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• हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपल ेवाचून झाल्यावर आपण ह ेफॉरवडव करू शकता.  

• ह ेपुस्तक वेबसायटवर ठेवण्यापुवी ककंवा वाचनाव्यहतररक्त कोणताही वापर करण्यापूवी 

साहहत्य प्रहतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  
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अनवुादकाच ेदोन शब्द - 

हहदं ूमान्यतेत ज्या कांहीं रचना सववमान्य आहते त्यातील एक महाभारत आहे. हहदंूंच्या 

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

बर् याच वेळा अमुक प्रथा कां प्रचारात आली असा प्रश्र्न पडतो परंतु, त्याचे समाधानकारक उत्तर 

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

व त्या वहहवाटी, प्रथा ह्ांचे मूळ कोठे आह ेते लिात यावे ह्ासाठी हा प्रयत्न आहे, हा अनुवाद 

वाचला कीं, त्या प्रश्र्नांची समाधानकारक उत्तरं हमळतील अशी माझी अपेिा आह.े म्हणून, मी 

महाभारत ह्ा महाकाव्याचा मराठीत अनुवाद करण्याचे ठरवले. आता पयंत महाभारतावर बरेच 

हलहील े गेल े आह े व ह्ापुढेसुद्धा पुष्कळ हलहीले जाईल पण महाभारत, जसें आह े तसें, एक 

शैिहणक माध्यम म्हणून वाचकांना हमळणे आवश्यक आह ेव ते ह्ा भाषांतराने मी वाचकांना देत 

आह.े 

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

अनुवाद करतांना तो गद्यात केला आह ेकारण, मला कहवतेचे अंग नाही. महाभारताच्या उपलब्ध 

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

जावू नय.े त्या हशवाय, सामान्य वाचकांना कथाभाग अहधक चांगल्या प्रकारे समजावा म्हणून 

कांहीं टीपा ददल्या आहते.   

माझे वाचक साधे मराठी आहते ज्यांचे ज्ञान मोजके आह ेअसें गृहीत धरून मी अनुवादाची 

भाषा बाळबोध मराठी ठेवली आह,े त्यामुळें कोणालाही ते सहजपणे वाचता येईल व समजेल. 

कांहीं लखेक अशा गं्रथाचे अनुवाद करतांना प्राचीनतेचा अनुभव यावा म्हणून मुद्दाम प्राचीन 

(Archaic) शब्दप्रयोग वापरतात परंतु, माझा असा अनुभव आह े ककं, बहुतेक वाचकांना ते 

वाचण्यास त्रास होतो. म्हणून भाषा आपली नेहमीचीच ओघवती ठेवली आह.े    



महाभारताचे अठरा पवव आहते व त्या आधीचा असा आददपवव म्हणून एक जोडला आहे. 

आददपवावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा पूवेहतहास वाचकांना समजेल. आददपवावत 

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

मी मात्र अनुवाद करण्याच्या सोयीसाठी संपूणव महाभारत चाळीसापंेिां जास्त खंडांत हवभागून 

ददले आह.े त्यामुळें इंटरनेटवर चढवतांना व उतरवतांना सोपे जाईल अशी अपेिा आह.े त्यातील 

हा सव्वीहवसावा खंड, द्रोण पवव भाग पहहला, आपण आता वाचणार अहात, द्रोणाहभषेक पवव, 

संसप्तक बंध पवव, अहभमन्यू वध पवव, प्रहतज्ञा पवव, जयद्रथ वध पवव, घटोत्कच वध पवव, द्रोण वध 

पवव, नारायण अस्त्र प्रयोग पवव आपण पहाणार आहोत.    

महाभारत कधी हलहीले गेले असा प्रश्र्न नेहमी ते वाचणार् याच्या मनात डोकावतो म्हणून 

त्याबद्दल थोडे हलहीत आहे. महावीर व गौतम बुद्ध आपल्याला माहीत आहते, साधारणपण े

इसवीसन पूवव ५५० वषे ते दोघे महानुभाव होऊन गेले. जर महाभारताची रचना त्या आधीची 

असती तर त्याचा उल्लखे त्या काळातील जैन व बदु्ध साहहत्यात हनहश्र्चतच आला असता. बदु्धाला 

सांख्यमुनी असें संबोधतात. कारण, त्याचे तत्त्वज्ञान सांख्य हवचारावर आधारीत आह.े व्यासांची 

भगवत गीता वेदांताचे तत्त्वज्ञान मांडते जे तुलनेने अवावचीन आह े व सांख्य हवचार हा हहदं ू

तत्त्वज्ञानातील पहहला म्हणजे, सवावत जास्त जुना समजला जातो. जर ते बुद्धाच्या आधीचे असत े

तर हनहश्र्चतच त्याचा प्रभाव बदु्धाच्या हवचारांवर झाललेा ददसला असता. हवशेष करून ह ेदोघ े

राजघराण्याचे होते म्हणजे त्यांचे हशिण त्या काळातील सवोत्तम असणारच मग त्याच्या 

अभ्यासात गीता, कृष्ण ह ेआल ेअसत.े हवशेषकरून जर ते दोघे धमाववर काम करत होते तर ह े

अपेहित आह.े परंतु, प्रत्यि असें ददसते ककं, त्या दोघाच्याही तत्काहलन साहहत्यात तो उल्लेख 

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

कीं, वेदांत तत्त्वज्ञान हलहीणारे व्यास व महाभारतकार व्यास एकच व्यहक्त होती असें साधार 

मानले जात आह.े वेदांताचा सार महाभारतातील  गीतेत आह.े वेदांत तत्त्वज्ञानाचा उगम त्याच 

सुमारास झाला ह े सववमान्य आह.े महाभारत हलहीणारे व्यास सांगतात, वेदांचा हवसर पडत 

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



व्हावे ह्ासाठी त्यांनी महाभारत ही काल्पहनक रचना केली आहे. असें सवव पहाता आपण अंदाज 

करू शकतो ककं, महाभारत इसवीसन पूवव ४००च्या सुमारास म्हणजे, सम्राट अशोकाच्या आधी 

हलहील ेगेल ेअसावे.  

महाभारतात स्वतः व्यास एक पात्र अशी भूहमका करतांना ददसते. त्याप्रमाणे कृष्ण म्हणून 

जे पात्र आह ेत्याचे सगळे कतवव्य पहाता व्यास ज्यांचे खरे नांव कृष्ण द्वपैायन आहे, तेंच करीत 

आहते असे वाटत.े म्हणजे महाभारतकार व्यास त्यांच्या रचनेत दोन भूहमका करतांत असें म्हणावे 

लागेल. त्यामुळें अस ेसमजण्यास हरकत नसावी कीं, महाभारत त्यांच्या कल्पनांचाच एक भाग 

आह.े कदाहचत असें म्हणता येईल कीं, महाभारत हा एक दंतकथांचा संग्रह आह े व त्याद्वारा 

नैहतकमुल्ये हशकवण्याचा प्रयत्न झाला आह.े   

माझ्या मते, अशा चचेत वेळ व्यथव न घालवतां हहदंूंनी महाभारतातील कथांतून काय 

सांगावयाचे आह े ते पहावे. एक ऐहतहाहसक दस्तऐवज म्हणून महाभारत उपयोगी येईल असें 

वाटत नाही. महाभारतातील कथा पहाता, त्यातील अहतरंहजत प्रसंग हेंच सांगतात ककं ह ेसगळे 

कपोलकहल्पत आह.े परंतु, त्यांतून जे हशकवण्याचा प्रयत्न झाला आह ेतो अप्रहतम आहे.          

आपल्याकडे इंग्रजांनी सांप्रतची हशिण पद्धती आणली त्या आधी हहदंूंतील हद्वज, 

पाठशाळांतून प्राथहमक हशिण घेत असतं. त्यात प्रथम, अिर ओळख नंतर गहणत व महाभारत 

हशकवल ेजाई (पुरोहहत ब्राह्मणांच्या पाठशाळांतून त्याहशवाय कमवकांडाच्या पोथ्या हशकवल्या 

जात) ह ेलिात घेतल ेपाहहजे. कारण, महाभारतातून माणसाला जीवन कस ेजगावे त्याबद्दलचे 

मागवदशवन हमळते. महाभारत ह ेएक शिैहणक माध्यम म्हणून वापरात होते. आपल्या हशवाजी 

राज्यांचे हशिण महाभारतातूनच झाले होते. त्यातून जे हनतीशास्त्र हशकवले आह ेतेंच आपल े

हशिण होते. माझ्यामते, हांच उद्देश वाचकांनी डोळ्यासमोर घेऊन महाभारत वाचावे, धार्मवक 

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

अनेक बौद्धीकं आहते जसें भगवत गीता, हवदरू गीता, कहणक गीता, व्याध गीता वगैरे. ते सगळे 



जीवनाचे ज्ञान आह ेम्हणून प्रत्येक शहाणा हहदं,ू महाभारत वाचण्यात ठेवेल तर त्याचे भल ेहोईल. 

त्यांना ते सहजपणे हमळावे म्हणून हा प्रपंच आरंभला आह.े ई-साहहत्य त्याचे हवनामुल्य हवतरण 

करणार आहते म्हणून त्यांना शतशः  

धन्यवाद.  

अशोक कोठारे 

  



 

 

 

माझा ई-मेल – 

ashokkothare@gmail.com 

ashokkothare@yahoo.co.in  

ह्ा वरून आपण माझ्याशी संपकव  करू शकता. 

ह्ा पुस्तकाचे मुद्रण करण्यासाठी अनुवादकाची आधी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े न घेतल्यास 

तो गुन्हा ठरेल व त्यावर योग्य कारवाई होईल.  

ह्ा ई-पुस्तकाचे हवनामुल्य हवतरण ई-साहहत्य करणार आहते परंतु, ह े ई-पुु्स्तक कोणीही 

कोणालाही हवनामुल्य भटे देऊ शकतो.     

माझ ेब्लॉग –  

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

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

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

discussions.  

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

My Marathi Blog, http://kothare-marathi.blogspot.in/ मला असे वाटत े     
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द्रोणाहभषके पवव (सरुू) 

भाग पहहला  

नारायण आहण नर ह्ांना लवून नमस्कार करून तसें सरस्वतीला स्मरुन जय अस ेउद्गारून 

राजा जनमेजय ऋषी वशैंपायनांना हवचारतो, "मला सांगा, ऋषीवयव, जेव्हां धृतराष्ट्राला समजते 

कीं देवव्रत जे महाबली आहण शक्तीमान होते ते राहहले नाहीत, त्यांच्या डोळ्याना अश्रूच्या धारा 

लागल्या होत्या. ते काय बोलल"े? 

वैशंपायन सांगतात, ते ऐकल्यावर तो आंधळा राजा जास्तच हचंता करू लागला. त्याला 

दःुख अनावर झाले होते. त्यावेळी गवळीपुत्र सजंय तेथे आला, त्याला आलेला पाहून धृतराष्ट्र 

संजयाला बोलतो, मला रडू आवरत नाही, मला सांग ते दःुख सागरात बडुलेले कौरव त्यांच्या 

नशीबाने मार खाल्ललेे असें त्यानंतर काय करावयाचे ठरवतात"? त्याच वेळी पांडव जे हतनही 

जगाचे स्वामी होणार ह ेस्पष्ट झाल ेते काय करतात. मला सगळे सांग. तेथे जमललेे राजे काय 

बोलतात ते मला ऐकावयाचे आह.े संजय बोलतो, ऐका राजे, तुमचे मुलगे देवव्रताच्या मृत्यूनंतर 

काय करतात. तुमचे योद्ध ेव पांडवांचे सदु्धा, िहत्रयांच्या कतवव्यानुसार त्या घटनेमुळें अहतशय 

आनंदीत झालेले ददसत होते. परंतु, ते त्या महात्म्याला वंदन करतच असतात. युद्धात मृत्यू येण े

ह ेिहत्रयांसाठी महद्भाग्याचे समजले जात होते त्यामुळें हभष्माच्या मृत्यूने सगळे फार खूष झालले े

ददसत होते. त्या हभष्मासाठी हजश्नुने बाणांची उशी तयार केली ते सगळे पाहून ते योद्ध ेफार संतुष्ट 

ददसत होते. मृत्य ू हा अपररहायव समजला जातो मुद्दा असतो कसा मृत्य ू आला. िहत्रयांसाठी 

रणभूमीवर मृत्य ू येण े चांगले समजल े जात होते. ज्या िहत्रयाला रणभूमीवर मृत्य ू येतो तो 

पुण्यवान समजला जातो. हभष्माच्या समाधीस्थळाची व्यवस्था योग्यप्रकारे केल्यानंतर ते 

एकमेकांशी गप्पा मारत होते. ते हभष्माच्या समाधीला प्रदहिणा घालतात. त्यानंतर पुन्हा ते 

दोनही बाजूचे िहत्रय एकमेकांवर रागावल्यासारखे पाहू लागतात व त्यानंतर पुन्हा एकमेकांना 

आव्हानं देऊ लागतात. त्यानंतर पुन्हा तुतार् या वाजू लागतात. पुन्हा यदु्धाचे आवाहन होते. नगारे, 

शंखनाद, झांजा वाजू लागतात. सगळे योद्ध े त्या समाधी पासून बाहरे येतात व आपापल्या 

पलटणीकड ेजातात. त्यात मोठी धावपळ होतांना ददसत होती. त्यातच त्या अकराव्या ददवसाचा 

महत्वाचा भाग संपलेला असतो. तरी कौरव त्यांची शस्त्र ंघेऊन यदु्धासाठी हनघालेल ेददसत होते. 

तुझ्या मुलाच्या मूखवपणामुळे व तुझ्या पुत्रप्रेमांमुळें सगळे कौरव मृत्यचू्या दाढीत जात आहते अस े

वाटत होते. हभष्म पहहल ेत्यांच्यातील जे बळी गेले होते. कौरवांची पररहस्थती अशी होती कीं, 

गुरं धनगराहशवाय रानात पळत असावीत. त्यांना कोणी सांगणारा राहहला नव्हता. लढावयाचे 



तर सरसेनापती नेमललेा नव्हता त्यांमुळे लढावयाचे तर ते कस े त्यांचे मागवदशवन नव्हते. 

सरसेनापती नसल्याने त्या लष्कराला लढण्याची ददशा हमळत नव्हती. सगळे हवस्कळीत झाल े

होते. त्याचा गैरफायदा पांडव घेत नव्हते कारण पांडव यदु्ध हनतीनुसार करत होते. नाहीतर ते 

कौरवांच्या सैन्याचा फडशा पाडू शकले असते. खरोखरच कौरवांच्या सैन्याची अवस्था दयनीय 

झाली होती. त्यांना काय करावे ते समजत नव्हते. त्यामुळें घाबरलेल्या अवस्थेत ते ददसत होते. 

अहनहश्र्चतता स्पष्ट जाणवत होती. लढण्याच्या कोणत्याही हनहश्र्चत सचुना हमळत नव्हत्या. 

त्यावेळी कांहीं राजे व त्यांचे सैहनक कणव, कणव म्हणून ओरडून त्याला सरसेनापती करावे अस े

सुचवत होते. तो आमचा हमत्र आह ेत्याला सरसेनापती करा अशी मागणी होऊ लागली. त्याचे 

कारण कणावचे सोबती त्या दहा ददवसात लढत नव्हते. ते ताजे तवाने होते व लढण्यासाठी उत्सुक 

सुद्धा होते. ते शक्तीमान योद्ध ेजे अधवरथ प्रकारचे योद्ध ेहोते, कांहीं महारथ होते, जे खरेतर रथी 

व अहतरथी होते. हभष्म त्याना खालच्या वगावतील दाखवत होते व हहणवत होते त्याचा त्यांना 

राग होता. कणव सगळ्यांना बोलला होता कीं तो यम, कुबेर, वरुण आहण इंद्र ह्ांना हरव ूशकतो. 

तो हभष्माला बोलला होता कीं, जोवर तो आह ेतोवर कणव युद्धात येणार नाही. तो पुन्हा बोलतो 

कीं, जर हभष्म पांडवांना मारू शकले तर तो संन्यास घेऊन तीथवयात्रेला जाईल तो कधीच परत 

येणार नाही. शस्त्रं सोडून देईल. परंतु, जर पांडव हभष्माला ठार मारतात तर मी एकटा सगळ्या 

पंडवांना मारून टाकीन. अशा वल्गना तो करत होता. तशी वल्गना केल्यानंतर तुझ्या मुलांनी 

त्याला युद्धापासून दरू रहाण्याची परवानगी ददली, अशी ती कथा आह.े म्हणून तो व त्याचे दोस्त 

गेले दहा ददवस लढत नव्हते. संजय सांगत होता. हभष्माने फार मोठ्या प्रमाणात पांडवांचे सैहनक 

मारल.े आता तो मारला गेला आह े तेव्हां कोण सरसेनापती होणार त्यासाठी कणावचा प्रस्ताव 

मांडत होते त्याचे हमत्र. ते कणावला सांगतात कीं, ही वेळ आह ेत्याला त्याची हहम्मत दाखवण्याची. 

ते पुन्हा पुन्हा कणावच्या नांवांचा घोष करत असतात. त्याने भागववाकडून शस्त्र हवद्या संपादन केली 

आह,े त्याला सरसेनापती करावे. तो आम्हाला यश हमळवून देईल.                                     

वैशंपायन पुढ ेसांगतात, संजयाचे ते ऐकून धृतराष्ट्र म्हणतो, "म्हणजे एकंदर अस ेआह ेकीं, 

तुम्ही हवकतवनाच्या मुलाला हनवडल ेआह.े मला आशा आह ेकीं तो त्यांच्या अपेिेप्रमाण ेकाम 

करील. पुढ ेते शंका घेतात कीं, काय कणव पांडवांना हरवू शकेल कां? कणव पांडवांना घाबरवू शकेल 

कां? काय हा सूत कौरवांचे संरिण पंडुच्या मुलापंासून करू शकेल कां"?        

द्रोणाहभषेक पवव भाग पहहला संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग दसुरा  

संजय पुढे सांगतो, हभष्म गेले त्यानंतर तुझ्या मदतीला हा सुताचा पुत्र पुढ ेहोतो. बुडत्या 

नावेला आधार हमळावा तस ेते होते. त्यानंतर कणव यदु्धभमूीवर आला. त्याला कौरवांना मदत 

करण्याची प्रामाहणक इच्छा होती. कणावच्या गुणांची ताररफ होत होती. त्याचा दानशूरपणा, 

प्रामाहणकपणा, बदु्धीमत्ता, शौयव, यदु्ध कौशल्य, सज्जनपणा, दयाळूपणा, स्वगीय शस्त्रातील 

नैपुण्य, सत्यवादीपणा, संयम, शब्दाचा पके्कपणा असें बरेच गुण होते कणावमध्ये. ब्राह्मणांना 

संरिण देणारा म्हणून त्याची ख्याती होती. जर मरण प्रत्येकाला येणारच आह ेमग कशासाठी 

लढावयाचे, काय हमळणार त्यांने असें हनराशावादी हवचार मनात येत होते. हभष्माने पराक्रम 

केले त्याचे काय झाले? शवेटी तो मेला व वसूत जाऊन बसला. पृथ्वीवर त्याचे काय राहहल ेनाही. 

म्हणून आपल्या मुलाबाळां व्यहतरीक्त दसुर् या कशाचा हवचार करू नये. संजय पुढे बोलत असतो, 

कणव हभष्माच्या मृत्यूने दःुखी झाला होता तरी तो धृतराष्ट्राचे सांत्वन करण्याचा प्रयत्न करत होता. 

ते पाहून सगळे तुझ ेलष्कर शोकमय झाले होते. कोणालाही लढण्यात रस नव्हता. त्यांचा दःुखमय 

आक्रोश आकाशा पयंत गेला होता. तरी शेवटी लढाई करावीच लागणार होती. त्याच्या तयारीला 

ते लागतात.          

कौरवांचे सैन्य पुन्हा एकदा युद्ध गजवना करू लागले होते. कणव त्या सैन्याला उद्देशून बोलतो, 

त्यामुळें सैहनकांत जोर यतेो. संजय बोलतो कीं, त्यावेळी त्याला जाणीव होते कीं, सगळे िणभुगूर 

आह.े तो त्याच्या सैन्याला हवचारतो, "जर तुम्ही सगळे येथे होता तरी हभष्म कस ेरथातून खाली 

फेकल ेगेले? तुम्ही धनंजयापुढे रटकाव धरू शकत नाही असें कां? वादळापुढे झाडं कोसळतात तस े

तुम्ही पांडवांपुढे कोसळत होता. आपल ेअनेक योद्ध ेपांडवांनी आधीच ठार मारल ेआहते. तशा 

पररहस्थतीत मला आनंद कसा वाटेल"? आता आपल ेसैन्य आघाडीवर जाणार आह.े ते पांडवांना 

यमाच्या घरी पाठवणार आहते. मी माझ्या बाणांने ते साध्य करणार आह.े प्रहसद्धीसाठी मी त्या 

एकेकांना ठार मारणार आह.े एक तर मी त्यांना मारीन अथवा ते मला मारतील. युहधष्ठीर धृढ 

स्वभावाचा आह,े त्याच्यात अनेक उत्तम गुण आहते, वृकोदर हजार हत्तीचे बळ असललेा आह.े 

अजुवन इंद्राचा मुलगा आह,े त्यामुळें त्या पांडवांना हरवणे देवांनासदु्धा शक्य नाही असें समजल े

जाते. त्यांच्यात नकुल व सहदेव आहते जे सािात यम आहते. ज्या सैन्यात सत्यकी आह,े देवकीचा 

पुत्र आह,े ते सैन्य सािात मृत्यूचा जबडा आह ेअसे समजल ेपाहहजे. त्यांना आव्हान देणारा कधी 

सलामत रहाणार नाही. वैराग्याला वैराग्यानेच मुकाबला करावयाचा असतो. तसेंच सैन्याला 



सैन्यानेच तोंड द्यावयाचे असते. मी माझ्या बाजूचे संरिण करण्यास बांधललेा आह.े अहो रथी, 

आज मी आपल्या शत्रलूा आवरण्याचा प्रयत्न करणार आह.े त्यांना पराभतू करणार आह.े मला ह े

घरातील वादळ अहजबात आवडत नाही. जे माझ्या बरोबर येतील ते आमचे दोस्त असतील. मी 

चांगल्या प्रकारे ते करणार आह.े युद्ध हा िहत्रयांचा धमव (कतवव्य) आह.े ते करत असतांना मी माझा 

देह हभष्माप्रमाणे धारातीथी सोडणार आह.े मी माझ्या शत्रूना मारणार अथवा त्यांच्या कडून 

मारला जाणार ह्ापैकी एक होणार आह.े ते होत असतांना मला माहहत आह ेजे मलेे त्यांची बाया 

बापडे मुलं रडत असतील. ह्ा भयंकर यदु्धात माझे जीहवत धोक्यात असणार आह.े तरी मी 

कौरवांचे संरिण पांडवांना मारून करणार आह.े तस े करून मी दयुोधनाला साववभौम सत्ता 

हमळवून देणार आह.े असें बोलून तो त्याचे हशरस्त्राण व इतर पोषाख घालतो. जे लढण्यासाठी 

जरुरीचे होते. माझी सगळी शस्त्रं सज्ज करा. त्यात हवहवध प्रकारचे बाण, भाले, गदा, शर, धनुष्य, 

माझे शंख ूअसें सगळे असल ेपाहहजेत. माझ्या रथावर ध्वजस्तंभ उभारा. त्यावर हत्तीचे हचन्ह 

असेल. त्याला हार चढवा. सारथ्याने माझ ेतांबूस रंगाचे घोड ेतयार ठेवावेत. अशा कायावसाठी जे 

शुभ पदाथव लागतात ते आणा. दह्ाने भरलेले हडंे आणून पुजा करा. त्यांनी माझे शुभहचंतन करा. 

