्रीमुळें, असें 

बोलत ती त्िेषाने युवधष्ठीराकडे पहाते. मी अशा निर् यांचा वधक्कार करते. माझे धाकटे दोन पती 

त्यािेळी मोठ्यांच्या दबािाखाली त्यािेळी गप्प बसले होते पण आता ते गप्प बसणार नाहीत. ह े

तू अरे जनादवना, आता पावहलसे. आता आम्ही आमच्या मनाप्रमाणे करणार आहोत. त्या 

नराधमाचा बळी घेणार आहोतच, मग ह ेमहान वनतीशास्त्री आमच्या बरोबर येिोत अगर न 

येिोत. मला तुझा मदत पावहजे. माझे दःुख समजून घे. मी वभष्म आवण धतृराष्ट्र ह्ा दोघांची सून 

आह.े ते सदु्धा मला िाचिू शकल ेनाहीत. मी माझ्या तीनही मोठ्या पतींचा वधक्कार करते. जर 

तुला माझ्याबद्दल जराशी तरी भािना असले तर तू त्या दयुोधनािर रागािशील आवण त्याचा 

नाश करवशल.                           

िैशंपायन पुढ ेबोलतात, द्रौपदी ते बोलत असतांना वतच्या डोळ्यांतून अश्रूच्या धारा 

लागल्या होत्या वतचे िरचे िस्त्र त्या अश्रूंनी वभजले होते. ती पुढे बोलते वतचे काळेभोर केस हातात 

धरून की, ह े माझे केस त्या नीचाने त्याच्या पापी हाताने घट्ट पकडले होते. मला तो ह्ा 

सगळ्यांच्या समि खेचत होता ि ह ेमदव खाली मान घालून बसलेल ेहोते. ते बसललेे म्हणून ह े

धाकटे सुद्धा गपचूप बसले होते. माझे िदृ्ध वपता आवण माझा भाऊ ह्ांना माझ्या अपमानाचा 

िचपा काढाियाचा आहे. त्यासाठी आम्हा सगळ्यांना ह ेयुद्ध हिे आह.े माझ्या पांचही मुलांना 

युद्ध पावहजे. त्यांना त्यांच्या आईच्या अपमानाचा सूड उगिाियाचा आह.े जेव्हां त्या दःुशासनाचे 

हात उखडून काढल ेजातील ज्या हातांनी त्याने माझे केस पकडल ेहोते तेव्हांच माझी शांती होईल. 

मी तेरा िषें त्या गोष्टीची िाट पहात आह.े माझ्या हृदयात ती आग धुमसत आह ेआवण आताच्या 

वभमाच्या गचाळ िक्तव्यामुळे ती आग आणखीनच भडकली आह.े रािसांचा बळी घेणारा आता 

त्याच्या भेकड भािाच्या नादी लागून वनतीशास्त्र बोलायला लागला आह.े ते बोलताना ती वतचे 

अश्रू आिरू शकली नाही ि जोराजोराने रडू लागली. त्या आकांताचे पडसाद तेथे जमलेल्या 

सैवनकांत उमटू लागतात. तेथील िातािरण तापलेले होते. आता द्रौपदीच्या त्या रडण्यामुळें 

पररवस्थती वनयंत्रणाबाहरे जाईल ह े लिात घेऊन कृष्ण मध्येच वतला थांबितो ि वतला 

सगळ्यांच्या समि सांगतो, "अहो पांचाली, तुझ्या ह्ा रडण्याचे पडसाद पुढे उमटणार आहते 

जेव्हां कौरि ठार मारले गेल्यािर त्यांच्या बायका गळा काढून ह्ापेिा मोठ्याने आकांत करणार 

आहते. सगळे भारत कुळ नष्ट होणार आह ेतुझ्यािरील अत्याचाराची फार मोठी ककंमत ते देणार 

आहते. ह ेलिात असू ंदे. आम्ही जरी ह ेशांतता कराराचे नाटक करत असलो तरी तुला जे हि ेतेंच 

होणार आह.े त्या यदु्धात युवधष्ठीराच्या नेतृत्िाखाली वभम आवण अजुवन ि तुझे दोन धाकटे पती 



कौरिांच्या कुळाचा संहार करणार आहते. म्हणून तू अशी रडू नकोस. ह्ा नाटकाची गरज आह े

उद्याच्या मुत्सद्देवगरीसाठी. युद्ध होणार ि त्यात तुझ्या अपमानाचा सूड उगिला जाणार आह े

म्हणून तू वनलश्र्चंत रहा. मला माझे काम कराियाला जाियाला पावहजे. कौरिांची िेळ आली 

आह.े कारण ते सुद्धा यदु्ध मांगत आहते. माझी ही िाणी अभेद्य आह.े एकिेळ आकाश खाली 

कोसळेल, वहमालयाचे तुकडे होतील, पथृ्िी दभुंगेल पण माझ ेिचन कधी मांगे होणार नाही. तुझ े

अशू्र आिर, माझ्या भवगनी, लिकरच तू ह्ा जगाची राणी होणार आहसे, ह ेमाझे शब्द आहते.  

भगित यान पिव भाग ब्यांऐंशीिा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग त्र्यैंऐंशीिा  

 

 

अजुवन बोलतो, तू आम्हा सगळ्यांचा चांगला वमत्र आहसे. तू दोनही पिांना वप्रय 

आहसे. म्हणून तूच असा समझौता करू शकतोस. अशा कामात तू चांगला तरबेज आहसे. त्यासाठी 

जा आवण बघ काय होते ते. त्या वशघ्रकोपी दयुोधनाला जस ेसांगाियाचे ते तू जाणतोस तसें कर 

ज्यामुळें सगळ्यांचे भले होईल. त्यानंतर जे होईल त्याची जबाबदारी त्यांची असेल. माझ्यामते 

तू जमलेतर कौरिांच्या बायकांनासुद्धा भटे आवण युद्धापासून त्यांच्या निर् यांना परािृत्त 

करण्यासाठी सांग. मला िाटते ते जास्त पररणाम कारक होईल.  

श्री भगिान बोलतात, "मी तेंच करणार आह.े चांगुलपणाच्या तत्त्िाप्रमाणे ह ेकरणे 

अगत्याचे ठरते. 

िैशंपायन पुढे सांगतात, रात्र संपल्यािर पूिेकडून सूयवलबंब उगिते. मैत्र मुहूतव सुरू 

झाला होता. सूयावचे दकरण अजून मंद होते, मवहना कौमुद कार्तवकेय होता, रेिती नित्र उगिल े

होते, शरदऋतु नुकताच संपला होता. सगळीकडे वपकं तयार झालेली ददसत होती. अशा महुूताविर 

जनादवन ब्राह्मणांचे िचन ऐकून त्यांचे आवशिावद घेऊन सकाळचे सगळे विधी उरकून सूयावची आवण 

अग्नीची पुजा करून त्यानंतर अग्नीला प्रदविणा करून शुभ गोष्टींचे दशवन घेऊन तो मग सत्यकीला 

सांगतो कीं, त्याचा रथ तयार करािा. त्यात कृष्णाचे शंखू चक्र आवण गदा घेतललेे असा तयार 

केललेा रथ घेऊन तो वनघतो. दयुोधन, दःुशासन, कणव आवण शकूनी ह्ांच्या भरिशािर न रहाता 

प्रसंगी ती हत्यारं उपयोगी येतील अशा खबरदारीने तो जय्यत तयारीने वनघतो. कृष्णाचे सहायक 

त्या प्रमाणे सगळी व्यिस्था करून रथ सज्ज होतो. जगाच्या अंतकाळी जसे तेज असेल तसे तेज 

त्या रथाला होते. त्याच्या रथाच्या पताकेिर चंद्रकला आवण सूयव होते. त्या रथाला सुगंधी 

फुलांच्या माळांनी सजिलेल े होते. त्यावशिाय अनेक रत्न त्या रथाच्या सजािटीत िापरलेली 

होती. त्या रथाच्या सरंिणाथव विशेष व्यिस्था केलेल्या होत्या. त्यातील आसनं िाघाच्या 

कातड्यांमी होती. त्याला कृष्णाचे आिडते घोड ेशैि आवण सुग्रीि जोडलेल े होते. त्यावशिाय 

मेघपुष्प आवण िल्हक असें आणखीन दोन घोडे सजिून जोडले होते. रथाच्या दांड्यािर पताका 



होती त्यािर गरूड येऊन बसला. तो बसतांना मोठा आिाज झाला. त्याचा सारथी शौरी येऊन 

बसला. त्यांने सत्यकीला सुद्धा येण्याचे सांवगतल ेि असें ते सगळे वनघाले. त्या रथाच्या आिाजाने 

सगळे आकास आवण पृथ्िी हादरून गेली. ते वनघाले तशी शभुलिणं ददसू लागली. िातािरण 

स्िच्छ झाले. अनेक पिी त्यांच्या रथाबरोबर उडत होते. िवसष्ठ, िामदेि, भूररदु्यम्न, गया, क्रथ, 

शुक्र, कौवशक, आवण भृगु कृष्णाच्या उजव्या बाजूला उभ ेददसत होते. कृष्णाच्या पाठून युवधष्ठीर, 

वभम आवण अजुवन जात होते. त्यांच्या मागून माद्रीची दोन लेकरं जात होती. कृष्णाला अवभिादन 

करण्यासाठी थोर िवत्रय, चेकीतन, धृष्टकेतु, द्रपुद, काशीनरेश, वशखंडी, दषृ्टदु्यम्न, विराट आवण 

त्याची मुलं, केकय राजपुत्र त्यात होते. असें सगळे कांही अंतर प्रिास करतांत ि नंतर 

ररिाजाप्रमाणें परत दफरतात. त्या आधी तो कंुतीचा ज्येष्ठ पुत्र गोलिंदाला आललंगन देतो. आवण 

बोलतो, "आमची माता वजने आम्हाला जन्म ददला, जी सतत उपिास आवण तपस्या करत असत,े 

पुजापाढातवजचा सगळा समय जात असतो, जी देि आवण माणसें सगळ्यांचे सन्मानपूिवकपण े

स्िागत करते, वजने िररष्ठांची सेिा केली, वजने आम्हाला प्रेम ददल,े वतच्या प्रेमात आम्ही सदैि 

असतो, दयुोधनाच्या सगळ्या कारिायांपासून वतने आम्हाला िाचिले, अशा आमच्या मातेची 

चौकशी कराियाला विसरू नकोस. वतला सांग आम्ही वतची सदैि आढिण करत असतो. वतला 

आमच्या ितीने नमस्कार कर आवण आमच्या ितीने वमठीसुद्धा मार. कांहीं कारण नसतांना वतच्या 

लग्नापासून वतने फक्त कष्ट केले आहते. वतने कधी तक्रार केली नाही. कशा पररवस्थतीत वतने 

आम्हाला मोठं केला ते आम्हालाच मावहत. मला माझ्या आईला सुखाचे ददिस दाखिाियाचे आह.े 

आम्हीन जेव्हां िनिासात गेलो तेव्हां ती आमच्या मागे धाित येत होती. ते वतला मी शेिटचे 

पावहले आह.े त्याला बरीच िषे गेली आहते. त्यानंतर वतचे दशवन आम्हाला झालेल ेनाही. दःुख 

माणसाला मारत नाही म्हणून ती बहुधा अजून जीिंत आह.े त्याच प्रमाणे आमचे िडीलधारे 

वभष्म, द्रोण, कृप, विदरू आवण धृतराष्ट्र राजा िल्हीक ह्ा सगळ्यांना माझा नमस्कार सांग, 

त्यानतर तो भगिंताच्या भोिती एक प्रदविणा घालतो. रथ पुढे सािकाशपणे जात असतो, अजुवन 

पुढे गेल्यािर कृष्णाला सांगतो, "अरे दशहावच्या कुळातील माझ्या वमत्रा, जेव्हां ते िनिासचे ठरल े

तेव्हां परत आल्यािर आमचे आम्हाला परत देण्याचे ठरले होते सगळ्या राजांच्या समि. त्यांचा 

सन्मान होईल ि ते एका मोठ्या सहंारातून िाचतील. परंतु, त्यांची लोभी दबुुवद्धी तशीच रावहली 

तर मी त्याच्या बरोबर असणार् या सगळ्या िवत्रयांचा सिवनाश करणार आह ेते त्यांना सांग".  

िैशंपायन पुढे सांगतात, ते अजुवनाचे बोलणे ऐकून वभमाला आनंद झाल्याचे ददसते. 

तो पंडुपुत्र संतापाने थरथरत होता. तो जोरांने ओरडतो, ती आरोळी ऐकून सगळे तेथे जमलले े

योद्ध ेथरकाप ूलागतात. हत्ती मुततात आवण हगतात. अजुवन ते कृष्णाला वमठी मारतो ि सांगून 



परत जातो. त्यानंतर सगळे राजे तेथेच उभ ेरहातात ि कृष्णाचा रथ हस्तीनापुराच्या ददशेने 

वनघून जातो. िासुदेि दारुकाला सांगतो, आकाशातून रथ ने, त्याप्रमाणे ते जात असतांना त्यांना 

कांहीं ऋषी ददसतात. ते सूयावसारख ेचमकत होते. ते त्या िाटेत रथाच्या दतुफाव असें उभ ेहोते. 

त्याना पाहून कृष्ण त्याचा रथ थांबितो ि त्यांना नमुन नमस्कार करतो. त्यांना विचारतो, "काय 

पररवस्थती आह?े जगात शांतता आह े कां? पणु्यकायव कस े चालल े आह?े बाकीचे तीन िणव 

ब्राह्मणांचे ऐकतात कां? तुम्हाला तुमच्या कामात यश प्राप्त होत आह ेकां? आता कोठे चालला 

अहात? कोणत्या उद्दशेाने जात अहात? मी तुम्हाला कांहीं मदत करािी असें िाटते कां? तम्हाला 

कोणत्या कामासाठी पृथ्िीिर यािे लागत आह"े? ते ऐकल्यािर त्यांच्यातील एक ऋषी, 

जमदाग्नीचा मुलगा, जो ब्रह्माचा वमत्र आह,े त्याला भेटून वमठी मारतो. बोलतो, "अहो दशहाव, ते 

सगळे पुज्य तपस्िी त्या तुझ्या संभाषणाची िाट पहात आहते कारण त्यानंा ते ऐकाियाचे आह ेजे 

तू तुझ्या वमत्राशी (अजुवनाशी) करणार आहसे. पुढे होणार् या युद्धाच्या सुरूिातीला. जेव्हां 

पृथ्िीिरील सगळे िवत्रय एका रठकाणी जमलेले असतील. तेव्हां वभष्म, द्रोण िगैरे सदु्धा उपवस्थत 

असतील. अहो यादिाच्या लसंहा, आम्ही तेथ ेआकाशात एकत्र राहून तुझी िाणी ऐकणार आहोत. 

त्या वनवमत्ताने आपण पुन्हा भटेणार आहोत. आता तू वनिांतपणे जा त्या कौरिांच्या सभेकड.े 

भगित यान पिव भाग त्र्यांऐंशीिा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग चौर् याऐंंशीिा 

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, जसा तो शत्रुघ्न त्याच्या रथातून हवस्तनापुरी वनघतो त्याच्या 

मागून दहा सशस्त्र भरून योद्ध ेसगळ्या लढण्याच्या तयारीने जात असतात. त्यांच्या बरोबर एक 

हजार पायदळ असत.े त्यावशिाय हजार घोडदळ, शेकडो इतर लढिय्ये त्याचं्या बरोबर वनघतात. 

त्यांच्याकडे सगळ्या प्रकारचे सावहत्य असते.  

जनमेजय विचारतो, "तो महान योद्धा, दशहव कुळाचा राजा त्याचा प्रिास कसा करत 

होता? त्याना कांहीं शुभलिण ंददसली का"ं?  

िैशंपायन सांगतात, आता माझे ऐक, मी तुला सगळे स्िाभाविक ि कृवत्रम लिण ंजी 

त्यांना ददसली ती सांगतो. तेथ ेआकाशात ढग अवजबात नव्हती, तरी आकाशात विजा चमकत 

होत्या, तुरळकपणे असलेली ढगं जोराचा पाऊस त्या रथाच्या मागून देत होत्या. सात मोठ्या 

नद्या लसंध ू धरून ज्या साधारणपण े पूिेकड े िहातात त्या पवश्र्चमेकड े िाहू लागल्या होत्या. 

सगळीकडे आगी लागल्या होत्या. तलाि आवण विहीरी पाण्याने तुडंूब भरून गेल्या होत्या. 

सगळीकडे भर ददिसा अंधार िाटत होता. तशा कारणांने ददशांचा अंदाज करता येत नव्हता. 

आकाशातून मोठे आिाज येत होते ज्याचे कारण समजत नव्हते. अस ेसगळ्या देशभर होत होते. 

िायवे्यकडील िारा इतका जोरात िहात होता कीं तो झाडे उपटून फेकून देत होता. हस्तीनापुरात 

मोठे िादळ सरुू झाल ेहोते. ज्या भागातून त्याचा रथ जात होता त्याभागात मात्र सगळे सुदर 

आवण प्रसनं्न होते. आकाशातून सुगंधी फुलांचा िषावि होत होता. त्यामुळे त्यांचा प्रिास सखुकर 

झाला होता. प्रिासात जेथे ते थांबत तेते ब्राह्मण त्यांची स्तुती करण्यासाठी येत होते. िाटेत स्त्रीया 

जंगली सुिावसक फुलं त्या सैवनकांिर टाकत होत्या. प्रिास करत तो सलीभिन नांिाच्या रठकाणी 

येतो. तेथ ेशेतांतून विपुल वपके आललेी ददसत होती. त्यांच्या िाटेतील गांिातून मध आवण इतर 

खाद्य पदाथांची लयलटु होती. लोकं त्यांचे स्िागत करत होते. उपप्लव्यचे रवहिासी सखुात होते. 

त्यांच्यािर कोणी आक्रमक येत नव्हते. त्यांना कृष्णाचे दशवन घ्याियाचे होते. त्याचे सगळीकड े

स्िागत होते, लोक त्याची पुजा करत होते. तसे करत तो िृकस्थल कडे पोहोचतो. त्यािेळी 



संध्याकाळ झाली होती. तो रथातून उतरतो ि संध्याकाळची पुजा करतो. तो रथाचे घोड े

सोडाियास सांगतो. सगळे आराम करू लागतात. कृष्ण सांगतो आपण येथे रात्र काढाियाची 

आह.े ते ऐकताच त्याचे सिेक तेथ ेरहाण्याची व्यिस्था करतात. तेथ ेरहाणारे ब्राह्मण जे उच्चकुवलन 

होते ि िेदाचे ज्ञान असललेे होते. हृवषकेशाची पुजा करतात. कृष्णसुद्धा त्यांचा यथायोग्य सन्मान 

करतो. तो त्यांच्या घरी जाऊन त्याची पुजा स्िीकारत असतो. अशाररतीने त्यांना वमठाई देऊन 

ि त्यांच्याकडील पदाथव खाऊन तो ती रात्र तेथे काढतो.  

भगित यान पिव भाग चौर् यांऐंशीिा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग पंच्याऐंशीिा  

 

िैशंपायन पुढे सांगत असतात, त्या समुारास हरेांच्यामुळे दयुोधनाला चाहुल लागते 

कीं, कृष्ण हवस्तनापुराकडे येत आह ेआवण आता तो िृकस्थलात आह.े ते ऐकून त्याच्या अंगािर 

कंटा उभा रहातो पण िळे पाहून तो ठरितो तीं, त्या जगन्नाथाचे स्िागत तेथे िृकस्थलातच करािे. 

त्याप्रमाणे त्याच्या स्िागतासाठी सगळी व्यिस्था तेथे केली जाते. वभष्म आवण द्रोण आवण संजय 

ह्ांना सदु्धा ते समजते. पांडिांसाठी तो येत आह े त्याचे दयुोधनाला खटकते. सगळी माणस े

त्याच्या येण्याबद्दल बोलत होती. तो पांडिांसाठी येतो ते सगळ्यांना समजते. त्याचे स्िागत 

कराियालाच पावहजे ह ेतो दयुोधन समजून जातो ि त्यासाठी िृकस्थलात सगळी व्यिस्था तो 

करतो. तो ओळखतो कीं, त्याची योग्य बडदास्त ठेिण्यातच आपले भल ेआह,े म्हणून तो त्याच्या 

स्िागतासाठी रस्त्यातच मोठा शावमयाना उभा करण्याची आज्ञा देतो. त्याची महेरेनजर 

आपल्याला फायद्याची आह ेि जर तो नाराज झाला तर सगळे देि आपल्यािर उलटतील ते तो 

जाणत असतो. तो वभष्माला विचारतो आपल ेकाय मत आह?े वभष्म त्यािर मोठा आनंद व्यक्त 

करतात. दशहावचे स्िागत केलेच पावहजे ते सांगतात. अशी व्यिस्था करा कीं तो संतुष्ट होईल. 

त्यासाठी रत्नजडीत सजािटी केल्या गेल्या होत्या. धृतराष्ट्रसदु्धा खूष झाले होते कारण तो 

त्यांचासुद्धा वमत्र होता. त्या शावमयान्यात बसण्यासाठी उत्तम प्रकारच्या आसनांची व्यिस्था 

केललेी होती. सुंदर मलुी त्याच्याकड ेलि देण्यासाठी पाठिल्या होत्या. त्यावशिाय मद्य आवण 

इतर पेय े तयार ठेिली होती. स्िगावतील असािी अशी सगळी व्यिस्था केलेली होती. सगळी 

व्यिस्था उत्तम केली आह ेत्याची िाताव तो आपल्या वपत्याला देतो. धृतराष्ट्र संतुष्ट होतो. परंतु, 

कृष्ण त्या सिव सोयींकडे दलुवि करत थेट हवस्तनापुराला पोहोचतो.  

भगित यान पिव भाग पचं्याऐंशीिा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग श्याऐंंशीिा  

धृतराष्ट्र बोलतो, धृतराष्ट्र बोलतो, "अहो विदरू, जनादवन उपप्लव्य कडून वनघाते आहते 

असें ऐकतो आह.े आता तो िृकस्थलात आह ेअसेंसदु्धा समजल ेआह.े जनादवन अहुकांचा प्रमुख आह,े 

सतितांचा सन्माननीय सदस्य आह.े त्याचे सामथ्यव सगळे जाणतात. माधि िृश्र्नींचा संरिक आह.े 

तसेंच तो वतनही जगांचा कताव आह.े िृश्र्नी त्याच्या बुद्धीची फार मोठी तारीफ करत असतात. 

जसें आददत्य, िसु आवण रुद्र बृहस्पतीची करतात. मी सुद्धा त्या महान विभूतीची पुजा करी 

इवच्छतो. ती माझी पुजा मी तुला ऐकिू इवच्छतो. मी त्यात त्याला सोळा सोन्याचे रथ दान करू 

इवच्छतो. त्या प्रत्येक रथाचे सारख्या रंगाचे प्रत्येकी चार उच्च दजावचे िल्हीक जातीचे घोडे देणार 

आह.े त्यावशिाय मी त्याला आठ हत्ती दान करणार आह.े ज्यांचे मध त्यांच्या गंडस्थळातून िहात 

आह े असें माजािर आलेल े ते असतील. ज्यांचे सुळे नांगराच्या फाळासारख े लांब ि मजबूत 

असतील. जे यदु्धात शत्रूचा वबमोड करतील. त्या प्रत्येकासाठी आठ माहूत असतील त्याची 

देखभाल करण्यासाठी. त्याला मी शभंर सुंदर सेविका देईन ज्यांचा रंग सोन्यासारखा असले. आवण 

पुरूष सेिक त्याला जेिढे हिेत तेिढे देईन. मी त्याला ऐंशी हजार लोकरीचे बुरणूस देईन जे मला 

पहाडी लोकांनी भेट ददल ेहोते. चीन मधून आणललेे हरणाची कातडी देईन. त्यावशिाय जे त्याच्या 

योग्यतेचे आह ेते देण्यास तयार आह.े माझी गाडी जी खेचरं ओढतात, तीसदु्धा त्याला भेट म्हणून 

देईल. त्याच्या सगळ्या लोकांच्या वजतक्या गरजा आहते त्यांच्या आठपट मी त्याला देईन. त्याचे 

स्िागत करण्यासाठी माझे सगळे पुत्र, नातिंड त्यांच्या जाम्यावनम्यासह जातील फक्त दयुोधन 

जाणार नाही. एक हजार नर्तवका रस्त्यािरून नाचत जाऊन त्याचे स्िागत करतील. त्या 

लािण्यिती त्यांचे पदर काढून त्यांचे उघड्या चेहर् याने स्िागत करतील. शहरातील सगळ्या 

बायका मुलांना ि रवहिाश्यांना जनादवनाचे दशवन होऊ द्यािे. त्याना सांगा कीं, ते सुयावचे दशवन 

ज्या भवक्तने घेतात, त्याच भक्तीने ते माधिाचे दशवन घेतील. ज्या रस्त्याने तो येईल  ते रस्ते 

पाण्याने स्िच्छ धुतलेल ेअसल ेपावहजेत. रस्त्यािर तोरण,ं पताका लािलले्या असतील ज्यामुळें 

त्याला समजेल कीं कौरि त्याचा दकती सन्मान करत आहते. दःुशासनाचे घर दयुोधनाच्या 

घरापेिा जास्त प्रशस्थ आह े म्हणून त्यामध्य े त्याची रहाण्याची व्यिस्था करािी. ह े सगळे 

लिकरात लिकर झाल े पावहजे. त्या घरात आमची सगळी सपंत्ती ठेिलेली आह.े सगळ्या 

सुखसोयी आहते. त्याचा अनुभि िशृ्र्नींच्या प्रमखुाला, कृष्णाला आला पावहजे.  

भगित यान पिव भाग श्यांऐंशीिा संपला 



भगित यान पिव  

भाग सत्याऐंंशीिा  

 

 

विदरू धृतराष्ट्राला बोलतो, "अहो राजश्री, आपल्याला सगळ्या जगात मान्यता आह.े 

आपल्याला सगळे प्रेम देतात, ह्ा ियात आपण जे बोलता ते शास्त्र संम्मतच असणार, आपले मन 

नेहमी काबूत असणार, आपण जेव्हां बोलता तेव्हां ते पूणव विचार करूनच असणार, जसें 

दगडािरील रेष असािी. आपले बोलणे शहाणपणाला धरूनच असणार. अहो राजे, आपल्या कृपेने 

सगळ्यांचे भले होत असते, त्यासाठी आता िळे आली आह ेकीं, तो शहाणपणा ि ती दरूदषृ्टी 

िापरून आपण आपल्या मुलांचे, नातिांचे ि इतर आपल्या आप्तांचे प्राण िाचिािेत जे आपल्याला 

वप्रय आहते. आपण कृष्णाला ते देण्याच्या गोष्टी करता कारण तो आपला सन्मामनीय पाहूणा 

आह.े अगदी पथृ्िीसुद्धा देण्याच्या गोष्टी करत अहात. परंतु मला नाही िाटत तुम्ही ते खरोखरच 

त्याला देऊ इवच्छता. अशा गोष्टी करणे ह ेफसिणूकीचा प्रकार ठरतो ह ेतुमच्या लिात येते कां? 

असें िर िरचे बोलून काय साध्य होणार आह?े आपला खरा उद्देश कोणता आह ेते मला समजत 

आह.े ते पांच पांडि फक्त पांच गांि मांगत आहते ते त्यांची अफाट संपत्ती जणूकाय तुम्हाला दान 

करत आहते. ते त्यांना तुम्ही देऊ शकत नाही आवण ह्ा दानाच्या बाता कां मारता? त्यांच्याशी 

शांतता करार करण्यास तुम्ही तयार नाही. आवण त्याचिेळी त्या प्रबळ िृश्र्नीला लांच देऊन 

आपलेस ेकरण्याचा मानिी प्रयत्न करत अहात. त्या प्रकारे तुम्ही पांडि आवण कृष्ण ह्ांच्यात फूट 

पाडण्याचा डाि खेळत अहात ह ेकोणाही धूतव माणसास सहज समजण्यासारखे आह.े अहो राजन, 

अशाररतीने आपण त्यांच्यात फूट पाडू शकणार नाही. तो कृष्ण मानि अितारात असला तरी 

भगिान आह ेह्ाचा आपल्याला विसर पडला आह ेकां? ते नर आवण नारायण जोडी युगायुगाची 

आह ेत्यांच्यात फूट कशी पडेल? ते दोन नाहीत, ते एकच आहते ह ेतुमच्या कस ेलिात येत नाही. 

दकती मूखव झाला अहात पुत्रप्रेमापोटी. त्याचे पाय धुणे, त्याला अघ्यव देणे, आवण नेहमीची 

औपचाररक चौकशी करणे एिढेंच आपण त्याच्यासाठी करू शकतो. दसुरी कोणतीही गोष्ट तो 

स्िीकारणार नाही. त्याची कृपा जर आपल्याला हिी असेल तर त्यांला जे पावहजे तेंच तुम्हाला 

द्यािे लागेल. बाकीच्या ह्ा गोष्टी त्याच्याकडे आहतेच, तुमच्याकडून घेण्याची त्याला गरज नाही. 

केशिाला शांतता करार पावहजे, ज्यानुसार आपल्याला त्यांचे राज्य त्याना द्यािे लागेल. दसुरे 



कांहीं चालणार नाही. कृष्णाला पांडि आवण कौरि एकत्र सखुाने रहािेत असें िाटते, ते तुम्ही 

त्याला देऊ शकता का"ं? त्याचा सल्ला घ्या, आपण दयुोधनाचे वपता अहात ि पांडि आपल्याला 

मुलासारख ेआहते. आपण िडील अहात त्या सगळ्यांचे. म्हणून आपण त्या प्रमाण ेिागल ेपावहजे. 

म्हणजे आपला मान राखला जाईल.  

भगित यान पिव भाग सत्यांऐंशीिा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग अठ्ठ्ठ्यांऐंशीिा 

 

 

दयुोधन ते ऐकून बोलतो, "जे विदरू काका सांगतात कृष्णाबद्दल ते सगळे सत्य आह.े 

जनादवन खरोखरच पांडिांशी विशेष प्रकारे जोडलेला आह.े त्याला त्याचं्यापासून िेगळे करणे 

शक्य नाही. तसा प्रयत्न करणे ह ेसदु्धा िेडगळपणाचे ठरेल. त्याला लांच देण्याचा प्रयत्न करण्याने 

उलट आपली प्रवतमा त्याच्या समोर खराब होईल. परंतु, तो पुजनीय आह ेहसेदु्धा वततकेच खरे. 

परंतु, ह्ा पररवस्थतीत त्याची पुजा करण्याचा असा अथव काढला जाऊ शकतो कीं, मी त्याला 

घाबरत आह.े तेसदु्धा योग्य होणार नाही. असें मला िाटते. शहाण्या िवत्रयांने ह्ा सगळ्या 

बाबींकडे लि ददल ेपावहजे. नाहीतर अशाने आपली नाचक्की होऊ शकते. तरी मी जाणतो कीं, तो 

मोठ्या डोळ्याचा कृष्ण सिव प्रकारच्या सन्मानास पात्र आह.े कोणीही त्याची पुजा करािी असाच 

तो आह.े परंतु, ह्ािेळी नको जेव्हां तो पांडिांच्याितीने बहुतेक करून शांततेची बोलणी 

करण्यासाठी आला आह.े आवण आपण त्यांच्याशी युद्ध करण्याच्या तयारीत आहोत. मला 

कोणत्याही पररवस्थतीत ते युद्ध टाळल ेजाणार नाही असें व्हािे असें िाटते". 

िैशंपायन पुढे सांगतात, दयुोधनाचे ते उद्धटपणाचे बोलण े ऐकून वभष्म 

विवचत्रिीयावच्या मुलास बोलतो, "पुजा करा अगर नका करू, जनादवन कधीच रागाित नाही. 

त्याला दलुविणे मात्र फार मोठी चूक होईल. केशि सदैि आदरणीयच आह.े तो जे करण्यासाठी 

येत आह ेते कोणीही चुकिू शकत नाही. त्याच्या आदर करण्याचा ि त्याच्या येण्याच्या उद्देशाचा 

कांहीं संबंध लािणे चुकीचे आह.े तो जे सुचितो ते वनमुटपणे मान्य कर ि शांतता येणे शक्य असेल 

तर ती आणण्यास मदत कर. त्यातच आपले सगळ्यांचे भल ेहोईल. िासदेुिाच्या मध्यस्थीने जर 

सलोखा होत असले ह्ा भािंडांत तर त्याच्या सारखी उत्तम गोष्ट दसुरी नाही. जनादवन जे बोलेल 

ते नैवतकतेला ि वहताला धरूनच असणार कारण तो दोनही पिांचा वमत्र आह.े त्याच्या कडून 

कोणािरही अन्याय होणार नाही". 

दयुोधन सांगतो, "अहो आजोबा, मी कोणत्याही पररवस्थतीत ही अफाट संपत्ती 

पांडिांबरोबर  िाटून घणे्याच्या विरुद्ध आह.े ऐका माझा बेत काय आह ेह्ा कृष्णासाठी. मी 



त्याला आत्ता कैद करून पांडिांना शह देणार आह.े तो उद्या सकाळी येणार आह.े त्याला अटक 

केल्यानंतर सगळे िशृ्र्नी आवण पांडि आवण सगळी पृथ्िी मला शरण जाईल. त्यासाठी कृष्णाला, 

माझा हा बेत समजता कामा नये ह े लिात घ्या. त्याला बेसािध ठेिाियाचे म्हणजे त्याला 

कळणार नाही कीं मी त्याला कैदेत टाकणार आह"े.          

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, तो दयुोधनाचा भयंकर बते ऐकून धृतराष्ट्र आवण इतर दरबारी 

भयचकीत होतात. त्याचा बाप दयुोनाला सांगतो, "अरे राजा, अशा गोष्टी करू नकोस. अशी प्रथा 

आपल्यात नाही. हृवषकेश येथे पांडिांचा िकील म्हणून येत आह.े त्यावशिाय तो आपला 

नातेिाईक आह ेआवण वमत्र सदु्धा. तो आम्हा सिांचा आिडता सदु्धा आह.े त्यांने आपले कांहीं 

नुकसान केलेल ेनाही मग कोणत्या कारणांने तू त्याला कैद करणार"? वभष्म बोलतात, "तुझा हा 

हलकट मलुगा, धृतराष्ट्रा, त्याचे ददिस भरललेे आहते ह ेखरे पण इतरानंा कां तो मारत आह"े? 

तो फक्त पाप करू शकतो. त्याच्या वहतलचंतकांचे सुद्धा तो िाईटच करणारा आह.े तूसुद्धा त्याच्या 

हलकट कामात भावगदार होत आहसे. लिात असू दे विवचत्रिीयावच्या मुला, कृष्ण त्याला ि 

त्याच्या सगळ्या दोस्तांचा ताबडतोब नाश करून टाकील ि ह ेप्रकरण संपुष्टात आणले. मला 

तुझ्या पापी मुलाच्या बाता ऐकण्याची इच्छा नाही. असें बोलून तो िृद्ध शूरयोद्धा त्या सभेतून 

वनघून जातो.  

भगित यान पिव भाग अठ्ठ्ठ्यांऐंशीिा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकोणनव्िदािा 

 

 

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, भगिान कृष्ण, सकाळी उठून प्रातःकाळचे सिव विधी उरकून 

ब्राह्मणांचा आवशिावद घतेो. त्यानंतर त्याच्या जाम्यावनम्यासह कुरंुच्या नगरीला, हवस्तनापुराला 

प्रयाण करतो. िृशस्थलाचे रवहिासी त्याला वनरोप देण्यासाठी त्यांच्या घरातून बाहरे येतात. तो 

गेल्यािर ते परत त्यांच्या घरी जातात. सगळे धृतराष्ट्राचे वचरंजीि दयुोधन सोडून त्याच्या 

स्िागतासाठी त्यांचे उत्तम कपडे घालून तयार होतात. त्यांच्या बरोबर वभष्म, द्रोण, कृप आवण 

इतर मान्यिर असतात. हवस्तनापुरातील शेकडो नागररक त्याच्या स्िागतासाठी जातात. 

कृष्णाचा कादफला शहरात प्रिेश करतो. त्या नगराचे रस्ते सुशोवभत केलेल ेहोते. सुंदर ललना 

नृत्य करत त्यांचे स्िागत करतात. िातािरणात सगंुध पसरलेला होता. त्या शहरातील बायकामुल ं

त्यांच्या घरातून दरिाज्यातून, वखडक्यांतून डोकािून कृष्णाचा कादफला पहात असतात. सगळे 

िातािरण आनंदमय झाले होते. सगळे िासुदेिाचे दशवन घेण्यासाठी उत्सुक होते. काहीं त्याची 

स्तुती करणारी किन गांत होती. कांही घराच्या गच्चा माणसाने इतक्या भरल्या होत्या कीं, त्या 

त्यांच्या िजनाने खाली कोसळतात कीं काय असें िाटत होते. त्या गदीमुळें कृष्णाचा कादफला मंद 

गतीने पुढे सरकत होता. कांहीं मातानी त्यांची अभवक कृष्णाच्या पायाला लािण्यासाठी त्याच्या 

रथाजिळ आणललेी होती. त्या अभवकांना दामोदर दिुा देत होता. त्यामुळें ती वमरिणूक 

सािकाशपणे सभागृहाच्या ददशेने जात होती. अखेरीस तो सगळा जामावनमा धृतराष्ट्राच्या 

राखाडी रंगाच्या राजिाड्यात येतो. त्या आवलशान िाड्याची तीन दालनं ओलांडल्यानंतर तो 

धृतराष्ट्राच्या दालनात यतेो. तेथ ेतो अंध सम्राट त्याच्या स्िागतासाठी उभा रहातो. त्याच्या सह 

वभष्म आवण द्रोणसदु्धा असतात. त्यावशिाय कृपाचायव, सोमदत्त, िल्हीक सुद्धा असतात. ते सगळे 

कृष्णाचे स्िागत करण्यासाठी आलेल ेअसतात. त्यांची औपचारीक बातचीत होते. माधि सदु्धा 

त्यांना अवभिादन करतो. ज्याच्या त्याच्या मानाप्रमाणे ते होत असत े ररिाजानुसार. त्यानंतर 

द्रोण ि त्यांचा पुत्र अश्वत्थामा ह्ांची विशेष विचारपुस करतो. त्यानंतर धृतराष्ट्र कृष्णाला 

आसनस्थ होण्याची विनंती करतो. तो एका सुंदरशा उत्कृष्ट कारावगरी केलले्या लाकडी आसनािर 

विराजमान होतो. त्या आसनािर सोन्याचा मुलामा होता आवण निीमध्ये रत्नं जडिलेली होती. 



त्यानंतर धृतराष्ट्राचा पुरोवहत माधिाला एक गाय भेट देतो. त्याप्रमाणे दही, पाणी आवण मधाचे, 

मधूपकव  अघ्यव ददल ेजाते. त्या आदतीथ्य करण्याचा औपचाररक विधा झाल्यानंतर, तो गोलिंद 

कांहीं काळ तेथे थांबतो. तेथे कौरिांच्या घरची माणसं त्याच्याशी गप्पा गोष्टी करतात. त्यानंतर 

तो सन्मान घेतल्यानंतर कृष्ण धृतराष्ट्राच्या परिानगीने रजा घेतो आवण विदरूाच्या वनिासस्थानी 

जातो. तेथ ेत्याचे तेथ ेपनुः स्िागत होते. विदरू बोलतो, "मला सांगता येत नाही कीं, मला तुझ े

स्िागत करतांना दकती संतोष होत आह.े तू सािात परब्रह्म मानि रुपात आहसे ि त ेरुप माझ्या 

घरात आले आह,े काय सुदैि आह ेमाझ ेपहा. असें सगळे औपचारीक झाल्यानंतर तो व्यिहार 

चतूर पांडिांच्या बद्दल चौकशी करतो. कृष्ण जो जाणत असतो कीं, विदरू खरोखरच पांडिांचा 

वहतलचंतक आह ेि त्यांच्या भल्यासाठी सगळे कांहीं करणारा आह,े त्याला पांडिांची सद्याची 

पररवस्थती काय आह ेत्याची माहीती सांगतो. ते थोडािेळ त्याबद्दल चचाव करतात.  

भगित यान पिव भाग एकोणनव्िदािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग नव्िदािा  

 

 

िैशंपायन पुढे सांगत असतात, जनादवन, विदरूाशी बोलल्यािर त्याच्या आत्येच्या, 

पाथावच्या दालनात जातो. कृष्णाला आलेला पाहून ज्याचे तेज सूयावसारख ेहोते, ती त्याला वमठी 

मारते. त्याला ती वतच्या आिेदना सांगू लागते. ती वतच्या मुलांच्या आठिणीने व्यवथत झालेली 

होती. दकत्येक िषावत त्यांच्या बद्दल कांहीं समजत नसल्यामुळे वतचा दःुखािेग िाढला होता. 

कृष्णाला सदु्धा वतने अनेक िषावत पावहलेल ेनसते त्यामुळें ती फक्त अश्रू ढाळत असते. त्यानंतर ती 

त्याला बसण्यासाठी आसन देते. तो बसतो ती त्यांची आरती ओिाळते. त्यानंतर ते बोलत 

बसतात. ियापरत्िे सरुकुतलेल्या हाताने ती त्याच्या चेहर् या िरून वतचा हात दफरिते. शोकाकुल 

अशी ती कंठ दाटून आल्यामुळें रडकंुड्या आिाजात बोलते, "माझी मुल ंनेहमी िररष्ठांचा मान 

ठेित आली आहते, ते कधी वमत्राचा अव्हरे करत नसत. तो त्यांचा स्िभाि नाही. त्यांच्या 

विश्वासाचा अशाररतीने गैरफायदा घेतला गेला, त्यांचे सिवस्ि गेल.े कोठे गेल ेमला कोणी सांगत 

नाही. मला विचाराियाची वहम्मत नाही. तुझ्याशी मी जरा मोकळेपणी बोलू शकेन असें िाटत े

कारण, तू माझ्या मलुासारखाच आहसे, माझी मलु ंक्रोध आवण सखु ह्ांच्यािर विजय वमळिलेली 

अशी आहते, ते ब्राह्मणांचे फार करतात. सत्यिचनी माझी मुलं मला यथेे ठेिून िनात गेली मला 

कांहीं सुचत नाही. त्यांना पहाण्याची फार इच्छा होते पण ते कोणाला सागंणार? विदरू भािोजी 

खूप चांगल ेआहते. माझी भवगनीप्रमाणे काळजी घेतात. कारण नसतांना त्यांने ह ेसगळे भोगािे 

लागत आह.े ते रहातात त्या जंगलात िाघ, हत्ती असें िन्य पशु असतात कां? त्यांच्या बालपणी 

ते त्यांच्या वपत्याला मुकले. दकती लहान होते ते तुला काय सांगू. त्यांच्या माता वपत्यांच्या वशिाय 

ते कस ेरहातात, लहानपणी त्यांना उठिण्यासाठी शखंनाद ि बासरी िाजिली जात असें. घरी 

असतांना ते त्यांच्या आवलशान घरात रहात होते. त्यांना झोपण्यासाठी मऊ ररंकू हरणाच्या 

कातडीचे वबछाने होते. ते जेव्हां िनता त्याच्या वपत्याच्या काळात रहात होते सकाळी हत्तींच्या 

वचत्काराने ते उठत असत. रथांच्या चाकांचा आिाज आवण भजनाच्या आिाजाने ते उठत असत. 

ब्राह्मणांच्या िेदोच्चाराने त्यांची पहाट जात असें. त्यानंतर ते श्रीमंती झगे घालून ब्राह्मणांना दानं 

करत असत. त्या बदल्यात त्याना काय वमळाल ेते तू पहात आहसे! आता ते जंगलात झाडांखाली 



झोपत असतील. भोिती िन्यपशुंचा िािर असणार. मला माहीत आह ेकारण मी माझी सित 

माद्री तशा िनात त्यांच्या वपत्याबरोबर रावहलो आहोत. ह े सगळे काय झाल े आह.े कोणत्या 

कमावची त्यांना अशी सजा झाली आह े ते मला समजत नाही. जे सकाळी िाद्यांच्या सुमधून 

आिाजाने उठत ते आता िन्यपशुंच्या ओरडण्याने उठत असतील. त्यांना अनेक सेिकांची सिय 

होती इंद्रप्रस्थात तुला मावहत असतील ते ददिस. आता िनात त्यांची सेिा कोण करणार? माझ्या 

मुलांनी बाह् शत्रूंपेिा आतील ररपूचा पराभि करण्यास जास्त प्राधान्य ददले होते ह ेतू जाणत 

असवशल. क्रोध, लोभ, मोह अशा आंतररक ररपूचंा त्या माझ्या सगळ्या मुलांनी पराभि केला 

आह.े ते वस्थतप्रज्ञासारख ेझाल ेहोते. अशा गुणी जनांना ब्रह्मा अशी सजा कां करत आह ेते तू मला 

सांग. त्यांचे कोठे चुकले म्हणून ही वशिा ते भोगत आहते. ते सतत चांगुलपणा, माणूसकी आवण 

भूतदया ह्ा तीन धोरणाने आपले जीिन जगत होते त्यात काय कमी झाल ेते मला त ूआता सांग 

मी तुला विचारते कारण मला माहीत आह ेकीं, तू ह ेसगळे चांगल ेसमजतोस. प्राचीन काळी 

होऊन गेलेल्या श्रेष्ठ राजषी अम्िररष, मंदीअत्री, ययावत, नहूष, भारत, ददलीप आवण वसिी 

ह्ांच्या योग्यतेचे तप ते करत असतील. पुण्ण्यापवलकडे ते कांहीं करूच शकत नाहीत, ज्यांचा 

कधी गुणग्राहीपणात गोंधळ होत नाही, ते वतन्ही जगाचे नृप होण्याच्या योग्यतेचे असतांना त्यांना 

अस ेकां जगािे लागत आह ेते मला समजत नाही. हांच कां ब्रह्माचा न्याय आहे? माझा मोठा 

मुलगा न्यायी, कोणािरही अन्याय न करणारा, वनतीमान, धमवज्ञ. दसुरा वभम, मोठा शक्तीमान, 

िार् याच्या िेगांने जाणारा, ज्याने अनेक रािस त्याच्या हातांने मारल ेआहते असा बलिान ज्याची 

शक्ती इंद्रासारखी आह,े तो काय करत आह ेआता मला माहीत नाही. अशी वहम्मतिान मुलं पण 

त्यांचे विधीने काय हाल करून ठेिल े आहते पहा. वतसरा मुलगा अजुवन, दकती सुंदर आवण 

शस्त्रविद्येत प्रिीण ज्याचा वपता सािात शक्र तो काय करत आह ेते मला सांग. ते सगळे त्यांच्या 

मोठ्या भािाच्या आज्ञेत रहात होते कारण मी त्यांना तसे करण्याचे सांवगतले होते. माझे ते तीन 

मुलगे कातविीयावच्या तोडीचे आहते. उजेमध्य े ते आददत्याच्या बरोबरीचे आहते, संयमात ते 

सािात पृथ्िीसारख ेसंयमी आहते. व्यिस्थापन कौशल्यात ते इंद्रासारख ेआहते. त्यांनी माझ्या 

समि सगळी पथृ्िी लजंकली आवण तो मोठा यज्ञ वसद्ध केला, राजसुय यज्ञ. कोठे गेली ती सगळी 

उजाव कीं त्यांने असें ददिस भोगािे लागत आहते. त्यांची पत्नीसदु्धा त्यांच्या बरोबर असत ेत्या 

मुलीचा काय अपराध कीं, ती िनात रहात आह ेत्यांच्या बरोबर. माझा वतसरा मुलगा धनंजय 

तुझा वमत्र त्याचे काय झाले आह?े माझा चौथा मुलगा सहदेि त्याची रथ चालिण्याची कसब 

अवद्वतीय आह,े त्याला कोणी हरि ूशकत नाही असा माद्रीचा मलुगा तो कसा आह.े मला त्यांची 

फार लचंता लागते कारण अरें कृष्णा, त्यांच्या मातेस, मी शब्द ददला आह ेकीं, मी वतच्या मलुांची 

वततकीच काळजी करेन वजतकी माझ्या पोटच्या मुलांची परंतु, पहा काय दैि दफरल ेआवण आमची 



ताटातूट झाली आह.े मी माझ्या सितीला काय तोंड दाखिू? ती स्िगावत बसून मला दोष तर देत 

नाही ना?ं ती माझी शेिटची दोन मुलं त्यांच्या िडील भािांच्या सतत आज्ञेत रहात असतं. 

