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- अनुिादकाचे दोन शब्द -

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

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

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

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

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

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

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग चाळीसािा
धृतराष्ट्र संजयाला विचारतो, सगळ्या दोनही बाजूच्या सेना सज्ज झाल्यािर प्रथम कोणी
हल्ला के ला? पांडिांनी की, कौरिांनी?
संजय बोलतो, त्याच्या मोठ्या भािाची ती आज्ञा ऐकताच दुःशासन त्याची फौज घेऊन
पुढे सरकतो. त्याच्या फ़ौजेच्या पुढे वभष्माचायांचा रथ असतो. ते पहातांच पांडिांचे सैन्यसुद्धा
त्यांच्यािर चाल करून जाते. त्याच्या सैन्याची प्रमुख असतो वभम. हसंहगजवना करत तो
वभष्माच्या सैन्यािर हल्ला करतो. दोनही बाजूच
ं ी रणिाद्ये जोरांनी िाजू लागतात. एकच
गदारोळ होतो. बैलांच्या हशंगांपासून बनिलेले क्रकचाट नांिाची छोटी तुतारी सैवनक िाजिू
लागतात. सैवनकांच्या ओरड्यानी सगळे आसमंत दुमदुमून गेले. त्या सगळ्या आिाजाने कान
दकटले. त्यात शंख आवण घंटा िाजू लागल्या. त्या दोनही सैन्यातील राजे ि त्यांचे सैन्य त्यांच्या
हत्ती, घोडे अशा बरोबर एकमेकांिर तुटून पडले होते. त्या सगळ्या आिाजात वभमाची गजवना
जास्त मोठी होती. त्या वभमगजवनेमुळे तुझ्या बाजूचे सैन्य घाबरून गेल्या सारखे ददसत होते.
वभमगजवने इं द्राच्या ढगांच्या गडगडाटासारखी होती. त्या भयंकर गजवनेमुळे हत्ती ि घोडे मुतू
लागले होते. त्याच प्रमाणे अनेक कौरिसुद्धा घाबरल्या सारखे िाटत होते. ते पावहल्यािर तुझी
मुलं द्रोघन, दुमुवख, दुःशासन, धमवशल, विहिंगसती वचत्रसेन आवण विक्रांत, पुरूवमत्र, जय ि भोज,
सोमदत्ताची मुलं ह्ांच्या हातातील धनुष्य धरलेले हात थरथरा कांपू लागले होते. तरी वहम्मत न
हरता ते वभमािर त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या बाणांने हल्ला करू लागतात. ते इतके बाण सोडतात
कीं, सगळे आकाश त्या बाणाने भरून गेले होते. सूयावचा प्रकाश त्यांनी जणूकाय अडिला होता.
द्रौपदीची पांच मुलं त्यांच्या बरोबर महारथी सौभद्र, नकू ल, सहदेि धृष्टद्युम्न असें सगळे कौरिांिर
चाल करून गेले. त्यांच्या धारदार टोके असलेल्या बाणांमुळे तुझ्या सैवनकांचे ते बळी घेत होते.
त्यांच्या धनुष्याच्या ठणत्काराने सगळे आसमंत दुमदुमत होते. तुझे सैन्यसुद्धा त्यांना जशासतसे
अशाप्रकारे प्रवतकार करत होते. अहो राजे धृतराष्ट्र मला द्रोणांच्या सफाईची दाद द्यािा लागते
कारण ते सिांना चांगलाच प्रवतकार करत होते. त्यांचा प्रत्येक बाण लक्ष्य गाढत होता
वबनचुकपणे. आकाशात फे कलेले बाण धुम्रके तू प्रमाणे खाली िेगांने येत असतांना चमकत होते. ते
दृष्य तेथे असलेले राजे पहात होते. कोणािर ते बाण बडणार ते त्यांना समजत नव्हते. त्यामध्ये
अनेक योद्धे मारले जात होते त्याचे दुःख ि त्यातून उत्पन्न होणारा क्रोध त्यांच्या मुखािर ददसत
होता. त्यांच्या मुखािरील भािािरून स्पष्ट ददसत होते कीं, ते शत्रूपिाचे आव्हान पेलण्याच्या
तयारीत होते.

अरे राजा तो सगळा नजारा भयंकर पण सुंदर िाटत होता. रणधुमाळीमुळे जी धूळ
िातािरणात उडत होती त्यामुळें कांहीं ददलत नव्हते त्या तशा पररवस्थतीत ते वतरं दाज त्यांचे
बाण अंदाजाने फे कत होते. ते एकमेकांिर आदळत होते. दुयोधनाचे सैन्य आगेकूच करत होती.
सैवनकांचे ओरडणे ि जनािरांचे हखंकाळणे त्यावशिाय रणिाद्ये ह्ांने आसमंत भरून गेला होता.
त्यात शस्त्रांचे एकमेकांिर आपटण्याचे आिाज सगळीकडू न येत होते. समुद्राच्या लाटांच्या
आिाजासारखा तो िाटत होता. युवधष्ठीराच्या बाजूचे अनेक राजे त्यांच्या फौजावनशी तुझ्या
सैवनकांना घेराि घालत असल्याचे मी पहात आहे. ती लढाई भयंकर होती. दोनही बजूंचे शूरिीर
तुल्यबळ िाटत होते. तरी त्यात वभष्म सगळ्यांमध्ये उठू न ददसत होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग चावळसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग एके चाळीसािा
संजय पुढे सांगत असतो, त्या भयंकर ददिसाच्या दुपारपयंत अनेक राजे ि त्यांचे सैन्य
भयंकर ररत्या मारले गेले होते. त्यािेळी कु रु आवण श्रींजय ह्ा दोनही फौजा मोठ्या मोठ्याने
ओरडत, ककं काळत एकमेकांिर तुटून पडत होते. दोन्ही फौजा युद्ध हजंकण्याच्या प्रेरीत होऊन
लढत होत्या. त्यांच्या ओरडण्याने आकाशात आिाज जात होता. शंखनाद सारखा होत होता.
एकमेकांना मारत ते शूर योद्धे त्िेषाने एकमेकांना आव्हान देत होते. त्या आिाजात धनुष्यांचे
टणत्कार, घोड्यांचे हखंकाळणे, हत्तींचे वचत्कार चालून होते. िाईक योद्धे काठ्या, कु हावडी,
तलिारी, अशा विविध शस्त्रांनी लढत होते. हत्तींच्या अंगािरील घंटांचा त्यात आिाज एकू येत
होता. त्यात रथांच्या चाकांचा आिाज भर घालत होता. त्या सगळ्या गोंधळामुळें पहाणार्याच्या
अंगािर कांटा उभा रहात होता. िाईट उद्देशाने प्रेररत असलेले कौरि त्यांचे ध्िज उं च करून
पांडिांच्या सैन्यािर चालून जात होते. शंतनुचा मुलगा त्याचे धनुष्य घेऊन रणात उतरला होता.
तो धनंजयािर चाल करून जाण्याच्या उद्देशाने पुढे सरकत होता. ते पाहून अजुवन त्याचे गांडीि
घेऊन सज्ज असा त्याच्या ददशेने जाऊ लागला. असें ददसत होते कीं, ते आता एकमेकांिर बाणांचा
िषावि सुरू करणार. वभष्माने अजुवनाला रोकण्याचा प्रयत्न के ला पण त्यात त्याला यश आले नाही.
त्याच प्रमाणे अजुवनालासुद्धा शंतनुच्या मुलाला रोकता आले नाही. त्याचिेळी महाबली सत्यकी
कृ तिमवनिर चाल करून जातो असे मी पहात आहे. त्यांच्यातील युद्ध जोरदार होत होते. सत्यकी
कृ तिमवनला इजा करण्यात यशस्िी होतो असे मी पाहीले. त्यािर तो जोरांने ओरडू न त्याला पुन्हा
आव्हान देतो. कृ तिमवन सुद्धा सत्यकीला इजा करतो. दोघे जोराजोराने ओरडत असतात. त्यांच्या
अंगात सिवत्र बाण वशरलेले होते ि त्या वस्थतीत ते लढत होते. त्याच सुमारास अवभमन्यू बृद्वलािर
हल्ला करतो. त्याबरोबर कौसलचा राजा बृहद्वल अवभमन्यूच्या रथािरील ध्िज खाली पाडतो.
ते पाहून सुभद्राचा मुलगा संतापतो ि कोसलच्या राजािर जोरात मारा करतो आवण बृहद्वलाचा
ध्िज खाली पाडतो. त्याच्या रथाचे संरिण करणार्याला ठार मारतो. अशाररतीने ते दोघे
एकमेकांना बाणांच्या मार्याने थकिण्याचा प्रयत्न करत असतात. वभमसेनाचे लक्ष्य आहे तुझा
मुलगा, दुयोधन, त्याच्या ददशेने तो जाऊ लागतो. ते दोघेही मोठे बलाढ्य रथी आहेत. ते
एकमेकांना पकडण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्याचिेळी ते एकमेकांिर बाणांचा िषावि करत
असतात. ते त्यांचे युद्ध सगळे आकाशातील देि, ऋषी पहात आहेत.
दुःशासन त्याचिेळी नकू लािर चाल करून जातो. त्याच्यािर बरे च तीक्ष्ण धार असलेले
बाण मारतो. ते सगळे नकू ल वशताफीने उलटितो ि त्याच्याकडे पहात हसतो. त्यामुळे तो कौरि
आणखीन वचडू न आणखीन िार करू लागतो. नकू ल सहजपणे त्याच्यािर सव्िीस बाण असें मारतो

की, तो खाली पडािा पण त्याच िेळी दुःशासन नकू लाचा एक घोडा घायाळ करतो. दुमुवख मोठ्या
आिेशाने सहदेिािर हल्ला करतो त्याच्यािर बाणांचा िषावि करत असतो. त्यािेळी सहदेि असें
बाण मारतो कीं दुमुवखाचा रथ उलटतो ि तो जवमनीिर कोसळतो. त्यांचे ते द्वंद्व फारच भयानक
होते. कोणी मागे हटायला तयार नव्हते. युवधष्ठीर मद्र देशाच्या राजािर चाल करून जातो. मद्र
देशाचा राजा एका झटक्यात युवधष्ठीराच्या धनुष्याची दोर तोडतो. त्याबरोबर तो कुं तीचा मुलगा
ते धनुष्य टाकू न दुसरे घेतो. तो ह्ा जास्त मजबूत धनुष्याने मद्रच्या राजािर बाण मारतो असें
दक, त्याची कोंडी होते.
धृष्टद्युम्न द्रोणांिर चाल करून जातो. द्रोण त्याच्या मजबूत धनुष्याचे तुकडे करतात.
त्याचिेळी ते पांचालच्या राजपुत्रािर एक असा भारी बाण फे कतात कीं, तो त्याच्या अंगात
घुसतो. त्याने न डगमगता तो द्रुपद द्रोणांिर जोराचा मारा करतो. ते दोघे एकमेकांत चांगलेच
गुंतले होते. त्यांचे द्वंद्व भयंकर होते. त्याच िेळी शंख आवण सोमदत्ताचा मुलगा लढू लागले होते.
तो त्याला बोलतो, अरे राजा, थांब थांब. सोमदत्ताचा मुलगा शंखाच्या अंगािर िार करतो. त्यांचे
द्वंद्व देि आवण दानिांच्या द्वंद्वासारखे झाले. महारथी धृष्टके तू मोठ्या िेगांने रणभूमीत वशरतो. तो
िवल्हकािर चाल करून जातो. ते पाहून िवल्हक हसंहगजवना करतो. त्याच्या त्या ओरडण्याने
धृष्टके तूचा धीर सुटतो. त्याच्यािर असंख्य बाण तो फे कत रहातो. छेड्डीचा राजा धृष्टके तू त्याला
िमी घाि घालतो ि जखमी करतो. वचडलेल्या हत्तीसारखे त्याच िागणे होते. ते लढत असतांना
जोरजोराने ओरडत होते भयंकर वचडलेले ददसत होते.
घटोत्कच रािस अलमिुशाशी अवतशय क्रूरपणे लढत होता. ते द्वंद्व शक्र आवण िल ह्ाच्या
द्वंद्वांसारखे भयंकर होते. घटोत्कच अलमिुशािर नव्िद घारदार भाले फे कतो. अलमिुश सुद्धा
वभमाच्या मुलािर तसंच िार करत असतो. त्या जखमानी भरलेले ते दोघे दुसरे इं द्र आवण िली
असें त्या रणभूमीिर शोभत होते. कांहीं िेळानंतर वशखंडी द्रोणाच्या मुलािर चाल करून गेला.
तो संतापलेला वशखंडी त्या जखमानी भरलेल्या अिस्थेत अश्र्ित्थामाला आव्हान देतो. त्याच्यािर
एक भाला मारतो ज्यामुळें अश्र्ित्थामा हादरतो. त्यांचे द्वंद्व त्या वस्थतीत चालू रहाते.
भागादत्तािर विराट त्याच्या सैन्यावनशी चालून जातो. विराट त्यांच्या धनुष्यातून
असंख्य धारदार बाण भागादत्तािर मारतो. त्या दोघांची सैन्ये जोरात लढत होती. मेलेल्या
माणसांचे ढीग रणभूमीत पडलेले होते. भागादत्ताचे बाण पािसासारखे विराटाच्या सैन्यािर
येऊन पडत होते. शरद्वताचा मुलगा कृ पाचायव िृहदित्रािर चालून जातो. तो के कयाचा राजा
आहे. कृ पाचायावनी िृहदित्राच्या रथाला चोहो बाजूने बाणांनी घेरले होते. िृहदित्र कांहीं कमी
नव्हता. तोसुद्धा कृ पाचायांना बाणाने बेजार करतो. त्यांच्या बाणांनी त्यांचे घोडे घायाळ होतात.

ते एकमेकांचे धनुष्य मोडू न टाकतात. त्यानंतर ते रथातून उतरून तलिारीने लढू लागतात. त्यांचे
ते द्वंद्व पहाण्यासारखे होते.
राजा द्रुपद मोठ्या रागांने जयद्रथािर हल्ला करतो. जो हसंधचा राजा आहे ि कौरिांच्या
बवहणीचा निरा. जयद्रथाच्या तीन बाणाने द्रुपद जखमी होतात. द्रुपदाना लांबपल्याचे भाले
फे कू न जयद्रथाला घायाल के ले. ते द्वंद्व फारच भयंकर होते. युद्ध पहाणार्यांना ते द्वंद्व समाधान देत
होते. विकणव तुझा मुलगा, त्याची फौज घेऊन सुतसोमाच्या फौजेिर चाल करून गेला. जरी विकणव
सुतसोमाला अनेक बाण मारतो पण त्याला हरिू शकत नाही. सुतसोम सुद्धा विकणावला हरिू
शकत नाही. पांडिांसाठी चेदकतन सुसमवनािर हल्ला करतो. दोघे तुल्यबळ आहेत. सुसमवन
चेदकतनाचा हल्ला परतितो यशस्िीपणे. दोघे एकमेकांिर बाण मारून चांगले युद्ध करतात.
मोठी वहम्मत असलेला गांधारचा राजा, शकू नी प्रवतहिंध्यािर चाल करून जातो. तो
युवधष्ठीराचा मुलगा आहे. त्यांचे द्वंद्व असे होते जसे हसंह आवण हत्ती लढत आहेत. त्या चढाईत
प्रवतहिंध्य शकू नाला घायाळ करतो. प्रवतहिंध्याचे धारदार बाण त्याच्या अंगात घुसले होते. ते
युद्ध असें होते जसे इं द्र आवण दानि लढत आहेत. शकू नीनेसद्ध
ु ा प्रवतहिंध्याला बाणांने जेरीस
आणले होते.
श्रुतिमवन, सहदेिाचा मुलगा तेथे घुसला सुदविणाशी लढण्यासाठी. सुदविणा कं बोजचा
राजा आहे. सुदविणाने त्याच्यािर जोरात मारा के ला. परं तु तो श्रुतिमवनला हटिू शकला नाही.
रागािलेला श्रुतिमवन सुदविणािर बाणांचा मारा करून जबर जखमी करतो.
इिावन श्रुतायुशािर चालून जातो. अजुवनाचा तो मुलगा प्रवतस्पध्यावच्या रथाचे घोडे
मारतो. त्यानंतर मोठ्याने गजवना करतो. त्याची ते युद्ध पहाणारे कौतुक करतात. तो सुद्धा
अजुवनाच्या मुलाच्या रथाचे घोडे मारून टाकतो.
अिंतीचे दोन राजपुत्र हिंद ि अनुहिंद कुं तीभोजाच्या रथाकडे जातात ि त्याला आव्हान
देतात. कुं तीभोजाबरोबर त्याचे पुत्र होते. त्यात त्या अिंतीच्या राजपुत्रांचे धाडस पहाण्यासारखे
होते. ते त्यांची मोठी फौज घेऊन लढत होते. अनुहिंद कुं तीभोजािर गदा फे कतो. परं तु, कुं तीभोज
बाणांच्या मदतीने ती डािलतो. दोनही बाजूनी हाणामारी होते तुल्यबळ असल्यासारखे िाटते.
ती लढाई पहाण्यासारखी होती. के कया बंधू गांधार राजपुत्रांशी लढतात. असंख्य िीर त्यात मारले
जातात. तुमचा एक मुलगा, िीरबाहू विराटाच्या मुलाबरोबर उत्तरा, लढत होता. त्याने उत्तराला
बरे च बाण मारले. उत्तरासुद्धा त्याला बाण मारतो. छेड्डीचा राजा, शकु नीच्या मुलािर, उलूकािर
चालून जातो. दोघे एकमेकांना बाणाने जखमी करतात. त्यांचे द्वंद्व कमालीचे भीषण होते.
पहाणार्याला वभती िाटािी असे ते होते. परं तु, कोणीही कोणाला बाद करू शकले नाही. दोघे

जबर जखमी झाले होते. त्या ददिशी पुष्कळ द्वंद्व झाली. त्यावशिाय पाईक, घोडेस्िार हत्तीस्िार
असें बरे च िीर लढले ि त्यापैकी कांही यमाकडे गेले.
ते युद्ध अवधकच गुंतागुतीचे झाले कारण कोण कोणाविरुद्ध ते न समजता ते िीर लढत
होते कारण ते सगळे एकमेकांचे आप्त सुद्धा होते. एकच गोंधळ झाला होता. स्िगीय वसद्ध, चरण
ऋषी त्याचे सािीदार होते. ते देि आवण दानिांतील युद्ध होते असें ते जाणत होते. हजारो हत्ती,
रथ त्यात गुंतले होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग एके चाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग बेचाळीसािा
संजय पुढे सांगतो, अहो राजा, मी आता तुम्हाला त्या शेकडो िीरांच्या लढण्याचे िणवन
करून सांगतो. ते पाईक आहेत. लढतांना ते कोणाशी लढतात ते पहात नव्हते, राजालासुद्धा एक
सामान्य पाईक आव्हान देत होता. काकाशी पुतण्या लढत होता, मामाला त्याचा भाचा मारत
होता. वमत्रािर वमत्र हल्ला करत होता. जो प्रवतस्पधी म्हणून पुढे येईल त्याला माराियाचे असें
धोरण सगळे बाळगून होते. अशी होती युद्धवनती त्या समरात. पांडि आवण कौरि अशाप्रकारे
एकमेकांिर तुटून पडत होते जसे काय त्यांना दैत्याने पछाडले आहे. अनेक योद्धे लढता लढता
रथातून खाली पडू न मरत होते. सगळ्यांच्या डोळ्यात खून ददसत होता. अनेकांच्या रथाखाली
वचरडू न हचंधड्या होत होत्या. रथांची चाकं एकमेकात अडकू न दकत्येक रथ उलटून पडत होते.
कांहीं सैवनकांच्या टोळ्या प्रवतस्पध्यावच्या टोळीिर हल्ला करून त्याना मारत होते. सगळे
शत्रूपिाच्या सैवनकांचा खून वपण्यासाठी जणू उतािीळ झाले होते. प्रचंड आकाराचे हत्ती
एकमेकांिर आदळत होते त्यािेळी त्यािरील अंबार्या कोसळू न खाली पडत होत्या. त्यांच्यािर
बसिलेले ध्िजाचे खांब मोडू न पडत होते. लढण्याचे प्रवशिण ददलेले ते गज प्रवतस्पध्यावच्या
हत्तीशी झुंजत होते. मदांध असलेले हत्ती मद नसलेल्या हत्तीिर जोराचा हल्ला करत होते. त्यांच्या
भयंकर वचत्काराने सगळे आसमंत दुमदुमून जात होते. हत्तींच्या पायाखाली दकत्येक पाईक
वचरडले जात होते त्यात कोणाच्या पायाखाली कोणता सैवनक मरत होता ते समजत सुद्धा नव्हते.
दकत्येक हत्तींिर सैवनक िार करत होते त्यामुळें ते जखमी होत होते ि त्याने वचडलेले ते हत्ती
सगळ्या रणभूमीत विध्िंस करत दफरत होते. त्यांच्या पायाखाली दोनही पिाचे सैवनक मारले
जात होते. त्या हत्तींना सांभाळणार्या सैवनकांची मोठीच पंचाईत होत होती. घाबरलेले सैवनक
जीिाच्या वभतीने सैरािैरा धाित होते. कांहींनी त्यांची शस्त्र फे कू न रणभूमीतून पोबारा के ला
होता. त्यामुळें मेलल्े या ि पळू न गेलेल्या सैवनकांची शस्त्रं मातीत विखरून पडलेली होती. त्यात
गदा, तलिारी, भाले, ढाली असे बरे च कांहीं होते. त्यात मेलेल्या सैवनकांची मुंडकी, हात, पाय
त्या शस्त्रांत अडकू न पडलेले ददसत होते. फक्त ठार माराियाचे हे एकच ध्येय त्या सैवनकांत ददसत
होते. कोण कोणाच्या सैवनकाला मारत आहे ते समजत नव्हते. शत्रूचा सैवनक ओळखणे दुरापास्त
होते. हातात वमळे ल ते शस्त्र घेऊन ि जर त्याचे शस्त्र गेले असेल तर जवमनीिर पडलेले शस्त्र घेऊन
तो सैवनक लढत होता. एकच गोंधळ झालेला होता. कोणाचे दकती मेले ते समजत नव्हते.
तेथे लढणारा प्रत्येक सैवनक जखमांनी भरलेला ददसत होता. तरी ते लढत होते. हिेत
सोडलेले बाण िेगांने खाली येत असत त्यांच्या टोकांना असलेल्या धारदार सुयावमुळें ते
सैवनकांच्या, घोड्यांच्या आवण हत्तींच्या अंगात घुसत होते. दकत्येक त्यामुळे तात्काळ मरत होते.

सैवनकांच्या मरतांना होणार्या ककं काळ्या ऐकित नव्हत्या. त्या ऐकाियाला येऊ नयेत म्हणून
रणिाद्ये आणखीन मोठ्या आिाजात िाजिली जात होती. कोणी बाणामुळें तर कोणी हत्तीच्या
पायाखाली तर कोणी हत्तीच्या सुळ्याने जखमी होऊन असें मरत होते. घोडेस्िार त्यांच्या
ददमाखदार घोड्यांिरून प्रवतस्पध्यावला आव्हान देत होते. त्यांचे सोन्याचे बाण शत्रूच्या अंगात
धुसत होते ि दकत्येक घोडेस्िार त्यामुळे त्यांच्या घोड्यािरून खाली कोसळत होते. दकत्येक िेगांने
धािणारे घोडे रथािरून उडी मारून जात होते. तशात कांहीं त्यांच्या तलिारीने रथाच्या
चालकाचे मुंडके उडित होते.
रथी त्यांच्या आिाक्यात येणार्या शत्रूपिाच्या पायदळातील सैवनकांचा धुव्िा उडित
होते. तसे पावहले तर ते युद्धाच्या वनयमांविरुद्ध होते पण ते कोण पहात नव्हते. कोणाचेच
कोणािर वनयंत्रण नव्हते. पक्त ठार मारणे एिढे एकच काम तेथे घडत होते.
अनेक हत्ती त्या त्या माऊताच्या ताब्यात रावहले नव्हते. ते धुमाकू ळ घालत होते. त्यातच
दकत्येक मारले जात होते. कांही हत्ती गोंधळल्यासारखे कांहीं काळ स्तब्ध उभे रहात ि नंतर
कोठे ही चाल करून जात त्यांच्या पायाखाली दकत्येक रथ ि त्यातील योद्धे ि सारथी मारले जात
होते. त्यामध्ये कोणाचा हत्ती कोणाच्या सैवनकाला मारील ते सांगता येत नव्हते. पांडिांचे हत्ती
कधी कौरिांच्या ि कधी त्यांच्याच पिाच्या सैवनकांना त्यांच्या पायाखाली तुडित जात होते.
त्यांच्या माहूतांना कांहीं वनयंत्रण करता येत नव्हते. हत्तीच्या पायाखाली वचरडलेले सैवनक जे
ओरडत ते ऐकू न अंगािर शहारं उठत होते. कांहीं हत्ती तोल गेल्यामुळे ककं िा मारले गेल्यामुळें
खाली कोसळत तेव्हां त्या खाली दकत्येक सैवनक मारले जात होते. दकत्येक घोडे ि त्यािरील स्िार
हत्तींच्या सुळ्याने मारले जात होते. चमकदार धार असलेले भाले जेव्हां फे कले जात तेव्हां त्याच्या
सुयांच्या चमकणार्या डोळ्यांना अंधेरी येत होती. फे कलेले भाले घोड्यांना छेदत होते ि त्यांमुळें
त्या घोड्याबरोबर त्यािरील स्िारसुद्धा कोसळत होते. त्यानेंच तो मरत होता. दकत्येक सैवनक
जखमाने भरलेले असले तरी लढत होते.
दकत्येक सैवनक त्यांच्या देिाची प्राथवना करत देिाच्या कृ पेची हाक मारत लढत होते.
दकत्येक त्यांच्या नातेिाईकांची आठिण करत लढत होते. अनेक पाईक घोड्याच्या पायाखाली
येऊन जखमी होत होते. दकत्येक त्यांची शस्त्रं घालिून बसले होते, दकत्येक त्यांच्या मृत
सहकार्यांच्या प्रेतात बसलेले होते त्यांच्या जखमा पहात. कांहीं मरण्याची िाट पहात विव्हळत
होते. दकत्येक तहानेने व्याकू ळ झालेले पाण्यासाठी कोठे वमळते कां म्हणून इकडे वतकडे पहात
होते. कांहीं शेिटचे िण मोजत रणभूमीत शांतपणे पडलेले होते. दकत्येक सैवनक खाली मरून
पडलेल्या सैवनकांच्या अंगािर पाय देत पुढे जात होते, त्यांना मावहत नव्हते तो शत्रूच्या प्रेतांिरून
जात आहेत कां वमत्रपिाच्या प्रेतािरून जात आहेत. सिवकडे विव्हळण्याचा आिाज ऐकू येत होता.