ज्यामुळे मला यश हमळेल. रणवाद्ये वाजवायला सुरूवात करा. सारथ्यानो, शोधा अजुवन कोठे 

लपला आह ेत्याची माहीती मला द्या. कोठे वृकोदर बसला आह ेव कोठे युहधष्ठीर आह ेते शोधनू 

काढा. मी त्यांचा समाचार घणेार आह.े पांडवाशंी लढताना मी त्याना मारणार आह ेककंवा ते 

मला मारतील कांहींहीं झाले तरी चालले. मी हभष्माच्या ददशेने हनघून जाईन जर मी मेलो. 

श्रींजय, वासुदेव, सत्यकी, ह े साधारण राजांना मारता येणारे नाहीत. जरी यमाने दकतीनला 

वाचवण्याचा प्रयत्न केला तरी मी त्याला मारणार आह.े नाहीतर मी यमाकडे जाईन कांहीं एक 

झाले तरी चालले. माझे हमत्र राजे आहते ज्यांना यादवी आवडत नाही ते युद्ध करतील 

माझ्याबरोबर पांडवांशी.  

संजय पुढ ेसांगत असतो, कणव एका उत्तम रथावर चढतो. त्याचे घोड ेउत्तम होते व सजावट 

सुद्धा चांगली होती. तयारीने तो लढण्यासाठी युद्ध भूमीकडे हनघतो. सगळे कौरव त्याच्या मागून 

लढण्यासाठी सज्ज होतात. आता नव्याने नवीन सरसेनापतीच्या अहधकारात युद्ध सरुू होणार 

असते. कणव त्या वेषात सुदंर ददसत होता. त्याचे तेज जाणवत होते. देवांसारखा तो वाटत होता.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग दोन संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग हतसरा 

संजय पुढे सांगतो, तुझी मुलं त्यांच्या आजोबांच्या मृतवत देहाकडे पहात होती, तो महान 

िहत्रय ज्याच्या उत्तम गुणांची ताररफ दकती करावी? ज्याला सव्यसाचीने रथातून खाली पाडल े

होते, तो आता शरपंजरी हनवांतपणे झोपलेल ेददसत होते. कदाहचत ते समाधीत गेले असावेत 

असे वाटत होते. सगळे शांत झाले होते त्यांच्या भोवती, ते अथांग सागरासारखे वाटत होते. ते 

पाहून तुझ्या मलुांची युद्ध लढण्याची उमेद संपल्यासारखी झाली होती. ते त्यांचा एकमेव 

आधारस्तंभ होते. लांब यमुनेच्या पाण्याच्या खळखळाटाने वातावरण जास्तच गंभीर झालले े

होते. कौरवांची मनं अस्वस्थ झाली होती.  हभष्म स्वतः मनैक पववतासारख ेधीरोदात्त होते. वृत्राने 

इंद्राचा पराभव केल्यानंतर तो जसा पडललेा ददसत होता त्या प्राचीन काळी तसे आता हभष्म 

हनवांतपणे पडलेले ददसत होते. ते हभष्म कणव एकटक पहात होता. त्याला हभष्माच्या अंगात 

रुतलेले अजुवनाचे बाण हवशेष जाणवत होते. अजुवनाने केलेली शर उशी त्याला बोचत होती. 

सावकाशपणे कणव त्याच्या वैभवसपंन्न रथातून उतरत होता. सगळे शांतपणे ते पहात होते. लांब 

कोठेतरी पांडवांचे सैहनक जोराजोराने युद्धाच्या तयारीच्या घोषणा करत असल्याचे ऐकू येत होते. 

आकाशात सूयव उतरणीला लागलेला ददसत होता. कणव रथातून उतरल्यावर पायी चालत 

सावकाशपणे समाधीस्थानी जात असतो. त्याच्या चेहर् यावर दःुखाच्या छटा स्पष्टपणे जाणवत 

होत्या. कणव समाधीकडे गेल्यावर त्या हनजलेल्या योद्धध्याला लवून वंदन करतो व त्याला उद्देशून 

बोलतो, "मी कणव, मला तुमच्या आहशवावदाची गरज आह.े डोळे उघडून माझ्याकडे पहा हपतामह, 

माझ्याशी बोला कृपया, पहवत्र व शभु अस ेबोलनू माझी ताकद वाढवा. ह ेस्पष्ट होते कीं, तुम्ही 

दकतीही चांगले जगा, तुमच्यात दकतीही उत्तम गुण असल ेतरी शेवटी ह्ा जगात असेंच मरावे 

लागते ह ेमी समजत आह ेतुमच्याकडे पाहून. तुमच्या इतक्या गुणवंताची ही अवस्था झाली आह े

त्यातून मला कांही अथवबोध घ्यावा असें वाटते. तुम्ही असंख्य वीरांना त्यांच्या हपतरांच्याकड े

पाठवले आह.े आता तुम्ही स्वतः त्याच मागावने जात अहात. पांडव त्यांच्या त्वेषाने कौरवांचा नाश 

करणार आहते ह ेमी समजू शकतो. कौरवांना माहीत आह ेगांडीवाची महती. इंद्र सव्यसाची बनून 

आला आह.े अजुवनाच्या गांडीवाच्या आवाजाची हभती कौरवांच्या मनात हभनललेी आह.े दकतीनचे 

बाण कौरवांचा नाश करणार आहते. वनात वणवा जसा सगळे प्राणी, वनस्पती जाळून टाकतो 

तसे अजुवनाचे बाण धृतराष्ट्राच्या मुलांना ठार मारणार आहते. कृष्ण त्या वणव्याला मदत करणारा 

वारा आह.े पांचजन्याचा शंखनाद व गांडीवाचे टणत्कार सगळ्या धृतराष्ट्राच्या मुलांना आज 

हभववत आहते. अजुवनाचे सामथ्यव अमानवी आह ेअस ेसगळे सूज्ञ लोक सागंत असतात. तो सािात 



महादेवाशी लढला आह.े त्याच्या कडून त्यांनी वर हमळवले आहते. जे कोणालाही हमळणे केवळ 

अशक्य आह.े त्यामुळे तो महादेवांने सुरहित केला आह े असें सगळे समजतात. जरी तुम्ही 

भागववाला हरवले तरी धनंजयापुढे तुमचे कांही चालल ेनाही. ह्ाचे मला आश्र्चयव वाटते. तरीसदु्धा 

आपल्या आहशवावदाने मी ते आव्हान घेऊ इहच्छत आह.े आपल्या परवानगीने मी त्याचा नाश 

करणार आह.े तरी मला तसा वर आपण द्यावा.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग हतसरा संपला.   

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग चौथा 

संजय पुढे बोलतो, कणावचे ते ऐकून हपतामह त्याला हसत हसत त्याचा उत्साह 

वाढवण्यासाठी बोलतात, "अरे सुता, तू तुझ्या लोकांसाठी लढलं पाहहजेस, जस े देव इंद्रावर 

हवसंबून रहातात तस ेजे तुझ्यावर अवलंबून आहते त्यांना तू सरंिण दे. धृतराष्ट्राचे मुलगे तुझ्यावर 

हवसंबून आहते त्याना तू आधार आहसे. तू कौरवांसाठी हवष्ण ूआहसे, तू त्यांच्यासाठी कंबोजांना 

हरवलसे, तेथून राजपुराला गेलास व तेथ े अनेक राजांना दयुोधनाचे मांडहलक केलसे, नंतर 

नग्नहजताचा पराभव केलास, तेथून हगरीव्रज व नंतर अम्वस्थ त्यानंतर हवदभव, गंधवव, असें तू मारत 

गेला होतास तुझ्या लोकांसाठी तसा पुढ े हहमालयात रहाणार् या शूरवीर दकरीटांचा पराभव 

केलास, त्या सगळ्यांना दयुोधनाच्या पायाशी आणलेस. त्यानंतर उत्पल, मेकल, पौंड्र, कहलंग, 

आंध्र, हनशाध, हत्रगतव, वल्हीक असे एका मागोमाग एक हरवत गेला आहसे तसेंच तू आतासुद्धा 

ह्ापुढे तुझ्या लोकांसाठी लढत जा. तू कौरवांचा आधारस्तंभ हो. मी तुला आज्ञा करतो कीं, तू 

तुझ्या शत्रूवर खर् या िहत्रयाप्रमाणे लढत रहा. त्यासाठी कौरवांच्या सैन्याचा प्रमखु हो. 

दयुोधनाला हवजय हमळवून दे. हनयमानुसार आपण सगळे कुरु आहोत, जसे एकाच उदरातून 

आलो  आहोत. त्यात तू सुद्धा आहसे. एक कौरव म्हणून लढण्यास तयार हो".  

हपतामहांचे ते प्रोत्साहन देणारे बोलणे ऐकल्यावर कणावचा उत्साह वाढतो. तो नम्रपणे 

त्यांना हात जोडून पुन्हा एकदा प्रणाम करतो. त्यांचा प्रेमपूववक हनरोप घेतो. तेथून तो हनघतो व 

जेथे कौरव थांबललेे होते त्या जागी जातो. तो कौरवांचा भव्य तळ पाहून त्याचा उत्साह 

आणखीनच वाढतो. दयुोधन त्याचे स्वागत करतो इतर त्याच्या सहोदरांबरोबर. वातावरण 

चांगले झाले होते. त्याचा उत्साह पाहून कौरवांचा जोर आणखीन वाढतो. तो मोठ्याने ओरडून 

त्याचे स्वागत करतात. रणभूमीकडे जाण्याच्या तयारीत ते असतात. हपतामहाने त्याला आज्ञा 

केल्याचे तो त्या सगळ्या कौरवांपुढे सांगतो. ते ऐकून सगळे दंड थोपटू लागतात.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग चार सपंला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग पांचवा 

संजय पुढ े सांगत असतो, त्या नरकेसरीला पाहून दयुोधन बोलतो, "आता आपल्याला 

चांगला नेता हमळाला आह.े परंतु, ते ररतसर ठरले पाहहजे". कणव ते ऐकून बोलतो, "तुम्हीच ते 

ठरवाल. कारण तुम्हीच राजे अहात. तुमचे हनणवय सववमान्य होणार. सगळे राजे तुमचा हनणवय 

ऐकण्यासाठी उत्सूक आहते. मला खात्री आह ेकीं, कोणताही गैर हनणवय घेतला जाणार नाही". ते 

ऐकल्यावर दयुोधन बोलतो, "हभष्म आपले सरसेनापती होते. त्यांना सगळे मानत होते. अरे कणाव, 

ते उच्च दजावचे कतृवत्व दाखवत होते. त्यांने असंख्य दषु्मनांचा खत्मा केला माझ्यासाठी. गेल्या दहा 

ददवसात त्यांनी कमाल केली होती. परंतु, आता ते आपल्यात राहहले नाहीत".  

त्यावर कणव बोलतो, "चांगल्या नेत्याहशवाय सैन्य चालवणे अशक्य आह.े जस े जहाज 

चालवण्यासाठी चांगला तांडेल लागतो. नेता नसलेल ेसैन्य सकुाण ूनसलले्या नावे सारख ेअसते. 

येथे असलेल्या योद्धध्यांतून आपल्याला सरसेनापती हनवडावयाचा आह.े ज्याचे नेतृत्व सगळे मान्य 

करतील. जो स्वतः मोठा योद्धा आह,े जो ज्येष्ठ आह,े जो अनुभवाने श्रेष्ठ आह.े ज्याच्या हनणवय 

िमतेला सगळे मन्यता देतील. तसा कोण आह ेआपल्यात त्याला हभष्माच्या जागी नेमावयाचे 

आह.े तो वेद जाणणारा असला पाहहजे. तो सूज्ञ असला पाहहजे, जो सववमान्य आह.े सगळे उत्तम 

योद्ध ेसरसेनापती होण्यासाठी योग्य नसतात. उत्तम योद्धा होणे व उत्तम सनेानी होणे ह्ात फरक 

असतो. स्वतः लढण ं व इतरांना लढण्यात ददशा देण े ह्ात फरक असतो. सारख्या अनेकांतून 

एकाची हनवड केली तर त्यामुळें इतर नाराज होणार. तस ेकरण ेयोग्य ठरणार नाही. एक आहते 

जे आपले गुरू आहते म्हणून आपल्याला आदरणीय आहते. ज्यांच्या हाताखाली आपण सगळे 

शस्त्रहवद्या हशकलो ते द्रोण माझ्यामते हभष्मानंतर योग्य आहते. ते ब्राह्मण सदु्धा आहते. ते 

शुक्रासारख ेआहते आपल्यासाठी. म्हणून ह्ापुढे सगळे राजे व त्यांचे सैन्य द्रोणांकडून आज्ञा घेतील. 

ते हभष्मानंतर सवोत्तम आहते आपल्यामध्ये. ते आपल ेगुरू आहते ह ेहवशषे आह.े ते असतांना इतर 

कोणाला सरसेनापती पद देणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. म्हणून दयुोधनाने द्रोणाचायांना तुझ्या 

सैन्याचे सरसेनापती म्हणून जाहहर करावे, जस े देवांनी कार्तवकेयाला हनवडले होते असरुांना 

हरवण्यासाठी".  

द्रोणाहभषेक पवव भाग पांचवा संपला.   

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग सहावा 

संजय पुढे सांगतो, कमावचे ते हवचार ऐकल्यावर दयुोधन द्रोणांकडे पहात बोलतो, जे 

सैन्यात उभ े होते. जन्माच्या श्रेष्ठतेने, उच्च कुलीन असण्यामुळे, आपल्या ज्ञानामुळे, आपल्या 

ज्येष्ठतेमुळे, आपल्या अनेक वषावच्या तपस्येमुळे, आपल्या बदु्धीमुळे, आपल्या यदु्धकौशल्यामुळे, 

आपल्या व्यवहारज्ञानामुळे, तपस्या, धैयव, शहाणपणा, धोरणीपणा अशामुळें आपल्याला मी 

सरसेनापती नेमत आह.े आपल्या इतका उत्तम नेता आमच्यात दसुरा नाही. आपण आमच्या 

फौजेला मागवदशवन करावे. जसे इंद्र देवांना देतो. अशी आमची इच्छा आह.े जसे कहपल रुद्रात 

आहते, वसुमध्ये पावक आह,े यिात कुबेर आह,े मरुतात वसव आह,े वहशष्ठ ब्राह्मणांत आहते, 

तेजात सूयव आह,े यम हपतरांत आह,े. जलचरात वरुण आह,े तार् यांमध्य ेचंद्र आह,े उसन ददतीच्या 

मुलात आहते, तस ेआपण आमच्यात असावेत. आमचे अकरा अिौहहणी सैन्य आपल्या आज्ञांचे 

पालन करतील. त्यांच्या मदतीने आमच्या शत्रचेू हनदावलन करावे. जस े इंद्राने दानवांचे केल.े 

आमच्या पुढे असा व आम्हाला मागवदशवन करा. जसे कार्तवकेय देवांचे करत होता. जसे धनगरामागे 

त्याची गुरं जातात तसे आम्ही आपल्या आज्ञेत राहून युद्ध करू. युहधष्ठीराचे सैन्य बरबाद करू.   

संजय पुढ े सांगतो, दयुोधनाने ते बोलल्यानंतर कौरवांच्या सगळ्या सैहनकांने द्रोणांचे 

स्वागत केले मोठ्या मोठ्यानो ओरडून. सगळे योद्ध ेसमाधानी झाल ेकीं त्यांना कोणी योग्यतेचा 

सरसेनापती हमळाला हभष्मांनंतर. त्या सैन्याचा उत्साह पाहून तुमचा मलुगा समाधानी झाला. 

त्यानंतर तो द्रोणांचा गौरव करून लागला. ते स्तुतीचे ऐकून द्रोण तुझ्या मुलाला सांगतात. 

द्रोणाहभषेक पवव भाग सहा संपला.   

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग सातवा 

द्रोण बोलतात,  "मला वेदांचे पूणव ज्ञान आह.े त्याच्या सहाही शाखांचा माझा अभ्यास 

आह.े मला मनुष्य हवज्ञान चांगले समजते, मी शवै शस्त्रांमध्य ेहनपूण आह.े त्याहशवाय इतर शस्त्रं 

व अस्त्रं मी चांगल्या प्रकारे जाणतो. मी तुझ्या अपेिा पूणव करण्याचा प्रयास करणार आहे. मी 

तुझ्यासाठी पांडवांच्या फौजांशी लढीन परंतु, मी कोणाही पंडुपतु्रावर वार करणार नाही. त्याना 

मी अभय ददल े आह े त्यामुळे ते सोडून इतर सगळे माझ्या आवाक्यात मी घेणार आह.े मी 

हप्रशताच्या (द्रपुदाच्या) मुलाला मारणार नाही कारण त्याची उत्पत्ती मला ठार मारण्यासाठी 

हवधात्याने केली आह,े त्याप्रमाणे होणार आह.े पांडव सदु्धा माझ्याशी लढणार नाहीत हसेदु्धा तू 

जाणत आहसेच".  

संजय पुढ ेसांगत असतो, दयुोधन त्या अटी मान्य करतो व द्रोणाचायांना सरसेनापती 

घोहषत करतो. त्यासाठी ज्या हवधी करावयाच्या त्या सरुू होतात. त्या प्रमाणे दयुौधन व इतर 

कौरव द्रोणाचायांची पुजा करतात. जशी स्कंदाची नेमणूक देवांचा सरसेनापती म्हणून झाली 

होती तशी द्रोणाचायांची कौरवांचे सरसेनापहत म्हणून अहधकृत झाली. एकदाची सरसेनापतीची 

नेमणूक झाली त्यानंतर रणवाद्ये वाजू लागली. कौरवांचे सैन्य आनंदात जल्लोष करू लागते. तो 

सणाचा ददवस असावा असे वातावरण झाल ेहोते. ब्राह्मण सवव हवधी यथासांग पार पाडतात. जय 

हो, जय हो, असे घोष केले जातात. शंखनाद होतो. त्यानंतर नतवक नाच करतात, गायक गाऊन 

जमलेल्या सैहनकांचे मनोंजन करतात. अशाररतीने ररतसरपण े द्रोणांची नेमणूक होते. कौरव 

समजतात कीं, पांडवांचा पराभव आता हनहश्र्चत होणार.  

संजय पुढ े सांगतो, अहधकार हमळाल्यानंतर तो भारद्वजाचा मुलगा सैन्याची नव्याने 

जमवाजमव करू लागतो. त्यात त्याला संबंहधत राजे मदत करत असतात. सगळी तयारी 

झाल्यावर दयुोधनाला बरोबर घेऊन तो लढण्यासाठी सज्ज होतो. हसंधचा राजा जयद्रथ, 

कहलंगचा राजा, हवकणव, शकूनी, शस्त्रसज्ज असे द्रोणाचायांच्या उजव्या बाजूस उभे रहातात. 

त्यांच्या सेना त्यांच्या बरोबर असतात. गांधार लोकांच्या फौजा पुढे असतात. कृप, कृतवमवन, 

हचत्रसेन, हवहवंसती, दःुशासन व त्यांच्या फौजा डाव्या बाजूने सज्ज असतात. कंबोज, सुदहिणा, 

शक, यवन त्यांच्या घोडदलाने सज्ज असतात. मद्र देश, हत्रगतव, अमवस्थ, पहश्र्चमकेडील, 

उत्तरेकडील, मालव, सुरसेनी, सुद्र, मलदी, सौवीर, कैतवी, पूवेकडील, दहिणेकडील, 

दयुोधनाच्या पाठून जात असतात. कणव त्याच्या फौजेसह सैन्याच्या मागील आघाडीत होता. तो 



धनुधावयांच्या पलटणीचा मुख्य नेमला गेला होता. कणावचा झेंडा हत्तीचे हचन्ह घेऊन होता. त्याचा 

रुबाब हनराळा होता. कणावला पाहून हभष्माच्या जाण्याचा हवसर त्या लोकांना होऊ लागतो. 

सगळे हभष्माच्या जाण्याचे दःुख करण्याचे आता सोडून पुढील कारवाई वर लि कें द्रीत करतात. 

कौरवांचे सैहनक एकमेकांना सांगत असतात कीं, कणावला आघाडीवर पाहून पांडव घाबरतील. 

हभष्माना पांडवांना मारता आले नाही कारण, ते तसे करू इहच्छत नव्हते. पण आता कणव 

पांडवांचा खत्मा करण्यासाठीच आला आह े आपल्यामध्ये असे ते बोलत होते. त्या बोलण्याने 

त्यानंा आनंद हमळत होता. कौरवांच्या फौजा पढुे सकरत होत्या. राधासतुाच्या नांवाने घोषणा 

केल्या जात होत्या. द्रोण शकट नावाचा वु्यह रचतो. त्यावेळी पांडवांनी क्रौंच रचना केललेी असते. 