त्याचं्यािर माझी माझ्या पोटच्या मलुांइतकीच माया आह ेपण मी त्यांना साध ेपाहूसुद्धा शकत 

नाही. दकती गुणी आहते ती दोन माद्रीची मुलं काय सांगू, त्यांची मला नेहमी जास्त आठिण येते 

ि मी स्ितःला दोष देत रहाते कारण मी त्यांच्या मातेस ददलेला शब्द पाळण्यास असमथव झाल े

आह.े त्यांचे सौंदयव तू पावहल ेआहसे, दकती देखण ेआहते ते दोघे, सािात मदनाचे अितार. म्हणून 

जेव्हां मी द्रौपदीला त्या सगळ्यांची समाईक पत्नी बोलले तेव्हां वतला ते मान्य करािेस ेिाटले 

कारण ते सगळे इतके देखणे आहते कीं, ती त्यांच्या मोहात पडली ि म्हणून वतने ते सगळे पती 

म्हणून स्िीकारले ह ेतुला माहीत नसेल कदावचत, अस ेबोलून त्या वस्थतीत सुद्धा कंुतीला हसून 

आिरेना. माझ्या सगळ्या मलुांत सिावत जास्त वप्रय आह े तो नकूल दकती सुंदर आह े तो, 

आवश्र्िनींचा पुत्र त्याच्या सौंदयावची कोणी तुलना करू नये. त्याची धनुर्िवद्या त्याला अजुवनाने 

वशकिली. त्याचे त्याच्या भािंडांिरील प्रेम िाखाणण्या सारख ेआह.े कोठे आहते ते सगळे, मला 

ते माझ्या ह्ा आयुष्यात ददसतील कां? द्रौपदी मला सून कमी ि मलुगी जास्त होती. वतच्या 

पावित्र्याचे काय सांगू दामोदरा. ती उच्चकुवलन सािात यज्ञजा. अशी सून वमळण्यास मोठे भाग्य 

लागते. ती पंडुच्या सगळ्या मुलांची सारखीच काळजी करत असे. आजसुद्धा ती तशींच करत 

असेल असें मी समजते. एकेकाळी वतच्या सेिेसाठी सेिक सेविकांचा मोठा ताफा असायचा आवण 

आता मी स्ितःचे कपडे स्ितः धूत असले! वतची मुल ंद्रपुदाच्या घरी  ठेिनू ती माझ्या मुलांसह 

िनिासात गेली आह.े तेथे वतचे कसे चालले आह ेकांहीं  माहीती वमळत नाही. वतच्याशी खूप 

बोलािे असें मला िाटते परंतु, ते कसे शक्य होणार ते समज नाही. चौदा िषव झाली वतला पाहून. 

वतला भेटािसेे िाटत,े खपू बोलािेसे िाटते काय करू मी ही अशी अभावगनी काय करू शकते. 

सगळे मनात ठेिून रहाियाचे माझ्या नवशबी आह,े ते भोगलेच पावहजे नाही कां, गोलिंदा? मला 

समजते कीं, माणसाच्या सखुाचा ि त्याच्या त्या जन्मातील कमावचा कांहीं संबंध नसतो. मला 

आठितो तो ददिस जेव्हां त्या हलकट दःुशासनाने माझ्या द्रौपदीला वतचे केस पकडून भर सभेत 

खेचून नेले होते. त्या प्रसगंाच्या आठिणीने माझ्या सिावगाचा थरकाप होतो. मला सांग कृष्णा, 

कारण कीं, तू सगळे जाणतोस असें सगळे म्हणतात, त्यात द्रौपदीचा कोणता अपराध कीं,वतला 

त्या अिस्थेत कोण्या पुरूषाने असें सगळ्यांच्या पढुे खेचून न्यािे, अरे ती सामान्य स्त्री नव्हती, ती 

राजा द्रपुदाची कन्या होती! मी पहात होते, माझे मुलगे, युवधष्ठीर, वभम, अजुवन, सहदेि आवण 

नकूल कांहीं करत नव्हते! मला दकती दःुख झाले असेल त्याची तू कल्पना कर माझ्या दामोदरा. 

काय वमळाले त्या नराधमाला तसे करून? मी पहात होते, तेथे जमललेे प्रवतष्ठीत राजे, सोमदत्त, 

िल्हीक, कृप आपल्या माना खाली घालून बसले होते. कोणी कां नाहीं त्याला अडिल,े त्याला असें 



करण्याचा अवधकार कोणी ददला होता? एक विदरू सोडले तर बाकी सगळे गप्प कां होते? 

माणसाची योग्यता त्याच्या विद्वत्तेने अथिा कुळांने ठरत नाही तर त्याच्या िागणूकीने ठरत असत े

ते मला तेव्हां ददसल.े विदरूाच्या सारखा सज्जन माणूस सार् या जगात वमळणार नाही. मी त्याना 

फार मानते कारण ते माझे खरे बंध ूआहते, दीर नंतर". 

िैशंपायन पुढे सांगतात, कृष्ण भेटल्यामुळे त्या माऊलीला खूप बरे िाटत होते. काय बोल ू

आवण दकती बोलू अस ेवतचे झाले होते. वतच्या इतक्या िषावच्या दडलले्या भािनां िेगांने वतच्या 

मुखातून बाहरे येत होत्या. ती कृष्णाला विचारते, माझ्या पवतने एक हरणची मृगया केली ि 

त्यामुळें त्यांचे जीिन बदलल े आवण माझ्या मुलांने द्युत खेळून त्याच्या सगळ्या पररिाराचे 

अतोनात नुकसान केल ेआह.े मला सांग, अरे कृष्णा ह ेदोन छंद प्राचीन काळापासून राजांचा नाश 

करत आहते, ते कधी थांबणार आह ेकां? त्यासाठी कोणा दसुर् याला दोष देण ेदकतपत योग्य होईल. 

कोणी कांहीं सांवगतले म्हणून स्ितःची बुद्धी गहाण ठेिणे ि त्याला नैवतकतेचा आधार असल्याचे 

दाखिून स्ितःची चूक लपिण्याचा प्रयत्न करण ेकसें योग्य ठरते. शेिटी दैिाला दोष देण्याचा 

फसिा डाि करण ेह्ात कोणता शहाणपणा आह"े? अशा चुका ते स्ितःला शहाणे समजणारे राजे 

कां पुन्हा पुन्हा करत रहातात. त्यांच्या बरोबर त्यांच्या वप्रय आप्तानासुद्धा ते कशी वशिा करू 

शकतात. एका युवधष्ठीरच्या मखूवपणासाठी दकती लोक दःुख भोगत आहते असे कस े ह े तुमचे 

वनतीशास्त्र!                   

द्युतात हरल्यामुळें त्यांचे राज्य कस ेकाढून घेतले जाते त्यात कांहीं कायावची प्रमाणबद्धता 

असली पावहजे ती कशी नाही? मला त्या सगळ्या गोष्टींचे फार दःुख होते. न्यायाच्या नांिाखाली 

अन्यायाचे समथवन होत होते आवण कोणीही कांहीं बोलत नव्हते. माझ्या मलुांनी ते कस ेि कां 

सहन केल ेत्याचे अजून मला कारण समजलले ेनाही. चौदा िषें माझी मलुं भोगत आहते ज्याचे 

कारण मला अजून समजलेल ेनाही. मी कधी धृतराष्ट्राची ि माझी मुलं असा भेदभाि केला नाही. 

मला आशा आह ेकीं, तू ह्ातून कांहीं मजबूत तोडगा काढशील ि माझ्या मलुांना चांगले ददिस 

ददसतील. यदु्धात माझी मुलं कधीच हरणार नाहीत त्यामुळें जर दयुोधनाला युद्ध कराियाचे असेल 

तर त्यामुळें त्याचाच नाश होणार आह ेह ेस्पष्ट होते. माझ्या सध्याच्या पररवस्थतीला मी मला 

ककंिा दयुोधनाला दोष देत नाही, मी माझ्या जन्मदात्याला त्यासाठी जबाबदार समजते कारण,मी 

खूप लहान असतांने जेव्हां मी चेंडू घेऊन खेळत होते, माझ्या वपत्याने मला त्याच्या वमत्राला भटे 

म्हणून देऊन टाकल ेजस ेपैसे देतात. तेव्हां पासून ह ेसगळे राजेलोकांचे छंद ि त्यातून उद्भिणारे 

व्याप मी पहात आह.े शहाण्याने राजांशी संबंध ठेिू नये असें मला िाटते, कारण असें संबधं केिळ 

दःुख पदरात पाडतात. जसे माझ्या पदरात पडल ेआह.े आपली साधी माणसं जास्त सखुी असतात. 



त्यांचे व्याप छोटे ि त्याचंी दःुखसदु्धा छोटी असतात. अरे कृष्णा, आणखीन एक गोष्ट मी तुला 

सांगते, जेव्हां मी सव्यसाचीला जन्म ददला तेव्हां मी प्रसुतीच्या वबछान्यािर विश्रांती घेत होते, 

त्यािेळी मला एक विलिण आिाज ऐकू आला कीं, "तुझा पुत्र कुरु घराण्याचा नाश करणार आह.े 

त्यानंतर तो जगािर राज्य करील"! तो आिाज पुढे मला सांगत होता, कीं, "माझी मुलं तीन मोठे 

यज्ञ करतील". मला माहीत  नाही ते आिाज कसे आले पण जर त्यात तथ्य असले तर तू ते खरे 

करून दाखिशील असा मला विश्वास आह.े निर् याच्या मृत्यूचा अथिा सपंत्तीच्या नाशाची मला 

काळजी िाटत नाही. मला दःुख आह ेत्या गोष्टीचे कीं मी माझ्या मुलांपासनू दरुािले आह.े त्यामुळें 

मला शांती वमळत नाही. गेली चौदा िषें मी त्यांना पावहलेले नाही कसे माझे होत असेल ते तू 

समजणार नाहीस कदावचत. अशाररतीने जेव्हां लोक भटेेनास ेहोतात तेव्हां ते मले्यात जमा असें 

समजले जाते. त्याप्रमाणे माझी मुलं मला मले्यात जमा झाली आहते आवण मी त्यांच्यासाठी 

मेल्यात जमा आह ेअसें समजल ेपावहजे. दसुर् यांच्या कृपेिर जे जगतात त्यांचा वधक्कार असो. तस े

जगण्यापेिा मरण पत्करले. माझ्या मलुांना सांग माझा वनरोप कीं, तुमच्या िात्र तेजाची झलक 

दाखिण्याची जर िेळ आली तर ते दाखिा, खोट्या नैवतकतेच्या गप्पात अडकून घेऊ नका. खर् या 

िवत्रयांसाठी जगण्यापेिा िीरमरण जास्त श्रयेस्कर असते. तुमच्यािर अन्याय करणार् यांना 

त्यांची जागा दाखिा तरच तुम्ही माझी  मुल ंअसें मी समजेन. माद्रीच्या मलुांना माझा वनरोप दे, 

अरे कृष्णा, ते िवत्रय लपंडाला शोभले असेंच जीिन जगतील तर त्यात मला आवण त्यांच्या 

मातेच्या आत्म्याला खरा आनंद होईल. आता अजुवनाला सांग माझा वनरोप, त्यांने द्रौपदीला जे 

योग्य िाटेल ते करािे आवण आपला पतीधमव वसद्ध करािा. कृष्णा, तुला माहीत आह ेजेव्हां वभम 

आवण अजुवन रागाितात ि लढतात ते देिांना सुद्धा आटपणार नाहीत. त्या सभेत जो तुमचा 

अपमान झाला त्याचा पुरता िचपा माझी मुलं काढतील तरच ती माझी मुलं असें मी समजेन. 

दयुोधन, कणव, दःुशासन ह्ाना त्यांच्या अपमानकारक शब्दांची आठिण करून द्याल तरच मी 

तुम्हाला माझी मलुं समजेन. त्याना सांगा राज्य जाते ि परत वमळते पण अपमान झाला तर तो 

परत करण्यासाठी अपमान करणार् याचा नाश कराियाचा असतो हांच खरा िवत्रय धमव आह े

त्याची आठिण ठेिा. द्युतात हरल ेत्याचे मला विशषे िाटल ेनाही पण अपमान मला जाळत आह.े 

जे युद्ध होईल ते राज्य वमळिण्यासाठी असण्यापेिा द्रौपदीच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी 

झाले तर ते माझ्यामते जास्त योग्य होईल. अपमान कोणत्याही बोलण्याने ि िमा मागण्याने 

अथिा िमा करण्याने दफटत नाही. केिळ अपमान करणार् याचा नाश करण्यानेच तो वमटतो ह े

माझे मत त्यांना सांगा. तू असतांना, त्यावशिाय बलराम, तुझा प्रदु्यम्न, मोठे मोठे योद्ध ेमाझ्या 

पांच पांडिांबरोबर असतांना मला कां लचंता खाते तेंच समजत नाही.           



िैशंपायन पुढे सांगतात, ते सगळे ऐकल्यािर वतचा पुतण्या कृष्ण, वतचे सांत्िन 

करण्यासाठी वतला बोलतो, "आपल्या सारखी शूर मवहला मी पावहललेी नाही. सरुसेनाची मलुगी, 

अजवमदांची सून, उच्चकुलीन वजचा वििाह उच्चकुळात झाला आह,े तुझ ेनेहमीच तुझा पती कौतुक 

करत असें असें सांगतात. वजने शूरयोद्धध्यांना जन्म ददल ेआहते. जी अनेक गुणांनी पररपूणव आह,े 

वजचे शहाणपण विलिण आह,े वजच्यात धीरोदात्तता आह,े वतचे पुत्र वतची इच्छा खचीतच पूणव 

करतील. मला सांगाियाला आनंद होतो कीं, तुझी मुलं तुझ्याच विचारांची आहते ि तेसदु्धा त्या 

अपमानाचा सूड उगिण्यासाठी दयुोधनाला युद्धाचे आव्हान देणार आहते. ते सामान्य 

माणसाप्रमाण ेथोडक्यात समाधान मानणारे नाहीत. त्याप्रमाण ेत्यांची सखु ि दःुख सुद्धा सामान्य 

नाहीत. असें लोक सगळ्या गोष्टी मोठ्या तीव्रतेने करत असतात. त्याना त्यात आनंद वमळतो. 

पांडि आवण तुमची सून माझ्या माध्यमातून आपल्याला िंदन करत आहते. ते स्ितः आता बरे 

आहते. आपल्या तब्यतेची ते चौकशी करत होते. लिकरच ते त्यांच्या सगळ्या शत्रूंचा विनाश 

करून त्यांचे राज्य ताब्यात घेतील आवण द्रौपदीिरील अन्यायाचासुद्धा वहशोब चुकता केला 

जाणार आह.े म्हणून आपण आता दःुखी राहू नका. सगळे तुमच्या मनासारखेच होणार आह"े.  

कृष्णाच्या त्या सांत्िनपर बोलण्याने वतला थोडा धीर येतो असें ददसते. ती जनादवनाला 

सांगते, "अरे महाबली कृष्णा, तू जसे योग्य िाटते तसे कर, माझा तुझ्यािर पूणव भरिसा आह.े 

परंतु, ते करतांना वनष्पाप लोकांना त्रास होणार नाही असें पहा. त्या कामात पापबुद्धी नसािी 

नाहीतर सगळे केलले े फुकट जाईल. मला तुझ्या सामथ्यावची कल्पना आह.े तुझ्या न्याय 

बुद्धीचीसुद्धा मला माहीती आह.े आमच्या िंशात तू एक पुण्याईचा पुतळा आहसे. तंूच सत्य आवण 

बैराग्यांचा मानलबंद ूआहेस. तू महान आहसे. ब्रह्म तुझ्यात सामािलेल ेआह.े म्हणून मी तुझ्यािर 

विश्वास ठेिते".  

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, कृष्ण वतचा वनरोप घेतो, कंुतीच्या भोिती एक प्रदविणा घालतो 

आवण त्या दालनातून बाहरे येतो. तेथून तो दयुोधनाच्या िाड्याकडे वनघतो.  

भगित यान पिव भाग नव्िदािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एक्याणंिािा 

 

िैषंपायन बोलतात, कुतीला एक प्रदविणा घालून तो शत्रूंचा संहार करणारा 

नारायणाचा अितार, ज्याला कांहीं सौरी म्हणून बोलतात, दयुोधनाच्या िाड्यात येतो. तो िाडा 

समृद्धतेने भरलेला ददसत होता. जणूकाय दसुरे इंद्राचे घर असािे. त्याला कोणी रखिालदार 

अडित नाही. कृष्ण तीन प्रशस्त चौक ओलांडून त्याच्या रहात्या घरात येतो ज्याची सजािट अशी 

होती की ते एकाद्या ढगासारख ेददसत होते. त्याच्या लभंती चमकत होत्या. तेथे कृष्ण दयुोधनाला 

त्याच्या लसंहासनािर बसललेा पहातो. त्याच्या भोिती बरेच राजे बसलेल ेअसतात. त्याच्या 

बाजूला दःुशासन, कणव आवण शकूनी त्यांच्या आसनांिर बसललेे असतात. कृष्णाला आललेा पाहून 

दयुोधन उठून उभा रहातो ि त्याचे स्िागत करतो. कृष्णसदु्धा त्याच्या स्िागताचा स्िीकार करत 

इतर कौरिांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार अवभिादन करतो. त्यानंतर तो त्याला ददलले्या आसनािर 

जाऊन बसतो. त्याचे आसन सोन्याच्या जरीने सजिलेल ेहोते. त्यानंतर ररिाजाप्रमाणे कुरु राजा 

दयुोघन त्याला पाणी, मध आवण दही देऊन अघ्यव करतो. एक गाय ददली जाते खाण्यासाठी, तशी 

प्रथा होती. त्याला सांगण्यात येते कीं त्याची रहाण्याची सोय एका आवलशान िाड्यात केली आह े

परंतु, कृष्ण सांगतो कीं तो विदरूांच्या कडे रहाणार आह ेत्याला त्याच्या आत्येजिळ रहाियाचे 

आह.े दयुोधन त्याला त्या रात्रीच्या जेिणाचे आमत्रण देतो पण कृष्ण तेसदु्धा नाकारतो. त्यानंतर 

ते सगळे कौरि त्याची पजुा करतात. तो विधी उरकल्यािर दयुोधन विषयाला हात घालतो. तो 

केशिाला विचारतो, "अहो जनादवना, मी ददलेल्या सगळ्या गोष्टींचा तू अव्हरे करत आहसे, त्याचा 

मी काय अथव समजू? उत्तमोत्तम िस्त्र,ं पेये, रहाण्याची व्यिस्था मी तुझ्यासाठी केली होती ती 

नाकारण्याचे कारण काय? आपल ेनातेसंबंध चांगले आहते. तू आम्हा दोघानंा मदत करत आहसे. 

मला तुझी सगळी सेना ददली आहसे ह्ाचा अथव असा होतो कीं, तुला माझे युद्ध करण्याचे धोरण 

मंजूर आह.े आम्ही सगळे तुला खपू मानतो. तुला धमव आवण वहत ह्ांचे सतुंलन कस ेराखाियाचे 

ते चांगलेच माहीत आह.े म्हणून मला समजून घ्याियाचे आह ेकीं, तू ह्ािेळी माझी विनंती कां 

नाकारत आहसे"?         

िैशंपायन पुढे सांगतात, तो महात्मा गोलिंद ज्याचे नेत्र कमळा सारखे विशाल आहते, 

त्याचा हात िर करून बोलतो, त्याचा आिाज धीर गंभीर असतो, त्याचे शब्दोच्चार सुस्पष्ट होते, 



त्याची शब्द रचना वबनचूक होती, सांगतो कीं, ह्ािेळी तो पांडिांच्या बाजूने आला आह ेि त्या 

नात्याने एका िकीलाला जे करण ेयोग्य आह ेतेंच तो करत आह.े एरिीची िेळ असती तर त्याने 

ते सगळे मोठ्या आनंदाने स्िीकारले असत.े परंतु जर त्याचे कायव जे करण्यासाठी तो आला आह े

ते त्याच्या मनाप्रमाणे वसद्ध झाले तर तो जरूर त्याचा पाहुणचार स्िीकारील. तो ि त्याचे सेिक 

त्याच्या पाहूणचाराचा मनसोक्त आनंद घेतील असा तो शब्द देतो. ते ऐकल्यािर धृतराष्ट्राचा तो 

उद्धट मुलगा त्याला बोलतो, कीं त्याचे तस ेिागणे दयुोधनाशी, त्याला शोभत नाही. तो पुढ े

बोलतो कीं, बोलणी यशस्िी होिोत अगर न होिोत त्यांचे नाते संबंध कायम असणार आहते. 

कौरिांना नेहमीच कृष्णाचे स्िागत कराियाला आिडेल. पुढ े दयुोधन सांगतो कीं, त्याचे तस े

दजुाभाि करण्याचे धोरण त्याला आिडलले ेनाही. तो सांगतो, त्यांचे कृष्णाशी जे संबंध आहते ते 

प्रेमाचे आहते. कोणतेही िैर नाही, िाद नाही मग त्या पांडिांसाठी त्याने असें िागण ेदकतपत 

योग्य होईल. दयुोधन कृष्णाला सांगतो कीं, त्याचे असे िागणे हा त्याचा स्िभाि नाही परंतु, 

कोणाच्या तरी सागंण्यािरून तो तसा त्यांच्याशी िागत आह.े ते ऐकल्यािर जनादवन त्याच्याकड े

ि त्याच्या सगळ्या दरबार् यांकडे पहात बोलतो कीं, "ह्ात इच्छा, क्रोध, द्वषे ि मतलब नाही, 

तसेंच कोणताही िादसदु्धा नाही. अशामुळें माझ ेगुण प्रभावित होत नसतात. प्रश्र्न असा आह ेकीं, 

जे िभैि तू दाखित आहसे ते तुझ ेनाही, ते तू कपटाने दसुर् याचे बळकािलेल ेआह ेह ेसगळे जग 

जाणते, अशा संपत्तीचा भोग घेण ेमाझ्या सारख्या तत्िवनष्ठास शोभणारे नाही. तू ते दसुर् याच्या 

(शकूनी) कपटकारस्थानाने वमळिलेल ेआहसे, अशा संपत्तीत तुझे कतवव्य कांहींच नाही. म्हणून ते 

तुझे नाही अशा संपत्तीचा मी भोग घणे े तुझ्या सांगण्यािरून धमावच्या विरुद्ध होईल. ते सगळे 

तुला त्यांने दान केल ेआह.े िवत्रय दान घेत नसतात ते दान देत असतात. त्या न्यायाने ते धन तुझ े

नाही तरी ते तुझे असल्याचा दािा करत आहसे. अरे दयुोधना, तू चोर आहसे वनतीशास्त्राप्रमाणे 

ि मी अशा चोरलले्या सपंत्तीचा उपभोग एका चोराच्या विनंतीसाठी करणे अप्रस्तुत आह.े ज्या 

तुझ्या चुलत भािांचा तू लहानपणापासून विनाकारण द्वषे करत आहसे त्या सवत्शल, गुणी, 

वनष्पाप पांडिांची वह सपंत्ती आह ेह ेतू चांगलेच जाणत आहसे आवण येथ ेजमलेल ेसगळे राजे ि 

तुझे दरबारीसुद्धा ते ओळखून आहते अशा चोरलेल्या संपत्तीचा मी कसा उपभोग घेऊ शकतो. ते 

माझ्या नैवतक विचारसरणीत बसत नाही. तू राजा म्हणिून घेण्यास सुद्धा अयोग्य आहसे, 

कोणत्याही िवत्रय धमावच्या वनयमांत तुझे ते िागणे बसत नव्हते. तुला जर ही संपत्ती हिी होती 

तर तू त्यांच्याशी युद्ध करून त्यांना हरिून वमळिली असतीस तर मी मोठ्या आनंदाने तुझा 

पाहुणचार घेतला असता कारण, ते आपल्या िवत्रय धमावला धरून होते, पण ते झालले ेनाही. 

आता समजल ेमी कां तुझा पाहुणचार स्िीकारत नाही? अरे दयुोधना, तू नीचाहूनही नीच आहसे, 

तुझ्यात लढण्याची कुित नव्हती म्हणून एका जुगारड्याला तू मदतीला घतेलेस, काय तुझ्याकड े



असा कोणीही शूरयोद्धा नव्हता कीं तू त्यांना द्वदं्वात हरिून ती संपत्ती वमळि ू शकशील"? ते 

बोलतांना कृष्ण कणावकड ेपहात असतो. त्यानंतर पुढे कृष्ण बोलतो, "मी गुणीजनां बरोबर रहातो, 

चोरांबरोबर नाही, ह ेतुला माहीत आह ेत्यासाठी मी कां पांडिाबरोबर आह ेते तू समजू शकतोस. 

केिळ लोभापायी गुणीजनांची फसिणूक करतो त्याच्या इतका नीच माणसू कोणी नसेल. पांडि 

सगळें सावत्त्िक प्रिृत्तीचे आहते ह ेतू जणतोस. त्यांचा द्वषे तू कां करतोस ि अशा द्वषे करणार् या 

बरोबर मी कसा समानतेने िागू शकतो. ते माझ्या वनयमांत बसत नाही. पांडिांनी तुझे काय 

नुकसान केल ेम्हणून तू ि तुझे दोस्त त्यांचा द्वषे करता ते मला सांग. ते सावत्त्िक असल्यामुळें 

त्याच्या मी जास्त जिळ आह.े जो िासनांच्या आहारी रहातो सदैि, त्यानुसार क्रोध, लोभ, मोहात 

अडकून रहाण्यात धन्यता मानतो, त्या कारणाने इतर चांगल्या लोकांना त्रास देण्यात धन्यता 

मानतो त्याचा आत्मा अंधारात चाचपडत असतो अशा माणसाला कःपुरूष म्हणतात. असा माणूस 

सदैि पापाचरणात रमत असतो. असा माणूस चागंल्या माणसांचा द्वषे करत असतो. त्यांना त्रास 

देण्यात त्याला संतोष वमळत असतो. असा माणसाच्या बरोबर असणारेसदु्धा पापात्मेच ठरतात. 

त्याउलट जे चांगल्या गुणाची अंमलबजािणी करतात ते सगळ्या संकटानंा तोंड देत अखेरीस 

सुखी होतात. ते बोलल्यानंतर जनादवन त्याला सांगतो की, तो आता विदरूाकडे जात आह ेि तेथ े

तो जेिणार आह ेत्याच्या आत्येच्या हातचे खाणार आह.े  

दयुोधनाला कोणी उलट उत्तर देत नसे पण कृष्णापुढे त्याचे कांहीं चालण्यासारख े

नव्हते. कृष्णाच्या कोणत्याही प्रश्र्नाचे त्याच्याकडे उत्तर नसते. त्यानंतर कृष्ण त्या आवलशान 

िाड्यातून बाहरे येतो ि विदरूांच्या घरी जातो. तो विदरूांच्या घरी गेल्यािर थोड्याच िेळांत तेथ े

द्रोण, कृप आवण वभष्म येतात त्याला भेटाियाला. त्या वशिाय िल्हीक, आवण इतर बरेच कौरि 

नातेिाईक त्याला भेटाियाला येतात. त्यातील कांहीं त्याला त्यांच्या घरी बोलाितात. पण कृष्ण 

ते सन्मानपूिवकपणे नाकारतो. ते सगळे कौरि गेल्यानंतर, विदरू त्याची सगळी व्यिस्था करतात. 

त्यात कंुतीच्या हातचे रुचकर पदाथव असतात. त्यांचा आस्िाद तो मोठ्या प्रेमांने घेत असतो. स्ितः  

जेिण्या आधी तो ब्राह्मणांना त्यांचा वशधा प्रदान करतो. त्यानंतर जे उरललेे असते ते तो खात 

होता. ते ब्राह्मण िेदाचे चांगले जाणकार होते. जसें िसिा मरुतात तस ेतो त्या ब्राह्मणात बसून 

जेित होता.  

भगित यान पिव भाग एक्यांणिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग ब्याणंव्िािा 

 

िैशंपायन बोलतात, जेिणं संपल्यािर ि कृष्ण ताजातिाना झाल्यानंतर विदरू त्याला 

सांगतो, "अहो जनादवना, माझ्या मते तुझे ह्ा वनवमत्ताने येणे बरोबर नाही. कारण धृतराष्ट्राचा 

मुलगा फार आगाऊ आह.े त्याला वनती, धमव ह्ांच्याशी कांहीं देण ेघेण ेउरलेल ेनाही. तो त्याच्या 

हलकट कारिायांत रमललेा आह.े त्याला स्ितःला महत्ि पावहजे परंतु, तो ज्येष्ठांचा मान ठेित 

नाही. तो िेदातील वशकिणूकसदु्धा मानत नाही. तो त्यामुळे अज्ञानी असल्यासारखा िागत 

असतो. त्याचे भले पहाणार् यांचाच तो द्वषे करत असतो. त्याला कांहीं चांगले सांवगतले तर ते तो 

कधीच मानत नाही. तो स्ितःला फार शहाणा समजतो ि त्याचे जे दोस्त आहते त्यांच्या सांगण्या 

प्रमाणे तो त्याची मनमानी करत असतो. अवतशय संशयी स्िभाि आह.े त्याला कोणी विरोध करू 

शकत नाही. तो कृतघ्न झालेला आह.े तो त्याच्या िासनांचा गुलाम झालेला आह.े त्याने सगळ्या 

चांगल्या गोष्टींचा जणू त्याग केलेला आह.े "हम करेसो कायदा", असें त्याचे िागणे आह.े त्याला 

त्याच्या अंध बापाची साथ असल्यामुळें कोणाचे कांहीं चालत नाही. त्याला असें िाटते कीं, 

पांडिांचा तो पराभि करू शकतो कारण पांडि वभष्म, द्रोण आवण कृपांच्या पुढ े रटकाि धरू 

शकणार नाहीत. त्यावशिाय त्याचा मोठा भरिसा आह ेतो त्या कणाविर जो त्याला सतत चुकीच्या 

ददशेने हुसकित असतो. त्यावशिाय इतर योद्धा जयद्रथ जो त्याच्या बवहणीचा पती आह ेत्यािर 

फार विश्वास आह.े त्याला िाटते कीं, पांडि िनात राहून कमजोर झाल ेआहते. त्यावशिाय त्यांने 

प्रचंड सैन्य जमा केल ेआह.े त्याच्या जोरािर तो समजतो कीं कोणालाही परावजत करू शकतो. 

अशा सगळ्या गोष्टींमुळें त्याचा आत्मविश्वास आवण अहकंार खूप िाढला आह.े त्याला िाटते कीं, 

त्याने पांडिांना परावजत केल्यासारखेच आह.े त्यामुळें अरे कृष्णा, तो धृतराष्ट्राचा मुलगा तुझ्या 

समेटाच्या कराराला मानणार नाही. तुझा अपमान होऊ शकतो म्हणनू मला काळजी िाटते. 

त्याला कांहीं शहाणपणा सांगण ेम्हणजे गाढिापुढे िेद सांगण्यासारख ेआह.े त्या कौरिांना त्या 

फुकट वमळालले्या संपत्तीचा इतका मोह आह े ककं, ते ती संपत्ती पांडिांना देणार नाहीत ह े

वनवश्र्चत. त्याकारणाने त्यांच्याशी कोणताही सलोखा करणे मला िाटत ेशक्य नाही. त्याने त्याच्या 

भोिती त्याच्या सारखेच हलकट स्िभािाचे दोस्त जमा केललेे आहते. त्यांच्या बळाचा त्यांना गिव 

झालेला आह.े त्यांच्याशी कोणताही सामोपचाराचा प्रस्ताि मांडण्यात कांहींच तथ्य मला ददसत 

नाही. अरे कृष्णा तू त्या बदमाष लोकांत जाणे मला योग्य िाटत नाही. त्यांना चांगले कांहीं 



समजत नाही. ते भ्ष्ट िवत्रयांचे टोळके आह,े तेथे तुझ्यासारख्या सज्जनाने जाऊ नये असें मला 

िाटते. त्यांच्या जाऊन तू जर कांहीं कठोर बोललास तर कांहीं अवनष्ट होण्याची मला वभती िाटते. 

ज्येष्ठाचा सल्ला घेण्याची त्यांना माहीती नाही. त्यांना कांहीं  चांगल ेसावंगतले तरी ते त्यांना 

समजणार नाही कारण त्यांच्या श्रीमंतीचा ि ताकदीचा त्यांना गिव झाललेा आह.े त्याच्या मनात 

तुझ्या बद्दल सशंय आह.े त्याकरता तो तुझा सल्ला धुडकािून लािणार असें मला िाटते. तो 

स्ितःला दसुरा इंद्र समजतो इतका त्याचा अहकंार िाढला आह.े त्याला िाटते कीं तो देिांनासुद्धा 

हरि ूशकतो. अशा विकृत मनवस्थतीत असललेा माणसू तुझ्या शब्दांची ककंमत ठेिणार नाही. 

त्याला असें कणावने पटिले आह ेकीं, तो कधीही कोणापुढे हार मानणार नाही. त्यामुळें त्याचा त्या 

राधेयािर जास्त भरिसा आह.े वनणवय नेहमी तकवशुद्ध असाि ेलागतात परंतु, त्याचे सगळे वनणवय 

भािनेिर आधाररत असतात ि म्हणून ते नेहमी चुकीचे असतात पण अफाट संपत्तीच्या बळािर 

तो गोष्टी मारत नेत असतो. त्याच्याकडे असलले्या प्रचंड सैन्यामुळें त्याला िाटते कीं, त्यांने आधीच 

पृथ्िी लजंकललेी आह.े ही िस्तुवस्थती आह ेकीं, त्याचे साम्राज्य सगळ्या पृथ्िीिर पसरललेे आह े

ि त्याला कोणी प्रवतस्पधी नाही. त्याला िाटते कीं ती पररवस्थती तशीच कायम रहाणार आह.े 

काळाचा मवहमासुद्धा तो मानत नाही इतका तो माजला आह.े त्याने त्याच्या साम्राज्यातून असंख्य 

िवत्रय जमा केललेे आहते पांडिांशी लढण्यासाठी. ते सगळे असें िवत्रय आहते जे पांडिांचा द्वषे 

करतात. जेव्हां युवधष्ठीर राज्य करत होता तेव्हां िाईट काम करणार् यांना त्याने, वभमांने आवण 

अजुवनाने वशिा केल्या होत्या ते िवत्रय त्याने एकत्र करून त्यांचे सुडाने प्ररेीत असें सैन्य उभे केलले े

आह.े त्यामुळें तो मोठ्या आनंदात पांडिांशी लढण्याच्या तयारीत आह ेअशा पररवस्थतीत तुझी 

समेटाची वशष्टाई कशी काम करणार? म्हणून अरे दशहावच्या िंशजा, तू त्यांच्यात न जाशील तर 

बरे असें माझे मत आह.े त्या पापी लोकांत तू कोणता पुण्याचा संदेश सागंणार ि ते तो मान्य 

करणार ह्ािर कोणीही विश्वास ठेिणार नाही. मला माहीत आह े तू त्या सगळ्यांना परुून 

उरशील पण ते टाळण ेजास्त श्रेयस्कर असें मला िाटते. अरे माधिा, केिळ तुझ्यािरील प्रेमापोटी 

मी ह ेसांगत आह.े तुला अक्कल देण्याच्या उद्देशाने नाही. तुला सगळे समजते तरी रहाित नाही 

म्हणून बोलत आह.े ते लोक चांगले नाहीत कीं, त्यांच्यात तू बसािेस. ह ेसांवगतले नसते तर माझ े

मन खात रावहले असते म्हणून सांगत आह ेएिढेच. तू सिवज्ञ आहसे आणखीन काय सांगणार"!  

भगित यान पिव भाग ब्यांणिािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग त्र्याणंिािा 

 

 

भगिान श्रीकृष्ण बोलतात, "असा सल्ला मला आपण देता त्याबद्दल मी आपले आभार 

मानतो आपली असा सल्ला देण्याची योग्यतासुद्धा आह.े त्यातून आपण आपल्या दरूदषृ्टीची झलक 

दाखिली आह.े एका वमत्राला सल्ला द्यािा असा तो मला देत अहात ह ेमी समजू शकतो. सत्य, 

धमव आवण वहत ह्ाचा विचार करणारा कोणीही तसा विचार मांडेल ह ेमी समजू शकतो. आपण 

माझ्यासाठी वपता ि माता समान अहात. आपण जे सांवगतले ते सत्याला धरून आह.े त्यात बरेच 

तथ्य आह.े तरी आता माझा दषृ्टीकोन काय आह ेते सांगतो ते नीट ऐका. माझा येथे येण्या मागील 

उद्देश तुम्हाला मी सांगणार आह.े त्या चांडाळचौकडीला चांगल ेओळखून सदु्धा मी आलो आह े

कारण, त्या दोघांच्या िादात जे असंख्य वनरपराध िवत्रय नाहक मारले जाणार आहते त्यांचे जीि 

िाचािेत हा आह.े ती जीवित हानी कोणामुळें होणार आह ेते जगाला समजािे हा त्या मागील 

उद्देश आह.े मला माहीत आह ेकीं, दयुोधन यदु्धाचा विचार सोडणार नाही ि त्यामुळे युद्ध होणार 

परंतु, ते जेव्हां होईल तेव्हां ते कौरिांच्यामुळे झाले आवण जी जीवितहानी होईल त्याची सगळी 

जबाबदारी त्यांच्यािर जाईल. पांडि यदु्ध टाळण्याचा अखेर पयंत प्रयत्न करत होते पण 

दयुोधनाच्या हट्टीपणामळुें  ते युद्ध घडले ते जगाला समजािे हा ह्ा वशष्टाई मागील उद्दशे आह.े 

जरी मला पूणवपणे माहीत असल ेकीं तो प्रयत्न फोल आह ेतरी तसा प्रयत्न पांडिांकडून झाला 

ह्ाची नोंद होणे आिश्यक आह.े कोणालाही अशा प्रकारे कौरि आवण श्रींजयांच्यात समर नको 

आह ेपण िास्तविकता नाकारणार् याला ते कसे समजणार"? एक भयंकर नरसंहार होणार आह े

त्याची जबाबदारी दयुोधनािर आवण त्याच्या दोस्तांिर असेल ह्ाची नोंद देिांतसुद्धा होण्याची 

गरज आह.े कारण लोकपाल सगळे पहात असतात. ह ेकेिळ माणसाच्या समाजासाठी नाही तर 

देिांच्या समजण्यासाठी सुद्धा मला िाटते आिश्यक आह.े कांहीं मुठभर लोकांच्या हट्टापाय़ी 

इतक्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्य हानी होण े ह्ाचे समथवन होत नाही. म्हणून पांडिांना फक्त 

दयुोधन, दःुशासन, कणव आवण शकूनी ह्ाचा िध कराियाचा आह ेपरंतु, ते कौरि स्ितःहून अशा 

द्वदं्वासाठी तयार नाहीत. त्यांना मोठा समर हिा आह.े ते माझे ऐकणार नाहीत हा तुमचा कयास 

मला मान्य असला तरी त्या ददशेने प्रयत्न करण ेह ेएक जबाबदार राजकताव म्हणून मला आवण 



युवधष्ठीराला आिश्यक िाटते म्हणून हा अखेरचा प्रयत्न होणार आह.े कुटंूबात िैरभाि िाढण ेि ते 

सुद्धा एका माणसाच्या हट्टापायी कारण, त्याला वचथिणारे लोक आहते ह ेथांबिले गेले पावहजे 

असा माझा प्रयत्न आह.े मला कोणी म्हणू नय ेकीं, कृष्णाने समझौता करण्याचा प्रयत्नसुद्धा कां 

नाही केला. ह्ाचे कारण ह्ा सहंारामुळें जे मरतील ते गेल ेपण ज्या बायका आवण लहान मलु ं

उरणार आहते त्यांना काय उत्तर द्याियाचे ह्ाचासुद्धा विचार आपल्याला करािा लागतो ह े

आपण विदरू जरा लिात घ्या. त्या सगळ्या विचारानी मी ह ेकरण्याचे ठरिले आह.े हा प्रयत्न 

केल्यानंतर मी राजांच्या समाजातून सुद्धा वनदोष राहीन. माझ्या प्रामावणक प्रयत्नात जेव्हां मी 

दयुोधनाला चांगल्या प्रकारे समजािून सांगेन तेव्हां ते सगळे राजे सदु्धा ऐकणार आहते. तरी जर 

तो मानत नसेल तर ह्ा युद्धाची जबाबदारी त्यांच्यािर जाईल ि मी आवण पांडि वनदोष शाबीत 

होऊ, असा ह्ा प्रयत्ना मागील उद्देश आह.े आवण जर दैियोगाने तो माझ्या म्हणण्याला मान्य 

करील तर मला मोठे पणु्य प्राप्त होईल. अनेक कौरि, त्यांचे सैवनक, घोडे, हत्ती असें सगळेच 

जीिावनशी िाचतील. त्यांच्या बायका मला दिुा देतील. असा प्रयत्न करण्यात माझ्या मते कांहींच 

नुकसान होणार नाही. चांगुलपणा िाढिण ेह ेएक चांगले कायव असत.े होणारच नाही असें समजून 

प्रयत्नसदु्धा न करण ेमाझ्या मते अदरूदषृ्टीचे ठरेल. आपल्याला िाटते कीं, तो ि त्याचे मूखव वमत्र 

माझ्यािर हल्ला करतील तर ते होण्याची शक्यता मी पहात नाही. आवण जर तसे झाले तर मी 

माझे संरिण करण्यास समथव आह ेह ेआपण जाणता अहातच. तसा मखूवपणा त्यांनी ि त्याच्या 

वमत्रांनी केला तर मी त्यांना ताबडतोब नष्ट करून हा िाद तत्िणी वमटिून टाकेन. एका दषृ्टीने ते 

चांगलेच होईल कारण तशा पररवस्थतीत यदु्ध टळेल ि मोठी मनुष्यहानी होणार नाही. पुन्हा त्या 

पररवस्थतीत सुद्धा नुकसान कांहींच होणार नाही". 

िैशंपायन बोलतात, अस ेसांवगतल्यानंतर तो िृश्र्नींचा प्रमुख यादिांचा राजा त्याच्या 

उबदार मऊ वबछान्यािर झोपी गेला.  

भगित यान पिव भाग त्र्यांणिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग चौर् याणं्णिािा  

 

 

 िैशंपायन पुढ े सांगतात, अशाररतीने ते शहाणपणाचे सभंाषण रात्री झाल्यानंतर ज्यात 

दोघाना आपापले विचार स्पष्ट शब्दात एकमेकांना सांवगतले होते. त्यातील कृष्णाचे विचार ि ते 

मांडण्याची पद्धत विलिण आकषवक होती. ते दोघे मोठे समजूतदार ि वनतीशास्त्राचे जाणकार 

असल्याने त्यांचा संिाद मोठा श्रिणीय होता. दोघेही एकमेकाची बाजू व्यिवस्थतपणे सांगत होते 

त्यानंतर विदरूांची खात्री झाली कीं जे दामोदर करत आह े त्यात मोठा शहाणपणा आह.े रात्र 

त्यानंतर गेली ि पहाटे िाद्यांच्या सुमधूर आिाजाने त्यांची झोप मोडली. जनादवन उठल्यािर 

आपले प्रातःकाळचे सगळे विधी उरकून मंत्रोच्चार करत सकाळची सूयवपजुा सुरू करतो. कृष्णाची 

सूयवपुजा अजून संपली नव्हती तेिढ्यात तेथ ेदयुोधन, शकूनी येतात ि संगतात कीं, धृतराष्ट्र सभेत 

त्याची िाट पहात बसले आहते. त्यांच्या बरोबर तेथे वभष्म आवण इतर राजे आहते. ते जनादवनाची 

िाट पहात आहते. त्यानंतर तो त्याची पुजा आटोपती घेतो ि सांगतो प्रथम त्यांचे स्िागत करतो 

ि त्यानंतर तो ब्रह्मणांना बोलाितो त्यांना सुिणावचे दान करतो तसेंच तलम कातड्याचे झगे भटे 

देतो. ते झाल्यािर तो त्याच्या आसनािर बसललेा असतांना त्याचा सारथी दारुक तेथ ेयेतो. 