कांहीं भागात प्रेतांचा ढीग पडलेला होता तेथे कोणी लढत नव्हते. कांहीं शूरयोद्धे िवत्रय त्यांना
झालेल्या जखमामुळें नाउमेद न होता जमेल तसे लढत होते. ते त्यांच्या जखमामुळे विव्हळतसुद्धा
नव्हते. कांहीं मदव झालेल्या जखमांकडे पहात मोठ्याने हसत होते त्यांना त्या जखमा युद्धाच्या
आठिणीच्या वनशाण्या िाटत होत्या. कोणाच्याही चेहर्यािर दुःख नव्हते कीं, त्यांना लढतांना
इजा झाल्या त्यांचे म्हणणे असें होते कीं, ह्ा जखमाच आमच्या िवत्रय होण्याच्या खुणा आहेत.
कांहींचे रथ, घोडे हरिले होते ते दुसर्याच्या रथातून घोड्यािरून लढण्याचा विचार करत होते.
त्या लढाईत राजे सैवनकांना मारत होते ि सैवनक राजांना मारत होते. सगळीकडे एकच
आरडाओरड ऐकू येत होती. अशाररतीने त्या कौरि पांडिांच्या लढाईत मोठा नरसंहार होतांना
ऋषी, साध्य आवण चरण पहात होते आकाशातून. त्या भयंकर लढाईत ज्यात कोणी कोणाला दया
दाखित नव्हते, पांडिांची फळी वभष्मापुढे थोडी झुकल्यासारखे िाटत होते. वभष्म त्यांच्या
पांढर्या शुभ्र चांदीने मढिलेल्या रथात उभा राहून लढत होते. त्यांच्या रथािरील स्तंभािर ध्िज
झळकत होता त्यािर पांच तार्यांचे वनशाण होते. त्यांचे ध्िजस्तंभ ताडाच्या झाडाच्या खोडाचा
होता.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग बेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग त्रेचाळीसािा
संजय पुढे सांगत असतो, त्या पवहल्या ददिसाच्या दुपार आधी जे भयंकर युद्धा झाले त्यात
मोठा विनाश झाला होता. त्यामध्ये दुमख
ुव आवण कृ तिमवन, कृ प आवण सल्य आवण विहिंसती
तुमच्या मुलाच्या, दुयोधनाच्या आग्रहाखातर ठरितात की, ते वभष्मांना संरिण देतील.
अशाररतीने संरिण वमळाल्यािर वभष्म पांडिांच्या सैन्यात घुसतात. वभष्मांचा ताडाचा स्तंभ
त्यात लांबून ददसत होता. अरे राजा, पुढे असे ददसले कीं, छेड्डी, पांचाल, करुष ि काशीकर ह्ांच्या
मधून वभष्माचे लांबपल्ल्याचे बाण शत्रूचा नाश करत होते. त्याचे रथ ि त्यािरील ध्िज खाली
कोसळत होते. त्यात वमळालेल्या यशामुळें वभष्म रथातच नांचत होते. त्याच्या िाटेत येणार्या
हत्तीिर ते िार करत होते त्यांच्या नाजूक भागािर ज्यामुळें ते प्रचंड हत्ती मोठ्याने ककं चाळत
असतं. ते पाहून रागिलेला अवभमन्यू वभष्माच्या रथाकडे सरसािला. त्याचा ध्िज सोन्याचा होता
ि कर्नवका सारखा ददसत होता. तो वभष्म आवण त्यांना संरिण देणार्या योद्ध्यांच्या जिळ गेला.
त्याच्या धारदार बाणांने तो वभष्मांच्या ध्िजािर हल्ला करतो. अवभमन्यू वभष्म आवण त्यांना
संरिण देणार्या पांच योद्ध्याना आव्हान देतो. कृ तिमवनला बाण लागतो. सल्य ि इतर
पांचांनासुद्धा तो नऊ बाण मारतो. त्यानंतर एक बरोबर नेम धरून मारलेल्या बाणाने तो त्याच्या
प्रवतस्पध्याव सोनेरी स्तंभ पाडतो. दुसर्या एका बाणाने तो दुमुवखाचा सारथी मारतो. दुसर्या
बाणांने तो कृ पाचायांच्या धनुष्याचे टोक मोडू न टाकतो. त्यावशिाय तो महायोद्धा अनेक बाण
मारून सगळ्यांना बेजार करतो. त्याची वतरं दाजी पाहून देि प्रसन्न झाले होते. त्याची वतरं दाजी
पाहून तेथे लढणारे सगळे योद्धे त्याची तारीफ करत बोलतात कीं, तो अजुवनाचा पुत्र शोभतो.
त्याच्या धनुष्याचा टणत्कार गांडीिा सारखाच िाटत होता. वभष्म ते पाहून त्याच्यािर चाल
करून जातात. ते अवभमन्यूला नऊ बाण मारतात. त्यानंतर ते अवभमन्यूचा ध्िज पाडण्याचा प्रयत्न
करतात. त्यावशिाय त्याच्या सारथ्यालासुद्धा इजा करतात. त्याच िेळी कृ तिमवन, कृ प आवण सल्य
अवभमन्यूिर हल्ला करतात. तरी ते अजुवनाच्या मुलाचा पाडाि करू शकत नाहीत. मनैका
पिवतासारखा तो त्यांना तोंड देत होता. जरी त्या सहाजणानी त्याला घेरले होते तो न डगमगता
त्यांच्यािर बाणांचा िषावि करत होता. त्याच्या त्या भवडमारामुळें ते बेचैन झाले होते ि त्याच
िेळी अवभमन्यू जोरानी एक हसंहगजवना करतो. ते त्याचे युद्ध कौशल्य पाहून सगळे प्रसन्न झाले
होते. वभष्मसुद्धा त्याची ताररफ करत होते. वभष्म त्याच्यािर कांहीं बाण मारतात पण तो ते
तोडू न टाकतो. त्यानंतर तो नेमबाज नऊ बाण मारून वभष्माचा ध्िज खाली पाडतो. ते पाहून
सगळे राजे टाळ्या िाजिून त्याचे कौतुक करतात. तो ताडाचा ध्िजस्तंभ जोराने आिाज करत
जवमनीिर कोसळतो. ते पाहून वभष्माचा अवभमान दुखिला जातो. ते जोरांनी ओरडतात.
त्यानंतर त्या दोघात मोठे घनघोर युद्ध होते. त्यात वभष्म त्यांच्याकडील दैिी शस्त्रे िापरतात.

त्याने वभष्म अवभमन्यूला बाणाच्या हपंजर्यात अडकिून ठे ितात. ते पाहून पांडिांचे महाबलशाली
योद्धे अवभमन्यूच्या मदतीसाठी धािले. त्यात विराटाचा मुलगा, के कया बंध,ू सत्यकी, धृष्टद्युम्न
असें होते. त्यांच्या बरोबर त्याचा काका वभम सुद्धा तेथे िळला. ते सगळे वभष्मािर तुटून पडले.
वभष्माने पांचालच्या राजपुत्राला तीन बाण मारले. वभष्म त्याचा दुधारी बाण मारून वभमाचा
ध्िज खाली पाडतो. सत्यकीला तीन बाण मारतो. वभमाचा ध्िज पडल्यानंतर रागािलेला वभम
वभष्मािर कांही बाण मारतो. तो कृ पािरसुद्धा काहीं बाण फे कतो. कृ तिमवनािर आठ बाण मारतो.
विराटाचा मुलगा हत्तीिर बसलेला होता. तो अवभमन्यूला मदत करण्यासाठी पुढे होतो. तो मद्र
देशाच्या राजाला आिाज देतो. मद्र देशाचा राजा सल्य मात्र तो हल्ला चांगल्या प्रकारे परतितो.
विराटाचा हत्ती सल्याच्या रथाच्या दांड्यािरच पाय देतो. त्यात त्या रथाचे चार उत्तम घोडे
मरतात. त्यामुळें संतापलेला सल्ि एक लोखंडी शर (छोटा बाण) उत्तरािर असा फे कतो कीं,
त्यामुळें उत्तरा मरािा. ते धारदार शर उत्तराच्या अंगरख्यातून घूसून आत देहाला लागतो ि
उत्तरा बेहोष होतो. तो हत्तीिरून खाली पडतो. त्याचा त्या हत्तीिरील ताबा रहात नाही. ते
पाहून सल्य त्याची तलिार घेऊन त्याच्या मोडक्या रथातून उतरतो ि विराटाच्या मुलाकडे जाऊ
लागतो. उत्तराचा भाऊ पहातो कीं सल्याने त्याच्या भािाला मारले ि स्ितः कृ तिमवनच्या रथातून
पळत आहे तो संतापतो ि त्याचे मोठे धनुष्य उचलून तो सल्यला मारण्यासाठी वनघतो. ते त्याच्या
धनुष्याने सल्यािर बाणांचा भवडमार करतो. ते पाहून कौरिांच्या बाजूचे सात रथी त्याला घेराि
घालतात. ते सल्याला संरिण देण्याच्या उद्देशाने ते करतात. ते सात राजे होते, िृहद्वल, कोसालचा
राजा, मगधाचा जयत्सेना, आवण रुकमराठा, जो सल्यचा मुलगा होता, हिंद आवण अनुहिंद,
हसंधूचा राजा जयद्रथ आवण सुदविण आवण बृहदित्रचे सैवनक होते. ते सगळे उत्तराच्या भािािर,
स्िेतािर तुटून पडले. त्यांच्या बाणांचा िषावि असा होता जसे मुसळधार पाऊस डोंगराच्या
माथ्यािर कोसळतो. स्िेता त्या सगळ्यांना पुरून उरला होता. त्यांचे वतरकमटे मोडू न गेल.े तरी
ताबडतोब ते निीन वतरकमटे घेतात. त्यानंतर ते स्िेतािर सात बाण मारतात. त्यासरशी स्िेता
ते निीन घेतलेले वतरकमटेसद्ध
ु ा तोडू न टाकतो. ते पाहून ते सगळे सात िीर जोरा जोरानो ओरडू न
स्िेतािर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतात. ते स्िेताच्या ददशेने शर फे कण्यास सुरूिात करतात.
स्िेता तेसुद्धा उडिून लाितो. त्यानंतर स्िेता त्या प्रत्येकाला बाणाने जखमा करू लागतो. त्यातील
एक रुकमराठाच्या अंगात घुसतो. त्याने रुकमराठा त्याच्या रथाच्या टपािर बेशुद्ध होऊन पडतो.
त्याचा सारथी िेळ व्यथव न दिडता त्यांचा रथ तेथून बाहेर काढतो. स्िेता आता उरलेल्या सहा
जणांना घेरतो. त्यांचे ध्िजाचे स्तंभ तो मोडू न टाकतो. त्या सहाजणांचे रथ तो वनकामी करतो ि
त्यांच्यािर सतत बाणांचा िषावि करत असतो. त्यांना पाडल्यािर स्िेता सल्याच्या मागे वनघतो.
ते पाहून कौरिांच्या सैन्यातून मोठ्याने ओरडा सुरू होतो. त्यानंतर दुयोधन वभष्माबरोबर
स्िेताच्या मागे पाठलाग करू लागतात. अशाररतीने ते सल्याला मृत्यूच्या दाढेतून सोडितात.
त्यांच्यात मोठी लढाई प्रारं भ होते. ती लढाई पाहून कोणाच्याही अंगािर कांटा उभा राहील असें

होते ते युद्ध. रणभूमीत रथ, हत्ती असें विखुरलेले होते कीं,त्यातून िाट काढणे सोपे नव्हते. त्यानंतर
वभष्म सगळ्या पांडिांच्या दोस्तांिर बाणांचा िषावि करू लागतात, त्यात अवभमन्यू, सत्यकी,
के कया, वभमसेन, विराट, धृष्टद्युम्न, छेड्डी असे होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग त्रेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग चव्िेचाळीसािा
धृतराष्ट्र विचारतात, जसा तो महान योद्धा सल्याच्या रथाकडे जात होता, पांडि आवण
कौरिांनी काय के ले अरे संजया? त्यािेळी शंतनुच्या मुलाने काय के ले मला सगळे सांग.
संजय सांगतो, अहो राजा, पांडिांच्या सरसेनानीला मदत करण्यासाठी सगळे पांडिांचे
सेनानी स्िेताच्या पाठीशी उभे रावहले. त्यानंतर एक तुंबळ युद्ध झाले. ते सगळे वभष्माच्या रथािर
तुटून पडले. त्या भयंकर युद्धाचा िृतांत मी आता तुम्हाला सांगतो. वभष्माने त्याच्या अवधकारात
असलेल्या अनेक रथांचा िरचा भाग ररकामा के ला. त्यानंतर तो प्रवतस्पध्यांच्या रथािर बाणांचा
िषावि करू लागला. त्यामुळें अनेकांची डोकी उडिली गेली. तो सूयावसारखा चमकणारा आकाशात
बाण सोडत होता त्यामुळें सारे आकाश अंधकारमय झाले होते. त्याच्या मार्यामुळें त्याच्या
भोिती जमलेले त्याचे शत्रू दूर पळू न गेल.े त्या धमासान युद्धात बरे च िीर मारले गेले. त्यामध्ये
वचलखत घातलेले प्रचंड हत्तीसुद्धा मारले गेल.े अनेक रथांचा चुराडा झाला. रथािर रथ आवण
घोड्यांिर घोडे पडलेले ददसत होते. िवत्रयाला शोभेल असा मृत्यू त्यांना वभष्माने ददला होता. ते
सगळे स्िगावला जात होते. त्या धुमश्र्चक्रीमुळें घाबरलेले हत्ती सैरािैरा धाित होते त्यांच्या
पायाखाली दकत्येक चुरडले जात होते. सारथी मारले गेल्यामुळें अनेर रथ िेडेिाकडे जात होते ि
त्यािरील योद्ध्याला त्यािरून लढणे शक्य होत नव्हते. त्या गोंधळामुळें माती हिेत उडू न
िातािरणात धुळीचे साम्राज्य पसरले होते. कोण कोणाला मारतोय तेसुद्धा त्यांना समजत नव्हते.
असंख्य धनुष्यांचे टणत्कार आसमंत दणाणून सोडत होते. त्या काळोखीत योद्धे के िळ अंदाजाने
बाण सोडत होते. नेमबाजीला िािच नव्हता. त्याच िेळी रणिाद्ये जोराने िाजिली जात होती
त्यांच्या आिाजाने आणखीन गोंधळ उडिला होता. कोणी बोलले तर ते ऐकू येत नव्हते. रथ, घोडे
अशी साधनं नष्ट झाल्यामुळें दकत्येक योद्धे युद्धभूमी सोडू न पळू न जाताना ददसत होते. पळू न
जाणारे सुद्धा जबर जखमी होते. इजा झाली नाही असा एकही नव्हता. त्या लढाईत स्िेतांने अनेक
कौरिांचा नाश के ला होता. अनेक राजे ि त्यांचे नातेिाईक त्यांने ठार मारले होते. शेकडो रथांचे
सारथी त्यांची डोकी उडिली गेल्यामुळें त्यांचे रथ उलटून पडले होते ि त्यातील िीर सुद्धा गारद
झाले होते. स्िेतांने असंख्य योद्ध्यांना यमाकडे थेट पाठिलेले होते. स्िेताचा तो जोर पाहून
वभष्माला संरिण देण्यासाठी गेलल
े े तेथून परतत होते, त्यांना त्यांच्या जीिाची जास्त काळजी
िाटत होती. स्िेताच्या बाणाच्या आिाक्या बाहेर जे कौरि उभे होते ते अिाकु् होऊन ते पहात
होते. नरसंहार होतांना ददसत होता. त्या वस्थतीत तो महारथी वभष्म धैयावने तेथे रणभूमीत उभा
राहून एकटा स्िेताशी लढत होता. वभष्माच्या मार्यांने घाबरलेले िीर त्याच्या आिाक्याबाहेर
पळू न जात होते. वभष्म पांडिांच्या अनेक फौजा नष्ट करत होता. स्िेताच्या मुखािरील हास्य

पाहून वभष्म वचडला ि उत्स्फू तवपणे त्याच्या अंगािर चाल करून गेला. वभष्माच्या विविध
प्रकारच्या बाणांनी स्िेताला घेरले होते. ते दोघे एकमेकांिर चालून गेले जसें वचडलेले िाघ
जातात. स्िेताने वभष्माला बाणांच्या हपंजर्यात कै द करण्याचा प्रयत्न के ला. ते असें लढत होते जणू
एकमेकांचा जीि घेणार आहेत. वभष्माची िमता अशी होती ककं तो एका ददिसांत सगळे पांडिांचे
सैन्य खतम करू शकत होता. परं तु, स्िेतामुळें ते शक्य नव्हते. ते पाहून पांडिांच्या बाजूचे सगळे
खूष ददसत होते. ते पाहून संतापलेला दुयोधन त्याची फौज घेऊन पांडिांच्या ददशेने वनघाला. ते
पावहल्यािर स्िेता वभष्माला सोडतो ि दुयोधनाच्या मागे जातो. स्िेताचा राग इतका होता कीं,
तो त्या दुयोघनाचे सगळे सैन्य उध्िस्त करतो जसे िादाळांनी होते. िृत्र आवण िसिाच्या लढाईची
आठिण ऋषींना झाले जे ते युद्ध पहात होते. स्िेतांने जोरात सात बाण मारले वभष्मािर. त्यामुळें
विरश्रीने उत्मत्त झालेला वभष्म स्िेताला अडितो. तो स्िेतािर दहा बाण मारतो. त्याच्या
बदल्यात स्िेतांने बािीस बाण त्याच्यािर फे कले. ते पाहून सगळे आश्र्चयव करू लगले. त्यानंतर
मोठ्या आत्मविश्र्िासांने स्िेता वभष्माचे धनुष्य मोडू न टाकतो. त्यानंतर एका मोठ्या धारदार
बाणाने तो वभष्माचा ताडाचा ध्िजस्तंभ कापून टाकतो. तो उं च खांब कोसळतांना पाहून तुझे
मुलगे समजले कीं, वभष्म त्याखाली अडकणार. तशी कल्पना पांडिांनी सुद्धा के ली ि ते पहात
होते काय घडत आहे. त्यानंतर कौरिांचे लोक वभष्माला संरिण देण्यासाठी सरसािले. ती लढाई
पहाणारे बोलत होते कीं, एक तर वभष्म मरे ल ककं िा स्िेता मरे ल. ते ऐकल्यािर दुयोधन वभष्माला
संरिण देण्यासाठी आणखीन फौजा पाठितो. त्यामध्ये िवल्हक, कृ प, कृ तिमवन, सल्य होते.
त्यावशिाय जरासंधाचा मुलगा, विकणव, वचत्रसेन, विहिंसती मोठ्या िेगांने त्या ददशेने वनघाले. ते
चहोबाजूने स्िेतािर बाण मारत होते. स्िेता कांहीं कमी नव्हता तो त्याच्या चलाखीने कांहीं बाण
त्यांच्यािर असें मारतो कीं ते जखमी होऊन युद्ध करण्याच्या लायकीचे रहाणार नाहीत. त्यानंतर
स्िेता वभष्माचे धनुष्य पुन्हा तोडू न टाकतो. त्यानंतर वभष्म आणखीन एक धनुष्य घेतो ि स्िेतािर
बाण फे कतो. त्यामुळें वचडलेले पांडिांचा सरसेनापती वभष्मािर चाल करतो त्याला अनेक जागी
जखमी करतो. ते सगळे पहात रहातात. अशाररतीने वभष्माला शह देणारा योद्धा आहे हे पाहून
सगळे ऋषी ि देि आश्र्चयव करत होते. ते पाहून दुयोधन भलताच बेचैन ददसत होता. सगळ्यांना
िाटले कीं, आता वभष्माला स्िेता ठार मारणार. त्यांनतर तुमचा आजोबा देिव्रत, रागािलेला
ददसला. त्याचा ध्िज मोडणारा ि कौरिांच्या सैन्याची धुळधाण उडिणारा स्िेता सगळ्यांच्या
नजरे त भरला. वभष्माने पुन्हा त्याच्यािर बाण मारले पण ते सगळे बाण स्िेताने परतिले. वभष्म
इतका वचडला कीं, तो त्याचे धनुष्य फे कू न देतो. दुसरा मोठा वतरकमटा उचलतो ि सात मोठे
बाण मारून स्िेताचे घोडे मारून टाकतो. त्यानंतर स्िेताचा ध्िजस्तंभ मोडू न टाकतो. स्िेताच्या
सारथ्याचे डोके कापून टाकतो. ते झाल्यािर स्िेता महारथी योद्धा न डगमगता रथातूबन उडी
मारून खाली उतरतो, त्याच्यािर वभष्म सतत बाणांचा िषावि करत असतो, स्िेता हाताने
फे काियाचे शर िापरू लागतो वभष्माच्या विरुद्ध लढण्यासाठी. त्यानंतर मोठ्या आिाजात तो

योद्धा वभष्माला बोलतो, "थांब थोडािेळ, पहा मी काय करतो", असें बोलून तो सापाचे विष
असलेले शर वभष्मािर फे कतो. वभष्म न घाबरता ते शर त्याच्या बाणाने तोडू न टाकतो. ते पाहून
तुझे सगळे सैवनक आनंदाने ओरडू लागतात. त्याचे सगळे शर वभष्मांने तोडल्यामुळें तो िवत्रय
संतापाने वििेकहीन होतो. तो तरी हसत हसत गदा घेतो ि वभष्माला आव्हान देतो. तो गदाधारी
सािात यम असािा असें िाटत होते. तो गदा घेऊन वभष्मािर चाल करून जातो. त्याचे फटके
अडित वभष्म रथातून उतरतो. स्िेता रागाच्या भरात त्याची गदा वभष्माच्या रथाच्या ददशेने
फे कतो. वभष्माला मारण्यासाठी फे कलेली गदा रथािर आदळल्यामुळें त्या रथाचा नाश होतो. ती
मंतरलेली असल्यामुळे त्याबरे बर तो रथ जळू न खाक होतो त्यात वभष्माचा ध्िज आवण स्तंभ
दोनही जळू न जातात. वभष्म आता जवमनीिर युद्ध करण्यास सज्ज होतो. त्याला मदत
करण्यासाठी सल्य आवण इतर योद्धे पुढे होतात. वभष्म त्यांच्या रथातून स्िेताच्या ददशेने जाऊ
लागतो. त्यािेळी वभष्माला आकाशातून एक मोठा आिाज ऐकू येतो, तो स्िगीय आिाज त्याच्या
भल्यासाठी होता. तो आिाज त्याला सांगतो कीं, "अरे वभष्मा िेळ न दिडता त्याला मार, ह्ािेळी
मारलेस तर तुझा विजय होईल". ते ऐकल्यािर वभष्माला जोर येतो. आपण स्िेताला आता मारू
शकतो ते तो समजतो. पांडिांपैकी दकत्येक त्याच्या मदतीला धािले. त्यात सत्यकी, वभम,
धृष्टद्युम्न, के कया बंधू, धृष्टके तू,अवभमन्यू असे होते. त्यांना येतांना पाहून द्रोण, सल्य कृ प पुढे
सरसािले वभष्माला मदत करण्यासाठी. पांडिांच्या लोकांनी अशाररतीने स्िेताला पूणव संरिण
ददल्यामुळे स्िेता तलिार घेऊन वभष्माच्या धनुष्याला तोडतो. वभष्म समजतो कीं, ही िेळ गेली
तर स्िेताला तो मारू शकणार नाही म्हणून तो दुसरा वतरकमटा घेऊन नेम धरून बाण मारतो
स्िेताच्या ददशेने मारणार तों तो पहातो कीं, वभम त्याच्या ददशेने येत आहे. वभमसेन वभष्माला
सहा बाण मारतो. त्याला उत्तर म्हणून देिव्रत त्यांच्यािर कांहीं बाण फे कतो. अवभमन्यू, सत्यकी,
वभष्मािर बाण मारत असतात ज्यामुळें देिव्रताचे वचत्त विचलीत होते. सत्यकीसुद्धा वभष्मािर
बाणांचा िषावि करू लागतो. त्या सगळ्या योद्ध्यांना आिरत वभष्म स्िेताकडे सरकत होते.
वभष्म ब्रह्मास्त्र असलेला तो बाण काढतो स्िेताला मारण्यासाठी. आकाशातील देि,ऋषी, उरुग,
असें सगळे ते पहात असतात. पाताळातून वपशाच्च सुद्धा ते युद्ध पहात असतात. ते ब्रह्मास्त्र
असलेला बाण स्िेताच्या वचलखतातून आरपार जाऊन जवमनीत घूसतो. त्यािेळी सूयव
मािळतीकडे झुकलेला होता. स्िेता मरतो. ते पाहून पांडिांच्या बाजूचे सगळे कष्टी होतात.
दुसर्या बाजूला कौरिांच्या टोळीत आनंदीआनंद ददसतो. ते मोठ्या जोरांने आनंद व्यक्त
करण्यासाठी ढोलकी िाजिू लागतात. त्याच्या मृत्यूने वशखंडी ि इतर सगळे पांडि हचंता करू
लागतात. त्यांचा सरसेनानी कामी आला म्हणून धनंजय ि कृ ष्ण त्या ददिशीचे युद्ध थांबिण्याचा
वनणवय घेतात. त्या ददिशीच्या लढाईिर सगळे चचाव करू लागतात, आपापल्या तंबूत जाऊन.
युद्धाचा पवहल्या ददिसा भाग चव्िेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग पंचेचाळीसािा
धृतराष्ट्र विचारतो, "मला सांग संजया, स्िेता मेल्यािर ते पांडिांचे ि पांचालांचे शूरिीर
काय करतात"? "अरे संजया, आमच्या ह्ा विजयामुळे मला फार हषव होत नाही, मला जे होत
आहे त्याबद्दल लाज िाटत आहे. कु रू घराचे प्रमुख आमच्यािर फार प्रेम करतात. युवधष्ठीराच्या
वभतीने माझ्या मुलांने त्यांच्या कडू न संरिण मावगतले ि ते देण्याचा शब्द त्यांने ददला. त्यानंतर
ते सगळे घडत गेले, ती पंडुची मुलं अनेक प्रकारच्या त्रासातून गेली. त्यांनी दकती त्रास विनाकारण
सहन के ले त्याच्या आठिणीने मला िाईट िाटते. त्याला कारण माझा नालायक मुलगा आहे.
स्िेता युवधष्ठीराला प्रामावणक होता म्हणून मेला, हे घडत आहे कारण माझा नालायक मुलगा
आहे. तो मेल्यािर कोणत्या लोकांत जाईल कळत नाही. वभष्माला, कृ पांना, द्रोणांना, मला, तुला,
गांधारीला िासुदेिाला कोणा कोणाला हे युद्ध नको होते पण एका माणसाच्या हट्टाखातर दकती
माणसं मरत आहेत पहा. हे युद्ध वभमाला नको होते, अजुवनाला नको होते, नकू ल ि सहदेिाला
सुद्धा नको होते तरी ते दुयोधनाच्या पापी प्रिृत्तीने होत आहे. विदूर, भागवि, व्यास ह्ांपैकी
कोणालाही ते नको होते. फक्त माझ्या कांहीं मूखव मुलांना पावहजे होते. माझा मुलगा नेहमी त्या
कणावचा ि शकू नीचा सल्ला घेतो ते त्याच्या मनात पांडिांबद्दल विष भरत असतात. मला सांग,
त्यानंतर पाथव काय बोलला? त्याला कृ ष्णाची साथ अजून आहे कां? मला मात्र अजुवनाची फार
वभती िाटते. कुं ती भाबीचा हा पुत्र सव्यसाची आहे. इं द्रासारखा शूर आहे. त्याच्याकडे सगळी दैिी
शस्त्रं आहेत, जर तो रागािला तर सगळ्यांचा नाश करेल. त्याच्या नुसत्या आठिणीने मला भय
िाटते. दुसरा मला वभिितो तो आहे पांचालांचा मुलगा यज्ञज धृष्टद्युम्न. आता मला सांग स्िेता
गेल्यांनतर कोण सरसेनानी होत आहे पांडिांच्या बाजूला"? मला मावहत आहे पांडिांचे वचत्त कसे
भडकलेले असेल. त्या कल्पनेने माझी शांती संपलेली आहे. मला पुढे काय होते ते सांग", संजय
पुढे सांगतो, "अहो राजन, आपण सगळा दोष तुमच्या मुलािर टाकता हे योग्य नाही. जेव्हां
कारिाई कराियाला पावहजे तेव्हां तुम्ही मुलाचे ऐकत होता ते चुकला नाहीं कां"? आग
लागल्यािर विहीर खोदण्यासारखे आहे हे आपले दुःख दाखिणे. दुपार उलटल्यािर त्या सुमारास
स्िेताचा िध झाला. विराटाचा मुलगा शंख जो त्याच्या शौयावसाठी प्रवसद्ध होता त्याने कृ तिमवन
आवण सल्याला अडकिले होते. कारण सल्य कृ तिमवनाच्या रथात होता. त्याला पाहून शंख एक
मोठे धनुष्य घेऊन कृ तिमवनाच्या ददशेने जाऊ लागतो. त्याचा संताप अनािर होता. मद्र देशाचा
राजा सल्य त्याला माराियाचा होता. तो सल्याकडे जात आहे ते पाहून तुमच्या सैन्याचे सात िीर
त्याला घेराि टाकतात. ते पाहून युवधष्ठीराला फार काळजी िाटू लागते. अजुवन शंखाला संरिण