युहधष्ठीर फार मजेत ददसत होते. पांडवांच्या वु्यहात हवष्णू व धनंजय आधाडीला होते. त्यांचे झेंडे 

फडकत होते. त्यावर कपीमुद्रा तळपत होती त्या भोवती मायावी प्राणी घोंगावत होते. जण ूतेंसदु्धा 

लढत आहते. ती पताका हवेत तरंगत असल्यासारखे वाटत होते. सगळे आकाश त्याच्या प्रकाशांने 

उजळून हनघाल े होते. त्याच्या तेजाने सगळे जग नष्ट होते कीं, काय अस े वाटत होते. सवव 

धनुधावर् यांमध्ये अजुवन श्रषे्ठ, सवव धनुष्यात गांडीव श्रेष्ठ, सवव प्राण्यात वासुदेव श्रेष्ठ, सवव चक्री 

आयुधांत सुदशवन चक्र श्रषे्ठ असते. ते सगळे त्या एका रथात सामावलेल ेहोते. त्याला पांढरे घोड े

खेचत होते. ते त्या रणभूमीत त्यांची जागा घेतात. ते शत्रूचं्या नेमके समोर असतात. कणव 

कौरवांच्या सैन्याच्या पुढ ेअसतो व धनंजय पांडवांच्या. दोघ ेएकमेकांना मारण्याचे ठरवून सज्ज 

असतात. जेव्हां भारद्वाजाच्या मुलाचा रथ यदु्ध भमूीत येतो, तेव्हां पृथ्वी थकथरू लागते. त्यातून 

पुढे मरणार् यांच्या व त्यांच्या कुटंूहबयांच्या रडण्याचा आवाज ऐकू येत होता. आकाशात धळु 

उडाली होती. त्यामुळें पढुचे नीटपणे ददसत नव्हते. सूयावचे हबंब झाकल ेगेले होते. आकाश हनरभ्र 

होते व त्यातून मांसांचा व रक्ताचा पाऊस पडत होता. त्यात माणसांच्या अस्थी होत्या. ते अशभु 

लिण होते. हगधाडं, ससाणे, घारी असें पिी आकाशात उडत होते. त्यात कांहीं भयंकर ददसणारे 

पिीसदु्धा होते. ते सगळे कौरवांच्या बाजूच्या रणभूमीवर होत होते. जहमनीवर कोल्ह,े तरस, 

लांडगे त्यांचे हवहचत्र आवाज काढत तुझ्या सैन्याच्या डाव्या बाजूस दफरत होते. त्यांना मरणार् या 

सैहनकांते, घोड्ांचे व हत्तींचे मांस खावयाचे होते अस ेददसत होते. आकाशातून अशहन पडू लागल े

होते. त्यांचा प्रकाश अधनू मधून पडत होता. सूयव हबंबातून वेगळा प्रकाश हनघत होता जसें कणव 

त्याची फौज घेऊन पुढ ेसरकत होता वेगांने. हह आहण अशी बरीच अशभु लिण ंतेथ ेददसत होती. 

आता त्या दोन बाजू एकमेकांवर प्रहार करण्यासाठी सज्ज झाल्या होत्या. त्यांच्या हालचालीचे 

आवाज सगळीकडे घुमत होते. अखेरीस त्यांच्यात लढाई सरुू झाली. हजंकण्यासाठी ते लढत होते. 

बाणांचा वषावव सुरू झाला. पांडव आहण श्रींजय द्रोणावर चाल करून जातात. द्रोण त्याचे हल्ल े

परतवत असतात. दैवी शस्त्रांचा वापर होऊ लागतो. द्रोण थोड्ाच वेळात पांजवांच्या सैन्याला 



मोठा झटका देतात त्यामुळे ते हादरून जातात. पांचालांचे सैहनक धृष्टद्युम्नाच्या नेतृत्वाखाली 

द्रोणांवर हल्ला करतात. द्रोणांचे सैन्य त्यामुळे फाकले जाते. त्यांची फळी तुटते. द्रोणाच्या 

बाणांचा वषावव उलटवून धृष्टदु्यम्न कौरवांच्या सैन्यातील पुष्कळ मारून टाकतो. कौरवांची मोठी 

हाहन होते. द्रोण ती उलटवण्यासाठी त्याच्या फौजांवर हल्ला करतो. त्याच वेळी  पांडव आहण 

श्रींजय ह्ांच्या फौजा द्रोणांच्या मारामुळें खहजल झालले्या ददसतात. हसहंाच्या येण्यामुळे जशी 

हरण पळू लागतात तसे ते सैरावैरा पळत होते. द्रोणाच्या मायावमुळें वणवा पसरावा अशी 

पांडवांच्या फौजेची गत झाली होती. द्रोण तेजस्वी ददसत होते. त्यांच्या रथात ते ताठ उभे राहून 

बाणांचा मारा करत होते. त्यांचे बाण आकाशात मारल ेजात होते व ते खाली येतांना सैहनकांवर 

लागत होते अशाप्रकारे द्रोण पांडवांच्या व त्याबरोबर तुझ्या सैहनकांचा नाश करत होते. तशा 

मारामुळे सगळीकडे घबराट पसरली.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग सात संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग आठवा 

संजय पुढे सांगतो, द्रोण पांडवांचे सैहनक, घोडे, हत्ती मारत होते तरी त्यामुळें हवचहलत न 

होता पांडवांची सेना त्यांना वेढा घालू लागते. कारण त्यांचे बाण उंच आकाशात जाऊन त्याच्या 

रथाच्या पासून दरू पडत होते. त्या मधल्या भागात असलले े सैहनक द्रोणांच्या बाणांच्या 

वषाववापासून सुरहित होते. युहधष्ठीर धृष्टदु्यम्नाला व धनंजयाला सांगतो कीं त्यांनी द्रोणांला 

ताब्यात घ्यावे. त्याप्रमाणे त्यांचे सैहनक द्रोणाचायावला घातलेला वेढा जास्त आवळत जातात. त्या 

कारवाईत त्यांना केकया, हभमसेन, अहभमन्यू, घटोत्कच, नकुल सहदेव, मत्स्य देशाचा राजा 

हवराट, द्रौपदीची मुल,ं द्रपुदाची मुल ंअस ेसगळे मोठ्या उत्साहाने तो वेढा मजबूत करत असतात. 

त्यांना सत्यकी, धृष्टकेतू, हचत्रसेन, युयुत्स,ू व इतर राजे पंडुच्या मलुांबरोबर तेथ े त्या वेढ्यात 

सामील होतात. तो डाव द्रोणांना समजतो व ते रागावतात. ते रागावून त्या वेढ्याकडे पहातात. 

त्यांच्या अंगाची लाही लाही होते. जरी ते वदृ्ध झाल ेहोते तरी त्यांचा उत्साह तरूणासारखा होता. 

त्याचे लाल रंगाचे घोडे असललेा रथ तो दफरवतो व तो पांडवांच्या सैन्याने केललेा वेढा चांगला 

न्याहाळतो. त्यांचा राग पाहून युहधष्ठीराचे सैहनक सैरावैरा पळून जातात. त्यांच्या हभत्रेपणाची 

सगळ्यांना गंमत वाटते. द्रोण पुन्हा स्वताचे नाव घेऊन जोराने बाणांचा वषावव त्या पळणार् या 

सैहनकांवर करू लागतो. त्यांचा तो अवतार सािात यम असा होता. त्या पणणार् या सैहनकांचे 

हात डोकी तुटून पडत होती. त्यातून त्या योद्धध्यांचे दाहगने मातीत कोसळत होते. सगळीकड े

एकच गोंधळ उडाला होता. त्यांच्या रथाच्या चाकांचा गडगडाट व त्यांचे धनुष्याचे टणत्कार 

आकाशात जाऊन हभडल े होते. त्यांनी फेकलेल े लांबलचक बाण दरूवर असलले्या हत्तींना व 

घोड्ांना जखमी करत होते. असखं्य पाईक त्यामुळे मारले जात होते. ते होत असतांना पांचाल 

व पांडव योद्ध ेत्यांच्या जवळ जाण्याचे धैयव करतात. द्रोण त्या जवळ जाणार् यांना यमाकडे पाठवत 

होते. ते इतके बाण पाठवत होते कीं, त्यामधून कांहीं ददसत नव्हते. फक्त त्यांचा ध्वज ददसत होता. 

द्रोणांनी फेकलले्या बाणाच्या मुळे एक ढग त्यांच्या भोवती तयार झाल ेहोते. त्यांच्या बाणांनी त े

केकयाचे पांच बंधू जखमी करतो. त्यानंतर द्रोण युहधष्ठीराकडे त्यांचा मोचाव वळवतो. त्यानंतर ते 

एका मागोमाग एक अस ेहभमसेन, अजुवन, सत्यकी, द्रपुदाची मुल,ं काशीचा राजा, सैव्याची मलुं, 

हसवी स्वतः, अशा सगळ्यांना त्यांच्या बाणांची चव दाखवतात. ते करत असतांना ते मोठ्याने 

ओरडून आव्हानं देत असतात. त्यांचे सोन्याचे पंखधारी बाण वेगांने हत्तींच्या पोटात घसुत व 

त्यातून रक्ताच्या हचळकांड्ा उडत होत्या. सगळे धारातीथव मोडलले्या रथांनी भरललेे होते. 

त्यातून जाणे दरुापास्त झालेल ेहोते. जखमांनी भरलेल ेहत्ती व घोडे इतस्ततः धावत पळत होते. 



तुमच्या मलुाच्या समाधानासाठी त्यांनी ते केल ेहोते. सत्यकी, हभम आहण धनंजयाच्या पलटणी 

द्रोणांनी पराभूत केल्या होत्या. त्याहशवाय अहभमन्यू, द्रपुद, राजा काशी, ह्ांच्या फौजासुद्धा मार 

खात होत्या. ते पांडवांचे सैन्य त्यांच्या बाणांच्या वषाववाने भाजून काढत होते. त्या मारात अनेक 

राजे त्यांच्या बाणांने मारले जातात. पांडवांचे दकत्येक हजार सैहनक द्रोण त्या युद्धात ठार 

मारतात. द्रोणांनी त्या युद्धात पांडवांचे दोन अिौहहणी सैन्य गारद केले होते. अहो राजे, त्या 

हत्त्याकांडा नंतर धृष्टदु्यम्नाने द्रोणांवर बाण मारून त्यांना ठार मारले. त्यामुलें ते अखरेीय िहत्रय 

वणावच्या अंहतम रठकाणी गेल.े त्यांचा वध पांडवांनी व पांचालानी केला होता. ते इतके अघटीत 

व अचानक झाल े कीं त्यांवर कोणाचा हवश्र्वास बसत नव्हता. आकाशातून त्यामुळें हवहचत्र 

प्राण्यांचे ओरडणे ऐकू येत होते. ते हपतरांचे ओरडणे होते. अहो भारद्वाजाचा पुत्र मेला, 

भारद्वाजाचा पुत्र मलेा असें ते बोलत होते. तो एक पांडवांची हवजय होता. त्या आवाजांनी पृथ्वी 

हादरली. 

द्रोणाहभषेक पवव भाग आठवा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग नववा 

धृतराष्ट्र संजयाला हवचारतात, "पांडव आहण पांचाल द्रोणांचा वध कसा करतात. ते युद्ध 

कलेत इतके तरबेज असतांना असें कस ेझाले? रथात कांही हबघाड झाला होता कां? नेमके काय 

झाले ते मला सांग. त्याचें धनुष्य तुटले होते कां? पांचालाचा मुलगा त्यांना कसे मारू शकतो जे 

इतके प्रवीण आहते यदु्ध कलेत? ते एक उत्तम धनुधावरी होते. ते महान ब्राह्मण होते. त्यांचे वादाचे 

ज्ञान श्रेष्ठ होते. ते सगळी दैवी शस्त्रं आयुध जाणत होते. जे फार सावध होते. जे अनेक यदु्धात 

पराक्रम केल ेहोते. हनयती कमावपेिा जास्त प्रभावी असत.े माझे ददैुव आह ेकीं अशी वाताव मला 

ऐकावी लागत आह.े अशा वातेने माझे काळींज फाटत कां नाही. वेदाचे अभ्यासक व 

शस्त्रहवद्यासुद्धा चांगली जाणणारे अस ेकस ेमरतात. कांहीं समजत नाही. ते सज्जनांचे सरंिक 

होते व पापी लोकांचे हनयंत्रक होते. असा भला माणूस दयुोधनाच्या हट्टापायी मारला गेला ह्ाचे 

मला वाईट वाटते. मला सांगा ते कसे मारल ेगेले? काय त्यांचे हसधं प्रांतातून आणललेे घोडे जखमी 

झाले होते. त्या घोड्ांना कोणी अडवले होते कां? ते पांडवांना पुरून उरतील असें वाटले होते 

परंतु, तसे झाल ेनाही. आपल्या शौयावने इतरांना नाकी नव आणणारे स्वतः कसे मारल ेगेल ेअशा 

अचानक पणे ते समजत नाही. त्याना मारल ेगेल ेतेव्हां तेथे कोण योद्ध ेहोते"? 

युहधष्ठीर त्याच्या भावंडांबरोबर आहण धृष्टदु्यम्न असें, त्यांना पकडा, पकडा, असे ओरडत 

घेराव घालतातआहण त्यांच्यावर हल्ला करतात. त्यांचे सैन्य त्यांच्या बाजूने होते. पाथावने आपल े

सैहनक त्याच्या बाणांच्या वषाववांने अडवले आसतील. तशा पररहस्थतीत हप्रशताच्या मुलांने डाव 

साधला असें झाले असले असें मला वाटते. धृष्टदु्यम्नाहशवाय इतर कोणी योद्धा त्यांच्यावर वार 

करण्याचे धाडस करील असे वाटत नाही. केकया, छेड्डी, करुष, मत्स्य, असे सगळे तेथ ेहोते पण 

त्याचंी हहम्मत नव्हती द्रोणांवर वार करण्याची. दसुरे असें कीं, धृष्टदु्यम्न द्रोणांना मारण्यासाठी 

आला होता असें ठरलले ेहोते. कदाहचत असें झाल ेअसेल कीं, द्रोण एकाद्या द्वदं्वात गंुतल ेअसतांना 

त्यांने त्यांचे लि नसतांना त्यांच्यावर कुटीलपणे हल्ला केला असले. मला वाटते तेंच जास्त शक्य 

आह.े नाहीतर शत्रूंचा नाष करणारा हा योद्धा अशाप्रकारे सहजपणे मरणे शक्य वाटत नाही. 

वाईट वाटते कीं, एक ब्राह्मण अशाररतीने मरावा. माझ्यामुळें त्यांचा बर् याच वेळा हवनाकारण 

अपमान होत अस.े तशात त्यांचा अंत कंुतीच्या मुलांकडून झाला. जे इंद्रासारख ेशूर होते ते अस ं

मरावे ह े पटत नाही. कदाहचत त्यांना मरावयाचे होते म्हणून ते मेले असतील ह े जास्त 

पटण्यासारख ेवाटत.े ते वृद्ध झाल ेहोते, त्यांचे वय सन्यासाश्रमाचे होते, युद्धात लढण्याचे नव्हते 



तरी ते माझ्या मुलाच्या आग्रहाखातर लढत होते व त्यातच ते गेले ह ेचांगले झाल े नाही. ते 

पैशासाठी लढत नव्हते. त्यांच्या जीवनात दोन ध्वनी होते, एक वेदांचा व दसुरा धनुष्याच्या 

टणत्काराचा. ते नेहमी शांत हस्थतप्रज्ञ होते. कांही असें मला त्यांचा मृत्यू झाला ह्ावर हवश्र्वास 

ठेवायला आवडत नाही. त्यांच्या गटात कोण होते जे त्यांच्या संरिणासाठी ठेवलेल ेहोते. त्यांच्या 

मागे जाऊन वार करणे दकती अवघड होते तरी ते झाले. त्यांच्या संरिणासाठी असलेले योद्ध े

तेव्हां काय करत होते?  

द्रोणांसारखा सहत्शल माणूस अशाररतीने मरावा ह ेमनाला पटत नाही. अरें संजया, तूतव 

आपण ह ेसंभाषण थांबवावे असे वाटत.े मला बेचैनी वाटत आह.े थोडे बरे वाटल ेकीं, मग पुन्हा 

तू मला तथेे काय होत होते ते सांग.                         

द्रोणाहभषेक पवव भाग नववा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग दहावा  

वैशंपायन जनमेजयाला सांगतात, संजयाशी असें बोलल्यानंतर धृतराष्ट्र त्यांच्या मुलाच्या 

यशाबद्दल साशकं असें त्यांच्या आसनावरून खाली जहमनीवर पडतात. त्यांना शुद्धीवर 

आणण्यासाठी घरातील महहला सुवाहसक पाण्याचा हशडकावा करतात. त्यांना वारा घालतात. 

त्या बायका त्यांना सावकाशपणे उठवून त्यांच्या आसनावर बसवतात. त्या बायकांना रडू येते. 

तरी ते बेहोष असल्यासारखेच वाटत होते. थोड्ा वेळांने त्यांचे शरीर थरथरू लागते. त्याना शुद्ध 

आल्यासारख ेतेथ ेअसलले्यांना वाटते. थोड्ा वेळांनी ते शदु्धीवर आल्या सारख ेबोलू लागतात. 

ते युद्धातील प्रसंगांबद्दल हवचारू लागतात. धृतराष्ट्र बोलतात, "तो अजातशत्रू  जो सूयावसारखा 

तेजस्वी आह,े जो शत्रूंवर वेगांने रागावलले्या हत्तीप्रमाणे हल्ला करतो, त्याला माझ्या वीरानी 

कसे अडवले ते सांग. कारण त्याच्या एका कु्रद्ध दषृ्टीिेपाने शत्रू जळून जाऊ शकतो. सगळे आपल े

सैन्य तो त्या नजरेने जाळू शकतो. तरी तो संयमी आह ेम्हणून ह ेयदु्ध होत आह.े तो द्रोणांजवळ 

कसा पोहोचला ते सांग. तो वृकोदर कंुतीचा पुत्र ज्याच्या अंगात दहा हजार हत्तींचे बळ आह ेतो 

काय करत होता ते सांग. तो रथी ज्याचा रथ सािात वासुदेव चालवतो तो कसा तेथ ेआला ते 

सांग. त्याचे बाण कोणी अडवू शकत नाही त्याचे बद्दल सांग. त्याच्या क्रोधापुढे कोणीही रटकत 

नाही. जो शत्रूच्या ममवस्थानी बाण मारतो. ज्याचे बाण सािात मृत्यू असतात, ज्याचे धनुष्य 

गांडीव आह.े ज्याचे लक्ष्य माझा दयुोधन आह.े जेव्हां तू त्या पाथावला पाहहलेस तेव्हां तुझ्या मनाची 

हस्थती कशी झाली, तेथे असा कोणीही नाही जो त्यांना झेलू शकेल. ते कोण होते जे द्रोणाबरोबर 

राहीले व ते कोण हभतरे जे त्यावेळी पळून गेले ते मला सांग. त्या लढाईत मोठे मोठे योद्ध ेघाबरल े

होते. माझी सेना त्याच्या पुढे रटकाव धरणारी नाही. जेव्हां तो देखणा पंडुपुत्र नकूल द्रोणांवर 

धावून गेला तेव्हां माझ्या सैन्याने कसा हवरोध केला ते सांग. जेव्हां तो व्रतस्थ जीवन जगणारा 

सहदेव ज्याची चाल चपळ सापा सारखी असत,े जो शुद्ध चाररत्र्याचा आह,े द्रोणांवर चाल करतो 

तेव्हां माझे सैन्य त्याला कस ेअडवते ते सांग. युयधुन ज्याने सौवीराच्या राजाला पाणी पाजल ेजो 

ब्रह्मचयव पालन करतो, जो रणांगणावर वासुदेवाच्या बरोबरीचा आह,े ज्याने अजुवनाकडून हवद्या 

संपादन केली त्याने काय केल?े सत्यकीला माझ्या सैन्याने अडवले कां त्यावेळी ते मला सांग. 

पांचालांतील उत्तमौज, द्रपुदाचा मुलगा, जो नेहमी अजुवनाच्या सहयोगी असतो तो काय करत 

होता? तो कौरवांचा शत्र ूआह ेत्याने काय केले ते मला सांग. त्यांना माझ्या सैन्याने थांबवल ेकां? 

धृष्टकेतूला माझ्या कोणत्या लढवय्याने हवरोध केला. पांजवांच्या बाजूचे छेड्डी द्रोणावर कस ेचालनू 

गेले ते सांग. केतुमलाला द्रोणापासून दरू ठेवण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले ते सांग. हशखंडीने 



द्रोणाच्या वधात काय केले ज्याने हभष्माच्या वधाचे काम केले ते मला समजून घ्यावयाचे आह.े 

अहभमन्यूचे काय होत होते ते सांग. द्रोणांवर पांडवांचे योद्ध ेचालून जात असतांना आपले काय 

करत होते ते मला ऐकावयाचे आह.े द्रौपदीची मुल त्यावेळी काय करत होती. त्या मुलांनी 

लहानपणीच बालपणाचे खेळ टाकून मोठ्यांचे खेळ स्वीकारले आहते ते काय करत होते. हभष्मावर 

चाव करणारे त्याचे मलुगे िेत्रंजय, िेत्रदेव, िात्रवमवन, मनद, द़ष्टदु्यम्नाची ती मुल तेथ ेकाय करत 

होती? चेदकतनाला कोणी हवरोध केला. ते पांच केकया बंध ूज्यांच्या शौयावचे काय सांगावे, जे 

पांडवांच्या आईकडचे भाऊ आहते ते काय करत होते?  

आपल्यातील कोण द्रोणानंान संरिण देत होते ते मला सांग. तो युयुत्स ूजो पांडवांसाठी 

होता त्याने काय केल ेद्रोणांच्या वधात? त्याहशवाय तो धृष्टदु्यम्न ज्याला यज्ञातून आणल ेव ज्याचा 

जन्मच मुळी द्रोणांच्या मृत्यूसाठी होता त्याने कसे द्रोणांना ठार मारल ेते मला सांग. कौरवांच्या 

सगळ्या संरिक फळ्या तोडत ते पांडवांचे द्रोणांपयंत कसे गेले ते मला ऐकावयाचे आह.े त्या 

उहशनराच्या मलुांने काय केल े ते सांग. शैव्यांना माझ्या सैन्याने कसे रोकल े ते सांग. माझ्या 

कोणत्या शूरांनी राजा हवराटाला अडवले ते सांग. घटोत्कचाला कोणी अडवले ते सांग. श्रींजयानी 

काय केल ेद्रोणांच्या वधामध्ये ते मला सांग. वासदेुव असल्याने पांडवांचा हवजय हनहश्र्चत आह े

तरी माझ ेसैन्य कसे लढत होते ते सांग. नारायण त्या युद्धात मुख्य देवता आह ेम्हणून तो ज्यांच्या 

कडे ते हजंकणार ह ेमला ठाऊक आह.े 

द्रोणाहभषेक पवव भाग दहावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग अकरावा   

धृतराष्ट्र हवचारतात सजंयाला, वासुदेव लहानपणापासून दैवी कारवाया करत आह,े 

त्याच्या सारख्या कारवाया कोणी केल्याचे ऐदकवात नाही. नंदाकडे असतांना तो हयराजाला ठार 

मारतो. जो जंगलात रहात होता. जो दैवी अश्र्व उच्छश्रैवापेिा श्रेष्ठ होता. त्यांच लहानपणी त्याने 

दानवांना हरवल ेहोते. असुर प्रल्म्व, नरक, जंभा, हपथा, मुरा अशा अनेकांना त्याने बाद केल ेआह.े 

मोठेपणी कंस, जरासधं, त्याचा मोठा भाऊ बलराम त्याला मदत करत होता. त्याच कृष्णाने 

युद्धात सरुसेना, सुनमन ह्ाच्या अिौहहणी सैन्याला त्यांने पराभूत केले होते. दवुावस ऋषी जे 

रागीट म्हणून ख्यातनाम आहते त्यानी त्याला वर ददल ेआहते. गांधाराच्या राजाच्या मुलीच्या 

स्वयंवराच्या प्रसंगी तो तेथे जमलेल्या सगळ्या राजांना घोड्ाप्रमाणे त्याच्या रथाला जंुपतो व 

स्वयंवर हजंकतो. कृष्ण दैत्य नगरी शौभ आकाशात फेकून देतो. त्याहशवाय वंग, कहलंग, मगध, 

काशीस, कौसल, वत्स्य, गारगीय, करुष, पौंड्र त्याने हललया हजंकल ेहोते. अवंती, दहिणेकडील 

देश, पहाडी देश, देसकव , काश्मीर, औरहसक, हपशाच, समदु्गल, कंबोज, वटधन, चोल, पांड्, 

संजय, हत्रगतव, मालव, दरद जे हजंकण ेअशक्य समजले जात तेसदु्धा त्याने पादाक्रांत केल ेहोते. 