कृष्णाला सलाम करतो. त्याने कृष्णाचा भव्य रथ आणलेला असतो. सगळी तयारी झाली आह ेह े

पाहून तो त्याच्या आसनािरून उठतो ि तेथ ेजमलले्या ब्राह्मणांना एक प्रदविणा घालतो. त्यानंतर 

कौस्तुभ रत्न तो पररधान करतो गळ्यामध्य,े त्याच्या भोिती अनेक कौरि जमा झालले ेहोते. 

त्याबरोबर त्याचे िृश्र्नी सैवनक सज्ज होते, त्याच्या रथाबरोबर विदरूाचा रथ तयार होता. असें ते 

एकत्रपणे राजसभेकड ेरिाना झाले. त्यांच्या मागोमाग दयुोधन आवण शकूनीचे रथ होते. दसुर् या 

रथात सत्यकी, कृतिमवन आवण इतर महारथी योद्ध ेजे िशृ्र्नी जातीचे होते ते होते. त्याच्या त्या 

वमरिणूकीत हत्तीसदु्धा होते. सोन्याने सजिलले ेते सुंदर रथ जे उत्तम घोडे खेचत होते त्यांच्या 

चाकांचा मोठा आिाज होत होता. ती वमरिणूक रुबाबदार िाटत होती. केशिाच्या रथा बरोबर 

त सगळे एका मोठ्या आमरस्त्यािर येऊन ठेपतात. तो रस्ता चांगला धूिून स्िच्छ केललेा होता. 

राजांनी िापरािा असां ददमाखदार रस्ता ददसत होता. त्याच्या स्िागतासाठी शंखनाद आवण 

झांज िगैरे िाद्य िाजिली जात होती. अधून मधून तुतार् या िाजिल्या जात होत्या.        िैशंपायन 



बोलतात, कृष्णाच्या रथा बरोबर लसंहासारखे ददसणारे योद्ध ेचालत होते. त्याचंी संख्या कांहीं 

हजारात असले. त्यांच्या अंगािर गणिेष होता त्यांच्या दजावचे प्रदशवन करत होता. त्यांच्या हातात 

तलिारी आवण भाल,े कुर् हाडी होत्या. ते कांहींिेळा कृष्णाच्या रथाच्या पुढे चालत होते. त्यात 

वनदान पांचशे हत्ती होते, रथ असखं्य होते, ते सगळे त्यांच्या मागेपुढे असें चालत होते. त्यांच्या 

बरोबर त्या नगरातील बायकामुलं सदु्धा दफरत होती. त्यांने ते निीनच होते. आजूबाजूच्या 

इमारतीतील माणस ेत्याचं्या वखडक्या झरोक्यांतून ि कांहीं सज्जात बसून ती वमरिणूक पहात 

होते. सगळ्यांना कृष्णाचे दशवन घ्याियाचे होते. तेथ े जमलेल े कुरु कृष्णाची स्तुती करत 

िेगिेगळ्या गप्पा तेथे मारत होते. त्यांच्या आिाजाने तो रस्ता गजबजून गेला होता. कृष्ण तेथून 

जातांना तेथ ेजमलले्या प्रजाजनांना अवभिादन करत होता ि ते त्याला चांगला प्रवतसाद देत 

होते. अशाररतीने िाजत गाजत ती वमरिणूक सभचे्या रठकाणी पोहोचते. ते आल्यािर तेथ े

असलले े सैवनक जोरांने तुतारी िाजिून त्यांच्या येण्याची खबर देतात. तो तुतारीचा आिाज 

ऐकल्यािर सभेत जमलले ेराजे रोमांच उठल्यागत उत्तेवजत होतात. त्यानंासुद्धा आनंद झाललेा 

असतो कीं, त्यांना आता जनादवनाचे भाषण ऐकाियाला वमळणार. ते आिाज ि रथाचं्या चाकांचा 

गडगडाट ऐकल्यािर धतृराष्ट्राला समजते कीं, कृष्णाचे आगमन झाल े आह.े त्यामुळें त्याच्या 

अंगािर कांटा उभा रहातो एक प्रकारची वभती त्याच्या मनात उत्पन्न झाललेी असते जसे चोराच्या 

मनात चांदण.े एका परीने त्याला आनंदसुद्धा होत असतो कीं, कदावचत त्या योगांने त्याची मुलं 

त्या अपोवित नरसंहारापासून िाचतील!  

कृष्ण सभेच्या प्रिेशद्वारापाशी आललेा असतो. तेथ ेतो त्याच्या भव्य रथातून खाली उतरतो. 

ते सभागृह इंद्राच्या सभागृहासारख े भव्य ददमाखदार होते. त्याचे काय िणवन करािे. त्या 

सभागृहात दामोदर विदरूांचा हात हातात धरून प्रिेश करतात. त्याच्या जिळून सत्यकी चालत 

होता. ते येऊन त्यांना ददलेल्या आसनांिर बसतात. ते आसन खास केशिासाठी म्हणून तयार 

केललेे असते, त्यािर सोन्याचा मुलामा असतो. िासुदेिाच्या समोर दयुोधन, दःुशासन आवण कणव 

बसतील अशी व्यिस्था असते. त्यांच्या मागे इतर कौरि  कृष्णाच्या पाठी कृतिमवन ि इतर िृश्र्नी  

बसतील अशी व्यिस्था असते. वभष्म ि द्रोण धृतराष्ट्राच्या बाजूला बसतील अशी व्यिस्था होती. 

कृष्ण येतांच ते वतघ ेवभष्म, द्रोण आवण धृतराष्ट्र उठून उभ ेरहातात. त्या बरोबर इतर राजेसुद्धा 

उठून उभ ेरहातात. वनयोवजत केलेल्या जागेिर कृष्ण बसतो तेव्हां ते सगळे बसतात. कृष्ण त्या 

सभागृहात कोण आहते ते पहातो त्याला एका बाजूला कांहीं ऋषी बसललेे ददसतात. ज्यांना त्याने 

हवस्तनापुरात येतांना िाटेत पावहल े होते. ते त्याला आकाशातून त्याचा रथ जात असतांना 

नारदाबरोबर भेटल ेहोते. त्याना पावहल्यािर कृष्ण वभष्माकडे िळतो ि बोलतो, "अहो आचायव 



तुमचे सभागृह पहाण्यासाठी आकाशातून ऋषी आलेल ेआहते ि ते तेथ ेबाहरे उभ ेआहते. ते मला 

येथे येतांना आकाशात नारदमुनींबरोबर ददसल ेहोते. त्यांना सभागृहात आमंत्रण ददले तर ते योग्य 

होईल कारण ते फार मोठे योगी आहते. त्यांची धृतराष्ट्राने पुजा करािी म्हणजे योग्य होईल". 

सभागृहाच्या बाहरे वभष्माला ते उभे असललेे  ददसतात. ताबडतोब तो सेिकांना त्या ऋषींच्या 

बसण्याची व्यिस्था करतो. त्याना ररतसर आमतं्रण ददल ेजाते ि त्यांना बसण्यास विनंती केली 

जाते त्यानंतर त्यांची पुजा अघ्यव देऊन केली जाते. सत्यकीसाठी दःुशासन खास बनिललेे आसन 

बसण्यासाठी देतो. विलिंसती कृतिमवनसाठी एक आसन देतो. दयुोधन आवण कणव एकाच मोठ्या 

आसनािर बसलेल ेअसतात, जणूकाय ते एकच आहते असें िाटािे. त्यांच्या जिळ शकूनी त्याच्या 

देशाच्या प्रवतवनधींबरोबर बसतो. शकूनीचा मलुगा उलकू त्याच्या बाजूला बसललेा असतो. विदरू 

एका प्रशस्थ आसनािर बसला होता ज्याला शभु् रंगाच्या कातड्याचे िेष्टण होते ि ते आसन 

कृष्णाच्या आसनाला लागून होते. सगळे राजे कृष्णाकडे टकामका पहात होते. ते सारखे पहात 

होते पण त्यांचे समाधान होत नव्हते. जस ेअमृत प्यािे असें त्याना त्या दशवनाने होत होते. जनादवन 

त्याच्या वपतांबरात खुलनू ददसत होता. त्याची जागा त्या सभागृहात मधोमध होती. कृष्ण त्याच्या 

जागेिर बसल्यानंतर त्या सभागृहात वनःशब्द शांतता झाली.  

भगित यान पिव भाग चौर् याण्णिािा संपला.              

  



भगित यान पिव  

भाग पंच्याण्णिािा 

 

 

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, सगळे राजे त्यांच्या वनयोवजत स्थानािर बसल्यानंतर शांतता 

पसरते. कृष्ण त्याच्या धीरगंभीर आिाजात त्याचे बोलणे धृतराष्ट्राला सांगू लागतो. त्याचा आिाज 

असा होता कीं, त्या सभागृहातील सगळ्यांना तो ऐकू जात होता. तो सांगतो, "कुरु आवण पांडि 

ह्ांच्यात शांतता रहािी म्हणून ि शरूयोद्धध्याचा नाहक संहार होऊ नये ह्ाकरतां मी कांहीं 

वहताचे बोलणार आह.े येथे जो प्रकार झाला आह े पांडिांच्या बाबत त्याची सगळी मावहती 

सगळ्यांना आधींच आह.े आपले घराणे मोठे ख्यातनाम आह े कारण, राजा शंतनुच्या ह्ा 

घराण्याची दसुर् यांना आनंद देण्यात, दसुर् यांच्या दःुखात सामील होण्यात, दसुर् यांचे दःुख कमी 

करण्यात, दसुर् यांना इजा न करण्यात, प्रामावणकपणा, िमावशलता, सत्यव्रत, ह्ा भरत कुळाची 

ख्याती आह ेआता पयंतच्या काळात. अशा पररवस्थतीत जर कोणी त्या घराण्यातील ह्ापेिा 

विपरीत करत असले तर ते फारच दःुखदायक असले. आपण आपल्या घराण्याची इभ्त 

राखण्यासाठी ते सगळे केल पावहजे जे एका खानदानी राजघराण्याने केल पावहजे. विशेष करून 

कोणाची फसिणूक होत असले तर न्यायाच्या वनयमानुसार त्या फसिणूक करणार् याला योग्य 

वशिा करणे तुमचे काम आह ेअसे तुमची प्रजा अपेवित आह.े परंतु, ददैुिाची गोष्ट आह ेकीं, तुमचा 

ज्येष्ठ मलुगा दयुोधन ि त्याचे भाऊ ह्ांनी कुवलन िवत्रयाचं्या व्रतस्थ जीिनाचा त्याग करून 

आपल्याच सज्जन चुलत भािांना फसिण्याचा गुन्हा केला आह.े तुमच्या मुलांनी पुण्यव्रत आवण 

वहतकारकता ह्ा व्रताचा त्याग केला आह.े तो ि त्याचे बध ूभ्ष्ट िवत्रय झाले आहते. म्हणून ते 

राज्या करण्यासाठीसुद्धा लायक समजले जात नाहीत. त्यां सिांनी माणूसकी, चांगुलपणा आवण 

भूतदया ह्ा वतनही व्रतांचा त्याग केला आह ेअसें ददसते. ज्यामुळें कुवलन िवत्रयांची नैवतकता 

वसद्ध होत असत.े ते द्वषे, मत्सर अशा दगुुवणात रमलेल ेअसल्याचे स्पष्टपणे ददसत आह.े ते दोष जर 

योग्य नुकसान भरपाईने सुधारल ेनाहीत तर यथािकाश मोठा नरसंहार होण्याची ि त्यात कुरु 

घराण्याच्या लोकांची हत्त्या होण्याचा संभि ददसत आह.े सांगण्याचा मुद्दा असा आह ेकीं, द्युतात 

हरल्यानंतर युवधष्ठीर त्याचे राज्य कौरिांकडे साभंाळण्यासाठी सुपूदव करतो त्यािेळी झालेल्या 

बोलण्यानुसार ते परत आल्यािर त्यांचे राज्य त्यांना कौरिांनी परत कराियाचे होते परंतु, 



दयुोधन आवण त्याचे वपता ि इतर भािंड तो शब्द पाळण्याचे नाकारत आहते. त्यामुळे ते 

विश्वासघाताचे गुन्हगेार ठरतात. त्यामुळें पांडि त्यांचा हक्क मागण्यासाठी मला त्यांचा प्रवतवनधी 

म्हणून पाठित आहते. जर कौरि ि त्यांचा वपता ददलेला शब्द पाळणार नसतील तर त्यासाठी 

जी कारिाई युवधष्ठीराला करािी लागणार आह े त्यामुळें कौरिांच्या आवण पांडिांच्या अशा 

दोनही पिांच्या िवत्रयांची मोठी जीवितहानी होण्याचा संभि आह,े ते टाळािे अशी युवधष्ठीराची 

ि त्याच्या भािंडांची ि माझीसुद्धा फार इच्छा आह.े आपण आपल्या अवधकाराचा िापर करून 

आपल्या मलुाला सांगून ते राज्य पांडिांना परत करण्याची आज्ञा द्यािी ि हा िाद वमटिािा. 

नाहीतर जे संहार होतील ि त्यात जे मरतील त्या सगळ्यांची जबाबदारी आपल्यािर पडले. जर 

तुम्ही त्याप्रमाणे आज्ञा देऊनही तुमची मलु ंत्या आज्ञेचे पालन करणार नसतील तर त्यांना शासन 

करण्याचे काम युवधष्ठीराचे लोक करण्यास समथव आहते. तशा पररवस्थतीत सुद्धा जो नरसंहार 

होईल त्याची जबाबदारी तुमच्या मुलांिर असेल. पांडि पुनः सांगू इवच्छतात की, त्याना 

कोणताही नरसंहार करण्याची इच्छा नाही पण त्यांना तुमच्याकडून योग्य सहकायव वमळाल ेनाही 

तर तसा संहार ते करण्यास तयार आहते. अथावतु् त्याचीसुद्धा जबाबदारी तुमच्यािर असले, ह्ाची 

हवस्तनापुराच्या प्रजेने आवण येथे जमलले्या समस्त राजांनीं नोंद घ्यािी. जर आपण आपल्या 

अवधकाराचा उपयोग करून हा संहार होणार नाही असें केल ेतर त्या पुण्याचे आपण श्रेय घ्याल. 

त्यावशिाय आपण पांडिांना समजून िागलात म्हणून ते आपल्याला धन्यिाद देतील. आवण 

भविष्यात सिव प्रकारचे सहकायव देतील. त्यानंतर कौरि आवण पांडि एकत्र राहून प्रजेची सेिा 

करत राहू शकतील. म्हणनू आत्ताच त्या बद्दलचा वनणवय घ्यािा अशी मी आपल्याला विनंती करत 

आह,े पांडिांच्या आवण माझ्याितीने. त्यामुळें धमव आवण वहत असें दोनही साध्य होणार आह.े 

पांडिांसारखे वमत्र वमळणे मोठे भाग्याचे असले कारण ते फार शक्तीमान आहते त्यावशिाय ते 

आपल्या भािांचे, पंडुचे पुत्र आहते. तशा व्यिस्थते आपल ेराज्य इतके सखुरूप असेल कीं सािात 

इंद्रसुद्धा आपल्यािर आक्रमण करण्याचे धाडस करणार नाही. पृथ्िीिरील राजांचा धोका 

होण्याचा प्रश्र्नच नसेल. जर वभष्म, द्रोण, कृप, कणव, विलिंसती, अश्वत्थामा, विक्रांत, सोमदत्त, 

िल्हीक आवण जयद्रथ लसधंचा राजा, त्यांच्या बरोबर कललंगचा राजा, सुदविन, कंबोजचा राजा, 

त्यांच्या सह पांच पांडि, सत्यकी, युयुत्स,ू असें योद्ध ेजेव्हां एकत्र असतील तेव्हां तशा राज्यािर 

कोणता शहाणा राजा आक्रमण करण्याचा विचार करील"? अहो सम्राट लिात घ्या कीं, जेव्हां 

तुम्ही अशा शूरांच्या बरोबर असाल तुमचे राज्य नेहमी अलजंक्य राहील. सगळे राजे तुम्हाला 

खंडणी देतील. ते जे प्रबळ आहते तेसदु्धा तुमच्या अशा दोस्तीला हात देतील. तशा पररवस्थतीत 

आपण आपल्या मलुाबाळांबरोबर नातिंडांबरोबर सखुाने राहू शकाल. तुमचे िृद्धपण आनंदात 

जाईल. तुम्ही खर् या अथावने अलजंक्य सम्राट म्हणनू स्ितःला वमरिू शकाल. परंतु, जर तुु्म्ही माझ े



मान्य केले नाही तर जे यदु्ध होईल त्यात सगळे तुमचे पुत्र, नातिंडं मारली जातील. दोनही पिांचा 

नाश होणार आह.े त्यातून जो लजंकेल तो राज्य करील त्यात जर पांडि लजंकले तर ते तुमच्या 

राज्याचे सुद्धा मालक होतील. असें सांगाियाचे कारण अशा युद्धात कौरि लजंकण्याची शक्यता 

फार कमी आह ेह ेलिात घ्यािे. येथ ेजमलेल ेसगळे राजे मारल ेजातील, तुमची सगळी मलु ंठार 

होतील. विशेष दःुखाची बाब अशी होईल कीं ज्यांचा ह्ा कौटंूवबक िादाशी कांहीं संबंध नाही 

असें असखं्य िवत्रय नाहक मारल ेजातील. पथृ्िीिरील सगळे उत्तम योद्ध ेनष्ट होतील, असंख्य 

बांगड्या फुटतील. असें विनाशाचे दषृ्य असेल मग कोणीही लजंकला तरी हा नाश अटळ असले. 

हा त्या वनष्पाप योद्धध्यांचा दोष नसेल, त्या असखं्य बांगड्या फुटू नयेत आवण असंख्य मलुं अनाथ 

हऊ नयेत म्हणून आमचे राजे युवधष्ठीर माझ्या द्वारा हा प्रस्ताि मांडत आहते. तो पूणव विचार 

करून मांडला जात आह.े एका मखूव माणसाच्या हट्टासाठी येथ ेजमलले े दकत्येक राजे जे उत्तम 

कुळातील आहते, त्यांचा आणखीन इतर जे येथ ेजमलले नाहीत त्यांचा नाश आपण थांबि ूशकाल 

जर आपण माझे सांगणे मान्य करणार असाल तर. अहो हवस्तनापुराचे सम्राट, आपण ह्ा बाबत 

बुद्धीवनष्ट वनणवय घ्यािा, कोणाच्या बहकाव्यात जाऊन घेऊ नये अशी मी आपल्याला विनंती करत 

आह.े आपल्या वनणवयािर अिलंबून आह ेकीं, ह ेराजे एकत्र सखुाने नांदणार कीं, एकमेकांचे मुडदे 

पाडणार. म्हणून तुमचा वनणवय महत्िाचा असले. त्या दोन चुलत भािांत वितुष्ट कायम रहाि ेकां 

ते एकत्र राहून सुखाने नांदािेत ते आपला वनणवय ठरिणार आह.े आपल्या हृदयात आपल्या 

भािाच्या मलुांबद्दल कांहीं प्रेम आह ेकां, ते ठरिणार आह ेआपला वनणवय कोणता असले. आपले 

पुतणे त्यांच्या बालपणीच त्यांचा वपता घालिून बसल ेि ते आपल्यात त्यांचा वपता पहात आहते. 

त्यामुळेंच युवधष्ठीर आपल्या आग्रहामुळे तो द्युत खेळला ि सगळे वबनसले हे आपण जाणताच. 

जर आपण त्याला द्युत खेळण्याचा आग्रह न करते तर ही िेळच आली नसती. अयोग्य वनणवय 

घेऊन आपल ेपुण्य आपण कमी कराल त्यावशिाय वहताचा सदु्धा नाश होणार ह ेसगळे आपण 

योग्य वनणवय घेऊन टाळू शकता. युवधष्ठीर सागंतो आह े तुम्हाला कीं, तुम्ही एकदा त्यांचा 

विश्वासघात केला तसा ह्ािेळी जर पुन्हा तुम्ही करणार असाल तर ते पांडि, पंडुचे पांच पुत्र, 

तुम्हाला काका मानणार नाहीत ि शत्रू समजून तुमच्या मलुांचा संहार करतील. त्या पररवस्थतीत 

जे घडले त्याची जबाबदारी तुमची असले. तुम्ही त्याना विचारणार नाही कीं, तुमच्या मलुांचा 

नाश त्यांनी कां केला म्हणून? बरेच हाल पंडुच्या मुलांनी भोगल ेआहते केिळ तुमच्यािर विश्वास 

ठेिला म्हणून परंतु, ह्ापुढे तसे होणार नाही. ददलेल्या सगळ्या अटींचे पालन त्यांनी केले आह े

तरी जर तुम्ही उलटणार असाल तर त्याची ककंमत तुम्हाला द्यािी लागेल. येथ ेएक गोष्ट स्पष्ट 

आह ेकीं, पांडिांच्या मनात कधीही तुमच्या बद्दल अथिा तुमच्या मलुांबद्दल द्वषे आजही नाही 

कारण ते क्रोध, मोह ि लोभांपासून मकु्त आहते परंतु, त्यांची न्यायदेितेशी जी बांवधलकी आह े



ती ते ह्ा रठकाणी अंमलात आणणार आहते. एका राजाचे काम युवधष्ठीर पूणव करणार आह.े एका 

चोराला ि त्याला साथ देणार् यांना ते पांडि आवण त्यांचे दोस्त राजे जावलम सजा देण्याच्या 

तयारीत आहते. ररिाजानुसार वशिा करण्या आधी एक सधंी चोराला द्याियाची असते त्याप्रमाण े

त्यांच्या ितीने मी सांगत आह ेकीं, ददलले्या आश्वासनाचे पालन करािे नाहीतर वशिा भोगण्यास 

तयार व्हािे. अहो सम्राट, आपण वनतीशास्त्र चांगलेच जाणता, म्हणून जास्त सांगाियाची गरज 

िाटत नाही. अजून आपण आमचा विश्वास लजंकू शकता जर ददललेा शब्द आपण पाळला तर. ही 

त्या चोरांना शेिटची संधी आह ेअसें समजािे ि त्िररत वनणवय घ्यािा. नाहीतर पररणामांना 

भोगण्यास आपल्या दोघांना तयार असािे लागेल".  

त्यानंतर द्रोणाचायांकडे ि त्यांच्याच बाजूला बसलले्या कृपाचायांकडे पहात कृष्ण 

बोलतो, "गुरूने गुरू सारखे िागले पावहजे ि वशिकांनी वशिकांसारख ेिागले पावहजे त्यांच्या 

वशष्यांशी, असा साधारण वनयम आह.े जर विद्याथी कांहीं चूक करत असले तर त्याला समज देण े

ह ेत्यांचे कतवव्य होते पण ते झालेल ेनाही. त्यांच्या चुकांत जर गुरू आवण वशिक साथ देत असले 

तर तेसुद्धा वशिेस पात्र ठरतात न्यायाच्या वनयमाप्रमाणे ह ेसगळे येथे जमलेल ेराजे जाणतात. 

वशष्यांना चांगुलपणा, माणूसकी आवण भूतदया ह ेवनयम त्यांने वशकिाियाचे असतात. ददैुि आह े

कीं, ते कौरिांच्या गुरूने आवण वशिकाने केललेे ददसत नाही. ह्ा राजांच्या सम्मलेनात जे बसलले े

आहते त्यांना ह ेसगळे माहीत आह.े राजा न्यायदेिता असला पावहजे परंतु, जर राजाच चोर 

असेल तर त्याला कोणी शासन कराियाचे? जे राजे अशा चोरटेवगरीला उत्तेजन देतात ते सुद्धा 

गुन्हगेारच ठरतात ह ेउघड आह.े अशा राजांना ि तशा गुरू आवण वशिकानंासुद्धा वशिा करािी 

लागेल ह ेउघड आह.े प्राचीन काळापासूनचा जो इवतहास आह ेतो तेंच सागंतो कीं, ब्रह्मा शेिटी 

तशा अनैवतक कृत्य करणार् यांना ि त्यांना मदत करणार् यांना यथािकाश नष्ट करत असतो जर ते 

व्हािे असेच तुम्हाला िाटत असेल तर माझ ेबोलणे यथे ेव्यथव ठरेल. जो राजा स्ितः गुन्हगेार आह े

त्याला राज्य करण्याचा अवधकार नसतो म्हणून अशा सत्ताधार् याचा विनाश करािा लागतो न्याय 

प्रस्थावपत करण्यासाठी असें विधान आह.े आपण लिात घ्याि ेकीं, पांडि सातत्याने चांगुलपणा, 

माणूसकी, भूतदया आवण न्याय ह्ा तत्त्िाने िागत आहते. त्यामुळे त्यांना पंडुचे िारस म्हणून 

न्याय देितेचे कायव करािे लागणार आह.े पण एक सुधार करण्याची संधी देऊन तुम्हाला त्या 

अररष्ठातून बाहरे येण्याची सिलत वमळत आह ेत्याचा फायदा करून घ्याल अशी मी अपिेा करत 

आह"े.  

"जर माझ ेम्हणण ेआपल्याला योग्य िाटत असले तर माझा प्रस्ताि मान्य कराल ि अनेक 

जीिांचे जीि अनेक संसार अनेक लहान मलुांचे वपता आपण िाचिू शकाल. नाहीतर जे होईल 



त्याची जबाबदारी तुमची असले ह्ात कोण लजंकतो ह ेमहत्िाचे नाही, कारण तो विषयच नाही. 

येथ ेमुद्दा आह ेनाहक वनरपराध िवत्रयाचं्या जीिनाचा कारण, ज्यांने पांडिांच्या पत्नीचा अपमान 

केला आह े त्यांचा नाश पांडि करणार आहतेच त्या करतां त्यांचा नाश होणारच आह े जरी 

राज्याच्या िाटणीचा प्रश्र्न सलोख्याने सुटला तरी, ह ेमी येथे नमुद करत आह.े द्रौपदीचा अपमान 

हा िेगळा विषय आह ेत्यासाठी पांडि त्या त्या योद्धध्याशी द्वदं्व करण्याचे सांगत आहते ि त्यात 

कोणी एक मरणार आह ेपण तो संपूणव िेगळा मदु्दा आह ेमी त्यासाठी बोलण्यास आलेलो नाही. 

त्यामध्ये इतर राजांना गंुतिणे पांडिांना ि मलासुद्धा मान्य नाही. युवधष्ठीर आवण वभम ह्ांना 

नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणार् यांच्या सगळ्या प्रयत्ना नंतरसदु्धा ते जीिंत आहते ि आता तुमच्या 

पुढे आले आहते. पांडिानंा शून्यातून राज्य उभे करण्याची कला माहीत आह,े त्यामुळें तुमच्या 

नाकाराने खवजल होणार् यातील ते नाहीत. दकती राजांना द्रौपदीचा, राजा पांचालाच्या कन्येचा 

झालेला अपमान मान्य आह ेते सांगािे. मला माहीत आह ेकीं, कोणाही कुवलन िवत्रयाला ते मान्य 

होणार नाही. जे कुळहीन आहते ते कदावचत ते मान्य करतील". असें बोलतांना कृष्ण कणावकड े

पहात होता.  

"असखं्य िवत्रयांचे जीि िाचिाियाचे कां नाही ह्ाचा वनणवय आपल्यािर मी सोडत 

आह.े आपण राजाचे कतवव्य जाणता म्हणून त्याप्रमाणे आपण आपल्या मलुाला स्ितः शासन 

करणार अहात कां, युवधष्ठीराला ते काम सांगणार अहात ते ठरिा. जर युवधष्ठीरािर ती 

जबाबदारी आपण सोपित असाल तर त्यांचे चार बंधू ते काम बलेाशकपण ेपार पाडतील".  

िैशंपायन पुढे सांगतात, तेथे उपवस्थत असलले्या सगळ्या राजांनी कृष्णाच्या भाषणाला 

मोठ्याने टाळ्या िाजिून दाद ददली. कांहीं उठून उभे राहून त्याला दाद देतात. सभागृहात प्रचंड 

गदारोळ झाला ि ते राजे एकमेकांत कृष्णाच्या भाषणाची ताररफ करत गप्पा मारू लागतात. 

सगळ्यांना कृष्णाचे मुद्द ेएकदम पसंत होते. परंतु, स्पष्टपण ेते दयुोधनापुढे दाखित नव्हते कारण 

ते त्याचे लमंधे झालले ेहोते.  

भगित यान पिव भाग पचं्यांण्णिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग श्याणं्णिािा  

 

िैशंपायन पढुे सांगतात, कृष्णाच्या भाषणािर प्रथम दाद देणारे राजे दयुोधनाला 

घाबरून नंतर गप्प बसतात ि त्या सभागृहात शांतता पसरते. त्या सभते कृष्णाच्या भाषणाला 

उत्तर देणारा कोणी पुढ ेयेत नव्हता. थोड्या िेळांनी जमदाग्नीचा पुत्र दयुोधनाकडे पहात बोलतो, 

"अरे दयुोधना, ऐक मी काय सांगतो ते, प्राचीन काळी होऊन गेलेली एक कथा मी तुला सांगत 

आह,े त्यातून तुला जर बोध झाला तर तुझे, तुझ्या दोस्तांचे आवण त्यांच्या सैवनकांचे जीि 

िाचतील. ही कथा सिव राजांनी सुद्धा ऐकािी", असे तो बोलतो. पुढे तो सांगू लागतो, "एक 

बलिान राजा फार पूिी होऊन गेला होता त्यांचे नांि होते, दंभोद्भि. तो सगळ्या पृथ्िीचा राजा 

होता. त्याला त्याच्या सामथ्यावचा गिव होता. दंभोद्भि दररोज ब्राह्मणांना, िवत्रयांना, िैश्याना 

आवण शूद्रांचा आव्हान देत अस ेकीं, त्यांनी त्याला द्वदं्वात हरिून दाखिािे. परंतु, त्याचे आव्हान 

कोणीही स्िीकारत नसें कारण त्याला हरिण ेकेिळ अशक्यप्राय होते. तो तस ेविचारत सगळी 

पृथ्िी दफरत होता. परंतु, त्याचे आव्हान उचलण्याची िमता असललेा कोणीही त्याला भेटत 

नव्हता. त्यामुळें त्याचा गिव ददिसेंददिस िाढत होता. त्या अहंकाराने तो फुगललेा होता. असेंच 

एके ददिशी एका ब्राह्मणाला त्याने तस ेआव्हान ददल ेतेव्हां तो ब्राह्मण वचडून त्याला सांगतो कीं, 

त्याने गंधमादन पिवतािर जाऊन तेथे तप करत बसलले्या त्या दोन ऋषींना आव्हान द्यािे त्याची 

नांिे नर आवण नारायण अशी आहते. ते दोनही ऋषी मानि िंशातील आहते. ते त्याचे आव्हान 

घेऊ शकतील. राजा त्याच्या सल्लागारांचे मत घेऊन मग त्या उंच पहाडाकडे वनघाला, ज्याचे 

नांि गंधमादन असें होते. तो ब्राह्मण त्याला सांगतो, ते दोघे सध्या घोर तपश्र्चयाव करत आहते. 

तेथे गंधमादन पिवतािर जाऊन त्यांना तुझा मानस सांग, मग ते काय ते करतील तुझ्याशी. ते 

ऐकून दंभोद्भि राजा त्या पिवताकडे वनघतो. त्याचे मोठे सैन्य घेऊन तो मोठ्या तयारीने तेथ े

जातो. त्याच्या सैन्यात सहा प्रकारचे दल होते, त्यात रथदल, हत्तीदल, पायदल, रनगाड्यांचे दल, 

उंटदल अशी त्या सहा फौजा होत्या. राजाला झाले होते तो कधी एकदाचा त्या दोन सन्याशांना 

भेटतो ि आव्हान देतो. त्या करता तो त्या अजस्त्र पिवतािर चढू लागतो. त्या ऋषींना शोध ू

लागतो. शोधत शोधत तो त्या घनदाट अरण्यात येतो जेथे ते दोघ ेऋषी तप करत होते. तो राजा 

त्यांना भेटतो ि त्याचे आव्हान त्यांना सांगतो. नर आवण नारायण त्याचे स्िागत करतात फळं 

आवण कंदमुळं देऊन. ते त्याला बोलतात, "गंधमादन पिवत स्िगावच्या सीमेिर आह.े त्यापुढे स्िगव 



सुरू होतो ि यथे ेकोणी यदु्ध करत नाही कारण यथे ेिाद, तंटा, बखेडा असें कांहीं होत नाही 

ज्याकरता लढाि ेलागेल. यथेे फक्त शांतता नांदत असते". राजा त्याच्या दपोक्तीत सांगतो त्यानें 

सगळी पृथ्िी पादाक्रांत केली आह ेआवण आता तो त्या दोघांना हरिून अलजंक्य पद वमळिणार 

आह.े तो पुढे सांगतो त्याने त्याचे सगळे शत्र ूमारले आहते. तो सांगतो, त्याला समजल ेआह ेकीं, 

ते दोघे कोणाच्यानेही परावजत होत नाहीत ि म्हणून तो त्यांना परावजत करण्यासाठी आला आह.े 

ते ऐकल्यािर नर आवण नारायण त्याला बोलतात, "अरे राजेश्वरा, क्रोध आवण मोह ह्ा 

विकृत्यांना ह्ा पहाडािर कांही काम नसते. त्यामुळें युद्धाची ती कारणे ह्ा रठकाणी नसतात. 

म्हणून येथ ेयुद्धाच्या गोष्टी सदु्धा कराियाच्या नसतात. मग अशा पररवस्थतीत आम्ही तुझ्याशी 

का लढू ते सांग. विनाकारण लढण ेमूखवपणाचे ठरेल. आम्हाला तुझ्या बद्दल अनुकंपा आह,े अशा 

पररवस्थतीत आम्ही तुझ्याशी लढण ेपोरकटपणाचे ठरेल. तू दसुर् या कोणाशी तरी जाऊन यदु्ध कर, 

आमचा िेळ घेऊ नकोस. पृथ्िीिर बरेच िवत्रय तुला लढण्यासाठी वमळतील". परशुराम पुढ े

सांगतो, अस ेचांगल्या पणाने सांगूनही तो जायला तयार नव्हता. त्याचा आग्रह कीं ते त्याच्याशी 

लढािेत. ते ऋषी त्याच्याकडे दलुवि करूनही, त्याचा पोरकट हट्ट चालूच होता. त्यानंतर तो त्या 

ऋषींना यदु्धासाठी हुसकिू लागला. अखेरीस जसे ते समजल ेकीं, हा असें मानणार नाही त्यातील 

नर त्याला त्याच्या हातातील कुस गिताचे पाते दाखितो ि बोलतो, "चल आपण द्वदं्व करू. तू 

तुझी आयुध सज्ज कर. तुझे सगळे सैन्य लढण्यासाठी तयार ठेि. मी तुझी लढण्याची हौस पूणव 

करतो".  

दंभोद्भि त्यािर बोलतो, त्या गिताच्या कुसांना पाहून, "काय तुम्ही ह्ा गितांनी 

माझ्याशी लढणार? अहो सन्याशी, तुम्हाला काय मस्करी िाटते, ककं, तुम्ही ह्ा गितांनी माझ्या 

सैन्याला हरिणार"? तरी मी तुमच्याशी माझ्या आयुधांनी लढणार आह ेकारण ह ेआव्हान आह े

ि त्यात मी तुम्हाला परावजत करून दाखितो". त्यानंतर तो बाणांचा िषावि त्या ऋषींिर सुरू 

करतो. ते सिव बाण त्या पात्याच्या नुसत्या हलण्याने िेडेिाकडे फेकले जातात. त्यातील एकही 

बाण त्या ऋषींना लागत नाही. राजाचे सगळे योद्ध ेत्यांचे िेगिेगळे बाण त्या ऋषींिर फेकतात 

पण कांहीं उपयोग होत नाही. ते बाण उलट त्या सैवनकांिरच जाऊन त्यांना लागून ते सैवनक 

घायाळ होतात. ते अलजंक्य ऋषी, त्या राजाच्यािर ती कुसाची पाती फेकून मारतात त्यात 

मायािी तंत्राचा िापर ते करत असतात. त्यामुळें तो राजा आवण त्याचे सगळे सैवनक जखमी 

होऊन जवमनीिर पडतात. राजा पहातो कीं सगळे नभ त्या पात्यांनी व्यापलेल ेहोते. दंभोद्भि 

राजाची खोड मोडते ि तो त्या ऋषींना शरण जातो. राजा त्या ऋषींना बोलतो, "मला िमा 

करा. मला तुम्ही संरिण द्या". नर त्याला सांगतो, "अरे राजा, जा त्या ब्रह्मणांना शरण जा ज्यांना 



तू लढण्यासाठी सारखा सताित असतोस. हा िेडगळपणा पुन्हा करू नकोस. िवत्रयांनी त्यांच्या 

शौयावचा खेळ कराियाचा नसतो. त्याचे शौयव केिळ िाईट शक्तींना काबूत आणण्यासाठी असते 

असें विनाकारण लढण्याची आव्हानं देण्यासाठी नसते. तुझ्या डोक्यातून ह ेसतत लढण्याचे खळू 

काढून टाक. कोणा ब्राह्मणांचा अपमान करू नकोस कारण तो तुझ्याशी लढू शकत नाही. तुझा हा 

गिव तू सोडून दे. खरे शौयव आह ेते पाश लजंकण्यात ज्यामुळें माणूस क्रोध, लोभ, मोह अशा िासनांत 

अडकतो. कारण अरे राजा ते आपले खरे शत्र ूआहते, त्यांच्यामुळे तुला सगळीकडे माणसांत शत्र ू

ददसतात. माणूसकी, दयाबुद्धी, िमावशलता असें गुण तू िाढि त्याने तू जग लजंकून दाखि ते खरे 

शौयव होईल. आता जा आवण अशाररतीने उगाचच कोणाला आव्हान देत बसू नकोस. त्यानंतर तो 

राजा आपल ेलढण्याचे खूळ सोडतो ि चांगुलपणा, माणूसकी आवण भूतदया, िमावशलता ह्ात 

आपले लि ठेिून राज्य करू लागतो. ते एक मोठे कायव नर आवण नारायणांनी त्या काळी केले 

होते. त्यातील नारायण नरापेिा जास्त मोठा झाला त्याच्या तपस्येने. म्हणून आयुध जशी, 

काकुदीक, शकु, नक, अिीसंतजवन, संतन, नतवन, घोर, अस्यमोदक, त्या गांडीिािर ठेिली 

असतील तर तू त्या धनजंयाला कधी हरि ूशकशील कां? तुझा गिव तो सहज हरण करून तुझा 

नाश करू शकतो ह ेतुझ्या लिात केव्हां येणार. अरे आता ज्या नर आवण नारायणांबद्दल बोलत 

होतो तेंच आता आपल्यात अजुवन आवण कृष्ण असा रुपाने आलले े आहते. पापाचा नाश 

करण्यासाठी. अरे दयुोधना, खरे यदु्ध माणसा माणसातील नसते, ते माणसातील दोषांशी असते 

ते प्रथम समजून घ.े लोभ, मोह, गिव, उद्धटपणा, द्वषे, स्िाथव, फुशारकी असें दोष राजांत असतात 

ते त्याचे खरे शत्रू असतात ह ेसमजून घे. त्यांच्या आहारी गेललेे त्याचा वििेक हरिून बसतो. 

लिात ठेि कीं, जेथे नर आह े तेथे नारायण असणारच. ते िेगळे करता येत नाहीत. त्याच्या 

रथािरील िानर वचन्ह असललेा ध्िज त्याला मायािी शक्ती प्रदान करत असतो. त्यांना कोणीही 

हरिू शकत नाही. उगाचच कोणी फुशारकी मारत असले तर त्याच्या त्या फुशारकीिर तू विश्वास 

ठेिू नकोस. तो धनंजय कंुतीचा पुत्र ज्याला तू चांगलाच ओळखतोस. अरे राजा, जर तू माझ्या 

बोलण्यािर विश्वास ठेिणार असलास तर तू त्याचं्याशी यदु्ध न करणेच कौरिांच्या भल्याचे आह े

ह ेसमजून घे. पंडुच्या मलुांशी समझौता कर ि ह ेभांडण येथेच संपिून टाक त्यामुळें तू ि तुझ े

भाऊ भविष्यात सखुाने राहू शकाल. यदु्धाचा पयावय तुमचा नाश करील. प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न करून तू 

तुझे ि तुझ्या घराचे कायम नुकसान करणार आहसे. देि तलुा चांगली बदु्धी देिो ि तुझे भले हो. 

भगित यान पिव  भाग श्यांण्णिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग सत्त्याण्णिािा 

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, जमदाग्न्याचे ते कथन ऐकून तेथे बसललेे ऋषी कण्ि 

दयुोधनाला सांगतात, ब्रह्मदेि नश्वर आहते आवण वचरंतनसुद्धा आहते. ते ऋषी नर आवण नारायण 

ते सदु्धा तसेंच आहते. आददतीच्या सगळ्या मलुांत एक विष्णू अनंत आह.े तो अलजंक्य आवण वनत्य 

वचरंजीि आह.े तो सगळ्यांचा विधाता आह.े त्यात दैिी गुण आहते. बाकी सगळे म्हणजे चंद्र, 

सूयव, पृथ्िी, पाणी, िारा, अग्नी, आकाश, ग्रह, तारे ह ेसगळे नष्ट होणारे ि पुन्हा उत्पन्न होणारे 

असे आहते त्यांचे आयुष्य त्या युगा एिढे असते. जेव्हां युगांत येतो तेव्हा ते ब्रह्मात विरून जातात. 

आवण नव्या युगात ते पुन्हा उत्पन्न होतात. त्यांच्या आयुष्यमानाच्या तुलनेने चराचराचे 

आयुष्यमान फारच कमी असत.े त्याला राजे अपिाद नाहीत. तेसदु्धा त्याचं्या कमवविपाकानुसार 

त्यांचे आयुष्य संपल्यािर पुन्हा यथािकाश जन्म घेऊन येतात. त्या िणभगूंर जीिनात प्रवतष्ठचेा 

प्रश्र्न करणे केिळ मूखवपणाचे ठरते. म्हणून तू पांडिांशी सलोखा करून जे आयुष्य ददलेले आह े

ब्रह्माने त्याचा चांगल्या प्रकारे उपभोग घेण्यातच शहाणपणा आह.े कोणी असें समजू नये कीं तोंच 

बलिान, तोंच सिवशक्तीमान, परंतु, तुझ ेभाऊ सुद्धा बलिान आवण शक्तीमान आहते, ते कांही 

कमी नाहीत. ह्ा संदभावत मला एक कथा आठिते ती सांगतो, मतालीची ती कथा आह.े तो 

त्याच्या उपिर मलुीसाठी निरा शोधण्यासाठी वनघतो. मताली इंद्राचा सारथी होता. वतनही 

जगात तो जाऊ शके. मतालीला एक कन्यारत्न होते ती जगातील सिावत सदुर मलुगी होती. वतचे 

नािं होते गुनकेशी. अशा लािण्यितीसाठी योग्य निरा शोधण्यासाठी तो वनघतो. त्याला ि 

त्याच्या बायकोला गुनकेशीची फार काळजी िाटत होती जशी सगळ्या मातावपत्यांना त्यांच्या 

उपिर मलुींसाठी िाटते. त्याला िाटत असें कीं, उच्च कुळातील सुस्िरुप मुलींच्या लग्नात कांही न 

कांहीं विघ्न येणार. मलुीचा जन्म वतच्या भोितीच्या वतन घरांना काळजीत टाकत असतो. वतच्या 

आजोळचे, वतच्या बापाचे आवण ज्या घरात ती ददली जाते त्या घराचे लोक काळजी करत असतात 

वतच्यासाठी. पुढे मताली विचार करतो कीं, त्याच्या अंदाजा प्रमाणे त्याने देि आवण माणसे 

पावहली परंतु, वतच्या तोडीचा मुलगा त्याला ददसला नाही.  



कण्ि पुढे सांगतात, त्यांने देिांत दैत्य आवण गंधिव पावहले होते पण वतच्या योग्यतेच 

मुलगा त्याला ददसला नव्हता. त्यानंतर ऋषी त्यांने पावहल े पण त्यात सदु्धा कोणी त्याला 

आिडला नव्हता. एके रात्री तो त्याच्या बायकोशी, सुधमावशी बोलत होता त्या लग्नाबद्दल, 

त्यानंतर मताली ठरितो कीं तो पाताळात जाऊन कोणी वतच्या योग्यतेचा वमळतो कां ते 

पहाियाचे. त्याला िाटत ेतेथे असलले ेनाग लोकात एकादा चांगला मलुगा वमळू शकेल. तो विचार 

आल्यािर मताली त्याच्या बायकोची परिानगी घेऊन ि मलुीच्या माथ्याचे चंुबन घेऊन 

पाताळात जाण्याची तयारी करतो.  

भगित यान पिव भाग सत्त्याण्णिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग अठ्ठ्ठ्याण्णिािा  

 

 

कण्ि पुढे सांगत असतात, मताली त्याच्या मागावने जात असतांना त्याला िाटेत 

नारदमुनी भेटतात. ते िरुण देिाला भटेण्यासाठी वनघाल ेहोते. नारदमुनीसुद्धा त्याला पहातात. 

ते मतालीला विचारतात, "तू कोठे वनघाला आहसे? तुझ्या खाजगी कामासाठी जात आहसे कां 

इंद्राच्या कामासाठी जात आहसे"? मताली सांगतो कीं, तो त्याच्या खाजगी कामासाठी जात आह.े 

ते एकत्र प्रिास करू लागतात त्या सुमारास मताली त्याची काळजी मुलीच्या लग्नाची असल्याचे 

नारदमुनींना सांगतो. नारदमुनींना त्याची काळजी कसली आह ेते समजते. ते त्याला बोलतात, 

"चल आपण एकदमच जाऊ या". नारदमुनी त्याला सांगतात कीं, ते सुद्धा पाताळात िरुणदेिाला 

भेटण्यास जात आहते तेव्हां तेथ ेते सदु्धा मदत करतील योग्य निरा शोधण्याच्या कामात. पुढ ेते 

त्याला सांगतात कीं, जर त्यांना कोणी चांगल े स्थळ ददसल े तर ते मतालीला सांगतील. 