देण्यासाठी पुढे सरसाितो. वभष्माच्या आिाक्यात तो येऊ नये असे के ले जात होते. त्यानंतर वभष्म
आवण अजुवनात युद्ध सुरू होते. ते पाहून सगळे मोठ्या मोठ्यानो ओरडू न त्यांचा उत्तेजन देत
असतात. ते पहाण्यासाठी बाकीचे सगळे योद्धे त्यांच्या छोट्या लढाया बंद करून ते पहाण्यास पुढे
होतात. दोनही बाजूचे िीर ते द्वंद्व पहाण्यासाठी उत्सुक असतात. ते होत असतांना सल्य गदा
घेऊन रथातून उतरला ि शंखाच्या घोड्यांना तो मारतो. शंख त्याचा रथ वनकामी झाला म्हणून
तलिार घेऊन रथातून उडी मारून खाली उतरतो. शंख त्िररत अजुवनाच्या रथात वशरतो, त्यामुळे
सल्य त्याला कांहीं करू शकत नाही. वभष्म त्याच्या धनुष्यातून असंख्य बाण फे कतो ज्यामुळे सगळे
आकाश भरून जाते. त्या आकाशात फे कलेल्या बाणांमुळें पांचाल, के कया आवण मत्स्य देशाचे
अनेक िीर मृत्यूमुखी पडतात. त्याबरोबर कौरिाचेसुद्धा वततके च मरतात. द्रुपादाकडे वभष्म
सरकतो, तेथे तो त्याच्याच नातेिाईकांना बाणाने मारत रहातो. त्या मारामुळें द्रौपदाचे सैन्य
झपाट्याने कमी होत होते. वभष्म असा चमकत होता कीं, पांडिांचे सैन्य त्याला पाहू शकत नव्हते.
पांडिांचे सैन्य पहाते कीं, त्यांना कोणी संरिण देत नाही वभष्माच्या हल्ल्यापासून ते सगळी कडे
पहात असतात की कोणी त्यांना त्या बाणांच्या िषाविापासून िाचिेल, पण कोणी नसते. वभष्माचे
सत्र जोरात चालू होते. त्यांचा संहार होत होता. त्या मरणार्या योद्ध्यांच्या ककं काळ्या ऐकित
नव्हत्या. वभष्माच्या दकत्येक बाणात विष होते त्यामुळे सैवनक िेगांनी मरत होते. सगळीकडे
पांडिांच्या फौजा मरून पडलेल्या ददसत होत्या. सूयव मािळला होता ि सगळीकडे अंधार झाला
होता. वभष्म त्या रणात एकटाच उभा होता. अजुवन त्या ददिसाची लढाई संपितो ि उरलेल्या
सैन्याला छािणीकडे पाठितो. युद्धाचा पवहला ददिस भाग पंचेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग सेहेचाळासािा
संजय पुढे सांगतो. दोनही बाजूचे सैवनक आपापल्या छािण्यात गेले, दुयोधन मात्र फारच
खूष ददसत होता. वभष्म अजून त्याचा राग आिरू शकलेला नव्हता. अशािेळी युवधष्ठीर झप झप
पािले टाकत िासुदेिाच्या तंबूकडे जात होता. तो फार हचंता करत असल्याचे ददसत होते.
स्िेताच्या मृत्यूमुळे तो फारच व्यवथत होता. वभष्माच्या वहम्मतीची त्याला कल्पना होती.
कृ ष्णाच्या कडे गेल्यािर तो त्याला बोलतो. "अरे कृ ष्णा तो महारथी वभष्म त्याच्या बाणांने माझे
सगळे सैन्य मारून टाकील, असे जर होणार असेल तर आपण काय कराियाचे"? "वभष्माशी िैर
करून आपण मोठी चूक के ली आहे असें मला िाटते. त्यापेिा मी िनात जाणे पसंत करतो. जसे
दकडे माकोडे मारािेत अशाप्रकारे तो माझे योद्धे यमाकडे पाठित आहे. एका राज्यासाठी एिढा
नरसंहार करणे दकतपत रास्त आहे ते मला समजत नाही. माझे बंधस
ू ुद्धा त्याच्या बाणांने जखमी
झाले आहेत. त्याच्या माझ्यािरील प्रेमाची फार मोठी ककं मत ते देत आहेत. अशा साठी जीि
घालिणे दकतपत योग्य आहे ते समजत नाही. त्यापेिा घोर तपस्या करणे मला जास्त योग्य
िाटते. माझ्या खातर माझे लोक अशाररतीने मारले जात आहेत हे मला अवजबात आिडत नाही.
वभष्म त्याच्या स्िगीय शस्त्रांनी माझे शूर योद्धे ठार मारत आहे कारण ते त्याच्या तुलनेने फार
छोटे आहेत. ही समतुल्यबळाची लढाई ठरत नाही. मला सांग माधिा, मी काय करािे म्हणजे हे
थांबिता येईल. अजुवन लढाईत मनापासून भाग घेत नाही हे मी पहात आहे. मला ददसते की एकटा
वभष्म प्राणपणाने लढत आहे. वभमसुद्धा चांगला लढत आहे. ते दोघेसुद्धा िवत्रयासारखे लढत
आहेत. आपल्यामध्ये एकच धनंजय आहे जो वभष्म आवण द्रोणांना आिरू शके ल पण तो विशेष
उत्साहाने लढत नाही असें मी पहात आहे. असेंच होत असणार तर लिकरच आपले सगळे सैन्य
वभष्म ि द्रोण नष्ट करतील मग कसले युद्ध आपण हजंकणार"?
असें बोलून तो पाथव गप्प बसतो, कृ ष्णाच्या उत्तराची िाट पहात. युवधष्ठीराची ती अिस्था
पाहून कृ ष्ण बोलतो. "असा दुःखी होऊ नकोस. तुझे सगळे भाऊ जबरदस्त योद्धे आहेत, त्यावशिाय
सत्यकी, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न असे िीर तुझ्याकडे असतांना अशाप्रकारे हात पाय गाळणे तुला
शोभत नाही. त्यावशिाय अनेक उत्तम योद्धे तुझ्या बाजूने लढत आहेत त्यात वशखंडी आहे
वभष्माचा काळ, मग तू असा घाबरून जातोस हे योग्य नाही".
ते ऐकल्यािर युवधष्ठीर बोलतो, "अरे वप्रशताच्या घराण्याच्या शूर योद्ध्या, धृष्टद्युम्ना,
ह्ापुढे तू पांडिांच्या सेनच
े ा सरसेनापती असशील. पुरातन काळी जसे कार्तवकेयाने देिांचे सौन्य
पुढे नेले तसे आता तू आपले सैन्य हजंकण्यासाठी पुढे नेणार आहेस. तुझ्या मागून आम्ही सगळे

म्हणजे मी स्ितः. वभम, अजुवन आवण माद्रीचे नकू ल ि सहदेि त्यांच्या फौजावनशी लढणार आहोत.
कौरिांचा पराभि करणे हे आपलं ब्रीद असेल".
ते ऐकू न आनंदी झालेला धृष्टद्युम्न बोलतो, शंभूंनी ददलेल्या आदेशानुसार मी द्रोणाचा िध
करणार आहे, त्यासाठी मी वभष्माला तोंड देणार आहेच. त्यांच्या बरोबर कृ प, सल्य, जयद्रथ
आवण द्रोण ह्ांना वभडणार आहे, माझ्या सौवनकांच्या सहाय्याने. त्या बरोबर आपले मदव योद्धे
माझ्यासह येणार आहेत. कौरिांचा पराभि करण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आलो आहोत. त्याचे
ते आिाहन ऐकल्यािर पांडिांच्या बाजूचे योद्धे एका सुरात ओरडू न त्याला अनुमोदन दशवितात.
त्यानंतर युवधष्ठीर त्या निोदीत सरसेनापतीला सांगतो, क्रौंचरुम नांिाचा व्युह रचाियाला
पावहजे. त्या रचनेमुळें आपल्या शत्रूचा आपण पाडाि करू शकू . प्राचीन काळी तो बृहस्पतीने
इं द्राला वशकिला होता, दानिांचा पराभि करण्यासाठी.
धृष्टद्युम्न दुसर्या पहाटे धनंजयाला सैन्याच्या आघाडीला ठे िण्याचा वनणवय घेतो. अजुवनाच्या
रथािरील ध्िज ि त्याचा स्तंभ ददमाखाने चमकत होते. ज्या रथाला तो स्तंभ जोडला होता
त्याबरोबर तो तरं गत येत होता. त्याच बरोबर गांडीिधारी त्याच्या रथात शोभत होता. त्याच्या
फौजे बरोबर कुं तीभोज आवण सैव्य त्याचे संरिक म्हणून तयार होते. त्यावशिाय देशनवचा राजा,
प्रयागचा राजा, अनुपक, दसेरक, दकराट मोक्याच्या जागी योजलेले होते. युवधष्ठीर त्याच्या सह
असलेले पतश्र्चर, हूण, पौरि, वनषाध घेऊन मागची आघाडी धरून होते. त्यांच्या सह वपशाच्च,
कुं डविश, मंदक, लडाख, तंगण आवण उद्र हे होते. अहो धृतराष्ट्र, त्यावशिाय शरि, तुभ
ं ूम, ित्स,
नकु ल त्यांच्यात होते. पांडिांपैकी नकू ल, सहदेि अजुवनाच्या डाव्या बाजूस होते. ते सगळे दहा
हजार गाड्यात होते. त्यावशिाय मागून येणार्या दकत्येक हजार गाड्या होत्या. त्या सगळ्या
आघाड्यांच्या बाजूनी हत्तीदल चालणार होते. ते असें ददसत होते जसे काय डोंगरच चालत आहेत.
सौन्याची मागची बाजू विराट, काशीनरे श, छेड्डीचा राजा त्यांच्या दकत्येक हजार सैवनकांसह सज्ज
होते. अशा तयारीने पांडि सूयव उगिण्याची िाट पहात होते. त्या सगळ्या सैन्याचे कपडे सुशोवभत
होते. त्यांच्या छत्र्या महागड्या होत्या. ते सगळे सूयावच्या उगित्या दकरणांत चमकत होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग सेहच
े ाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस : भाग सत्तेचाळीसािा
संजय सांगत असतो, एक सशक्त व्युह रचना, जीला क्रौंच म्हणतात ती तयार झाली होती.
आपला मुलगा कृ पाचायांना बोलतो, सल्य, सोमदत्ताचे मुलगे आवण विकणव, अश्र्ित्थामा तसेंच
बंधू दुःशासन तसेंच इतर त्यांच्या दोस्त राजांना उद्देशून, "आपण सिव शस्त्र सज्ज आहोत, युद्ध
विद्येत प्रिीण आहोत, धमवशास्त्राचा चांगला अभ्यास आहे, आपण प्रत्येक महारथी आहोत, तुम्ही
एक एक सगळ्या पांडिांच्या सैन्याचा खतमा करणारे अहात, अशात जेव्हां आपण एकत्र होऊन
त्यांच्याशी लढणार असल्यािर विजय आपलाच होणार असें मी समजतो. त्यात पुनः वभष्मासारखे
आपले सेनापती आहेत, त्याना तुम्ही संरिण द्याियाचे आहे त्यासाठी मी नेमतो संस्थनेय,
सुरसेना, िेवनक, कु कु र, शत्रूंजय, दुःशासन, विकणव, रुवचक, वत्रगतव, मद्रक, यिन, नंद, उपनंद,
वचत्रसेन, मवणभद्रक हे ते संरिणाचे काम करतील. तुम्ही प्रत्येकजण तुमच्या फौजावनशी ते कराल.
वभष्म ि द्रोण पाथावला अडिण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. ते दोघे मोठी फौज घेऊन पांडिांनी
रचलेला व्युह फोडण्याच्या तयारीला लागतात. द्रोणाचायांबरोबर कुं तल असतात. दशनव आवण
मगध त्यांना मदत करण्यासाठी असतात. त्यामध्ये विदभी, मेलक, करण, प्रिणव, आवण गांधारी,
हसंधूसौिीर, वसिी, िस्तीस त्याच्या सैवनकांबरोबर असतात. ते वभष्माच्या मागोमाग असतात.
शकू नी द्रोणांना संरिण देण्यासाठी नेमला जातो. त्या मागोमाग दुयोधनाच्या सेनेत त्याचे सगळे
बंधू, अश्र्िक, विकणव, िामन, कोसल, ददाव, िृक, िूद्रक, मािला असे सगळे मोठ्या आनंदाने
लढण्यासाठी तयार होतात. त्यावशिाय भुररश्र्िर, साल, सल्य, भागादत्त, आणखीन विद ि
अनुहिंद संरिणाच्या आणखीन आघाड्या सांभाळत होत्या. सोमदत्त, सुशमवन, सुदाविण
कं बोजचा राजा, सतयुस, श्रृतयूस, हे उजिी बाजू पहात होते. अश्र्ित्थामा कृ प कृ तिमवन, जे सतित
घराण्याचा आहे, एक फार मोठे सैन्य घेऊन सगळ्या सैन्याच्या मागे उभे झाले आहे. त्यांच्या मागे
अनेक छोट्या मोठ्या राज्यांचे राजे जसे के तुमत ि िसुदन काशीच्या राजाचा मुलगा, त्यांच्या
फौजा सज्ज राखून होते. युद्ध सुरू होण्याकरता शंखू िाजिले जात होते. सैवनक मोठ्याने ओरडत
होते. वभष्माने त्याचा शंख िाजिला. त्यानंतर कौरिांच्या सैन्याचे नगारे , ढोलकी िाजू लागली.
त्या बरोबर पांडिांचे शंख िाजिू लागले. माधिाने त्यांचे पांङचजन्य, अजुवनाने त्याचे देिदत्त
िाजिाियाला सुरूिात के ली. वभमाने त्याचे भलेमोठे पौंड्र िाजिाियाला सुरूिात के ली.
युवधष्ठीराने अनंतविजय िाजिले, नकू ल ि सहदेिांनी सुघोष ि मवणपुष्प काढले. त्याप्रमाणे,
काशीचा राजा, सैव्य, वशखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्यकी, पांचालांचे पुत्र ि द्रौपदीचे पुत्र असे
सगळे आपापले शंख िाजितात. त्या सगळ्या शंखांच्या आिाजाने आकाश फाटले. अशाररतीने
ते कु रु ि पांडि एकमेकांिर चालून गेले.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग सत्तेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग अठ्ठेचाळीसािा
धृतराष्ट्र विचारतात, "माझे ि पंडुचे युद्धासाठी सज्ज झाले, कोणी पवहला िार के ला"?
संजय सांगतो, सगळे सज्ज झाले होते तेव्हां योद्धे कांहीं काळ थांबलेले होते. त्यानंतर तुमचा
मुलगा त्याच्या सैवनकांना आदेस देतो कीं जे सज्ज आहेत ते लढण्यास सुरूिात करतील. तो आदेश
झाल्याबरोबर कौरिाच्या बाजूचे योद्धे पांडिांच्या सैन्यािर तुटून पडले. त्या ददिशीचे युद्ध सुरू
झाले. त्यांनी हत्तींिर बाणांचा िषावि करण्यास प्रारंभ के ला. वभष्माने पांडिांतील अवभमन्यू,
अजुवन, के कयाचा राजा, विराट, धृष्टद्युम्न, छेड्डीचा राजा, मत्स्य देशाचा राजा आवण इतर बलशाली
योद्धे जे पांडिांसाठी लढत होते त्यांच्यािर बाणांचा पाऊस पाडण्यास सुरूिात के ली. त्या माराने
आघाडीचे बरे च सैवनक मेले. पांडिाची सेना पळू न जाऊ लागली. ते पाहून धनंजयाला त्याच्या
आजोबाचा रागिाला ि तो कृ ष्णास सांगतो कीं, आपला रथ वभष्माच्या जिळ घेऊन जा. कृ ष्ण
त्याप्रमाणें त्यांचा रथ त्या ददशेने नेतो. ते बोलणे झाल्यािर कृ ष्ण त्यांचा नािाजलेला तो रथ
वभष्माच्या जिळ घेऊन जातो. त्याच्या ध्िजािर मारुतीचे वचन्ह तळपत होते. त्यातील मारुती
मोठ्याने ओरडत होता ि त्यावशिाय त्यातून इतर भयंकर मायािी प्राणी डोकाित होते.
वभष्मापयंत जात असतांना ते कौरिांचे असंख्य सैवनक मारत जात होते. त्यात सुरसेनाची फौज
जास्त मार खात होती. चिताळलेल्या हत्तीसारखा तो कौरिांच्या फळीत घुसत होता. वभष्माला
संरिण देण्यासाठी सैंधि पूिेकडील राजा त्यावशिाय के कया, त्याला विरोध करत होते. द्रोण
आवण विकतावचा मुलगा कणव अजुवनाला सामोरी जाण्यास समथव होते पण इतर कोणीही त्या
गांडीिापुढे रटकणे शक्य नव्हते. अखेरीस वभष्म अजुवनिर बाण फे कू लागतात. ते एकाबत्तर बाण
त्याच्यािर मारतात. द्रोण िीस, कृ प पन्नास, दुयोधन सेहच
े ाळीस आवण सल्य नऊ बाण मारतात.
अश्र्ित्थामा साठ विकणव तीन, सैंधि नऊ, शकू नी पांच असें बाण अजुन
व ाला मारले जातात.
अतवयानी पंडुच्या मुलाला तीन मोठे बाण मारतो. त्या सगळ्या बाणांमुळें अजुवन सगळ्या बाजूने
धरला गेला होता परं तु, तो त्याची वहम्मत हरत नाही. तो त्या सगळ्यांिर प्रवतहल्ला करत
असतो. तो वभष्मािर पंचिीस जबरदस्त बाण फे कतो. कृ पांिर नऊ फे कतो, द्रोणांिर साठ मारतो,
विकणाविर तून मारतो. अतवयानीिर तीन मारतो, दुयोधनािर पांच फे कतो, त्यािेळी पांडिांच्या
बाजूचे सत्यकी, विराट, धृष्टद्युम्न द्रौपदीचे पांच, अवभमन्यू अजुवनाला संरिण देण्यासाठी पुढे
होतात. सोमकांच्या मदतीने पांचालचे राजपुत्र द्रोणािर हल्ला करतात. त्यािेळी द्रोण वभष्माला
संरिण देण्यात अडकलेले होते. त्याच िेळी वभष्म पंडुच्या मुलािर ऐंशी जोरदार बाण फे कतो, ते
पाहून तुझ्याकडचे फार आनंद व्यक्त करतात. त्यांचे उत्साह िधवक ओरडणे ऐकू न अजुवन त्या
विरोधकांच्या घेराव्यात घुसतो ि बाणांचा िषावि त्यांच्यािर करण्यास सुरूिात करतो. ते पाहून

दुयोधन वभष्माला बोलतो, कीं, त्यांच्या सैन्याचा अजुवन फडशा पाडत आहे. असेंच जर होत गेले
तर आपले सैन्यच उरणार नाही असे बोलून तो त्याची हचंता गंगापुत्राला सांगतो. जरी आपले
मोठे योद्धे अजून जीिंत असले तरी अजुवनाला मारल्यावशिाय हे थांबणार नाही.
ते ऐकल्यािर वभष्म त्याला सांगतो, िवत्रयाला शोभेल असें बोल. असें बोलून तो पाथावच्या
रथािर चाल करतो. त्या दोघा लढिय्यांचे रथ एकमेकांसमोर उभे असतात. आता भयानक युद्ध
होणार ते सगळे समजतात. ते भयंकर युद्ध सुरू होते. वभष्म अजुवनािर नऊ बाण फे कतो. ते सगळे
अजुवनाच्या अंगात िमी घुसतात. त्याचिेळी अजुवनाचे एक हजार बाण वभष्माच्या सिांगात
घुसतात त्या बाणांच्या हपंजर्यात वभष्म फसलेला रहातो. ते दोघेही त्या प्रकारामुळें एकमेकांिर
संतुष्ट झाल्यासारखे ददसते. वभष्माचे त्यानंतरचे सगळे बाण अजुवन उडिून लािू लागतो. त्या
दोघांनी फे कलेले ि त्यानंतर मोडलेले असे सगळे त्या जागी विखुरलेले पडलेले ददसत होते. ते
दोघे पुन्हा त्यांची वतरं दाजी चालू करतात. आतान ते त्यांच्या घोड्यांना बाण मारू लागतात.
त्यानंतर ते त्यांच्या रथाच्या चाकांना बाण मारून ती मोडण्याचा प्रयत्न करू लागतात.
अशाररतीने तो त्या आजोबा नातिांचा एक प्रकारे खेळच सुरू होतो. कोणालाही दुसर्याला ठार
माराियाची इच्छी नाही हे स्पष्टपणे ददसत होते. त्यातील एक बाण िासुदि
े ाला लागतो. ते पाहून
वचडलेला अजुवन वभष्मािर तीन बाण असें मारतो कीं, वभष्माला त्याची आठिण राहील. बराच
िेळ ते अशाप्रकारे खेळत होते पण कोणीही कोणाला हरित नव्हते. त्यांचा तो खेळ इतर योद्धे
पहात होते. त्यानंतर दोघेही त्यांची शंखिाद्ये िाजिू लागतात. त्या आिाजाने ि त्यांच्या रथांच्या
चाकांच्या आिाजामुळें सगळे आसमंत भरून गेले होते. ते दोघे योद्धे तुल्यबळ ठरले होते. त्यांच्या
उं च ध्िजस्तंभामुळे ते कोठे आहेत ते समजत होते. त्यांने फे कलेल्या बाणांच्या पाठी ते अदृष्य होत
होते. इतके बाण फे कले जात होते कीं, गंधरु्, चरण, साध्य ि ऋषीसुद्धा त्याना पाहू शकत नव्हते.
ते सांगू लागतात कीं, असे द्वंद्व त्यांनी आधी कधी पाहीलेले नाही. कोणीही कोणाला हरिू शकत
नव्हते. ते द्वंद्व चालू असतांना इतरत्र तुझे ि पांडिांचे सैवनक विविध शस्त्रांच्या मदतीने एकमेकांना
ठार मारण्यात गुंतलेले होते. त्यामध्ये द्रोण आवण पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न ह्ांचे द्वंद्व फार भयंकर
होते. द्रोण धृष्टद्युम्नाला असंख्य बाणाने जेरीस आणत होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग अठ्ठेचाळीसािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग एकोणपन्नासािा
धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, अरे संजया, तू मला सांग द्रोण आवण धृष्टद्युु्म्नातील ते द्वंद्व कसे होत
होते. मी समजतो कीं, वनयती सिवश्रेष्ठ असते. मला तुझे मत सांग वभष्माला त्याच्या अफाट
ताकदीसह अजुवनाला कां हरिता आले नाही"?
संजय बोलतो, ऐका राजे, त्या भयंकर द्वंद्वाची माहीती, अजुवनाला इं द्रसुद्धा हरिू शकत नाही.
धृष्टद्युम्नाच्या िमवस्थानी बाण मारून द्रोण त्याचा रथ उलटितो, ते संतापलेले द्रोण त्याचे
घोडेसुद्धा जायबंद करतो. त्यानंतर तो त्याच्या बाणांनी पांचालच्या राजपुत्राला घेरून बंददस्त
करतात. त्यानंतर तो धृष्टद्युम्नाला मारून टाकण्यासाठी एक जावलम बाण काढतो. जो शक्राच्या
बाणासारखा सामथ्यविान असतो. ते पाहून सगळी कडू न बोंबाबोंब सुरू होते, थांब, थांब असे ते
बोलू लागतात. धृष्टद्युम्न त्या पररवस्थतीत खंबीरपणे उभा होता न डगमगता. तो द्रोणाने सोडलेला
तो बलशाली बाण हिेतच तोडू न टाकतो. त्यानंतर तो द्रोणांिर बाणांचा पाऊस पाडतो ज्यामुळे
द्रोण भागद्वाजाचा पुत्र बािचळू न जातो. धृष्टद्युम्नाचे ते शौयव पाहून पांचाल ि पांडिांच्या बाजूचे
लोक आनंद व्यक्त करतात. त्यामुळें उत्तेवजत झालेला राजपुत्र द्रोणािर एक प्रभािी शर फे कतो.
तो पांचूचा बनिलेला होता. ते शर द्रोण हसत हसत तीन तुकड्यात मोडू न टाकतो. ते पाहून
नाउमेद न होता दृष्टद्युम्न त्यांच्यािर बाणांचा िषावि करू लागतो. अरे राजा, त्या बाणांच्या
िषाविामुळें न घाबरता भारद्वाजाचा मुलगा पांचालाच्या मुलाचा वतरकमटा तोडू न टाकतो. ते
होताच धृष्टद्युम्न द्रोणांच्या ददशेने गदा वभरकाितो. त्याबरोबर भारद्वाजाचा मुलगा त्याच्या
चपळाईने त्याचा रथ दुसरीकडे असा िळितो कीं, ती गदा जवमनीिर पडते. त्यानंतर तो
धृष्टद्युम्नािर आणखीन बाण फे कतो. त्या बाणांना सोन्याची पंख होती. ते सोनेरी बाण
धृष्टद्युम्नाच्या वचलखतातून जाऊन त्याच्या अंगात घुसतात. त्याच्या अंगातून भळभळा रक्त िाहू
लागते, त्यानंतर तो पांच बाण द्रोणांिर सोडतो. ते दोघे िीर रक्ताने मांखलेले ककं सुकीच्या
रक्तिणी फु लासारखे शोभत होते. त्यांचे द्वंद्व चालूच होते. द्रोण पुन्हा एकदा त्याचा वतरकमटा
तोडतो. त्याच्या धारदार बाणामुळें द्रोणांचा रथ तुटतो ि ते जवमनीिर कोसळतात. ते पाहून
सगळे पहाणारे एकच जल्लोष करतात. रथ तुटल्यामुळें धृष्टद्युम्न खाली उतरतो ि हातात गदा
घेऊन द्रोणांकडे जाऊ लागतो. ते पाहून द्रोण त्याच्या गदेिर बाण मारून ती त्याच्या हातातून
खालू पाडतो. त्यामुळे ना उमेद न होता तो राजपुत्र एक भलीमोठी ढाल घेऊन देरोणाच्या ददशेने
जाऊ लागतो. द्रोण त्याच्या बाणाने पांचाल पुत्राची चाल थाबितो. द्रोणांनी फे कलेले बाण
अडिण्यात तो ती ढाल िापरत असतो. ते होत असतांना महाबली वभम तेथे येतो. तो धृष्टद्युम्नाला
मदत करण्यासाठी आला होता. तो एक बाण मारून द्रोणाला जखमी करतो. त्यानंतर वभम पांचल