खासी, शक, यवन त्याने हमळवले. असे सगळे त्यांने प्राचीन काली केले आह.े तो समुद्रा जाऊन 

वरुणाला हरवतो. दानवांना हरवून त्यांच्या कडून दैवी शंख पांचजन्य घतेो जे त्याचे वाद्य झाल े

आह.े अग्नीला संतुष्ट केले दोघांनी खांडववनात. महेंद्राला हरवून त्याच्याकडून पाररजातक 

पृथ्वीवर आणल.े कोणी कृष्णाला पराजीत केल ेआह ेअस ेकधी ऐकल ेनाही. अरे संजया त्यांने जी 

दकमया माझ्या सभेत केली ती आठव, त्याला फक्त भक्तीने हजंकता येते, शस्त्रांने नाही अशी त्याची 

ख्याती आह.ेकृष्णाच्या हललांना मयावदा नाहीत हचे खरे. गद, शम्व, प्रदु्यम्न, हवदरूथ, चारुदेशन, 

शरण, उल्मुख, हनशाध, हझलीवब्रू, प्रीत्बू, हवप्रीथ,ू सहमक, अरीमेजय ह ेआहण इतर महान योद्ध े

वृश्र्नीमध्ये आहते. ते आता ह्ा युद्धात लढत आहते. जेथ ेजनादवन आह े तेथे बलराम आह.े तो 

जनादवन पांडवांसाठी लधत आह.े त्यांच्याशी लढण्याचा हवचार करणेसदु्धा मखूवपणाचे आह.े तो 

मनात आहणल तर सगळी पृथ्वी पांडवांना आंदण देऊ शकतो. असा कोणता रथ आह े जो 

धनंजयाच्या रथापुढे जाईल ज्याचा सारथी कृष्ण आह.े माझा मूखव मुलगा केशवाला ओळखत 

नाही. दैवामुळें त्याच्या भोवती मृत्यूचा वेढा आवळला जात आह.े त्याला माहहत नाही कीं, ते 

दोघे नर व नारायण आहते प्राचीन ऋषी पथृ्वीवरील पाप कमी करण्यासाठी आल ेआहते. सामान्य 

लोकांना वाटते कीं ते दोन आहते परंतु, जे जाणतात त्यांना माहीत आह ेकीं, ते एकच आहते, ते 

सदैव अहजंक्य असतात. हभष्म व द्रोण दकतीही श्रेष्ठ होते पण अखेरीस मृत्यूने त्याना नेलेच. वेदाचा 



अभ्यास करा, ब्रह्मचयव पाळा वैराग्य धारण करा कांहीं केल े तरी मृत्य ू नेणारच ह े समजूनच 

माणसांने कमव केल े पाहहजे. ह्ा दोघाच्या मृत्यूमुळें आम्हाला युहधष्ठीराच्या आश्रयाने रहाव े

लागणार आह.े युहधष्ठीराच्या क्रोधामुळें हभष्म व द्रोण मेल.े मला असें वाटते सगळे नष्ट होणार 

आह.ेजे कांहीं घडले ते सगळे मला सांग संजया.           

द्रोणाहभषेक पवव भाग अकरावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग बारावा 

संजय बोलतो, जे मी माझ्या डोळ्यानें पाहहल ेते सांगतो. द्रोण कस ेखाली पडल ेते सांगतो. 

द्रोणांना पांडव आहण श्रींजय कसे ठार मारतात ते मी सांगतो. सरसेनापती पद हमळाल्यावर द्रोण 

कुमच्या मुलाला काय सांगतात ते प्रथम सांगतो, ते बोलले, "आपण मला हा सन्मान ददला आह े

त्याबद्दल धन्यवाद करतो. माझ्याकडून आपल्या कोणत्या अपेिा आहते, ते सांगा". ते ऐकल्यावर 

तुमचा मुलगा दःुशासन व कणावबरोबर चचाव करतो व नंतर त्यांना बोलतो, "आपण पांडवांचा 

मोठा भाऊ युहधष्ठीर ह्ाला अटक करा व माझ्या समोर त्याला जीवंत आणा". ते ऐकल्यावर तो 

त्यांचा एकेकाळचा गुरू बोलतो, "तू केवळ कंुतीपुत्राला अटक करावयाला सांगतोस? त्यापेिा 

त्याला मारण्याची आज्ञा दे, ते अहधक सोपे जाईल मला". त्यावर तुझा मुलगा त्यांना सांगतो की, 

"तुम्ही समजता तसे कांहीं नाही. मला त्याच्याबद्दल प्रेम वगैरे झालेल ेनाही. ह्ात एक कुटील 

कारस्थान आह े ते ऐका, मी त्याला व त्याच्या बरोबर त्याच्या मूखव आज्ञाधारक भावांना पुनः 

वनवासात पाठवणार आह.े त्यामुळे यदु्ध करण्याचे कारणच रहाणार नाही. तेथे ते सगळे 

मूखावसारखे रानात त्यांचे आयुष्य व्यतीत करतील व मी येथ ेमजेत राहीन परंतु, जर त्याला मारल े

तर त्याचे बंधू आम्हा सगळ्या कौरवांचा नाश करतील म्हणून त्या मूखव माणसाला तुम्ही 

माझ्याकडे जीवंत आणावे अशी मी तुम्हाला आज्ञा करत आह"े. 

द्रोण त्याला बोलतात, जर अजुवनाचे सरंिण त्याला नसते तर मी त्याला ताबडतोब अटक 

करून आणल ेअसते. पाथव बद्दल सांगावयाचे म्हणजे त्याला देवसदु्धा हात लावणार नाहीत. म्हणून 

मी ते करणार नाही. अजुवन माझा हशष्य आह,े मी त्याला धनुर्ववदे्यचे पहहले धडे ददल ेआहते. 

त्यानंतर त्यांने इंद्राकडून, भद्राकडून आणखीन हवद्या सपंादन केली आह.े त्याहशवाय त्याचा 

तुझ्यावर राग आह ेम्हणनू मी ते करणार नाही. परंतु, तू ते करण्याचे कायव तुझ्या हमत्राला सांगू 

शकतोस. जो पांडवांचा द्वषे करत असतो".  

"तू अजुवनाचा प्रथम नाश करून दाखव त्यानंतर तुझ े काम सोपे होईल. कणावला सांग 

अजुवनाचा नाश करण्याचे काम आहण पहा काय होते ते. एकदा अजुवनाचा नाश झाला कीं, 

युहधष्ठीराला पकडण ेअवघड नाही. जोवर अजुवन आह ेत्याचे सरंिण करत तोवर देवांना असुरांना 

असे कोणालाही ते जमणार नाही".  

संजय पुढ े सांगतो, द्रोणांने तस े मयावददत स्वरुपाचे आश्र्वासन ददल े त्यामुळे तुझा मूखव 

मुलगा फार खूषीत जातो जणू काय युहधष्ठीर अटक झाला आह.े तरी तुझ्या मुलाला द्रोणांचा कल 



पांडवांकडे आह ेते माहीत होते. म्हणून त्यांना त्यांचा शब्द पाळण्यास सागूंन तो त्याच्या सैन्याला 

पाथाववर सोडतो. तो जाहहर करतो कीं, द्रोण युहधष्ठीराला अटक करणार आहते. ती वाताव 

पांडवांच्या गोटात पोहोचते.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग बारावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग तरेावा 

संजय पुढे सांगतो, त्या मयावदीत स्वरुपाची घोषणा द्रोणांनी केल्यानंतर युद्धभूमीत एकच 

गदारोळ उठतो. युहधष्ठीराला कैद करण्याचे फमावन दयुोधन काढतो? सगळे नवल करत असतात. 

युहधष्ठीराला त्याच्या द्युताद्वारा काय खबर आह ेते समजते. त्यात कोणता डाव आह ेते सदु्धा त्याला 

समजते. त्यानंतर तो त्याच्या सगळ्या भावांना व हमत्र राजांना एकत्र बोलावतो व धनंजयाला 

बोलतो, "द्रोणाला आज्ञा झाली आह ेकीं, त्याने मला कैद करून दयुोधनापढुे आणावे व त्या प्रमाण े

ते करणार असें ददसते, त्यासाठी आपल्याला असे करावे लागेल की तो उद्दशे त्यांचा साध्य होणार 

नाही. त्याने सांहगतले आह ेकीं, प्रथम धनंजयाचा काटा काढावा दयुोधनाने मगच ते युहधष्ठाराला 

कैद करण्याचे वचन पूणव करतील. ह्ाचा अथव असा होतो कीं, सगळे तुझ्यावर अवलंबून आह.े 

त्यासाठी अशी कारवाई झाली पाहहजे कीं दयुोधनाचा उद्देश साध्य होणार नाही". 

अजुवन बोलतो, माझ्या गुरूचा वध मी कधीच करणार नाही. त्यासाठी दसुर् या कोणाची 

नेमणूक करावी लागेल. त्याच प्रमाण ेमी आपल्याला कधीच कैद होऊ देणार नाही. धृतराष्ट्राच्या 

मुलाला सत्ता पाहहजे व त्यासाठी हा खोटा मागव तो वापरू पहात आह.े त्याचे स्वप्न कधीच खरे 

होणार नाही. आकाशा त्यातील तारे घेऊन खाली पडले एकवेळ, पृथ्वी कदाहचत दभुंगेल परंतु, 

द्रोण आपल्याला कधीच कैदी करून घेऊ शकणार नाहीत जोवर मी आह.े मी आतापयंत कधीच 

हरलो नाही, माझे म्हणणे कधीच खोटे झाललेे नाही, मी कधीच ददलले ेवचन मोडलेले नाही. 

म्हणून आपण भय सोडून द्यावे".  

संजय पुढ े सांगतो, त्यानंतर युद्धाच्या आवाहनाची रणवाद्य शखं, ढोलकी, झांजा 

वाजवण्यास पांडवांच्या तळावर सरुूवात होते. पांडव मोठ्या मोठ्याने कौरवांना आव्हानं देऊ 

लागतात. त्या आवाजाने आकाश दमुदमुून हनघते. तो गदारोळ ऐकून तुझ्या तळातून सुद्धा तसेंच 

आव्हानाचे आवाज येऊ लागतात. त्यानंतर युद्धाला तोंड फुटत.े द्रोण व पांचाल एकमेकांना 

हभडतात. श्रींजय मोठ्या कष्टाने द्रोणाच्या पलटणीना हरवण्याचा प्रयत्न करत असतात पण त्यात 

त्यांना म्हणावे तसे यश येतांना ददसत नाही. त्याच प्रमाणे तुझ्या पलटणा सदु्धा पांडवांपुढे मार 

खात असलेल्या ददसत होत्या. दोनही बाजू आघाडीत यशस्वी होत नव्हत्या. त्यानंतर द्रोण 

आघाडी मारतात व पांडवांच्या फौजांची फळी तोडण्यात यशस्वी होतात. द्रोणांचा रथ असा 

चपळतेने दफरत होता कीं तो एकच नसून अनेक आह ेअस ेवाटत होते. त्यामुळे पांडव आहण 

श्रींजयांच्या सैहनकांत घबराट पसरली. त्या वेळी द्रोण सािात सूयव असावेत अस ेत्या दपुारच्या 



प्रहरी चमकत होते त्या बाराव्या ददवशी. द्रोणांच्या त्या कारवाईमुळे पांडवांच्या गटात हचंतेचे 

वातावरण उत्पन्न झाले होते. त्यानंतर भारद्वजाचा मुलगा त्याच्या बाणांनी धृष्टदु्यम्नाच्या फौजांचा 

परामशव घेऊ लागतो. त्याच्या बाणांच्या वषाववाने हप्रशताच्या मुलाच्या फौजा हवालददल झाल्या 

होत्या.          

द्रोणाहभषेक पवव भाग तेरावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग चौदावा 

संजय पुढे सांगत असतो, द्रोणांच्या त्या कारवाईमुळें पांडवांच्या गटात गोंधळाचे वातावरण 

उत्पन्न झाल ेहोते. द्रोण त्यांच्या सोनेरी रथातून बाणांचा वारेमाप वषावव करत होते. श्रींजयांना 

समजत नव्हते कीं, आता काय करावयाचे. द्रोणांच्या दनुष्यातून येणार् या टणत्काराच्या आवाजांने 

सगळे आकाश भरून गेले होते. द्रौणांच्या चपळ हातांने ते जे बाण सोडत त्याच्यापुढे कोणाचा 

रटकाव लागत नव्हता. त्यांच्या बाणाने अनेक हत्ती, घोड,े त्यावरील स्वार, पाईक असें बरेच लोक 

यमाकडे गेले होते. त्यामुळे शत्रूपिात अस्वस्थता पसरली होती. त्यांच्या त्या एकेरी हल्ल्याने 

पांडव गटात संतापाची लाट उठली होती. त्या नरसंहारामुळे श्वापदांचे लोंढे रणभूमीत येऊ लागल े

होते. दकत्येक हहसं्र पश ूजहमनीवर पडलले ेताचे रक्त चाटत होती. रक्त मांसाचा हचखल सगळीकड े

पसरला होता. तेथ ेमरून पडलेल्या माणस ेव पश ूह्ांमुळें त्यांच्यातून चालत जाणे अशक्य झाल े

होते. रथ सदु्धा अडकून पडलेल ेहोते. घोडे हखंकाळत होते. मलेले्यांच्या बरोबर त्यांची शस्त्र ंतेथ े

हवखुरललेी होती. दकत्येकांच्या अंगावरून दाहगने सदु्धा त्या रक्ताच्या हचखलात पडललेे ददसत 

होते. अशी अवस्था होती त्या कुरुिेत्राची जेथे ते युद्ध होत होते. हभष्मांनी केलेला संहार व हा 

द्रोणांनी केलेला संहार सारखेच होते. द्रोण त्याचंा रथ घेऊन त्या रणांगणांत त्यांचा अडकलेला 

रथ काढण्याचे प्रयत्न करत असतांना युहधष्ठीर त्याच्या सैहनकांना द्रोणाच्या रथाला घरेाव 

टाकण्याचे आदेश देतो. ते सैहनक पायी चालत त्या रक्ताच्या हचखलातून द्रोणांच्या रथाला घेराव 

घालतात. द्रोण ते पहात असतात पण कांहीं करू शकत नाहीत. त्यावेळी तुमचे शूर योद्ध े

पांडवांच्या योद्धध्यांने अडवण्यासाठी पुढे होतात. त्यांच्यात धमासान यदु्ध पुन्हा सुरू होते. त्यात 

शकूनी मोठा भाग घेतो. तो सहदेवावर चाल करून जातो. तो त्याच्या सारथ्याला जखमी करतो. 

सहदेव त्यामुळे न घाबरता शकूनीचा रथ मोडून टाकतो. शकूनीवर साझ बाण मारतो. त्यामुळें 

तो जबर जखमी होतो. तरी तो शरू वीर योद्धा रथातून उडी मारतो व हातात गदा घेऊन 

सहदेवावर चाल करतो. तो सहदेवाच्या सारथ्याला खाली पाडतो. आता दोघांचे रथ हनकामी 

झालेल ेअसतात. ते दोघ ेगदायुद्ध सुरू करतात. द्रोण द्रपुदाला दहा बाण मारतात त्या बदल्यात 

द्रपुद द्रोणांना अनेक बाण मारतात. त्यांचे एकमेकांना बाण मारण्याचे तस े चालू होते. हभम 

हवहवंसतीला बाण मारतो. त्यामुळे त्याला कांहींच होत नाही. त्याचे हभमाला नवल वाटत.े 

हवहवंसती हभमाचे घोडे मारून टाकतो. आता ते दोघे जहमनीवर येतात. त्यांच्या हातात गदा 

असतात. हभमसुद्धा त्याच्या शत्रूच े घोड े मारतो. तरी हवहवंसती घाबरत नाही. हवहवंसती 

तलवारीने हभमाशी लढण्यास सुरूवात करतो. हभम चवताळलेल्या हत्तीसारखा त्याच्यावर जातो. 



सल्य हसत हसत नकूलाला जखमी करतो जो त्याचा भाचा आह.े मामाच्या त्या हल्ल्याने न 

घाबरता त्यांचे घोडे, छत्री आहण सारथी अस ेसगळे नष्ट करतो व त्या जोशात शंख वाजवू लागतो. 

धृष्टकेतू कृपांशी लढत असतो. त्यांच्यात बाणयदु्ध सरुू होते. सत्यकी हसत हसत कृतवमवनीला 

जखमी करतो. तरीसदु्धा कृतवमवन सत्यकीला बाणाने हरैाण करतो. सेनापती शुशमवनाला त्याच्या 

वमवस्थानी बाण मारून जखमी करतो. शुशमवन त्याच्यावर भाला फेकतो. हवराट राजा त्याच्या 

मत्स्य योद्धांबरोबर शत्रूशंी लढत असतो. तो कणावला आव्हान देतो. ते हवशेष लिणीय होते. 

कमावला आव्हान देणे हेंच मोठे धाडसाचे समजले गेले. त्यांची लढाई चांगली जंुपली. राजा द्रपुद 

भागादत्ताशी लढत होता. त्यांचे द्वदं्व पहाण्यासारख ेहोते असें आकाशातील देव, ऋषी सांगत होते. 

सोमदत्ताचा मलुगा व हशखंडी दोघेही उत्तम लढवय्ये एकमेकांना परुून उरले होते. भुररश्रव 

यज्ञसेनाच्या मलुाला आव्हान देतो. हशखंडी सोमदत्ताच्या मलुाला, भुररश्रवाला अनेक बाण 

मारतो. ते रािस हहडींबाचा मुलगा व अलमवुष ह्ांचे द्वदं्व वाखाणण्यासारखे होते. त्यांचे 

युद्धकौशल्य कमालीचे होते. ते त्यांची भ्रमदकमया एकमेकांवर वापर होते. भयंकर लढणारा 

चेकीतन अनुहवंदाशी लढत होता. लक्ष्मण (दयुोधन) िात्रदेवाशी लढत होता. पौरव राजा 

अहभमन्यूला आव्हान देतो. त्या दोघांत जे द्वदं्व झाले त्याची ताररफ देव करत होते. त्यामध्य े

अहभमन्यू पौरवाचा झेंडा पाडतो. त्यानंतर त्याला अनेक बाण मारतो. ते केल्यानंतर तो आनंदाने 

हसंहगजवना करतो. अहभमन्यू पौरवाला ठार मारण्यासाठी बाण लावतो परंतु, त्यावेळी हृददकाचा 

मुलगा त्याचे धनुष्य मोडून टाकतो. अहभमन्यू धनुष्य सोडून तलवार ढाल घेतो. जहमनीवर 

उतरतो. त्याची हहम्मत धैयव वाखाणण्यासारखे होते. ढाल व तलवार दोनही ते अस ेचालवत होता 

कीं ढालसुद्धा शस्त्र ढाली होती. त्या नंतर तो अजुवनाचा मुलगा पौरवाच्या रथात चढतो व 

मोठ्यानो गजवना करत त्याच्यावर वार करतो. तो पैरवाच्या हझंज्या पकडतो, त्याला खाली 

पाडतो. तलवारीचे वार त्याच्यावर करतो. त्यानंतर अहभमन्यू त्याला केस पकडूनच उभा करतो, 

पौरवाचे कांहींच चालत नसते. जसई गाय हसंहापुढे खाली मान घालून पडते तसे त्याचे झाल े

होते. पौरवाचे होत असलेल ेहाल जयद्रथाला पहावत नाहीत. तो हस्तिेप करून ते द्वदं्व थांबवतो. 

त्यानंतर जयद्रथ जोरांने ओरडतो. जयद्रथाच्या त्या आगाऊपणाने हचडलेला अजुवनाचा मलुगा 

पौरवाला सोडतो व जयद्रथाकडे त्याचा मोचाव वळवतो. जयद्रथाने फेकलेल ेभाल,े कुहावडी तो 

त्याच्या हातात असलले्या तलवारीचे दरू उडवतो. तो त्याची तलवार व ढाल वर उंच धरून 

योद्धध्यांना आव्हानं देत असतो. त्यानंतर तो वृधित्राच्या मुलाकड ेवळतो. जो त्याच्या हपत्याचा 

शत्र ूआह.े ते अस ेददसत हतेे जस ेवाघ हत्तीकड ेजात आह.े ते एकमेकांना पहातात व लढण्यास 

सुरूवात करतात, भीषण युद्ध होते. ते तोलासमोल असें समसमान होते. कोण अहधक चांगला 

योद्धा ते ठरवता येत नव्हते. दोन हसंह जस ेलढावेत तसे ते होते. जयद्रथ अहभमन्यूच्या ढालीवर 



वार करतो. त्याला ती ढाल अहभमन्यूच्या हातातून हहसकावून घ्यावयाची होती. त्याची तलवार 

तुटली आह ेते लिात आल्यावर तो अजुवनाचा मलुगा चटकन रथात चढतो. ते द्वदं्व संपल ेहोते. 