पाताळाच्या अगदी आतल्या भागात ते दफरत असतात. तेथ े ते पाण्याचा सम्राट िरूणदेि 

पहातात. तेथे िरूणदेि नारदाची पुजा करतो जशी स्िगीय ऋषींचा होते. त्याच प्रमाणे मतालीला 

त्याचा मान वमळतो जो इंद्राच्या सारथ्याला वमळाला पावहजे. त्यानंतर ते दोघे चतुर बदु्धीचे िेळ 

साधून िरूणदेिाला मतालीची लचंता काय आह ेते सांगतात. त्यानंतर त्याची रजा घेऊन ते दोघ े

वनघतात िर संशोधनासाठी. ते नागांच्या प्रदेशात जातात. नारदांना त्या भागाची चांगली 

माहीती होती. ते मतालीला त्याबद्दलची माहीती सांगत असतात. नारद मतालीला म्हणतात, 

"अरे मताली तू िरूणाच्या भोिती असललेे त्याच्या पररिारातील तरूण पावहलेस कां? त्यातील 

कोणी तुला आिडले कां"? िरूणाची मुल ंफार गुणी आहते. त्यांचे सामथ्यव िाखाणण्यासारखे आह.े 

त्याचा एक मुलगा ज्याचे नांि पुष्कर आह ेि डोळे कमळासारखे आहते तो फारच चांगला आह.े 

त्याचा स्िभािसुद्धा आकषवक आह.े तो फार पवित्र आह.े तो िरूणाचा सिावत वप्रय मलुगा आह.े 

त्याला सोमाच्या मलुीने पसंत केले होते. ती सोमाची मुलगी सािात श्री सारखी रुपिान आह.े 

वतचे नांि आह ेज्योत्नाकली. असें सांगतात कीं, वतने पवहल्या प्रथम आददतीच्या मोठ्या मुलाला 

वनिडले होते. त्याचे सगळे शरीर सोन्याचे आह.े त्यात िारुणी भरललेी आह.े ती िारुणी 

प्याल्यानंतर देिांना देित्ि प्राप्त झाले. त्याच्या कडे जी चमकणारी आयुध ददसत आहते ती 



दैत्यांची आहते ज्यांने ते कोणाचाही िध करू शकतात. त्यांच्या प्रभािामुळें शत्रू कमकुित होतो. 

ती फेकली कां त्यांचे काम केल्यािर पुनः फेकणार् या कड ेपरत जातात. म्हणून त्यांचा िापर पुन्हा 

पुन्हा करता येतो. ती कधीही नष्ट होत नाहीत. दैत्यांना हरिल्यािर ती शस्त्र देिांना वमळाली. 

परंतु, ती िापरण्यासाठी मोठी मानवसक उजाव असािी लागते कारण ती िापरणार् याच्या मनाच्या 

उजेने कायवरत होतात. ज्याच्याकडे ती मनःशक्ती नाही तो ती शस्त्र िापरू शकत नाही. मानवसक 

उजाव कमािण्यासाठी तपोश्र्चरण करािे लागते. िासनांबद्दल औदावसन्य असािे लागते. एकवचत्त 

करून साधना करण्याने ती मनाची उजाव प्राप्त होत असते. प्राचीन काळी असखं्य रािस आवण 

दैत्य ती िापर होते. परंतु, त्यांच्यापेिा जास्त प्रभािी अस्त्रांचा उपयोग करून शेिटी देिांनी 

त्यांचा पराभि केला ि त्यांना येथे पाताळात पाठिले. तेथे पहा पाण्यात तेजस्िी अग्नी तेित आह.े 

तेथेच विष्णूचे सुदशवन चक्र ठेिललेे आह.े त्याचे तेज पहा मताली. हो फक्त पाताळात पहाियास 

वमळते. त्यापवलकडे त ेगाठी असलले ेधनुष्य आह,े तेंच गांडीि ज्याने इंद्र असुरांचा पराभि करत 

असतो. ते सगळे यथे े पाताळात ठेिलले े आहते. अजुवन हेंच गांडीि िापरत असतो. ह्ा एका 

धनुष्याच हजारो धनुष्यांची ि त्यातून सुटणार् या बाणांची ताकद आह.े यदु्धाच्या िेळी त्यात मोठी 

उजाव उत्पन्न होते ि बाण िेगांने फेकले जातात. त्याची तुलना इतर कोठल्याही वतरकमट्याशी 

होणार नाही. सगळ्या विकृत मनवस्थती असलले्या रािसी राजांचा नाश करण्यासाठी ब्रह्मणांनी 

गांडीिाची वनर्मवती केली आह,े जे िेदाचा घोष करत असतात. रािसांचा वशिक शुक्र असा ं

सागंतो कीं, ह ेगांडीि एक भयकंर शस्त्र आह ेज्यापासून रािसांनी सािध रहािे कारण जर त्याच्या 

बाणांने रािस मलेा तर त्याला पुन्हा जागे करण ेशक्य नसते. ही सगळी अस्त्रं, शस्त्र ंिरूणांकड े

सुरविततेसाठी जमा केललेी असतात. नारद सांगत होते. पुढ ेते जातात तेव्हां नारद त्याला एक 

छत्रीघर दाखितात. त्यात अनेक छत्र्या असतात. त्यात एक िरुणाची असते. ती पवित्र आह े

चंद्रासारखी परंतु, वतच्या भोिती अज्ञानरुपी अंधार पसरललेा असतो म्हणून ती छत्री सहसा 

कोणाला ददसत नाही. वतच्यातून ढगाप्रमाणे पवित्र जलाचा पाऊस पडत असतो. ह्ा भागात 

अनेक अजब गोष्टी आहते पहाण्यासारख्या, असें नारद मतालीला सांगतात. परंतु तू येथ े

जास्तकाळ राहू नकोस कारण त्याचे तेज तुला फारकाळ सहन करता येणार नाही. म्हणून आपण 

येथून बाहरे जाऊ.  

भगित यान पिव भाग अठ्ठ्ठ्याण्णिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग नव्याण्णिािा  

 

 

नारद पुढ े सांगत असतात, यथे े नाग प्रदेशाच्या मध्यभागी एक नगरी आह े वतला 

पाताल असें नांि आह ेि त्यािरूनच पाण्याखालील सगळ्या भागाला पाताळ असें नांि वमळाल े

आह.े येथ ेददतीची आवण दानुची मुलं रहातात. ते दैत्य आवण दानि आवण इतर लहानमोठे प्राणी 

येथे रहातात. जे पथृ्िीिर यथेून जात असतात. पाण्याच्या जोरामुळें ते होत असते. त्यािेळी ते 

प्राणी जोरांने ककंचाळतात घाबरून जातात. येथेच असुरांचा अग्नी ज्याला बदि असंसदु्धा म्हणतात 

ठेिलेला आह.े तो पाण्याने चेतिला जातो. देिांच्या मजीने त्याचे वनयंत्रण होत असत.े तो तेथेच 

असतो कोठे पसरू शकत नाही. ह्ाच जागी असरुांचा पराभि केल्यानंतर देिांनी अमृताची चि 

घेतली होती. उरललेे अमृत त्यानंतर ठेिून ददले होते भविष्यात िापरण्यासाठी. येथून चंद्राच्या 

कला चांगल्या पहाता यतेात. येथ ेअददतीचा मुलगा विष्ण,ू घोड्याचे मखु घेऊन पवित्र प्रसंगी 

बाहरे येत असतो. त्याला सुिणव असे म्हणतात. िेदांतील ऋचा आवण मतं्र तो मोठ्याने बोलत 

बाहरे येतो. कारण चंद्र आवण इतर जल प्रिृत्ती त्यांचे जल यथे ेसोडतात ह्ा भागाला पाताळ असें 

नांि पडललेे आह.े येथूनच इंद्राचा ऐराित बाहरे येतो. तो त्याच्या सोंडीने ते थंड पाणी घेऊन 

ढगांत सोडतो ि मग ती ढग ते पाणी पृथ्िीिर आणून टाकत असतात. विविध जलचर येथूनच 

वनमावण होतात. ते चंद्राच्या प्रकाशात िाढतात परंतु, सूयावच्या प्रकाशात मरतात. ददिसा मरतात 

ि रात्री पुन्हा जीिंत होतात. असें अव्याहतपण ेचालू असते. ते असुर आहते. त्यांचे िभैि इंद्राने 

काढून घेतल ेआह,े कारण ते पापकमावत मग्न रहातात. येथेच सिव प्राण्याचा देि, महादेि मोठी 

तपस्या करत होता अनेक िषे. म्हणून तो भूतनाथ झाला. सगळे प्राणी त्याच्या तपस्येच्या उजेिर 

अिलंबून असतात. मोठे मोठे तपस्िी येथेच तपस्या करत असतात. येथनू िेदाचा अभ्यास सुरु 

होतो. प्राणायाम, सोह ंजप ते करत असतात. ते कांहीं खाऊन जगत असतात. सोह ंकरणारे झगा 

घालून व्रतस्थ जीिन यथे ेजगत असतात. यथेेच सपु्रवतक िंशातील इतर हत्ती उत्पन्न झाल ेझसें, 

ऐराित, िमन, कुमुद, अंजन. त्यातील ऐराित त्यांचा राजा आह.े एिढे सांवगतल्यािर नारद 

मतालीला बोलतात, "अरे मताली पहा ह्ात तुला तुझ्या पसंतीचा कोणी उपिर वमळतो कां तुझ्या 

मुलीसाठी? जर कोणी पसंत असले तर मी तुझ्याितीने तेथे बोलणे करीन तुझ्या मुलीसाठी"? पुढ े



नारद सांगत असतो मतालीला, "पहा तेथ ेपाण्यात एक अंड आह.े त्याचे तेज पहाण्यासारख ेआह.े 

ह्ा विश्वाचा प्रारंभ ह्ातून होतो. ते हलत नाही ककंिा फुटतसदु्धा नाही. मला कोणी सांवगतलले े

नाही अजून पयंत केव्हां ह ेउपजले अथिा केव्हां ह ेनष्ट होणार आह.े ह ेअंडे वनत्य आह ेजसें माकंडेय 

ऋषी आहते. असें म्हणतात, मताली कांहीं सांगतात की, जेव्हां युग संपले तेव्हां ह्ा अंड्यातून 

अग्नी वनघेल ि त्यात सगळे विश्व वमळून जाईल".  

नारदाचे बोलणे ऐकत तो मलुीच्या बाप मताली नारदाला सांगतो, त्याला ह्ांपैकीं 

कोणीही पसंत नाही. तो सांगतो कीं, आपण लिकर येथून वनघून दसुरीकडे पाहू.  

भगित यान पिव भाग नव्याण्णिािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग शभंरािा  

 

 

नारद त्याला सांगत असतात, यथे े ती नािाजलेली नगरी आह.े वतचे नांि आह े

वहरण्यपूर. ते दानि आवण दैत्यांचे शहर आह.े त्यांच्याकडे दषृ्टीभ्म करण्याच्या अनेक क्लुप्त्या 

आहते. ह्ा भागाला पाताळ अस ेम्हणतात. त्याची रचना दैवि सामथ्यव असलले्या कारावगरांनी 

(त्िश्तृंनी) केली आह.े त्याचा मुख्य वशल्पकार आह ेदानि माया. दानि फार शूरिीर असतात. 

ब्रह्माला प्रसंन्न करून घऊेन ते विविध वसद्धी हस्तगत करून देिांना परावजत करण्याचा सतत 

प्रयत्न करत असतात. इंद्राच्या बरोबरीने असललेे देि जसें यम, िरुण, कुबरे ह्ांना सदु्धा ते भारी 

जातात. ते येथे रहातात. अरे मताली, त्या असुरांना कालखंन्य म्हणतात ि ते विष्णूच्या मधून 

उत्पन्न झाल े आहते त्यावशिाय दसुरे रािस आहते त्यांना युतूधन म्हणतात ि ते ब्रह्माच्या 

पायापासून आलेल ेआहते. त्यांचे सगळे सामाथ्यव त्यांच्या भ्म कलेिर अिलंबून असते. ते फार 

भयानक ददसतात, त्याचें दांत मोठे असतात. त्यांची वहम्मत आवण धाडस िाखाणण्यासारख े

असते. त्यावशिाय आणखीन एक प्रकारचे दानि सुद्धा यथे ेरहातात त्यांना वनिटकिच असें नांि 

आह.े ते कोणालाही हरत नाहीत. त्यांना तुझा इंद्र हरि ूशकत नाहीन ह ेतुला माहीत आह.े तू 

आवण तुझा मुलगा गोमखु त्या बरोबर शक्र आवण त्याचा मुलगा दकत्येक िेळा ह्ांच्या कडून मार 

खाऊन गेले आहते. त्याचंी घर पहा. ती सगळी सुिणव आवण चांदीची आहते. त्यातील कसब 

कलेच्या वनयमानुसार आह.े त्यांची घरे वनलमण्याच्या खड्यांपासनू बनिलेली आहते. 

अकव स्पटीकासारख े ते चमकत आहते. त्यात िज्रसर रत्न बसिललेी आहते. कांही घर पद्मरग 

रत्नाची आहते. त्यावशिाय शुद्ध संगमरिरी लाद्या आहते. उत्कृष्ट जातीचे लाकूड त्यात िापरलले े

आह.े विविध रत्न, माणकं ह्ांनी ती सजिललेी आहते. त्या घरांच्या स्थापत्याचे काय कौतुक 

करािे. त्यांच्यािरील सजािटीमुळें ती घरं सुंदर ददसत आहते. त्याच्या करमणूकीच्या जागा पहा. 

त्यांची दक्रडांगणं पहा. त्यांचे वबछाने, त्यांच्या घरातील भांडी, जेिण ंवशजिण्याच्या चुली पहा. 

सगळे कस ेरेखीि, सुंदर आवण नजर लागेल अस ेअसते. तस ेदेिांचे नसते कारण देि भोगी नसतात 

तर ह ेसगळे भोगी असतात. भोगहीन जीिनामुळें देिांच्या ह्ा गोष्टी तेिढ्या सुंदर नसतात. 

चांगल्यातील कांही उणपेणा यथेे जाणितो मताली. देिांच्या ह्ा गोष्टी साधेपणािर असतात 



म्हणून त्या वततक्या देखण्या नसतात. तेथ ेपहा बगीच्यातील कारंजे, ती झाडे पहा ती आपणहून 

एका जागेिरून दसुर् या जागी हलू शकतात. त्यानंा भरपून रुचकर फळं लागतात. फुलं येतात. 

जर तुला इकडचा मुलगा पसंत पडला तर तुझी मलुगी वतचे आयुष्य मजेत घालिले ह ेवनवश्र्चत. 

जर तुला नको असेल तर आणखीन दसुरीकडे आपण जाऊ. मताली नारदाला सांगतो कीं, "तो 

असें कांहीं करू इवच्छत नाही ज्यांमुळें स्िगवस्थ आप्त नाराज होतील. जरी दानि आवण देि 

मािसभाऊ असले तरी त्यांचे कधीच पटत नाही ह ेआपण जाणता. त्यांच्यातील दषु्मनी कायम 

असते. देि वनभोगी ि ह ेभोगी त्यामुळें त्यांचे पटत नाही. म्हणून शत्रूशी नाते जोडणे मला अप्रस्तुत 

िाटते. म्हणून आणखीन कोठे चांगल ेस्थळ वमळते ते पाहू. वनदान ह्ा लोकांत आता शोध न घेणे 

योग्य िाटते. मी तुम्हाला चांगलाच ओळखतो तुम्ही नारद, लोकांत भाडण लािण्याचेच काम 

सदैि करत असता पण ह्ारठकाणी ते तुम्हाला मी करू देणार नाही".                  

भगित यान पिव भाग शभंरािा संपला.  

  



भगित यान पिव 

भाग एकश ेएकािा 

 

नारद त्याला बोलतात, "चल आपण दसुरी कड ेपाहू कोण वमळतो". त्यानंतर ते दसुर् या 

प्रदेशात जातात. तेथे विविध प्रकारचे पिी दफरत असतात. नारद मतालीला त्या बद्दल सांगू 

लागतात, "हा भाग पिांचा आह.े ते धाडशी आहते. सुंदरसदु्धा आहते, ते बहुत करून सांपांना 

खातात. त्यांना उडतांना थकिा येत नाही. ते टोळक्याने भटकत असतात. त्यांची उत्पत्ती 

गरुडाच्या सहा मलुांपासनू झाली आह.े त्यांची नांि आहते, सुमखु, सुनामन, सुनेत्र, सुिचवस, सौंच 

आवण सुिल. शेिटचा त्यांचा राजा आह.े ते सगळे काश्यपाच्या िंशातील आहते. ती विनताची 

आहते. त्यांच्यातील बर् याच जणांनी पिांच्या अनेक राजिटी उभ्या केलेल्या आहते. ते सगळे 

खानदानी ि थोर आहते. ते संपन्न आहते. त्यांच्या िागण्यािरून असें समजतात कीं ते िवत्रय 

िणावचे आहते. ते फक्त वशकार करूनच रहातात. त्यांना सापांबद्दल कोणतीही दयाबुद्धी नसते ह े

मात्र खरे. त्यामुळें ते अध्यावत्मक प्रगती करत नाहीत. त्यांची नामािली सांगतो कदावचत तुला 

कोणी पसंत पडले, हा िशं विष्णलूा विशेष आिडणारा आह.े ते विष्णूची पुजा करतात. विष्ण ू

त्यांचे एकमेि दैित असते. त्यांची नांि सांगतो, सुिणवचूद, नागसीन, दारूण, चंदटंूडक, अनल, 

िैषालाि, कंुदन, पंकवजत, िज्रविश्कंभ, िैनतेय, िामन, ितिेग, ददशाचिू, वनवमष, अवनवमष, 

वत्ररि, सप्तरि, िावल्मकी, ददपक, दैत्यवद्वप, सरीवद्वप, सारस, पद्मकेतन, समुुख, वचत्रकेतू, 

वचत्रिर, अनघ, मेशाहृत, कुमुद, ददिा, सपांत, सोमभोजन, गुरूभर, कपोत, सूयवनेत्र, वचरंतक, 

विष्णूधमवन, कुमार, पररिहव, हरी, सुस्िर, मधपूकव , हमेिणव, मलय, मातरीश्वान, वनशाकर आवण 

ददिारक. ते सगळे गरुडाचे िंशी एकाच प्रदेशांत रहातात. मी फक्त त्यांचा उल्लखे केला जे 

नािाजलेल आहते त्यांच्या कतवबगारीने. तुला ते पसंत नसतील तर आपण दसुरीकड ेपाहू तुझ्या 

कन्येसाठी योग्य स्थळ. 

भगित यान पिव भाग एकशेएकािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेदसुरा 

 

नारद पुढे सांगतात, अरे मताली आता आपण रसातळात आलो आहोत. हा पृथ्िीच्या 

दजावखाली सातिा आह.े येथे सगळ्या गुरांची माता सुरवभ रहाते. ती अराररताची मुलगी आहे. 

ती दधु देते जे पथृ्िीिरील अमृतासमान आह.े त्या दधुात सगळ्या सहा रुची असतात ज्यांच्या 

बद्दल बोलले जाते. ती वनदोष ब्रह्माच्या तोंडातून वनपजली. ती अमृत प्याली आवण ओकली. 

वतच्या त्या ओकण्यातून दधुाचा समुद्र तयार झाला. त्या दगु्धसागरात विष्णू रहातात ि त्याच्या 

दकनार् याला अनेक ऋषी िस्तीकरून असतात. ते ऋषी दधुाच्या फेसािर जगतात. ते प्रखर तपस्या 

करत असतात. सगळे देि त्यांना घाबरतात. वतच्यातून चार प्रकारचे पशु वनमावण झाल ेआहते. 

अरे मतली, ते चार वहश्यांना आधार देतात म्हणनू त्याना ददकपाल असें नांि आह.े सुरभीपासून 

जन्मलेल े ते जे पूिेकडील भागाला आधार देतात त्यांना सुरुप म्हणतात. दविणचे्या भागाला 

आधार देणार् याला हवंसका म्हणतात. िरुणाच्या भागाला जो पवश्र्चमकडे आह,े आधार देणार् या 

वहश्याला सुभद्र म्हणतात. उत्तरेकडील भाग जो पुण्याचा आह े त्याचे नांि आह े कुबेर. जो 

िास्तविक संपत्तीचा कारक समजला जातो. त्याला आधार देणार् या वहश्याला सिव कमदघु 

म्हणतात. देि असुरांबरोबर एकत्र येऊन आवण मंदार पिवताची रिी करून त्यांनी तो दधुाचा 

सागर ढिळला. त्यातून कांहीं मौल्यिान वचजा बाहरे आल्या, त्यात िरुणी नािांचे मद्य आले, 

अध्यावत्मक संपत्तीची देिता लक्ष्मी आली, आवण अमृत आल.े त्यावशिाय उच्यैश्रि दैिी घोडा 

आला, शेिटी कौस्तुभ रत्न आल.े सुरभीने जे दधु ददले त्याला स्िाहा म्हणतात. ते जे वपतात त्यांना 

सुद्धा स्िाहा म्हणतात. अमृत वपतात त्यांना अमृता म्हणतात. रसातळात रहाणारे एक किन 

गातात, ते अजून कांहीं विद्वान गातात, त्यात म्हटंले आह,े नागलोकांत नाही, स्िगावत नाही, 

विमान लोकांत नाही, अथिा वत्रपीष्तप मध्ये नाही असें सुख रसातळात रहाणार् यांना वमळत 

असे.  

भगित यान पिव भाग एकशे दसुरा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेवतसरा 

 

 

नारद पुढे सांगतात, तेथे जी ख्यातनाम नगरी तू पहात आहते जी अमराितीच्या 

योग्यतेची आह,े वतला भोगिती असें नांि आह.े वतचात िासुकी राज्य करत असतो. तो नागांचा 

राजा आह.े शेष त्या नगरात रहातो. त्याच्या घोर तपस्येमुळें त्याची नेमणूक पृथ्िीला आधार 

देण्यासाठी ब्रह्मांने केली आह.े तो एकाद्या शभु् पहाडासारखा ददसतो. त्याच्या अगािर दैिी 

आभूषण असतात. त्याच्या फण्याच शंभर डोकी आहते. त्या प्रत्येक तोंडातून लांब रक्तिणी वजभा 

ज्िाळांसारखे लिलित असतात. शेषाचे सामथ्यव विलिण आह.े रसातळात अनेक नाग, सरुस जे 

विविध आकारात असतात मोठ्या सुखात रहात आहते. त्यांच्या अंगािर दावगने असतात. ज्यामुळें  

त्यांचे िैभि वसद्ध होते. त्यांना असंख्य तोंड असतात, कांहींना सहा, कांहींना पांच तर कांहीने 

हजार तोंड असतात. ते सगळे आकाराने डोंगरासारख ेप्रचंड आहते. ते पृथ्िीिर डोंगर, पिवत, 

टेकाडं अशा रुपात पसरलेल ेअसतात. त्यांची सखं्या अगवणत आह.े कोणालाही माहीत नाही नेमके 

दकती ते आहते. तरी तुझ्या माहीतीसाठा मी त्यांच्यातील कांहीं ख्यातनाम जे आहते,त्यांची नांिे 

सांगतो. त्यात िासकुी, तिक, करकोटक, धंजय, कावलया, नहुष, अश्राितर, िक्याकंड, मणी, 

अपूणव, खग, िामन, इलपत्र, कुकुर, कुकुना, अयवक, नंदक, कलश, पोतक, कवलकि, लपंजारक, 

ऐराित, सुमनमखु, दधीमुख, शंख, नंद, उपनंदक, आप्त, कोटरक, वसखी, वनष्थरूक, वतवतर, 

हस्तीभद्र, कुमुद, मल्यालपंदक, दोन पद्म, पुंडरीक, पषु्प, मुद्गरपणवक, करिीर, वपथारक, समृत्त, 

िृत्त, लपंदार, वबल्िपत्र, मुवशकद, श्रीशक, ददलीप, शखंवशषव, ज्योवतश्क, अपरावजत, कौरि, 

धृतराष्ट्र, कुहर, दक्रशक, विरराज, धरण, सिाहू, मखुर, जय, अघं, विसुदी, विरस, सरस, ती आवण 

इतर काश्यपाच्या घरातील आहते. अरे मताली, तुला ह्ांच्या पैकी कोणी आिडतो कां ते सांग. 

कण्ि पुढ ेसांगतात, त्यािेळी मताली तेथ ेउभ ेअसलेल्या कोणाकडे पहात होता. नारदाचे बोलण े

संपल्यािर मताली त्यांना बोलतो, अहो ऋषी, हा तेजस्िी ददसणारा कोणत्या कुळाचा आह ेते 

सांगा. तो कौरि घराण्यातील अयवकाच्या बाजूला कोण आह ेते सांगा. त्याचे माता आवण वपतर 

कोण ते सांगा. तो कोणत्या नांग िंशाचा आह ेते सांगा. त्या घराचा तो मखु्य असािा असें मला 

िाटते. त्याच्या एकंदर व्यक्तीमत्िामुळें मी प्रभावित झालो आह.े मताली पुढे बोलतो, त्याला 



िाटते कीं तो त्याच्या कन्येसाठी योग्य िर आह.े कण्ि पुढ ेसांगतात, समुुखाला पाहून मताली 

संतुष्ट झाला आह ेते नारदाला समजते. नारद त्यानंतर मतालीला समुुखाच्या खानदानीची सगळी 

माहीती सांगतो. तो ऐरािताच्या कुळातील आह,े तो अयवकाचा नातू आह.े िामनाच्या मुलीचा 

मुलगा आह,े अरे मताली, तो वचरुक ज्याला विनताच्या मुलांनी मारल,े ते ऐकल्यािर मताली 

नारदाला सांगतो कीं, त्याला तो मलुगा जािई म्हणून पसंत आह.े तेथ ेशब्द टाकून पहा असें 

नारदाला तो सांगतो. मताली सांगतो कीं, त्याला त्याची मुलगी त्या घरात द्याियाला आिडेल.  

भगित यान पिव भाग एकशेतीन संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेचौथा 

 

 

नारद सुमुखाच्या लोकांना बोलतात, ह ेसारथी आहते शक्राचे. त्याचे िागणे पवित्र 

असते, ते पुण्यिंत आहते. ते इंद्राचे वमत्र, साथीदार आवण सल्लागारसदु्धा आहते. सगळ्या यदु्धात 

ह्ाचा यशाचा िाटा आह ेजेव्हां इंद्र लजंकले आहते. सगळ्या देि आवण दानिातील युद्धांत हा 

इंद्राच्या रथाचा चालक होता. त्याच्या रथाचे हजार घोड ेहा वललया सांभाळत होता. ह्ाच्या 

रथ चालिण्यामुळें इंद्राला प्रत्येक िेळी यश वमळत होते. त्यामुळें ते देिांचे शत्रू नेहमी हरिल ेजात 

होते. त्यांना प्रथम हा सारथी मताली त्याच्या घोड्यांच्या टापाखली मारत असें नंतर इंद्र त्यांना 

मारत असें. अशा ह्ा गुणी सारथ्याला एक गुणी कन्या आह.े वतचे सौंदयव वतनही जगात अतुलनीय 

आह.े वतचे गुण दकती िाखाणणार मी. सत्यिादी, विविध कलांत प्रािीण्य वतच्यात आह.े वतचे 

नांि गुनकेशी आह.े हल्ली हा मताली त्याच्या मलुीसाठी योग्य िर शोधण्यासाठी वनघाला आह"े. 

त्िररत तुझे मन तयार कर. जशी लक्ष्मी विष्णनेू स्िीकारली, स्िाहा अग्नीने तसें तुझा नातू 

गुनकेशीला स्िीकारेल तर बरे होईल. जशी सांची इंद्रासाठी शोभते तशी गुनकेशी तुझ्या घरात 

नांदेल. त्या सुमखुाचे वपता नसले तरी त्याच्या गुणामुळें आम्ही त्याला स्िीकारत आहोत. 

ऐरािताचे आवण आपले सौजन्य आवण सुमुखाचे गुण त्याच्या मनाची शदु्धता, चांगली िागणूक, 

संयमीपणा असें सगळे गुण मतालीला फार आिडल ेआहते. म्हणून तो तुझ्या कुटंूबाशी सोयररक 

करत आह.े मतालीच्या विनंतीचा मान ठेिण्यात तुझे भले होईल. 

कण्ि पुढ ेसांगतात, अशाप्रकारे नारदांनी अयवकाला विनंती केली. अयवकाला त्याच्या 

मृत मलुाची आठिण यतेे परंतु, नाते उत्तम आह ेम्हणून तो समाधानी असतो. त्यानंतर अयवक 

नारदाला बोलतो, "तुमचे म्हणण े योग्य असल े तरी मी गुनकेशीला माझी सून म्हणून कशी 

स्िीकारू शकतो"? ते शक्य नाही. अहो मुनी कोणालाही इंद्राशी जिळीक करण ेआिडेल परंतु, 

ज्या पररवस्थती आहते त्या पहाता असें नाते साकारणे जमणार नाही. असें नाते फारकाळ रटकणार 

नाही. ह्ा मुलाच्या वपत्याला गरुडाने खाल्ल ेआह.े त्यामुळें आम्ही खूप दःुखात आहोत. त्यात भर 

म्हणजे तो गरूड परत जातांना धमकी देऊन गेला कीं, एक मवहन्यानंतर तो येईल ि सुमुखला 



खाऊन टाकेल. ज्या अथी तो तसे बोलला म्हणजे तो सुपणव, ते खरे करणार. आम्ही फार दःुखात 

आहोत.        

कण्ि पुढे सांगतात, ते ऐकल्यािर मताली त्यांना बोलतो कीं, त्याच्याकडे एक योजना 

आह.े मी त्याला माझा जािई म्हणून स्िीकारललेा आह े तेव्हां त्याला अभय देण्याची माझी 

जबाबदारी आह.े तुम्ही अस ंकरा कीं त्याला आमच्या बरोबर येण्याची परिानगी द्यािी, आम्ही 

त्याला आमच्या बरोबर घेऊन जाऊ. मी सुपणावच्या मागावत अडचणी उत्पन्न करीन. त्यावशिाय 

सुमुखाच्या आयुष्याचा दोर दकती लांब आह ेतेसुद्धा पाहू. मी त्याला विष्णूच्या पुढेच घेऊन जाणार 

आह.े त्यांच्या बरोबर अयवक सुद्धा वनघतो. ते चौघे शक्राच्या सभेत येतात. तेथ ेविष्णू सदु्धा होते. 

नारद तेथे तो सगळा प्रकार तेथ ेजमलले्या देिांना सांगतात.  

कण्ि पुढ े सांगतात, नारदाचे बोलण े ऐकल्यािर विष्ण ू पुरंदराला सागंतात, ह्ा 

तरुणाला अमृत पाज. त्याला देिांप्रमाणे अमरत्ि वमळून जाऊ दे. अशाप्रकारे नारद, मताली आवण 

सुमुख त्यांची मवनषा पणूव झाली म्हणून आनंदी होतात. परंतु, इंद्र विनताच्या मलुाच्या जोराचा 

विचार करत विष्णलूा बोलतो, आपणच अमृत त्या तरूणाला पाजाल तर बरे होईल. ते ऐकल्यािर 

विष्णू त्याला बोलतात, अरे, तू ह्ा जगाचा राजा आहसे तुला कसली वभती िाटते. तुला कोण 

विरोध करू शकतो"? तरी इंद्र त्याला अमृत देत नाही त्या ऐिजी त्याला ददघावयुष्याचा िर देतो. 

ते ऐकून तो सुमखु आनंदी होतो त्याचा चेहरा खलुतो. त्यानंतर त्याचा वििाह गुनकेशीशी होतो 

ि त ेदोघे सखुाने राहू लागतात. ती दोघ विष्णू आवण इंद्राची भक्ती करू लागतात.  

भगित यान पिव भाग एकशेचार संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेपाचंिा 

 

 

कण्ि पुढे सांगतात, ते त्या बलशाली गरुडाला समजते. नाग सुमखुाला दीघावयुष्य 

वमळाले ते त्याला समजते. त्याला राग येतो. त्याच्या पंखांच्या केिळ फडफडण्याने सगळ्या सृष्टीत 

िादळं उठतात असा तो पिीराज शक्राकडे जातो. त्याला बोलतो मला न विचारता माझ्या 

खाण्याच्या गोष्टीत कां लि घातलस म्हणून त्याला प्रश्र्न विचारतो. तुला तो अवधकार कोणी 

ददला? तुझ्यामुळेंच मी सापांना खात आह ेतो तू ददलेला दिुा तू कसा काढून घेऊ शकतो? ब्रह्माने 

माझे खाद्य वनवश्र्चत केल ेआह ेत्यात तू कसा ढिळाढिळ करतोस? मी त्या मोठ्या नागाला ठरिल े

होते माझे पुढचे खाद्य म्हणून ि तू त्यात अडचण करत आहसे. मग मी ि माझे लोक काय खाणार? 

तुझ्या त्याला ददलले्या आवशिावदामुळें  माझ्या िंशाची खाण्याची पंचाईत होत आह,े त्यामुळें 

सृष्टीच्या कारभारात व्यत्यय येतो ते तुला समजत नाही? सांग आता मी काय खािे? आम्हाला 

अशाने मरािे लागेल त्याचा तू विचार केला आहसे कां? तू ह ेविसरतोस कीं, मीसुद्धा इंद्रच आह.े 

तुझ्या बरोबरीचा आह,े िालवखल्यांनी मला वनमावण केले ह ेतू कसा विसरतोस. पण मला तुम्ही 

पिी म्हणून दसुर् याची सिेा कराियाला लािता ि तू मोठा देिांचा राजा बनला आहसे. विष्णूने 

मला खालच्या कामाला लािले आह.े म्हणून तुझे फाित आह.े मलासदु्धा ददिापासून एक मलुगी 

आह.े मी काश्यपाच्या घरचा आह ेमला तुम्ही कमी ठरिता ह ेमला मान्य नाही. मी न थकता 

पृथ्िीचा भार घेऊ शकतो, माझी ताकद तुझ्यापेिा दकतीतरी जास्त आह.े दैत्यांबरोबरच्या 

लढाईत मीसदु्धा मोठी कामवगरी केली आह.े ददतीच्या श्रृतश्री, श्रृतसेन, वििस्िर, रोचनामुख, 

प्रसृर, कालकि ह्ांना मी परावजत केले आह.े तुझ्या धाकट्या भािाच्या रथाच्या ध्िजािर बसून 

मी त्यालासुद्धा अनेक यदु्धात मदत केली आह.े कधी मी तुला ि तुझ्या भािाला माझ्या पंखांिर 

घेऊन जातो ते िेगळे. कदावचत मी ते सगळे करतो म्हणून माझी ककंमत तू करत असशील तर ते 

योग्य नाही. ह्ा सृष्टीत दसुरा कोण आह ेजो अशी काम करू शकतो? ह्ा सगळ्या गोष्टी लिात 

घेता तू मला न विचारता थेट असा वनणवय घेऊ शकत नाहीस. त्याच प्रमाणे विष्णूनेसुद्धा त्याची 

मयावदा ओलांडली आह.े तो आददतीच्या उदरातून आला असेल तर मी विनताच्या अंड्यातून आलो 



आह.े विष्णू लढण्यात हुशार आह ेतर मी शक्तीत िरचढ आह.े ह्ािरून ह ेस्पष्ट होते कीं तुम्हाला 

माझ्या गोष्टात नाक खुपसायला अवधकार नाही.  

कण्ि पुढे सांगतात, गरुडाची ती प्रौढी ऐकून तारक्ष्य विचारात पडतो. नंतर तो गरुडाला 

सांगतो, अरे अंडज कधीच माणसाच्या बरोबरीला येऊ शकत नाहीत. माझे िजन वतनही जग 

एकत्र केली तरी त्यापेिा जास्त आह.े मला माझे िजन उचलािे लागते. त्याबरोबर तुझेसदु्धा घेऊ 

शकतो. असें बोलून तो त्याचा एक हात गरुडाच्या पंखािर ठेितो. त्याच्या िजनाने गरुड आडिा 

पडतो, त्याला त्या एका हाताचे िडन पलेत नाही. परंतु, विष्ण ूत्याला मारत नाही कारण त्याला 

फक्त त्याचा गिवहरण कराियाचे असते. गरुडाबद्दल त्याच्या मनात खूप प्रेम असते. त्याच्या 

तक्रारीची योग्य दखल घ्यािी लागणार असते कारण, तो त्या प्रजातीच्या जगण्या मरण्याचा 

सिाल होता. गरुड त्या भाराने पूणवतया थकून जातो ि धापा टाकू लागतो. त्याला श्वाससदु्धा घणे े

कठीण झाल े होते. त्याची शुद्ध जाण्याची पाळी आलेली असते. त्याचा गिव गेला होता. तो 

विनम्रपण ेविष्णूला बोलतो, ह ेविश्वाचे िजन आह ेम्हमून मला पलेत नाही. ते फक्त आपणच पले ू

शकाल. मला िमा करा मी तुमच्या ध्िजािर बसण्याच्या लायकीचाच आह.े नी माझी मयावदा 

ओलांडली त्याबद्दल आपली ददलवगरी मागतो. मला आपल्या शक्तीचा कधीच अंदाज आला 

नव्हता. ते त्याचे विनिणीिजा बोलणे ऐकून विष्णू त्याला सोडतात. त्यानंतर उपेंद्र सुमखुाला 

एका आंगठ्याने उचलून गरुडाच्या छाताडािर ठेितो ि बोलतो आजपासून साप आवण गरूड 

वमत्र झाल.े अशाररतीने अरे, दयुोधना त्या गरुडाचे गिवहरण झाले.  

कण्ि पुढ ेसांगतात, अरे, गांधारी पुत्रा तुझासुद्धा गिवहरण करािे लागणार आह.े पण 

ह्ािेळी त्याबरोबर तुझा जीिसुद्धा जाण्याची शक्यता आह ेम्हणून तू पंडुच्या मुलांशी समझौता 

करणे तुझ्या सगळ्या पररिाराच्या भल्यासाठी आिश्यक आह.े त्यात वभम आह,े तो िायुपुत्र आह े

त्याला कोणीही परावजत करू शकणार नाही. दसुरा आह ेअजुवन तो सािात नर आह ेत्यामुळें त्या 

हरिण ेकोणालाही शक्य नाही. त्यांच्या बरोबर विष्ण ूआह े कृष्णाच्या रुपात त्यांना तू दकिां 

कोणीही कधीही लजंकू शकणार नाही. तुम्ही कौरि त्यांच्या बरोबर युद्धभूमीिर समोरा समोर 

उभेसदु्धा राहू शकणार नाही, त्याना हरिण्याची गोष्टच नको. यदु्ध टाळून तू तुझ्या घराण्याला 

संहारापासून िाचिू शकतोस. िासुदेि आला आह ेत्या वनवमत्ताने ती चांगली संधी तुझ्याकडे आह े

कीं, तू माघार घेऊ शकतोस ि त्यात कोणताही कमीपणा तुला येणार नाही.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, ऋषींचे ते ऐकल्यािर दयुोधनाच्या भुिया िर चढल्या. त्याचा 

श्वास िाढला. त्यानंतर वतरक्या नजरेने तो कणावकडे पहातो. त्यानंतर ते दोघे जोराजोराने हसू ं



लागल.े त्यानंतर तो उद्धट आपल्या मांडािर थाप मारतो. तो ऋषींना बोलतो त्याच्या मगू्ररीत 

अहो ऋषीिर, मला विधात्याने जसा बनिला आह ेतसा आह.े जे होणार ते होणारच. माझ्या 

नशीबात जे ददले आह ेते माझ्याबाबत होणारच. त्यापेिा िेगळे मी करू शकत नाही. म्हणून अशा 

गोष्टी करणे मला वनरथवक िाटते.  

भगित यान पिव भाग एकशेपांचिा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसहािा 

 

 

जनमेजय बोलतो, "पापाशी लग्न झालेला, द्वषेाने अंध झाललेा, कुकमव करण्याचे व्यसन 

असललेा, ज्याने विनाश करण्याचा वनश्र्चय केला आह े असा, जो आपल्याच आप्तांचा नाश 

करणारा, वमत्रांच्या दःुखात भर घालणारा, शत्रूंना आनंद देणारा, सदैि चुकीच्या मागावने 

जाणारा, त्याला त्याचे वमत्र आवण त्याचे आजोबा वभष्म कां समजािण्याचा प्रयत्न करत नाहीत"?  

िैशंपायन सांगतात, वभष्म आवण नारद त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करतात. ते सगळे 

तुला सांगतो. ते पुढ ेसागंतात, नारद दयुोधनाला बोलतात, "वमत्र जे चागंला सल्ला देतात तो 

ऐकणारे कमी असतात, तसेंच खरा चांगला सल्ला देणारे लोकसुद्धा कमी असतात. असें बघ तू 

लोकांचे ऐकत जा, त्याला तोडू नकोस. त्या िागण्याला उद्धटपणा म्हणतात. अशा िागण्याने 

मोठा घात तुझा होणार आह.े ह्ा संदभावत मला एक दकस्सा आठितो तो विश्वावमत्राचा छात्र 

गलव्याचा आह.े उद्धटपणामुळें त्याचे कसे नुकसान झाले ते तुला समजेल. फार प्राचीन काळी 

विश्वावमत्राची परीिा घेण्यासाठी जो घोर तपस्येत गंुतला होता, धमवदेि स्ितः त्याला 

भेटण्यासाठी गेला होता. त्यांने ऋषी िवसष्ठचे रुप घेतल ेहोते. ऋषी सात ऋषींपैकी एक आहते. 

जे ह्ा सृष्टीचे काम पहात असतात. त्यानी फार भुकेल ेअसल्याचे सोंग घतेले होते. अशाररतीने ते 

यमराज कौवशकाच्या मठात येतात. त्यांना पाहून विश्वावमत्र चकीत झाले ि त्यांच्यासाठी भात 

दधुात वशजिण्यास घेतात. त्यात गंुतल्यामुळें तो विश्वावमत्र त्याच्या अवतथीकडे पुरेसे लि देऊ 

शकत नाही. त्याचे दधुभात वशजिून तयार होण्या आधी धमवदेि दसुर् या सन्याशाने ददलेल ेजेिण 

खाऊन जातात. तरीसुद्धा तो दधुभात गरमागरम असा घेऊन तो त्यांना देतो. तेव्हां यमराज 

त्याला बोलतात की, मी माझ ेभोजन उरकल ेआह.े जरा थांब असें ते त्याला बोलतात. त्यानंतर 

ते कोठेतरी वनघून जातात. डोक्यािर ते गरम भांडे घेऊन तो ऋषी त्यांची येण्याची िाट पहात 

उभ ेरहातात. त्यािेळी एक दसुरा सन्याशी ज्याचे नांि गलि होते, त्यांच्यािर लि देऊन तेथ े

रहातात. अशा पररवस्थतीत शंभर िषे जातात. त्यानंतर यम पुनः िवसष्ठांचे सोंग घेऊन तेथ ेयेतात. 

त्याना जेिण करण्याची इच्छा असते. ते त्या रठकाणी विश्वावमत्राला त्याजागी दधुभाताचे भांडे 

डोक्यािर घेतलले्या अिस्थेत उभा असलेला पहातात. धमव ते दधुभात त्यािेळी घेतात आवण 



खातात. त्याला सांगतात ककं, ते त्याच्यािर संतुष्ट झाल ेआहते. तस ेबोलून ते वनघून जातात. ते 

ऐकून विश्वावमत्र ज्याने स्ितःला ब्राह्मण िणावचे समजण्यास सरूिात केली होती तोसदु्धा खूष 

होतो. त्याचा छात्र सन्याशी गलिच्या कामािर विश्वावमत्र संतुष्ट होतात ि विचारतो तुला काय 

पाहीजे ते सांग मी ते तुला देणार आह.े ते ऐकून आनंदी झालेला गलि मधूर िाणीत त्याला 

विचारतो मी कोणती भटे आपल्याला ददली तर आपल्याला आनंद होईल ते सांगा. योग्य भेट 

ददल्यानंतरच तो यज्ञ संपन्न होत असतो. तशी भेटिस्तु देणारा मुक्त होतो. त्यानांच मनाची शांतता 

म्हणतात. ती वमळाल्यानंतर तो स्िगावत जातो. म्हणजे मी माझ्या वशिकासाठी काय द्यािे ते 

सांगा. ते मी त्यांच्यासाठी वमळिण्याचा प्रयास करीन. त्यािर विश्वावमत्र त्याला बोलतो, "अरे ते 

जाऊ दे". विश्वावमत्राला समजते कीं, त्याच्या वशष्याने त्याला लजंकले आह.े म्हणून विश्वावमत्र 

त्याला जाण्यास सांगतो. परंतु, गलि पुन्हा त्याला विचारतो, कृपा करून सांगा, "मी काय ददल े

पावहजे ते"? ते ऐकून विश्वावमत्राला राग येतो ि तो सांगतो, "जा माझ्यासाठी आठ हजार घोड े

आण. प्रत्यके चंद्र प्रकाशासारखा शभु् असला पावहजे. त्यातील प्रत्येकाचा एक कान काळा असला 

पावहजे. आवण आता जा, लिकर वनघ". 