पुत्रास त्याच्या रथािर घेतो. ते पाहून दुयोधन कहलंगच्या राजाला सांगतो कीं, तो द्रोणाला मदत
करील. ते वभमािर चाल करून जातात. आता द्रोण धृष्टद्युम्नाला सोडतो ि राजा विराटाकडे ि
द्रुपदाकडे त्याचा मोचाव िळितो. ते पाहून धृष्टद्युम्नसुद्धा द्रोणाचा नाद सोडतो ि युवधष्ठीराला
मदत करण्यासाठी तेथे जातो. आता वभम ि कवलगचा राजा ह्ांच्यात युद्ध सुरू होते. ते फारच
भयंकर होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग एकोणपन्नासािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग पन्नासािा
धृतराष्ट्र विचारतात संजयाला, मला सांग तो कहलंगचा महाबली राजा ि वभम ह्ांच्यातील
युद्ध कसे झाले. मला वभमाच्या कमालीच्या गोष्टी ऐकाियाला आिडते. तो त्याच्या गदेने काय
कमाल करतो ते मला सांग.
संजय सांगू लागतो, तुमच्या मुलाच्या आदेशानुसार तो महाबली कहलंगचा राजा त्याची
मोठी सेना घेऊन वभमाच्या ददशेने जाऊ लागतो. छेड्डी वभमाला मदत करण्यासाठी कवलगच्या
सेनेिर चाल करतो. त्यािेळी के तुमत, वनशाधचा राजपुत्र आवण श्रृतायू त्याला मदत करण्यासाठी
पोहोचतात. ते वभमाच्या आमनेसामने येतात. के तुमत त्याची हत्तीदल घेऊन आलेला असतो.
त्यािेळी छेड्डी, मत्स्य आवण कु रुष वभमाच्या नेतृत्िाखाली वनशाधांिर हल्ला करतात. त्या युद्धात
सैवनक एकमेकांचा जीि घेण्यासाठी उतािीळ होते असें ददसत होते. वभ ि त्याचे शत्रू ह्ाच्यातील
ती लढाई कमालीची होती. छेड्डीचे सैवनक कमी होते ि कहलंगचे खूप जास्त होते परं तु, ती लढाई
जोरात होत होती. छेड्डीचे संख्येने कमी असलेले सैवनक वनशाधाना भारी जात होते. कांहींिेळांनी
छेड्डीचे सैवनक वभमाचा आधार देणे थांबितात तेव्हां वभम स्ितः कहलंगशी लढू लागतो. तो
त्याच्या रथािरील माळ्यािरून कहलंगच्या सैन्यािर बाणांचा मारा करू लागतो. त्यात ते सैवनक
मोठ्या प्रमाणात मारले जातात. त्यािेळी कहलंगचा राजा ि त्याचा मुलगा शक्रदेि वभमािर तुटून
पडतात. शक्रदेि त्याच्या नेमबाजीने वभमाचे घोडे वनकामी करतो. त्यामुळें वभमाचा रथ
वनरुपयोगी होतो, ते पाहून शक्रदेि वभमािर धािून जातो. पािसासारखे शक्रदेिाते बाण वभमािर
पडत होते. ते पाहून वभम त्याची भवलमोठी पोलादी गदा शक्रदेिािर फे कतो. त्या फटक्याने तो
राजपुत्र तात्काळ मरतो. आपला मुलगा मेला आहे ते पाहून कहलंगचा राजा त्याची पलटण घेऊन
वभमािर चाल करून जातो. वभम खाली उतरतो ि हातात एक अजस्र तलिार घेऊन त्या सैन्याशी
दोन हात करण्यासाठी तयार होतो. तेथे मोठे युद्ध सुरू होते. कहलंगचा राजा रागानें एक विषारी
बाण वभमािर फे कतो. वभम त्याच्या भल्यामोठ्या समशेरीने त्या बाणाचे तुकडे करत ि जोराने
ओरडतो. त्यानंतर वभम त्याच्या भात्यातून एकिीस बाण राजािर मारतो. त्यानंतर भानुमत
वभमािर हल्ला करतो. त्याच्या असंख्य बाणाने तो वभमाला त्यात अडकितो. वभमाप्रमाणे
भानुमताचा आिाज मोठा होता. तो सुद्धा ओरडू न वभमाला आव्हान देत असतो. वभम
भानुमताच्या हत्तीिर चढतो. वभमाला भानुमताचे जोराने ओरडणे आिडले नव्हते. तेथे
चढल्यािर वभम भानुमताचे दोन तुकडे त्याच्या समशेरीने करतो. भानुमताचे तुकडे खाली
पडतात. त्यानंतर वभम त्या हत्तीिरून उतरतो आवण त्या मेलल्े या राजाच्या प्रेताकडे पहात
रहातो. त्यानंतर तो वभम त्या सैन्याचे हत्ती मारत जातो. त्याबरोबर अनेक सैवनक, घोडे ि रथ

तो नष्ट करत जातो. यम असािा असा तो कहलंगच्या सैन्याचा संहार करत असतो. त्या तेथे त्याचे
तांडि सुरू होते. ते अनेक योद्धे त्याच्या तलिारीने मारून टाकतो. त्यावशिाय दकत्येक घोडे, हत्ती
तो त्याच्या सलिारीने कापून काढत पुढे जात असतो. त्याचे ते रुद्ररुप पाहून सैवनक त्याच्यापासून
पळू न जातात. त्या धुमश्र्चक्रीत त्या हत्तींिरील अंबार्या ि इतर सामुग्री जवमनीिर कोसळत होती.
ते रणांगण हत्तींच्या प्रेतांनी भरलेले होते. त्यातून चालत जाणे अशक्य होते. हत्ती मारल्यानंतर
तो रथाचे घोडे मारू लागतो. त्यावशिाय तो ते रथ उचलून उं च फे कू लागतो ि ते खाली येतांना
दकत्येक माणसे मरत होती. त्याच्या िाटेत येणार्या िाईक सैवनकांचासुद्धा तो धुव्िा उडित
असतो. तेथे रणभूमीिर त्यांच्या प्रेताचा खच पडलेला असतो. सगळे रणांगण रक्ताने माखलेले
होते. दकत्येकांना तो त्याच्या तलिारीने मारत होता. दकत्येक त्याला घाबरून पळू न गेले जीिाच्या
वभतीने. अशाररतीने वभम त्या कहलंगच्या मोठ्या सैन्याचा विध्िंश करतो. अशाररतीने त्या प्रचंड
सेन्याचा खतमा करत तो एका रठकाणी येतो जेथे तो कवलगच्या श्रृताशूस पहातो. त्याला पहाताच
तो रागाने त्याच्याके जाऊ लागतो. वभमाला येतांना पाहून तो बाण मारतो ि वभमाला जखमी
करतो. त्या हल्ल्यामुळे वभम आणखीन रागाितो. त्याच िेळी अशोक वभमाचा सारथी त्यांचा रथ
त्याच्याकडे घेऊन जातो, वभम त्यािर चढतो. ते कहलंगच्या राजाकडे कु च करतात. वभम त्या
राजाला थांब थांब असे सांगतो. श्रृतायूश त्याच्यािर सपासप धारदार बाणांचा िषावि करत
असतो. वभम त्याच्या लोखंडी धनुष्यातून लोखंडी बाण फे कतो सात, त्यामुळें श्रृतायूश मरतो.
आणखीि दोन बाण तो त्याच्या संरिकांना मारतो ि तेसद्ध
ु ा मरतात. त्याच प्रमाणे तो के तुमलाला
बाण मारतो ि तोसुद्धा यमाकडे जातो. त्यानंतर कहलंगचे असंख्य योद्धे त्यांची शस्त्र घेऊन
वभमािर चाल करून जातात. वभम त्याच्या रथातून उतरतो ि त्या सैवनकांिर तुटून पडतो.
कहलंगचे सैवनक त्याला पाहून पळू न जातात. कहलंगचे हत्ती त्यांच्यािरील माहूत मेल्यामुळें
सैरािैरा धािू लागतात. त्यांच्या पायाखाली त्यांचेच सैवनक वचरडू न मरत असतात. एिढा मोठा
संहार के ल्यानंतर खुषीत तो त्याचे पौंड्र िाजिू लागतो. ते ऐकू न उरलेले कहलंगचे सैवनक रणांगण
सोडू न पळू लागतात. त्या गोंढळात दकत्येकजण एकमेकांिर आपटून त्यांचीच हत्त्यारे लागल्यामुळें
मरतात. ते समजल्यािर युवधष्ठीर धृष्टद्युम्नाला सांगतो कीं, वभम एकटा लझत आहे त्याला मदत
करण्यासाठी सैन्याला आज्ञा कर त्याप्रमाणे तो पांडिांच्या सैन्याला वभमाला मदत करण्यासाठी
आदेश देतो. तोपयंत वभमाने बहुतेक कहलंगचे सैवनक मारलेले असतात. तरी जे उरलेले असतात
त्यांच्यािर पांडिांची सेना आक्रमण करते. त्यात वभमाला मदत करण्यासाठी सत्यकी जातो. त्यात
वशखंडीसुद्धा असतो. वभम त्यांचे स्िागत करतो ि धृष्टद्युम्नाचा लाल रं गाचा ध्िज उचलून घेतो.
सत्यकी, वसनीच्या मुलगा त्यांना मदत करण्यासाठी जातो. त्यामुळें जो संहार होतो त्यामुळें
रक्ताचे पाट िहात असतात. त्यात माणसांचे हत्तीचे ि घोड्यांच्या शरीराचे तुकडे िहात असतात.
त्यातून ओलांडून जाणे मुवष्कत होते.

वभष्माला तो संहार समजतो. तो वभमाच्या ददशेने त्याचा रथ िळितो. त्याबरोबर सत्यकी,
धृष्टद्युम्न आवण वभमसेन स्ितः वभष्माला वभडण्यासाठी तयार होतात. ते चहोबाजूने त्याच्यािर
बाणांचा िषावि करतात. वभष्म त्याना प्रत्यूत्तर देण्यासाठी बाणांचा असा िषावि वभमाच्या रथािर
करतो कीं त्याचे घोडे मरतात. तसाच रथात बसून तो वभष्मािर कांही शर फे कतो पण वभष्म ते
मोडू न टाकतो. ते तुकडे होऊन जवमनीिर पडतात. वभम त्याची लोखंडी गदा घेऊन धृष्टद्युम्नाच्या
रथात चढतो ि ते दोघे वनघतात. वभमासा िंदन करण्याच्या उद्देशाने सत्यकी वभष्माचा ताडाचा
ध्िजस्तंभ मोडू न टाकतो. वभष्माचा सारथी मेला होता वभमाच्या बाणांमुळें तेव्हां तो वभष्माचा
रथ त्याचे घोडे त्या जागेतून पळ काढतात. कहलंगांचा संहार के ल्यानंतर वभमाच्या अंगात विशेष
जोर येतो. सगळे त्याची िहाव्िा करत असतात. त्यात मत्स्य ि पांचाल असतात. वभम
धृष्टद्युम्नाला वमठी मारतो ि नंतर सत्यकीला आहलंगन देतो, सगळे फार खूषीत असतात. यदू
कु ळाचा सत्यकी बोलतो, त्या कहलंगच्या सैवनकांचे मोठे भाग्य कीं ते सगळे ह्ा युद्धात िीरगती
प्राप्त करून राहीले, कारण, त्यांना स्िगावत प्रिेश वमळाला आहे. ते हत्ती ि घोडेसुद्धा उध्िव ददशेने
गेले आहेत. अशाररतीने त्यांनी एकमेकांचे कौतुक के ल्यानंतर ते आपापल्या रथात जाऊन तुझ्या
सैन्याचा पराभि करण्यात गुंतले होते.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग पन्नासािा संपला.

युद्धाचा पवहला ददिस
भाग एकािन्नािा
संजय पुढे सांगत असतो, दुपारची मध्य तोपयंत झालेली असते. सगळीकडे रथांचा,
घोड्यांचा ि हत्तींचा चुराडा झालेला होता त्या पररवस्थतीत धृष्टद्युम्न त्याचा मोचाव द्रोणाकडे
िळितो कारण त्याला मारणे हा त्याच्या जन्माचा उद्देश होता हे तो जाणून होता. तो प्रथम
द्रोणाचा मुलगा अश्र्ित्थामा, सल्य, कृ प ह्ांच्याकडे वनघतो. तो बलाढ्य राजपुत्र द्रोणाच्या मुलाचे
घोडे मारून टाकतो. त्याबरोबर अश्र्ित्थामा सल्याच्या रथात चढतो. धृष्टद्युम्न अश्र्ित्थामा बरोबर
लढत आहे ते पावहल्यािर अवभमन्यू सल्यािर बाणांचा िषावि करत पुढे येतो. अश्र्ित्थामा
अवभमन्यूच्या अंगािर कांहीं पंख असलेले बाण मारतो. सल्यसुद्धे त्याला बाण मारतो, त्याचप्रमाणे
कृ पसुद्धा त्याच्यािर बाणांचा मारा करतात. अशाररतीने अवभमन्यूिर सगळे मारा करत आहेत ते
पाहून दुयोधनाचा मुलगा त्याच्या िर िार करण्यासाठी सरसाितो. त्यांच्यात लढाई जोरात सुरू
होते. अवभमन्यू त्याच्या चुलत भािाला पांचशे बाण मारतो. त्याच िेळी दुयोधनाचा मुलगा
लक्ष्मण अवभमन्यूचे धनुष्य तोडतो. अवभमन्यू ताबडतोब दुसरे आणखीन चांगले धनुष्य घेतो ि
लढाई चालू रहाते. आपल्या मुलाला अवभमन्यू मारत आहे ते पाहून तुझा मुलगा त्या रठकाणी
जातो. त्यानंतर सगळे कौरिांचे अवभमन्यूिर तुटून पडतात. त्याच्यािर बाणांचा िषावि होऊ
लागतो. एिढ्या सगळ्याने त्याला घेरले तरी तो अवजबात डगमगला नाही. अजुवनाला ते समजते
तसा तो त्याच्या मुलाच्या संरिणासाठी तेथे जातो. अजुवन तेथे गेल्यामुळें त्या लढाईला विशे,
महत्ि प्राप्त होते ि वभष्म त्याच्या संरिकांसह तेथे जाऊन अजुवनाला आव्हान देतो. त्या सगळ्या
सैवनकांच्या रथाच्या चाकांमुळें हिेत माती उडू न कांहीं ददसेनासे होते. ते जसे अजुवनाच्या
बाणाच्या पल्ल्यात येतात त्यांचा फडशा पडतो. कोणालाही कांहीं ददसत नव्हते. तो अशुभ शकू न
ते समजतात. अजुवनाच्या बाणाने दकत्येकांचे ध्िजस्तंभ कोसळत होते. दकत्येकांचे घोडे मरत होते
ि त्यामुळें रथ वनकामी होत होते. एकच गोंधळ उडाला होता. त्या भयंकर माराने घाबरलेले राजे
ि त्यांचे सैन्य इतस्ततः पळत होते. अजुवनाच्या बाणापुढे कोणी थांबू शकत नव्हते. सिव रणांगणात
अनेक शस्त्र विखरून पडलेली होती, त्यात मृत सैवनकांची शंि होती त्यांच्या अंगािरील सोन्याचे
दावगने मािळतीच्या सूयावच्या प्रकाशात चमकत होते. मोडू न पडलेले रथ, त्यांच्यािरील छत्र्या,
ध्िज स्तंभ सगळे असें पडलेल होते कीं, त्यातून मागव काढणे दुरापास्त होते. जे कोणी अजुवनाच्या
पुढे आले ते सगळे संपले. बाकीचे पळत होते. त्यानंतर धनंजय ि िासुदेि त्यांची शंख िाजिू
लागतात. ते पहात वभष्म हसत हसत द्रोणाचायांना बोलतो कीं, हा एकटा अजुवन ह्ा सगळ्या
कौरिसेनेला पुरेसा आहे. त्या दोघांच्या मुखािर समाधानाचे हास्य होते. सूयव अस्ताकडे सरकत
होता. ते पाहून वभष्म द्रोणाला बोलतो कीं, आता युद्ध आजच्या ददिसासाठी थांबिले पावहजे. तो

तसे आदेश देतो. दोनही बाजूच्या सेना आिरत्या घेतात. सगळे सैवनक एकतर थकले होते ककं िा
घाबरले होते. त्याना विश्रांती वमळाली पावहजे.
सूयव मािळला. त्या ददिसाची लढाई संपली होती.
युद्धाचा पवहला ददिस भाग एकािन्नािा संपला.

युद्धाचा दुसरा ददिस
भाग बािन्नािा
संजय सांगतो, रात्र संपली ि दुसर्या ददिसाची झूंजुमुंजू झाली, वभष्म त्याच्या सैन्याला
युद्धाच्या तयारीला लागण्याचे आदेश देतो. त्यानंतर तो कौरिांना हजंकिण्यासाठी एक व्युहरचना
करतो त्याच्या सैन्याची. त्या रचनेला गरुड असें नांि आहे. त्या रचनेत गरुडाच्या चोंचीच्या जागी
स्ितः देिव्रत रहाणार होते. डोळ्यांच्या जागी अश्र्ित्थामा आवण कृ तिमवन नेमले जातात.
अश्र्ित्थामाला ि कृ पांना मदत करण्यासाठी वत्रगतव, मत्स्य, के कया आवण िटधन नेमले जातात.
भुररश्रि, साल, सल्य आवण भागादत्त आवण मद्रक, हसंधसौिर, त्यांच्या बरोबर पंचनोदी नेमले
जातात. त्याना साथ देणार असतात जयद्रथ, जो त्या गरुडाच्या रचनेत मानेच्या जागी असतात.
त्या गरुडाच्या रचनेत पाठीच्या जागी दुयोधन त्याच्या फौजेसह असणार असे ठरते. त्याला मदत
म्हणून अिंतीचे हिंद आवण अनुहिंद नेमले जातात. त्यांच्यासह कं बोज, सुरसेन ि शक हे नेमले
जातात. गरुडाची शेपुट आहे मगध, कहलंग. दसेरक लोकांच्या टोळ्या त्यांच्या वचलखतावनशी
सज्ज होतात उजिे पंख म्हणून. करुष, विकूं ज, मुड
ं , कौंडीिृष, िृथद्वल हे डािे पंख असतात. ती
रचना कौरिांनी के ली आहे ते पावहल्यािर सव्यसाची धृष्टद्युम्नाला घेऊन त्यांची रचना तयार
करतो. त्यांची व्युहरचना फारच जबरदस्त होती. त्या रचनेचे नांि आहे अधवचंद्र रचना. त्या
रचनेत वभम उजव्या टोकाला रहाणार असतो, त्याच्या बरोबर सहाय्यक म्हणून बरे च छोटेमोठे
राजे असतात. मधल्या भागात महािली विराट आवण द्रुपद नेमले जातात. त्यांच्या बाजूला नील
असतो ज्याची विषारी शस्त्र प्रवसद्ध आहेत. त्याच्या बाजूला धृष्टके तू, छेड्डी, कावशस, करुष, पौरि
आवण धृष्टद्युु्म्न नेमले जातात. वशखंडी पांचालांच्या फौजेनी सज्ज असतो. त्याला मदत
करण्यासाठी प्रभाद्रक ि इतर सैन्य योजलेले होते. ते अधवचंद्राच्या मधल्या भागात उभे रावहलेले
होते. त्यारठकाणी युवधष्ठीर सत्यकी सह त्याच्या हत्तीदलासह सज्ज होता. द्रौपदीची पांच मुलं
त्यांच्या मदतीला होती. त्याच्या जिळ इिावन आवण वभमसेनाचा मुलगा घटोत्कच होता. त्यांच्या
बरोबर शवक्तमान के कया ह्ांची फौज होती. त्या अधवचंद्राच्या डाव्या टोकाला अजुवन ि श्रीकृ ष्ण
सज्ज होते. अशाररतीने एक मजबूत व्युहरचना पांडिांनी तुझ्या मुलांच्या पराभिासाठी योजलेली
होती. त्यानंतर सूयव उगिला ि लढाई सुरू झाली. त्यात रथ आवण हत्ती ह्ांची झुंबड उठली होती.
दकत्येक रथ हत्ती उडित होते. एकच गोंधळ उडाला होता. पुन्हा नरसंहार सुरू झाला दुसर्या
ददिशीचा. रणिाद्ये त्यान गोंधळात भर घालत होती. तो आिाज स्िगावपयंत गेला होता. ते देि,
अप्सरा, ऋषी पुन्हा ते पहायला आले होते.
युद्धाचा दुसरा ददिस भाग बािन्नािा संपला.

युद्धाचा दुसरा ददिस : भाग त्रेपन्नािा
संजय सांगत असतो, युद्ध सुरू झाल्यािर तुमच्या सैन्याचा मोठ्याप्रमाणात धनंजयाने संहार
के ला. तरीसुद्धा जे उरलेले होते ते तुमचे सैवनक धीर न घालिता पांडिांशी लढत रावहले होते.
त्या युद्धात मृत्यू वमळािा ह्ा एकमेि उद्देशाने ते तुमचे िवत्रय लढत होते जेणेकरुन त्यांना स्िगव
प्राप्ती होईल. त्या त्यांच्या जोरामुळें पांडिांचेसुद्धा भारी नुकसान झाले. दोनही बाजूच्या फौजा
इतस्ततः पसरलेल्या होत्या. हिेत धुळ पसरलेली असल्याने कोणालाही कांहीं पहाता येत नव्हते.
युद्धाला तुफान जोर आला होता. योद्धे ध्िजस्तंभ, सैवनकांचे कपडे ि बोलण्याची भाषा ह्ािरून
शत्रूपि अजमािून त्यानुसार लढत होते. कौरिांने जो व्यूह रचसा होता तो पांडि तोडू शकत
नव्हते. त्याच प्रमाणे पांडिांचा गरूडसुद्धा तसांच अिघड होता कौरिांसाठी. कारण त्याचे संरिण
सव्यसाची आवण वभम करत होते. हत्ती आवण रथ यांची दल एकमेकांिर हल्ला करत होते. त्याचा
लढाई भाले आवण बाण ह्ाने होत होती. ते भाले सोन्याची टोके असलेले होते. रथदलाचे िीर
हत्तीिर सुद्धा हल्ला करत होते. त्याच प्रमाणे हत्तीचे योद्धे रथदलािर आक्रमण करत होते ि त्यात
रथांचा चुराडा होत हता. त्यात अनेक सारथी ि रथी मारले जात होते. त्यांच्या धारदार शस्त्रांनी
योद्धे, घोडे आवण हत्ती असें सगळे जबर जखमी होत होते. लांबून फे कलेल्या भाल्यांमुळें जखमी
झालेले हत्तीिरील स्िार खाली कोसळत होते. दकत्येकांच्या मजबूत वचलखतांमुळें त्यांना मारलेले
भाले ि बाण त्यांना इजा न करता खाली पडत होते. काटेरी गदा, लोखंडी गदा अशा प्रकारच्या
आयुधाने ते जोरात लढत होते. एकच उद्देश होता, प्रवतस्पध्यावला ठार मारणे. त्यात दकत्येक घोडे
तलिारीच्या घािांमुळें जखमी होऊन धारातीथी पडलेले ददसत आहेत. दकत्येक सैवनक जीिाच्या
वभतीने घाबरून पळू न जातांना ददसत होते. तुझ्या बाजूचे वभष्म,द्रोण आवण जयद्रथ त्यावशिाय
पुरुवमत्र, विकणव, गांदारचा राजा शकू नी, असें महायोद्धे पांडिांची फळी तोडण्यात कांहीं प्रमाणात
यशस्िी झालेले ददसत होते. पांडिांच्या बाजूचे वभमसेन त्याचा रािस पुत्र घटोत्कच, सत्यकी,
चेकीतन, द्रौपदीची मुल,ं त्यांच्या मदतनीस राजांच्या सहाय्याने तुमची फळी तोडत होते. ते युद्ध
दोि आवण दानिांचे आहे असें आकाशातून पहाणारे ऋषी बोलत होते. रक्ताने माखलेले ते शूर
िीर तांबड्या कं सुकीच्या फु लासारखे भासत होते. त्यासुमारास तुझा मुलगा दुयोधन मोठी सेना
घेऊन पांडिांच्या फौजांिर चाल करून जातो. त्याला अडिण्यासाठी सगळे पांडि त्याला बाद
करण्यासाठी त्या बाजूला जातात. वभष्म ि द्रोण अजुवनािर चालून गेले, अवभमन्यू सत्यकी
शकू नीिर चालून गेले. त्यांच्या एक महाभयंकर युद्ध सुरू झाले. ते युद्ध पहाणार्याच्या अंगािर
कांटा उभा रहात होता. कोणालाही कोणाची दयामाया नाही असें ते एकमेकांिर िार करत होते.
युद्धाचा दुसरा ददिस भाग त्रेपन्नािा संपला.

युद्धाचा दुसरा ददिस
भाग च्योपन्नािा
संजय सांगत असतो, तुझ्या बाजूचे राजे फाल्गुनीला घेरा घालतात. त्यांची संख्या भरपूर
होती. ते समशेर, गदा भाले अशा हत्त्याराने त्याच्याशी लढणार होते. कांहींच्या हातात सोटे ि
काटेरी गदा होत्या. ते त्याचा रथ मोडू न टाकण्याच्या इराद्याने त्याच्यािर हल्ला करतात. ते युद्द
पाहून स्िगावतील दानि, रािस, वपशाच्च, गंधिव, उरुग, असें प्रजातीतील अजुवनाची स्तुती करू
लागतात. ते त्याचा उत्तेजन देऊ लागतात. शकू नीचे योद्धे तो कृ ष्णाचा रथ मोडण्यास सुरूिात
करतात. ते पाहून सत्यकी त्याचा रथ सोडतो ि अवभमन्यूच्या रथात चढतो ि त्याकडे जातो. तो
त्या योद्ध्यांचा संहार करण्यास प्रारं भ करतो. दुसरीकडे वभष्म ि द्रोण युवधष्ठीराचे सैन्य मारून
टाकत असतात. त्याचिेळी प्रवतहिंध्य, नकू ल सहदेि द्रोणांची सेना कापून काढत असतात. ती
सगळी लढाई रक्तरं वजत होती. प्राचीन काळी होऊन गेलेल्या देि दैत्य ह्ांच्या लढाईची आठिण
त्या पहाणार्या ऋषींना होत होती. वभमसेन आवण त्याचा मुलगा घटोत्कच त्यांचे काम उत्तम
करत होते. घटोत्कच एक बाण मारून दुयोधनाच्या छातीत मोठी जखम करतो. त्या जखमेमुळें
दुयोधन त्याच्या रथात बेशुद्ध होऊन पडतो. त्याचा सारथी ते पाहून तो रथ घेऊन रणांगण सोडू न
जातो. ते पाहून दुयोधनाचे सैन्यसुद्धा युद्ध सोडू न वनघून जाते. त्यामुळे उत्साह पांडिांचा िाढतो
ि वभमसेन जोरांने तुझ्या सैन्यािर हल्ला करतो. दुयोधन ि त्याची फौज पळू न गेल्यामुळें
कौरिांचा उत्साह कमी होतो ि त्याचा फायदा घेत धृष्टद्युम्न आवण युवधष्ठीराचे सैन्य तुझ्या
फौजांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करतात. ते पाहू तुझे मुलगे युद्धभूमी सोडू न पळू लागतात. त्यांना
िाटते कीं, दुयोधन मेला असािा. त्या पळणार्या सौन्याला वभष्म आवण द्रोण आिरू शकत नाहीत.
त्या पळणार्या सैन्यािर अवभमन्यू ि इतर पांडिांचे िीर जोरांने हल्ला करतात. त्यात बरे च सैन्य
मारले जाते. त्यािेळी सूयव मािळतीकडे झुकत होता. तो ददिस पांडिांचा होता कारण त्या ददिशी
तुझ्या सैन्याची फार मोठ्या प्रमाणात हावन पांडिांनी के ली आहे. तेिढ्यात दुयोधन शुद्धीिर आला
ि त्याला समजले कीं, काय होत आहे. ते पाहून तो पुन्हा युद्धभूमीत आला ि त्याच्या सैवनकांना
धीर देऊ लागला. त्याला पाहून तुझ्या सैन्याला धीर आला ि ते पळायचे थांबतात. दुयोधन मेलल
े ा
नाही हे समजल्यािर ते पुन्हा लढण्यासाठी सज्ज होतात. दुयोधन त्यानंतर वभष्म, द्रोण, कृ प ह्ांना
उद्देशून बोलतो कीं, जरी मी मेलो तरी हे युद्ध अंता पयंत नेऊन पांडिांचा पराभि करणे हे आपले
काम आहे हे लिात असू द्या कारण आपण धृतराष्ट्रासाठी लढत अहात. पांडिांचा त्यामुळें फायदा
होईल हे मला अवजबात आिडणार नाही. असेंचजर तुम्ही करणार असाल तर मला तुमच्या जागी
कणावला सरसेनापती म्हणून नेमािे लागेल. अशी तंबी तो वभष्माला देतो. ते दुयोधनाचे बोलणे
ऐकू न वभष्म सारखे हसून लागले. ते फार रागािलेले ददसत होते. ते रागािून तुमच्या मुलाला
बोलतात, "अरे मुला, मी तुला फार पूिीपासून सांगत आहे कीं, हे असेंच एक िेळ होणार आहे.