त्यानंतर रथाच चढलले्या अहभमन्यूच्या मागे इतर राजे लागतात. तरी त्याचे ध्यान जयद्रथाकड े

असते, तो पहात असतो जयद्रथ काय चाल करणार आह.े जयद्रथ हरला आह ेते समजल्यावर तो 

इतर कौरवांच्या कड ेपाहू लागतो. त्यावेळी सल्य त्यावर एक भयंकर शर फेकतो. अहभमन्यू उडा 

मारून तो शर पकडतो. जसे गरुड उडता पिी हवेतच पकडते तसे ते ददसल.े अहभमन्यू त्याची 

समशेर काढतो, त्याची कसब पाहून तेथे असलेल ेराजे अचंहबत होऊन ते पहात होते. त्यांचे कौतुक 

करत होते. जोरजोरानो ओरडत त्याला प्रोत्साहन देत होते. त्यानंतर तो हवषारी शर अहभमन्यू 

सल्याला मारतो. तो शर त्याच्या सारथ्याला ठार मारतो. त्यामुळे सल्य त्याच्या रथातून उतरतो.                                    

हवराट, द्रपुद, धृष्टकेतू, युहधष्ठीर, सत्यकी, केकया, हभम,धृष्टदु्यम्न आहण हशखंडी, नकूल व 

सहदेव, द्रौपदीची पांच मुलं ते पाहून फार छान फार छान असे त्याला बोलून त्याचे कौतुक करत 

असतात. अजुवनाच्या मलुाची ती कामहगरी तुझ्या मलुाला पचत नाही. त्याच्या अंगाची लाही 

लाही होते. तुझे सगळे कौरव त्याला घरेून त्याच्यावर बाणांचा वषावव करू लागतात. त्यानंतर 

तो महायोद्धा सल्य ज्याला कांहीं अत्यावयनी अससेुद्धा म्हणतात, तो संतापलेला असा त्या तरूण 

अहभमन्यूवर धावून जातो.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग चौदावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग पंधरावा 

धृतराष्ट्र संजयाला हवचारतो, अरे संजया, तू मला अनेक द्वदं्वांची वणवनं केली आहसे. ती 

ऐकून मला पाहू शकणार् या लोकांचा मत्सर वाटू लागला आह.े कारण मी ते पाहू शकणार नाही. 

कुरु व पांडवांचे यदु्ध पवूीच्या देव दानव यदु्धा सारखेच होत आह ेअस ेमला आता वाटू लागल े

आह.े त्या युद्धाच्या कथा पुढे लोक सांगत रहातील असे मला वाटते. तुझी सागंण्याची पद्धत फारच 

रोचक आह,े त्यामुळें मला ऐकावयाला फार आनंद होतो. आता मला सांग, अतावयन आहण 

अहभमन्यू ह्ांच्यातील द्वदं्वाची कहाणी.  

संजय सांगू लागतो, सल्याला समजते कीं, त्याचा सारथी मेला आह.े तो त्याची गदा हातात 

घेतो व रथातून खाली उतरतो. त्यावेळी हभम त्याच्यावर धावून जातो. त्याचा तो अवतार सािात 

यमासारखा होता. अहभमन्यू त्याची गदा उचलतो सल्याला उद्दशेून बोलतो, ये, ये माझ्याकडे ये, 

हभम त्याच्या पुतण्याला सांगतो कीं, तो त्यावेळी सल्याच्या व हभमाच्या मध्ये येऊ नय.े त्यावेळी 

मद्रचा राजा सल्य हभमाला तेथ ेआललेा पहातो. त्याचवेळी तुतायाव जोर जोरांने वाजू लागतात. 

शंखनाद होऊ लागतात. सैहनक गजवना करू लागतात. कौरव आहण पांडव योद्ध ेत्यांना उत्तेजन 

देण्यासाठी त्यांच्या नावांचे घोष करू लागतात. हभमसेनाला आव्हान गदायुद्धात देण्याचे धाडस 

फक्त एकच करू शकत होता व तो होता सल्य. त्याची गदा लोखंडाची होती. दोघ ेगदायुद्ध प्रारंभ 

करण्याआधीच्या प्रदहिणा करू लागतात त्या रणांगणाला. सगळे योद्ध ेआपापल ेद्वदं्व थांबवून 

त्यांचे पहाण्यात गकव  झाले. त्या प्राथहमक चक्रा झाल्यानंतर ते समोरासमोर ऊभ ेराहहले. दोन 

बलवान वृषभ जस ेउभ ेरहावेत तस ेते होते. पहहला वार हभमाने केला. सल्याच्या गदेने तो झलेला 

व त्यालेळी त्यातून रठणग्या हनघाल्या. हभमसदु्धा त्याची गदा आकाशात हभरकावतो. त्या दोन 

गदा एकमेकांवर आकाशातच आदळतात. त्यांच्यातून रठणग्या पडतात. त्यांचे द्वदं्व सुरू झाले व 

थोड्ाच वेळात दोघे रक्ताने न्हावून हनघतात. त्यांच्या रक्ताने मातीचा हचखल होतो. ते दोघ े

रक्ताने इतके माखलले ेहोते कीं, त्यांचे जसें दोन लाल पुतळे लढत आहते असे वाटत होते. त्यांच्या 

फटक्यांचे आवाज दरूवर ऐकू येत होते. ते एकमेकांवर कधी उजव्या बाजंूने तर कधी डाव्या बाजंूने 

गदांचे प्रहार करत होते. गदा आहण मल्ल अस ेदहुरेी प्रकारे ते आता एकमकेांवर हल्ल ेकरत होते. 

त्यांच्या लोखंडी गदा जेव्हां आदळत तेव्हां रठणग्या पडत होत्या. जसे दोन इंद्र लढत आहते अस े

पहाणार् या देवांना वाटत होते. त्या वेळी अचानकपणे कृतवमवन सल्याच्या बाजूने आला. सल्य 

थकललेा ददसत होता. कृतवमवन वेगांने सल्याला त्याच्या रथात घेतो व तेथनू पोबारा करतो. हभम 



त्याची गदा उंच करून तेथे हवजयी झाल्यासारखा उभा रहातो. तुमचा मुलगा सल्याला पळून 

जातांना पाहून थरथरू लागतो. तुमचे सैन्य घाबरलले ेददसत होते. ते सैरावैरा पळू लागल.े जस े

आकाशात ढगे पळतात तसे ते ददशाहीनपणे पळत होते. पांडवांचे योद्ध ेधृतराष्ट्रींना पळवल्यामुळे 

खूषीत ददसत होते. ते तुतायाव, झांजा, नगारे, शखंू वाजवू लागले आपला हवजय दाखवण्यासाठी. 

त्यांच्या तोंडावर आनंद ओसंडू जात होता.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग पधंरावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव  

भाग सोळावा  

संजय पुढे सांगतो, तुझी सेना अशाररतीने भेदरललेी आह ेह ेपाहहल्यावर वृषसेन एकटा त्या 

सेनेला आधार देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्या कडे असललेी मायावी आयुध तो वापरू लागतो. 

त्याचे मंतरलेले बाण पांडवांच्या सैन्याचे चांगलचे नुकसान करतात. उन्हाळ्यातूल सूयव जसा 

सगळ्यांना भाजून काढतो तसे त्याचे बाण पांडवांच्या योद्धध्यांना करपनू टाकत होते. वृषसेन 

अशाप्रकारे एकट्या हाताने पांडवांचे अनेक हत्ती, घोडे, सैहनक ठार मारतो. तो नहभता पांडवांच्या 

पलटणींमधून दफरत होता. पांडवांचे राजे नकूलाच्या नेतृत्वाखाली गोळा झाले होते त्याला हवरोध 

करण्यासाठी. नकूलाचा मुलगा सतहनक वृषसेनावर बाणांचा हल्ला करतो व त्याला जखमी 

करतो. कणावचा मलुगा वृषसेन ते बाण मोडत जातो. त्यानंतर तो सतहनकाच्या ध्वजस्तंभाला 

पाडतो. ते पाहहल्यावर द्रौपदीची इतर मुलं त्यांच्या भावाला वाचवण्यासाठी त्याच्या मदतीसाठी 

धावतात. लवकरच ते त्यांच्या बाणांनी वृषसेनाला त्यांच्या बाणांनी झाकून टाकतात. ते पाहून 

वृषसेनाला मदत करण्यासाठी द्रोणांचा मुलगा अश्र्वत्थामा जातो. द्रौपदीची मुलं त्यालासदु्धा 

बाणांच्या वषाववाने बधीर करतात. त्यावेळी पांडव त्यांच्या मलुांना मदत करण्यासाठी त्या 

रणभूमीत जातात. त्यानंतर जे युद्ध झेडल ेजाते ते फारच भीषण होते. महाबली गरुड आहण 

नागराजे जसे एकमेकांत लढत होते तस ेते लढत होते. त्यात हभम, कणव, कृप, द्रोण, अश्र्वत्थामा, 

हप्रशताचा मुलगा धृष्टदु्यम्न आहण सत्यकी एकत्रपणे सामील झाल ेहोते. युगाताच्या वेळी जशी 

पररहस्थती असले तशी वेळ आली होती. युहधष्ठीराचे सैन्य मोठ्या मोठ्यानो ओरडत तुमच्या 

सैन्याचा नाश करत होते. असखं्य रथ मोडले गेले होते. तुमचे सैन्य पळू लागले तेव्हां द्रोण त्यांना 

उद्देशून बोलतात कीं, "पळून जाऊ नका". ते बोलल्यानंतर तो रागावलेला सरसेनानी पांडवांच्या 

सनै्यात घुसतो. युहधष्ठीरीवर चाल करतो. युहधष्ठीर त्यांच्यावर धारदार बाण मारतो परंतु, द्रोण 

ते उचवून लावतो. त्यावेळी युहधष्ठीराचा संरिक कुमार जो पांचावचा एक राजपुत्र आह,े द्रोणांना 

अडवतो. द्रोणाना तो यशस्वीररत्या अडवतो आहण त्यात यशस्वी झाल्याची मोठ्यांने गजवना 

करतो. रणांगणातील योद्ध ेत्याची ताररफ करणार् या घोषणा करू लागतात, त्याचा द्रोणांना राग 

येतो. ते हजार बाण त्याच्यावर फेकतात. त्यामुळे कुमाराला जखमा होतात. त्यानंतर द्रोण 

कुमाराचा वध करतात. एक मतं्रहवद्या जाणणारा हुशार िहत्रय मारला गेला म्हणून सगळे खंत 

व्यक्त करतात. द्रोण तुझ्या फौजेचे संरिक बनतात. द्रोण हशखंडीला व उत्तमौजसाला बारा बाण 

मारतात, नकूलाला सात, सहदेवाला पांच, युहधष्ठीराला पुन्हा बारा बाण मारतात. त्यानंतर 

त्यांचा मोचाव वळतो द्रौपदीच्या मुलांकड ेत्याना प्रत्येकी पांच बाण मारतात. हवराटाला दहा बाण 



लागतात, त्या भडीमारामुळे सगळे यदु्धिते्र हादरून जाते. त्यानंतर द्रोण युहधष्ठीराला कैद 

करण्याच्या इराद्याने पावले टाकू लागतात. त्यावेळी युगंधर द्रोणांना अडवतो. त्यानंतर हवराट, 

द्रपुद, कैकेया, सत्यकी, हसवी, व्याध्रधर पांचालचा राजपुत्र, पराक्रमी हसघंसेन आहण इतर बरेच 

द्रोणाला घेरतात. व्याघ्रधर द्रोणांवर असंख्य बाम मारतो व त्यांना बेजार करतो. हसंघसेन सदु्धा 

तसेंच करतो. द्रोण त्यांच्यावर चाल करून जातो. अश्र्वत्थामा त्याच्या बाणाने हसंघसेन आहण 

व्याघ्रदत्ताच्या हत्तीचे कान कापतो. त्याहशवाय इतर राजाच्या घोड्ांना इजा करतो. ते केल्यावर 

तो युहधष्ठाराच्या रथासमोर उभा होतो. सािात यम असा त्याचा अवतार होता. युहधष्ठीर 

सापडला अशा आरोळ्या तुझ्या सैन्याचे लोक मारत असतांना त्याच सुमारास अजुवन त्याचा मुकूट 

घातलेल्या पेहरावात तेथ ेयेऊन पोहोचतो. त्याने मारलले्या योद्धध्यांच्या रक्ताचे पाट वहात होते. 

त्याने तुझ्या असंख्य योद्धध्यांचा नाश केला होता. तो पंडुपुत्र तेथे अचानकपणे आल्याने कौरवांचा 

जोर कमी होतो. अजुवनाचे बाण एका धारेत येत होते. त्यांना अडवण ेकेवळ अशक्य प्रायः होते. 

त्याच्या बाणाने सगळे आसमंत सगळी हिहतजे भरून गेले होते. त्याच्या बाणांच्या धुक्यामुळें 

कोणी कांहीं पाहू शकत नव्हते. त्याच वेळी सूयव अस्ताला गेला होता. त्या ददवशीचे यदु्ध थांबल े

होते. कोण हमत्र कोण शत्रू समजत नव्हते. द्रोण आहण दयुोधन ह्ांना त्यांच्या फौजांना परत 

दफरण्याचे आदेश ददले जातात. त्या ददवशीचे युद्ध संपल्याचे सांगणारी वाद्ये वाजू लागतात. 

सैहनक आपापल्या हनवासस्थानी परततात. पांडव सदु्धा त्यांच्या त्यांच्या सैन्याला परत 

बोलावतात. पांडव, पांचाल आहण श्रींजय युहधष्ठीर वाचल्यामुळें आनंदात असतात. ते हजश्नुची 

स्तुती करतात जसे ऋषी सूयावची करत असतात. धनंजयाला सदु्धा खूप आनंद झालेला असतो. ते 

सगळे त्यांच्या हनवासस्थानी सावकाशपणे जात असतात. बारावा ददवस संपला होता.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग सोळावा संपला.  

  



द्रोणाहभषके पवव (सपंले) 

भाग सतरावा  

 

संजय पुढे सांगत असतो, दोनही बाजूचे सैन्य आपापल्या तळावर जातात रात्रीची 

हवश्रांती घेण्यासाठी. सगळे आपापल्या रठकाणी गेले होते परंतु, द्रोणांना चुकल्या चुकल्या सारख े

सतत वाटत होते. त्यांची मोठी संधी हुकली होती. युहधष्ठीर थोडक्यात त्यांच्या हातातून हनसटला 

होता. त्यांना शरम वाटत होती. ते दयुोधनाला सांगतात कीं, जर अजुवन तेथे असले तर त्या 

पांडवाला पकडणे शक्य होणार नाही. आहण तसेंच झाले आज. देवसदु्धा ते करू शकणार नाहीत. 

तुम्ही सगळे जरी त्याच्यावर चालून गेलात तरी तो सगळ्यांना पुरून उरेल अशी शक्ती त्याच्यात 

आह.े तो माणूस नाही ह ेलिात घ्या. कृष्ण आहण अजुवन एकत्र असल्यावर त्यांना कोणीही बाद 

करू शकणार नाही. जर तू कांही करून त्याला अजुवनाच्या संरिणातून दरू करू शकलास तरच 

युहधष्ठीराला पकडता येईल एरवी शक्य नाही असे द्रोण दयुोधनाला हनिनू सांगतात, "युहधष्ठीर 

आह ेत्यापेिा फार दरू अशा जागी अजुवनाला युद्धात अडकवलसे तर ते शक्य आह ेएरवी नाही. 

जर ते तुला करता आल ेतर मी धृष्टदु्यम्नाच्या समोर यमाच्या मुलाला त्याच्या पलटणीसकट पकडून 

आणीन असा मी तुला हवश्र्वास देतो".  

संजय पुढ े सांगतो, द्रोणाचे ते आश्र्वासन ऐकल्यावर त्रीगतावचा राजा व त्याचे बधं ू

बोलतात, "आम्हा राजांचा तो गांडीवधारी नेहमी अपमान करत असतो. जरी आम्ही त्याला कधी 

त्रास ददललेा नाही. तरी तो मात्र आम्हाला सतावत असतो. त्याच्यामुळे आमची रात्रीची झोप 

नाहीशी झालेली आह.े म्हणून ते करण्याचा आमचा हनधावर आह.े जर आमचे भाग्य असले तर 

आम्ही त्या धनंजयाला धडा हशकवू इहच्छतो. ते करण्याची आता वेळ आली आह ेअस ेवाटते. 

त्याला आमच्या मागे लागावयाला लावू. तो आमच्या मागे धावत येईल व आम्ही त्याला मारू व 

तुम्ही युहधष्ठीराला पकडा. असें करता आले तर बरे होईल. आमच्या शब्दावर भरवसा ठेवा. 

सत्यरथ, सत्यवमवन, सत्यव्रत, सत्येशू आहण सत्यकमवन तेंच आग्रहाने शपथेवर बोलतात. त्यांच्या 

कडे दहा हजार रथ आहते. ते दयुोधनाला असें बोलतात. त्याहशवाय मलव, तंुडीकेरी त्यांच्या 

हजार रथांनी येण्यास तयार होतात, शुशमवन हप्रशस्थलचा राजा, मवलेक, लहलथा, मद्रक त्यांच्या 

प्रत्येकी हजार रथाहनशी त्यात भाग घेण्यास तयार होतात. ते सगळे एकंदर प्रमुख सात राजे एकत्र 

येतात म्हणून त्यांचा उल्लेख संसप्तक असा झाला. ते सगळे अजुवनाचा खत्मा करण्याची शपथ 

तुझ्या मुलापुढे घेतात. शपथ घेण्याच्या हवघीसाठी ते कुस गवत आणतात. अग्नी पेटवतात त्यांत 



संमीधा घालतात, त्यासाठी तसे वस्त्र नेसतात. ब्रह्मणांना दानं ददली जातात. दंडाला शपथेचा 

गंडा त्यासाठी बांधतात. त्यांच्या धनुष्याची पुजा करतात. अशाप्रकारे तो यज्ञ संपन्न होतो. ब्राह्मण 

त्यांना आहशवावद देतात. अशा हवहधने जे िहत्रय यदु्धासाठी स्वताला वाहून देतात त्यांना ते स्वगावत 

खात्रीने जातात असें समजले जात असें. तो हवधी केललेे िहत्रय संसप्तक म्हणून ओळखल ेजातात. 

त्यासाठी ब्राह्मणांना मोठ्या देणग्या ते देतात. ब्रह्मचारी व वेदाचा अभ्यास करणारे ह्ांची पुजा 

ते करतात. सोनं चांदी, जडजवाहर, उंची वस्त्रं ते दान करतात. मोठा हवघी होतो. त्यात तुझा 

मुलगासदु्धा सामील असतो. तेसुद्धा दानं करत असतो व ब्राह्मणांना खूष करत असतात ते सगळे 

शपथवीर िहत्रय. त्यात धनंजयाचा वध करण्याची मुख्य शपथ ते घेत असतात. त्या शपथेत ते 

मान्य करतात की ते कधी नशापाणी करणार नाहीत. ते त्यांच्या गुरूच्या पत्नीशी संबधं करणार 

नाहीत, ते कोणाच्या गोष्टी चोरणार नाहीत, ते ब्राह्मणाची चोरी करणार नाहीत, हवश्र्वासघात 

करणार नाहीत, ते स्त्रीच्या इच्छे हवरुद्ध हतच्याशी संबंध करणार नाहीत. ते त्यांच्या स्त्रीच्या 

माहसक पाळीच्या काळी जबरदस्ती करणार नाहीत. जे श्राद्धाच्या व दसुर् या ददवशी कोणत्याही 

बाईशी झोपणार नाहीत. चोरटे व्यवहार करणार नाहीत, जे अश्रद्ध आहते त्यांच्याशी संबधं 

ठेवणार नाहीत. ज्यात पाप आह ेते कांहीं ते करणार नाहीत. धनंजयाला मारल्याने अथवा त्याच्या 

कडून मारले गेल्यामुळे आम्हाला उत्तम लोक हमळो अशी त्यात प्राथवना होती. ब्राह्मणांकडून ते 

अशी शपथ करून घेतात. नंतर ते अजुवनाला दहिणेकडच्या भागात लढण्यासाठी बोलावण्याचे 

ठरवतात. ते ठरवल्यावर ते तेराव्या ददवशी यदु्धासाठी रणांगणाकडे हनघतात. अजुवनाला ते तस े

आव्हान देतात ते समजल्यावर तो पांडव त्याच्या मोठ्या भावाला बोलतो, "मी आव्हान कधीच 

नाकारत नाही. शुशमवन व त्याच्या लोकांनी मला दहिणेकडे लढण्यासाठी आव्हान ददले आह.े 

मला ते आव्हान घेण्याची आपण परवानगी द्यावी. ते आधीच मेल ेआहते असे समज". युहधष्ठीर 

त्याला समज देतो कीं, द्रोणांनी जे सांहगतले आह ेत्याप्रमाणे माझ्यापासून तुला दरू नेण्याचा हा 

त्यांचा डाव आह ेह ेसमजून घे. द्रोण फार शक्तीमान आहते. जर तू माझ्या बरोबर नसहशल तर ते 

मला सहज पकडू शकतील. त्याचा सदु्धा हवचार करावा कारण, हा त्यांचा डाव आह े कीं, तू 

माझ्यापासून दरू रहावसे. अजुवन त्याला बोलतो, "सत्यहजत आज तुझा संरिक असले. जोवर 

सत्यहजत तुमच्या जवळ आह ेगुरूजी (द्रोण) तुला पकडू शकणार नाहीत असा माझा हवश्र्वास 

आह.े परंतु, जर तो मारला गेला तर तुम्ही युद्धात राहू नका, जरी आपल ेसैन्य तुमच्या भोवती 

असल ेतरी.  

संजय पुढे सांगतो, युहधष्ठीर त्यानंतर अजुवनाला ते आव्हान घेण्याची परवानगी देतो. 

त्याला हमठी मारतो. त्याच्याकडे प्रेमाने पहातो. अशाररतीने युहधष्ठीराच्या संरिणाची व्यवस्था 



केल्यानंतर तो आव्हान घेण्यासाठी हनघतो. महाबली पाथव हत्रगतांचे आव्हान घेण्यासाठी 

दहिणेकडे जातो.  

दयुोधनाचे कपटी लोक त्या सधंीची वाट पहात असतात. ते युहधष्ठीराला कैद 

करण्यासाठी फारच उत्तेहजत होतात. ते असे लढतात जसे गंगा व शरयू एकमेकात हमसळत आहते.  

द्रोणाहभषेक पवव भाग सतरावा संपला.  