भगित यान पिव भाग एकशेसहािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसातिा 

 

नारद पुढे सांगतात, विश्वावमत्राने तशी मागणी केललेी ऐकल्यािर गलिाची झोप 

उडते, त्याला कांहींच सचुत नाही. तो काळजीत चूर होतो. त्याला खाणे जात नाही. केिळ दःुख 

करण्यावशिाय. तो दसुरे कांहीं करू शकत नव्हता. त्याची अंगकांती दफकट झाली. त्याचा सांगाडा 

झाला कारण एिढे घोडे तो कोठून आणणार ह्ा लचंतेने तो व्यग्र झाला होता. अरे दयुोधना, तो 

विचार करत असतो कीं, त्याला कोठे अशा वमत्र वमळेल जो त्याला मदत करू शकेल. त्याच्याकडे 

कांहीं बचतसुद्धा नव्हती की तो कांही खरेदी करू शकेल. त्यासाठी मी पसैे कोठून आणू? जरी पैस े

आले तरी अस ेकांती असलेल ेघोड ेमला कोठून वमळणार? मला खाणे कसे जमेल, मी आयुष्य कस े

सखुात घालिीन, सारे जीिन माझ्यासाठी भकास झाल ेआह.े परदेशात जाऊन ते कस ेवमळणार, 

कदावचत ह्ा वििंचनेत मी माझे जीिन संपिणेच रास्त आह.े गरीबाला कसल ेजीिन आह?े जरी 

मला कोणी मदत केली तरी वतची परतफेड मी कशी करमार? जो ददललेे िचन पालत नाही तो 

अध्यावत्मक दषृ्ट्या भ्ष्ट होतो. म्हणजे मी भ्ष्ट होणार आह.े जो खोटेपणाने आयुष्य जगतो त्याचा 

पुढला जन्म दाररद्र्यात जातो. त्याचा अखेरीस नाश होतो. मी माझ्या वशिकाची इच्छा पूणव करू 

शकत नाही म्हणजे मी एक नालायक छात्र ठरतो. मी देिांकडून कांहीं मावगतलेले नाही, असें 

विचार करत तो ठरितो कीं, तो विष्णूच्या कृपेत गेला पावहजे. ते मला ह्ातून िाचितील. तो 

ठरितो कीं, तो कृष्णाकडे जाऊ शकतो. तो कृष्ण देि आवण असुर दोघांना मदत करतो, मग मला 

कां नाही करणार. अशाररतीने तो दःुखात विचार करत असतांना त्याचा वमत्र गरुड त्याला 

भेटाियाला येतो. तो त्याला आनंदी करण्यासाठी प्रयत्न करतो ि बोलतो वमत्राचे काम असते कीं 

तो दोस्ताचे दःुख कमी करील. तो त्याला बोलतो, "अरे गलिा आपण चांगले वमत्र आहोत, मला 

सांग तुला कसली लचंता सताित आह"े? माझ्याकडे सगळे आह ेि ते विष्णूची मला ददले आह.े 

तुला काय पावहजे ते सांग"? मी तुझ्यासाठी त्यांना मदत कराियास सागेंन कांहीं लचंता करू 

नकोस. चल आपण त्यांना भेटू. मी तुला त्या सागराच्या पैलतीरी घेऊन जातो. आता िेळ घालि ू

नकोस, आपण वनघू या. 

भगित यान पिव भाग एकशे सातिा संपला.   



भगित यान पिव  

भाग एकश ेआठिा 

 

गरूड पुढे बोलतो, "अरे गलिा, देिाच्या आज्ञेनुसार मी तुला विचारतो की, प्रथम 

कोठल्या भागात तू शोध घेणार आहसे"? पूिव, दविण, पवश्र्चम कां उत्तर ते सांग. तू सांगशील त्या 

भागात मी तुला घेऊन जाईन. जेथून सूयव उगितो ती ददशा, ती पूरि ददशा वतचे महत्ि सांगतो, 

त्या ददशेने साध्य आपली साधना संध्याकाळी करतात, ह्ा ददशेने पवहल ेबुद्धीसामथ्यव उपजल,े 

जेथे यमाचे दोन डोळे आहते, ह्ा ददशेने साजूक तूप यज्ञात ददले गेले ि नंतर सिवत्र पसरले, त्या 

ददशेत आह ेददिसाचा दरिाजा, आवण त्या वधशलेा दिानी अवतप्राचीन काळी वतच्या संततीला 

जन्म ददले. ह्ाच ददशेत काश्यपाची संतती िाढत गेली. सगळ्या संपन्नतेची वह ददशा आह.े ह्ा 

ददशेत इंद्राली प्रथम देिांचा राजा म्हणून जाहीर केल े गेले होते. ह्ा ददशेत सगळे देि आवण 

इंद्रसुद्धा त्यांची िैराग्यपूणव साधना करू लागले होते. म्हणून ह्ा भागाला पूिव असें नांि वमळाल े

आह.े येथ ेसुरांचा विकास झाला. जे देि संमदृ्धीची अपेिा करतात ते ह्ा ददशेने त्यांची साधना 

करतात. यथेूनच दैिी ऋषी िेद बोलल.े ह्ा ददशते प्रथम गायत्री सूयावने गायली होती. ह्ा ददशेत 

प्रथम सूयावने यजुिेद सावंगतला. जो याज्ञ्यिल्क्याच्या रुपात आला होता. यथेे सुर सोम प्रथम 

प्याले होते. येथ ेहोमातील अग्नीने आहुत्या घेतल्या होत्या. यथेूनच िरुणदेि पाताळाकडे वनघाला 

होता. तेथ ेतो समदृ्ध झाला. ह्ा भागात ऋषी िवसष्ठचा जन्म, जीिन आवण अंत झाल ेहोते. 

येथूनच शभंर शाखा ओमच्या सुरू झाल्या. ह्ा भागात िराहाच्या असंख्य प्रजाती इंद्राने मारल्या 

होत्या. त्यांचा बळी यज्ञात ददला होता. वह ददशा वतनही जगांचे द्वार आह.े येथूनच स्िगावचा रस्ता 

जातो. अरे ब्रह्मणा आपण प्रथम तेथून सरुूिात करू. मी तुझ्यासाठी कांहींही करण्यास तयार आह.े 

मी तुला आता दसुर् या ददशेची माहीती सांगतो.  

भगित यान पिव भाग एकशेआठिा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेनििा 

 

 

गरुड पुढे बोलतो, आददकाळात जेव्हां वििस्िात यज्ञ करतो, तो त्याचा वहस्सा त्याच्या 

वशिकाला दविणा म्हणनू देतो. म्हणून ह्ा भागाला दविणा कींिा दविण असें नांि पडले. ह्ा 

भागात वपतरांची िस्ती असते. अरे ब्राह्मणा, कांहीं दैविक शक्ती ज्या धुरािर गजराण करतात 

तेसुद्धा येथ ेरहातात. विश्वश्वदेिसुद्धा यथेे रहातात. ते वपतरांबरोबर असतात. त्यांची पुजा होते 

यज्ञ करतांना जगभर. ह्ाला यमाचा दसुरा दरिाजा असें म्हणतात. ह्ा रठकाणी माणसाला 

ददलेल े ददिस मोजल ेजातात. ह्ा भागात नेहमी दैिी ऋषी रहातात. त्यांना वपतृलोक ऋषी 

आवण राजषी असें म्हणतात.  ह्ाभागात ते मोठ्या सखुात असतात. यथेे धमव आवण सत्य असते. 

ह्ा रठकाणी माणसाच्या कमावचा वहशोब होतो. मेलले ेलोक ह्ा रठकाणी येत असतात. ब्राह्मण 

मेल्यािर यथेे येतात. ह्ा रठकाणी अनेक धूतव कािबेाज रािस रहातात. ते पापीलोकांना ददसतात. 

येथे मंदार पिवताच्या दर् यांत आवण ऋषींच्या घरात गंधिव साम गात असतात. ह्ा रठकाणी तो 

दैत्य ज्याचे नांि आह े रैित ते साम ऐकून स्ितः गाभ लागला. त्याने त्यानंतर बायकामुलांना 

सोडून संन्यास घेतला होता, ह्ा रठकाणी मनु आवण यिकृताच्या मलुांनी एक मयावदा घातली 

होती ती सूयव कधी ओलांडू शकत नाही. यथेेच पलुस्यच्या घराण्यातील रािण ह्ांनी मोठी तपस्या 

करून अजरामर होण्याचा आवशिावद देिांकडून मावगतला होता. ह्ा भागातच िृत्राने त्याच्या 

नीच हरकतूमुळें इंद्राचा राग ओढिून घेतला होता. यथेे ते जीि येतात त्यांची विविध रुप टाकून 

ि नंतर त्यांचे विभाजन पांच मलुत्त्िात होत असते. येथ ेपापी लोकांना त्यांच्या कुकमावनुसार 

यातना भोगाव्या लागत असतात. ह्ा भागातून िैतरणा नदी िाहत जाते. वतच्यातून त्या पापी 

लोकांची कलेिरं िहात असतात. ह्ा भागात आलेल्याना सुख आवण दःुख ह्ांचे कमाल ि दकमान 

अनुभि येतात. यथेे सूयव आल्यािर त्यातील पाणी सोडतो. त्यानंतर तो िवसष्ठांच्या जागी जातो. 

ह्ाच रठकाणी मी एका प्रचंड आकाराच्या हत्तीला आवण त्याचा भाऊ कासि ह्ांना खाल्ले होते. 

ह्ा रठकाणी सूयावपासून ऋषी चक्रधानू उत्पन्न झाला होता. त्यालाच पुढ ेलोक कपीलमुनी म्हणून 

ओळखत होते. त्याच्यामुळें राजा सागराचे साठ हजार पुत्र मलेे होते. ह्ा रठकाणी ब्राह्मणांतील 

वशि ज्यानी िेद संपूणव आत्मसात केले होते ि िरैागी म्हणून समजल ेजाऊ लागल ेहोते. सगळे िदे 



आत्मसात केल्यामुळें त्यांना मोि प्राप्त झाला होता. ह्ाच भागात भोगिती नदी आह.े त्या 

नगरीचा राजा आह े िासुकी. त्या नगरािर तिकाने ि ऐरािताने सुद्धा राज्य केले होते. जे 

मृत्यूनंतर येथे येतात त्यानंा अंधार जाणितो. तो अंधार इतका दाट असतो कीं, सूयव ककंिा अग्नी 

त्याला हटि ूशकत नाहीत. आता सांग पुढ ेह्ा मागावने जाियाचे कीं नाही. नाहीतर पवश्र्चमेची 

मावहती सांगतो ती ऐक.  

भगित यान पिव भाग एकशेनििा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेदहािा 

 

 

गरुड पुढे सांगत असतो, "अरे गलिा, हा भाग िरुणराजाला फार आिडतो. तो 

सागराचा राजा आह.े पाण्याच्या राजाची सुरूिात येथून झाली. त्याचे राज्य येथे पसरलेल ेआह.े 

ददिसाच्या अंती सूयव यथेे विसाितो. अरे ब्राह्मणा, म्हणून त्याला पवश्र्चम ददशा असें म्हणतात. 

सगळ्या जलचर प्राण्यांचे व्यिस्थापन आवण पाण्याचे व्यिस्थापन असें बरेच कायव त्याला पहािे 

लागते. मान तेजस्िी काश्यप ह्ाने िरुणाला ते काम ददले. िरुणाचे सहा अकव  वपऊन चंद्र पवहल्या 

पंधरिड्यात लहान असतो तो कळा कळानी मोठा होत पधंरिड्याच्या शेिटी पूणव मोठा होतो. 

त्या पंधरिड्यात दैत्य हरिल े गेल ेहोते. त्यांना िायूदेिांने घट्ट बांधून ठेिले होते. परंतु, एका 

जोराने आलेल्या िादळामुळें ते त्यातून सुटल.े ते आणखीन खाली असलले्या भागात गेल ेजेथ ेवनत्य 

वनद्रा वमळते. तेथ ेअस्त नांिाचा पहाड आह.े त्याच्यामुळें संध्याकाळ होते. संधीप्रकाश पसरतो. 

सूयव त्यात मोठ्या आनंदाने डुबून जातो. ह्ा भागातून रात्र आवण वनद्रा उत्पन्न होतात. जगणार् या 

जीिांचा अधाव काळ ह्ात (रात्र आवण वनद्रा) जात असतो. यथेेच इंद्र त्याच्या साित्र आईला 

पाहतो कीं, ती गभविती असतांना वतच्या गभावचे एकोणपन्नास तुकडे करते ि त्यातून मरुत उत्पन्न 

होतात. ह्ा ददशेने वहमालयाचे पाय मंदारकडे पसरत असतात. जो पाण्यात रुतला आह.े हजार 

िषे प्रिास करूनसुद्धा त्या मुळांजिळ कोणी जाऊ शकत नाही. ह्ाच भागात सुरवभ तलािाच्या 

दकनार् याला येत असते ज्या तलािात सोनेरी कमळ आहते. त्यात ती वतचे दधु सोडत असते. 

तेजस्िी स्िरभानु (राहू) जो सदैि सूयव आवण चंद्राला ग्रासण्याचा प्रयत्न करत असतो येथे उगितो. 

येथे िेदांचे गाणे मोठ्याने ऐकाियाला येते. ते सुिणववशरस करत असतात जे अलजंक्य आहते, आवण 

फार शक्तीमान सदु्धा आहते. त्यांचे केस वहरव्या रंगाचे आहते.  ह्ाच भागात हरीमेधाची मुलगी 

आकाशात सूयावमुळें कायमची अडकली गेली. कारण सूयव वतला थांब, थांब असें बोलत होता. अरे 

गलिा, िारा, अग्नी, आवण धरती, पाणी, ह ेयेथ ेरात्रंददिस मकु्त असतात. ह्ा भागापासून सूयावचे 

दकरण सरळ मागव सोडतात. त्यामुळें सगळी नित्र सूयावच्या मंडलात प्रिेश करतात. अशाररतीने 

अठ्ठािीस ददिस सूयावच्या बरोबर रावहल्यानंतर ते चंद्राच्या मंडलात जातात. सागराला 

वमळणार् या नद्यांचे उगम ह्ा भागातून होत असतात. कारण ह्ाच भागात वतनही जगाचे सारे 



पाणी साठिलेले आह.े ह्ाच भागात अनंताचे घर आह.े जो नागांचा राजा आह.े तोंच विष्णू आह.े 

ज्याला आदद आवण अंत नाही. ह्ाच भागात ऋषी काश्यपांचे घरसुद्धा आह.े जो माररचाचा पुत्र 

आह.े मी पवश्र्चम ददशेची मावहती सांवगतली. आता वमत्रा मला सांग, आपण कोठे जाऊ म्हणजे 

तुझे काम होईल.  

भगित यान पिव भाग एकशे दहािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेअकरािा 

 

 

गरूड पुढे बोलतो, अरे ब्राह्मणा, हा भाग पापापासून मुक्त असतो. म्हणून येथ े

माणसाला मुक्ती वमळते. त्यासाठी ह्ाला उत्तर ददशा असें म्हणतात. तसेंच सगळे संपत्तीचे साठे 

पूिेपासून पवश्र्चमेकड ेपसरलेल ेआहते, वतला मध्यमा अससेुद्धा सांगतात. वह ददशा सिावत उत्तम 

समजली जाते. ज्याचं्यात चांगुलपणा, माणसूकी आवण भूतदया नाही असा कोणाही यथेे राहू 

शकत नाही. येथ ेएक आश्रम आह ेत्याला बद्री नािं आह.े यथे ेनारामण ऋषी रहातात. त्यांच्या 

बरोबर वजश्न ु सदु्धा असतो. त्यांच्या बरोबर ब्रह्मदेि सदु्धा असतो. वहमालयाच्या माथ्यािर 

महशे्वराचे राज्य आह.े त्यांच्यातून उत्पन्न होणार् या अग्नीने युगाचा अंत होणार असतो. नर आवण 

नारायणांवशिाय इतर कोणालाही ते ददसत नाहीत. आवण अरे वद्वजा, गंधिव, यि आवण वसद्ध 

सुद्धा पाहू शकत नाहीत. कारण ते सगळे मायेच्या प्रभािाखाली असतात. तो हजार डोळे आवण 

हजार हात पाय असललेा विष्ण ूत्याला पाहू शकतो. ह्ा भागात चंद्रमाची नेमणूक केली गेली 

सिव ब्राह्मणात. ह्ा भागात महादेिांनी चंद्राला आपल्या भालप्रदेशात स्थान ददल.े पवित्र गंगा 

त्यानंतर आली. ह्ा ददशेत उमादेिीने वतची तपस्या पूणव केली. जे महादेिाचे स्त्रीरुप आह.े ह्ा 

उत्तर ददशेत कामदेि, वशिाचा क्रोध आवण उमा एकत्र आल ेहोते. अरे गलिा ब्राह्मणा, यथेेच 

कुबेराची नेमणूक िास्तविक सपंत्तीचा मखु्य म्हणून केली गेली. त्याचा ददमतीला रािस, यि 

आवण गंधिव योजल ेगेले. येथेच कुबेराचे उद्यान ज्याला वचत्ररथ म्हणून ओळखल ेजाते ते आह.े ह्ा 

ददशेला आह ेमुनी िखैनास ह्ांचा आश्रम आह.े ह्ा रठकाणाहूनच स्िगीय नदी मंदादकनी उगम 

पािते. येथून तू मंदार पिवताची वशखरं पाहू शकतोस. ह्ारठकाणी तो स्िगीय बगीचा आह ेज्याचे 

नांि आह ेसैगंधीकनक, त्याचे संरिण रािस करत असतात. यथे ेविस्तीरण पसरलेली गिताची 

कुरणं आवण केळीची बन आहते. यथेे तो स्िगीय िृि शौतानक आह.े ह्ा भागात ऋषी ि वसद्ध 

त्यांच्या मनाप्रमाणे रहात असतात. यथे े ते सात ऋषी आवण अरंुधती आपल्याला ददस ूशकते. 

नित्र स्िाती येथून ददसते. यथे ेयज्ञदेितेच्या बरोबर ब्रह्मदेि बसलले ेददसतात. ह्ा रठकाणाहून 

सूयव, चंद्र ि इतर तारे दफरतांना ददसतात. तो सत्य िचनी देि यम गंगेच्या उगमाचे संरिण करत 

असल्याचे ददसते. यथेे असलले्या मुनींच्या घोर तपस्येची कोणाला कल्पना करता येणार नाही. ते 



त्यांच्या नुसत्या इच्छेने हिेते खाद्य पदाथव उत्पन्न करू  शकतात. त्याचे तंत्र हा एक गहन विषय 

आह.े अरे ब्राह्मणा, ह्ाच्या पुढे कोणी गेललेी नाही. जर कोणी प्रयत्न केला तर त्याचा नाश होतो. 

परंतु, फक्त नारायण आवण त्याचा साथी वजश्नु म्हणजे आताचा अजुवन असें दोघेंच ते करू शकल े

आहते. ह्ा पवलकड ेकुबरेाचे िस्तीस्थान सुरू होते. ह्ा भागात त्या दहा अप्सरा जन्मल्या होत्या 

ज्यांचे नांि आह,े विद्यतुप्रभा. अरे ब्राह्मणा, विष्णूने तीन पािलात सगळी तीन जग लजंकली 

राजाबलीकडून ते यथेेच झाले. असें सांगतात, त्या रठकाणी विष्णूचे एक पाऊल जवमनीत उठललेे 

ददसते. राजा मरुताने येथे उवशरिीज नांिाच्या रठकाणी जे सोन्याच्या खाणींजिळ आह ेएक यज्ञ 

केला होता. तेथे ऋषी वजमुत ह्ाचा आश्रम आह.े त्या यज्ञात राजाने त्याची सगळी संपत्ती 

ब्राह्मणांना दान केली. त्या काळापासून तेथे वमळणार् या सोन्याला जैमुती सोने असें बोलले गेले. 

ह्ा जागी बसून ब्रह्मा दररोज जावहर करतात कोणी कोणते काम त्या ददिशी कराियाचे आवण 

तसे होत असते. अशा गोष्टींमुळें हा उत्तर भाग ओळखला जातो. सिव ददशांत त्याला सिवश्रेष्ठ 

समजले जाते. मी तुला सगळ्या ददशांची माहीती सांवगतली आह.े आता सांग कोणत्या ददशेने 

तुला जािे असें िाटते त ेसांग. मी तुला तेथे घेऊन जाण्यास तयार आह.े  

भगित यान पिव भाग एकशे अकरािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेबारािा 

 

 

गलि बोलतो, "अरे वमत्रा गरुडा, सिांचा नाश करणारा, तुझ्या अंगािर सुंदर वपस ं

आहते, तू विनताचा मुलगा आहसे, मला पूिवददशलेा घेऊन जा जेथून यमाचे डोळे उघडतात. तू 

म्हणाला होतास कीं, तेथ ेसगळे देि असतात तर मला त्यांना भेटाियाचे आह.े म्हणून मला तू तेथ े

घेऊन चल".  

नारद पुढे सांगतात, ते ऐकल्यािर विनताचा मुलगा त्याला बोलतो कीं, त्यानें त्याच्या 

पाठीिर स्िार व्हाि.े त्या प्रमाण ेतो विश्वावमत्राचा वशष्य त्याच्या पाठीिर बसतो. त्यानंतर गलि 

बोलतो, "अरें सपव खाणार् या सूयावसारख्या तेजस्िी पिा ज्याच्या केिळ पंख फडपडिण्याने िादळी 

िारे उत्पन्न होतात आवण झाड े कोसळतात, तुझा िेग मोठा आह,े तू आकाशातील एक तारा 

असािास असें िाटत.े तुझ्या पंखांच्या हलण्याने जवमनीिरील धुळ उंच आकाशात उडते ि समुद्राचे 

पाणी उंच हिेत खेचल ेजाते, त्यातील मांस ेमी आकाशात उडत असलेल ेपावहल ेआहते. त्यात 

लहान मोठे मांस,े ससुरी, साप ददसत आहते. त्यातील कांहींना माणसाचे चेहरे आहते. गरुडाच्या 

उडण्यामुळें वनमावण झालेल्या िादळामुळें ते होत होते. माझ ेकान त्या आिाजाने बधीर झाल े

आहते. मी एिढा घाबरलो आह ेकीं मला कांही ददसत नाही. अरें आकाशाच्या लिात अस ूदे, 

ब्राह्मणाचा मृत्यू झाला तर त्याची वशिा काय आह.े मला कोणतीही ददशा समजत नाही. मी 

पूणवपण ेबधीर झालो आह ेत्या िार् याच्या आिाजाने. मला फक्त एक दाट धुके पसरल ेआह ेअसेंच 

िाटते. मला फक्त दोन डोळे ददसतात ते दोन तेजस्िी रत्नासारख ेिाटतात. मला िाटते तुझ्या 

बरोबर मी यायलाच नको होते अशी माझी अिस्था झालेली आह.े मी माझ्या वशिकाला दान 

करण्याचे आश्वासन ददल ेआह ेि त्या कामात तू मला वनमवळ मनाने मदत करत आहसे पण हा 

तुझा िेग मला सहन होत नाही. मला समजत नाही मी तुझ्या मदतीने ते कस ेपूणव करू शकेन. 

मला िाटते माझ्याकडे एकच पयावय उरतो ि तो असा आह ेकीं, मी माझा जीि टाकून द्यािा ककंिा 

त्याचेच दान वशिकाला करािे. मी वनधवन आह,े माझ्या कोणाकडे धन सुद्धा नाही, त्यामुळें ते दान 

करण्याची माझी िमता नाही".  



नारद पुढे सांगतात, अशाररतीने गयािया करत तो ब्राह्मण गलि रडू लागतो. ते पाहून 

विनताचा मुलगा त्याला हसतो परंतु, त्याचा िेग यवत्कचीतही कमी न करता उडत असतो. तो 

बोलतो, "अरे वमत्रा, तुला अक्कल कमी आह ेते मी समजलो आह"े. असें पहा मतृ्यू तू मागून वमळणार 

नाही. तुझ्या आयुष्याचे दोर यमाच्या हातात आहते, जेव्हां तो ठरिले तेव्हांच तू मरू शकतोस. 

अरे मूखाव, मला आधी कां नाही सांवगतलेस कीं, तुला काय पावहजे"? मी त्याची व्यिस्था केली 

असती. यथे ेएक पिवत आह ेत्याचे नांि आह ेिृषभ. येथ ेथांबून विश्रांती घेऊन मग पुढ ेजाऊ. थोडे 

कांहीं खाण्यासाठी वमळते कां ते पाहू. तू विश्रांती घ ेतोिर मी जाऊन येतो.  

भगित यान पिव भाग एकशे बारािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेतरेािा 

 

 

नारद पुढे सांगतात, त्या प्रचंड पिािरून तो ब्राह्मण खाली त्या िृषभ पिवताच्या 

वशखरािर उतरतो. त्यानंतर ते तेथे एक ब्राह्मण बाई पहातात. वतचे नांि होते, संददली. ती तेथ े

तपस्या करत होती. गलि आवण गरूड वतला िाकून नमस्कार करतात. तीसुद्धा त्यांची चौकशी 

करते. त्यानंा बसण्यासाठी आसन ददले. त्यानंतर त्या बाईने वशजिलेले खाद्य ते खातात. स्ितः 

खाण्याआधी ते त्या खाद्यातील कांहीं भाग मंत्र बोलून ब्रह्माला अपवण करतात. त्या खाण्यानंतर 

ते तेथेच जवमनीिर आडिे होतात आवण गाढ झोपतात. ते झोपेतून उठतात ि वनघण्याची तयारी 

करत असतांना गरुडाचे पंख वनखळून पडतात. तो पंखहीन होतो. त्याची ती केविलिाणी अिस्था 

पाहून गलिालासदु्धा आश्र्चयव िाटते ि िाईटसुद्धा िाटते. येथे येण्यामुळें ते झाले कां असें ते विचार 

करू लागतात. आता येथचे रहािे लागते कीं काय अस ेते विचार करू लागतात. तुझ्याकडून असें 

कोणते पाप झाल ेम्हणून ह ेघडल,े असा ते विचार करत असतात. गरुड गलिाला बोलतो, "अहो 

वद्वज, माझ्या मनात ह्ा तपस्िी बाईला उचलून घेऊन जाण्याचा विचार केला होता. वतला घेऊन 

मी महादेिांच्याकडे नेणार होतो. माझ ेते विचार एक पाप ठरले आह ेकारण त्यामुळें माझे पखं 

खुडल े आहते. मी त्या साध्िीची िमा मागतो. माझ्या मनात असें विचार येणे माझ्यातील 

अहकंाराचे प्रवतक होते म्हणून मला वह वशिा वमळाली आह.े त्यानंतर तो गरुड त्या साध्िीला 

पाया पडून वतची िमा मागतो. आपण चुकीच्या प्रकारे विचार करत होतो ि तो योग्य नव्हते ह े

तो मान्य करतो. ती त्यानी जी कबूली ददली तेव्हां त्या साध्िीने त्याला माफ केल.े ती त्याला 

सांगते कीं ह्ापुढे कधीही कोणा बाईबद्दल असें विचार आणू नकोस. स्त्रीबद्दल वतला कमी 

समजणारे विचार करण ेहो मोठे पाप आह.े मग ती बाई कोणीही असो, कोठेही असो, कशीही 

असो परुूषानी स्त्रीबद्दल सदैि आदरानेच िागल ेपावहजे. कारण ती पुरूषांना जन्म देत असत.े ती 

मातृतत्त्िाची प्रवतवनधी असते जे तत्त्ि ब्रह्मापेिा श्रेष्ठ आह.े ती त्याला पुनः पंख येतील असें बोलते 

ि त्याप्रमाण ेत्याची पंख पुन्हा येतात जी पवहल्यापेिा जास्त मजबूत असतात. ती त्या दोघांना 

सांगते, "आपल्या िागण्यात बोलण्यात शुद्धता असली पावहजे. तीच आपली खरी सपंत्ती आह.े 

चांगल्या िागणूकीने अनेक अररष्ट टळतात, कामं सोपी होतात. लोक आपल्याला आपल्या 



िागणूकीतून ओळखत असतात म्हणून ती चांगली असािी. मनात खोटे विचार आलें कीं त्याची 

प्रवतक्रीया स्िाभाविकपणे सरुू होते. िाईट विचारांसाठी िाईट प्रवतक्रीया असत.े जेिढ्यास तेिढे 

हा वनयम आखून ददला आह.े ह्ापुढे असें विचार तुझ्या मनात येणार नाहीत अशी सािधानता 

बाळगत जा. कधीही बायकांबद्दल तुच्छतेचे विचार आणू नकोस असा सल्ला ती गरुडाला देते." 

त्याला पंख येतात ि तो गरुड आवण गलि संददलीच्या पाया पडतात. तेथून वनघतात. त्यांना 

पावहजे तसे आवण वततके घोडे वमळत नाहीत. तशात त्यांना िाटेत विश्वावमत्र भटेतात. विश्वावमत्र 

त्याला बोलतात कीं, त्यानी अजून त्याची दविणा ददलेली नाही ती त्यांनी िेळीच ददली पावहजे 

अशी ताकीद तो ऋषी देतो. वशिकाचे ते बोलणे ऐकून गलि दःुखी होतो. त्याला दःुखी पाहून 

गरुड त्याला सांत्िनासाठी बोलतो, "आपण आणखीन शोधू त्यासाठी. ह्ा विषयािर आपण थोडी 

चचाव करू. आपण तुझ्या वशिकाला त्याला ठरलेली दविणा ददल्यावशिाय तू शांत बस ूशकत 

नाहीस.  

भगित यान पिव भाग एकशे तेरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेचौदािा 

 

 

नारद सांगतात, गरुड त्या दःुखी ब्राह्मणाला बोलतो, ऐक मी काय सांगतो ते, संपत्ती 

अग्नीच्यामुळे पथृ्िीच्या उदरात तयार होत असते. त्या कामाला िायू मदत करत असतो. पथृ्िीला 

म्हणूनच वहरण्यमयी असें नांि आह.े त्यातील संपत्तीला वहरण्य म्हणतात. संपत्तीमुळें जग चालते 

ि सगळ्या गोष्टी संपत्तीच्या जोरािरच होत असतात, म्हणून त्याला धन असं म्हणतात. ह ेधन 

जगाच्या आरंभापासून आह.े शुक्रिारी पूिवभद्रा ककंिा उत्तराभद्रा उगितात, अग्नी त्याने उत्पन्न 

केललेी संपत्ती माणसाला देतो. त्यामुळें कुबेराच्या धनात िाढ होते. परंतु, पथृ्िीमध्य ेजी गाडलेली 

आह े(संपत्ती) ती अजैकपाद आवण अवहव्रदन नांिाच्या देिता पहात असतात. त्यांना प्रसन्न करण े

फार अिघड आह.े त्यामुळे ती गाडलेली संपत्ती सहसा कोणाला वमळत नाही. संपत्ती वशिाय 

कांहीं तरणोपाय नसतो माणसाला. तुला पावहजेत ते घोडे विकत घेण्यासाठी तुला संपत्ती पावहजे. 

त्यासाठी तू कोणा राजाकडे दान मावगतलेस तर ते जमेल, एरव्ही मुवष्कल आह.े परंतु, माझ्या 

पररचयात एक चंद्रिंशी राजा आह,े त्याच्याकड ेअमाप संपत्ती आह.े त्याला राजषीला ययावत 

म्हणून सगळे ओळखतात. तो राजा नहुषाचा पतु्र आह.े त्याचे सामथ्यव विलिण आह.े त्यालान 

भेटून तू जर विनंती केलीस तर कदावचत तुझे काम होईल. तो कुबेरा इतकाच श्रीमंत आह.े त्याच्या 

कडून दान घेऊन तू तुझ्या वशिकाची दविणा देऊन टाक ि मोकळा हो. ते गलिाला पटते ि ते 

दोघे ययावतकडे जातात. ययावतची राजधानी प्रवतष्ठान येथे तो होता. तेथे राजा त्यांचे सप्रेम 

स्िागत करतो. त्यांच्या येण्याचे कारण विचारतो. तेव्हां गरुड त्याला गलिाचा प्रश्र्न सांगतो. तो 

बोलतो अहो राजन हा ब्राह्मण िैराग्यमूती आह.े हा माझा वमत्रसदु्धा आह.े तो विश्वावमत्राचा 

अनेक िषे वशष्य आह.े जेव्हां त्याला विश्वावमत्राने जाण्याची परिानगी ददली तेव्हां हा वनष्पाप 

ब्राह्मण ररिाजाप्रमाणे बोलला, त्यांची दविणा काय. सुरूिातीला विश्वावमत्र त्याला जा, जा, असें 

बोलला. पण जेव्हां ह्ांने त्याला पुन्हा पुन्हा दविणा दकती असें विचारले तेव्हां त्यांने रागािून 

असेल, बोलल,े कीं, त्याला आठ हजार अश्व जे चंद्रासारखे शभु् रंगाचे ि एक कान काळा आह ेअसें 

मावगतले. आवण वनघून गेला. ह्ाला ती दविणा देण्याची इच्छा आह ेपरंतु, अहो राजन आपण 

जाणताच म्हणून तो माझ्या बरोबर आपल्याकड ेदान घेण्यासाठी आला आह.े आपण जर कृपा 



केली तर मोठे उपकार होतील ि हा ब्राह्मण आपल्यासेिेत राहून ती परतफेड करू इवच्छतो. आपण 

स्ितः राजषी अहात म्हणून त्याची अडचण समजू शकाल असें िाटल े म्हणून मी त्याला 

आपल्याकडे आणल े आह.े त्याची िैराग्याची अफाट संपत्ती तो तुम्हाला देण्यास तयार आह,े 

त्यामुळें तुमचासुद्धा भरपूर फायदा होईल. राजा त्यािर विचार करू लागतो.  

भागित यान पिव भाग एकशे चौदािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेपंधरािा 

 

 

नारद बोलतात, सुपणावचे ते प्रांजळ वनिेदन ऐकल्यािर तो काशीचा दानशूर राजा 

ययावत त्याच्या वमत्राला ब्राह्मण गलिाला शांतपणे विचार करून सांगतो, "अशा कामात मदत 

करण्यासारख ेपूण्यकमव दसुरे नाही. विशेष म्हणजे सगळे सूयविंशी राजे िाटेत असतांना त्यांना 

सोडून तुम्ही माझ्याकडे एका चंद्रिंशी राजाकडे आलात ह्ाचे मला फार कौतुक िाटते. हा 

माझ्यासाठी मोठा भाग्याचा ददिस आह.े परंतु, आता अडचण अशी आह ेकीं, माझ्याकड ेआठ 

हजार घोडे नाहीत त्या िणवनाचे. माझ्याकडे दोन हजार आहते ते मी देऊ शकतो पण मला जाणीि 

आह ेकीं, त्यांने ब्राह्मणाचा प्रश्र्न सुटणार नाही. तरी तुमची फेरी व्यथव जाऊ नये म्हणून मी कांहीं 

सुचिू इवच्छतो. ब्राह्मणाला सांगणे कीं, मी मदत करू शकत नाही ह ेएका राजाला न शोभणारे 

आह,े विशेषकरून तो तुझ्या बरोबर आला आह.े अशांने नाराज झालेला ब्राह्मण माझ्या घराण्याचा 

नाश करू शकतो. म्हणनू असें करा माझ्याकडे माझी मुलगी आह ेजी लािण्यिती आह.े मी वतचे 

दान करू शकतो. ब्राह्मण वतला देऊन कोण्या राजाकडून हुडं्याच्या स्िरुपात उरलले ेघोड ेवमळिू 

शकेल. बर् याच राजांना अशा माझ्या कन्येपासनू पुत्र हिे असतात. अनेक राजे वतचा हात 

माझ्याकडे मांगत आहते. दकत्येक देि वतला मांगणी घालत असतात. पण मी अजून वतला ददललेी 

नाही. केिळ एक पतु्रासाठी तू वतला त्या राजांना देऊन त्याच्याकडून तुझे घोडे वमळिू शकवशल. 

मला िंश चालिण्यासाठी वतच्यापासून एक पुत्र हिा आह.े तेिढा वमळाला की माझी गरज पूणव 

होईल. वतचे नांि आह ेमाधिी. ते घोडे आवण माधिी घेऊन गरुड आवण गलि ययावतचा वनरोप 

घेतात तेव्हां बोलतात आम्ही परत आपल्याला भेटण्यास लिकरच येऊ. गलि गरुडाला बोलतो 

वनदान कांहीं मागव सांपडला आह ेतुझ्यामुळें. त्यानंतर गरुड त्याच्या रठकाणी गेला. त्यानंतर गलि 

त्या माधिीला घेऊन वनघाला अशा राजांच्या शोधात जे वतला स्िीकारून त्याला हुडंा देतील. 

त्यासाठी तो राजा हयावस्ि कडे जाण्याचे ठरितो. तो इश्वाकू घराण्याचा राजा होता. तो 

अयोध्येिर राज्य करत होता. त्याच्या ताकदीची सगळीकडे ताररफ होत असें त्याच्याकडे चार 

प्रकारची सैवनकी दल होती. त्याच्या संपन्नतेची सिवत्र चचाव होत अस.े तो त्याच्या प्रजाजनांत वप्रय 

होता. परंतु त्याला संतती नव्हती. ब्राह्मण गलि त्याला भेटतो ि सांगतो जर तू माझ्या माधिीशी 



लग्न केलसे तर तुला एक गुणी पुत्र ती देईल. परंतु. त्यासाठी तुला हुडंा द्यािा लागेल. ती देण्याचा 

विचार कर. राजाला पतु्र हिा होता परंतु त्याच्या कडेसदु्धा सहा हजार घोडे त्या िणवनाचे नव्हते. 

तो फक्त दोन हजारच देऊ शकला असता.  

भगित यान पिव भाग एकशे पंधरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसोळािा 

 

 

नारद पुढ ेसांगतात, तो ख्यातनाम सम्राट हयावस्ि विचारात पडतो. त्याला पुत्र हिा 

होता ि ती कन्या ययावतची आह े ह े समजल्यािर तो विशेष खूष झाला होता. तो मलुीच्या 

लिणांची चौकशी करू लागतो. ती लिण ंअशी,  

हाताच्या दोनही पंजांचा मागील भाग गुबगुबीत असला पावहजे, पाठीच्या 

मणक्याच्या दोन बाजूस असललेे भाग मांसल असल ेपावहजेत, दोनही स्तन उन्नत ि घट्ट असले 

पावहजेत. ते तस ेहोते माधिीचे. 

जे सहा भाग बाईच्या शरीराचे असें असल े पावहजेत ते आहते, त्िचा मृद ू असली 

पावहजे, दांत मोत्याच्या दाण्यासारख े असले पावहजेत, हाताची ि पायाची बोटं वनमूळती ि 

लांबसडक असली पावहजेत, कमर आवण मान बारीक असली पावहजे, तसें ते भाग माधिीचे त्या 

प्रमाणे होते,  

ते तीन भाग खोल असले पावहजेत ते, बेंबी, आिाज आवण समजूतदारपणा ते माधिीचे 

तसे होते.        

जे सात रक्तिणी असले पावहजेत ते हाताचे पंजे, दोनही डोळ्याचे कोपरे, वजभ, ओठ, 

गाल, ते माधिीचे होते.  

अशाररतीने माधिी राजाच्या परीिेत उतरते. राजा गलिाला बोलतो ह्ा मुलीला 

देि आवण दानि मोठ्या आनंदाने स्िीकारतील. त्यावशिाय ती विविध कला ि शास्त्रांत प्रिीण 

आह.े इतर शभु लिणं सदु्धा आहते, त्यामुळें वह कन्या माझ्यासाठी योग्य आह,े वतच्या पासून मला 

एक पुत्र वमळाला तर चांगले होईल. वतच्या पासून होणारा पुत्र सम्राट होईल तरी तुला हुडंा दकती 

पावहजे ते सांग"?  



गलि सांगतो कीं, त्याला दोन हजार कुवलन घोडे पावहजेत जे चंद्रासारखे वनतळ शुभ् 

आहते ि एक कान काळा आह.े तो हुडंा जर तू ददलास तर वह कन्या तुझ्यासाठी एक पुत्र देईल ि 

त्यानंतर मी वतला घेऊन जाईन".  

राजा हयावस्ि त्या ब्राह्मणाला सांगतो त्याच्याकडे फक्त आठश ेत्याप्रकारचे घोडे आहते 

इतर घोड ेयज्ञात बळी देण्याच्या कामाचेच आहते, त्यावशिाय माझ्या राज्यात इतरत्र दकतीतरी 

त्याप्रकारचे घोड े असतील परंतु आत्ता एिढेच आहते. व्यिहार तुटतो आह े अस े ददसते तेव्हां 

माधिी गलिाला बोलते, "जे वमळतात ते ताब्यात घ्या आवण एक पुत्र ददल्यािर मी परत 

तुझ्याकडे येईन तेव्हां आपण दसुर् या राजाकडून अशाच प्रकारे सौदा करून उरललेे घोडे वमळि.ू 

गलिाला ते योग्य िाटत.े गलि म्हणतो कीं, एकदा लग्न झाल्यािर तुझे कौमायव संपुष्टात येईल 

त्याचे काय"? माधिी त्याला सांगते, "अहो ब्राह्मण, ब्रह्माने मला आवशिावद ददला आह ेकीं, एक 

पुत्र ददल्यािर मला पुन्हा कौमायव प्राप्त होईल, त्यामुळें तो प्रश्र्न उरणार नाही. तेव्हां तू मला 

त्याला देऊन पहा". त्यामुळें गलिाला आणखीन आठशे घोडे वमळतात. गलि विचार करतो अशा 

प्रकारे आणखीन चार राजांकडून हुडंा घेऊन तो त्याची गरज पूणव करू शकतो. राजा त्या अटींिर 

तो सौदा मंजूर करतो. त्यामुळें यथािकाश ती एका पुत्राला जन्म देते ज्याचे नांि आह,े िसुमनस. 

पुढे तो महापराक्रमी सम्राट होतो. तो िसुसंारखा ददसत असतो. योग्य समयी गलि राजाला 

भेटतो ि माधिी मागतो. त्याप्रमाणे हयावस्ि ददलेल्या शब्दाप्रमाणे माधिी त्याला परत करतो. 

माधिीसुद्धा त्या िभैिातून बाहरे पडते ि ब्राह्मणाबरोबर जाण्याला वनघते. राजाला सांगतो कीं, 

त्याचे घोडे राजाने सांभाळािेत जोिर तो ते मागत नाही. असे ठरल्यािर गलि आवण माधिी 

देिूदास नांिाच्या राजाकडे वनघतात. 

भगित यान पिव भाग एकशेसोळािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसतरािा 

नारद बोलतात माधिीला, आता आपण राजा देिूदासाकडे जात आहोत, तो राजा 

वभमसेनाचा मुलगा आह.े माझ्या बरोबर तुला यािे लागते ह्ाबद्दल तुला त्रास होत असले पण 

त्याचा माझा इलाज नाही, मला त्याबद्दल िमा कर. हा राजा संयमी आह,े इतर उत्तम गुण 

त्याच्यात आहते त्यामुळे जर सौदा पटला तर तू आणखीन कांही काळ त्याच्या कडे मजेत राहू 

शकशील. 

देिूदास त्यांचे यथोवचत स्िागत करतो ि त्यांच्या आगमनाचे कारण त्याला आधीच 

मावहत असल्याचे सांगतो. तो त्यांना सांगतो त्याची पररवस्थती हयावस्िा सारखीच आह.े त्याला 

सुद्धा पुत्र हिा होता. मला जेव्हां समजले कीं आपण माझ्याकडे त्यासाठी येत अहात मला संतोष 

झाला. मला एकच मलुगा वमळाला तरी ते योग्य असेल. त्यांचा वििाह होतो त्याच अटीनुसार. 

देिूदास माधिी बरोबर जीिन जगू लागतो जसें सूयव प्रभािती बरोबर, अग्नी स्िाहा बरोबर, 

िसिा सांची बरोबर, चंद्र रोहीणा बरोबर, यम उर्मवल ेबरोबर, िरूण गौरी बरोबर, कुबेर वसद्धी 

बरोबर, नारायण लक्ष्मी बरोबर, सागर जान्हिी बरोबर, रुद्र रुद्राणी बरोबर, ब्रह्म सरस्िती 

बरोबर, िवसष्ठाचा मलुगा सक्त्री अद्रीस्यानी बरोबर, िवसष्ठ अरंुधती बरोबर, च्यिन सुकन्या 

बरोबर, पलुस्त्य संध्या बरोबर, अगस्त्य लोपामुद्रा बरोबर, सत्यिती सावित्री बरोबर, भृगु 

पुलोमा बरोबर, काश्यप अददती बरोबर, जमदाग्नी रेणुका बरोबर, विश्वावमत्र हमेिती बरोबर, 

बृहस्पवत तारा बरोबर, शुक्र शतप्रिे बरोबर, भूवमपवत भूमी बरोबर, पुरुरि उिववशबरोबर, 

ऋवचक सत्यिती बरोबर, मनु सरस्िती बरोबर, दषु्यंत शकंुतले बरोबर, धमव धृती बरोबर, नळ 

दमयंती बरोबर, नारद सत्यिती बरोबर, जरत्कारू जरत्कारु बरोबर, पलुस्त्य प्रवतचा बरोबर, 

उनवयूस मेनके बरोबर, तंुिृ रंभ ेबरोबर, िासुकी शतवशषाव बरोबर, धनंजय कुमारी बरोबर, राम 

सीते बरोबर, जनादवन रुवख्मणी बरोबर असा त्यांचा देिूदास ि माधिीचा संसार होत होता. 

त्याना एक पुत्र झाला त्यानंतर गलि परत आला ि माधिीला घेऊन जाण्याच्या गोष्टी करू 

लागला. राजाने ददलले्या शब्दाप्रमाणे माधिी त्याला परत केली. गलि त्याला सांगतो त्याच्या 

घोड्यांचा वनगा तो पावहल कारण ते घोडे विश्वावमत्राचे आहते.  