अरे मूखाव, पांडिांना हरिणे इं द्राला सुद्धा शक्य नाही तरी तू हे युद्ध चालू ठे ित आहेस ह्ाला काय
म्हणाियाचे"? त्यानंतर वभष्म तुझ्या मुलाला आश्र्िासन देतात कीं, ते त्यांना जमेल इतके करतील.
ते ऐकू न दुयोधन खूष झाला. त्यानंतर वभष्म पांडिांच्या फौजा आिरण्यासाठी काय कराियाचे
त्याच्या सुचना देऊ लागतात. कौरिांच्या बाजूची रणिाद्ये िाजू लागतात ि सैवनक शंखनाद
करतात.
युद्धाचा दुसरा ददिस भाग च्यौपन्नािा संपला.

युद्धाचा दुसरा ददिस
भाग पंचािन्नािा
धृतराष्ट्र संजयाला विचारतो, वभष्माने तसे आश्र्िासन ददल्यानंतर तो पांडिांच्या विरुद्ध
कोणती चाल घेतो ते मला सांग.
संजय सांगू लागतो, वभष्म तुझ्या मुलांना ि त्यांचे सैन्य घेऊन जेते पांडि ठाण मांडून हसले
होते त्या रठकाणी कू च करतो. तुमच्या पाप कारक धोरणामुळें पुन्हां ते युद्ध सुरू होते. धनुष्यांचे
टणत्कार सिवकडे ऐकू येऊ लागतात. ते योद्धे एकमेकांना कसे लढाियाचे त्याबद्दल सल्ला देऊ
लागतात. त्या युद्धात िवत्रय मारले जाऊ लागले. ते जवमनीिर कोसळत असलेले ददसत होते.
दकत्येकांची मुंडकी खाली पडत असतांना धडं शस्त्रं हातात धरलेले असें उभे ददसत होते. रक्ताचे
पाट िाहू लागले होते पुन्हा एकदा. माणसाच्या अंगाचे भाग ि त्याबरोबर घोडे ि हत्ती ह्ांचे
अियि त्या धारातीथी सिवदरू पडलेले ददसत होते. त्या मधून रथ चालिणे ि माणसांने सुद्धा
चालणे अशक्य झाले होते. मेलल्े या सैवनकांचे अंगरखे, त्यांचे सोन्याचे मौल्यिान दावगने ि शस्त्रं
असें सगळे विखरून पडलेले होते. सूयव सािकाशपणे पवश्र्चमेकडे झुकत होता. जखमानी भरलेले
मरणोन्मुख असें पडलेले सैवनक ओरडत होते, त्यांच्या वप्रय जनांच्या नांिाने आिाज देत होते.
पररवस्थती के िळ के विलिाणी िाटत होती. ते कोणासाठी ि कां मरत होते ते त्यांनासुद्धा मावहत
नव्हते. कोणालीही वभती िाटािी असे ते दृष्य होते. त्याचिेळी शंतनुपुत्र त्याच्या मोठ्या
वतरकमट्यातून लांबपल्ल्याचे बाण फे कत होता, आणखीन माणसे मारत होता. त्याच्या चौफे र
बाणांच्या िषाविामुळें पांडिांच्या पुढे सरकणार्या फौजा रोकल्या गेल्या होत्या. वभष्माची ती
कसब अशी होती कीं, जरी तो एकच होता अनेक सैवनकांसारखा ते एकटा लढत होता. भडकलेल्या
अग्नीमध्ये जसें काजिे येऊन पडतात ि तडफडत मरतात तसे पांडिांचे सैन्य वभष्माच्या बाणांच्या
िषाविात मरत होते. वभष्म एका बाणात एक हत्ती मारत होता. त्याचे बाण नेम चुकत नव्हते.
दोन तीन िवत्रय एका रेषेत उभे होते ते एकाच बाणात तो मारत असे. एक बाण त्यांच्या उरातून
आरपार जात असें. त्या बाणांच्या िषाविामुळें पांडिांचे सैन्य धीर खचून जाभ लागले ते कृ ष्णाच्या
समि होत होते. वभष्माला थांबिणे शक्य नव्हते. इतके िवत्रय वभष्माने मारले कीं, पांडिांची
बाजू ररकामी झाल्यासारखे िाटू लागले. पांडिांचे योद्धे मोठ्यामोठ्याने ओरडू लागले होते. त्यांना
समजत नव्हते अशा मार्यापासून त्यांनी स्िताला कसे िाचिाियाचे. पांडिांच्या बाजूचे राजे
रणभूमी सोडू न जाऊ लागले. सगळीकडे एकच आकांत सुरू झाला होता. ते कृ ष्ण पहात होता
थोड्या िेळानंतर तो पाथावला सांगतो, "आता िेळ आली आहे, तुला जी संधी हिी होती ती आता
तुला वमळत आहे अरे पाथाव, आता वभष्मािर िार कर, तुला आठिते कां की, तू शपथ घेतली
होतीस कीं, कौरिांचा नास करणार आहेस म्हणून"? आता तू वभष्माला मारून ते खरे कर. तुझे

सैन्य हा नष्ट करत आहे, वभष्म सािात यम बनून आला आहे असें ददसते. ते ऐकल्यािर अजुवन
बोलतो, "िासुदेिा, ह्ा सैन्याच्या महासागराला ओलांडून माझे बाण वभष्माला िेधतील".
त्यानंतर माधि त्याला बोलतो, मी रथ वभष्माच्या जिळ नेत आहे. अजुवनाचा रथ वभष्माकडे जात
आहे ते पाहून युवधष्ठीराच्या सैन्याला जोर येतो. वभष्मसुद्धा ते पाहून जोर जोरांने ओरडत
अजुवनािर बाणांचा िषावि करू लागतो. ते होत असतांना अजुवनाचा रथ त्या बाणांच्या िषाविामुळे
एकदम अदृष्य होतो. त्यानंतर अजुवन त्याच्या गांडीिाने एकच बाण मारून वभष्माचे धनुष्य तोडू न
टाकतो. तो िृद्ध योद्धा निीन धनुष्य उचलतो. अजुवन ते धनुष्य सुद्धा तोडतो. ते पाहून वभष्म
अजुवनाच्या कौशल्याचे कौतुक करतो. त्याला बोलतो कीं, त्याला अजुवनाचा अवभमान िाटतो. तो
आणखीन एक धनुष्य घेतो ि अजुवनाच्या रथािर नेम धरतो. परं तु, िासुदेि मोठ्या चलाखीने रथ
असा हलितो कीं त्यांचे बाण नेम चुकतात. त्यानंतर तो पुन्हा अनेक बाण मारून त्या दोघांना
बाणांने घेरून टाकतो. त्यांच्या शरीरािर त्या असंख्य बाणांच्या खूणा ददसतात. त्या बाणांच्या
नजखमांमुळें कृ ष्णाच्या अंगाला कांपरे भरते. वभष्माचा तो अितार पाहून कृ ष्ण समजतो कीं,
असेंच जर होत गेले तर आजच पांडिांचे सगळे सैन्य एकटा वभष्म मारून टाकू न देईल. कृ ष्णाला
ते सहन होत नाही. कृ ष्ण ि अजुवन दोघे जखमी झाले आहेत हे पाहून युवधष्ठीराचे सैन्य पुन्हा पळू न
जाऊ लागले. कौरिांचे सैन्य ते पाहून मोठ्या उत्साहाने लढण्यासाठी पुन्हा सज्ज होते. त्याच्या
बाणाने सगळे आसमंत भरलेले होते. कोणालाही कांहीं ददसत नव्हते. अजुवनाची ती अिस्था
झालेली पाहून वभष्म त्यांच्या राजांना आदेश देतो त्यात द्रोण, कृ प, विकणव, जयद्रथ,भूररश्रि,
श्रृतायूश, अमिस्थ, हिंद, अनुहिंद, सुदविण, विविध जमातीचे राजे, सौविर, िसत, िुद्रक, मालि
असें सगळे अजुवनाच्या बाणाने भरलेल्या रथाला घेराि घालतात. वसनीचा नातू सत्यकी ते
पावहल्यािर त्या घेराव्याला बाहेरून त्याच्या सैन्यावनशी घेरािा घालतो ि त्या कौरिाच्या
सैन्याला िेढा देतो. जसें विष्णू इं द्राच्या मदतीस आला होता तो िृत्राशी लढताना तसे ते अजुवनाला
मदत करण्यासाठी गेले होते. तो युवधष्ठीराच्या सैवनकांना आिाहन करतो, "अहो िवत्रयानो,
आपण असें पळू न कोठे जात अहात? अशाप्रकारे िवत्रय कधी नरणाच्या भयाने पळू न जात नाहीत.
आपण आपला ददलेला शब्द विसरू शकत नाही. वभष्म जर त्याची कमाल दाखित आहे तर आपण
आपली कमाल कां नाही दाखित" ? ते ऐकू न दशहांचा राजा (कृ ष्ण) त्याचे कौतुक करून बोलतो,
"अरे वसनीच्या िंशजा, तू योग्यतेच बोलत आहेस. ज्यांना जाियाचे आहे त्यांना जाऊ दे. मी
वभष्मािर हल्ला करतो. त्याला त्याच्या रथातून बाहेर फे कू न देतो कसा ते पहा. त्या कु रु लोकांत
मला तोंड देऊ शकतील असा एकही नाही. त्या दोघा िीरांचा म्हणजे वभष्म आवण द्रोण, नाश
करून आपण कौरिांचा पराभि सहजपणे करू शकतो. मी तसे करून धनंजय, नकू ल, सहदेि
आवण वभमाकडू न शाब्बासकी वमळिू इवच्छतो. त्या सगळ्या दुयोधनाच्या दोस्तांचा पराभि
करून मी अजातशत्रूला त्याचे राज्य वमळिून देणार आहे. असें बोलून तो िासुदेि रथातून उडी
मारून उतरतो ि त्याचे सुदशवन चक्र काढतो. ते वभष्माच्या ददशेने तो फे कणार त्या िेळी सगळी

पृथ्िी हादरून जाते, सगळे प्राणी ओरडू लागतात. कौरिांचा नाश समीप आला आहे असे ते
दाखितात त्यांच्या ओरडण्याने. ते सुदरे शनचक्र हातात घेतलेला जनादवन समितव अग्नीसारखा
तळपत होता. जगबुडीचे लिण त्यात होते. परं त,ु वभष्म ते पाहून अवजबात डगमगला नाही, तो
त्याला आिाहन करतो कीं, "ये कृ ष्णा ये देिांच्या देिा ये, मी तुला नमन करतो. तू शस्त्र घेऊन
येत आहेस ह्ातच माझी विजय वसद्ध होत आहे. तुझ्या हातून मरण्यातच माझे भले होणार आहे
ह्ा आवण नंतरच्या जन्मात, माझी दकती होईल वतन्ही जगात त्यामुळे". शंतनुच्या मुलाचे ते
उद्गार ऐकू न कृ ष्ण वभष्मािर िेगांनी चालून गेला. कृ ष्ण बोलतो, ह्ा नरसंहाराच्या मागे तू आहेस.
तू दुयोधनाचा मृत्यू आज पहाणार आहेस. तुझ्या सारख्या शहाण्याने त्या मूखावची साथ देण्याचे
िचन ददले त्यातच तुझा गुन्हा वसद्ध होतो. वनयतीच्या चक्रात अडकलेला तो पापी चुका करत
आहे ि तू त्याला साथ देत आहेस ह्ासाठी तुला शासन होणे क्रमप्राप्त आहे. ते ऐकू न वभष्म बोलतो
कृ ष्णाला वनयती सिवश्रेष्ठ असते. वतला कोणीही बदलू शकत नाही. यादि त्यांच्या भल्यासाठी
कं साला सोडतात, त्याप्रमाणे, मी धृतराष्ट्राला सांवगतले होते पण त्याने माझे ऐकले नाही. वन.तीने
त्याची बुद्धी भ्रष्ट के ली होती. वििेक संपला होता. ते बोलणे होत असतांना पाथव स्ितः रथातून
उतरतो ि कृ ष्णाकडे जातो. तो कृ ष्णाचे दोनही हात धरतो. कृ ष्ण मात्र संतापलेला होता. तो
अजुवनाला जोरांने बाजूला फे कतो. ते दोघे त्या अिस्थेत वभष्मापयंत जातात. अखेरीस अजुवन
कृ ष्णाला आिरण्यात यशस्िी होतो. तो कृ ष्णाला बोलतो "अरे, जनादवना, तू पांडिांचा त्राता
आहेस. मी तुला िचन देतो कीं, मी माझे िवत्रय कतवव्य तुझ्या सांगण्या प्रमाणे पार पाडीन, तू
हातात शस्त्र घेऊ नकोस. तुझ्या आज्ञेनुसार मी माझे सगळे चुलत भाऊ मारून टाकीन पण तू आता
आिर. मी तुला शब्द देतो. कीं हा संहार माझी जबाबदारी आहे".
ते ऐकल्यािर कृ ष्णाच्या मुखािर समाधानाचे हास्य उमटले. तो त्याच्या वप्रय वमत्राबरोबर
त्यांच्या रथाकडे िळतो. तो पुन्हा रथाचे सारथ्य घेतो. तो त्याचे शंख पांचजन्य िाजिू लागतो.
त्या आिाजाने सगळे आकाश भरून जाते. तो आिाज ऐकू न कौरि मोठ्याने ओरडतात एकच
जल्लोश होतो. पुन्हा रणिाद्ये िाजू लागतात. पुन्हा युद्ध सुरू झाले. अजुवन त्याचे गांडीि घेऊन
कौरिांचा खत्मा करण्यासाठी सज्ज होतो. तो त्याच्या त्या अद्भूत धनुष्याने चौफे र बाणांचा
िषावि करू लागतो. वभष्मासह सगळे कौरि अजुन
व ािर चाल करतात. त्यात भुररश्रि अजुवनािर
भाला फे कतो. दुयोधन त्याच्या तलिारीने िेगात िार करतो. सल्य त्याची गदा घेऊन अजुवनािर
चालून जातात. परं तु. अजुवन त्या सगळ्यांचे िार बाणांच्या मार्याने उलटितो. अजुवन त्याचे
गांडीि घेऊन कांहींमंत्र उच्चारून महेंद्र अस्त्र फे कतो. ते थेट आकाशात जाते. त्यातून मुसळधार
पािसाप्रमाणे बाणांचा िषावि होऊ लागतो. त्या बाणांच्या न थांबणार्या िषाविामुळें कौरिांचे
सगळे अंदाज चुकतात. ते स्िताच्या संरिणाथव धािू लागतात. वभष्मसुद्धा कांहीं करू शकत नाही.
कोणाला कांहीं हालचाल करता येत नव्हती. त्या मारामुळें असंख्य हत्ती, घोडे ि सैवनक मृत्यूमुखी

पडतात. कौरिांची सगळी रणिाद्ये िाजाियाची थांबतात. फक्त गांडीिाचा आिाज सगळीकडे
ऐकू येत असतो. महेंद्र अस्त्राचे विशेष असें कीं त्यामुळे फक्त कौरिांचेच लोक मारले जात होते.
पांडिांच्या कोणालाही त्याचा त्रास होत नव्हता. कौरिांची सगळी यंत्र ि त्यांचे जादूचे इं द्रजाल
वनकामी झाले होते. इं द्राच्या नांिाच्या त्या अस्त्रामुळें त्या रणभूमीत रक्ताचे पाट िाहू लागतात.
मृतांच्या फाटलेल्या शरीरातून जे भाग बाहेर आले होते त्यांमुळे च्यांचा वचखल झाला होता ज्यात
अनेक मृत राजे, त्यांचे सैवनक कण्हत पडलेले होते. मृतांची वचलखतं मातीत पडलेली होती. त्या
सगळ्या िरून रक्त ि पाणी जोरांने िहात होते. जणू दुसरी िेतरणा नदी असें ददसत होते. ते रक्त
चाखण्यासाठी कोल्हे लांडगे जमा व्हाियाला सुरूिात झाली होती. सूयव थोडा मािळतीकडे
झुकलेला होता त्यािेळी. त्या हत्त्याकांडात पुष्कळ कौरि, धृतराष्ट्राचे मुलगे मारले गेले होते.
त्यामुळें पांडिांच्या बाजूचे छेड्डी, पांचाल, मत्स्य, कु रुष, खुषीत ददसत होते. कौरिांना
घाबरिण्यासाठी तो जोराने ओरडू लागतात. विजयाचा आनंद ते व्यक्त करत असतात. कौरिांच्या
सैन्याचे अनेक सेनापती मारले गेले होते. त्यामुळें ह्ापुढे त्यांच्या सैन्याचे नेतृत्ि करण्यासाठी
कोणी रावहले नव्हते. त्या एका हल्ल्याने वभष्म, द्रोण, कृ प हिालदील झालेले ददसत होते. सूयव
मािळतीला जात होता त्याकरता त्या ददिसाची लढाई बंद करण्याचा वनणवय ते घेतात. त्या एका
महेंद्रने दहाहजार सैवनक कौरिांचे कामी आले होते. जसे रात्र िाढू लागली, त्या कौरिांच्या
छािण्यांतून जोराने रडण्याचे आिाज ऐकू येऊ लागतात. अनेकांचे आप्त त्यात मेले होते. अनेक
कौरि मेले होते त्यामुळे दुयोधन सुद्धा गप्प ददसत होता. त्या महेंद्र अस्त्राने सात हजार हत्ती,
सगळे सौविर, िुद्रक, मालि मारले गेले होते. अजुवनाने ओक मोठे काम के लेले होते त्या ददिशी.
कौरिांच्या तळािर श्रृतायुष, वचत्रसेन, द्रोण, कृ प, अमिश्त, सल्य, साल, असें सगळे राजे एकत्र
जमून पुढे काय कराियाचे त्यािर खलबत करू लागतात. त्यांच्या चांगल्या प्रकारे सजिलेल्या
छािण्यात ते उद्या काय करािे ते ठरित असतात.
युद्धाचा दुसरा ददिस भाग पंचािन्नािा संपला.

युद्धाचा वतसरा ददिस :भाग छप्पन्नािा
संजय पुढे सांगत असतो. ती रात्र संपल्यािर युद्धाचा वतसरा ददिस सुरू होतो. त्याबरोबर
संतापलेला वभष्म त्याचे मुख्य सेनानी त्यात द्रोण, जयद्रथ, कृ प, िल्हीक, दुमवशवन, वचत्रसेन आवण
इतर महत्िाचे राजे घेऊन लढण्यासाठी सज्ज होतो. त्या फौजेतील हत्तींच्या पाठीिर ध्यज धारण
के लेले स्तंभ होते विविध रं गाचे जसे, लाल, वपिळे , काळे , तांबडे, राखाडी िगैरे. कौरिांचे सैन्य
मोठे ददमाखदार ददसत होते. ते सैन्य वभष्माच्या नेतृत्िाखाली अजुवनािर चाल करून जाते.
त्यामध्ये हत्ती, घोडे, पाईक असें सगळे होते. तुझा मुलगा तो कपीधारक रथ पहातो. तो पाहून
सगळे कौरि एकदम वखन्न होतात. त्याचा लढण्याचा उत्साह संपुष्टात येतो. अजुवनाच्या नव्या
रचनेनुसार चार टोकांना प्रत्येकी चार हजार हत्ती ठे िलेले होते. अशा व्युह आधी कोणी के लेला
नव्हता. आज पांडिांची रणिाद्ये जोरात िाजत होती. शंखनाद जोराने होत होते. सैवनक ओरडत
होते मोठ्या उत्साहाने. आकाशात सूयावची दकरणं पसरल्यामुळे सगळे नभ एकाद्या छतासारखे
उजळू न वनघाले होते. त्या बरोबर सैवनक लढण्यासाठी सज्ज झाले होते.
हत्तीबरोबर हत्ती, घोडेस्िारा बरोबर घोडेस्िार, पाईका बरोबर पाईक अशी लढाई सुरू
झाली. अनेक योद्धे लढतांना खाली पडत होते त्याना तसेंच ठार मारले जात होते. तलिारी, ढाली,
भाले असें जवमनीिर विखरून पडत होते त्या त्या लढिय्याच्ये शस्त्र जसा तो मरत असें. हत्तीच्या
धुमाकु ळीमुळें रथ, घोडेस्िार उलचून पडत होते. हत्तीचे सुळे कोणाच्या अंगात के व्हा धुसत ते
सांगता येत नव्हते. अशा गोष्टी ही वनत्याची बाब झाली होती. खाली कोसळणार्या हत्तीच्या
खाली दकती मरत होते त्याची गणती नव्हती. घोडेस्िार खाली पडला कीं त्याचा घोडा पळू न
जात असें त्याच्या स्िाराकडे पहाियाला कोणी नव्हते. त्याददिशी वभष्माच्या रथािर पांच
माडाचे स्तंभ उभारलेले होते. तो मोठ्या िेगांने अजुवनाच्या रथािर चाल करून जातो. त्याचिेळी
इतर अनेक राजे त्याच्यािर चाल करून जात असतात. त्यामध्ये सल्य, द्रोण, कृ प, विहिंसती,
दुयोधन सोमदत्त असें होते. त्यािेळी शूर योद्धा अवभमन्यू त्या सगळ्या योद्ध्यांिर तुटून पडतो.
त्या मध्ये अजुवन अग्नीसारखा चमकत होता. वभष्म त्या ददिशी रक्ताची नदी िाहिणार होता असें
िाटत होते. अवभमन्यूला बगल देऊन वभष्म अजुवनाला वभडण्यासाठी जात असतो. अजुवन त्याच्या
गांडीिातून बाणांचा िषावि करत चालला होता. वभष्माच्या बाणाच्या िषाविाला न डगमगता तो
त्याच्यािर बाणाचा पाऊस टाकू लागतो. अजुवनाच्या गांडीिातून इतर कौरिांच्या सौन्यािरसुद्धा
बाणांचा बषावि होत असतो. आता सगळे दोनही बाजूचे शूरिीर त्या दोघांचे द्वंद्व पहात बसतात.
त्या दोघांच्या धनुष्टाचे टणत्कार सिवदरू ऐकू येत असतात.
युद्धाचा वतसरा ददिस भाग छप्पन्नािा संपला.

युद्धाचा वतसरा ददिस : भाग सत्तािन्नािा
संजय पुढे सांगत असतो. द्रोणाचा मुलगा, भुररश्रि, वचत्रसेन, सल्य आवण साम्यमणी
सुभद्रेच्या मुलाबरोबर लढतात. त्या पांच िीरांबरोबर लढणार्या अवभमन्यूची सगळे ताररफ करत
असतात. कोणीही त्या शूरिीरांपैकी त्याला हरिू शकत नाहीत. तो त्याचा मुलगा तुझ्या योद्ध्याने
घेरला आहे असें पहातो, त्या सुमारास पाथव हसंहगजवना करतो. सुभद्रेचा मुलगा त्याच्या वहम्मतीची
पररसीमी गाठत असतो. त्याच्या धनुष्याचे ठणत्कार सगळे आसमंत दणाणून सोडत होते.
अश्र्ित्थामासा तो जखमी करतो. त्यानंतर अवभमन्यू साम्यमणीचे ध्िजस्तंभ मोडतो. त्यानमतर
एक सोन्याचा बाण तो सोमदत्ताच्या मुलाच्या ददशेने सोडतो. तो अजुवनाची पुत्र सगळ्यांना
गोंधळात टाकत असतो. त्याच्या एका हल्ल्यात सल्याचे घोडे मारून टाकतो. त्याच्या त्या जोरदार
बचािामुढे ते पांच नमते घेतात. त्याचा नाद सोडतात. तुझ्या मुलाच्या आज्ञेने वत्रगतव, मद्रदेशी,
के कया ह्ांच्या पंचिीस हजार सेवनकांची फौज पांडिांिर चाल करून जाते. ते सगळे दकतीनच्या
ङोिती गराडा घालतात. पांडिांच्या सेनेचा सरसेनापती पांचालचा राजपुत्र ते पहातो कीं, अजुवन
ि अवभमन्यू ह्ांना कौरिांच्या सैन्याने िेढा ददला आहे. हजार हत्ती ि घोडस्िार घेऊन तो धृष्टद्युम्न
त्याचे धनुष्य ताणून त्या िेढ्याकडे सरकाितो. तो मद्रदेशी ि के कयांच्या फौजांिर हल्ला करतो,
त्यांच्यात युद्ध सुरू होते. त्यािेळी धृष्टद्युम्न अश्र्ित्थामाच्या खांद्यािर बाणांचा िार करून त्याला
जखमी करतो. तो मद्रकांना जबर जखमी करतो. कृ तिमवनच्या संरिकाला, दमनाला ठार मारतो.
जो पौरिांचा िारस होता. त्यािेळी साम्यमणीचा मुलगा पांचाल पुत्राचा जखमी करतो. त्याच्या
सारथ्याला सुद्धा जखमी करतो. धृष्टद्युम्न एका बाणाने प्रवतस्पध्यावचे धनुष्य मोडू न टाकतो.
त्यानंतर तो त्याचे घोडे मारतो. साम्यमणीचा मुलगा त्याचा रथ वनकामी झाल्यामुळें त्यातून
उतरतो ि हातात पोलादी समशेर घेऊन चालत धृष्टद्युम्नाच्या ददशेने चालत जातो. पांडिांचे
सैवनक ि स्ितः धृष्टद्युम्न त्याला झप झप त्याच्या ददशेने येत असलेला पहातात. जिळ आल्यािर
तो धृष्टद्युम्नाच्या ददशेने त्याची धारदार समशेर फे कतो. पांचाल पुत्र त्याची गदा उचलतो ि त्या
समशेरीला बाजूला करतो. त्यानंतर त्या साम्यमणीच्या मुलाच्या डोक्यािर त्याच गदेने िार
करून त्याच्या मस्तकाचा चुराडा करतो. ते के ल्याने धृष्टद्युम्नाला मोठा आनंद होतो. साम्यमणीचा
मपलगा मेल्यामुळें एकच गदारोळ होतो. साम्यमणी त्याचा मुलगा मेला हे समजल्याने
चिताळतो. तो पांचाल पुत्रािर जोराने हल्ला करतो. त्यांच्यात धुमश्र्चक्री युद्ध होते. त्यात
सल्यसुद्धा सामील होतो. धृष्टद्युम्नाच्या छातीिर िार करतो. पुन्हा तेथे लढाई होत रहाते.
युद्धाचा वतसरा ददिस भाग सत्तािन्न संपला.