  



समसप्तक बंध पवव (सरुू)  

भाग अठरावा  

संजय पुढे सांगत असतो, ते ससंप्तक आनंदात असतात. ते अजुवनाचा पराभव करण्यासाठी 

वु्यह रचना करतात. त्याचा आकार चंद्राच्या कोरीसारखा असतो. ते अजुवनाला त्या बेचकीत 

पकडण्याचा डाव साधणार असतात. ते अजुवनाला येतांना पहातात. त्याला येतांना पाहून ते 

उत्साहाने ओरडू लागतात. त्यांच्या आरोळ्याने आकाश दमुदमुून हनघते. सगळ्या ददशा त्याने 

दणाणून हनघतात. ते एक सपाट मैदान असत,े माणसां हशवाय तेथ ेकोणी नव्हते. अजुवन ते पाहून 

अलगदसा हसतो. त्याला त्या िहत्रयांची ककंव आलेली असत.े तो देवकीच्या मलुाकडे पहातो. 

त्याला बोलतो, ते पहा जनादवना, हत्रगतव मरण्यासाठी सज्ज उभ ेआहते. ते रडण्या ऐवजी हसत 

आहते ह्ाची मला गंमत वाटते. खरेखरच हा त्यांचा शुभ ददवस आह ेकारण आज ते त्या लोकांत 

जाणार आहते जेथ े हभत्र ेजाऊ शकत नाहीत. ते बोलत असतांत तेवढ्यात तो व हृहषकेश त्या 

चंद्रकोरीच्या मध्ये येऊन पोहोचतात. तेथे आल्यावर तो त्याचा देवदत्त शंख काढतो व वाजव ू

लागतो. त्या शंखनादाने सगळ्या ददशा भरून हनघतात. त्या नादाने कांहीं ससंप्तक घाबरतात. ते 

तसेंच उभ ेरहातात. त्याचं्या अंगातून घाम फुटतो. त्यांचे पशूसदु्धा डोळे मोठे करून एकडे हतकड े

पाहू लागतात कांही मुततात. कांहीं रक्त ओकतात. तरी ते हहम्मत करून आपापल्या रांगेत राहून 

अजुवनवर बाणांचा वषावव करू लागतात. अजुवन त्याच्या पांच ते दहा बाणांने ते सगळे शेकडो बाण 

उलटवतो त्या मारणार् यावंर. त्यातून कांही हजश्नलुा लागतात. त्यातील कांही राजे त्याच्यावर 

प्रत्येकी पांच बाण मारतात. त्या लढाईने त्यांना चेव येतो व ते पुन्हा पाथव व माधवावर जोरांने 

बाणांचा वषावव करू लागतात. त्या वषाववाचा दोघाना कांहींच त्रास होत नाही. ते अजुवनाच्या 

मुकूटावर नेम धरून बाण मारतात. पण त्याचा कांहींच पररणाम होत नाही. ते सगळे बाण अजुवन 

तोडून टाकतो. सुवाहू, सुधमवन, सुधवान, पाथाववर सतत बाण मारत असतात. अजुवन त्यानंतर 

सुधवानचे धनुष्य तोडून टाकतो. अजुवन त्यांचे सगळे बाण उलटवत असतो. त्यानंतर अजुवन 

त्यातल्या एकाचा घोडा मारून टाकतो. त्यानंतर तो त्या संसप्तकांपैकी एकाचे पागोटे उडवतो. ते 

झाल्याने त्याचे इतर सहकारी घाबरतात. ते तेथून पोबारा करतात व जेथे दयुोधन होता तेथ े

जातात. ते पाहहल्यावर इंद्राचा मुलगा प्रचंड रागावतो त्या दयुोधनाच्या लोकांवर संतत धार 

असा बाणांचा वषावव करतो. त्यामुळे त्याचे हवरोधक हरल्याचे मान्य करतात. हत्रगतव आता 

खरोखरच फार घाबरललेे असतात. अजुवन त्यांचा संहार करत असतांना ते मात्र शुभंासारखे तसेंच 

पहात उभ ेअसतात. जणूकाय ते मंतरलेल ेहोते. दयुोधन आपल्याला हभत्रे म्हणले त्याचे त्यांना 



वैषम्य वाटते. दयुोधन त्यांना आदेश देतो की असे पळून जाऊ नका, तुमच्या कुवतीप्रमाण ेलढत 

रहा. त्यानंतर ते ससंप्तक पुन्हा रणांगणात उतरतात. ते नारायणाच्या हातून मरण्यासाठीच. 

संसप्तक बंध पवव भाग अठरावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग एकोणीसावा  

संजय पुढ ेसांगतो, अजुवन पहातो कीं ते पळालेल ेसंसप्तक पुन्हा रणांगणात आल ेआहते. तो 

वासुदेवाला बोलतो, "आपला रथ ससंप्तकांच्या कडे न्यावा. ते जीवंतपणी लढण्याचे थांबवणार 

नाहीत असें ददसते. त्याना यमाकडे पाठवावे लागेलच. आज माझ्या हमत्रा तू माझ्या शस्त्र 

सामथ्यावची प्रहचती घेहशल. आज मी त्या सगळ्यांना ठार मारणार आह.े जसें रुद्र युगांती पशूंचा 

वध करतात. त्याचा तो हनधावर ऐकून कृष्ण हसतो. त्यांचा रथ त्या संसप्तकांच्या घेयावत आणून 

ठेवतो. त्यानंतर ते नारायण रागात येऊन आपली दैवी आयुध काढतात. त्यांच्या बाणांच्या 

वषाववामुळे धनंजय आहण कृष्ण ददसेनासे होतात. त्यानंतर फाल्गुनी सतंापलेला, त्याचे शंख 

वाजवतो. त्यानंतर तो त्याच्या बाणांचा वषावव करू लागतो. तो त्वश्त्री आयुध वापरतो. ते आयुध 

एका िणात फार मोठा जनसमुह नष्ट करू शकणारे होते. त्या मायावी शस्त्रामुळे कौरवांच्या 

सैहनकांना अजुवन त्यांच्यातच ददसू लागतो. त्यामुळे ते सैहनक एकमेकांना बाण मारून ठार करू 

लागतात. ते तस ेसतत होत राहहले. त्यांच्याच बाणांने ते त्यांच्याच लोकानंा ठार मारत होते. त्या 

त्यांच्या स्वताच्या बाणांच्या भहडमारामुळे ते यमाच्या घरी गेल.े ते दषृ्य पाहून हवभत्सू हसत 

होता. मवलेक आहण हत्रगतव बाजूचे योद्ध ेअशाररतीने मारल े गेल.े त्यानंतर उरललेे संसप्तकांचे 

सैहनक अजुवनावर बाणांचा वषावव करू लागतात. परंतु, त्यामुळें त्या दोघांचे कांहींच हबघडत 

नाही. ते दोघे मोठ्याने ओरडून आपला आनंद व्यक्त करतात. परंतु मायावी अस्त्रांमुळें त्या 

संसप्तकातील लोकांना असें वाटते कीं, त्यांनी अजुवनाला व कृष्णाला मारले आह.े त्या गैरसमजाच्या 

प्रभावाखाली ते आपली वस्त्रं उडवून आनंद व्यक्त करतात. त्या आनंदात ते त्यांची रणवाद्ये वाजवू 

लागतात. कृष्ण पाथावला हवचारतो, "अरे दोस्ता, तू कोठे आहसे? तू जीवंत आहसे कां"? ते 

ऐकल्यावर अजुवन वायव्य अस्त्र वापरतो. त्यामुळे आधीचे भ्रमदषृ्य नाहीसे होते. त्या वायावच्या 

झोतामुळे कौरवांचे सैन्य त्या जागेतून दरू ढकलल ेजाते. ते दषृ्य हवलिण होते पहाणार् यांसाठी. 

आकाशातील देव व ऋषी आनंदाने टाळ्या वाजवू लागतात. त्याचवेळी अजुवनाच्या बाणांमुळे 

संसप्तकांच्या सैहनकांची डोकी उडवली जातात. त्याहशवाय असंख्य सैहनक जखमी झाले होते. ते 

सुद्धा मातीत पडललेे होते. अशाररतीने धनंजय त्याच्या शत्रूंचे हात पाय डोकी कापत जातो. त्या 

शत्रूंचे हत्ती, घोडेसुु्द्धा तो मारत असतो. पुन्हा एकदा तेथ ेमुडद्यांचा ढीग लागतो. दकत्येकांच्या 

डोळ्याची बुबुळं बाहरे आलेली असतात. पाईक सैहनकांचे पात पाय तुटलले्या अवस्थेत तेथ े

हवव्हळत पडलेले ददसत होते. जे मेल ेते सुटले परंतु, जे जखमी झाले त्याचें हाल बघवत नव्हते. 

अजुवनाच्या बाणांमुळें जो रक्ताची सडा पडत होता त्याने सगळू जमीन लाल झालेली होती. त्या 



रणधुमाळीत अजुवनाचा रथ तेजांने चमकून ददसत होता. जसा रुद्राचा रथ असावा. ते दहिणेकडील 

रणिेत्र संसप्तकांच्या मडुद्याना खचाखच भरललेे होते. ते यदु्ध होत असतांना उत्तरेकडे द्रोण 

त्यांच्या फौजा घेऊन ठरल्या प्रमाणे युहधष्ठाराच्या फौजेवर चाल करून जाण्याच्या तयारीत 

असतात. ते युहधष्ठीरावर चाल करतात. तेथ ेयदु्ध जोर धरते.  

संसप्तक बंध पवव भाग एकोणीसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग हवसावा 

संजय पुढे सांगतो, त्यानंतर तो ददवस संपतो व चौदावा ददवस उगवतो. भारद्वजांचा पुत्र 

द्रयुोधनाला बोलतो, "अहो राजन मी आपला सेवक आह.े ठरल्या प्रमाणे धनंजयाला आपण 

संसप्तकांच्या रठकाणी पाठवले आह.े तेव्हां मी युहधष्ठीराला कैद करण्याच्या कामाला सुरूवात 

करणार आह"े. असे सांगून द्रोण त्यांच्या सैन्याची जुळवाजुळव करू लागतात. युहधष्ठीरीला 

पकडण्यासाठी ते हनघतात. द्रोणांनी त्यासाठी गरूड प्रकारचे वु्यह रचललेे असते त्यात द्रोण मुख्य 

जागी असतात. युहधष्ठीर त्याचे सैन्य त्या कौरवांच्या वु्यहाला तोडण्यासाठी त्यांची वु्यहरचना 

करतात. द्रोणांच्या वु्यहात दयुोधन मध्य भागी रहातो. त्याच्या भोवती त्याचे उरलेले भाऊ 

असतात. कृतवमवन आहण कृप त्याच्या दोन टोकांना असतात. जस ेमाशाला पकडम्यासाठी जाळे 

टाकावे अशी व्यवस्था केललेी होती. त्यांचे सैन्य होते भूतशमवन, िेमशमवन, करकि, कहलंग, 

देसरक, शक, यवन, कंबोज,  हसंपद, सुरसेना, दरद, मद्र आहण कालीकेय ह्ांची शंभरानी फौज 

ज्यात हत्ती, घोडे रथ, पाईक असें सगळे त्या गरुडाच्या मानेशी होते. भुररश्र्वर, सल्य सोमदत्त, 

वहल्हक, अिौहीणी सैन्याबरोबर होते. ते त्यांच्या जागा घेतात. हवंद, अनुहवंद अवंतीचे आहण 

सुदहिण कंबोजचा राजा त्या गरुडाच्या डाव्या बाजूस राहील.े द्रोणाचंा मुलगा अश्र्वत्थामा 

त्यांच्या मागे होता. गरुडाच्या मानेत होते कहलगं, अम्वस्थ, मगध, पौंड्र, मद्रक, गांधार, शकूनी 

आहण पूवेकडील हगयाववदी व वसती अस ेसैहनक होते. त्याच्या शेपटाड ेकणव होता. त्याच्या बरोबर 

त्याचा मुलगा होता. त्याहशवायत्येचे हमत्र राजे होते. जयद्रथ, हभमरथ, संपती, जय, भोज, 

भूहमंजय, वृष, कृथ, आहण बलाढ्य हनशाध होते. ते सगळे उत्तम योद्ध ेहोते. त्यांच्या बरोबर मोठे 

लष्कर तैनात होते. त्या सगळ्यांचे लक्ष्यावर ध्यान होते. त्या सगळ्या योद्धध्यांचा उत्साह ओसंडून 

जात होता. त्या सगळ्यामध्ये प्रागज्योहतषचा राजा भागादत्त त्याच्या हत्तीवर चमकत होता. 

त्याच्या गळ्यात हाराच्या माळा होत्या. तो पोर्णवमेच्या चंद्रासारखा तेजस्वी ददसत होता. त्याचा 

हत्ती पावसाळ्यातील ढगा सारखा सावळा होता. त्याचा आकार एकाद्या डोंगरासारखा अजस्र 

होता. भागादत्ताच्या बरोबर डोंगराळ प्रदेशातील राजे होते. त्यांच्याकडे त्यांची हवहवध शस्त्र ं

होती. 

युहधष्ठीर ते पहातो. हप्रशताच्या मुलाला बोलतो, "अरे धृष्टदु्यम्ना असे कांहीं केल ेपाहहजे कीं 

ते मला पकडू शकणार नाहीत". तो बोलतो, "आपण कधीच त्याच्या ताब्यात जाणार नाही. त्याने 



कांहीं केले तरी त्यांना त्यात यश येणार नाही. मी आज द्रोणांना पकडणार आह ेजे माझे मुख्य 

काम आह.े मी जोवर आह ेतोवर आपण हनहश्र्चंत असा. द्रोण मला हरवू शकणार नाहीत".  

संजय पुढ े सांगतो, ते बोलल्यावर तो द्रोणाकडे बाणांचा वषावव करू लागतो. द्रोणाला 

पहातात. त्यांच्या दषृ्टीने तो एक अशुभ शकून होता. ते त्याला पाहून हनराश झालले ेअसतात. 

तुमचा मुलगा दमुुवख द्रोणांना मदत करण्यासाठी पुढे होतो. तो धृष्टदु्यम्नाला हवरोध करू लागतो. 

धृष्टदु्यम्न त्याला मारतो व पुन्हा द्रोणांवर बाणांचा वषावव करू लागतो. त्यावेळी द्रोण युहधष्ठीराचे 

बरेच सैन्य मारून टाकतो. त्या साधारण वाटणार् या चकमकीचे एका पणूव यदु्धात लवकरच रुपांतर 

झाले. जसें ररमझीम पडणार् या पावसाचे मुसळधार पावसात रुपांतर व्हावे. कोण कोणाला मारतो 

तेंच समजत नव्हते. केवळ अंदाजपंचे ते बाण मारत होते. बर् याच वेळा तुझे सैहनक तुझ्याच 

सैहनकाला मारत होते तसेंच पांडवांच्या बाबत सुद्धा होत होते. हत्ती त्यांच्या वरील झेंड्ामुळे 

ओळखता येत होते कीं ते कोणाचे आहते. तुफान झालेले हत्ती त्यांच्या सुळ्यांनी कोणालाही 

भोसकत होते. त्यात त्यांचे सुळे तुटत होते. हत्तींच्या पायाखाली दकत्येक हचरडले जात होते. कांहीं 

हत्ती जखमांमुळें वेदनांनी हबथरललेे सैरावैरा धावत होते. त्यात दकत्येक रथ मोडत होते व 

त्यावरील योद्ध ेफेकल ेजात होते. त्या रणधुमाळीत घाबरून सगळे यदु्ध सोडून पळ काढत होते. 

जणू काय युगांत आला होता. मृत्यूचे तांडव चाल ूहोते. हत्तीवर बसलले ेयोद्ध ेतोल जाऊन खाली 

पडत व मरत होते दसुर् या हत्तीच्या पायाखाली. सगळे भीषण होते. माहूत मेलले ेहत्ती बेतालपण े

इकडे हतकडे धावत होते. योद्धध्यांची शस्त्र ंसगळीकडे हवखुरललेी पडललेी होती. प्रचंड आकाराचे 

हत्ती कोसळल्यामुळे जमीन हादरत होती.                                      

मेललेे योद्ध ेत्यांच्या हातात शस्त्रं तसेंच आह ेअसें जहमनीवर पडललेे ददसत होते. जखमी 

हत्तींच्या हखंकाळण्याने सगळे आकाश दणाणत होते. रक्त मांसाचा हचखल पसरला होता. तेथ े

पडलेल्या मृत प्राण्यांच्या अंगावरून जाणे दरुापास्त होते. आपला जीव वाचवण्यासाठी जो तो 

पळत होता. हत्ती रथांना उचलून फेकत होते त्यातील स्वार व सारथी आकाशात हभरकावलले े

ददसत होते. जखमांनी भरलेल े ते िहत्रय बाप कोण मुलगा कोण ते न पहाता मारत होते. 

जहमनीवर रक्त मांसाचा असा हचखल झाला होता कीं त्यातून चालणे अशक्य होते. सगळ्या 

गोष्टींवर लाल रक्ताचा रंग चढला होता. सगळे लाललेाल झाले होते. त्यात द्रोणांचे लि मात्र 

युहधष्ठीरावर चांगले होते. ते त्याच्या रथाकडे जाण्यास सरुूवात करतात.  

संसप्तक बंध पवव भाग हवसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग एकहवसावा  

संजय पुढ े सांगत असतो, द्रोण युहधष्ठराला जवळ आह े ह े पाहहल्यावर त्याच्यावर ते 

बाणांचा जोरदार वषावव सुरू करतात. त्यामुळें युहधष्ठीराच्या सैहनकांत मोठ्याने आरडाओरड सुरू 

होते. जसे जेव्हां हत्तीच्या कळपावर हसंह हल्ला करतात तेव्हा हत्ती जसे हचत्कार करतात. द्रोण 

जवळ येत आहते ह ेसत्यहजत पहातो. तो द्रोणांवर हल्ला करतो. त्यांच्याच द्वदं्व सुरू होते. जस े

वली आहण इंद्राचे झाल ेप्राचीन काळी. सत्यहजत त्याच्या बाणांनी द्रोणानंा खोल जखमा करतो. 

असें कीं त्यामुळे द्रोण मारले जावेत. तो द्रोणांच्या सारथ्याला बशेुद्ध करतो. त्यांच्या घोड्ांना 

दहा बाण मारतो. त्यानंतर तो द्रोणांच्या सहाय्यक सारथ्यांना सुद्धा ठार मारतो. त्याचा राग 

वाढत असतो, तो द्रोणांच्या ध्वजस्तंभाला पाडतो. सत्यहजत द्रोणांना यमाकडे पाठवण्याच्या 

तयारीनेच युद्ध करत होता. तेवढे झाल्यावर द्रोण त्याची दखल घेतात. ते सत्यहचताला ठार 

मारण्याचे ठरवतात. 

प्रथम ते सत्यहजताचे धनुष्य तोडून टाकतात. त्यानंतर ते त्याचा खोल जखमा करतील असें 

बाण मारतात. त्यामुळें न डगमगता तो नवीन धनुष्य घेतो. द्रोणांवर जोराचा हस्सा करतो. ते 

पाहहल्यावर पांडवांच्या सैहनकांत उत्साह येतो व ते सत्यहजताला उत्तेजन देण्यासाठी जोराजोराने 

ओरडून प्रोत्साहन देऊ लागतात. त्यामुळे आणखीन एक त्यांचा योद्धा उत्तेहजत होतो तो वृक, 

द्रोणांवर बाणांचा वषावव करू लागतो. द्रोणांच्या छातीत तो त्याचे बाण मारत असतो. त्याचा 

द्रोणांना फार त्रास होतो असें ददसते. त्यामुळें द्रोणांना खूप राग आललेा असतो. ते दातओठ चावत 

वृकावर बाणांचा मारा सरुू करतात. ते वृकाचे धनषु्य मोडून टाकतात. त्या नंतर ते सहा बाणांनी 

वृक व त्याच्या सारथ्याला ठार मारतात. सत्यहजत मोठा हतरकमठा घेऊन द्रोणांवर हल्ला करतो. 

त्यांचे घोडे, सारथी जखमी करतो व त्यांचा ध्वज पाडून टाकतो. तो अपमान द्रोण सहन करू 

शकत नाहीत. द्रोण त्याच्या प्रहतस्पधाववर जोराचा हल्ला मोठे बाण मारून करू लागतात. 

सत्यहजताचे सहाय्यक सारथी ते मारून टाकतात. त्यानंतर सत्यहजत ऐकत नाही ते पाहून द्रोण 

एका धारदार बाणांने सत्यहजताचे मुंडके उडवतात. सत्यहजत खाली कोसळतो. युहधष्ठीराला 

द्रोणांची हभती वाटू लागते. ते तेथून पळून जातात. त्यानंतर पांचाल, केकया, मत्स्य, छेड्डी, करुश, 

कोसल द्रोणांवर चहू बाजूने हल्ला करतात. असें ककं द्रोण युहधष्ठीराचा पाठलाग करू शकणार 

नाहीत. द्रोण मात्र त्यांचा इरादा सोडावयाला तयार नव्हते. ते त्या पांडवाच्या दोस्ताचे सैन्य 

मारू लागतात. सतहनक, हवराटांचा धाकटा भाऊ द्रोणांवर चाल करून जातो. सतहनक द्रोणांना 



जखमी करतो व त्याबरोबर त्यांच्या सारथ्यांना व घोड्ाना सुद्धा जखमी करत असतो. मोठ्याने 

गजवना करत तो त्याचा मारा करत असतो. खुनशीपणे तो द्रोणांवर वार करत असतो. ते ब्राह्मण 

आहते त्याची तो पवाव करत नाही. द्रोण सतहनकाचे मुंडके उडवतात. त्यामुळें मत्स्य सैन्य पळून 

जाते. त्यानंतर द्रोण करुष, छेड्डी, कैकेया, पांचाल, श्रींजय अशांच्या फौजा हरवत जात असतात, 

युहधष्ठीराच्या जवळ. द्रोणांच्या धनुष्याच्या आवाजाने सगळे आसमंत दणाणून गेले होते. त्यामुळे 

दकत्येत हत्ती, घोड ेव सैहनक द्रोणांनी मारललेे होते. त्यांच्या उग्र वागण्याने पांडवांच्या सैन्यात 

एकच घबराट पसरली होती. हवष्णूने दैत्यांचा संहार केला होता त्याची आठवण आकाशात 

असलले्या देवांना व ऋषींना येत होती. त्या संहारामुळे त्या रणभूमीत रक्ताचे पाट वहात होते. 