भगित यान पिव भाग एकशे सतरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेअठरािा 

 

नारद पुढे सांगतात, माधिी ते िैभि सोडून गलिाबरोबर वनघाली. आता ते भोजांच्या 

नगरीकडे जातात. तेथे राजा उवशनराला भेटतात कारण त्यालासुद्धा पुत्र पावहजे असतो. राजाला 

भेटल्यािर तो ब्राह्मण गलि त्याला सांगतो कीं, ही माधिी त्याला पतु्र देईल पण त्यासाठी त्याला 

हुडंा द्यािा लागेल जसे तो आधीच्या राजांना बोलत होता ते बोलतो. तो सांगतो वह कन्या तुला 

दोन पुत्र देऊ शकते जे सयूव आवण चंद्रासारखे तेजस्िी असतील. त्यासाठी त्याला गलिाला आठश े

घोडे त्या प्रकारचे द्यािे लागतील. ते घोडे विश्वावमत्राचे असतील कारण ती माझ्याकडून त्याला 

गुरूदविणा आह.े माझ्या अटी मान्य असतील तर बोल. पतु्रावशिाय तू नरकात जाशील त्यापेिा 

माझा प्रस्ताि स्िीकारशील तर सुखी होवशल. राजा त्याला सांगतो, तुझ्या अटी मान्य आहते पण 

माझ्याकडे फक्त दोनशे घोडे त्या प्रकारचे आहते. ते घोडे देतो हुडंा म्हणून ि माधिी बरोबर माझे 

लग्न होऊ दे. दोन पुत्र झाल्यािर तू वतला घेऊन जा कारण मी तुझी गरज पूणव करू शकत नाही. 

तो राजा पुढे त्या ब्राह्मणाला बोलतो, अरे ब्राह्मणा वह जी संपत्ती आह ेती माझ्या प्रजेची आह.े मी 

फक्त माझ्या योगिेमा परुते िापरू शकतो त्यांमुळें मी ती तुझ्यािर उधळू शकत नाही. त्यांचे लग्न 

होते. गलि िनात तपस्या करण्यासाठी नेहमीप्रमाणें जातो. उशीनर आवण माधिी सखुाने ससंार 

करू लागतात. यथािकाश त्यांना एक पुत्र होतो. त्याचे नांि वसिी ठेिले जाते. तो एक 

महापराक्रमी सम्राट होतो. वसिीच्या जन्मानंर गलि येतो ि माधिीला घऊेन जातो. आता त्याची 

दविणेची गरज पूणव झालेली असत ेि म्हणून तो गरुडाला भेटण्याचे ठरितो.  

भगित यान पिव भाग एकशे अठरािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेएकोणीसािा 

 

 

नारद पुढ ेसांगतात, गलिाला पाहून विनताचा मुलगा हसत हसत त्याला विचारतो, 

"अहो ब्राह्मणा, तुझे नवशब सुधारले कीं नाही"? गलि त्याला सगळे जे घडले ते सांगतो. तो पुढ े

बोलतो की अजून काम पुरेस ेझाललेे नाही. ते ऐकून गरुड त्याला बोलतो ककं, त्याने माधिीला 

घेऊन विश्वावमत्राकडे जािे. आणखीन घोड ेवमळिण्यासाठी प्रयत्न करण्यात समय िाया दािडू 

नकोस. त्यात तूला यश येणार नाही. तुला सागंतो फार प्राचीन काळी, ऋवचकने कन्यकंुज्ि 

गधीच्या मलुीचा सत्यितीचा हात मावगतला होता. त्यािर गधी त्याला बोलला, "अहो ऋषी, 

मला एक हजार शभु् घोडे एक कान काळा असललेे आणून दे". ऋवचक त्या उत्तर देतो, तथास्तु, 

त्यानंतर तो अश्वतीथावला जातो, ते िरुणाचे घर आह.े त्याला पावहजे होते तसे घोडे वमळाले ते 

तो गधीला देतो. गधीने ते घोडे ब्राह्मणांना दानात ददले. उरललेे चारश ेघोडे वितस्ता नदीिरून 

जात असतांना नदीत बुडले. म्हणून तू जस ेसमजतोत तस ेनेहमी होत नसते. म्हणून आता त ूअसें 

कर, ह्ा मलुीला घेऊन तुझ्या वशिकाकड ेजा आवण त्याला ते घोड ेआवण ही कन्या देऊन विचार 

कीं, ह्ाने दविणा पुणव होईल कां? कारण अरे ब्राह्मणा वह कन्या त्या सगळ्या घोड्यांपेिा जास्त 

मोठी गोष्टच आह"े. गलि त्यानी वमळिललेे घोडे आवण माधिीला घेऊन तो विश्वावमत्राकड े

गरुडाबरोबर जातो. विश्वावमत्राला बोलतो, "ह ेआठशे घोड ेतुम्हाला हि ेहोते ते आवण उरलले्या 

घोड्यांच्या बदल्यात ही कन्या मी आणली आह.े ह्ाने काम होईल कां"? म्हणून विचारतो. पुढ े

तो सांगतो, "ह्ा कन्येने आता पयंत तीन गुणी मुलांना जन्म ददला आह ेि ती त्यानंतर सदु्धा 

कौमायावतच आह.े ती ययावतने मला दानात ददली होती जेव्हां मी त्याच्याकडे घोड्यांचे दान 

मावगतले होते. ते ऐकल्यािर विश्वावमत्र त्याला गरुडासमि विचारतात, "अरें तुला जर ही मलुगी 

वमळाली होती तर वतलाच त्यािेळी माझ्याकडे कां नाही आणलसे? मी तेव्हांच तुला मुक्त केल े

असते, दकती भोळा आहसे रे ब्राह्मणा, तुझ्यात ककंवचतसा िैश्य गुण नाही रे, जर ही आधी आणली 

असतीस तर मी चार पतु्र वतच्याकडून वमळिल ेअसते, माझ्या कुळाच्या उद्धारासाठी". त्यानंतर 

ते आणलेल ेघोडे विश्वावमत्र िनात सोडून देतो. विश्वावमत्र माधिी बरोबर मजेत कालक्रमणा करू 

लागतो. माधिीला त्याच्या पासून एक मुलगा होतो. त्याचे नांि अष्टक. अष्टकाला त्याचा वपता 



पुण्य आवण वहत ह्ांचे संतुलन कसे कराियाचे ते वशकितो. त्याला सहाशे घोडे देतो ि शहराकड े

जाण्यास सांगतो. अष्टक त्या सोमनगरी सारख्या तेजस्िी नगरात जातो आवण स्ितः विश्वावमत्र 

माधिीची जबाबदारी आपल्या वशष्यांना देऊन तपोश्र्चरण करण्यासाठी अरण्यात जातो. गलि 

गरुडासह वनघून जातो. त्या आधी गलि माधिीचे आभार मानण्यासाठी वतला बोलतो, "अहो 

गुणी कन्या, तू तीन मलुानंा जन्म देऊन तीन राजानंा िाचिले आहसे, त्यामुळें तू तुझ्या वपत्याला, 

मला आवण त्या चार राजांना नरकापासून िाचिसे आहसे. तुझे उपकार झाले आम्हा सगळ्यांिर. 

असें तो आभार व्यक्त करतो आवण तपोश्र्चरणासाठी स्ितः िनात वनघून जातो. विश्वावमत्राचे 

वशष्य माधिीला राजा ययावतकडे घेऊन जातात ि वतला त्याच्या स्िाधीन करतात.  

भगित यान पिव भाग एकशे एकोणीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेविसािा 

 

नारद पुढ ेसांगतात, राजा ययावत माधिीचा स्ियंिर करण्याचे ठरितो. त्यासाठी तो 

वतला घेऊन गंगा आवण यमुना नद्यांच्या उगम स्थानी असलले्या आश्रमांत जातो. त्यांच्या बरोबर 

माधिीचे भाऊ पुरु आवण यद ूअसतात. त्या सुमारास त्या रठकाणी नांग लोकांचा मोठा मेळािा 

जमलेला होता. त्यात तिक आवण कांहीं माणससेुद्धा सामील होती. त्या बरोबर गंधिव, विविध 

प्राणी, पिी आवण त्या डोंगराळ भागातील िन्य लोक सुद्धा जमा झाले होते. तेथ े असलले्या 

िनातील ऋषीसदु्धा जमा झाल ेहोते. ती सगळ्यांना नमस्कार करत ेआवण त्या पवित्र िनात 

तपस्या करण्यासाठी वनघून जाते. जणूकाय वतने िनाला िरल ेहोते. तेथ ेती घोर तपस्या करत े

इतकी कीं ती तेथील हरणात वमसळून जाते. ती हरणांप्रमाणे कोिळी गितं खाऊन राहू लागते. 

तेथील झर् यातील शदु्ध पाणी वपऊन रहात असते. ती त्या जंगलातील हरणांबरोबर भटकत असते. 

माधिीने कठोर ब्रह्मचयव आचरलेल ेअसते. वतचे अध्यावत्मक तेज िाढत असते. त्याच सुमारास 

वतचा वपता त्याचे जीिन संपिून वनघालेला असतो. त्याचे िंशज पुरु आवण यद ूकुळातील मोठे 

भरभराटीला आलले ेहोते. त्यातील नहुष ख्यातनाम झाला होता. हजारो िषें स्िगावत ऋषींच्या 

बरोबर रहात असतांना एक मूखवपणा करतो. तो त्याच्या अहकंारामुळें ऋषी, देिगण आवण इतर 

गुणीजनांकडे दलुवि करतो. स्िगावचा राजा शक्र ते समजतो कीं, ययावतचा अहकंार िाढलेला आह.े 

तो प्रश्र्न विचारू लागतो, "हा कोण इसम आह?े हा कोणाचा पतु्र आह?े हा स्िगावत काय करत 

आह?े कोणत्या कमावमुळें त्याला ह ेयश प्राप्त झाले? त्याला कोणी ओळखतो कां? कोणी स्िगवस्थ 

ह्ाला ओळखतात कां"? असें सगळ्यांना विचारू लागतो ि त्यािेळी कोणीही स्िगवस्थ त्याला 

ओळखत नसल्याचे सांगतात आवण ययावतचा पाणउतारा होतो. तो पथृ्िीिर फेकला जातो.  

भगित यान पिव भाग एकशे विसािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेएकविसािा 

 

 

नारद पुढे सांगतात, ते झाल्यािर त्याला काय चुक आपल्या कडून झाली ते समजते ि 

तो घाबरून जातो. तो अपमान त्याला अस्िस्थ करतो. त्याची बुद्धी काम करेनाशी होते. त्याच्या 

अंगािरील स्िगीय दावगने जातात आवण तो असा होतो कीं कोणी त्याला ओळखू शकत नाही. 

अशा अिस्थेत तो पृथ्िीिर खाली डोक्यािर पडतो. तो पडत असतांना विचारतो स्ितःला कीं, 

असा कोणता विचार माझ्या मनात आला म्हणनू माझे असें अधःपतन शक्र करतो? ते होत 

असतांना स्िगावतील वसद्ध, अप्सरा, त्याच्याकड ेपाहून हसत असतात ते तो पहातो. ते पहात 

असतांना एक दतू येतो ययावत जिळ ज्याचे काम असते भ्ष्ट स्िगीयाला पृथ्िीिर फेकाियाचे. 

तो त्याला सांगतो कीं, त्याला कां स्िगावतून रद्द केले आह,े कारण तसे सांगण्याची पद्धत होती. तो 

सांगतो तू फार गर्िवष्ठ झाला आहसे. तुझा अहकंार मातला आह ेम्हणनू तू येथे रहाण्या योग्य 

रावहला नाहीस. तू सगळ्यांचा अपमान करत होतास स्िगावत ते चालत नाही. म्हणून तुला 

पृथ्िीिर जािे लागेल. अरे राजा तू स्िगावत रहाण्यास नालायक ठरला आहसे. जा आता तुला मी 

खाली टाकत आह.े ते ऐकल्यािर राजा बोलतो जर माझा अधःपात होणार आह ेतर मला सज्जन 

लोकांत टाका. त्यानंतर तो विचार करू लागतो कोणत्या लोकांत मी पडािे? त्याला चार 

सामथ्यविान राजे ददसतात ज्यांच्यात तो पडणार असतो. ते प्रदधवन, िसुमनस, वसिी, आवण अष्टक 

होते. ययावत त्यांच्यात जाऊन पडतो. त्या िेळेस ते चारही जण वनवमषात जमल ेहोते. ते राजे 

ययावतला पाहून त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी िाजपेय यज्ञ करतात. त्या यज्ञाच्या होमातून जो 

धूर येत होता तो थेट स्िगावत पोहोचतो. त्याची धार अशी ददसत होती कीं, जणूकाय तो धूर पृथ्िी 

आवण स्िगांना जोडणारा एक सेतू असािा. त्याची तुलना गंगेच्या धारेशी करता यािी अशी ती 

धार होती. ययावत त्यांच्यात पडल्यानंतर पहातो कीं, ते सगळे राजे त्याचे आप्तसुद्धा आहते. ते 

चार राजे त्याला पाहतात ि विचारतात, आपण कोण अहात? आपण कोणी यि अहात कां? का ं

गंधिव कीं रािस? आपण मानि ददसत नाही, कोणत्या उद्देशाने आपण भूमीिर आला अहात? 

ययावत त्यांना सांगतो, "मी राजषी ययावत आह.े माझे पुण्य संपल्यामुळें मला स्िगावतून खाली 

टाकण्यात आले आह.े ते ऐकल्यािर त्या सावत्त्िक राजांना िाईट िाटते ि ते ययावतला बोलतात 



कीं, ते त्यांचे सगळे पुण्य त्याला देण्यास तयार आहेत. मला गुणी लोकांत टाका असें सांवगतल े

होते त्याप्रमाणे त्या स्िगीय सेिकांनी मला तुमच्यात टाकले आह.े ययावत त्यांना सांगतो, "अहो 

मी ब्राह्मण नाही कीं, कांहीं दान घेईन, मी िवत्रय असल्यामुळें मला माझे पणु्य माझे स्ितः कमिािे 

लागेल. मी आपल्या पुण्याचा वहस्सा घेऊ शकत नाही ि ते मला शोभणारसुद्धा नाही". नारद पुढ े

सागंतात, त्या सुमारास माधिी भटकत भटकत त्या अरण्यात आली होती. ती त्या चार राजांना 

पहाते. तेसदु्धा वतला पहातात ि उठून वतला िंदन करतात. ते विचारतात माधिीला ती कोणत्या 

कारणांने येथे आली आह?े पुढे ते वतला सागंतात, आपण आम्हाला आज्ञा करा आम्ही आपल ेकाम 

करू. आम्ही आपलीच मलुं आहोत. ते ऐकून माधिीला फार संतोष होतो. त्यानंतर ती ययावतला 

पहाते ि त्याच्याजिळ जाते. ती आपल्या वपत्याला िंदन करत.े माधिी वतच्या मुलाचं्या माथ्याला 

स्पशव करते ि दिुा देते, त्यानंतर ती ययावतला बोलते, "ह ेमाझे मलुगे आहते म्हणजे तुमच्या 

मुलीचे मलुगे आहते. आपण एक कुटंूब आहोत. तुम्ही तुमच्या नातिंडांची मदत घेऊ शकता, तशी 

प्रथा आह.े त्यात कांहींच गैर नाही असें ती वतच्या वपत्यास सांगते. पुढ ेती त्या सगळ्यांना सांगते 

अरण्यात हरणासारखे राहून मी सदु्धा पुण्य जमिले आह"े. ती ययावतला समजािते कीं, संततीच्या 

पुण्याचा िाटा घेण्यात वपत्याला कमीपणा िाटण्याचे कारण नाही. माझ्या पुण्याईचासुद्धा मी 

आपल्याला िाटा देण्यास तयार आह.े ते माधिीचे सभंाषण ऐकून ते पुण्यिंत राजे माधिी आवण 

ययावतला त्यांचे आई आवण आजोबा म्हणून पनु्हा एकदा िंदन करून त्यांच्या पाया पडतात. 

त्यांचा वनधावर होतो कीं, ते त्यांचे पुण्य देऊन त्यांच्या आजोबाला परत स्िगावत पाठिणार. त्याच 

िेळी गलि सदु्धा त्या वनवमषाच येतो ि त्या सगळ्यांना पहातो. ते राजे मोठ्याने ओरडून सांगत 

असतात कीं, ते त्यांचे पुण्य त्यांच्या आजोबास देण्यास तयार आहते. गलि सुद्धा ययावतला 

सांगतो, "अहो राजे, तुमच्या कृपमेुळें मी ऋणमकु्त झालो आह ेतेव्हां मीसुद्धा तुमच्यासाठी माझ े

पुण्य देण्यास तयार आह ेते घ्या आवण परत स्िगावत जा".   

भगित यान पिव भाग एकशे एकविसािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेबाविसािा 

 

नारद पुढे सांगतात, जसें ते पुण्यिंत त्यांचे पुण्य ययावतला देण्याचा वनधावर सांगतात, 

राजा ययावत उचलला जातो ि पुन्हा स्िगावत नेला जातो. तेथे गेल्यािर त्याची सगळी लचंता 

संपुष्टात येते ि तो पुन्हा त्याच्या स्िगीय तेजाने चमकू लागतो. त्याचे पाय पृथ्िीला लागतच 

नाहीत. त्यासुमारास, िसुमनस ओरडून जावहर करतो कीं, त्याचे सगळे पुण्य, त्याचा सगळा 

चांगुलपणा, माणूसकी आवण भूतदया ज्यांने तो पुण्य जमित आह ेतेसदु्धा तो त्याच्या आईच्या 

वपत्यास देत आह.े अशा घोषणांमुळें ययावतचे पुण्य िाढत जाते ि तो स्िगावत जाण्यास योग्य होतो 

परंतु, नारद तेथे सांगतात ककं, त्यामुळें ययावतचा अहकंार कमी झाललेा नसल्यामुळें ययावत 

स्िगावच्या दरिाजा पयतंच जातो, आत प्रिेश वमळत नाही. िात्रतेजाने चमकणारा सदैि 

पुण्यकमावत व्यग्र असललेा प्रदधवन बोलतो, माझे सगळे श्रेय मी आपल्याला प्रदान करत आह.े 

त्यानंतर उवशनराचा प्रज्ञािंत मुलगा वसिी त्याच्या गोड आिाजात बोलतो, मी कधीही खोटे 

बोलत नाही, पररवस्थती कशीही असो, त्या पुण्याईचे मी आपल्याला दान करत आह.े त्यामुळें 

आपल्यासाठी स्िगावचे द्वार उघडेल. मी सगळे त्याग करू शकतो पण सत्याची कांस सोडू शकत 

नाही. त्या एका गुणामुळें सगळे लोकपाल देि माझ्यािर संतुष्ट असतात. ते माझे सत्य तुमचा 

स्िगावचा रस्ता सोपा करण्यात मदतगार हो. शेिटी राजषी अष्टक बोलतो, "मी शेकडो पुंड्रीक यज्ञ, 

गोसि यज्ञ, िाजपेय यज्ञ केल ेआहते. त्या सगळ्यांचे पुण्य मी आपल्याला दान करत आह.े मी ते 

यज्ञ करतांना कसलीच चुक केललेी नाही. असें सगळे माझे श्रेय मी तुम्हाला देत आह"े. ते तो 

बालत असतांना ययावतसाठी स्िगावचे दरिाजे थोडे थोडे उघडू लागतात. त्या राजांच्या 

पुण्याईमुळें ययावतला आणखीि एक संधी वमळते स्िगावत प्रिेश वमळण्याची. त्या चार राजांच्या 

पुण्याईचा पररणाम ददसत होता.  

ते चार जण ि माधिी एकत्र जोरांने ओरडून बोलतात, कीं, आमची सगळी पुण्याई 

त्यांना वमळो.  

भगित यान पिव भाग एकशे बाविसािा सपंला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेतवेिसािा 

 

 

नारद पुढे सांगत असतात, त्या गुणी राजांच्या कृपनेे ययावत पनु्हा स्िगावत गेला. त्याचे 

ररतसरपणे स्िागत झाल.े तो तेथील स्िगीय पाण्याने आंघोळ करतो. अत्तरं लाितो. गळ्यात दैिी 

फुलांच्या माळा घालतो. ह े सगळे होते कारण त्याच्या िंशजांनी त्याच्यासाठी त्याग केललेा 

असतो. स्िगीय गाण्याच्या आिाजाने त्याचे अप्सरा स्िागत करतात. गंधिव, असुर  त्याच्यासाठी 

गाणी गाऊ लागतात. जसे स्िगावत प्रिेश वमळण्याने होते ते सारे होते. विविध राजषी आवण चरण 

त्यांचे कौतुक करू लागल.े देिता त्याची आरती ओिाळतात. त्याचा मोठा सत्कार करतात. त्याला 

आत्म्याची शांती वमळते, ब्रह्मदेि त्याला बोलतात, "तू तुझ्या पृथ्िीिरील प्रवतष्ठनेे धन्य झाला 

आहसे. आता तू कायम येथे राहू शकतोस. परंतु, तुझ्या गर्िवष्ठपणामुळें तुझे स्िगावतील स्थान 

घालिले आहसे. परंतु, तुझ्या मुलीच्या ि नातिांच्या प्रेमाने तू िाचला आहसे. ह्ापुढे तरी तू असा 

गर्िवष्ठपणा करणार नाहीस अशी अपिेा आह"े. ययावत त्यािर उत्तर देतो, "अहो पवित्र, मला एक 

शंका आह ेती विचारू इवच्छतो. अहो ब्रह्मदेि, माझे कतृवत्ि मोठे होते, माझ्या गुणांनी मी ते 

वमळिले होते, त्यासाठी अनेक यज्ञ मी केल ेहोते. दान ददली होती, असे सगळे माझे कतृवत्ि एका 

िणात कस ेसपंुष्टात आले? आपण जाणता कीं, माझ्यासाठी जे िेत्र ददल ेहोतो ते वनत्य होते मग 

अशाप्रकारे त्यात अचानक बदल कसा झाला"? सगळी माझी पत प्रवतष्ठा िणात कशी नष्ट होऊ 

शकते"? ब्रह्मदेि त्याला उत्तर देतात, हजार िषावचे उत्तम कायव आवण यज्ञाने वमळिलेले पुण्य एका 

चुकीने संपू शकते. त्यामुळें तू पृथ्िीिर फेकला गेलास. गिव हा मोठा दोष आह.े अहकंाराची ती 

अिस्था स्िगावत रहाणार् यांना मंजूर नसते. गिव करणे स्िगावतील लोकांना पसंत नसते. गिव 

असल्यास तो स्िगावत रहाण्यास अयोग्य असतो. तुझे सत्कमव ह ेतू ब्रह्माला अपवण केल्यानंतर तू गिव 

कसा करू शकतोस? तुझे कांहीं नाहीच मग गिव कसला? ज्या अथी गिव तू करतोस त्याअथी तू 

तुझे सत्कमव अजून मनाने ब्रह्माला अर्पवलेल ेनाहीस मग अशा पररवस्थतीत तू स्िगावत रहाण्यास 

अयोग्य झालास म्हणून पृथ्िीिर पुन्हा सधुारण्यासाठी फेकला गेलास. गिव, दरुावभमान, शक्तीची 

घमेंड, द्वषे, कपटीपणा, ह ेतेव्हांच उत्पन्न होतात जेव्हां तू कोणाला तुझ्यापेिा कमी लेख ूलागतोस. 



गिव करणे ह ेमोठे पाप असते. त्यामुळें अनेक िषावचे पुण्य कमव व्यथव जात असते. जे ह्ाचा विचार 

करतील ते त्या पापापासनू बचाितील.  

नारद पुढ ेसांगतात त्या सभेतील मंडळीना की, अहो ह्ा सभेतील सदस्यानो, पहा 

गिावमुळें ययावत सारख्याची काय अिस्था झाली आवण गलि एक ऋषी असूनही केिळ हट्टामुळें 

तो कसा नको त्या संकटात पडला होता. विश्वावमत्र त्याला दविणेपासून मुक्ती देत असतांना तो 

त्याच्या अहकंारामुळें त्यांना पुन्हा पुन्हा दविणा काय देऊ असे विचारत रावहला ज्याची गरज 

नव्हती. म्हणून माणसाने गिव आवण हट्टीपणा जी दोन अहकंाराची रुप आहते ती सोडाियाची 

असतात. हट्ट हा मोठा दोष सांवगतला आह.े तो माणसाचा नाश करतो. प्रत्येक गोष्टीची मयावदा 

असते ती सांभाळून आपण आपल्या इच्छा ठरिाियाच्या असतात. ह ेसमजािे म्हणून मी ह्ा दोन 

कथा तुम्हा सगळ्यांना सविस्तरपणे सांवगतल्या. पुढे तो मुनी बोलतो, "अरे गांधारीच्या मलुा, तू 

गिव आवण हट्ट (प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न) ह्ाच अडकललेा आहसे. म्हणून त्या दोन दोषांची मी येथे विशेष 

चचाव सोदाहरण करीत आह.े तुझा गिव सोडून तू पंडुच्या मुलांबरोबर समझौता कर. ते केल्याने 

अनेकांचे जे चांगले व्हाियाचे ते होईल पण तुझ्यासाठी मोठा फायदा असा कीं, तू तुझा गिव आवण 

हट्ट सोडल्यामुळें मृत्यूनंतर स्िगावत सहजपणे जाऊ शकवशल. इंद्र तुझे तेथे स्िागत करील, ययावत 

सारखा पृथ्िीिर फेकला जाणार नाहीस. तुझा क्रोध सुद्धा विनाकारण आह.े त्यागाचे महत्ि तुला 

समजल ेअसें ब्रह्माला ददसेल. उवचत त्याग हा यज्ञात आहुती देण्यासारखा असतो. त्यामुळें कधीही 

भलेच होत असत.े मी जे सांगतो आह ेते विविध प्राचीन धमवग्रंथातून िेगिेगळ्या प्रकारे वनिेदन 

केललेे आह,े त्यात कांहीं निीन मी सांगत नाही. तुलासुद्धा ते माहीत आह ेपण तुझा अहकंार तुला 

अडित आह.े त्याला आिरते घाल, त्यामुळे सगळ्यांचे भले होणार आह.े हाच पुण्य आवण वहताचा 

मागव आह.े असें केल्यास तू ह्ा पृथ्िीचा स्िामी होवशल. 

भगित यान पिव भाग एकशे तेविसािा सपंला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेचोविसािा 

 

 

धृतराष्ट्र बोलतात, "अहो पवित्र मुनी, मला आपले म्हणणे  मान्य आह.े तुमच्या सांगण्यात 

मोठे सत्य दडलेल ेआह.े मी आपल्या मताचाच आह.े अशाररतीने प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न करणे श्रेयस्कर 

नाही. परंतु माझ्याकडे त ेअमलात आणण्याचे अवधकार नाहीत". 

िैशंपायन सांगतात, कुरु राजा नारदांने असें बोलल्यानंतर कृष्णाकडे िळून बोलतो, 

"अहो केशिा, स्िगावत जाण्याचा मागव तू सांवगतला आहसे. त्यावशिाय एकंदर जगासाठी काय 

वहतकारक आह ेि कशात पुण्य आह ेते समजले. परंतु, ते सगळे मला मान्य असले तरी मी मुखत्यार 

नाही. मी वनणवय घेत नाही जरी मी नांिापुरता सम्राट आह.े सगळे अवधकार दयुोधनाकडे ददलेल े

आहते. त्यामुळें तो जे ठरिेल तेंच होणार आह,े मला पसंत असो अगर नसो. त्यावशिाय दयुोधन 

माझ्या मतानुसार काम करत नाही असें मला समजले आह.े म्हणून मी अरे जनादवना, तुला विनंती 

करतो कीं, तू त्याला नालायकाला समजािण्याचा प्रयत्न कर. तो कोणाचेच ऐकत नाही. त्याच्या 

चांडाळ चौकडीच्या मतानुसारच तो िागत असतो. खरे राजे तेंच आहते. विदरू बोलोत, वभष्म 

बोलोत अगर त्याची आई बोलली, तो कोणाचेच ऐकत नाही. सगळ्यांची चेष्टा करत असतो. 

कोणालाही तो गांवभयावने घेत नाही. आता तू त्या विकृत मनाच्या पापकृत्याची आिड असलले्या 

राजाला सांगण्याचे प्रयत्न करािेस. खर् या वमत्राला शोभले असें ते होईल जर तू त्याला पटि ू

शकलास. ती आज्ञा समजून कृष्ण दयुोधनाच्या जिळ जातो त्याला सागंण्यासाठी. गोड मधरू 

आिाजास कृष्ण सांगतो त्या कौरिाला, "अरे दयुोधना, माझे जरा ऐक, मी केिळ तुझ्यासाठी 

सांगत आह.े तुझा जन्म एका श्रेष्ठ अशा कुळात झाला आह.े त्यासाठी तुझ्यािर एक जबाबदारी 

आह ेकीं, तू अशा पररवस्थतीत शहाणा वनणवय घवेशल. तू सगळी शास्त्र वशकला आहसे म्हणून तू 

जाणतोस काय योग्य आवण काय अयोग्य. जे हलक्या कुळात जन्म घेतात त्यांच्या कडून सल्ला 

घेणे ि त्यानुसार काम करणे एका श्रेष्ठ कुळातील राजाला शोभणारे नसते कारण, त्या हलक्या 

कुळाचे संस्कार त्यांच्या सगळ्या विचारांत ि कृतीत असतात. तू असें वनणवय घ्याियास पावहजे 

जे तुझ्या कुळाच्या इभ्तीला शोभणारे असतील. वमत्र म्हणून ते नीच कुळातील लोक असल ेतर 

कांहीं हरकत नसते पण त्याच्या विकृत मनातून आलेल ेविचार तू स्िीकारत आहसे ह ेचुकीचे आह.े 



सतत तसे िागणे पापकारक असते. त्यामुळें अनथव होत असतो. तुझे नुकसान झाले तर त्या 

लोकांना कांही फरक पडत नाही. ज्या धोरणामुळें केिळ आपल्या कुळाच्या शत्रूंचा फायदा होईल 

असें कां तू िागत आहसे. सिवनाश डोळ्यासमोर स्पष्टपणे ददसत असतांना तू असा धादांत चुकीचा 

वनणवय कां घेत आहसे. त्यापेिा जे तुझ्या वपत्याला, आईला, विदरूांना आवण वभष्मांना उवचत 

िाटते ते केल्याने तुम्ही सगळे एकत्र येऊन राज्य करू शकाल. जसे पूिी होते द्युताचा खेळ होण्या 

आघी. तुम्ही तुमचे सांभाळा ि ते त्यांचे सांभाळतील. असें केल्याने धृतराष्ट्र, वभष्म, द्रोण, सोमदत्त, 

िल्हीक, कृप असें सगळे तुझे चाहते समाधान पाितील. त्या सगळ्या िडीलधार् यांना तू कां दःुखी 

करत आहसे. तुला त्यांच्या विचारांची कांहींच ककंमत नाही कां"? अश्वत्थामा, विकणव, संजय, 

विलिंगसती, असें बरेच तुझे चाहतेसुद्धा तेंच सागंत आहते त्यांच्या विचारांना तुझ्याकडे कांहींच 

ककंमत नाही कां"? भािंडांत शातता आल्याने तुम्ही सगळे जग लजंकू शकाल. तू तुझ्या पुढच्या 

वपढीसाठी असा वनणवय घेऊन एक आदशव उभा करू शकवशल. छोट्या मोठ्या राग रुसव्यात न 

अडकण्याचा आदशव तू त्यांना देऊ शकवशल. जे बाप करतो तेंच मलु ंकरतात म्हणून तुझ्यािर एक 

मोठी जबाबदारी आह ेकीं, तू चांगल ेउदाहरण त्यांच्या पुढ,े तुझ्या पुढच्या वपढी पुढ ेठेिवशल. तुझ े

वपता सांगतात कीं तू पांडिांशी समझौता करािा तर तसें तू कां करत नाहीस? प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न कां 

करतोस? आपल्या सल्लागारांची तू अशाररतीने कां अिहलेना करत आहसे? अस ेिागणार् याचे 

अखेरीस अतोनात नुकसान होत असते. त्यामुळें त्यानंतर पश्र्चात्ताप करण्यासाठी सुद्धा तुला िेळ 

वमळणार नाही. सल्ला नेहमी गुणिंतांचा घ्याियाचा असतो. जे स्ितः विकृत मनाचे आहते 

त्यांच्याकडून सल्ला घेतला तर तो सल्लासदु्धा तसांच विकृत असतो ि पररणामतः तुझे नुकसान 

होईल त्याचा विचार कर. स्ितःच्या वहतलचंतकांच्या मताचा अव्हरे करणारा अंती घोर दःुखात 

जातो. त्याचा पृथ्िीसदु्धा त्याग करते. स्ितःच्या सामथ्यविान आप्तांचा त्याग करून जो परक्यांचे 

ऐकतो त्याला अंती कोणीही िाचिू शकत नाही. तू पांडिांच्या त्यांच्या जन्मापासून द्वषे करत 

असतांना ते मात्र तूझा द्वषे करत नाहीत ह ेतू कां लिात घेत नाहीस? ते पांचही जण क्रोध, द्वषे, 

ह्ा दोषांपासून मकु्त आहते. तू तसा कां िागू शकत नाहीस? गंधिावनी तुला अटक केले होते तेव्हां 

पांडिांना तुला गंधिांकडून वशिा करता आली असता परंतु, त्यानी तुला गंधिांकडून सोडिल,े ते 

कां ते मावहत आह ेकां? केिळ कुळाच्या इभ्तीसाठी त्यांनी ते केल ेपरंतु, त्याची तू आठिण कां 

ठेित नाहीस? तुझ्या पांडिांशी होत असलले्या कोणत्याही िागण्यात मला ससुंस्कृतपणा ददसत 

नाही. त्यांच्यािर रागािण्यासारखे कोणते असें कारण आह े ते सगळ्यांना सांगशील कां? 

अहकंाराची ती विकृत रुप आहते त्यात, क्रोध, हट्ट, द्वषे, आसुया येतात. तू त्या दोषांत अडकला 

आहसे. अशामुळें तुझ ेअध्यावत्मक नुकसान होत आह ेत्याचा तू विचार कां करत नाही"? तुला 

माहीत आह े कीं, माणसाचा जन्म अध्यावत्मक उद्धारासाठी असतो, त्यालाच जर तू विसरला 



असशील तर तुझे अध्यावत्मक भवितव्य संपुष्टात आले आह ेअसें होईल. सत्ता, अवधकार ह ेदयु्यम 

आहते. पांडि पहा कस े त्यांची अध्यावत्मकता सांभाळत सत्ता आवण अवधकाराच्या ददशेने 

िाटचाल करत आहते. त्यामुळें अरे दयुोधना, तू त्यांना युद्धात कधीच हरिू शकणार नाहीस. 

पांडि पृथ्िी आवण स्िगव ह्ा दोघात आपल ेस्थान वनवश्र्चत करत आहते त्या उलट तू पृथ्िीिरसुद्धा 

पुरेशा तयारीने काम करत नाहीस. पुण्य, वहत ह्ांच्या इच्छांचे व्यिस्थापन कस े करािे ते 

वनतीशास्त्रात तू अभ्यासल ेआहसे पण त्याचा तुला विसर पडला आह.े लोभाच्या आहारी गेलले े

पुण्याचा त्याग करत स्िाथव साध्य करण्यात गंुतलेल ेअसतात. त्यांना थोडे कांहीं वमळते अथिा 

नाही वमळत परंतु, पुण्याचा नाश झाल्यामुळें त्याची अधोगती होत असते ते तू समजून घेत कां 

नाहीस. जीिनात काय श्रेष्ठ आह,े सत्ता, अवधकार कां पुण्य? जो पुण्य सांभाळत सत्ता आवण 

अवधकारात यशस्िी होतो तो खरा िवत्रय समजला जातो. जो पुण्याचा त्याग करून सत्ता आवण 

अवधकाराच्या मागे लागतो तो भ्ष्ट िवत्रय समजला जातो. तुझ्यातील क्रोध, हट्ट, द्वषे ह्ा 

दोशांमुळें तू पुण्यापासून दरू जात आहसे. त्यामुळें दैविक शक्तीसदु्धा तुला सोडून जात आहते. अरे 

दयुोधना, जे लोक सज्जनांशी कपट कारस्थानं करतात ते त्यांच्या स्ितःच्या पायािर धोंडा टाकत 

असतात. दजुवनांच्या सहिासात तू असें चुकीचे वनणवय घेत आहसे ते थांबिलेस तर त्यातच तुझे 

भले आह.े दजुवन कधी कोणाचे भले करत नाहीत, ते फक्त िाईट करण्यात गंुतलेले असतात. 

अशांपासून तू दरू रावहल ेपावहजेस. तुला अजून सागंता येत नाही कीं, नेमके असें काय कारण आह े

कीं, तू पांडिाचंा द्वषे करत आहसे? जर अशा पररवस्थतीत युद्ध झाले तर मला सांग असा कोणता 

तुझा दोस्त आह ेकीं, तो वभमाला आव्हान देऊ शकेल, अजुवनाला आव्हाम देऊ शकेल? मला सांग 

कोणाच्या वहम्मतीिर तू ह ेयदु्ध करू इवच्छत आहसे"? मला तरी असा कोणीही योद्धा तुझ्या 

बाजूने ददसत नाही ज्याच्या आधाराने तू तेयुद्ध लजंकू शकवशल. काय दःुशासन आह,े कां सुिल 

आह,े कां कणव आह,े कां दरु्िवश आह,े कां कोण इतर आह ेजो पांडिांशी युद्ध करू शकेल. दसुरे 

आहते वभष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, भूररश्वर, सोमदत्त, जयद्रथ ह े अजूवनाशी मुकाबला करू 

शकतील कां? त्यातील कांहींनी स्पष्ट सांवगतले आह ेकीं, ते यदु्धात केिळ औपचारीकता म्हणून 

भाग घेणार आहते ि पांडिांशी लढणार नाहीत. ह्ाचा अथव असा आह े कीं, तुझा हट्ट युद्ध 

करण्याचा कोणत्याही वििेकांनी केलेला नाही. फक्त भािवनक वनणवय आह,े ज्यात प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न 

गंुतलेला आह.े तुला चांगलेच मावहत आह ेकीं, िवत्रयांनी कधीही वनणवय वििेकांनी घ्याियाचे 

असतात कारण भािवनक वनणवय चुकीचे असतात, ते नाशास कारणीभूत असतात. अरे दयुोधना 

देि, असरु, गंधिव, रािस असे कोणीही धनंजयाशी दोन हात करण्यास समथव नाहीत अशा 

पररवस्थतीत तू कोणाच्या बळािर हा यदु्ध करण्याचा वनणवय ठामपणे घेत आहसे ते आम्हाला सांग. 

जर ह े वनश्र्चत आह ेकीं, यदु्ध झाल े तर त्यात तुझ्या सैन्याचा दारूण पराभि होणार मग हा 



अवििेक कां करत आहसे? तुला माहीत आह ेखांडिप्रस्थात पांडिांनी कस ेसगळे गंधिव, यि, पन्नग 

मारून ते मोकळे केल े होते. सगळ्यांना मावहत आह े जेव्हां तुझे कौरि विराटाची गुरं 

पळिण्यासाठी मत्स्यदेशात गेली होती तेव्हां एकट्या अजुवनाने बाईच्या िेषात असूनही तुम्हा 

सगळ्यांची कशी फवजती केली होती. ते माहीत असूनही तू यदु्धाचा वनणवयाला कां धरून आहसे? 

अजुवनाकडील दैिी अस्त्र आवण शस्त्र तुझ्या सगळ्या फौजांचा पाडाि करणार आहते. अजुवनाने 

सािात वशिाला द्वदं्वात आव्हान ददले होते त्यानंतर वशि त्याच्यािर संतुष्ट झाले आवण त्यांनी 

त्यालान त्यांची जहाल आयुध प्रदान केली ह ेसिवश्रूत आह.े अशा पांडिांशी लढण्याचा विचार 

फत्क एक मूखव माणसूच घेऊ शकतो. तू मूखव आहसे कां? अरे, ज्याच्याशी सािात इंद्र लढण्याच्या 

गोष्टी करत नाही त्याला तू आव्हान देत आहसे ह्ाचा अथव तुझी बदु्धी नाठी झाली आह.े तुझ्या 

एकट्याच्या चुकीच्या वनणवयामुळें ह ेसगळे मरणार ह ेकोणालाही पसंत नाही. जर तू पांडिांशी 

समझौता केलास तर तू तुमच्या राज्याचा युिराज घोवषत केला जाशील ि तुझे वपता सम्राट 

रहातील. त्यामुळें तुमची हल्लीची समृद्धी कायम राहील, मग काय हरकत आह े समझौता 

करण्याला? पथृाची मुल ंत्यांच्या राज्याचे रहातील ि दोघात मैत्री करारामुळें तुम्ही दोघे इतर 

राजांिर सत्ता गाजिू शकाल. आणखीन काय पावहजे तुला"?   

भगित यान पिव भाग एकशे चोविसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेपंचविसािा  

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, केशिाचे ते बोलणे ऐकल्यािर शंतनुपुत्र वभष्म बोलतात 

दयुोधनाला, "कृष्णाने जे उवचत आह ेतेंच तुला आता सांवगतले आह.े ते जर तू मान्य केलेस तर 

शांतता आपल्या कुटंूबात नांदणार आह.े त्यात क्रोधासारख्या दोषांना िाि नाही. त्याचे ऐक. 

त्यानुसार धोरणात बदल कर. जर ते तू केल नाहीस तर जी समृद्धी आह ेतीसुद्धा रहाणार नाही 

तुझ्यासाठी. िवत्रय फक्त युद्ध करण्यासाठी नसतात, त्यांचे इतर कायव असते शांतता राखण.े तुझ्या 

ि इतर कुरु जनांच्या वहताचा सलाला त्यांने ददला आह.े पथृ्िीचे वनमवनुष्य होण ेत्यामुळें टाळता 

येईल. धृतराष्टाराच्या जीिन काळातच तू सगळे बरबाद करणार आहसे कां? तुझ्या उद्धटपणाच्या 

िागण्यामुळें तुझे वहतलचंतकसुद्धा तुझ्यापासून दरू जात आहते. कृष्णाच्या आदेशाचे पालन केल े

नाहीस तर तुझ्याबरोबर तुझ्या सगळ्या आप्त्यांचा नाश होणे अटळ आह.े तू तुझ्या वपत्याचे ऐकत 

नाहीस, तुझ्या काकांचे ऐकत नाहीस, तू माझे ऐकत नाहीस ह्ाचा अथव काय? सगळ्या 

घराण्याचा नाश करण्याचा तुझा इरादा आह ेकां? एिढा पापी होऊ नकोस कीं तुला नरकातसुद्धा 

जागा वमळणार नाही. वभष्माचे बोलण ेझाल्यािर द्रोण बोल ूलागतात, "कृष्णाचे सांगून गेला 

आह ेते तुझ्या आवण इतर संबंवधत जनांच्या भल्याचे होते. शंतनु पुत्र सदु्धा योग्य तेच सांगत आहते, 

तुझ्यामुळें तुझे वपता ि माता दःुख सागरात बुडणार आहते हेंच खरे". दयुोधन ते ऐकत असतांना 

जोर जोरांने श्वास घेत असतो. फार मोठ्या दबािाखाली तो असल्याचे जाणित होते.  

द्रोण पढुे बोलतात, "ते दोघेही जगाचा अनुभि घेतलेल ेआहते, त्यांचे ऐकणे तुझ्यासाठी 

बंधनकारक आह.े त्यांचे ऐक अरे राजा, आवण सगळ्यांचे भल ेकर. माधिाच्या सांगण्याला जर तू 

तुझ्या नेहमीच्या सियीप्रमाणे दलुवविलसे तर मोठा अनथव होईल. तू यदु्धात लजंकणे केिळ अशक्य 

आह ेह ेस्पष्टपण ेददसत असतांना तुला कां यदु्धाचा आग्रह आहे? तुझे दोस्त तुला ह्ा लढाईत यश 

वमळिून देऊ शकणार नाहीत कारण कृष्ण दसुर् या बाजूने आह ेि जेथे जनादवन तेथे विजय हा 

सृष्टीचा वनयम आह.े उगाच लोकांचे िध का घडि ूपहात आहसे. ह्ा लढाईत तू आवण तुझ ेसगळे 

आप्त मारल ेजाणार आहते. िवत्रयांनी मराियाला भ्यायचे नसते ह ेजरी खरे असले तरी नाहक 

मरण े हसेदु्धा िवत्रयाला नामुवष्कचे असत.े िवत्रय मूखावसारखा मरू नये. अजुवन जमदाग्नींनी 



सांवगतले त्यापेिा जास्त पराक्रमी आह.े ह ेसगळे तुला आम्ही सगळे िारंिार सांगत आहोत. 

त्यापेिा जास्त सांगण्यासारखे आता कांहीं उरललेे नाही. तू शहाण्यासारखा सगळ्यांच्या वहताचा 

वनणवय घ्याि असें सांगतो". 

िैशंपायन पुढे सांगतात, द्रोणांचे सांगणे संपल्यािर विदरू सांगू लागतात. त्याला 

त्याचा मोठा भाऊ प्रेमाने ित्री असें बोलत अस.े उद्धट दयुोधनाच्याकडे नजर रोखून तो सांगतो, 

अरे राजा मला तुझ्या मृत्यूमुळें मुळीच दःुख होणार नाही. परंतु मला ह्ा िृद्ध जोडप्याची लचंता 

खात आह.े असें बोलून तो धृतराष्ट्र आवण गांधारीकडे पहातो. तुझ्या सारख्या नालायक मुलाला 

जन्माला घालण्याची मोठी चूक त्यांच्याकडून झालेली आह.े तू त्यांचा िारस झाला आहसे. त्यांची 

काळजी घेण्याचे काम इतरांना करािे लागत असते. त्यांना कोणी वमत्र नाहीत. कोणी बोलायला 

नाही. जसें पखं तुडललेे पिी असािेत असें ते रहात आहते. द्युताच्या खळेापूिी पांडिांची आई 

त्यांना आधार देत होती पण त्या ददैुिी प्रसंगानंतर ती त्यांना भेटू इवच्छत नाही. एकच मैत्रीण 

होती तुझ्या आईला, कंुती िवहनी, तीसदु्धा तुझ्या मूखवपणाने रावहली नाही. ते ऐकल्यािर पुढ े

विदरू कांहीं बोलणार इतक्यात धृतराष्ट्र मोठ्याने ओरडून दयुोधनाला आज्ञा करतो कीं त्याने जस े

कृष्ण सांगत होता तसेच केल पावहजे. तो पुढ ेबोलतो कीं, एका कृष्णाच्या मदतीने आपण सगळे 

राजे सखुाने एकत्र राहू शकतो. कृष्णाचे नेतृत्ि आपल्याला जे पावहजे ते वमळिून देऊ शकते मग 

कशाला ह्ा मारामार् या कराियाच्या. तुला सुखच पावहजे नं मग त्याच्या कृपेने ते भरपरू वमळेल. 