युद्धाचा वतसरा ददिस
भाग अठ्ठािन्नािा
धृतराष्ट्र संजयाला विचारतो, माझ्या मते वनयती तुमच्या प्रयत्नापेिा जास्त पररणाम कारक
असते. अरे संजया, तू सारखा सांगत आहेस कीं, माझे सैवनक पांडिांकडू न मारले जात आहेत ि
पांडिांचे सैन्य त्यामानाने कमी मारले जात आहे. तुला ते सांगतांना फार आनंद होत असेल असें
मला समजते. तू दाखितोस कीं, माझ्या योद्ध्यात लढण्याची वहम्मत कमी आहे, तरी ते त्यांच्या
परीने लढत आहेत विजय वमळिण्यासाठी. तू सारखा सांगतोस कीं, पांडिांना जय वमळत आहे ि
माझ्या कौरिांचा पराजय होत आहे. दुयोधनाच्या चुकीच्या वनणावयाचे भयंकर पररणाम तू मला
सांगत आहेस. मला ते सगले ऐकू न असें िाटते की, पांडिांना कमजोर करणे अशक्य आहे.
संजय पुढे त्यांना सांगतो, फार मोठे पाप तेथे घडत होते, त्याची मावहती आता तुम्हाला मी
सांगतो. असंख्य माणसांचा ि हत्तींचे संहार होत आहेत त्या रणभूमीत. सल्याने धृष्टद्युम्नाला
जखमी के ल्यानंतर तो मद्रदेशाच्या राजाला मारतो. त्यानंतर तो पांताल पुत्र सल्याचा पूणवपणे
अडकिून टाकतो. ते द्वंद्व फार काळ चालले नाही परं तु, न थकता ते लढत होते. सल्य धृष्टद्युम्नाचे
धनुष्य मोडू न टाकतो. त्यानंतर तो बाणांचा बषावि सुरू करतो त्यामुळें धृष्टद्युम्न मोठ्या अडचणीत
जातो, त्यािेळी अवभमन्यू त्याच्या मदतीला धािून जातो. तो मद्रदेशाच्या राजािर हल्ला करतो.
मद्रदेशाचा राजा अरतयानी म्हणजेच सल्य त्याच्या बाणांच्या आिाक्यात आल्यािर त्याला
आव्हान देतो, त्याला घायाळ करतो. त्यािेळी तुमच्या सैन्यातील राजे अजुवनाच्या मुलाला
आिरण्यासाठी पुन्हा आघाडी तयार करतात त्यात दुयोधन, विकणव, दुःशासन, विहिंसती,
दुमवशवन, दुशाल, वचत्रसेन, दुमख
ुव , सत्यव्रत, पुरुवमत्र होते. ते सल्याला संरिण देण्यासाठी आले
होते. ते वभमाला समजते, तो त्िररतपणे धृष्टद्युम्न, द्रौपदीची पांच मुलं, नकू ल ि सहदेि असे घेऊन
अवभमन्यूच्या मदतीला जातात. ते तुझ्या सैन्यािर जोराचा हल्ला करतात. एकमेकाच्या जीिािर
उठल्यासारखे ते लढत होते. ते लढत असतांना त्या दोनही बाजूंचे राजे त्यांच्या मदतीला आले ि
एक धुमश्र्चक्री युद्ध सुरू झाले. तुझा मुलगा दुयोधन धृष्टद्युम्नाच्या छातीत बाण मारतो. त्याप्रमाणें
त्याचे सगळे त्याच्या अंगात अनेक बाण मारत असतात. त्याच िेळी तो वप्रशताचा पुत्र तुझ्या
योद्ध्याना अनेक बाण मारत असतो ि त्यामुळे ते जखमी होत होते. अवभमन्यू सत्यव्रताला ि
पुरुवमत्राला जखमी करतो. वभमसेन दुयोधनाकडे लि देऊन असतो. त्याची गदा घेऊन तो
दुयोधनािर चाल करतो परं तु, दुयोधन तेथून पलायन करतो. तुझा मुलगा मगधाच्या राजाला
त्याचे मोठे सैन्य घेऊन पांडिांिर चाल करण्याचा आदेश देतो. त्यानंतर संधी साधून तो वभमािर
िार करण्याच्या इराद्याने त्याच्या जिळ जाऊ लागतो. मगधाच्या लष्कराचे हत्ती त्यांच्या ददशेने
येत आहेत ते पाहून रागाच्या भरात वभमसेन त्याच्या रथातून उटी मारून उतरतो गदा त्याच्या

हातातच असते. मोठ्याने ओरडू न तो हत्तींिर हल्ला करतो. वभमसेन त्या हत्तींना ठार माराियाला
सुरूिात करतो. घाबरून गेलेले हत्ती सतेंम उभे रहातात. ते पावहल्यािर पांडिांचे योद्धे वभमाच्या
मदतीसाठी पुढे होतात. त्यात द्रौपदीची मुलं, नकू ल, सहदेि, अवभमन्यू, धृष्टद्युम्न होते. ते बाणाने
हत्तीच्या माहूताला ठार मारत जातात. िमी घाि घालून ते हत्तींचे गंडस्थळ फोटत होते. हत्ती
त्यामुळें मरून कोसळत होते. मगधाचा राजा हत्तीिर बसलेला अवभमन्यूकडे हत्ती िळितो.
अवभमन्यू मगधच्या राजाचा िध करतो एका बाणाने. हत्तीच्या गराड्यात घुसलेला वभमसेन त्या
हत्तीना मारू लागतो. कोणाचे दात तोडत, कोणाच्या सोंडी कापून असा तो त्या हत्तींचा नाश
करत असतो. मेलेल्या प्रचंड आकाराच्या हत्तींच्या प्रेतामुळे ते रणांगण भरून गेले होते. कांहीं हत्ती
िृकोदराला पाहूनच घाबरून पळू न जात होते. सािात यमाचा अितार असें वभमाचे स्िरुप झाले
होते. गुराखी जसे काठीने त्यांची गुरं पळितात तसे वभम हत्तीिा त्याच्या गदेने पळित होता.
त्या पळणार्या हत्तींच्या पायाखाली कौरिांचे दकत्येक मरत होते. त्या चौफे र पळणार्या हत्तींकडे
पहात हसत वभम शंकरासारखा त्या रणांगणात उभा होता.
युद्धाचा वतसरा ददिस भाग अठ्ठािन्नािा संपला.

युद्धाचा वतसरा ददिस
भाग एकोणसाठािा
संजय पुढे सांगतो, दुयोधन पहातो कीं, त्याचे हत्तीदल वभम संपूणवपणे नष्ट करत आहे तेव्हां
तुझा मुलगा त्याच्या सगळ्या सैन्याला आज्ञा करतो कीं, ते वभमाचा नाश करतील. वभम मोठ्या
आिाजात रणगजवना करत दफरत होता. त्याच्यािर ते सैन्य चाल करून जाते. त्याला आिरणे
देिांनासुद्धा अशक्य होते. उसळलेल्या सागरासारखे वभमाचे ते िागणे होते. तुझ्या आज्ञेमुळें
कौरिांचे सैन्य ज्यात असंख्य रथ होते, घोडेस्िार होते, पायदळ होते, ते रणिाद्ये िाजिून त्यांचा
जोर िाढिण्याचा प्रयत्न करत वभमाकडे वनघतात. त्या धुमाकु ळीमुळे कु रुिेत्री धुळीचे िादळ
उठते. वभम न डरता त्यांच्यापुढे उभा होता. त्याच्या हातात गदा होती. त्या लढ्यात त्याचे साथी,
धृष्टद्युम्न, वशखंडी, द्रौपदीची मुलं, अवभमन्यू ि इतर त्याच्याबरोबर लढण्यासाठी उभे होते. वभम
संतापाने लालबुंद झालेला त्याची पोलादी गदा घेऊन कौरिांच्या सैन्यािर धािून गेला. त्याने
त्याच्या गदेच्या प्रहाराने त्याच्या पुढे जे आले त्यांचा चुराडा करण्यास सुरूिात के ली. सािात
यमाचा अितार वभमसेनाने धारण के ला होता. रथी, घोडेस्िार, पायदळाचे सैवनक अशा
सगळ्यांना तो झोडू न काढत होता. तो वपनाकधारी रुद्र आहे कीं, काय असे पहाणार्याना िाटत
होते. युगांताच्यािेळी जसे व्हािे तसे तेथे घडत होते. ते पाहून कौरिांचे सैन्य गभवगळीत झाले.
कौरिांच्या गटात दुःखाची छाया पसरली. ते पाहून वभष्म त्याच्या कडे सरकला. वभम त्याला
पाहून संतापाने त्याच्या कडे धािून जाऊ लागला. दोघे मोठ्याने ओरडत होते. त्यािेळी वसनीचा
नातु सत्यकी वभष्मािर नेम धरतो. त्यािेळी रािस अलमिुष त्याच्यािर दहा बाण मारतो. त्याची
चाल रोखण्यासाठी बाकीचे कौरि बाणांचा पाऊस पाडतात. तरी त्याचे पुढे जाणे थांबत नाही.
सगळे कौरि हचंता करत असतांना सोमदत्ताचा मुलगा भुररश्रि मोठ्या जोमांने सत्यकीिर चालून
जातो. त्याच्या हातात धनुष्य असते.
युद्धाचा वतसरी ददिस भाग एकोणसाठािा संपला.

युद्धाचा वतसरा ददिस
भाग साठािा
संजय पुढे सांगत असतो, भुररश्रि रागाने सत्यकीचा नऊ बाण मारून जखमी करतो. त्याच
िेळी सत्यकीसुद्धा त्या कौरिाला नऊ बाण मारून घायाळ करतो. त्यानंतर दुयोधन त्याच्या
भािांना घेऊन भुररश्रिाच्या संरिणासाठी पुढे जातो. त्याच िेळी पांडि सत्यकीच्या
संरिणासाठी पुढे सरसाितात. वभम त्याची गदा उं च उचलून तुझ्या मुलांिर धािून जातो. तुझा
मुलगा वभमाला बाण मारतो. त्याला जखमा होतात परं तु, त्याने िृकोदराच्या िागण्यात
तीळमात्रही फरक पडत नाही. वभम त्याच्या प्रचंड रथात चढतो ि त्याच्या सारथ्याला, अशोकाला
आज्ञा करतो, "मला ते मारण्यासाठी येत आहेत तेव्हां मींच त्या सगळ्या कौरिांना तुझ्या समि
मारून टाकणार आहे. म्हणून तू माझा रथ त्यांच्यामध्ये घाल". असें बोलल्यानंतर िृकोदर तुमच्या
मलांिर बाणांचा िषावि करू लागतो. दुयोधनाच्या छाताडात त्याचे बाण घूसतात. दुयोधन सुद्धा
बाण मारतो त्यातील कांहीं अशोकाला लागतात. दुयोधन त्याच्या बाणांने वभमाची त्याच्या
धनुष्यािरील पकड तोडतो ि ते धनुष्य खाली पडते. वभमाला आिडत नाही कीं तुझ्या मुलांने
त्याच्या सारथ्यािर बाण मारले. तो संतापलेला पांडि मोठे जास्त मजबूत धनुष्य घेतो ि एक
िमी घाि बाणाने घालतो तुझ्या मुलािर. दुयोधनसुद्धा दोन मोठे बाण वभमाच्या छातीत मारतो.
त्या िमी लागलेल्या आघातामुळें वभमाला भोिळ येते ि तो रथाच्या टपािर वनिांत पडतो. वभम
अशाररतीने बेहोष झालेला पाहून अवभमन्यू त्याच्या ददशेने जातो. तो तुझ्या मुलािर जोराचे मोठे
बाण मारतो. थोड्याच िेळात िृकोदर शुद्धीिर येतो. पुन्हा लढण्यास तयार होतो ि तो
दुयोधनाला पंचिीस बाणांने जेरीस आणतो. त्यानंतर तो पांडि सल्यािर वततके च बाण मारतो.
त्या मारामुळें सल्य युद्धातून वनघून जातो. त्यानंतर तुझे चौदा पुत्र ज्यांची नांि अशी आहेत,
सेनापती, सुशेना, जलासंध, सुलोचन, उग्र, वभमरथ, वभम, िीरबाहू, औलूि, दुमुवख, दुश्प्रदशवन,
विवित्सू, विकट, सना असें वभमािर चाल करून जातात. त्यांच्या हल्ल्याने वभमाला बर्याच
जखमा होतात. तरीसुद्धा वभम तुझ्या मुलांिर तुटून पडतो ि सेनापतीचे मुड
ं के तलिारीने कापून
टाकतो. जलासंधाला सुद्धा घायाळ करतो. ते करत असतांना वभम जोराजोराने हसत असतो.
त्यानंतर वभम सुशेनाला ठार मारतो. त्यानंतर तुधा मुलगा उग्र जो फे टा घालतो त्याला यमाकडे
पाठितो. विित्सूला बाणांने ठार मारतो. त्यानंतर िीरिाहूला मारतो. हसत हसत वभम तुझ्या
वभम ि वभरथाला ठार मारतो. त्यानंतर वभम मोठी लढाई करतो ि सुलोचनाला ठार मारतो.
वभमाची ती वहम्मत पाहून तुझी उरलेल मुलं त्या तेथून पळू न जातात.
वभष्म त्याच्या सैन्यातील शूरयोद्ध्याना आिाहन करतो कीं, ह्ा वभमाला कांहींही करून
आपण आिरले पावहजे नाहीतर तो सगळे कौरि मारून टाकील. ते ऐकू न भागीदत्त त्याच्या मदांध

हत्तीला घेऊन वभमािर चाल करतो. तो त्याच्या बाणांनी वभमाला अशाप्रकारे घेरले होते कीं, तो
कोणाला ददसत नव्हता. ते पांडिांच्या सैन्याला आिडले नाही ि ते भागादत्तािर बाणांचा िषावि
करू लागतात. त्यांच्या बाणांनी तो मधांद हत्ती आणखीन चिताळतो. भागादत्त रक्ताने माखलेला
होता. बाणांने जखमा झालेला भागादत्ताचा हत्ती वपसाळल्यासारखा चौफे र उधळत धािू लागला.
त्याच्या पायाखाली दकत्येक मेले त्याची गणती नाही. त्याला आिरणे अशक्य होते. भागादत्त
वभमािर दोन बाण मारतो. त्यामुळें वभमाला भोिळ येते ि तो रथात कोसळतो. वभम अशाप्रकारे
कोसळल्याने उत्तेवजत झालेला भागादत्त युद्ध हजंकले अशी जोरांने गजवना करतो. वभमाला बेहोष
झालेला पावहल्याने त्याचा रािस पुत्र घटोत्कच वचडतो ि एकदम अदृष्य होतो. तो त्याच्या
मायािी वसद्धीने तेथे असलेल्यांच्या मनात वभती उत्पन्न करतो. त्यावशिाय एक भयंकर रुप धारण
करतो. तो ऐराितािर बसला आहे असें दृष्य तो त्याच्या वसद्धीने तेथे दाखितो. त्याच्या मागून
इतर मोठे स्िगीय हत्ती अंजन, िामन, महापद्म त्याच्या मागून जात आहेत असे दृष्य त्याने तेथे
उभे के ले. त्यांच्यािर रािस बसले आहेत असे ददसत होते. त्यानंतर तो त्याच्या मायािी हत्तीने
लढण्याचे आिाहन करतो, ते चार सुळे असलेले भयंकर ददसणारे हत्ती भागादत्ताच्या हत्तीशी झुंजू
लागतात. आधीच जबर जखमी झालेला तो भागीदत्ताचा हत्ती जोरांने ओरडू लागतो.
वभष्म ते पाहून तुझ्या सेनानींना सांगतो, भागादत्त वभमाच्या मुलाच्या रािसी काव्यात
अडकला आहे. त्या युद्धात तो वनवश्र्चतपणे मारला जाईल असे ददसते. ते पाहून पांडि खूष झालेले
ददसत होते. म्हणून वभष्म त्यांना बोलतो कीं, आपण सगळे त्याला िाचिण्यासाठी गेले पावहजे.
वभष्म सगळ्या त्याच्या योद्ध्याना तसे आिाहन करत असतो परं त,ु ते रािस फारच भयंकर
आवण अिाढव्य आकाराचे होते. ते आिाहन ऐकल्यािर द्रोणाचायव पुढाकार घेतात. युद्ध जास्त
भयंकर झालेले असते. त्यानंतर सगळे कौरिांचे राजे भागादत्तला िाचिण्यासाठी तेथे वनघतात.
वभमाला मदत करण्यासाठी ि द्रोणांला अडिण्यासाठी पांडिांच्या दकत्येक पलटणी त्या ददशेने
सरकू लागतात. ते पाहून वभष्म द्रोणाला बोलतात, "मला आज त्या वहडीबाच्या मुलाशी लढािे
असे िाटत नाही. कारण तो स्ितः शक्तीमान असून त्याला पांडिांचा आधारसुद्धा भक्कम आहे.
इं द्रसुद्धा त्याला अशा पररवस्थतीत हरिू शकणार नाही. तो एक रािस असून मोठा संहारक आहे.
आज आपल्यातील बरेच पांचालांच्या ि पांडिांच्या कारिायांमुळें मारले गेले आहेत. आज
पांडिांशी निीन लढाई करण्यात अथव ददसत नाही. सूयस
व द्ध
ु ा मािळताकडे झुकत आहे तेव्हां आज
आपण आपली सेना मागे घ्यािी हे चांगले. उद्या ह्ा शत्रूबरोबर योग्य व्युह रचून आपण जास्त
चांगल्याप्रकारे लढू शकू . घटोत्कचाला घाबरलेले कौरिांचे सैन्य ददिस संपत आला आहे हे वनवमत्त
करून युद्धातू काढता पाय घेतात. पांडि हजंकल्याच्या जल्लोषात आनंद जोर जोराने ओरडू न
व्यक्त करत असतात. रणभेदी िाद्ये िाजिू लागतात. अशाररतीने त्या वतसर्या ददिशीचे युद्ध
थांबते. हरल्याच्या नामुष्कीने मान खाली घालून कौरिांचे योद्धे त्यांच्या तळाकडे वनघतात.

वजकल्याचा आनंद असला तरी जबर जखमा झालेले पांडि त्यांच्या तळाकडे जाऊ लागतात. तो
ददिस वभम ि त्याचा मुलगा घटोत्कच ह्ांचा होता. दुयोधन अवतदुःखी अंतःकरणाने कारण,
त्याचे बंधू मोठ्या संख्येने त्या ददिशी मारले गेले होते. तो रडू आिरू शकत नव्हता. आपण काय
योजले ि काय होत आहे, ह्ाच्या विचारात तो त्याच्या तंबूकडे जात होता. वनयमानुसार सगळी
व्यिस्था के ल्यािर दुयोधन त्याच्या वप्रय बंधूंच्या आठिणीत एकांतात शांतपणे बसतो. वतसरा
ददिस असा संपला.
युद्धाचा वतसरा ददिस भाग साठािा संपला.

िासुदि
े ाची स्तुती
भाग एकसष्ठािा
धृतराष्ट्र संजयाला विचारतो, पांडिांचे ते असाधारण सामथ्यव ऐकू न मी फार घाबरलो आहे.
माझ्या मुलांची हत्या ज्या प्रकारे वभम करत होता तेसुद्धा मला अस्िस्थ करत आहे. मला विदूराचे
शब्द आठितात. माझे हृदय त्यामुळे जळत आहे. जे घडत आहे ती वनयती आहे असे समजून त्यात
समाधान मानाियाचे. पांडिांचे योद्धे वभष्माच्या सैन्याचा फडशा पाडत आहेत. कोणता िर
त्यांना वमळाला आहे, कोणती अस्त्र ते िापरत आहेत, ज्यांच्यामुळें ते देिांसारखे अहजंक्य झाले
आहेत. मला हे सहन होत नाही अरे संजया कीं माझे सैन्य पुन्हा पुन्हा पांडिांकडू न हार खात आहे,
त्यांचा संहार होत आहे. मलाच कां ही देिी वशिा होत आहे ते तू सांग. मला सगळे सांग ते काय
कारम आहे ज्यामुळें ते पंडुचे मुलगे हजंकत आहेत ि माझे पराजीत होत आहेत. मला कांहींच
समजेनासे झाले आहे. मला असे िाटते कीं मी एक विशाल सागर माझ्या दोन हाताने पोहत पार
करण्याचा प्रयास करत आहे. माझ्या मुलांिर एक मोठे संकट आलेले आहे. मला ठाऊक आहे कीं,
तो वभम माझी सगळी मुलां ठार मारणार आहे. मला असा कोणीही जेता ददसत नाही जो माझ्या
मुलांना ह्ा संकटापासून िाचिू शके ल. अरे संजया मला समजून चुकले आहे कीं, माझी सगळी
मुलं ह्ा युद्धात ठार होणार आहेत. मला तुझ्याकडू न समजून घ्याियाचे आहे कीं, हे असे
माझ्याबाबतच कां होत आहे. तू खूप सूज्ञ आहेस, म्हणून तूच मला ते सांगू शकवशल. मला सांग
जेव्हा दुयोधन पहातो कीं त्याचे सैन्य माघार घेत आहे तेव्हां त्याने काय के ले"? वभष्म,द्रोण, कृ प,
शकू नी, जयद्रथ, अश्र्ित्थामा, विकणव असे सगळे योद्धे काय करत होते.
संजय सांगतो, लि देऊन नीट ऐका राजे, मी जे सांगतो ते ऐकल्यािर ते तुमच्या काळजात
गेले तरच कांही अथवबोध तुम्हाला होणार आहे. पांडिांनी कोणताही चमत्कार के लेला नाही. ते
सामत्यविान आहेत हे वनवश्र्चत, ते खर्या िवत्रयांसारखे प्रामावणक युद्ध करत आहेत. त्यांची प्रत्येक
कृ ती नैवतकतेच्या वनयमात बसणारी आहे. जेथे सच्चाई आहे तेथे विजय जातो त्या वनयमानुसार
हे सगळे घडत आहे. त्यांच्या सच्चाईमुळें जे पुण्य त्यांनी प्राप्त के ले आहे ते त्यांना सदैि जय देत
आहे. तुमची मुलं सत्तेच्या मस्तीत दकती पाप करत होते ते तुम्हा जाणता अहात. त्यांचे क्रौयव,
बेईमानीपणा, कपटकारस्थानं, द्वेष बुद्धी, ह्ा दुगण
ुव ामुळें ते आज हरत आहेत. विनाकारण तुमची
मुलं पांडिांचा उपमदव करत होती, त्यांचा मत्सर करत होती, त्यांना ठार मारण्यासाठी दकत्येक
योजना आखत होती, त्या सगळ्या काळ्या कामाचे फल आपण आज पहात अहात. जेव्हां तुम्हाला
सगळे आपले वहतहचंतक सांगत होते तेव्हां आपण दैि असे सांगून त्यांचा सल्ला नाकारत होते
त्याचे हे फळ आहे. तुम्हाला िाटचत होते कोठे तरी तुमच्या मनात कीं, तुमची मुलं पांडिांना
हरितील कारण वभष्म, द्रोश, कृ प असे महारथी त्यांच्या सेिेत आहेत, पण ते खोटे ठरत आहे हे

आपण पहात अहात. वहतहचंतकांचा अव्हेर करून तुम्ही स्िाथी दोस्तांच्या सल्ल्याला जास्त महत्ि
देत होता त्याचा पररणाम काय झाला ते पहात अहात. युद्ध उलटत आहे ते पाहून दुयोधन
वभष्माना काय विचारतो ते तुम्हाला सांगतो ते नीट ऐका. दुयोधन त्यांना विचारतो, "द्रोण, आपण
स्ितः, सल्य, कृ प, हृददकाचा मुलगा कृ तिमवन, कं बोजचा राजा सुदविणा, भुररश्रि, विकणव,
भागादत्त, हे सगळे महारथी आपल्याकडे आहेत, ते उच्चकु वलन आहेत, युद्धात प्राणपणाने लढणारे
आहेत, ते माझ्या मते सगळ्या जगाला पुरून उरणारे आहेत, सगळे पांडि एकत्र आले तरी ते
तुम्हाला हरिू शकणार नाहीत, तरी माझ्या मनात एक शंका येते कीं, त्याचे कारण सांगा, असें
असूनही हे पांडि आम्हाला म्हणजे तुम्हाला कसे पुन्हा पुन्हा हरिू शकतात"?
तो प्रश्र्न ऐकल्यािर वभष्म त्याला सांगतात कीं, "अरे राजा, दुयोधना, मी काय सांगतो ते
नीट ऐक, मी तुला नेहमी जे कराियाला सांगतो ते तू कधीच त्या प्रमाणे करत नाहीस. मी तुला
सांगत होतो कीं, पांडिांशी समझौता कर. पण तू ते कराियाला तयार नव्हतास. माझा सल्ला
तुम्हा दोघांच्या भल्याचा होता ि त्यात इतर बर्याच लोकांचे सुद्धा भले होणार होते पण तू
ऐकतच नव्हतास. तुम्ही सलोख्याने एकत्र रावहला असता तर तुम्ही सगळ्या जगािर राज्य के ले
असते. त्यात तुमचे, तुमच्या प्रजेचे, तुमच्या सगळ्या वमत्रांचे ि आप्तांचे चांगले होणार होते पण
तुझा अहंकार नडला. तुला असे सांगण्यात माझा सगळा िेळ िाया गेला, इतर सुद्धा तेंच सांगत
होते. तुझ्या मनात त्यांच्या बद्दल कां द्वेष आहे तेंच समजत नाही. त्या नादात तू ि तुझे बंधू त्यांच्या
िाईटासाठी कारिाया करत होता, ते मात्र तुमचा द्वेष न करता चांगल्या मागावने सहनवशलतेने
आपले काम करत होते. त्यामुळे आज ते अहजंक्य ठरत आहेत. पंडुच्या मुलांना कृ ष्णाचे संरिण
आहे, ज्यांत तो आहे त्यांना जगातील कोणीही पराजीत करू शकणार नाही ते वत्रिार सत्य आहे.
भले तू ते मान अगर नको मानूस. अरे दुयोधना, आता मी सांगतो एक प्राचीन कथा, एकदा सगळे
ददव्य ऋषी ब्रह्मा बरोबर गंधमादन पिवतािर कोणाची तरी प्रवतिा करत होते. ब्रह्मदेि त्यांच्या
आसनािर बसलेले होते तेव्हां, त्याना एक ददव्य तेजस्िी रथ आकाशातून येतांना ददसला. तो
कोणाचा रथ आहे ते त्यांच्या ध्यानवसद्धीने अजमािल्यािर ते त्यांचे दोन हात जोडू न मोठ्या
आनंदाने त्या ददव्य विभूतीला प्रणाम करतात. त्यानंतर ते ऋषी आवण इतर स्िगीय लोक
आदरपूिवक उठू न उभे रहातात. सगळे त्या रथातील विभूतीचे एकटक दशवन घेण्यासाठी उत्सुक
असतात. त्यांच्यातील सिोच्च असलेले ब्रह्मदेि, जे ह्ा विश्र्िाचे वनमावते आहेत, ज्यांचे अध्यावत्मक
सामथ्यव अजोड आहे, ते त्या रथातील विभूतीकडे पहात त्यांची स्तुती बोलतात, "आपण ह्ा
विश्र्िाची विभूती अहात, आपण ब्या विश्र्िाचे धनी अहात, आपल्या सामथ्यावने हे विश्र्ि भारलेले
आहे, आपल्या मजीने हे विश्र्ि चालत आहे, आपण िासुदेि अहात, म्हणून मी आपल्या आश्रयाला
राहू इवच्छतो. आपण योग आवण दैविकता अहात, आपला विजय हो कारण त्यातच ह्ा सृष्टीचे
वहत असते. युगपुरूषा तुझा वनत्य विजय हो. तुमच्या नावभतून आलेल्या कमळातून मी उत्पन्न