मुडद्यांच्या राशू तेते झाल्या होत्या त्यातून चालणे अवघड झाले होते. रथ चालवणे अशक्य झाल े

होते. मृतांचे अवयव हजकडे हतकड ेपडलले ेददसत होते. त्यात दकत्येक मुडंकी पडलेली होती. मृत 

योद्धध्याचंी शस्त्र ंसगळीकडे पडललेी ददसत होती. त्या सहंारामुळें दकत्येक िहत्रय घराणी संपली 

होती त्याची गणना नव्हता. भर ददवसा त्या रणभूमीत रािस वावरू लागले होते ते मेलले्यांचे 

मांस खाण्यासाठी आल ेहोते. त्यांच्या बरोबर कुत्री, लांडगे, कोल्ह ेसदु्धा दफरत होती. त्यानंतर 

कंुतीची मुलं द्रोणांना चहू बाजूनी घेरतात. ते पाहून तुमच्या बाजूचे राजे द्रोणांना संरिण 

देण्यासाठी पुढे सरसावतात. हशखंडी द्रोणांना बाण मारतो. िात्रधमवन सदु्धा द्रोणांना बाण मारतो. 

वासुदेव पांच मारतो व उत्तमौज तीन बाण मारतो. िात्रदेव पांच मारतो. सत्यकी शेकडो बाण 

द्रोणांवर फेकत असतो. त्याच प्रमाणे यधुमन्य ूआठ मारतो. युहधष्ठीर सदु्धा द्रोणांवर हल्ला करतो, 

धडष्टदु्यम्न आठ बाण मारतो. चेदकतन तीन, ते झाल्यावर द्रोण हचडलले्या हत्तीप्रमाणे पांडवांच्या 

गटावर हल्ला करतात. धृढसेनाला त्याच्या रथासकट फेकून देतात. त्यानंतर ते िमावर नऊ बाण 

मारतात. त्यामुळे तो राजा मरतो. त्याच्या रथातून खाली पडतो. त्यानंतर द्रोण स्वताभोवती 

गोल दफरत सवव ददशांना बाण मारू लागतात. त्यांमुळे पांडवांच्या बरोबर कौरवांचे सुद्धा िहत्रय 

मारले जात असतात. त्यानंतर ते हशखंडीवर वार करतात. उत्तमौज, वासदेुव ह्ांना ते यमाकड े

धाडतात. सुदहिण, िेमवमवन, िेत्रदेव ह्ांना जखमी करतात. यधुमन्यू, सत्यकी ह्ांना बाणांने 

मारत तो द्रोणाचायव आता युहधष्ठीरांच्या रथाजवळ जाऊ लागतो. ते पाहून युहधष्ठीर तेथून पोबारा 

करतो. द्रोण त्याला जाऊ देतात असे वाटते, म्हणजे अरे राजा धृतराष्ट्रा, द्रोणांना युहधष्ठीराला 

मनापासून पकडण्याची इच्छा नव्हती असे ते पाहून ददसून येते. त्याचवेळी पांचाल द्रोणांवर 

जोराचा मारा करू लागतात. द्रोण त्या पांचाल पुत्राला ठार मारतात. ते पाहून पांचाल गोटातून 

मोठ्यांने आक्रोश ऐकू यऊे लागतो. "त्या ब्राह्मणाला ठार मारू, द्रोणाला ठार मारले पाहहजे", अस े

ते लोक त्वेषाने ओरडत असतात. ते ऐकल्यावर द्रोण पांचालांच्या सैन्यवर हल्ला करतात. मत्स्य, 

कैकया, श्रींजय अस ेसगळे द्रोणांवर तुटून पडतात. कौरव फौजांच्या मदतीने द्रोण सत्यकीच्या 



पलटणी मारून टाकतात. त्यामध्ये चेकीतनाचा मुलगा, सेनाहवंद,ू सुवचाव आहण इतर अनेक राजे 

सामील असतात. पांडवांचे मोठे नुकसान झाले होते. तुमचे सैन्य त्या ददवशी जोरदार होते. हवजय 

त्यांच्या हातात आला होता. पांडव पळून जात होते रठकरठकाणाहून. त्याच प्रमाण ेकैकेया, मत्स्य 

पांचाल सदु्धा हरत असल्याचे ददसत होते.  

संसप्तक बंध पवव भाग एकहवसावा संपला.     

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग बाहवसावा  

धृतराष्ट्र बोलतात, "जेव्हां पांडवांचे सैन्य द्रोणाचायावच्या मारामुळे तुटल े होते तेव्हां 

पांडवांपैकी कोणी त्याला द्वदं्वात आव्हान देण्यासाठी गेले होते कां? कोणी कां त्याला सामोरी गेले 

नाही? तसा हहम्मतवान कोणीच िहत्रय त्यांच्यात नव्हता कां"? मला सांग संजया. त्याला 

थांबवण्यासाठी कोण पुढ ेआल ेते मला सांग.  

संजय सांगतो, छेड्डी, कालकेया, मत्स्य, पांडव पांचाल असे सगळे द्रोणाचायांच्या मारामुळे 

खजील झाले होते. तेव्हां कौरव आनंदाने ओरडत होते. ते पांडवांच्या सैन्यावर त्यांच्या हत्तीदल, 

रथदल, घोडेस्वार व पाईक सैहनकांच्या मदतीने चहोबाजूने हल्ला करण्यास सुरूवात करतात. 

दयुोधन ते पाहून त्याच्या फौजेच्या मध्य ेसुरहित असा राहून मोठा आनंद व्यक्त करत होता. तो 

कणावला बोलतो, "अरे राधासुता पहा पांडवांची कशी दैना द्रोणाचायव करत आहते. पांचांलांचे 

हाल पहा कस ेद्रोणांने केले आहते. हसंहाला पाहून जशी हरणं पळून जातात तसे ते जात आहते. 

पहा आपले सैन्य कसे त्यांना घेरत आह.े तो एकटा पडललेा हभम पाहून मला फार आनंद होत 

आह.े त्याने ह ेहसद्ध होते कीं, ते पंडुचे पुत्र त्यांची राज्य घेण्याची कल्पना सोडून देतील". 

कणव त्याला बोलतो, "तो बलाढ्य योद्धा जोवर जीवंत आह ेतोवर रणांगण सोडणार नाही. 

ते पांडव सुद्धा असे हार मानणार नाहीत. जे घडत आह ेते पांडव गुपचुप सहन करतील अशा 

भ्रमात आपण राहू नये. ते कमालीचे शूर आहते. त्यांच्याकडे उत्तोत्तम शस्त्रं आहते. तुम्ही जे कांहीं 

पूवी केले आह ेत्यांच्याशी, त्याची आठवण जोवर त्यांना आह ेतोवर ते लढत रहाणार आहते. तो 

पहा शक्तीमान वृकोदर परत लढण्यासाठी यते आह.े कंुतीची मुल ं आपल े मोठे योद्ध े ठार 

मारल्याहशवाय गप्प बसणार नाहीत ह ेध्यानात अस ूद्या. तो हभम त्याच्या लोखंडी गदेने आपल े

दकत्येक योद्ध ेसहजपणे मारू शकतो. ते पहा सत्यहजताचे वीर, पांचालाचें वीर, केकया, मत्स्य 

असे सगळे पुन्हा परतत आहते वृकोदरा पाठून. ते सगळे फार मोठे शूर योद्ध ेआहते. त्यांचे नेतृत्व 

हभमाकडे आह.े ते पहा हभम द्रोणाला घेरण्यासाठी वु्यह रचत आह.े त्यांच्या मध्य ेद्रोण आता 

असुरहित आहते. त्यांच्याकडे असलले्या आयुधांनी ते द्रोणाला सहजपण ेपकडू शकतात. आता जे 

कांहीं करावयाचे अश्र्वत्थामा करेल तर द्रोण वाचतील. चला आपण द्रोण जेथे आहते तेथे सगळे 

जाऊ नाहीतर तो व्रतस्थ जीवन जगणारा ब्राह्मण त्यांच्या हाती मारला जाईल". 

संजय पुढ ेसांगतो, कणावचे ते बोलण ेऐकून दयुोधन सावध होतो. ते सगळे कौरव बंध ूद्रोण 

जेथे होते तेथे जाऊ लागतात. पांडवांचे सैन्य मोठा आवाज करत तेथ े जात असते. ते पुन्हा 



लढण्याच्या तयारीने जात आहते असे ददसते. त्या सगल्यांची एकच इच्छा कीं, द्रोणाला 

मारावयाचे, एकटा गाठून. 

संसप्तक बध पवव भाग बाहवसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग तहेवसावा 

धृतराष्ट्र पुढे बोलतात, मला सांग संजया, हभमाच्या नेतृत्वाखाली जाणार् यांची माहीती, 

त्यांचे कपडे, कोणती शस्त्र ते घेतात, दकती घोडे, दकती हत्ती असें सगळे सांग.  

संजय सांगू लागतो, वकृोदर त्याच्या रथाने द्रोणांकडे जात असतो व त्याच्या मागून 

हसहनचा नातू सत्यकी असतो. त्यांच्या बरोबर यधुमन्यू द्रोणावर चाल करण्यासाठी जात असतो. 

धृष्टदु्यम्न सदु्धा तेथेच जात असतो. त्या सगळ्यांचे घोडे मोठे रुबाबदार असतात. स्वताच्या 

हपत्याला मदत करण्याच्या उद्देशाने त्याचा मुलगा िात्रधमवन लाल रंगाच्या घोड्ावरून जात 

होता. िात्रदेव हशखंडीचा मुलगा हहरव्या रंगाच्या घोड्ावर होता. ते सगळे द्रोणांना 

पकडण्यासाठी जात असतात. नकूल त्यांत सामील होतो. उत्तमौजसदु्धा त्यात होता. ते त्यांचे 

धनुष्य द्रोणावर नेम धरून जात असतात. सहदेव त्यांच्यात येऊन हमळतो. त्याच्या घोड्ाचा रंग 

हपवळा असतो. युहधष्ठीर काळ्या रंगाच्या घोड्ावर स्वार झाल ेहोते. बरेच योद्ध ेत्यांच्या बरोबर 

त्यांना संरिण देण्यासाठी चालत होते. युहधष्ठीरा बरोबर द्रपुद राजा होता. ते त्यांच्या रथात होते 

व त्यांच्या डोक्यावर छत्री होती. त्यांच्या बरोबर त्यांचे सैहनक होते. त्यात अनेक धनुधावरी होते 

त्यात हवशेष म्हणजे सौताही होता. त्यांच्या मागून हवराट राजा त्याच्या सैन्याहनशी जात होता. 

त्या सगळ्यांचा मोठा आवाज होत होता. कैकेया, धृष्टकेतू त्यांच्या पलटणी बरोबर मत्स्य राजा 

हवराटाच्या सैन्यासह जात होते. सगळे बारा हजार सैन्य होते. त्यातील सहा हजार हशखंडीबरोबर 

होते. त्यामध्ये हशशुपालाचा मुलगासदु्धा होता. छेड्डीचा राजपुत्र धृष्टकेतू कंबोजी घोड्ावर होता. 

कैकेया राजपुत्र हसंधी घोडे वापरत होते. सेनाहवंद ूत्याच्या शांतपणे चालणार् या घोड्ांवर होता. 

युहधष्ठीराचा मुलगा प्रहतहवंध्य पांढयाव रंगाच्या घोड्ावर होता. सुतसोमसदु्धा तशाच शुभ्र 

रंगाच्या घोड्ावर होता. तो अजुवनाचा मुलगा होता. त्याचा जन्म चंद्राच्या कृपेमुळें कुरु राज्यात 

उदयेंद ूनगरात झाला होता. तो सोमकांचा प्रमुख होता. श्रृतकमवन हभमाचा द्रौपदीला झालेला 

मुलगा त्यांत होता. त्या सगळ्या मुलांचा उल्लखे द्रौपदीची मुलं असा होत होता. श्रृतदकती मोठा 

हवद्वान होता. त्यांच्या मध्ये अहभमन्यू सुद्धा होता. धृतराष्ट्राचा एकच मलुगा पांडवांच्या बाजूने 

लढत होता तो युयुत्स ूत्यांच्यामध्ये होता. वधविेमी गवताच्या रंगाच्या घोड्ावर होता. श्रेहनमत 

त्याच्या सोन्याचे हचलखत घातलेल्या घोड्ावर होता. सत्यधृती जो सगळी शस्त्रहवद्या हशकललेा 

होता व वेदांचा ज्ञानी होता तो सुद्धा त्यांच्यामध्ये होता. त्यांच्या मध्य ेद्रोणांचा वध करण्याचे 

कायव असललेा व सेनेचा सरसेनापती असलेला धृष्टदु्यम्न होता. त्यांच्यामध्ये सौहचत्ती, वसुदन, 



हवभू जो काहशसचा राजा होता, त्यांच्या सोन्यानी मढवलेल्या घोड्ावर होता. त्यांचा रुबाब 

असा होता कीं, ते वैश्रावण वाटत होते. कंबोजचा प्रभाद्रक त्याच्या सहा हजार सैहनकांसह होता. 

असें बरेच योद्ध ेत्यात सामील होते. पांचाल पतु्र हसंगसेना, गोपतीचा मुलगा होता. त्याला कांहीं 

जनमेजय म्हणून सदु्धा ओळखतात. दंडधर गवताच्या रंगाच्या रुबाबदार घोड्ावर होता. 

व्याघ्रदत्त काळ्या रंगाच्या घोड्ावर होता. सधुवन आणखीन एक पांचाल राजपुत्र काळे रठपके 

असलले्या उमद्या घोड्ावर होता. कोसलचा राजपुत्र सुिते्र सोनेरी रंगाच्या घोड्ावर होता. 

समुद्रसेनाचा मलुगा चंद्रसेन फार मोठ्या आकाराच्या घोड्ावर होता जे समुद्र दकनारी 

सापडतात. सैव कमळाचा रंग असलले्या घोड्ावर होता. राधासेन शभु्र रंगाच्या घोड्ावर होता. 

लाल रंगाच्या घोड्ावर हचत्रयुध होता. राजा हनल त्यांत होता त्याच्या शस्त्राहनशी. त्यांमध्य े

दंडकेतू सदु्धा होता. महाबली सारंगध्वज पांड्चा राजा द्रोणावर चाल करण्यासाठी त्यांच्या 

सामील झाला होता. त्याची कथा अशी सांगतात की, त्याच्या हपत्याचा वध कृष्णाने केला होता 

म्हणून तो कृष्णाचा वैरी झाला होता. त्यानंतर तो हभष्म, कृप, भागवव व द्रोणांकडून शस्त्रहवद्या 

संपादन करून तो कणव, रुक्मी, अजुवन ह्ांच्या तोडीचा झाला होता. तो द्वारका नष्ट करण्याचे 

ठरवतो परंतु, कांहीं सूज्ञ त्याला चांगला सल्ला देता व तो सूड न घेण्याचे ठरवतो. असा बलाढ्य 

राजा सारंगध्वज होता. तो आता पांडवांसाठी लढत होता. घटोत्कच एका रंगीबेरंगी घोड्ावर 

स्वार झाला होता. राजा वृहतं त्याच्या रथात होता. तो युहधष्ठारावरील प्रेमाखातर पांडवांना 

हमळाला होता.  

असे ते सगळे त्यांच्या हवहवध रंगी घोड्ांवरून व रथातून युहधष्ठीराच्या साठी लढण्यास 

आल ेहोते. त्यांचे झेंडे त्यांच्या बरोबर होते. त्यावरून कोण कोण ते समजत होते. त्यांचे नेतृत्व 

हभमसेन करत होता. द्रोण मात्र त्या सगळ्याच्या पेिा श्रेष्ठ वाटत होते. हभमसेनाचा ध्वज 

भलामोठा हसंह दाखवत होता ज्याचे डोळे पाचुचे होते. युहधष्ठीराच्या ध्वजावर सोनेरी चंद्रमा 

दाखवला होता ज्याच्या भोवती तारका होत्या. ध्वजस्तंभाला दोन ढोलकी होती यतं्राच्या मदतीने 

वाजणारी. त्यातून सुमधरू नाद ऐकू येत होते. त्या ढोलक्यांना नंद व उपनंद अशी नांव ददली 

होती. नकूलाचा ध्वजस्तंभ उंच होता त्याचे स्वरुप घाबरवणारे होते. घाबरवणारे अशा साठी कीं, 

त्यावर शरभाचे हचत्र होते. [शरभ नांवाचा प्राणी त्या काळात होता, ज्याला सहा पाय होते व 

तो हसंहाची हशकार करत असें त्याला शौयावचे प्रहतक मानले जात असे]  

सहदेवाच्या झेंड्ावर हसं पिी दाखवल ेहोते. द्रौपदीच्या मुलाचं्या ध्वजावर क्रमांने यम, 

मरुत, शक्र, दोन आहश्र्वनी कुमार दाखवलेल ेहोते. अहभमन्यूच्या ध्वजावर मोराचे हचत्र होते. तो 



सोन्याचा होता. घटोत्कचाच्या ध्वजावर हगधाड दाखवल े होते. त्याचे घोडेसदु्धा मायावी 

असल्याने कोठेही जाऊ शकत होते. युहधष्ठीराच्या हातात महेंद्र नांवाचे धनुष्य होते. हभमाकड े

वायव्य (वायूदेवाचे) होते. घटोत्कचाच्या हातात पौलसत्य नांवाचे धनुष्य होते. द्रौपदीच्या 

मुलांच्या हातात क्रमाने रुद्र, अग्नेय, कौवयव, यम्य आहण हगरीश होते. रुद्र बलदेवांचे होते. ते त्याने 

अहभमन्यूला भेट ददले होते. त्याहशवाय इतर अनेक पहाण्या सारखे ध्वज तेथे ददसत होते. 

द्रोणाच्या सैन्यात कोणीही हभत्रा नव्हता, त्यांचे झेंडे उंच उंच फडकत होते त्यांनी आकाश भरलले े

होते.  

राजा द्रपुद द्रोणाकड ेजाऊ लागतो. त्या दोघा वदृ्ध योद्धध्यांचे द्वदं्व मोठे बहारदार झाल.े 

अवंतीचे हवंद आहण अनुहवंद हवराटावर जातात. त्या मत्स्य व केकया मधील लढाईत हत्ती घोड े

व पाईक सगळे लढत होते. भूतकमवन ज्याला सभापती सुद्धा म्हणतात तो द्रोणांना संरिण 

देण्यासाठी नकूलाच्या मुलाला अडवत असतो. परंतु, सतहनकाने मारलेल्या मोठ्या बाणाने 

सभापतीचे शीर तुटून पडते. हवहवंसती सुतसोमाला अडवतो. सुतसोम रागांने त्याच्या चुलत 

काकाला जखमी करतो. हभमरथ दयुोधनाचा भाऊ सल्वाला व त्याच्या घोड्ांना बाद करतो. 

हचत्रसेनाचा मुलगा श्रृतकमवनला व दसुर् या तुझ्या पांडवांकडील नातवंडाना अडवत असतो. ते 

दोघे त्यांच्या वररष्ठांना जे साध्य करावयाचे ते हमळवून देण्यासाठी लढत असतात. प्रहतहवंध्यला 

अश्र्वत्थामा पहातो कीं तो त्याच्या हपत्याकडे जात आह,े तेव्हां तो त्याला आव्हान देतो. प्रहतहवंध्य 

रागाने अश्र्वत्थामाला जखमी करतो. त्यानंतर तो द्रोणाचायांच्या मुलावर बाणांचा भहडमारा 

करत असतो. दःुशासनाचा मलुगा श्रृतदकतीला अडवतो, कारण तो द्रोणांकडे जात होता. श्रृतदकती 

तो हल्ला परतवतो व त्यात तो दःुशासनाच्या मुलाच्या रथाला मोडतो नंतर तो द्रोणांकडे जात 

रहातो. दयुोधनाचा मलुगा लक्ष्मण त्याला अडवतो. परंतु, त्याचा कांही उपयोग होत नाही. 

लक्ष्मणाच्या शस्त्रांची तो मोडतोड करतो. हवकणव हशखंडीला अडवतो. हशखडंी हवकणावला बाणांने 

असे घरेतो की, तो घाबरून जातो. अंगद उत्तमौजास अडवतो. त्यांचे द्वदं्व भीषण होते. तुमचा 

दमुुवख  पुरुहजताला अडवतो कारण तोसदु्धा द्रोणांकडे जात होता. कणव पांच केकया बंधूंना अडवतो. 

ते पांच भाऊ कणावला घेरतात. तुमचा मुलगा दजुवय, जय, हवजय राजा हनलाला अडवतात. त्यांचे 

युद्ध पहाणार् यांना आनंद देणारे होते. िेमधृती व वृहतं सत्यकीला अडकवतात. ते युद्ध 

पहाण्यासारख ेहोते. छेड्डीचा राजा रागांने अनेक योद्धध्याना मारतो जे त्याच्या वाटेत येतात. 

राजा अम्वस्थ सदु्धा त्याच्या हवरोधकांना बाणाने जखमी करत असतो. कृप वधविेमीला अडवतो. 

सोमदत्ताचा मलुगा द्रोणांना वाचवण्यासाठी मनीमतला अडवतो. मनीमत त्याचे सववस्व काढून 

घेतो. ते झाल्यावर सोमदत्ताचा मुलगा त्याच्या हनकामी झालेल्या रथातून उडी मारून खाली 



उतरतो व मनीमताचे रथाचे घोडे, सारथी ह्ांच्यावर तलवारीचे वार करतो व त्यांना घायाळ 

करतो. ते केल्यावर तो पुन्हा त्याच्या रथात चढतो व स्वतः रथ चालवत हनघतो. तो नंतर पांडवांचे 

सैन्य कापू लागतो. जे हातात येईल त्याने तेथे लढाई होत होती. हनयम राहहले नव्हते. घटोत्कच 

त्याच्या हवरोधकांचा चुराडा करत तेथ े आला. त्याला द्रोणांना पकडावयाचे होते. त्याला 

पाहहल्यावर तुझ्या बाजूचा रािस अलमवुष त्याला अडवतो. त्यांचे द्वदं्व ंफारच भयानक होते. 

त्यात मायावी व दैवी आयुधांचा वापर झाला होता. त्याहशवाय तुझ्या आहण पांडवांच्या मधील 

असंख्य योद्धध्यात द्रोणांना वाचवण्यासाठी द्वदं्व होत होती त्यातील कांही फारच भीषण होती.  

संसप्तक बध पवव भाग तेहवसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग चोहवसावा  

धृतराष्ट्र बोलतात, "मला सांग संजया, पांडवांची व माझ्या फौजेची लढाई कशी होत 

होती व अजुवन ससंप्तकांना कसा तोंड देत होता.  

संजय सांगतो, जस ेती दोन सैन्ये एकमकेांत गंुतली होती त्यावेळी तुझा मलुगा दयुोधन 

हभमावर त्याच्या हत्तीदलाने चाल करतो. हभम त्या हत्तीदलावर त्वेषाने हल्ला करतो. 