आपण त्याच्या बरोबर राहू. बाकी सगळे तो जगन्नाथ साभंाळून घेईल. यवुधष्ठीर आवण तू दोघात 

मन वमलाफाचा कायवक्रम योजू. त्यात आनंदी आनंद असेल. कृष्ण त्यात मुख्य भूवमका बजािेल. 

मला िाटते तसे करण्याची िेळ आली आह.े परंतु जर तू ही संधी गमािलीस तर तुला भविष्य 

उरललेे नसेल ह ेलिात ठेि.  

भगित यान पिव भाग एकशे पंचविसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसवव्िसािा  

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, धृतराष्ट्राचे ते बोलणे ऐकून पुन्हा वभष्म आवण द्रोण बोलतात, 

कीं, अजुन ते दोघ े(अजुवन ि कृष्ण) त्यांची वचलखत नेसलले ेनाहीत. त्यांची शस्त्र ंतयार केललेी 

नाहीत, धौम्याने शत्रूचा नाश करणार् या यज्ञात आहूती ददलेली नाही, महारथी युवधष्ठीर अजून 

त्याच्या नेहमीच्या कपड्यातच िािरत आह,े त्याने रागािून कौरिांकडे पावहलेल ेनाही, तेिढ्याच 

आपण ह ेशत्रूत्ि सोडण्यात अथव आह.े एकदा कां त्या गोष्टी होऊ लागल्या कीं, मात्र विनाश होणे 

अटळ आह.े तो महाबली वभमसेन त्याच्या आयुधांसह रणांगणात आललेा नाही तोिर शांततेच्या 

गोष्टी करून घेऊ. वप्रशताच्या घरातील दषृ्टदु्यम्न, नकूल, सहदेि आवण विराटाची मुल,ं वशखंडी, 

वशशुपालाचा मुलगा त्यांची वचलखत नेसललेे नाहीत तोिर शांतता करार झाला पावहजे. त्यांची 

पोलादाची शस्त्र ंकौरिांच्या दावगन्यानी मढलले्या राजांिर पडू लागली कीं सगळे संपल ेअसें 

समजािे लागेल. युवधष्ठीराची वमठी मारून भटे घेत नाहीस तोिर ि त्याच्याकडे झालेल्या 

सगळ्या गोष्टींबद्दल ददलवगरी व्यक्त होत नाही तोिर विनाश अटळ आह.े त्या सत्यिादी 

पंडुपुत्राचा पुजेचा हात तुझ्या पाठीिरून दफरू देत. तो सालिृिासारखा वधप्पाड वभम तुला प्रेमाने 

आललंगन देऊ देत. तुझ्याशा पे्रमाने गप्पा मारू देत. ते अजुवन ि मांद्रीचे जुळे तुझ्या कपाळाचे 

प्रेमांने चंूबन घेऊ देत. तुम्हाला असे एकत्र असललेे पाहून आपल ेसगळे वमत्र राजे आनंदाश्रू ढाळू 

देत. ह्ा समझौत्याची िाताव सगळीकडे िार् यासारखी पसरू दे. पूिे कडील राज्य तू साभाळ आवण 

तुझ्या मनातील द्वषे आवण क्रोध झाडून टाक.  

भगित यान पिव भाग एकशे सवव्िसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसत्ताविसािा 

 

 

िैशंपायन पुढे सांगत असतात, दयुोधन ते सगळे ऐकत असतो जे त्याला मान्य नसते. 

त्यानंतर दयुोधनाची पाळी येते बोलण्याची तेव्हां तो बोलतो, "अरे केशिा, तुला जे सांगाियाचे 

ते तू तुझ्या मताप्रमाणे सांवगतले आहसे. ते मला आिडलेल ेनाही. मला आिडले नाही कीं, तुम्ही 

मलाच सगळा दोष देत अहात. तुला पाथावच्या मलुांचा कळिळा आह े ह े सगळे जाणतात. 

त्याप्रमाणे तुझा सल्ला आह.े आमच्या दोघांचे बळ पाहून मलाच कमी ठरिले आह.े मला माहीत 

आह,े तू आवण ित्री, माझे वपताश्री, आमचे वशिक आवण गुरू, स्ितः आजोबा सगळे मलाच खोटा 

शावबत करत आहते. कोणीही कशाप्रकारे घटना घटल्या त्याचा विचार करत नाहीत. द्युताच्या 

खेळापासून ते सुरू झाल.े पांडि म्हणजे युवधष्ठीर मोठ्या खूषीने खेळण्यास तयार झाला ि त्याच्या 

अटीसदु्धा त्यांने स्ितःहून मान्य केल्या होत्या. त्यात माझा ककंिा माझ्या कोणाचा काय दोष? 

खेळात तो हरत गेला त्यात माझा काय दोष? द्युत तो शकूनीशी खेळत होता माझ्याशी नाही, 

मग मला कसा दोष लागतो. त्यानंतर त्यांनी हरललेी सगळी त्याला मी परत केली तरी मी दोषी 

कसा? पुनः ते खेळाियाला आले, ते पुनः हरल.े त्यांना खेता येत नाही हा काय माझा दोष? 

त्यािेळी ठरलेल्या अटींप्रमाणे ते िनिासात गेल ेत्यावशिाय एक िषव अज्ञातिासात गेले ते त्या 

अटींप्रमाणे झाल ेत्यात माझा कसा दोष? त्यासाठी ते मला त्यांचा शत्र ूमानत असतील तर तो 

माझा कसा दोष? अरे कृष्णा मला सांग ते पांडि माझ्याशी कां भांडण उकरून काढत असतात? 

मी त्याना कोणती इजा केली आह ेते दाखिा. ते मात्र आमचा खतमा करण्याच्या गोष्टी कां करत 

आहते ते सांगा. आम्हीसदु्धा िवत्रय आहोत त्याच लपंडाचे म्हणून मी त्यांच्या धमक्यांना घाबरत 

नाही. मी इंद्राला सदु्धा वभत नाही. पंडुच्या मुलांना अवजबात आम्ही घाबरत नाही. काय 

कराियाचे आह ेत्यांना ते त्यांनी करािे. आम्ही आमचे काय ते पाहून घऊे. आम्ही सचे्च िवत्रय 

आहोत. मराणाला वभणारे नाही. यदु्धात मरून आम्ही स्िगावतच जाऊ त्यापेिा आणखीन चांगल े

कोणते वहत आह ेते सांगा. आजारपणाने, रोगांने, अपघाताने असें वबछान्यात मरण्यासाठी खरे 

िवत्रय नसतात. आमचा जन्म रणांगणात मरण्यासाठी असतो. समझौता कमजोर करतात 

पांडिांतील युवधष्ठीर कमजोर आह ेते सगळ्यांना माहीत आह.े म्हणून त्यानें कृष्णाला येथ ेशांतता 



करार करण्यासाठी पाठिले. मी कृष्णाला ि त्याच्या सामथ्यावला मानतो पण म्हणून मी असा 

वभत्रेपणा कदावपही करणार नाही. जर युवधष्ठीरात दम असता तर त्यांने सरळ आमच्यािर स्िरी 

केली असती परंतु, तो मलुखाचा वभत्रा म्हणून अशा समझौत्याच्या गोष्टी करण्यासाठी कृष्णाला 

पाठिले आह.े म्हणून आम्हाला यदु्धाची वभती दाखिण्याचे काय कारण आह ेते सांग मला अरे 

केशिा. द्युताच्या िेळी युवधष्ठीराच्या आज्ञेत रहाण्यामुळें वभम, अजुवन नकूल आवण सहदेि कस े

हिालदील झाले होते, सगळी शक्ती असूनही, तेसुद्धा सगळ्याने पावहले आह.े जर नेता वभत्रा 

असेल तर शूरिीरांची कशी पंचाईत होते ते सगळ्यानी पावहले आह.े म्हणून नेता वभत्रा नसािा. 

मी माझ्या बाजूचा नेता आह ेि मी वभत्रा अवजबात नाही. आमच्या बाजूस वभष्म, द्रोण, कृप, 

कणव, अश्वत्थामा अस े रथीमहारथी असतांना मी कां घाबरू त्यांना. शस्त्राने कापले जाणे ह े

िवत्रयांसाठी भूषणािह असते त्याला मी ि माझे सैन्य घाबरत नाही. तशा मृत्यूची आम्ही िवत्रय 

िाट पहात असतो. सगळे खरे िवत्रय मांतंगाची (महादेि) आज्ञा मानतात. ती सांगते नेहमी 

युद्धासाठी तयार रहा. यदु्धात मरण्यासाठी आम्ही जन्मतो ि तसे मले्याने आम्ही िवत्रय स्िगावत 

जातो. ती आज्ञा आम्हाला प्रमाण आह.े तो पुढ ेआज्ञा करतो िवत्रयांना की, शरण जाण्यापेिा 

मरण स्िीकारा. अरे जनादवना, आम्ही लायक ब्राह्मणापुढे िाकतो. दसुर् या िवत्रयापुढे िाकत नाही. 

प्रत्येक िवत्रयांनी मांतंगांच्या आज्ञांचे पालन कराियाचे असते. मी तेंच करणार आह ेि माझ े

सगळे साथीसुद्धा तेंच करणार आहते. माझ्या वपत्याने जो िारसातील वहस्सा त्यांना ददला होता 

तो मी त्यांना कदावपही देणार नाही. जोिर मी जीिंत आह ेत्यांना तो वमळणार नाही. जो पयंत 

माझे वपताश्री हयात आहते आम्ही दोघ ेत्यांच्या आज्ञात रहाणार आहोत असें मी समजतो. आधी 

जे ददले गेल,े अज्ञानामुळे अथिा वभतीपोटी ते आता मी देणार नाही. पांडिानंा ते कधीच वमळणार 

नाही. मी जोिर हयात आह ेतोिर आमच्या ताब्यात त्यांचा जो भाग आह ेतो त्यांना मी देणार 

नाही. सुईच्या टोकािर रावहल इतकासुद्धा त्याना वमळणार नाही. त्यांना जे कराियाचे ते करू 

देत. आम्ही त्यांच्या सामथ्यावला वभत नाही. भगित यान पिव भाग एकशे सत्ताविसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेअठ्ठाविसािा  

 

 

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, ते ऐकल्यािर संतापललेा कृष्ण ज्याचे डोळे लाल झाले होते, 

दयुोधनाकडे पहात बोलतो, "तुला गणांगणात मराियाचे आह ेतर तेसदु्धा होईल. तू ि तुझे सगळे 

सल्लागार ह्ांना तसा मृत्यू वमळेल लिकरच. लिकरच एक भयानक संहार होणार आह ेअसें 

ददसते. पांडिांिर तू कोणताही अन्याय केला नाहीस असें जे तुझे म्हणण ेआह ेते कसें चूकीचे आह े

ते सांगतो, यथेे जमलेल ेसज्जन त्याबद्दल वनणवय घेतील. पांडिांच्या समदृ्धीमुळें मत्सराने पेटललेा 

तू ि तुझे दोस्त कारस्थान करतात. तुम्ही यदु्धात पांडिांना हरि ूशकत नाही ते मावहत असल्यामुळें 

द्युताचा डाि तू मांडलास. तेथे तू तुझ्या भािजयीची इज्जत लुटण्याचा पयवत्न केलास. वतला 

अधविस्त्रात भर सभेत खचूेन आणलेस वतचा अपमान केलास, वतला तुमची दासी करण्याच्या गोष्टी 

केल्यात, जी धृतराष्ट्राची तुझ्या वपत्याची सून होती, पांडिांची पत्नी होती, दःुशासनाला ते 

करण्यासाठी तू उदु्यक्त केलेस. ते हरले द्युतात म्हणून त्यांचा सतत अपमान करण्याचे काय कारण 

होते? ते तुझे जिळचे नातेिाईक असतांना तू असे कसे िागू शकत होतास? पांडिांचा द्वषे 

करण्याचे काय कारण होते? द्वषे करण ेह ेपाप समजले जाते ि त्याची वशिा धमावत ददली आह ेते 

तुला माहीत नाहीं कां"? लहानपणापासून तू त्यांचा नाश करण्यासाठी दकती योजना आखत 

होतास त्याची माहीती सगळ्या िवत्रयांना आह.े िरनाित मध्ये त्यानंा लिागृहात मारून 

टाकण्याची योजना तू आखली होतीस ह ेविदरूानी सांवगतले आह.े परंतु, त्यात तुला यश आल े

नाही. त्या घटनेनंतर कंुती ि वतच्या मुलांना अज्ञातिासात कांहीं काळ कस ेरहाि ेलागल ेतेसदु्धा 

सगळे जाणतात. एकचक्र मध्ये ते ब्राह्मणाच्या िेषात रहात होते कारण त्यांना तू मारण्याचा प्रयत्न 

पुन्हा करशील अशी वभती कंुतीला िाटत होती. पांडिांना विषप्रयोगानी मारण्याचा तुझा प्रयत्न 

फसला. ते तुझ्याकडून होत असतांना पांडि मात्र त्यांचे व्रतस्थ जीिन अढळपणे जगत होते. एिढे 

करून तू सांगतोस कीं, तू कांहीच त्रास पांडिांना ददला नाहीस? त्यांची वमळकत परत करण्याची 

बोली तू केली होतीस ती तू मानत नाहीस म्हणजे न्यायशास्त्रानुसार तू एक चोर आहसे. अनेक 

अपराध करून त्यािर तू मखलाशी करत आहसे कीं, तू त्यांचा कांहींच अपराध केला नाहीस? 

तुझ्या नीचपणाला कांहीं मयावदा रावहलेली नाही. तुझ्या अशा पापकमावत तू वभष्म, द्रोण 



इत्यादींना सामील करत आहसे ह्ापेिा मोठा गुन्हा कोणता अस ूशकेल. एिढे अपराध करूनसदु्धा 

तू विचारतोस कीं, तू काय िाईट केलेस पांडिांचे? दकती सोंग घेवशल? वभष्म, द्रोण, विदरू सगळे 

तुला समझौता करण्यास सांगत आहते तरी तू िवत्रयांच्या गोष्टी करत आहसे. ते िवत्रय नाहीत 

कां"? तू फक्त पापकमवच करू शकतोस ह ेह्ािरून वसद्ध होते. िैशंपायन पुढे सांगतात, कृष्ण ते 

बोलत असतांना, दःुशासन हट्टी दयुोधनाला ओरडून बोलतो, अरे राजा जर तू वनमुटपणे 

िवडलधार् यांचे मानणार नसशील तर आम्ही तुझी सगळी भािंड तुला ते मान्य कराियाला लािू. 

तुझे हातपाय बांधून पांडिांच्या पुढे नेऊन ठेिू. वभष्म, द्रोण आवण आमचे वपताश्री मला, 

विकतवनाला ि इतर कौरिांना पांडिांच्या हिाली करतील.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, त्याच्या भािाचे ते रागात काढलेले उद्गार ऐकल्यािर तो 

महाहट्टी, उद्धट दयुोघन जोराजोराने श्वास घेत उठतो विदरू, धृतराष्ट्र, महान राजा िल्हीक, कृप, 

सोमदत्त आवण वभष्मांकडे दलुवि करत त्या सभतूेन वनघून जातो. त्याला वनघून जांताना पाहून 

त्याचे वमत्र राजेसदु्धा उठतात ि त्याच्या मागून जाऊ लागतात. वििेकाचा नाश झालेल ेह ेराजे 

त्या भािनेने वनणवय घेणार् या दयुोधनाबरोबर जात आहते ते सगळे नवजकच्या काळात यमाकड े

जाणार आहते असें ददसते. त्या कुकमी दयुोधनाला फक्त क्रोध आवण द्वषे एिढेच वनयंवत्रत करत 

आहते. अरे जनादवना, त्या सगळ्या िवत्रयांचा काळ आला आह ेतेंच त्याच्या बरोबर उठून जात 

आहते. वभष्माचे ते उद्गार ऐकल्यािर तो कमलनयनी भगिान तेथे बसलेल्या राजांना सांगतो, ह े

घडम्यामागेसुद्धा कुरु घराण्याच्या िडीलधार् यांचाचच दोष आह.े कारण ते अजूनही त्या मखूव 

दयुोधनाला बांधून सुधारत नाहीत, तो अजूनही राजा कसा राहू शकतो? ज्या राज्याचा राजा 

क्रोध, हट्ट आवण द्वषेाने प्रेरीत होऊन काम करतो ते राष्ट्र नष्ट होते ह ेत्यांना माहीत नाहीं कां"? 

पुढे कृष्ण बोलतो, अजून िेळ गेलेली नाही. अजून नरसंहार टाळण ेशक्य आह.े माझ ेजर ऐकल े

तर कांहीं वहतकारक वनणवय घेता येईल. तो कंस ज्यांने बळजबरीने त्याच्या िृद्ध वपत्याची गादी 

काढून घेतली त्याला त्याच कारणासाठी मला मारािे लागल ेहोते. त्याला त्याच्या ह्ाच दोषामुळें 

सगळ्या आप्तांनी टाकल ेहोते त्याला शेिटी मी ठार मारले होते. जो त्याच्या िंशजांच्या जोरािर 

मोठा झाला होता तो त्यांना विसरला होता. तो मेल्यानंतर त्याचे लोक सुखी झाल ेहोते. जेव्हां 

देि आवण दानि आपापली शस्त्र ंघेऊन लढण्यासाठी उभ ेहोते तेव्हां परमसे्थीन बोलल ेहोते, जे 

ह्ा पररवस्थतीला लागू होते म्हणून सांगत आह.े  

असें सांगतात, कीं, जेव्हां जगाची लोकसंख्या दोनात विभागललेी होती ि असुर, दैत्य, 

दानि विरुद्ध आददत्य, िसु, रुद्र असे यदु्ध होते त्यात परमेस्थीन बोलल्याप्रमाणे आददत्य, िस ु

आवण रुद्र लजंकतात. त्याच प्रमाणे जगाच्या अंतकाळी देि, मानि, गंधिव, नाग, रािस भािनेच्या 



आिेगात एकमेकांना ठार मारतील. ते समजल्यािर परमेस्थीन यमाला सांगतात, दैत्य आवण 

दानिांना बांधून िरुणाच्या ताब्यात दे. तशी आज्ञा झाल्यािर यम त्यांना बांधून िरुणाच्या 

ताब्यात देतो. िरुण त्यांना तसें बांधलले ेसमुद्रात सरुवितपण ेअटक करून ठेितो. त्यामुळें तो 

संघषव ठळतो. तसेंच आता दयुोधनाला त्याच्या सल्लागारांसह (कमव, शकुनी) बांधून पांडिांच्या 

कडे देण्याचे जे दःुशासन बोलत आह ेते करािे लागेल. कुटंूबाच्या भल्यासाठा एकाचा बळी देण्यास 

परिानगी आह.े राज्यासाठी एक गाि योडािे लागले तर ते चालते. स्ितःच्या भल्यासाठी सगळी 

पृथ्िी सोडण्यास हकरत नसते. अहो धृतराष्ट्र तुम्ही दयुोघनाला बांधण्याची आज्ञा द्यािी. एका 

माथेदफरू माणसासाठी अनेकांचे जीि जाणे श्रेयस्कर नसते.  

भगित यान पिव भाग एकशे अठ्ठाविसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेएकोणवतसािा  

 

 

िैशंपायन पुढे सांगत असतात, कृष्णाचे ते बोल ऐकल्यािर धृतराष्ट्र विदरूाला आज्ञा 

करतो कीं, "अरे मलुा, गांधारीला बोलािून आणा". ती खूप शहाणी ि दरूदषृ्टी असललेी आह.े 

वतला घेऊन या. वतच्या मदतीने मी आमच्या पापी मलुाला समजािण्याचा अखरेचा प्रयत्न करून 

पहातो. कदावचत तो मूखव वतचे ऐकेल. जर वतला ते संकट टाळता आले तर बरे होईल. तसे जमल े

तर चांगले होईल ि सगळे आनंदाने राहू शकू". धृतराष्ट्राची आज्ञा झाल्यािर ताबडतोब विदरू 

गांधारीमातेला सभेत घऊेन येतो. वत आल्यािर धृतराष्ट्र वतला समजाितो कीं, "वतचा मुलगा एक 

अनथव करण्याचा हट्ट करत आह ेतो कोणाचेच एकत नाही. त्याचा वििेक नष्ट झाला आह.े त्याला 

जर आिरल ेतर सगळे िवत्रय एका अनािश्यक सहंारापासून िाचिले जातील. तो तुझा नालायक 

मुलगा कोणाचेही न ऐकता सभेतून वनघून गेला आह.े त्याच्या भल्याचा सदोदीत विचार 

करणार् यांचेसुद्धा तो ऐकत नाही. तुला जमते कां, त्याला चांगली बदु्धी देण्याचे, ते पहा".      

िैशंपायन पुढ े सांगतात, आपल्या पवतचे ते ऐकून ती बोलते, "त्याला माझ्याकडे 

ताबडतोब आणा. त्या राज्यलोभी विकृत मनवस्थती असलेल्या माझ्या मलुाला माझयाकड ेआणा. 

ज्याच्या पुण्य ि वहताचे संतुलन करण्याची िमता नाही त्याला गादीिर बसण्याचा अवधकार 

नसतो. तरीसदु्धा तुला राज्य वमळाले ज्याच्यात उद्धटपणा ओतप्रोत भरलेला आहे". खरोखरच 

एहो धृतराष्ट्र आपण त्या मलुाबाबत फार हळिे अहात. त्यामुळे ह े झाल े आह.े तुमचा मुलगा 

िासनांध आवण क्रोधी आह.े तो त्याच्या भ्ामक कल्पनांचा गुलाम झाला आह.े त्यामुळें आता 

त्याला सुधारणे केिळ अशक्य आह.े त्याचे अतोनात लाड करून तुम्ही ह े वमळिल ेआह.े अशा 

अज्ञानी, विकृत मनवस्थती असललेा, द्वषेाने भरलेला राजा तुम्ही नेमला आह ेआता पश्र्चात्ताप 

करून काय उपयोग? त्याच्यामुळें जिळच्या नातेिाईकात संघषव ओढिला गेला आह.े ह ेपाहून 

आपले शत्र ू आनंदीत होत असतील. जे सामोपचाराने होऊ शकते त्यासाठी ह्ाला युद्ध कां 

पावहजे"?     



िैशंपायन पुढे सांगतात, ित्री धृतराष्ट्राच्या ि त्याच्या पत्नीच्या सागंण्यािरून 

दयुोधनाला पुनः सभेत बोलाितो. तो त्याच्या आईचे बोलण े ऐकण्यासाठी येतो. त्याचे डोळे 

तापलेल्या लोहासारख ेलाल होते संतापाने तो जळत होता जणू. त्याचा श्वास जोरात होत होता. 

त्याची आई त्याचा हात धरते जो चुकीच्या ददशेने जात होता. गांधारी त्याला पुष्कळ धम भरते. 

त्याची कान उघडणी करते. भािंडात सलोखा आणण्यासाठी त्याच्यािर दबाि आणण्याचा प्रयत्न 

करते. गांधारी त्याला बोलते, "अरे दयुोधना, माझ्या वप्रय मुलां मी जे सांगते ते नीट ऐक. तुझ्या 

वहतलचंतकांचे तू कां ऐकत नाहीस? तुला तुझ्या वपत्याच्या शब्दाची ककंमत नाही, आजोबांच्या 

शब्दाची ककंमत नाही, तू स्ितःला कोण समजतोस"? कृप, द्रोण, विदरू तुझे दषु्मन नाहीत. जर 

त्यांचे ऐकलेस तर त्यांचा मान राखल्याचे श्रेय तुला प्राप्त होईल ते तुला पुढे उपयोगाचे आह.े 

मलातरी कांही ककंमत आह ेकां, तुझ्या नजरेत"? त्यांच्या शब्दाचा मान राखणे तुझे कतवव्य आह.े 

कोणीही एकटा त्याच्या वहम्मतीने राज्य सांभाळू शकत नाही. त्यांच्या वशिाय तू एकटा राज्य 

कसे सांभाळणार आहसे ते सांग. जो क्रोध, दरुाग्रह, द्वषे अशा दोषात अडकला आह ेतो राज्य करू 

शकत नाही. िासना आवण लोभीपणा माणसाच्या िमता कमकुित करतात. माणसाने प्रथम 

त्याचं्यािर वनयंत्रण वमळिाियाचे असते. त्या ऐिजी तू उलट त्यांत गुरफटत आहसे ह ेचांगले 

नाही. ज्याने ते मनातील शत्र ूलजंकल ेतो सगळे जग लजंकत असतो. त्या दोषात अडकललेा राजा 

फारकाळ त्याचे राज्य साभंाळू शकत नाही. ज्याला साम्राज्य कराियाचे आह ेत्यांने पवहल्या प्रथम 

पुण्य आवण वहताचे संतुलन करण्याचे वशकल ेपावहजे. तसा संयमी राजा त्याचा वििेक िापरू 

शकतो ि योग्य वनणवय घऊे शकतो. ते नाहीं जमल ेतर ते मनाचे शत्र ूतुझा नांश करतील. त्यासाठी 

राजाने त्याच्या अनुभिी सल्लागारांचे ऐकाियाचे असते. ज्या राजाने क्रोध, हट्ट, द्वषे, गिव लजंकल े

तो राजा जगािर राज्य करतो. जो स्िाताच्या जिळच्या नातेिाईकांशी मत्सराने िागतो त्याला 

त्याचे आप्त मदत करत नाहीत. ज्यांने त्याच्या अशा िासनांिर ताबा वमळिला तो अलजंक्य होतो. 

म्हणून राजा नेहमी संयमी असािा लागतो. जो िासनांच्या आहारी जाऊन स्ितःच्या लोकांना 

फसितो त्याला कोणीही मदत करत नाहीत. त्याला खरे वमत्र वमळत नाहीत. ह ेसगळे तुला त्या 

िररष्ठ मंडळींना आधीच सांवगतले आह ेिेळोिेळी, तेंच मी पुन्हा सांगत आह.े ते दोघ ेकृष्ण आवण 

धनंजय कधीही हरणारे नाहीत त्यावशिाय इतर पंडुची चार मलु ंदैिी शक्ती घेऊन आलेल ेआहते 

म्हणनू तेसदु्धा तुझ्या सैन्यांने हरणारे नाहीत. मग तुला काय केिळ रणभूमीिर मराियाची हौस 

झाली आह ेकां? अशा मतृ्यूने कोणालाही स्िगव वमळत नाही, ह ेतुला माहीत आह.े तुला माहीत 

आह ेकीं, केिळ केशि आपल्यािर संतुष्ट असला तरी सगळे वमळून जाते तरी तू त्याला कां विरोध 

करत आहसे? तुझ्या ह्ा िागण्यामुळें आपले शत्रू खूष होत आहते. घरातील भांडण अशी 

चिाठ्यािर आणाियाची नसतात. तस ेकरणारे मूखव समजले जातात. ज्या युद्धात पुण्य नाही, 



वहत नाही तसे युद्ध तुला आनंद तरी कसे देणार"? त्यात अशा युद्धात जय तुला वमळेल असे तू 

खात्रीने सांगू शकत नाहीस मग त्यात मरण ेकस ेशहाणपणाचे असले. तुला िाटते वभष्म, तुझ े

वपता आवण िल्हीक पूिी त्यांचे वहस्से घाबरून पांडिांना ददले असें जे तुला िाटते त्यात तथ्य 

नाही. पांडि कांहीं करत नाहीत म्हणून तू पथृ्िीचा राजा आहसे जर ते हल्ला करतील तर तुला 

पळून जािे लागेल जस ेविराटाच्या िेळी झाल ेहोते. तेथ ेफक्त एक अजुवन तुम्हाला भारी गेला 

आता तर ते सगळे लढणार आहते. अशांत तू लजंकणे केिळ अशक्य आह ेह े तू का समजून घेत 

नाहीस. त्यांना जो शब्द तू त्यािेळी ददला होतास तो पाळािा एिढेच ते मागत आहते, तुझ्या 

राज्याचा वहस्सा ते मागत नाहीत. तू जर ददलेला शब्द पाळत नसशील तर तो तुझा दोष आह.े 

त्यात तुला कोणताही सज्जन राजा साथ देणार नाही. तुला माहीत आह ेते पंडुची मुलं शून्यातून 

साम्राज्य उभे करू शकतात जे तुला कधीच शक्य नाही. अशा वस्थतीत केिळ त्यांचा द्वषे करून तू 

काय साध्य करणार आहसे. अशांशी शहाणा राजा दोस्ती करतो दशु्मनी नाही. त्यांचा वहस्सा 

तुला द्यािाच लागेल. तू चोर आहसे कां? त्यांचा वहस्सा म्हण ेजीिंत असे पयंत देणार नाही, 

ह्ाचा अथव काय तू समजतोस कां? त्यांना तेरा िषें विनाकारण अरण्यात जाियाला लािलसे ते 

तुझ्याच्याने पुरेसे झाले नाही? आणखीन दकती द्वषे तू त्यांचा करणार आहसे ि कां"? त्यांच्या 

संपत्तीिर तुझा कांहीही हक्क नाही ती तुला सोढािीच लागेल. तुला िाटते वभष्म, द्रोण, कृप आवण 

सोमदत्त, िल्हीक तुझ्यासाठी पांडिांिर शस्त्र चालितील तर तो तुझा भ्म आह.े ते त्यांना 

स्पशवसुद्धा करणार नाहीत. केिळ एक तो सुतपुत्र कणव तुझ्या बरोबर आह ेत्याचा क्रोध त्याला ती 

शस्त्र चालि ूदेणार नाहीत कारण ती शस्त्र चालिण्याठी संयम असािा लागतो. जो क्रोधामुळें नष्ट 

होतो. पांडिांना क्रोध नाही, िासवनकता नाही, ते ब्रह्मचयव पाळतात त्यामुळें त्यांची शस्त्र तुमच्या 

शस्त्रापंेिा जास्त प्रभािी ठरणार आहते. द्वषे करणारे कधी संपन्न होत नाहीत. प्रवतष्ठचेा प्रश्र्न करू 

नकोस, त्याने तुझेच ि तुझ्या बरोबर तुझ्या आप्तांचे नुकसान होणार आह.े 

भगित यान पिव भाग एकशे एकोणतीसािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेवतसािा 

 

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, आईचे अथवपूणव वििेचन पालथ्या घडािर पाणी असें होते. तो 

मूखव मलुगा कांहीं न बोलता सभेतून वनघून जातो. आईला ददसत नसल्यामुळें ते वतला समजत 

नाही. मात्र तो सुिलाच्या मुलाचा सल्ला घेण्यास जातो कारण, गांधारीचा तो भाऊ असतो. तो 

त्याची चांडाळ चौकडी म्हणजे, तो स्ितः, कणव, शकूनी, दःुशासन, असें चार ठरितात कीं, 

कृष्णाला जबरदस्तीने ते ताब्यात घेऊन त्याला ओलीस ठेिून त्याद्वारा पांडिांकडून जे हिे ते 

वमळिाियाचे, बेत ठरतो. सभेत कृष्ण वनःशस्त्र आलेला होता.  

िैशपंायन पुढे सांगतात, त्याच्या आईने एिढे सांगूनसुद्धा तो त्याचा विचार सोडत 

नाही. त्याच सुमारास सत्यकी त्याच्या ददव्य दषृ्टीने दयुोधनाचा डाि ओळखतो. तो हृदीकाचा 

मुलगा कृतिमवन ह्ाला सािध करतो. तो त्यास त्यांच्या लष्कराला सज्ज रहाण्याचे आदेश देण्यास 

सांगतो. सत्यकी स्ितः राजसभेकडे वनघतो जेथ े कृष्ण बातवचत करत होता. तेथे गेल्यािर तो 

प्रथम कृष्णाला त्याला जे समजल ेते सांगतो. त्यानंतर धृतराष्ट्राला सागंतो. त्यानंतर विदरूाला 

त्या कटाची मावहती देतो. कृष्ण ते ऐकून हसू ंलागतो. तो बोलतो, ते हलकट लोक त्यांना जे 

कराियाचे करू देत. परंतु, त्यांना तसे कदावपही करता येणार नाही. त्यांनी तसे केले तर त्यांच्या 

पापीप्रिृत्तीची तू हद्द असेल. लहान मुलांनी कागदात अग्नी पकडण्याचा प्रयत्न करािा तसा तो 

प्रकार असले. ककंिा कपड्याने अग्नी विझिण्याचा प्रयत्न असले. ते सत्यकीचे बोलणे ऐकल्यानंतकर 

विदनू धृतराष्ट्राला बोलतो, "अहो राजश्री, आपल्या मलुांचा अंत काळ समीप आला आह ेअसें 

िाटते. कारण तो एक असे कृत्य करू इवच्छत आह ेजे सिवनाशास कारणीभूत होऊ शकते. ते चौघ े

एकत्र येऊन कृष्णाला ताब्यात घेऊ इवच्छतात. त्या मागावने ते पांडिांना शह देण्याचा प्रयत्न 

करणार आहते. जर कृष्णाने मनािर घेतल े तर आत्ताच सगळ्यांचा नाश तो करू शकतो, 

एकापररने ते चांगलेच होईल परंतु, वनतीशास्त्राचे वनयम पाळणारे जनादवन तस ेकांहीं करणार 

नाहीत". कृष्ण ते ऐकत होता. त्यानंतर धृतराष्ट्राकडे पहात तो बोलतो, "अहो राजन, त्यांना जर 

मला पकडाियाचे असेल तर त्याना अडिू नका, मी त्यांना माझे खरे रुप दाखिीन. मी तरीसदु्धा 

त्यांना ह्ािेळी ठार मारणार नाही. कारण मी ज्या उद्देशाने यथेे आपल्यासगळ्यांना भेटण्यास 

आलो आह ेत्याप्रमाणे ते उवचत होणार नाही. मी त्यांना पकडून पांडिांच्या हिाली करून हा प्रश्र्न 

कायमचा सोडिून टाकू शकेन. ते त्यानंतर पांडिांचे कैदी म्हणून रहातील, त्यात आपल्याला कांहीं 



दोष लागणार नाही. आपण सगळे जे पांडिांच्या प्रस्तािाला अनुमोदन देत अहात ते सुरवित 

असतील. मला काय करणे अशक्य आहे"? तरी मी तसे ह्ािेळी करणार नाही. मी त्याला माझ े

खरे रुप दाखिण ेत्या ऐिजी जास्त योग्य समजतो. मी तुमच्या मलुाला मला कैद करम्याची मुभा 

द्यािी. बाकीचे सगळे मी साभंाळीन. कदावचत त्या अनुभिानंतर तुमचा मुलगा सुधारेल अशी 

आपण सगळे अपिेा करू या. विदरू आज्ञा देतो कीं, त्या नालायक दयुोधनाला त्िररत सभेत आणा. 

शेिटचा प्रयत्न त्याला सधुाराियाचा करून पाहू. दयुोधन सभेत नाईलाजाने येतो. त्याच्या बरोबर 

त्याचे वमत्र राजे ि इतर भािंडे असतात. दयुोधनाच्या दोन बाजूस कणव आवण दःुशासन असतात. 

तो पुढे त्याला बोलतो तू ि तुझे पापाचरणी वमत्र जे करू पहात अहात ते शक्य नाही ह ेतुम्हाला 

कसे समजत नाही. पांडिांच्या िकीलाला, कृष्णाला आपण अशाररतीने कैदी कसे करू शकतो? 

जे केिळ अशक्य आह ेते करण्याच्या योजना तुम्ही आखत अहात, तुमची अक्कल शेण खायला गेली 

आह ेकीं"? ज्याला सगळे सैन्य आिरू शकत नाही त्याला तुम्ही कैदी करण्याच्या गोष्टी करत 

अहात. दतृराष्टाराच्या त्या उद्गारा नंतर, विदरू दयुोधनाला रागािून बोलतो, "अरे नालायका, 

मी काय सांगतो ते नीट ऐक. सौभाच्या दरिाज्यात असतांना तेथील माकडांनी मोठे मोठे दगड 

टाकून रस्ता बंद केला होता तरी त्यातून केशि सहीसलामत बाहरे आला ते तू विसरलास कां? 

अशा कृष्णाला तू पकडण्याच्या योजना आखत आहसे? नरकासरुाला मारून त्यांने बंदी केलेल्या 

हजारो बायकांना त्यांने मुक्त केले होते ते तू विसरलास कां? वनमोचन नगरीतसहा हजार असरु 

त्याला पकडू शकल ेनाही. एक लहान बालक असतांना त्यांने पुतना रािवसणीला मारल ेहोते ते 

विसरलास कां"? त्याने एका हाताच्या कलंगडीिर गोिधवन पहाड उचलला होता त्याला तू कैदी 

करण्याच्या गोष्टी करत आहसे, काय म्हणािे तुझ्या मूखवपाणाला. ज्याने मोठे असुर, जसें अररष, 

धेनुक, चानूर मारल ेहातोहात त्याला तू पकडण्याच्या गोष्टी करत आहसे. त्यांने कंस, जरासंध 

ह्ाना मारल े आह.े ज्यानें राजा िरुण, पािक ह्ाना त्याने हरिल े होते जेव्हां तो स्िगावतून 

पाररजात पृथ्िीिर आणत होता. त्यािेळी त्यांने इंद्रासुद्धा हरिल ेहोते. त्यांने असुर मधू आवण 

कैतभाला मारले आह.े एका अितारात त्याने हयग्रीव्हाला हरिले होते. अरें मूखाव दयुोधना कृष्ण 

हा सािात उजावस्रोत आह ेसगळ्या ऋषीमुनींचा त्याला पकडण्याच्या गोष्टी करत आहसे. तो जे 

इवच्छल ते होत असते. कारण तो सगळ्या गोष्टींच्या मुळाशी असतो. त्याला तू ओळख ि शरण 

जा. त्यातचतुझे ि आमचे सगळ्यांचे भल ेआह.े त्याला पकडण्याच्या प्रयतनात तू ि तुझ ेसगळे 

साथी नष्ट होतील.  

भगित यान पिव भाग एकशे वतसािा संपला. 

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेएकवतसािा 

 

 

िैशंपायन पुढ ेसांगतात, विदरूाने ते बोलल्यानंतर कृष्ण धृतराष्ट्राच्या मलुाला म्हणतो, 

तुझा भ्म आह ेकीं, मी एकटा आह.े मींच काय कोणीही कधीच एकटे नसतात. अदषृ्य शक्ती सदैि 

प्रत्येकािर नजर ठेिून असतात. माझ्याबाबत विशेष आह ेकारण, सगळे िसु, आददत्य, रुद्र, साध्य 

आवण मरुत माझ्याभोिती असतात. त्यावशिाय देिषी लि देऊन आहते माझ्याकडे. त्यावशिाय 

मानिी स्िरुपात िृश्र्नी, अंधक भोज आहते सैन्याच्या रुपात ज्यांचे काम सत्यकी ि कृतिमवन 

पहात आहते. असें बोलनू कृष्ण जोराजोराने हसू लागले. जसे महान भगिान शौरी हसत होते 

तेव्हां त्याचं्या अंगातून अग्नी येऊ लागला. त्यातून असंख्य देि विविध रुपात बाहरे येत होते. 

विश्वदेि, यि, गंधिव आवण रािस त्या आगीतून बाहरे येत होते. ते रुद्र रुप भयािह होते. त्यांचे 

आकार आंगठ्या एिढे होते. त्या सगळ्यांच्या िर सािात ब्रह्म बसलले ेददसत होते. कृष्णाच्या 

दोन हातांतून एका बाजूस शकंरशन म्हणजे बलराम हातात औत घेऊन ि दसुर् या हाता जिळ 

धनंजय त्याच्या गांडीिासह उभ ेददसत होते. ते एक विश्वरुप होते. ते दशवन होत असतां त्याच्या 

भोिती वभम, युवधष्ठीर, नकूल ि सहदेि होते. कृष्णाची आयुध शंख, भाला, सुदशवन चक्र, गदा, 

धनुष्य सारंग अशी चमकत होती. त्याच्या डोळ्यातून रठणग्या बाहरे येत होत्या. ते रुद्र रुप पाहून 

तेथे जमललेे राजे भेदरून गेले. ते विश्व दशवन त्यांना कृष्णाने ददले ते दाखिण्यासाठी कीं दयुोधन 

दकती मूखव आह.े जे खरोखरच तत्त्िवनष्ठ होते जसें वभष्म, द्रोण, विदरू, पवित्र संजय, आवण कांही 

ऋषी ते दषृ्य पाहू शकत होते. त्यािेळी स्िगावतील िाद्ये िाजू लागली. कृष्णाच्या अंगािर दैिी 

फुलांचा वशडकािा होऊ लागला. सगळी पथृ्िी थरारू लागली होती. समुद्रात प्रयंड लाटा उठू 

लागल्या होत्या. सगळे प्राणी अजब झाल्यासारख ेकरत होते. त्यांना तो विलिण अनुभि होता. 

त्या स्िरुपात कृष्ण एका बाजूस सत्यकी ि दसुर् या बाजूस कृतिमवन अस ेसािकाशपणे चालत त्या 

सभागृहाबाहरे आल.े तेथ ेजमलले्या ऋषींना िंदन करत त्याच्या रथाकडे जात होता. सभागृहात 

प्रचंड गदारोळ उठला. कण्ि, नारद त्यांच्या रठकाणी जाण्यासाठी अदषृ्य झाले. जस ेजनादवन 

त्याच्या रथाकड ेजात होता सगळे राजे, कौरि त्याच्या मागून चालत होते. जस ेदेि इंद्राच्या मागे 

चालतात. बाहरे रथाजिळ दारुक सारथी तयार होता. कृष्णाचा रथ पांढरा शभु् होता ि त्याला 



छोट्या घंटा शोभसेाठी लािलेल्या होत्या. रथािर रत्नांची सजािट होती. त्यातील आसनांिर शुभ् 

िाघाच्या कातड्याची िेष्टण होती. त्याच्या बाजूने िृश्र्नी योद्धा सत्यकी आवण हृद्रीकाचा मुलगा 

कृतिमवन होते. कृष्ण त्याच्या जाण्याच्या तयारीत होता. तेव्हां धृतराष्ट्र त्याला बोलतो, "अहो 

भगिंत, तुम्ही पावहल ेआह ेकीं माझे तो ऐकत नाही. आम्हा दोघांचा तो उपमदव करत कसा िागत 

होता. तुला आता सगळे ठाऊक झाले आह.े ह्ा लढाईत माझा कांहीं सहभाग नसले. कुरु आवण 

पांडिात समेट करण्याचे माझे प्रयत्न त्यांने उद्धध्िस्त केले आहते. अशा पररवस्थतीत तुला माझा 

कांहीं सशंय आललेा नाही असें मी समजतो. तो त्याच्या आईचेसदु्धा ऐकत नव्हता हसेदु्धा आपण 

पावहले आह.े मी शांतता प्रस्थावपत करण्याचे माझ्यापरीने प्रयत्न केल ेते तू पहात आहसे.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, ते ऐकल्यािर भगिंत धृतराष्ट्र, द्रोण, वभष्म, ित्री, िल्हीक, 

सोमदत्त, कृप ह्ांना बोलतो, दयुोधन एकाद्या अज्ञानी माणसासारखा हट्ट करत आह.े त्याचा 

वििेक संपुष्टात आला आह.े ज्याररतीने ते रागािून गेला, त्यात राजा धृतराष्ट्र बोलतात कीं, ते 

सत्ताहीन झाल ेआहते, त्यात सगळे आल.े आता तुम्हा सगळ्यांची परिानगी घेऊन मी माझ्या 

आत्येच्या घरी जात आह.े असें बोलून तो त्याचा रथ कंुतीच्या िाड्याकड ेन्यायला सांगतो. त्याच्या 

रथापाठून सगळे महारथी वभष्म, द्रोण, कृप, ित्री, अश्वत्थामा, विकणव, ययुुत्सु चालत होते. रथ 

सािकाशपणे विदरूाच्या िाड्याच्या ददशेने सरकत होता.  

भगित यान पिव भाग एकशे एकवतसािा सपंला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेबवत्तसािा 

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, कृष्ण कंुतीच्या वनिासस्थनी जातो ि वतच्या पाया पडतो. तेथ े

तो वतला सभेत जे घडल े ते थोड्यात सांगतो. ऋषी आवण मी विविधप्रकारे त्याला त्याला 

समजािून सांगण्याचा प्रयास केला. परंतु, दयुोधन मनायला तयार नव्हता. ह्ाचा अथव दयुोधन 

ि त्याच्या दोस्तांचा काळ समीप आला आह ेह ेस्पष्ट होते असें कृष्ण म्हणाला. पुढे तो कंुतीला 

सांगतो की, तो वतचा वनरोप घेऊन लिकर युवधष्ठीराला भटूे इवच्छतो. आता मला सांग आत्ये मी 

तुझा काय वनरोप तुझ्या मुलांना देऊ ते साग. ते मला ऐकायला आिडेल.  

कंुती कृष्णाला सांगते, "अरे केशिा, त्याला सांग, अरे माझ्या मलुा, तुझ ेपणु्य कमी होत 

आह.े व्यथव कोठलीही हालचाल करू नकोस. जस ेिेदाचे अभ्यासक असतात जे िेद िाचतात पण 

त्यातला अथव मात्र ते समजत नाहीत. अशांना िेद िाचूनही अज्ञानीच समजले जाते. तुझ्या िवत्रय 

कतवव्याबाबत तुझे दलुवि झालेल ेआह.े तू ब्राह्मणांची नक्कल करण्यात स्ितःला धन्य समजतोस, ते 

उवचत नाही. स्ियंभूने ददलले्या आदेशानुसार तू तुझ े िवत्रय कतवव्य पार पाडत नाहीस. 

सगळ्यांच्या संरिणासाठी ब्रह्माच्या हातातून िवत्रय उत्पन्न झाले ह ेतू विसरला आहसे. िवत्रय 

स्िािलंबी असािा लागतो. त्या संदभावत एक दकस्सा फार पूिीपासून सांवगतला जातो तो मी तुला 

सांगते. फार प्राचीन काळी िैश्रािण एकदा संतुष्ट झाल्यामुळें राजषी मुचुकंुदाला जग दान करतो. 