झालो आपले नेत्र विशाल आहेत, भविष्यातील सगळे विजय आपल्या संस्कारातून उत्पन्न होणार
आहेत. आपण सगळ्या सूयांचे सूयव अहात, आपण सगळ्या उत्तम गुणांचे भांडार अहात, सगळ्या
चांगल्या गोष्टींना आधार देणार्या आपला सदैि विजय हो. आपण नारायण अहात. आपल्याला
सिावथावने समजणे के िळ अशक्य असते. आपण सांरंग (कृ ष्णाचे धनुष्य) धारी अहात. आपले सदैि
विजय होत रहाणार, आपण ह्ा विश्र्िाचे रुप धारण करून अहात. आपण स्िगव आवण नरक
दोनही अहात, जगातील चांगल्यांच्या भल्यासाठी आपले कतृवत्ि उपयोगी येते. आपण सिव
शक्तीमान अहात. आपणच शेष अहात, आपणच िराह आवण कासि आवण सिवप्रथम अहात. कु रळे
के स असलेले आपण सदैि विजयी असणार. आपणच ददशा, आकाश, तेज अहात, आपण अनंत
अहात, आपण नश्र्िर अहात, आपण व्यक्त आवण अव्यक्त असे दोनही अहात. आपणच इं दद्रयदमन
अहात, आपण अगाध अहात, आपणच यश आवण अपयश अहात, आपणच आपल्याला ओळखू
शकता, आपणच कला, विज्ञान अहात. आपल्या कृ पेनेच सगळे कांहीं होत असते. आपल्याला ब्रह्म
म्हणतात. आपण सगळ्या चराचरांचे उगमस्थान अहात. आपण बुद्धी अहात, आपणच योग
अहात, आपणच सगळ्या गोष्टींचे कारण अहात, आपणच नैवतकता (चांगुलपणा) अहात, आपणच
गुह् ज्ञान अहात, आपण सिवज्ञ अहात, आपणच आपल्या वनर्मवतीचे कारण अहात, आपण सिव
उत्पन्न करता ि नष्ट सुद्धा करता, आपण विचार अहात ि आपणच रचना अहात, आपण अमृताचे
उगमस्थान अहात, आपण युगांचे उगमस्थान आवण लयस्थान सुद्धा अहात. आपण भाग्य विधाता
अहात, आपण स्ियंभू अहात, आपण अवस्तत्ि अहात. आपण अवतप्राचीन अहात ि आधुवनकसुद्धा
अहात. पृथ्िीमाता तुमचे दोन पाय आहेत, ददशा तुमचे हात आहेत, स्िगव तुमचा माथा आहे,
देिता तुमचे इतर अियि आहेत, सूयव ि चंद्र तुमचे नेत्र आहेत. िैराग्य िृत्ती, सत्याची चाड,
नैवतकता आवण व्रतस्थता ही तुमचे बलस्थानं आहेत. अग्नी तुझी उजाव आहे, िायू तुझा श्र्िास आहे,
िरुण (पाणी) तुझा घाम आहे, अवश्र्िनद्वय तुझे कान आहेत, सरस्िती तुझी जीभ (जबान) आहे,
िेद तुझे ज्ञान आहेत अशा तुझ्यािर हे विश्र्ि विसंबून असते. अहो नारायणा, तुझ्या आिाक्याची
कांहींच कल्पना आम्हाला येत नाही. तुझे सामथ्यव, तुझे बळ, तुझी वहम्मत कोणालाही समजत
नाहीत. अशा विष्णू, आम्ही तुझी भक्ती करत असतो. आम्ही तुझ्या कृ पेची अवभलाषा धरून तुला
स्मरत असतो. अहो देिाधीदेि, सगळे ऋषी, गंधिव, यि, आवण रािस, पनंग, वपशाच्च, माणसें,
पशु, पिी, मासें ि सगळे चराचर सजीि ज्यांना मी तुझ्या वसद्धीने वनमावण के ले, ते सगळे तुझ्या
कृ पेचे अवभलाषी करतात. तुझ्या कृ पेमुळें पृथ्िी पापरहीत होते. असा तू, यदू कु ळात ह्ािेळी
अितार घेणार आहेस, जगात चांगुलपणा, माणूसकी ि भूतदया िाढिण्यासाठी तू येत आहेस.
ददतीच्या पापकमी मुलांचे वनदावळण करण्यासाठी तू येत आहेस. ती तुझा वलला आवण मायासुद्धा
आहे. तुझ्या कृ पेने मी तुझी स्तुती करत आहे. तू तुझ्या मजीने शंकरसनाचा (बळराम) जन्माला
घातलेस. जो तुझीचअंश आहे. अरे कृ ष्णा तू तुझ्यातून प्रद्युम्नाला जन्माला घातलेस, त्यातून
अवनरुद्ध जन्मला, जो विष्णू म्हणून सगळीकडे जाणला जातो. त्यातून ब्रह्म उत्पन्न झाले आहे. त्या

सगळ्यांमध्ये तूंच अंशांने उपवस्थत असतोस. तू अशाररतीने अंशात्म रुपाने माणसांत जन्म घेत
असतोस. असुरांचा नाश करण्यासाठी ि जगात आनंद िाढिण्यासाठी तू ते सगळे करत असतोस.
ते करून तू तुझी ख्याती िाढित असतोस. अशाप्रकारे तू योग पुन्हा प्रस्थावपत करत असतोस
माणसांच्या समाजात. तुझ्यािर भक्ती करणार्यांना तू आवशिावद देतोस ि त्यांचे जीिन संपन्न
करतोस. सगळे ब्राह्मण वद्वज तुझी याचना करत असतात ते ह्ांच साठी. तुला आरंभ, मध्य आवण
अंत नसतो म्हणून तू अंवतम योग आहेस.
िासुदेिाची स्तुती भाग एकसष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग बासष्ठािा
वभष्म पुढे दुयोधनाला सांगतात, "ती स्तुती ऐकल्यानंतर ती विभूती, जो जगाचा देि आहे,
ब्रह्माला मृदू ि गोड आिाजात बोलतो, अरे ब्रह्मा, योगाने मी तुझे इवप्सत समजलो आहे. तू जसे
व्हािे असें समजतोस तसेंच होईल. ते बोलून तो अदृष्य झाला. त्यानंतर देि, गंधिव, ऋषी, निल
करत ब्रह्माला विचारतात, "अहो ब्रह्मदेि हे कोण होते? त्याची आपण पुजा के ली, त्याची स्तुती
के ली ते कोण होते"? आम्हाला सांगा. ब्रह्मदेि त्यांना सांगतात, अहो ब्राह्मणानो, गंधिावनो, देिांनो
ते "ततु्" होते. ते सिवश्रेष्ठ तत्त्ि आहे. ते अनादीअनंत असे तत्त्ि आहे. ते सिोच्च आहे. ते सगळ्यांच्या
मध्ये असते. मी त्या "ततु्" शी बोलत होतो. ते देिादददेि असें आहे. मी जगाच्या परमेश्र्िराशी
संिाद साधत होतो. विश्र्िाच्या भल्यासाठी मी त्यांच्याशी बोलत होतो. ते तत्त्ि असुरांच्या
नाशासाठी माणसात जन्म घेणार आहेत असें ते सांगत होते. ते दैत्य ि रािस जे फार भयंकर
आहेत त्यांचा संहार ह्ा युद्धात होत आहे. ते दैत्य ि दानि सुद्धा मानि रुपात अितरले होते
त्यामुळे त्यांचा नाश करण्यासाठी कृ ष्णाितार झाला आहे. त्याला मदत करण्यासाठी त्याचा
साथीदार नर सुद्धा मानि अितारात आलेला आहे ि तोंच आहे अजुवन. ते दोघे फार प्राचीन ऋषी
नर ि नारायण असें आहेत. त्यांना कोणीही पराभूत करू शकणार नाही. ते दोघे जेव्हां पृथ्िीिर
मानि रुपात जन्म घेतात, ते कोणालाही ओळखता येत नाहीत. मी ब्रह्म ज्याच्यातून उत्पन्न झालो
तोंच िासुदेि आहे. तोंच तो जो पांचजन्य शंखु िाजितो, सुदशवन चक्र धारण करतो, एका हातात
गदा धारण करतो, तोंच तो सिवश्रेष्ठ परमेश्र्िर आहे. सिव देितांत तो उच्च आहे. तोंच अंवतम
गुह्ज्ञान आहे. तोंच गुणीजनांचा आधार आहे, तोंच अंवतम ब्रह्म आहे. तो नश्र्िर, अव्यक्त, अनंत
आहे ज्याला कांहीं ज्ञानी "पुरूष", असें म्हणतात. तो अतुलनीय आहे. प्राचीन ऋषी त्याचीच स्तुती
करत असतात. असा हा िासुदेि सामान्य माणूस समजून त्याच्याशी िागणारे मूखव असतात. असुर
तशी चूक करतात ि ते मारले जातात. जो िासुदेिाला समजत नाही तो सदैि अंधारात चाचपडत
असतो. तो महान योगी जगाच्या कल्याणासाठी मानि अितार धारण करतो िेळोिेळी जेव्हां
पापाचा घडा भरतो. तो त्याच्या खर्या भक्तांचे सगळे कल्याण करत असतो. सगळ्या शहाण्या
लोकांनी िासुदेिाचे हचंतन कराियाचे असते कारण तोंच मागव दाखितो ज्यामुळें माणसाचे अंवतम
ध्येय, मोि, साध्य होते".
वभष्म पुढे दुयोधनाला सांगत असतात, "ब्रह्माने असें त्या जमलेल्या ऋषीियांना ि देितांना
सांवगतले. त्यानंतर ते दैिी लोक वनघून गेले आपापल्या रठकाणी. ब्रह्मदेिांने जे सांवगतले ते तेथे
जमलेल्या गंधिव, अप्सरा, मुनी, साध्य ऐकतात ि िासुदेिांची स्तुती करत आपल्या स्िगावत
जातात. ते सांवगतले जात असतांना मी सुद्धा तेथे उपवस्थत होतो ि ते ब्रह्माचे विधान ऐकले. मी

भागविाकडू न सुद्धा हेंच ऐकले आहे. माकं डेय ऋषी जे ह्ा विश्र्िाचे सािीदार आहेत, व्यास, नारद
असें सगळे तेंच सांगत आहेत. म्हणून अशा िासुदेिाची सगळ्यांनी पुजा के ली पावहजे. त्याला
आव्हान देणारा, त्याची प्रतारणा करणारा हे असुर समजले जातात. ज्यांचा ह्ा युद्धात
विधीवनयमानुसार नाश होणे ठरलेले आहे. तुला आठित असेल दकत्येत ऋषी तुला िारं िार सांगत
होते कीं, तू कृ ष्णाच्या विरूद्ध लढण्याचा विचारसुद्धा करू नये पण तू ऐकत नव्हतास. तुझ्यातील
मूखवपणामुळें तू तो सल्ला मानत नव्हतास म्हणून मी तुला एक नीच रािस समजत आहे. तू तुझ्या
अहंकारामुळे गोहिंदाचा उपमदव करत असतोस. धनंजय हांच नर ऋषी आहे ते तुझ्या भ्रष्ट बुवद्धला
समजत नाही. कोणता शहाणा सूज्ञ इसम त्या दोघांचा विनाकारण अपमान करील"?
"कृ ष्ण पूणावितार आहे दुयोधना, म्हणून ते विशेष महत्िाचे आहे. तोंच यश आहे, तोंच जय
आहे ि तोंच विजय देणारा आहे. तो सगळ्या सृष्टीचा चालक आहे. त्याच्यात सगळे उत्तम गुण
आहेत त्याच िेळी अज्ञानरुपी अंधारसुद्धा तोंच आहे. तोंच सिव इच्छांचे मूळ आहे, तोंच चांगुलपणा
आहे, तोंच माणूसकी आवण भूतदया सुद्धा आहे. त्याचा वबनशतव आधार पांडिांना आहे, तो त्यांचे
संरिण करत असतो, तो अनंत देि आहे, तोंच पुण्यप्रभाि आहे, अशा बद्दल तू मला विचारत
आहेस, मी तुला काय सांगणार"? "अरे कौरिा, विजय फक्त त्यांचाच होणार हे आधीच ठरलेले
आहे, त्यात मी काय करू शकतो"? तू मला विचारलेस म्हणून मी जे सत्य आहे ते सांवगतले आहे.
त्याचीच पुजा आपापल्या कु ितीनुसार चारही िणावचे लोक करत असतात ि त्याप्रमाणे त्यांना
फल प्राप्ती होत असते. द्वापार युगाच्या अंत काळी ि कलीयुगाच्या प्रारं भी त्याची भक्ती करतील
ते त्या युगाच्या तापदायक पररवस्थतीिर मात करू शकतील.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग बासष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस : भाग त्रेसष्ठािा
दुयोधन वभष्माला बोलतो, सगळे जग िासुदेिाला परमेश्र्िर समजतात. मला सांगा, त्याचे
मूळ कोणते?
वभष्म सांगतात, "िासुदेि हा अंतीम अवस्तत्ि आहे, त्याच्या पेिा िर कोणीही नाही,
कोणालाही त्याचे मूळ माहीत नाही. माकं डेय गोहिंदाबद्दल बोलतात, तो अवतसंदर ि
सिवगुणसंपन्न आहे. त्याचे िणवन करता येत नाही. त्यांने त्याच्या विचारांतून पाणी, हिा आवण
पृथ्िी उत्पन्न के ली आहे. त्याने वनमावण के लेल्या पाण्यािर तो पहुडला ि विचारांने फक्त बाकीचे
उत्पन्न करत गेला. माकं डेय ऋषी त्या दकमयेचे एकमेि सािीदार आहेत, म्हणून ते जे सांगतात ते
स्िीकारले पावहजे. िासुदेिाने त्याच्या मुखातून अग्नी उत्पन्न के ला, श्र्िासातून हिा तयार के ली,
त्याने त्याच्या मुखातून िेद गायीले ि िाणी वनमावण के ली. त्याने प्रथम जग वनमावण के ले त्यानंतर
ऋषी ि देि त्यानंतर मृत्यू देि यम तयार के ला. यमातून जन्म ि िाढ आवण शेिट तयार के ले.
तोंच िर देतो ि शापसुद्धा देतो. ितवमान, भविष्य ि भूत त्याने तयार के ले. त्याने शंकरशनाला
घडिले जो पवहला मनुष्य होता. त्यांना दैिी नाग अनंत तयार के ला. जो पृथ्िीला धरून ठे ित
आहे. त्याने ध्यान साधना प्रथम वशकिली. त्यातून अध्यात्म विद्या सुरू झाली. त्याच्या कानातील
मळातून एक असुर तयार झाला ज्याचे नांि होते मधू, तो दोषातून उत्पन्न झाला होता. फार
भयंकर होता. मधू िासुदि
े ालाच खतम करण्याचा प्रयत्न करू लागला तेव्हां त्याला िासुदेिाने नष्ट
के ले म्हणून त्याचे नांि माधि झाले. सगळे देि, मानि, दानि आवण ऋषी त्याला जनादवन म्हणून
लागले. तोंच पृथ्िीला िाचिण्यासाठी महान िराह झाला त्यानंतर असुरांचा पराभि
करण्यासाठी हसंह झाला आवण िामन झाला दैत्यांचे वनयंत्रण करण्यासाठी हे होत होते. तो
सगळ्या चराचरांचे उगम स्थान आहे. असें सांगतात कीं, त्याने त्याच्या मुखातून ब्राह्मण, हातातून
िवत्रय, मांडीतून िैश्य आवण पायांतून शुद्र तयार के ले. जे लोक संयमाने जगतात, िासनांच्या
आहारी जात नाहीत, ध्यान साधना सदैि करतात, ते के शिाला प्रसन्न करू शकतात. ऋषी त्याला
हृवषके श म्हणतात त्याचा अथव इं द्रीयांिर संयम असलेला. त्याला जगद्गुरू, वपतामाता अशा
विविध उपाधीने गौरितात त्याचे भक्त. प्रामावणक प्रयत्न करणार्यांना तो देि प्रसन्न होतो ि त्या
भक्ताची चांगली इच्छा पूणव करतो. ज्याच्यािर तो प्रसन्न होतो ते सुखाने त्यांचे जीिन घालितात.
कृ ष्ण त्याच्या भक्तांना कधीच धोका देत नाही. युवधष्ठीर ि ते त्याचे बंधू के शिाची सतत पुजा
करत असतात, त्यामुळे त्यांचा पराजय तू, एक असुर कसा करू शके ल"?
युद्धाचा चौथा ददिस भाग त्रेसष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग चौसष्ठािा
वभष्म पुढे सांगतात, सािात ब्रह्माने जे किन गाईले ते मी तुला ऐकित आहे ते ऐक. ते फार
प्राचीन काळी दैिी ब्राह्मण, नारदाने माणसाला सांवगतले. ते सगळे साध्य, ऋषी, मुनी स्मरतात.
माकं डेय सांगतात कीं, तो भूत, ितवमान आवण भविष्य असे सगळे आहे. तो यज्ञ आवण यज्ञाचा यज्ञ
सुद्धा आहे. तो संयम आहे, िैराग्य आहे, ऋषी भृगु सांगतात की, तो देिांचा देि आहे. त्यालाच
विष्णू म्हणतात. द्वैपायन सांगतात की, तो िासुदि
े िसुंचा आहे. शक्राची व्यिस्था करणारा आहे.
अवतप्राचीन काळी ऋषी त्याला दि म्हणून ओळखत होते. अंगीरस ज्यांनी अथिविेद ददला ते
सांगतात कीं, तो जगाचा वनमावता आहे. देिल सांगतात, कीं, त्याच्या मनात सगळे विश्र्ि आहे ि
ते तेथेच कायवरत असते. िामनाितारात तो बळीराजाचे सगळे राज्य ताब्यात घेतो ि त्याच्या
उत्तम गुणाची ताररफ करण्यासाठी पाताळात त्याचा द्वारपाल बनून रहातोस. त्याचे डोके स्िगव
आहे, हातपाय पृथ्िी आहे, त्याच्या पोटात वतन्ही जगं आहेत. तोंच सतु् आवण असतु् असतो.
राजषी सांगतात, जे मनाचे वनयंत्रण करून आपल्या कतवव्यात कमी करत नाहीत, त्यांना
मधू आधार देतो. कारण, असे लोक त्याला हे विश्र्ि चालिण्यासाठी उपयोगी असतात. सनत्कु मार
ि इतर ऋषी के शिाबद्दल सांगतात, के शिाकडे सतत ध्यान असणारा धन्य होतो. अरे दुयोधना,
मी तुला के शिाबद्दल जे मला मावहत आहे ते सगळे सांवगतले.
संजय पुढे सांगतो, के शिाची ती पवित्र गोष्ट ऐकल्यािर तुमचा मुलगा, कृ ष्णाबद्दल आवण
पांडिांबद्दल चांगल्या भािना दाखिू लागला. वभष्म पुन्हा तुमच्या मुलाला बोलतात, तुला मी
नर ि नारायणांची खरी माहीती सांवगतली आहे. त्यामुळें तू कां त्यांना पराजीत करू शकणार
नाहीस तसेंच त्यांना तुझी सेना ठार मारू शकणार सुद्धा नाही ते समजले असेल. कृ ष्णाच्या मनात
पांडिांबद्दल अपार प्रेम आहे. म्हणून त्यांच्या बरोबर समझौता करणेच श्रेयस्कर होते. तुझ्या
विकृ त िासनांना काबूत ठे िून तू ते करू शकलास तर अजून िेळ गेलल
े ी नाही. पृथ्िीचे राज्य तुम्ही
दोघे वमळू न उपभोगू शकाल. परं तु, तू जर तुझा हट्ट चालूच ठे िलास तर तू ि तुझे सगळे बरबाद
बोणार हे ठरलेले आहे.
ते ऐकू न दुयोधन गप्प रावहला होता. त्यानंतर तो त्याच्या तंबूत गेला. तेथे तो ब्रह्माची
प्राथवना करू लागला. त्यानंतर तो आपल्या शय्येिर वनजला.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग चौसष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग पासष्ठािा
संजय पुढे सांगतो, रात्र संपल्यािर सूयव उगिण्याच्या सुमारास दोनही सैन्ये पुन्हा
लढण्याच्या तयारीने एकमेकांकडे सरकू लागले. तुमच्या िाईट प्रिृत्तीनुसार ते वनरथवक युद्ध सुरू
झाले. वभष्माने मकर नांिाचे व्युह रचले होते. पांडिानीसुद्धा त्यांचा व्युह रचला होता. वभष्म
पांडिांच्या सैन्यािर त्याची फौज घेऊन जोरात हल्ला करतो. पांडि सैन्य नािांचा व्युह रचतात.
त्या व्युहात वभमसेन पुढाकार घेतो. दुसरा असतो वशखंडी ि धृष्टद्युम्न. त्या व्युहाचा मुख्य असतो
सत्यकी. त्याच्या मानेच्या जागी अजुवन असतो. त्याच्या डाव्या बाजूला द्रुपदाचे मुलगे असतात.
त्यांना त्यांचे अिौवहणी सैन्य साथ देत असते. त्यांच्या मागे अवभमन्यू असतो. त्याच्या शेिटी
युवधष्ठीर त्याची फौज घेऊन असतो. त्यालानत्याचे बंधू मदत करत असतात. वभम मकरात घुसतो
मोठ्या जोरांने. वभष्माला जाऊन वभडतो. त्याच्या िर बाणांचा मारा करू लागतो.
वभष्मसुद्धात्याचे बाण मारत असतो. त्या लढाईत पांडिांचे सैन्य गुंतलेले असतांना धनंजय
वभष्मािर चाल करून जातो. त्याला वभष्म प्रत्युत्तर देतो. अजुवन ते िार परतितो. दुयोधन त्याच्या
सैन्याचा होत असलेला विध्िंस पहात असतो ि त्याला आदल्या ददिशी त्याच्या भािांचा जो नाश
झाला ते आठिते, त्यामुळे हचंतेत तो द्रोणांना भेटतो, त्यांना तो बोलतो, आपण माझे वहतहचंतक
अहात, तुमच्या ि वभष्माच्या बळािर मी पांडिांचे सैन्य मारू शकू असे समजत होतो. परं तु. तसे
होत नाही असें मला ददसत आहे. ते ऐकल्यािर द्रोण पांडिांच्या फौजांत सत्यकीच्या समि घुसतो.
सत्यकी त्यांना अडितो ि मग त्या दोघांत एक भीषण युद्ध सुरू होते. द्रोण सत्यकीला दहा बाण
मारतो. त्याचा खांदा दुखिला जातो. त्याला संरिण देण्यासाठी वभम पुढे सरसाितो. वभमसेन
द्रोणांना बरे च बाण मारतो. त्या नंतर वभष्म, सल्य ि द्रोण असें वतघे वभमािर चाल करतात.
त्यािेळी अवभमन्यू तेथे येतो. त्याला साथ देत द्रैपदीची मुलं असतात ते त्या िीरांिर बाणांचा
जोराचा मारा करतात. त्या धमालीत वशखंडी तेथे घुसतो ि वभष्मािर चाल करतो. वशखंडी
त्याच्या बाणांच्या भडीमाराने वभष्म ि द्रोण ह्ाना अडकितो. वभष्म मात्र त्याच्यािर एकही
बाण मारत नाही. ते पाहून दुयोधन द्रोणांना वशखंडीला अडकिण्याचा प्रयत्न करण्यांस सांगतो.
द्रोण त्यांच्यामध्ये वशरतात. वशखंडी मात्र न डगमगता त्याचे शस्त्रसंधान तसेंच चालू ठे ितो. ते
पाहून तुमचा मुलगा मोठी सेना घेऊन वभष्माना संरिण देण्यासाठी जातो. पांडि ते पाहून त्या
मोठ्या फौजेिर जबर हल्ला करतात एक भयंकर युद्ध सुरू होते.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग पासष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग सहासष्ठािा
संजय पुढे सांगतो, त्या लढाईत शंतनुचा पुत्र जोरात लढतो. वभमसेना पासून कौरिांना
संरि देण्यासाठी ते पराकाष्ठा करतात. त्यात अनेक शूरिीर योद्धे मारले जातात. त्या लढाईचा
आिाज स्िगावपयंत पोहोचतो. ते योद्धे एकमेकांची मुंडकी उडित होते. रणांगणात असंख्य डोकी
पडलेली होती. अनेकांचे वशरस्त्राण, फे टे इतस्ततः पडलेले होते. त्याबरोबर पुरूषांचे दावगनेसुद्धा
विखूरलेले होते त्या योद्ध्यांचे जे मारले गेले होते. तुटलेले हात, पाय आवण रक्ताने माखलेली धडं
सगळीकडे ददसत होती. ते दृष्य विदारक होते. त्या बरोबर हत्तींचे अियि, घोड्यांचे अियि
सगळीकडे विखुरलेले ददसत होते. चौफे र शस्त्रांच्या खडखडाटाचा आिाज ऐकू येत होता. त्या
पांडि कौरि युद्धात रक्ताचे पाट िहात होते. एिढे होऊनही कोणी हार मानायसा तयार नव्हते.
बाणांमुळें जबर जखमी झालेले हत्ती जोरा जोराने वचत्कार करत इतस्ततः धाित होते. सगळे
योद्धे शत्रूपिाच्या योद्ध्याला मारण्यासाठी धाित होते. वमळे ल त्या शस्त्राने ते प्रवतपिाच्या
िीराचा िध करत होते. माणसे मरून खाली पडत होती. जखमी घोडे वबथरल्यासारखे पळत
होते. वभष्म आवण वभमाच्या युद्धात फार मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झालेली ददसत होती.
कांहीं िीर शस्त्र टाकू न हातापायांनेच एकमेकांना मारून टाकण्याचा प्रयत्न करत होते. रथी त्यांचे
रथ मोडल्यामुळें हातात तलिारी घेऊन जवमनीिर उभे राहून लढत होते. त्यात दुयोधन
वभष्माच्या नेतृत्िाखाली कहलंग देशाची सेना घेऊन पांडिांिर चाल करून जातो. वभमाच्या
नेतृत्िात पांडिांचे सैवनक कौरिांच्या सैन्यािर हल्ला करतात.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग सहासष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग सदुसष्ठािा
संजय पुढे सांगतो. वभम ि त्याचे इतर भाऊ वभष्माच्या िर चाल करून जात आहेत, धनंजय
त्याचे गांडीि सरसािून वभष्मािर चाल करून जातो. त्याचा ध्िज पाहून सगळ्या कौरिांचे धाबे
दणाणतात. त्या ध्िजाची रचना दैिी होती. त्यात विविध रं ग िापरलेले होते. त्या ध्िजाच्या
स्तंभाला िाटेतील िृि अडिू शकत नव्हते. तो ध्िच आवण त्याचा स्तंभ दोनही मायािी होते.
अजुवन पुढे जात होता त्या लढिय्यांच्या मधून. तो पुढे सरकत असतांना तुमचे योद्धे मारत जात
होता. त्यामुळें सगळे मोठ्यानी ओरडत होते. अजुवनसुद्धा गदवना करत होता. त्याचे ओरडणे
इं द्राच्या ओरडण्यासारखे होते. तो जेव्हां हातािर हात मारत होता त्याचा आिाजसुद्धा खूप मोठा
येत असें. अजुवन सतत त्याच्या भोिती बाणांचा िषावि करत होता. त्याच्या बाणांमुळें सगळ्या
ददशा भरलेल्या होत्या. अशाप्रकारे तो अखेरीस वभष्माचायांच्या समीप येऊन ठे पतो. अजुवनाच्या
त्या बाणांच्या िषाविामुळें तुझे सैन्य ि तुझे मुलगे बेभान झाले होते. त्यांचे घोडे मेले होते, शस्त्रास्त्र
संपली होती ि रथ वनकामी झाले होते, त्यामुळे तुझे सैन्य युद्धाला कं टाळलेले होते. त्याना कांहीं
समजत नव्हते, कांहीं सुचत नव्हते ि वभष्माच्या संरिणाखाली जात होते. अजुवनाच्या बाणांच्या
मारामुळे तुझे सैन्य जेथे आहे तेथे मरून पडत होते. गांडीिाचा टणत्कार सिवकडे ऐकू जात होता.
तुझ्या लष्करात प्रचंड घबराट पसरली होती.
त्यानंतर तुझ्या मुलाच्या आदेशानुसार कं बोज जातीचे उत्तम घोडे असलेली गोपयान
लोकांची फौज त्यांना मदत म्हणून मद्रदेशाचे (सल्याचे) सैवनक आवम त्याबरोबर सौिरांचे सैन्य,
त्याबरोबर वत्रगतावची फौज आवण कहलंग देशाचे सैवनक अशी सगळी पांडिांना घेरण्यासाठी
वनघाली. त्यांच्या प्रमुखपदी दुःशासन होता. त्याला मदत म्हणून जयद्रथ ि इतर कौरिांचे दोस्त
राजे होते. ते पांडिांिर चाल करून जातात. जेव्हां पांडिांनी शकू नीला घेरले होते. पांडि तुझ्या
सैन्यांचा विध्िंस करू लागतात. त्या रणधुमाळीत कोणी कांहीं स्पष्टपणे पाहू शकत नव्हते. वभष्म
अजुवनाशा लढत होता. अिंतीचा राजा काशीच्या राजाशी लढत होता, हसंधचा राजा वभमाशी
लढत होता. युवधष्ठीर त्याच्या मुलाबरोबर सल्याशी लढत होता. विकणव सहदेिाशी लढत होता,
वचत्रसेन वशखंडीशी, मत्स्य देशी विरट दुयोधन ि शकु नीशी लढत होते. द्रुपद, सत्यकी ि चेकीतन
द्रोणांशी लढत होते. त्यात द्रोणांना त्यांचा पुत्र अश्र्ित्थामा मदत करत होता. कृ प आवण कृ तिमवन
धृष्टद्युम्नाशी लढत होते. त्या युद्धात रणभूमीिर मेलेल्या घोड्यांची प्रेतं पडलेली ददसत होती. जरी
आकाशात ढगं नव्हती तरी िीजा चमकत होत्या. आकाशातून धुमके तू पडािेत असे िातािरण
झाले होते. आकाशातून पडणार्या त्या धुरळ्यामुळें सैवनक लढू शकत नव्हते. तशा पररवस्थतीत
सैवनक हिालददल झालेले ददसत होते. रथांचे मोडलेले भाग, चाकं , आंस असें भाग सिवकडे