परंतु तो राजषी ते दान स्िीकारत नाही. तो राजषी िैश्रािणाला सांगतो की, तो दान घेत नाही, 

त्याला त्याच्या कमाईचे िैभि पावहजे. ते ऐकल्यािर िैश्रािणाला फार आनंद होतो. त्यानंतर 

यथािकाश मुचुकंुद त्याच्या सामथ्यावने पथृ्िी लजंकतो. त्यानंतर महसलु म्हणून जनतेकडून 

उत्पन्नाचा सहािा भाग त्याचा वहस्सा म्हणून स्ितःकडे ठेितो. तस ेकरुन प्रत्येक िणावच्या लोकांनी 

त्यांची त्यांची कतववे्य सांभाळली तर जग सखुाने राहू शकते. जो राजा त्याची कतवव्य पार पाडतो 

तोंच फक्त देिांचा प्रवतवनधी समजला जातो. केिळ गादीिर बसला म्हणून तो राजा समजला 

जात नाही. अशाररतीने जर सगळे िणव आपापल ेकायव इतरांचा मान राखून करत असतील तर 

तेथे सत्ययुग अितरत.े ती राजाची जबाबदारी असते. चांगलान राजा त्याच्या राज्यात सत्ययुग 

आणू शकतो. समाजात सत्ययुग आह ेकां कलीयुग ह ेत्या राज्याच्या शासन कत्याविर अिलंबून 



असते. समाजातील माणसे ठरि ूशकतात कीं, कोणते युग त्यांच्या राज्यात कायवरत असािे. तुझ्या 

राज्यात कोणते युग असािे ते ब्रह्मदेि ठरित नाही ह ेजे समजतात ते आपापल्या जबाबदार् या 

योग्य प्रकारे सांभाळतात. राजा ठरितो त्याच्या राज्यात सत्ययुग असाि ेकीं, त्रेता की, द्वापार 

ककंिा कली. जो राजा त्याच्या राज्यात सत्ययुग अथिा त्रेतायुग आणतो तो स्िगावत जातो. ज्या 

राजाच्या राज्यात कलूयगु असते तो राजा पापी समजला जातो. त्याचा सिवनाश होतो. तसा 

राजा मृत्यूनंतर नरकात जातो. तुला राजषी व्हािेसे िाटते त्यासाठी जे कराियाचे ते तू करत 

नाहीस. केिळ ब्राह्ममांत बसल्याने ि दानं ददल्याने तू राजषी होणार नाहीस. तू जसे करत आहसे 

ते तुझ्या वपत्याच्या मनाप्रमाणे नाही. मलासुद्धा ते मान्य नाही. तुझ्या कोणत्याही पूिावजांना सुद्ध े

ते मान्य नाही. तुझ्यासाठी मी ब्राह्मणांचे आवशिावद, कृपा, देिांचे दिुे, वपतरांचे दिुे मागत आल े

आह.े तुमच्या दीघावयुष्यासाठी, सपंन्नतेसाठी, मलुाबाळांसाठी मी व्रत करत आह.े मातावपता 

नेहमीच आपल्या मलुांचे भल ेव्हािे म्हणून प्रयत्न करत असतात. भल्याबुर् या मागावने ते केल ेजाते. 

अरे कृष्णा ते उच्च कुळात जन्मूनही अजून वनिाववसत आहते. त्यांचे राज्य नाही. त्यांच्या सगळ्या 

वहम्मती ि धाडसा सकट ते वभकार् यासारख ेरहात आहते. सखु म्हणून त्यांच्या नवशबात नाही. 

एकादा वभकारी संपन्न माणसाच्या आश्रयात राहून सुखाचा घास खात असतो. म्हणजे सखुाचा 

घास वमळण्यासाठी स्ितःचे कतुवत्ि आिश्यक नसते. केिळ तशा माणसाच्या आधारात रहाण्याचे 

शहाणपण असािे लागते. ब्राह्मण वभक मागून रहातो, िवत्रय संरिण देऊन त्यातून कमाई करतो, 

बैश्य व्यापर करून धन कमाितो ि शुद्र सेिा देऊन जगतो. तू िवत्रय म्हणून तुला वभक मांगता 

येणार नाही. तुम्ही िवत्रय म्हणून इतरांचे संरिण करण ेहाच तुमचा धंदा ठरतो. तुम्हाला तुमच्या 

हाताच्या बळािर जगाियाचे आह.े तुम्हाला स्िबळािर वभक न मांगता तुमच्या वपत्याचे राज्य 

ि स्ितःचे राज्य पुनः वमळिाियाचे आह.े तुमची माता असून मला दसुर् याच्या कृपेिर रहािे 

लागते ह्ांची तुला लाज िाटत नाही कां? शेिटी सांगते तुझे नेतृत्ि िवत्रयाला शोभणारे नाही. 

तू सतत दसुर् याच्या सल्ल्याच्या शोधात असतोस जसे तुला स्ितःची अक्कलच नाही. वनदान ह्ापुढे 

तरी तू खर् या िवत्रयाला शोभेल असें काम करािे अशी मी तुला आज्ञा देत आह.े प्रसंगी िृकोदराचे 

ऐकत जा. नकूलाचे सहदेिाचे ऐकत जा. ते तुझ्यापेिा जास्त चांगल ेराजे झाले असत ेअस ेमला 

कधी िाटते. पापाचरण न करता कायव करत रहा.  

भगित यान पिव भाग एकशे बत्तीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेतहेतीसािा  

 

 

कंुती पुढे सांगते, ह्ा संदभावत एक दकस्सा मी त्याला सांगू इवच्छते. त्यातून युवधष्ठीर 

कांहीं वशकेल तर बरे. विदलूा नांिाची एक मवहला होती. ती उच्चकुलीन होती. ती वतच्या भागात 

प्रवसद्ध होती. थोडी रागीट होती. ती थोडी लचु्चीसुद्धा होती. वतच्याच िवत्रयबाणा ओतप्रोत 

भरलेला होता. ती सुवशवित सुद्धा होती ि जगाच्या व्यिहाराचा वतला चांगला अनुभि होता. 

वतला जगातील सगळे राजे ओळखत होते. वतने विविध विद्वानांच्या मताचा अभ्यास केला होता. 

एकदा वतचा मुलगा सढाईत हरल्यामुळें दःुखी होऊन जवमनीिर पडून रडत होता. ते पाहून 

विदलुाला राग आला ि ती त्याला सांगते, ते मी युवधष्ठीराला अरे कृष्णा, तुझ्या माध्यमातून सांगू 

पहाणार आह.े विदलुा त्या म्हणते, "अरे संजया, तू माझा मलुगा शोभत नाहीस. तू तुझ्या शत्रूंना 

आनंद देत आहसे. तू तुझ्या वपत्याचासुद्धा मुलगा रावहला नाहीस. तुला तुझ्या पराजयाचा राग 

कसा येत नाही? जर तुला अशा पररवस्थतीत राग येत नसेल तर तुला पुरूष कसे समजता येईल. 

तू वहजडा झाला आहसे कां? अशाररतीने रडत बसून तू काय वमळिणार आहसे. तुझे भले व्हािे 

असें तुला िाटत असेल तर तू उठ आवण नव्याने लढण्याची तयारी कर. अशाररतीने रडत बसून तू 

स्ितःचा सुद्धा अपमान करत आहसे. ह ेखर् या िवत्रयाचे लिण नाही. तुझ्या अशा िागण्याने तुझे 

शत्रू जास्त माततील. त्याचा तुला त्रास होत राहील. अशाररतीने गप्प बसल्याने तू लिकर नष्ट 

होवशल. प्रवतकार करत रहाणे ह ेिवत्रयाचे कायव असते रडत बसण्याने तो िवत्रय ठरत नाही. तुझी 

वहम्मत िाढि, जीिाची बाजी लािून पुन्हा लढण्याच्या तयारीत हो. गरूडासारखा तुझ्या शत्रूिर 

हल्ला करून जा. खरा िवत्रय जीिंत अस ेपयंत कधीच हार मानत नाही. तो सतत लढत असतो, 

असें रडत बसत नाही. शत्रूचा नाश होई पयंत ते लढत असतो. एकदा अपयश आले म्हणून असें 

रडत बसाियाचे नसते. कोणालीही अनेक प्रयत्नानंतरच जीत वमळत असते. थोड्या थोडक्या 

अपयशाने रडत बसण ेिवत्रयाला शोभत नाही. लोकांना समजू दे कीं, माझा मुलगा हरण्याने 

थांबत नाही तर उलट जास्त जोरांनी मुसंडी मारून उठतो. त्यातच खर् या िवत्रयाची शान असते. 

आग कशी भडकते तसे हरणार् या िवत्रयाचे असल ेपावहजे. त्यांने अस ेधुमसत रहाण ेयोग्य नाही. 

म्हणून म्हणतात लढत लढत मरणारा िवत्रय लजंको अगर न लजंको तो श्रेष्ठ असतो ि म्हणून तो 



स्िगावत जातो. इंद्रसुद्धा तशा हार न मानणार् या िवत्रयांचा सन्मान करतात. हार मानणार् या 

िवत्रयाचे सगळे अवधकार संपुष्टात येतात. त्याच्या जगण्यात कांहीं तथ्य नसते. तो जगूनसुद्धा 

मेल्यागत असतो. शुद्रसदु्धा त्याच्यापेिा श्रेष्ठ समजला जातो. जो शत्रूचा वनःपात करतो त्याला 

शत्रूला ठार मारल्यामुळें पाप नाही तर पुण्य लाभत असत.े तुझा पुरूषाथव लजंकण्यात आह ेरडत 

बसण्यात नाही. हार मानणारा पुरूष नसतो ि बाईसुद्धा नसतो. कारण िवत्रय बाणा दोघांत 

असािा लागतो. बायकासुद्धा िवत्रय असतात ज्या कधी हार मानत नाहीत. हार मानणारा वहजडा 

समजला जातो. पुरूषाथव शौयावचे तपस्येचे, अभ्यासाचे असें विविध असतात. त्या सगळ्यात 

लजंकत रहाणे ह्ालाच परुूषाथव समजले जाते. तू वभक मागणार् या माधूकर् यासारखा िागू नकोस. 

तो तुझा लपंड नाही. तू माझा पुत्र आहसे. अशा वभत्र्या माणसाला कोणी वमत्रसदु्धा लाभत नाही".          

कुती पुढे सांगते युवधष्ठीराला उद्देशून, राज्या घालिललेा, सगळ्या साधनसामुग्री 

घालिलेला, सखुाची साधनं घालिलेला अशा माणूस  जगण्यासाठी नालायक समजला जातो. 

त्या अिस्थेत माझी मुलं त्या एका यवुधष्ठीराच्या नकतेपणामुळें गेलेली आहते. अशा माणूस माझ्या 

पोटी जन्मला ह्ाचे मला दःुख होते. वनतीशस्त्राची सबब सदैि पुढ ेकरून तो त्याच्या नकतेपणाचे 

समथवन करत आला आह.े त्याला अरे कृष्णा, तू तरी वशकि खरे वनतीशस्त्र जे तू आचरत आहसे. 

अशा नकत्याव पुत्राला कोणत्याही बाईने जन्माला घालू नय.े ते मी केल ेआह ेह्ाचे मला खूप िाईट 

िाटते. त्या वहम्मतिान इतर मुलांची त्यामुळें दकती कुतरओढ होत असले ते मी समजू शकते. 

मींच त्यांना सांवगतले कीं. ते त्यांच्या मोठ्या भािाच्या आज्ञेत रहातील ि त्याचे मला फार दःुख 

होत आह.े हा माझा मुलगा नेता बनण्याच्या योग्यतेचा नाही ह ेमी मान्य करते.   

भगित यान पिव भाग एकशे तेहतीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेचौवतसािा 

 

 

विदलुा पुढे सांगते, जे कंुती सांगत असते. अशा पररवस्थतीत तू सापडला आहसे म्हणून 

तू पुरूषाथव सोडत असशील तर ते योग्य नाही. तसे असेल तर तुला शुद्रापेिाही शुद्र असा होऊन 

जगािे लागेल. जो िवत्रय त्याचे कतवव्य पार पाडत नाही त्याला चोर समजले जाते. कारण ते 

त्याच्या कतवव्यात चुकला आह.े त्याला िमा देिसदु्धा करत नाहीत. तस ेतुझे तू होऊ देऊ नकोस. 

विदलुा मान्य करत ेकीं, त्याचा शत्र ूलसधंचा राजा ज्याला बरेच वमत्र आहते. तेसदु्धा त्या लसधंच्या 

राजाच्या नाशाची िाटच पहात आहते, त्याचा तू फायदा उठिला पावहजेस. त्यांच्यात दफुळी 

करण्याचा प्रयत्न कर. िवत्रयांनी केिळ लढाियाचे नसते, त्या बरोबर कुटील वनतीचा िापर सदु्धा 

कराियाचा असतो, त्यात कोणतेही पाप नाही. कंुती पुढे कृष्णाला बोलते, अरे कृष्णा तू तरी 

माझ्या मुलाला ते सगळे शास्त्र वशकिाियास पावहजे होते ज्यात तू तरबेज आहसे. कृष्ण ते ऐकून 

फक्त वस्मत करतो ि गप्प बसतो. यदु्धाने जे वमळत नाही ते कुटील वनतीने िवत्रय वमळित असतो. 

त्यासाठी त्याला पुण्य आवण वहत ह्ांचे संबंध चांगले माहीत असल ेपावहजेत. असहायता ही 

मृत्यूपेिा जास्त िाईट असते. तू त्यातून बाहरे ये ि प्रयत्नाला सुरूिात कर. मी उच्च कुलीन जन्म 

झालेली जशा मुली एका घरातून दसुर् या घरात जातात तशी मी सुद्धा आल ेआह.े अशा मातेचा 

मुलगा असहाय होऊन रहात असेल तर ते कस ेशोभेल. आपण जर अशाररतीने हरलो तर आपल े

िैभि नाहीसे होईल. आपले नोकर आपल्याला सोडून आपल्या शत्रचू्या घरात कामासाठी जातील 

ह ेतुला आिडेल कां? आपले पुरोवहत आपल्याला सोडून जातील कारण आपण त्यांची दविणा 

देऊ शकत नाही ह ेकस ेददसेल त्याचा विचार कर. तुझ्या अपयशामुळें माझी काय पररवस्थती 

होईल ते पहा. मला जर दसुर् याच्या मदतीने जगािे लागल ेतर मी माझा जीि देईन. आईबापाची 

मुल ं त्यांसाठी सहारा असतात. जर ते अस े हात गाळून बसल े तर त्यान मातावपत्यानी काय 

कराियाचे? अशाररतीने जगण्यापेिा मरण पत्करल.े जेव्हां िवत्रय लढाईत लजंकत असतो त्याचे 

सुप्त िैरीसदु्धा त्याला वबचकून िागत असतात. एका िृत्राला इंद्राने मारले तेव्हां त्याला देिाचे 

राज्य वमळाले. यदु्धात लजंकण्याने कधी पापसदु्धा लागत नाही. न्यायासाठी पापकारक शत्रूचा 

नाश करणे ह्ासाठी ब्रह्माने िवत्रय िणावची वनर्मवती केली आह.े जर तोंच असा हताश झाला तर 



कसे चालेल? मला तू असा वनराश झाललेा पहाणे आिडत नाही. तुझ्या अशा िागण्याने तुझया 

शत्रूची ताकद िाढत आह ेते योग्य नाही. उठ मलुा, आवण लजंकण्यासाठी तयार हो. तुझ्या कुळाला 

शोभेल असेच तू िागल े पावहजेस. जर तू तुझ्या जेत्याच्या मागून चालत आहसे ि त्याची 

स्तुतीसुमनं गात आहसे असें मला पहािे लागले तर त्यापेिा मी मृत्यू स्िीकारीन. अशाने माझ्या 

आत्म्याला कोठून सखु वमळणार? अरे, त्यापेिा तू जन्मला नसतास तर ते जास्त चांगल ेझाले 

असते. एका िवत्रयाला दसुर् याच्या ओंजळीने पाणी प्यािे लागणे दकतीतरी लनंदनीय असते. 

आपल्या घराण्यात अशाररतीने कोणी दसुर् याच्या ओंजळीने न पाणी प्याल ेअथिा मागून चालले. 

मी तुला िवत्रयांच्या कार् याचे सांवगतले. ह ेसगळे ब्रह्माच्या आदेशानुसार आह.े जो ह ेिवत्रयांचे 

गुण जाणतो तो कधीही कोणापुढे िाकणार नाही. दकतीही छळ केला, त्रास ददला तरी तो सच्चा 

िवत्रय हार मानत नाही. त्या बदल्यात तो मृत्यू धन्य मानतो. उच्च कुलीन िवत्रय एकाद्या मस्तिाल 

हत्तीसारखा दफरत असला पावहजे. त्याची प्रत्येक कृती अन्याया विरुद्ध लढण्यासाठी असत.े तो 

ब्राह्मणापुढे नमतो ते त्यांच्यातील ज्ञानसागराचा मान ठेिण्यासाठी. त्याने इतर िणावना मागवदशवन 

कराियाचे असते. त्याचे दान सत्पात्र असले पावहजे. त्याचे सगळे वनणवय तकवशुद्ध असल ेपावहजेत. 

तो भािनावििशतेने लुब्ध होणारा नसतो. तो त्याच्यासारख ेलोक जमिून त्याची ताकद िाढितो. 

तो असाच जगला पावहजे.  

भगित यान पिव भाग एकशे चौतीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेपस्तीसािा  

 

कंुती बोलते, ते विदलुाचे म्हणणे ऐकल्यािर त्याच्या आईला बोलतो, "तू दकती वनदवय 

आहसे माते, तुला िात्रतेजाचे कौतुक आह,े माझ्या अिस्थेची तुला अवजबात पिाव नाही. त्या 

िवत्रय धमावची छीत्तू करतो मी ज्यामुळें माझी ही अिस्था झाली. त्या वनतीप्रमाणे तू मला 

लढण्यास सांगत आहसे, जसें तूला माझ्याबद्दल जराशीसुद्धा अनुकंपा नाही. त्या िात्रधमावसाठी 

तू तुझ्या मुलाचा बळी देण्यास तयार आहसे जणकूाय मी तुझा मुलगा नाहीच, कोणती आई अशी 

िागेल. मी तुझा एकुलता एक पुत्र आह ेह्ाचा तुला विसर पडला आह.े तुला तुझ्या मुलाच्या 

वहताची पिाव नाही, तू जगाचे काय कल्याण करणार? तू फक्त स्ितःच्या अवस्मतेचाच विचार 

करत आहसे".  

ते ऐकल्यािर ती माता त्याला सुनािते, पुण्य आवण वहतासाठी सगळ्या शहाण्या गोष्टी 

केल्या जातात. त्या पुण्य आवण वहताचा विचार करूनच मी तुला सांगत होते. त्यात तुझ्याबद्दल 

प्रेम नसण्याचा विषय होत नाही. त्या पुण्याच्या संरिणासाठी ि त्यातून जे वहत साध्य होणार 

आह ेते पहाता तू लढण्यास तयार होण ेहेंच श्रेयस्कर आह.े तुझे सामथ्यव दाखिण्याची हींच िेळ 

आह.े जर आता तू लढलास नाही तर तू असें कांहीं करण्यास जाणार आहसे ककं, त्याची मला लाज 

िाटेल. ज्या कुप्रवसध्दीने तुझी इज्जत चिाठ्यािर येणार आह े त्याचा विचार तुला करािाच 

लागेल. मी तुला जे सांगते ते माझे कतवव्य आह.े जो मागव ज्ञानी लोकांनी खोटा ठरिला आह ेतो तू 

स्िीकारू इवच्छत आहसे त्याचे मला िाईट िाटते. तू मूखांच्या मागावने जात आहेस. ज्या मागावने 

शहाणे िवत्रय कधीच जात नाहीत. अज्ञानात आसरा शोधण्याचा प्रयत्न बरेच प्राणी करत असतात. 

तरी तू मात्र ते करू नय ेअसें सांगािेस ेिाटत.े तस ेकेलसे तर तू मला अवधक वप्रय होवशल. जर तू 

पुण्य आवण वहताचा मागव अनुसरुन प्रयत्न केलेस तर देिसदु्धा तुला मदत करतील. चांगले िळण 

असललेी मलु ंअसण्यात सुख असते आईबापाचे. नालायक, भाडखाऊ, रड्या मलुाचा अवभमान 

शहाणे मातावपता बळगत नाहीत. जे सतत खोट्या गोष्टीत रमतात ते अखेरीस दःुखी होतात. 

ब्रह्माने िवत्रय उत्पन्न केले ते लढण्यासाठी आवण लढाया लजंकण्यासाठी. तो लजंको अगर न लजंको, 

मरो अगर न मरो त ेमहत्िाचे नसते. त्याला त्यांने त्याचे कतवव्य केल ेम्हणनू तो इंद्राच्या रठकाणी 

जातो. शत्रूचा पराजय करण्यात जे सखु िवत्रयाला वमळते ते स्िगावतसदु्धा वमळत नाही. सुडाने 

पेटून जो पयंत तो िवत्रय आपल्या शत्रूचा पराजय करत नाही तोिर त्याच्या मनाला शांती नसते. 



जो सूज्ञ आह ेतो त्यापेिा कांहीं कमी स्िीकारायला तयार नसतो. जो ते स्िीकारतो तो नालायक 

ठरतो. तो नालायक नंतर गंगा जशी समुद्रात गेल्याने नाहीशी होते तसा तो नाहीसा होतो. ते 

मातेचे बोलण ेऐकून वतचा मुलगा संजय वतला बोलतो, "आई तू तुझ्या मलुाला असें कांहीं वशकि ू

नकोस. त्याला दयाळूपणा वशकि, िमा करायला वशकि, शत्रूिर प्रेम करायला वशकि".  

त्याच्या बाजूला असलेली ती माता त्याला सांगते, "तुझे ह ेबोलण ेऐकून माझ ेकान 

धन्य झाल.े तू तुझ्या शत्रूला हरिल्यानंर पावहजे तर दया दाखि, िमा कर. प्रसे दाखि पण ते 

त्याला हरिल्यानंतर. त्या आघी नाही. माझी इच्छा आह ेकीं तू त्या लसंधिांचा पराजय करून 

विजयाचा मुकूट धालून माझ्या पुढे यािास. मार खालललेा िवत्रय काय िमा करकणार? दया 

दजाखिणार? प्रेम करणार? त्यानंतर तो मुलगा वतला बोलतो, तू जे सांगशील ते मी करायला 

तयार आह.े त्यािर आई त्याला बोलते, "अपयशच येईल अशाररतीने नकारात्मक ररत्या विचार 

करण्याचे सोडून दे. जे काम कराियाचे ते त्यांने केलेच पावहजे. वचडून ि मखूवपणाने कोणतेही 

कायव केले तर त्यात चुका होतात. यश येईलच असें जरी नसले तरी प्रयत्न करत रहाणे हेंच 

िवत्रयाचे कायव असत.े यश येईल का नाही अशाररतीने विचार करणारा कांहींच करू शकणार 

नाही. प्रयत्नात दोन गोष्टी असतात, एक तर यश ककंिा यश न वमळण.े ज्यानें आधीच ठरिल ेकीं, 

त्याला यश वमळणार नाही तो कांहींच करत नाही. सतत प्रयत्न करत रहािे असें समजले जाते. 

हा वन.म केिळ िवत्रयांपुरता मयावदीत नाही, तो िैश्यांना ि शुद्रानासदु्धा लागू होतो. त्यालाच 

प्रयत्निाद असें म्हणतात. त्यालाच पुरूषाथव असेंसुद्धा म्हणतात. पुढे त्याची आई त्याला म्हमते, 

कीं, त्याला ती कायसागूं इवच्छते ते समजल े असािे. ती त्याला आज्ञा करत,े तेिढे बौद्धीक 

झाल्यािर की, उठ आवण प्रवतकाराला सरुूिात कर. तुझ्या शत्रूंच ेशत्र ूकोण ते शोध, त्यांना एकत्र 

कर आवण प्रवतहल्ला कर. तुझ्या दोस्तांना थोडे जास्त धन दे म्हणजे ते तुझ्यािर खूष होतील. 

त्यांचे उत्तम सहाय्य तुला प्राप्त होईल. त्यांना इतर प्रकारची सदु्धा मदत कर. तू शवक्तमान झाला 

आहसे ह े समजल्यािर तुझा शत्रू सािध होईल. साम, दाम ि दंड ह े तीन मागव शत्रलूा 

नमिण्यासाठी िापरािचाचे असतात. सामोपचाराने काम केल्याने तुझी संपत्ती िाढले. त्यामुळे 

तुझे वमत्र तुझ्या अवधक जिळ येतील. जर तू असंपन्न झालास तर तुझे वमत्र तुझ्यापासून दरू 

जातील. ते तुझा वतरस्कार करू लागतील. तसें झाले तर तुला तुझे राज्य परत वमळिणे जास्त 

अिघड होईल. त्याला त्याच्या शत्रूशी साभंाळून जगािे लागेल.  

भगित यान पिव भाग एकशे पस्तीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव भाग  

एकश ेछत्तीसािा 

 

माता बोलते, जरी राजािर संकट कोसळल ेतरी तो कधी विश्वासघात करणार नाही. 

राजा हरतो आह ेते पाहून त्याची जनती, त्याचे कारभारी ि त्याचे सैन्य अस्िस्थ होत असते. ते 

त्याच्यापासून दरू जाण्याचा संभि असतो. ज्याचंा अपमान राजाने केला होता ते उत्तेवजत होत 

असतात ि त्याचं्याकडून राजाला धोका संभित असतो. त्याचे खरे वमत्र त्याला मदत करू शकत 

नसल्यामुळें जरी दःुखी झाले तरी संधी शोधत असतात कीं, ते त्याला मदत करू शकतील. तुला 

पुष्कळ वमत्र आहते ज्याचंी तू खातरदारी केली आहसे. ते तुला मदत करण्यासाठी तयार असतात. 

तशा वमत्रांना दःुखिू नकोस रागाच्या ि वनराशेच्या भरात. नाहीतर तेसदु्धा तुला सोडून जातील. 

मी ह ेसगळे बोलते ते तुझा जोर िाढािा ह्ासाठी. मी जे सांगतेते तुला समजल ेअसेल असें मी 

समजून बोलत आह.े अरे संजया, माझ्या मलुा, मोठ्या तयारीने तू सज्ज हो. तुला मावहत नाही 

अशी भरपून सपंत्ती आपल्याकडे आह.े त्याची माहीती फक्त ला आह.े ती सगळी मी तुला देणार 

आह.े तुझ्याकडे चांगल ेवमत्रसदु्धा आहते. ह्ापुढे रणभूमीतून माघार घेऊ नकोस. त्या वमत्रांच्या 

मदतीने तू यश वमळि ूशकवशल. कंुती पुढे सांगत असते, संजय त्याच्या बोलण्याने उत्तेवजत झाला. 

ताबडतोब तो उठला जरी तो वततका हुशार नव्हता. तरी तो त्याच्या िारसाचे राज्य 

िाचिण्यासाठी तयार झाला. कंुती सांगते, ते त्या आई मुलाचे सभंाषण होत असतांना ती 

गुपचुपपणे त्यांचे संभाषण ऐकत होती. वतचा मलुगा म्हणतो तुझे बोलणे अमृतासारखे आह ेमला. 

कंुती पुढ ेसांगत असत,े आईच्या उपदेशामुळें प्रभावित झालेला तो राजपुत्र त्याच्या शत्रूिर तुटून 

पडतो. ती सांगते,जेव्हां एकादा राजा अशा पररवस्थतीत असतो तेव्हां त्याला ही कथा त्याच्या 

वहतलचंतकांनी सांवगतली पावहजे. त्यामुळें त्याचा जोर िाढेल. ह्ा कथेचे नांि आह े जय ती 

सगळ्यांनी ऐकली पावहजे. ती कथा ऐकून त्याच्यात पृथ्िी लजंकण्याची शक्ती प्राप्त होईल. ही 

कथा ऐकणारी बाई शरूिीर पुरूषाला जन्म देईल. ज्याचे तेज ि वहम्मत थोर आह ेअसें पतु्र ती 

जन्माला घालले. खरे िवत्रय वतच्या पोटी जन्म घतेील जे तपस्या, िैराग्य अशा उत्तम गुणांनी पूणव 

असतील. दजुवनांचा तो नाश करील. यदु्धात कधी माघार न घेणारा असले. जशी माझी मलुं आहते. 

भगित यान पिव भाग एकशे छत्तीसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेसदोवतसािा  

 

 

कंुती पुढ ेसांगते, अरे कृष्णा तू अजुवनाला सांग, जेव्हां तो जन्मला तेव्हां त्याची आई 

प्रसिण्याच्या वबछान्यािर विश्रांती घेत असतांना वतला आकाशिाणी ऐकू आली होती, त्यािेळी 

मी एका आश्रमात रहात होत्ये ि माझ्या भोिती बर् याच वस्त्रया जमलेल्या होत्या. तो आिाज 

बोलतो कीं, "अहो कंुती, तुझा पुत्र इंद्राच्या बरोबरीचा आह.े तो पुढ ेयदु्धात सगळ्या कौरिांचा 

नाश करणार आह.े त्याला तुझा दसुरा मुलगा वभम मदत करणार आह.े तो सगळी पृथ्िी पादाक्रांत 

करील ि त्याची ख्याती स्िगावला पोहोचेल. तो त्याच्या भािंडांबरोबर तीन मोठे यज्ञ करणार 

आह.े तो त्याच्या बापाची राजसत्ता त्यांच्याकडून काढून घेईल. तो अत्युच्च समृद्धीला पोहोचेल. 

विभत्सु दकती धीरोदात्त आह ेते तू जाणतोसच कृष्णा, जर त्यात कांहीं तथ्य असले तर तो आिाज 

खरा होईल. तुम्ही दोघे ते साध्य करणार अहात असें मला िाटते. कंुती सांगते कीं, वतचा त्या 

आिाजािर विश्वास आह.े तो खोटा असूंच शकत नाही. चांगुलपणा हा सिवश्रेष्ठ गुण आह.े त्यामुळें 

सगळे प्राणी सुखाने जगत आहते. ते धनंजयाला तू सांग.  

कंुती सांगते, तू िृकोदराला माझा वनरोप दे, त्याला सांग मी म्हणते कीं, खरा िवत्रय 

शत्रूला पाहून घाबरत नाही. उलट त्याला उत्साह येतो लढण्यासाठी. अरे कृष्णा तुला माहीत आह े

त्याचे मन कस ेआह.े तो त्याच्या शत्रूचा नाश केल्यावशिाय थांबत नाही. अरे माधिा, तू माझ्या 

द्रौपदीला सांग, जी गुणी आह.े वतला सांग कीं, माझे सगळे आवशिावद वतच्यासाठी आहते. ज्या 

पद्धतीने ती माझ्या मलुांचा सांभाळ करत आह े ते विलिण कौतुकास्पद आह.े तू माद्रीच्या 

जुळ्यांना सांग कीं, मी त्याचे िात्रतेज ओळखत आह.े तुमच्या समि पांचालाचा अपमान झाला 

आह ेत्याचे उकटे काढल्यावशिाय गप्प बसू नका. वतचा अपमान करणार् याला िमा नाही. मला 

त्यांच्या राज्य जाण्याचे दःुख कमी आह,े मला जास्त संताप होतो तो त्या अपमानाचा. त्याची 

द्युतातील हार मला विशषे त्रास देत नाही, द्रौपदीचा अपमान करणार् यांचा नाश झालाच पावहजे, 

ि ते मी त्याचं्यांकडून अपेवित आह.े माझी सून िवत्रय गुणाचीच आह.े वतच्या सांगण्याप्रमाण े

तुम्ही सगळे पांडि करणार असे मी समजते. जे ती सांगेल ते मींच सांवगतले आह ेअसें समजून 

वतच्या इच्छा पूणव करा. त्या सार् या जगाला हरिणार् या िीरांची धमवपत्नी कोणी भर सभेत खेचून 



आवणल ते कसे सहन केले जाईल? ते सगळे आछित रहा म्हमजे तुमचा जोर िाढत जाईल ि 

तुम्ही सगळे पांडि त्या नीच कौरिांचा नाश कराल. पुढ े ती बोलते कीं, ती सगळ्या वतच्या 

नातिंडांची ि इतर सुनांची सुद्धा आठिण करत असत े ते त्यांना सांगा. त्यांना सांग कीं, मी 

सुरवित आह े विदरू भाऊ माझी उत्तम काळजी घेत आहते. अरे कृष्णा शेिटी तुला सांगते, तू 

माझ्या मुलांचे सरंिण कर". 

िैशंपायन पुढे सांगतात, कृष्ण कंुतीला नमस्कार करतो ि वतला एक प्रदविणा घालतो. 

वतच्या घरातून तो बाहरे पडतो. त्याच्या बरोबर तेथे आललेे वभष्म आवण इतर कुरंुना तो रजा 

देतो. परंतु, कणावला ते त्याच्या रथात घेतो. कुरु नगरीतून वनघतो. त्याच्या बरोबर सत्यकी असतो. 

कृष्ण वनघून गेल्यािर ते सगळे कौरि एकत्र जमून जे घडल े त्याच्यािर चचाव करू लागतात. 

कृष्माने जे ददव्य दशवन त्या सभलेा ददल ेत्याची खूप चचाव होत रहाते. बहुतेक जम मान्य करतात 

कां, दयुोधनाच्या मूखवपणामुळें बहुतेक िवत्रय लिकरच मारल ेजाणार आहते. ते दोघे, कृष्ण ि 

कणव रथात बर् याच गोष्टांिर बोलत असतात प्रिासात. त्यानंतर तो कणावला त्याच्या रठकाणी 

सोडते ि नंतर दारुकाला सांगतो कीं, रथाचा िेग िाढि. तो रथ िादळाच्या िेगांने युवधष्ठीराकड े

उपप्लव्याकडे जाऊ लागतो. 

भगित यान पिव भाग एकशे सदोवतसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेअडवतसािा 

 

 

िैशंपायन पुढे सांगतात, कंुती जे कृष्णाला सांगत होती ते सगळे वभष्म आवण द्रोण ऐकत 

असतात. ते दयुोधनाला बोलतात, "कंुतीचे ते कठोर िचन तू ऐकल ेनाहीस जे कंुती कृष्णाला 

सांगत होती. वतच्या सूनेचा अपमान वतला वजव्हारी लागला आह.े वतला राज्यात रस नाही पण 

त्या अपमानासाठी वतच्या मलुांनी युद्ध करून सगळ्या कौरिांचां वनःपात करािा असें ती सांगत 

होती, ते त्याला सांगतात. त्या अपमानासाठी वतची मुलं ि त्यांच्या बरोबर जनादवन युद्ध करणार 

आहते असें ददसते. त्यांचा वहस्सा हा मुद्दा त्यांच्या आईला विशेष महत्िाचा िाटत नाही. अजुवन 

त्याच्या अत्ययाित शस्त्र सामुग्रीनी लढणार आह े जी कणावच्या आयुधांपेिा दकतीतरी जास्त 

प्रभािी आहते, वभम त्याच्या वनश्र्चयाचा पकाका आह,े त्यंचे गांडीि आवण दोन न संपणारे भाते, 

अजुवनाचा रथ, त्यािरील ध्िज ज्यात चमत्कारी वसद्धी लपलेल्या आहते, त्यावशिाय ते दोघ े

माद्रीचे ज्यांच्या िात्रतेजापुढे कोणीही उभे राहू शकत नाही. त्यात त्यांना िासुदेिाचे बळ आह,े 

अशा तयारीत असललेा युवधष्ठीर तुम्हाला माफ करणार नाही. ह ेसगळे आपण स्ितःच्या नजरेने 

पहात अहात. तुम्हाला लजंकण्याची सुतराम शक्यता नाही. विराटाच्या िेळी अजुवनाने एका 

हाताने तुम्हा सगळ्यांना हरिून लज्जास्पदरीत्या परत पाठिले होते त्याचा इतक्या लिकर तुला 

विसर पडला आह ेकां? त्यावशिाय दकत्येक रािस आवण असुर त्यांने लोळिले आहते ह ेआठि. 

गंधिावने तुम्हाला पकडल ेहोते ते पांडिनांनी सोडले ह े विसरलास कां"? म्हणून तू ि तुझे बंध ू

पांडिांशी समझौता करतील तर ते श्रेयस्कर ठरेल. युवधष्ठीर तुझा मोठा भाऊ आह ेह ेसत्य तू 

नाकारू शकत नाहीस. तो तुमच्याशी प्रेमांने िागत आला आह.े तुझ्यी सगळ्या पापांकडे तो दलुवि 

करून तुम्हाला िमा करेल हयेाची आम्हाला खात्री आह.े त्या त्याच्या चांगुलपणाचा तुम्ही फायदा 

करून घ्यािा. तुझ्या तोंडािरील आठ्या काढून तू ि तुझे दोस्त जर त्यांना मैत्रीपूिवक वमठी 

मारतील तर ते सगळ्यांच्या भल्याचे होईल. माद्रीची दोन मुलं तुझ्या आज्ञांचे पालन करतील 

असें ते होईल, दकतीतरी चांगले ते असले सगळ्यांसाठी. तसे झाले तर दशहांच्या घराण्यातील ते 

राजे आनंदाश्रू ढाळतील. गिव सोडून दे. हट्ट सोडून दे. तस ेतू नही केलसे तर जो नरसहंार होईल 

त्याची तुलना ह्ा आधी झालेल्या कोणत्याही युद्धाशी करता येणार नाही. सगळे तारे तुमच्या 



विरुद्ध आहते. त्यामुळें मोठ्या प्रमाणात िवत्रयांचा विनाश होणे सभंिते. तस ेसमझौत्याचे तू 

मान्य    केलसे तर सगळे राजे मोठ्या खूषीने त्याचं्या राज्यात वनघून जातील. आकाशात अनेक 

अशुभशकुन होत आहते. कोल्ह ेओरडत आहते, आकाशात वगधाडं वघरट्या मारत आहते. गांढि 

लखंकाळत आहते. अशवन मोठ्या प्रमाणात खाली येत आहते. तू बर् याबोलाने तुझ्या आईच्या 

आज्ञेचे पालन करािेस ि हा िाद वमटिािा. तू जर नाहीच ऐकणार तर आम्ही जे दषृ्टांत पहात 

आहोत ते खरे होतील.  

भगित यान पिव भाग एकशे अटवतसािा संपला.  

  



भगित यान पिव  

भाग एकश ेएकोणचाळीसािा 

 

 

िैशंपायन बोलतात, ते ऐकल्यानंतर दयुोधनाच्या कपाळािर आठ्या उठतात. त्याचा 

चेहरा पडतो. तो कांहीं प्रत्युत्तर देत नाही. ती त्याची मुद्रा पाहून वभष्म ि द्रोण एकमेकाकडे पहात 

त्याला सांगतात, "ते दकतीतरी दःुखदायक असेल जर आम्हाला आमच्या वप्रय नातिांविरुद्ध, 

वशष्यावंिरुद्ध आमची शस्त्र उचलािी लागली तर. िवत्रय अन्याया विरुद्ध शस्त्र उचलतो परंतु, यथे े

नेमके त्याविरुद्ध होणार आह.े आम्हाला अन्यायासाठी आमची शस्त्र न्यायासाठी लढणार् यांच्या 

विरुद्ध उचलािी लागतील, जे अधमावचे कायव होईल".  

द्रोण बोलतात, "मला धनंजय माझ्या पोटच्या पोरापेिा अश्वत्थामापेिा जास्त 

जिळचा आह.े त्याच्या गुणांचे मला फार कौतुक आह.े तरी िवत्रय कतवव्य असें सांगतात कीं, ज्या 

राजाकडे तो काम करतो त्याचे संरिण करणे त्याचे कायव असते. त्या वनयमांने मला पांडिांच्या 

विरुद्ध उभे रहािे लागेल असें ददसते. अशा िवत्रय कायावचा मी वतरस्कार करतो जे अन्याय 

कराियाला लािते एकाद्याला. मी ज्याला धनुर्िवद्या वशकिली त्याच्या समोर मला उभ ेरहािे 

लागत आह,े ह ेमोठे दभुावग्य आह ेमाझ्यासाठी आवण ह ेत्याच्यासाठी मला करािे लागणार आह े

जो पापी आह,े जो देि मानत नाही, जो चांगुलपणा मानत नाही, जो माणूसकी विसरला आह,े 

जो यज्ञ करत नाही, जो दान करत नाही, ज्याच्या प्रत्येक कामात द्वषे, क्रोध आवण लोभ ह्ावशिाय 

दसुरे कांहीं नाही अशा एका नालायक राजासाठी मला लढािे लागणार आह.े तू दकतीही िाईट 

िागत असलास तरी ते पडुंचे, तुला सांभाळून घेण्याचाच प्रयत्न करत असलेल ेददसत आहते. तुला 

सगळे तुझ े िडीलधारे परोपरीने सांगत असतांना तू तुझा हट्ट सोडत नाहीस ह े सगळ्या 

िवत्रयकुळासाठी ददैुिजनक असेंच आह.े तुझे वहत कशात आह ेते तू समजून घेण्यास तयार नाहीस 

त्याला काय करािे ते समजत नाही. तू समजतोस कीं, तुझ्याकडे मोठा फौजफाटा आह,े त्यांच्या 

मदतीने तू पांडिांचा उच्छाद करू शकवशल. परंतु, गोष्टी वततक्या सहजसोप्या नाहीत. 

युवधष्ठीराची मालमत्ता त्यांने टाकून ददलेल्या झग्यासारखी तुला वमळाली कांहीं वहम्मत न 

दाखिता केिळ चोरी केल्यासारखी ती ताब्यात आली त्यामुळें तू समजतोस कीं, तू त्याचा मालक 

झाला आहसे. अटींचे पालन न करता ती ताब्यात ठेिली आहसे म्हणून ती चोरी ठरते. तू त्या 



राज्याचा अवधकृत मालक म्हणिून घेऊ शकत नाहीस ह ेतुला माहीत आह.े िवत्रयाला मालमत्ता 

लजंकािी लागते तरच ती त्याची समजली जाते ह ेतू लिात घेत नाहीस. ते पांडि जंगलात बसल े

आहते, ब्राह्मणांमध्ये बसले आहते त्यांना कोणाचा आधार नाही अस ंतू समजतोस. िस्तुवस्थती 

मात्र तशी नाही ह ेतू लिात घेतच नाहीस. पांडिांना कुबेर हिी तेिढी संपत्ती देऊ शकतो त्यामुळें 

त्यांना त्यात हरिणे तुला अवजबात शक्य होणार नाही. पांडिांचे संबंध देिांशी उत्तम आहते 

दकत्येक रािससुद्धा त्यांना मानतात ह्ा गोष्टी तू लिात घेत नहीस. उच्च दजावच्या ब्राह्मणांचे 

आवशिावद त्याना वमळत आहते. आम्ही दोघांनी पांडिांच्या भल्यासाठी पुजा केल्या आहते, 

ब्रह्मणांना दान केली आहते, त्यावशिाय आमचा काळ संपत आला आह.े तू आमच्या बळािर 

विसंबून असशील तर ती तुझी मोठी चुक ठरणार आह.े तू जर यदु्ध करू इवच्छत असशील तर तुझ े

सुख आनंद सगळ्याचा तुला कायमचा त्याग करािा लागणार आह.े कारण तू त्यांना लजंकू शकणार 

नाहीस. ज्यांच्या बरोबर जनादवन आह ेत्यांना कोणीही लजंकू शकत नाही ह ेमाहीत असतांना तू 

असा आग्रह करत आहसे म्हणजे तुझा नाश वनवश्र्चत होणार आह.े अजून सांगतो आम्ही कीं, तू 

युद्धाचा विचार टाकून दे. अजून िेळ आह.े समटे करण्यात मुत्सद्देवगरीची चमक आह े जेसुद्धा 

िवत्रयाचे लिण असत,े केिळ लढण े म्हणजे िवत्रयत्ि नाही. पांडिांच्या बाजूने तपोसामथ्यव 

पणाला लािणारे ज्ञानी आहते, त्यांच्यापुढे त ूकसा रटकणार"?  

ते दोघे पुन्हा त्या दयुोधनाला सांगतात, "आम्ही अखरेचे सांगतो जे तुझ्या भल्याचे 

आह,े दयुोघना तू यदु्धाचा विचार मनातून काढून टाक. त्यात तुझ्या मलुांचे नातिांचे ि सगळ्या 

राज्याचे वहत आह.े    

  

 

- भगित यान पिव संपल े– 

  



भाषातंरकाराचा   पररचय -  

मी अशोक कोठारे, माझ्या ियाची ७६ िषे झाली आहते. गेली दकत्येक िषे मी विविध 

प्राचीन ग्रथांचा 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 कादंबर् या िा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 लहदं ू

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 

बॉटनीपेिा 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 संपल.े 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. लहदंसू्तानात २००८ साली इंटरनेटिर 

ब्लॉग सुरु झाले ि मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु केले. माझ्या विस्ती धमावबद्दलच्या िादग्रस्त परंतु 

शास्त्रशुद्ध वििेचनामुळें पवहल ेब्लॉग बंद झाले. माझे 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 बभ्ा 

होईल ते त्यांना परिडण्यासारखे नसते. मी प्रचारकी थाटाचे वलखाण करत नाही. जे समजते ते 

विज्ञानाच्या आधाराने वसद्ध करूनच वलहीतो, आजच्या काळात असें वलखाण बर् याच गटांना 

आिडत नाही. बर् याच लोकांचे खूनसदु्धा झाल ेआहते ह ेआपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर 

माझ्याबद्दल कांहीं वलहू इवच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आह.े 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 

सविस्तरपणे ददली आह.े जर शक्य असले 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 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, ब्ल्य ु टुथ, िेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, वसडी अशा असखं्य 

मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायला लागली आहते. ससुाट सटुल मराठीचं िारु. खडे्यापाड्यांच्या 

गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीिरील प्रत्येक देशात. रॉकेटच्या िगेांने सुसाट सटुलेल्या 

मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबिू शकत नाही. या धूमधडक क्रांतीत साहभागी व्हा. आपल्या 

ओळखीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. त्याचें 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 मागिा.  
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