विखुरलेले ददसत होते. रथािरील खाली पडलेले ध्िजस्तंभ िेडेिाकडे पडल्याने त्यातून जाणे
रथांना ि माणसांना के िळ अशक्य झाले होते. धािणार्या हत्तीच्या पायाखाली चुरडलेले तुझे
सेवनक सिवत्र ददसत होते. मेलल्े या हत्तींची शरीरं पडलेली होती. त्यािरील अंबार्या कोसळलेल्या
होत्या त्यात अडकलेले जखमी सैवनक ददसत होते. के ळ हत्तीच्या िजनाने मेलेले सैवनकांची सख्या
दकत्येक शेकड्याने होती. त्या युद्धभूमीत सगळी कडे असेंच दृष्य ददसत होते.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग सदुसष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग अडु सष्ठािा
संजय पुढे सांगत असतो, वशखंडी विराटा बरोबर वभष्मािर चाल करतात. धनंजय द्रोण
विकणव ि कृ पांबरोबर लढत होता. पवश्र्चके डील राजे तुझ्या बाजूचे ज्यांमध्ये हसंधचा राजा प्रमुख
होता वभमािर आक्रमण करत असतात. त्याना दुयोधनाची ि दुःशासनाची सेना मदत करते.
शकू नी ि त्याचा पराक्रमी मुलगा उलूक युवधष्ठीरािर चाल करतात. माद्रीची मुलं वत्रगतावच्या
सैन्याशी मुकाबला करत असतात. सत्यकी, चेदकतन आवण अवभमन्यू के कया ि सल्यािर िार
करतात. धृष्टके तू, घटोत्कच तुझ्या रथदलािर मारा करतात. धृष्टद्युम्न द्रोणाचायांशी लढत होता.
अशाररतीने तुझे ि पंडुचे एकमेकाशी प्राणपणाने लढत होते युद्ध हजंकण्यासाठी. आता दुपारची
िेळ आली आहे ि दोनही बाजूचे एकमेकांचे जीि घेण्यासाठी लढत होते. िाघाच्या चामड्याने
सजिलेले रथ सगळीकडे ददसत आहेत,स त्यामुळे त्या रणांगणाला विशेष शोभा आली आहे.
सैवनक जोराजोरांने ओरडू न एकमेकांना प्रोत्साहन देत आहेत. श्रींजय ि कौरि ह्ांतील लढाई
फारच भयंकर झाला. सूयावच्या उन्हात तलिारी, बाण भाले त्यांच्या सोन्याच्या धारींमुळें चमकत
होते. वभष्म वभमसेनाला शह देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यांच्या सोन्याच्या बाणानें वभमाला इजा
झाली होती परं तु, वभम एक सपावचा बाण वभष्मािर मारतो. त्याबरोबर वभष्म वभमाचे धनुष्य
तोडू न टाकतो. ते होत असतांना सत्यकी वभमाच्या मदतीसाठी येतो. वभष्म सत्यकीच्या
सारथ्याला ठार मारतो एका बाणाने. सत्यकीच्या रथाचे घोडे गोंधळू न जातात, सत्यकीचा रथ
िेडािाकडा जाऊ लागतो. सत्यकीचा रथ अशाप्रकारे जाऊ लागल्यामुळे सगळीकडे पांडिांच्या
गटातील लोक हळहळ व्यक्त करत असतात. तो रथ थांबिण्यासाठी इतर सैवनक प्रयत्न करत
असतात. त्यानंतर वभष्म पांडिांच्या सैन्याचा संहार सुरू करतो. त्यानंतर द्रोणसुद्धा त्यात सामील
होतात ि आणखीन एक युद्ध प्रारंभ होते.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग अडु सष्ठािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग एकोण सत्तरािा
संजय पुढे सांगत असतो, राजा विराट वभष्मािर बाणांचा िषावि करून त्यांना जखमी
करतो. वभष्म विराटाचे घोडे जखमी करतो. अश्र्ित्थामा अजुवनाच्या छातीत दोन बाण असें मारतो
ककं ते िमी लागल्यामुळें अजुवन थोड्या िेळासाठी शांत होतो. तरी तो नंतर अश्र्ित्थामाचे धनुष्य
मोडू न टाकतो. त्यावशिाय चार बाण त्याच्या छातीत मारतो. त्या प्रवतिारामुळें संतापलेला
अश्र्ित्थामा निीन धनुष्य घेऊन फाल्गुनीच्यािर बाणांचा िषावि करतो. त्यात तो
िासुदेिािरसुद्धा मारा करतो. त्यामुळे वचडलेले अजुवन ि कृ ष्णा एकमेकाकडे पहातात ि त्यानंतर
एक मोठा श्र्िास घेऊन कांहीं अश्र्ित्थामाचा िध करण्यासाठी एक बाण गांडीिाला तो लाितो.
त्या प्रकारे तो द्रोणाचायांच्या मुलाला अनेक जागी जखमा करतो. त्याचे रक्त भळभळा िाहू
लागते. अश्र्ित्थामासुद्धा कांहीं कमी नसतो, तो अजुवनाला तसेंच बाण मारत असतो. अश्र्ित्थामाचे
काम वभष्माला संरिण देण्याचे होते ते तो प्रामावणकपणे करत होता. त्याच्या वपत्याकडू न
घेतलेली धनुर्िवद्या तो उत्तमररत्या िापरत होता. त्याने त्या दोन कृ ष्णांना चांगलाच विरोध
के लेला पाहून कु रुचे लोक त्याची िहािा करत असतात. अजुवन विचार करत असतो, हा माझा
बािपणाचा वमत्र आहे, माझ्या गुरूचा पुत्र आहे, त्यावशिाय ब्राह्मण आहे, म्हणून त्याला जीिे
मारणे योग्य होणार नाही असा करत अश्र्ित्थामाला न मारण्याचे ठरितो. त्यानंतर विभत्सू
त्याच्या गांडीिातून तुझ्या म्हणजे दुयोधनाच्या सैन्यािर मारा सुरू करतो. फार मोठा नरसंहार
होतो.
दुयोधन वभमाला बाण मारून जखमा करतो. त्याचे बाण गरुड पंखी होते. त्यामुळे वचडलेला
वभम एक मजबूत बाण त्याच्यािर फे कतो ज्यामुळें लक्ष्य ठार झालेच पावहजे, त्याचे मंतरलेले
बाण तुमच्या मुलाच्या छातीत घूसतात. त्यामुळें तो ते सहन करू शकत नाही. चिताळलेल्या
सापासारखा तुझा मुलगा वभमािर आणखीन बाण फे कतो. एक देि ि दुसरा दानि लढत आहेत
असें िाटत होते. दुसरीकडे अवभमन्यू वचत्रसेनाला ि पुरुवमत्राला बाण मारून जेरीस आणत
असतो. ते असें लढत होते जणूकाय रणभूमीिर ते नांचत आहेत. त्यात सत्यव्रत पुरुवमत्राला
सामील होतो ि तोसुद्धा अवभमन्यूला बाण मारू लागतो. अवभमन्यू सत्यितावला बाण मारत
असतो. रक्ताने माखलेला अवभमन्यू वचत्रसेनाचे धनुष्य तोडू न टाकतो. अशाररतीने ते सगळे
एकमेकांशी लढत होते. ते सगळे त्यांच्या रक्तात नाहत होते. तुमच्या सैवनकांनी अवभमन्यूला
जागोजागी जखमी के ले होते. तुझे योद्धे त्या एकट्या पांडिाला िेढा घालून त्याच्याशी लढत होते
परं तु, तो हार मानाियाला तयार नव्हता. जसा तो लढत होता तो अवधकावधक तेजस्िी ददसत
होता. अवभमन्यू लक्ष्मणाला सहा बाण मारतो. त्याचा रथसुद्धा मोडतो. दुयोधनाचे चारही घोडे

तो मारून टाकतो. त्यामुळें संतापलेला तुझा मुलगा अवभमन्यूिर एक शर फे कतो. अवभमन्यू तो
उडिून लाितो. दुयोधन ि अवभमन्यू एकमेकांचे जीि घेण्यासाठी जणू लढत असतात. दुसरीकडे
श्रींजय रथ, घोडे, शस्त्रं घालिलेला कौरिांची हातांनी लढत होता. सगळी पृथ्िी मेलेल्या
माणसांनी ि जनािरांनी अशी भरलेली होती कीं, जमीन ददसत नव्हती.
युद्धाचा चौथा ददिस भाग एकोणसत्तरािा संपला.

युद्धाचा चौथा ददिस
भाग सत्तरािा
संजय पुढे सांगतो, तो पांडिांचा अहजंक्य सरसेनापती सत्यकी मोठ्या शौयावने चौफे र
बाणांचा िषावि असा करत होता कीं, त्याच्या भोिती एक धुकं तयार झाले होते. ते पाहून दुयोधन
दहा हजाराचे सैन्य त्याच्यािर सोडतो. सत्यकी त्याच्या दैिी अशस्त्राने त्या सगळ्य सैवनकांना
यमाकडे धाडतो. त्यानंतर तो योद्धा भुररश्रिाला वभडतो. कु रु सैन्याचा विध्िंस युयुधनाने के लेला
पाहून सत्यकी तेथे िळतो. त्या तुझ्या लष्करािर बाणांचा िषावि करू लागतो. त्यामारामुळें हैराण
झालेले तुमचे सैन्य पळू न जाते. ते पाहून महाबली युयुधन भुररश्रिाला वभडतो. त्याच्या ध्िजािर
सापाचे वचन्ह होते. त्याला युयध
ु न बोलतो, अरे कौरिा, आपण चांगले योद्धे अहात. आमच्या
विरुद्ध लढत अहात, म्हणजे एके का बरोबर ककं िा एकवत्रतपणे सगळ्यांबरोबर, आम्हाला परावजत
करून, मोठे श्रेय वमळिू पहात अहा, तर तुम्हाला हरिण्यात मला आनंद होणार आहे. ते ऐकू न
भुररश्रि त्याला उत्तर देतो, तू योग्यतेच बोलत आहेस. जर तुझी इच्छा असेल तर तसे होऊ दे.
त्यानंतर तो एकमेकांशी लढू लागतात. ती लढाई भयंकर होती. मुसळधार पािसासारखे बाण
फे कले जात होते. युयुधन कौरिांचे शर ि बाण िाटेतच तोडू न टाकत होता. तरी सोमदत्ताचा
मुलगा युयुधनाचे डोके उडितो. सत्यकी ते पाहून भुररश्रिार चाल करून जातो. त्यानंतर त्यांच्यात
द्वंद्व सुरू होते. त्यात दोघेही एकमेकांचे वतरकमटे तोडू न टाकतात. आपला मुलगा अशाररतीने
युद्धात मारला गेलल
े ा पाहून सत्यकी जोराने गजवना करतो. त्यांच्या लढाई होते. त्यात त्या दोघांचे
घोडे मेल्यानंतर ते जवमनीिर उतरतात. दोघे मोठ्या तलिारी घेऊन लढू लागतात. त्यािेळी
वभमसेन सत्यकीच्या मदतीला जातो. वभम त्याला त्याच्या रथात घेतो. त्याबरोबर तुझा मुलगा
भुररश्रिाला त्याच्या रथात घेतो. त्यांचे द्वंद्व तसे चालू रहाते. ते होत असतांना सूयव मािळतीकडे
झुकत होता.
धनंजय त्या ददिसात पंचिीस हजार कौरिांचे सैवनक ठार मारतो. ते सगळे दुयोधनाना
अजुवनािर धाडले होते परं तु, ते त्याच्या जिळ येण्या आधीच मारले जातात. त्यानंतर मत्स्य ि
के के य लढिय्ये युद्धकलेत प्रिीण असे, पाथाविर चालून जातात. त्याच िेळी सूयव विवतजा खाली
गेलेला होता. त्यानंतर ते थकलेले दोनही बाजूचे लढिय्ये ि त्यांचे पशु असें सगळे त्या ददिसाचे
युद्ध संपण्याची िाट पहात असतात. त्यािेळी वभष्म त्याचे सैन्य मागे बोलािण्यासाठीचे इशारे
नगार्यातून देण्यास सांगतो. दोनही बाजूचे लष्कर आपापल्या तळाकडे वनघतात. त्या सगळ्या
योद्ध्यांच्या चेहर्यािर आपापले आप्त मेल्यामुळें दुःखाची छटा ददसत होती.
युद्धशास्त्राच्या वनयमानुसार ते पांडि, कौरि आवण श्रींजय विश्रांतीसाठी त्यांच्या तंबूत
जातात.

- वभष्म पिव भाग दुसरा संपला –

भाषांतरकाराचा पररचय मी अशोक कोठारे, माझ्या ियाची ७६ िषे झाली आहेत. गेली दकत्येक िषे मी विविध
प्राचीन ग्रथांचा एक कु तुहल म्हणून अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजले कीं, आपल्या
प्राचीन वशिण पद्धतीत चार ग्रंथांचे महत्ि होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आवण
योगिावसष्ठ हे महत्िाचे होते. आपल्या पूिीच्या वशिण पद्धतीत ह्ा ग्रंथांचे िाचन करण्याची
प्रथा होती. नंतरच्या काळात इं ग्रजांनी त्यांची वशिण पद्धती येथे रुजिली ि आपली पाठशाळा
पद्धती संपुष्टात आली. आपल्या वशिण पद्धतीत अिर ओळख, वनतीशास्त्र, गवणत एिढेच
वशकिले जात. त्यावशिाय वशकतांना घोकं पट्टी करण्याचे महत्ि होते. ते सगळे आता इवतहास
जमा झालेले असले तरी त्याची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी कराियाचे
ठरिले. मी एक अवतसामान्य अभ्यासक आहे तरी व्यासंग मोठा आहे. त्या प्रमाणे, मनुस्मृती प्रथम
ई-सावहत्यच्या माध्यामाने तुम्हाला ददली. त्याचे चांगले स्िागत झाले आहे. त्यामुळें माझा उत्साह
िाढला आवण महाभारताचे, 'जसे आहे तसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता देत आहे. त्याचे
साधारणपणे ४० खंड होणार आहेत. संपूणव महाभारत येण्यास बराच अिधी लागणार आहे. इतर
मंडळी महाभारताचे भाषांतर करतांना त्याचा आकार आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील
वशकिणूकीचा भाग व्यथव समजून सोडू न के िळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक
शैिवणक पुस्तक म्हणून असें भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या वनतीशास्त्र वशकिणार्या कथा
जशाच्या तशा ठे िल्या आहेत. कांहीं जागी विषय समजणे सोपे व्हािे म्हणून मी टीपा ददल्या
आहेत कांही कं सात ददल्या आहेत, कारण मला मावहत आहे ककं , ह्ाचे िाचन करणारे मराठी
भावषक सामान्य आहेत. कोणी विद्वान िाचक असेल तर त्याला त्या टीपांची गरज िाटणार नाही.
आता थोडे माझ्याबद्दल वलहीत आहे. तसे पाहता अशा कामात कोणी संस्कृ तचा प्राध्यापक
असला पावहजे असें कोणाला िाटेल मग मी एक इंवजनीअर कां हे काम करत आहे असा प्रश्र्न पडेल
पण त्याचे उत्तर असें आहे ककं , एिढे मोठे काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आवण ते सुद्धा
फु कट करणारा विद्वान मला वमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्ि सांवगतले ते सगळे
त्या कामासाठी भरपूर मानधन मागू लागले मग मी ठरिले आपणच ते करािे. गेली २५ िषें मी

वनिृत्त जीिन जगत आहे, बराच समय माझ्याकडे आहे मग आपणच हे करािे अशा विचारांने ते
कराियास घेतले ि प्रथम मनुस्मृती ददली आता महाभारत देण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी
दैियोगांने ई-सावहत्य सारख्या ध्येयिादी मंडळींची साथ वमळाल्यामुळें माझा उत्साह वद्वगुवणत
झाला.
१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंदरला ि रहाणार चेंबूरला
त्यामुळें येण्याजाण्याची दगदग माझ्या प्रकृ तीला झेपली नाही ि मी हृदयाच्या झटक्याने आजारी
झालो. त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे उद्योग बंद करून घरात बसलो. थोडी बचत
के ली होती त्याच्या जोरािर आज मी माझे साधे जीिन जगत आहे. पैशापाठी लागण्याचा स्िभाि
माझा मुळातच नाही. सुरुिातीपासून िाचनाचा छंद होता त्यात कथा कादंबर्या िाचण्यात रस
नव्हता. मी कांहीं मावहती देणारे ग्रंथच िाचत असें. त्यामुळें अनेक विषयांचा व्यासंग झाला त्यात
ही चार पुस्तक पुढच्या वपढीस विशेष उपयुक्त ठरतील असे मला जाणिू लागले तेव्हा त्यांची
भाषांतरे करण्याचे ठरिले. त्या व्यवतरीक्त माझे वलखाण शेती विषयांत बरे च आहे. कॉंरटनेंटलचे
कै . रत्नाकर कु लकणी ह्ांनी आग्रहपूिवक माझ्या कडू न 'सेंदद्रय खत वनर्मवती उद्योग', नांिाचे पुस्तक
वलहून घेतले, मराठीतील हे पवहले खतविषयक पुस्तक आहे. त्याच्या चार आिृत्या झाल्या आहेत.
बवळराजा मावसकाचे संपादक भोसले ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या मावसकांत मी १९९२ ते
२००५ पयंत शेतकर्यांना शेतीचे पद्धतशीर वशिण एका लेखमालेच्या द्वारा ददले आहे. त्यात ६५
लेख वलहीले. त्या वशिाय संपादक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें वनसगवशेतीचे तंत्र वशकिणारा एक
अभ्यासक्रम, 'व्यािहाररक वनसगवशेती अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्िखचांने शेतकर्यांसाठी
१९९४ साली उपलब्ध के ला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात वनसगवशेतीचा प्रचार झाला. आता ह्ा
उतारियात जेव्हां शरीर साथ देण्यात कु चराई करू लागले आहे, माझे सगळे लि आपल्या हहंदू
मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय करण्यािर आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण ि
योगिावसष्ठ ह्ांचे 'जसे आहे तसें' अनुिाद करण्यािर भर आहे. माझे ज्योवतष शास्त्राचे ज्ञान चांगले
आहे. त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन. त्यासाठी हे सगळे उपक्रम
लिकरात लिकर उरकण्याचा मानस आहे.

आता कोणाला प्रश्र्न पडेल कीं, हा इं वजवनयरींगचा माणूस शेतीिर कसें वलहीतो? त्या बद्दल
थोडे वलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार उरण, अवलबाग, िसईचे होते. वशिण बेताचे
पण एकादे अिजार कसें िापराियाचे ते वशकिले ककं , ते त्यात लिकरच वनष्णात होत होते. त्या
मुलांना मी विचारले ककं , ते एिढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत? त्यांचे एकच उत्तर असें,
मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरिलें शेतीशास्त्राचा अभ्यास कराियाचा. अभ्यासाचाच
छंद असल्यामुळें तो सुरु झाला. त्यात मला लिकरच समजले कीं, शेतीचा संबंध बॉटनी पेिा
मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आहे. मग मी त्या विषयाचा अभ्यास करून त्यात लिकरच पारं गत
झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं तंत्र विकवसत के ले ि ते अजमािण्यास सुरुिात के ली. त्यात
अपेिेप्रमाणे पररणाम वमळू लागले त्याप्रमाणे एक शेतीतंत्र विकवसत होत गेले. माझ्या
कामगाराच्या शेतािर माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पैसा लागत होता ि त्यांचे कु टूंवबय
काम करत होते. त्यािेळी मी चांगला तरुण होतो ि उत्साहसुद्धा होता. माझ्या तंत्राने शेती उत्तम
होते हे मी समजलो ि ते सगळे तेथेच संपले. ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात झाले होते.
मीसुद्धा ते सगळे विसरून गेलो. परं तु, १९९२ साली मोठा दुष्काळ पडला होता महाराष्ट्रात
त्यािेळी मी एक दृष्य टीव्हीिर पावहले, त्यात एक ग्रामीण मवहला एका खोल विहीरीत उतरून
िाटीने पाणी काढू न बालदीत भरत होती. त्यािेळी मला रहािले नाही ि विचार के ला, माझ्या
ज्ञानाचा जर उपयोग होणार नसेल तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख वलहीला ि दैवनक
निशवक्तला पाठिला. तो लेख त्यांनी प्रवसद्ध के ला नाही. मग मी तो लेख बळीराजा मावसकात
पाठिला. त्यात तो छापून आला. तसे पहाता निशवक्तनेसद्ध
ु ा तो प्रवसद्ध के ला. त्यानंतर
बवळराजाच्या िाचकांची प्रश्र्न विचारणा सुरु झाली ि मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या मावसकात
लेख वलहून देऊ लागलो. अशाररतीने माझे शेतीत वलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी वलहीले
आहे.
आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल वलहीतो. हहंदस्ू तानात २००८ साली इं टरनेटिर ब्लॉग
सुरु झाले ि मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु के ले. माझ्या विस्ती धमावबद्दलच्या िादग्रस्त परं तु शास्त्रशुद्ध
वििेचनामुळें पवहले ब्लॉग बंद झाले. माझे पूिी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासांने जे संशोधन

करून शोधून काढत असें, ते वलहीतो. त्यात अनेक विषयािरील माझे संशोवधत सावहत्य प्रवसद्ध
करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, विस्ती धमव, इस्लाम, अथव, न्याय, वनतीशास्त्र,
राजकारण अशा विषयांिर बरे च वलहीत असतो. ते तुम्ही िाचू शकता. एकच ब्लॉग मराठी आहे
बाकीचे इं ग्रजीत आहेत. वसलीकॉन मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या संशोधनाचे शास्त्रशुद्ध
वलखाण आल्यानंतर बंद झाला आहे. गुगलिरील ब्लॉग मात्र जोरात चालू आहेत. माझे अशा
विषयािरील विचार नाकारता येणार नाहीत असें सत्याला धरून असल्यामुळे जेव्हां मला कोणी
विरोध करतो तेव्हां त्यांना मी नम्रपणे सांगतो, कृ पया माझ्यािर अब्रुनुकसानीचा दािा करािा,
ते झाले ककं , ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा दािा करतात तर त्यात तेंच हरण्याचा
संभि जास्त असतो. एिढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जावहर बभ्रा होईल ते त्यांना
परिडण्यासारखे नसते. मी प्रचारकी थाटाचे वलखाण करत नाही. जे समजते ते विज्ञानाच्या
आधाराने वसद्ध करूनच वलहीतो, आजच्या काळात असें वलखाण बर्याच गटांना आिडत नाही.
बर्याच लोकांचे खूनसुद्धा झाले आहेत हे आपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर माझ्याबद्दल कांहीं
वलहू इवच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आहे. माझे जीिनातील अनुभि वलहीले
तर ते एक िाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सिव िादग्रस्त विषय पुढे येतील. मी मांडलेला
कोणताही मुद्दा आजिर कोणालाही खोटा ठरिता आलेला नाही. जाता जाता, जैन धमावबद्दलचा
िाद सांगतो एक उदाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगदीशचंद्र बोस ह्ांनी िैज्ञावनक पुरािे
देऊन जे वसद्धांत मांडले त्याचा पुरािा देऊन मी वलहीले कीं, हल्ली जो जैन धमव प्रचारात आहे तो
तीन हजार िषावपूिीच्या अडाणीपणािर आधाररत आहे, त्यातील सगळें च विचार अज्ञानाधारीत
म्हणून खोटे आहेत. एिढेच नाही तर व्यिहाररक जीिनात तो धमव पाळणे के िळ अशक्य आहे.
त्यामुळें जैन उखडले पण सुदैिाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें िाचलो.
शेिटी माझ्या तब्यती बद्दल वलहीतो. मुळातच माझी प्रकृ ती तोळामासा असते त्यात २०१०
साली बेस्टच्या बसने मला ५० फू ट लांब फे कल्यामुळें पुरता जायबंद झालो होतो. मेंदल
ू ा आघात
झाल्यामुळें माझी स्मरणशक्ती गेली होती. दोन बरगड्या तुटल्या होत्या. माझे शौंच ि मुत्र ह्ांिर
वनयंत्रण रावहले नव्हते. दीड िषव तसेंच गेले. त्यािेळी माझे िय ६८ होते. के िळ दैि बलित्तर

म्हणून आज मी पूिवित झालो आहे तरी कोठल्याही िाहनाने प्रिास करण्यास परिानगी नाही.
म्हणून मी कोठे ही जात नाही. गेलल
े ी स्मृवत पुनः आली ि आता सगळे बरे चालले आहे. त्या
काळातील अनुभि विशेषकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहेत. तूतावस एिढे पुरे.
ई-सावहत्यच्या पदावधकार्यांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी मावहती सविस्तरपणे
ददली आहे. जर शक्य असेल तर त्यातील मजकु रात बदल न करता तो प्रवसद्धीस घ्यािा.
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