डोंगरासारखे प्रचंड ददसणारे ते तुझ्या सैन्याचे हत्ती हभमाच्या हल्ल्याने बावचळतात. सगळीकड े

एकच गोंधळ होतो. त्या हत्तींच्या पायाखाली दोनही बाजूचे सैहनक मारल ेजात होते. हभमाच्या 

मोठ्या व लोखंडी बाणामुळे जखमी झाललेे ते हत्ती रक्ताने माखलेल ेहोते. दयुोधन त्यानंतर नेम 

धरून हभमावर बाण मारतो. हभम त्याच्या बाणांने दयुोधनाचे बाण मोडून टाकतो. दयुोधन 

अडचणीत सापडला आह ेते पाहून अंगचा राजा त्याच्या मदतीसाठी तेथे जातो. ते पाहून हभम 

त्याच्या भल्यामोठ्या हत्तीला बाण मारून जखमी करतो. त्या माराने तो अगंचा हत्ती मरून खाली 

पडतो. त्यावर बसललेा म्लेच्छ राजासुद्धा खाली पडतो. हभम त्याचे डोके छाटून टाकतो. हत्तींच्या 

धुमाकूळाने सगळे रणांगण घुसळून हनघते. सगळे पाईक सैरावैरा धावत असतात त्यांचा जीव 

वाचवण्यासाठी. तो भागादत्ताचा हत्ती हभमावर चालून जातो. वृकोदराचा रथ तो फेकून देतो. 

हभम त्या हत्तीच्या पोटाखाली जातो व त्याला जोरा जोरांने गुद्दे मारू लागतो. हभमाला 

अंजहलकबेध हवद्या चागंली माहीत असत.े त्याप्रमाणे तो करत असतो. त्यानंतर हभम त्याच्या 

पोटा खालून बाहरे येतो. आहण त्या हत्तीच्या, सुप्रहतकाच्या समोर उभा होतो. सुप्रहतक हभमाला 

सोंडेने उचलतो व उंच करून मग खाला आपटतो. तरी हभम त्याची सोंड सोडत नाही व नंतरती 

हपळून त्या पकडीतून स्वताची सुटका करतो. तेवढ्यात पांडवांचा एक डोंगरासारखा प्रचंड हत्ती 

सुप्रहतकाला आव्हान देतो. हभम त्या दोघांच्या पासून दरू पळून जातो. त्याच्या एकत्र येण्याने फार 

मोठी आवाज होतो व लोकांचा असा समज होतो कीं, हभम मलेा आह.े सगळे हळ हळ व्यक्त करू 

लागतात. परंतु, पांडव कधीच मरत नाहीत ह ेमाहहत असलले ेतेथ ेदलुवि करतात. तरी युहधष्ठीर 

भागादत्तावर त्याच्या सहैनकांना मारा करण्याचे आदेश देतो. पांडवांचे सैहनक घाबरून पळून 

जातात पण हभम मात्र तेथे लपून योग्य संधीची वाट पहात असतो. युहधष्ठीर त्याच्या भलभक्कम 

सैन्याहनशी भागादत्तला धरतो. परंतु, भागादत्त त्याच्या आयुधानी ते प्रयत्न हाणून पाडतो. ते होत 

असतांना दसनवचा राजा भागादत्तावर चाल करतो. त्याचे हत्ती सुप्रहतकाला अडवू शकतात. 

प्राचीन काळी झालेल्या उडणार् या पववतांच्या युद्धा सारखे ते हवलिण युद्ध होते. भागादत्त 



दसनावच्या हत्तीवर बसलले्या योद्धध्याला भाल्याने हडवचण्याचा प्रयत्न करत असतो. 

भागादत्ताच्या हत्तीला युहधष्ठीराची सेना वेढा घालते. भागादत्त त्यामुळे अहजबात घाबरत नाही. 

भागादत्त सपु्रहतकाला पराणीने टोचून इशारा करतो कीं तो युहधष्ठीराकडे जावे. त्यावेळी सुप्रहतक 

सत्यकीच्या मागे होता. तो सत्यकीला उचलून लांब फेकतो. त्यातून तो सदैुवाने वाचतो. सुप्रहतक 

परत दफरतो व वाटेत येणारे राजे उचलून फेकू लागतो. जसे ऐरावत दानवांना फेकत होता. 

त्यामुळें पांचाल सगळीकडे पळू लागल.े त्यांचा मोठा गदारोळ झाला होता. ते हभम पहात होता. 

त्याचा राग अनावर झाला होता. हभमाला पाहून सुप्रहतक त्याच्या अंगावर त्याच्या सोंडीने 

जोराचा पाण्याचा झोत फेकतो. त्यावेळी अजुवनाचा मुलगा रुचीपववन येतो. तो भागादत्तावर चाल 

करतो. भागादत्त एका बाणांने रुचीपववनाला घायाळ करतो. ते पाहून अहभमन्यू, द्रौपदीची मुलं, 

चेदकतन आहण धृष्टकेतू असे युयुत्स ू बरोबर सुप्रहतकाच्या मागे लागतात. त्याना तो हत्ती 

मारावयाचा असतो. भागादत्त त्याच्या पराणीने सुप्रहतकाला युयुत्सूकड ेवळवतो. युयुत्सूचा रथ 

तो उलटवतो. त्यावेळी दयुोधन अहभमन्यूकडे जातो. अहभमन्यू त्याला बाणांने जखमी करतो. 

त्याहशवाय पांडवांची मुल ंतुझ्या मलुाला बर् याच जागी जखमा करतात. अगंाला अनेक बाण रुतल े

आहते असा ते सुप्रहतक ते बाण घेऊन रणांगणात गोल गोल दफरत होता. वाटेत येईल त्याला 

उडवत होता. पांडवांच्या फौजांची वाट लागली होती. त्या हत्ती पासून दरू पळणार् या फौजांचा 

मोठा आवाज होत होता. सैहनक ककंचाळत होते. भागादत्त हजंकल्याच्या अहवभाववात त्या 

रणांगणात रुबाबात दफरत होता. त्या रणधुमाळीमुळें आसमंत धुळीने भरले होते. जणूकाय अनेक 

हत्ती लढत आहते असें वाटावे.  

संसप्तक बंध पवव भाग चोहवसावा संपला. 

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग पंचहवसावा  

संजय पुढ ेसांगतो, आपण मला अजुवनाची काय कमाल तेथ ेहोत होती संसप्तकांच्या यदु्धात 

ते हवचारत होता तर ऐका ते आता सांगतो. अजुवनाला दरुवरून भागादत्ताच्या धुमाळीमुळे 

उडणारी धूळ ददसते व आक्रोश ऐकू येतात. तस ेतो संसप्तकांचा समाचार घेऊन युहधष्ठीराकडे 

येण्यास हनघतो. तो कृष्णाला बोलतो, "अहो माधवा, मला वाटत ेप्रागज्योहतषचा भागादत्त तेथ े

कांहीं धमाल करत आह.े तो आवाज व ती आकाशात उडणारी धूळ कांहीं सांगत आह.े तो 

हत्तीवरून लढणारा एकमेव योद्धा आता आह.े त्याचा हत्तीसदु्धा तसांच आह.े त्याला जर वेळीच 

आवरले नाही तर तो पांडवांची वाट लावू शकतो. म्हणून आपण त्वरेने तेथे गेल ेपाहहजे. आपल्या 

दोघांहशवाय त्याला आवरणारा कोणी नाही. त्याचा उद्धटपणा पाहता त्याला आजच यमाकड े

धाडल ेपाहहजे". ते ऐकल्यावर कृष्ण त्यांचा रथ भागादत्ताकडे नेऊ लागतो. त्याच वेळी संसप्तकाचे 

चौदा हजार सैन्य ज्यात गोपाल व नारायण होते, जे वासुदेवाला संरिण देत होते ते ससंप्तकांच्या 

करता युद्ध करण्यास पुढे होतात. [ह ेते सैन्य जे कृष्णाने दयुोधनाला युद्धात मदत म्हणून ददले होते 

जेव्हां दयुोधन त्याच्याकडे मत मागण्यासाठी गेला होता] 

आता अजुवन हद्वधा मनहस्थतीत जातो. त्याला काय करावे ते समजत नाही. त्यातील कोणते 

जास्त महत्वाचे आह ेते तो ठरवत असतो. त्याचे एक मन सांगते कीं, संसप्तकांचा नाश महत्वाचा 

आह.े तो ठरवतो कीं, ससंप्तक मारणे जास्त श्रेयस्कर आह.े तेंच कणव व दयुोधन अपेहित असतात. 

त्यांचा डाव यशस्वी होणार असें त्यांना वाटत होते. तो ठरवतो कीं प्रथम हे संसप्तक मारू मग 

भागादत्ताचा समाचार घेऊ. ससंप्तकांच्या बाणांच्या वषाववामुळें कोणी ददसत नव्हते. कृष्णाच्या 

अंगाला घाम फुटतो. ते पाहून अजुवन ब्रह्मास्त्र वापरतो व एका िणात सगळे योद्ध ेमारून टाकतो. 

मोठा संहार होतो. त्यात माणसां बरोबर हत्ती, घोडे सदु्धा मारले जातात. मलेेल्या लोकांची मुंडकी 

हजकडे हतकडे पडललेी होती. धनंजयाने त्यांचा नाश इतक्या सहजपण ेकेला होता कीं ते पाहून 

आकाशातील देव व ऋषी टाळ्या वाजवत होते. ते पाहून त्यांना नवल वाटत होते. ते हात जोडून 

पाथावची स्तुती करत होते. आपण जे ह ेकेल ेते शक्राला ककंवा यमालासदु्धा जमल ेनसते. सािात 

महादेव सदु्धा तस े करणार नाहीत. अशाररतीने ते ससंप्तक मारल्यानंतर अजुवन भागादत्ताचा 

समाचार घेण्यासाठी हनघण्याची माधवाला हवनंती करतो.  

संसप्तक बंध पवव भाग पचंहवसावा संपला.  



संसप्तक बधं पवव  

भाग सहव्वसावा  

संजय पुढे सांगतो, पाथावच्या हवनंतीनुसार कृष्ण द्रोणाच्या ददशेने त्याचा रथ नेतो. तो 

आता त्याच्या भावांना मदत करण्यासाठी हनघालेला असतो. कारण ते द्रोणामुळें व्यहथत झालेल े

होते. त्याला शुशमवन ददसतो जो त्याला आव्हान देत असतो. पाथव माधवाला बोलतो, "अरे माधवा, 

हा शुशमवन मला आव्हान देत आह,े मला सांग, मी काय करावे कारण मला सभं्रम झाला आह.े 

काय योग्य व काय अयोग्य ते समजत नाही". कांहीं न बोलता कृष्ण त्यांचा रथ हत्रगतावच्या 

राजाकडे (शुशमवन) वळवतो. अजुवन शुशमवनाला मारतो. ते हत्रगतावचे राजे यमाकडे जातात. 

त्यानंतर तो कौरवांच्या फौजांवर हल्ला करतो. ते कौरव त्याच्या आयुधामुळें भाजून जातात व 

कांहींचा कोळसा होतो. अशाररतीने तो कंुतीचा मुलगा तुझ्या सैहनकांचा नाश करत भागादत्ताच्या 

जवळ पोहोचतो. तेथ ेतो त्याचे गांडीव हातात धरून पांडवांच्या भल्यासाठा व तुझ्या नाशासाठी 

सज्ज होतो. ह्ा िहत्रयांच्या संहाराची सववस्वी जबाबदारी तुमच्या मलुांवर जाते कारण त्याने 

हनष्पाप पांडवांशी कपट केले व त्यांना वनवासाला पाठवले. 

बागादत्त ते अजुवनाचे पहातो व त्याच्या अंगावर चाल करतो सुप्रहतकाच्या वरून. अजुवनाचा 

रथ व भागादत्ताचा हत्ती ह्ांत युद्ध होते. ते फार भीषण होते. त्यांची साघन त्यांच्या प्रकारची 

होती. भागादत्त त्याच्या हत्तीवरून अजुवनावर बाणांचा वषावव करतो. अजुवन ते सगळे बाण उडवून 

लावतो अस ेकीं. ते त्याच्या पयंत पोहोचतच नाहीत. भागादत्त आता कृष्णावरसदु्धा बाणांचा 

मारा करू लागतो. त्यानंतर तो त्याच्या हत्तीला अजुवनाच्या रथावर चाल करण्याची आज्ञा करतो. 

तो अजस्र हत्ती अंगावर येत आह ेते पाहून कृष्ण त्याचा रथ असा हलवतो कीं हत्ती त्यांच्या डाव्या 

बाजूला असले. अजुवन त्या हत्तीला मारू शकला असता परंतु तो तस ेकरत नाही कारण ते चांगल्या 

युद्धहनतीत बसत नव्हते. परंतु, तो हत्ती त्या हनयमांचे पालन करत नाही व वाटेत येणारे रथ तो 

उलटवत पुढे आक्रमण करत येतो. ते पाहून अजुवनाला राग येतो.                    

संसप्तक बंध पवव भाग सहव्वसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग सत्ताहवसावा  

धृतराष्ट्र बोलतात, "रागावलेला पाथव पुढे भागादत्ताचे काय करतो ते मला ऐकावयाचे 

आह.े त्याच वेळी प्रागज्योतीषचा राजा काय करतो त सदु्धा मला सांग".   

संजय पुढे सांगतो, भागादत्त त्याचे बाण दोघांवर मारत असतो. त्यातील कांहीं काळ्यान 

लोखंडाचे होते ते तापलेल्या सळीसारख े कृष्णाच्या अंगात जातात व बाहरे पडून जहमनीवर 

पडतात. ते पाहून पाथव भागादत्ताचे धनुष्य तोडून टाकतो. भागादत्त अजुवनावर भाले फेकू लागतो. 

अजुवनाच्या प्रहतकारामुळें भागादत्त भानावर येतो. त्याची मस्ती संपते. त्याला घामाच्या धारा 

लागतात. अजुवनाच्या मारामुळें सुप्रहतकाचे हचलखत तुटून पडते. तो मोठा हत्ती असुरहित होतो. 

त्या असुरहित हत्तीवर अजुवनाचे धारदार बाण रुतंू लागतात. त्यांने तो हत्ती अस्वस्थ होतो. 

भागादत्त कृष्णावर एक सोनेरी शर फेकतो परंतु, अजुवन तो तोडून टाकतो. त्यानंतर अजुवन त्याला 

दहा बाण मारतो व जखमी करतो. त्यामुळे तो पहाडी राजा अजुवनाच्या नांवांने ओरडत त्याच्यावर 

भाल े फेकू लागतो. त्या भाल्याने अजुवनाचा मुकूट थोडा हलतो. अजुवन तो नीट करतो व त्या 

डोंगराल प्रदेशाच्या राजाला उद्दशेून बोलतो कीं, माझा मुकूट आता व्यवहस्थत आह.े असें बोलून 

तो हसतो. ते भागादत्ताला रुचत नाही तो आणखीन रागात त्यां दोघांवर आणखीन बाण मारू 

लागतो. पाथव त्याचे धनुष्य तोडतो व तक्याचा भातासदु्धा काढून घेतो. भागादत्तावर त्याने 

केलेल्या हल्ल्याने त्याला फार त्रास होऊ लागतो. भागादत्त मंत्र उच्चारून त्याच्या हातात 

असलले्या पराणीचे वैश्र्नव अस्त्रात रुपांतर करतो व ते अजुवनावर फेकतो. ते अस्त्र माधव स्वतावर 

ङेतो व अजुवनासा संरिण देतो. त्या अस्त्राचे फुलाच्या हारात रुपांतर होते व ते हनष्प्रभ होते. 

अजुवनाला ते रुचत नाही, तो त्याच्या हमत्राला बोलतो, अरे माधवा, तू फक्त माझा सारथी होणार 

आहसे, त्या यदु्धात लढणार नाहीस. ते ऐकून कृष्ण हसतो. बोलतो, "ऐक पाथाव, हा आपल्या 

दोघातील एक प्राचीन करार आह ेत्याचे बद्दल सागंतो, मी चार प्रकारे ह्ा हवश्र्वाचे संरिण करत 

असतो. मी जगाचे भल ेकरत असतो, माझा एक अवतार तपस्या करत असतो. दसुरा अवतार 

वाईटाचे हनदावलन करत असतो, हतसरा अवतार कमव करत असतो, चौथा अवतार हनद्रा करत 

असतो. अस ेमाझे चार अवतार  सदैव कायवरत असतात. मी जेव्हां हनदे्रतून जागृत होतो तेव्हां 

चांगल्या लोकांना उपकृत करत असतो. एकदा पृथ्वीने माझ्याकडे हतच्या मुलासाठी, नरका साठी 

वर माहगतला. एक पाथाव, तो होता कीं, तो नरक वैश्र्नव आयुधाने यकु्त असावा त्यामुळे तो 

कोणाकडूनही मरणार नाही. ती हतची प्राथवना ऐकल्यावर त्या प्राचीन काळी ते वैश्र्नवी आयुध 



नरकाला मी ददल.े ते देतांना पृथ्वीला मी बोललो कीं, ह्ा आयुधामुळे हतचा मुलगा अभेद्य होईल. 

तो त्या आयुधामुळे त्याचे प्रहतस्पधी हरवू शकेल. पृथ्वीचे समाधान झाल.े नरक त्यांमुळें अभेद्य 

झाला. तो त्या ताकदीमुळें सगळ्यांना सतावू लागला. त्या नरकाकडून भागादत्ताला ते हमळाल े

आह.े त्या आयधुापुढे इंद्र अथवा रुद्रसुद्धा रटकणार नाहीत. म्हणून मी त्यावेळी हस्तिेप केला व 

तुला वाचवले. माझे वचन मोडले त्यामागे असे कारण आह.े वशै्र्नवी आयुधामुळे भागादत्त एवढा 

माजला आह.े परंतु, आता ते बाद झाल ेआह.े आता त्याला तू सहजपण ेआवरू शकहशल. ते बोलत 

असतांना अजुवन त्याच्या बाणांनी भागादत्ताला घेरतो. अजुवन दोन मोठे बाण त्याच्या हत्तीच्या 

पोटात मारतो. त्यामुळे तो अवाढव्य हत्ती तुटतो. अशी अवस्था होते सुप्रहतकाची कीं, ते त्याच्या 

मालकाचे ऐकेनासा होतो. भागादत्त आश्र्चयव करत असतो कीं, अस ेकसे झाले कीं, तो हत्ती त्याचे 

ऐकत नाही. तो पायातील ताकद गेल्या सारखा जहमनीवर कोसळतो. तो प्रचंड आकाराचा हत्ती 

प्राण सोडतो. भागादत्त त्याच्यावरून खाली उतरतो. त्यानंतर अजुवन एक लांबसर बाण 

भागादत्ताच्या छातीत मारतो व तो डोंगराळ प्रदेशातील राजा मरतो. त्यानंतर पांडवांच्या 

सैन्यात नवा हुरूप येतो. तुझे सैन्य भागादत्ताचे मरण पाहून हतबल होतात.  

संसप्तक बंध पवव भाग सत्ताहवसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग अठ्ठाहवसावा  

संजय पुढे सांगतो, भागादत्ताचा वध केल्यानंतर जो इंद्राचा हमत्र होता, पाथव त्याच्या 

शवाला एक प्रदहिणा घालतो. त्यानंतर गांधाराचे दोन मुलगे, हवशाक आहण अचल अजुवनाच्या 

मागे लागतात. ते दोघे अजुवनावर दोन बाजूने हल्ला करतात व त्याला बाणांनी बोचत रहातात. 

अजुवन त्यानंतर त्यांचे घोडे मारतो. सारथ्याला जखमी करतो. त्यांच्या रथावरील छत्री उडवतो. 

त्यांचे ध्वजस्तंभ मोडून टाकतो. ते दोघे सुवलाचे पुत्र होते. ते केल्यानंतर अजुवन गांधारांच्या 

फौजेवर हल्ला करतो. ज्याचे नेतृत्व शकूनी करत होता. त्यातील पांचशे योद्ध े तो यमाकडे 

पाठवतो. त्यांचे रथ उलटतात कारण त्यांचे घोडे मारल ेजातात. ते सगळे अजुवन करत असतो. ते 

झाले तरी शकूनीची मुल ंअजुवनचा हपच्छा सोडत नाहीत. ते नवीन धनुष्य घेतात व बाण मारत 

रहातात. ते तुझे आप्त अजुवनाला असे हभडतात जसे वृत्र आहण वली इंद्राला हभडल ेहोते. त्या युद्धात 

ते भारी जखमी होतात. ते जास्त झाले म्हणून अजुवन त्यांना ठार मारतो. त्यांच्या मरण्याने तुझ्या 

लष्करात हभतीचे वातावरण हनमावण होते. शकूनाला समजते कीं, त्याचे देन भाऊ मारले गेल े

आहते, त्यामुळे तो हचडतो व भ्रम हसद्धीच्या मदतीने अजुवन व कृष्ण ह्ांना गोंधळात टाकण्याचा 

प्रयत्न करतो. त्या भ्रमहसद्धीने तो अस ेभास हनमावण करतो की, हवहवध प्रकारची शस्त्र ंत्यांच्यावर 

पडत आहते. त्यात सोटे, दगड, शत्रूघ्नी, शर, गदा, काटेरी गदा, तलवारी, दांडपटे्ट, कुहावडी, बाण, 

भाल ेअसें दकत्येक होते. त्याहशवाय गाढवं, उंट, रेडे, वाघ, हसंह, हचत्ते, अस्वलं, लांडगे, हगधाडी, 

मांकडे, आहण हवहवध प्रकारचे सरपटणारे जीव त्याच्यावर हल्ला करत आहत असे त्याला वाटू 

लागते.  

धनंजय जो दैवी हवद्येत पारंगत होता त्यांना त्याच्या मायावी मंत्राने भारललेे बाण मारून 

हपटावतो. त्यामुळे ते मायावी प्राणी मरून खाली पडतात. त्यानंतर अजुवनाच्या रथाभोवती अंधार 

पसरतो. त्या अंधारातून कोणीतरी अजुवनाला धमकावू लागतो. ते ज्योहतश्क नांवाच्या अस्त्राने 

अजुवन उडवून लावतो. तरी भ्रम प्रकार थांबत नाहीत. आता त्याला सगळीकडे पाणीच पाणी 

झाल्या सारख ेवाटू लागते. त्यावर अजुवन आददत्य नांवाचे अस्त्र सोडतो. त्यामुळे ते मायावी पाणी 

वाळून जाते. सगळे पूवववत होते. शकूनी पुन्हा पुन्हा भ्रम हनमावण करत होता व अजुवन ते तोडत 

होता. ते एक वेगळ्या प्रकारचे युद्ध सगळे आकाशातील ऋषी व देव पहात होते. त्याचे कांही 

चालत नाही ह ेसमजल्यावर तो गांधारचा राजा पळून जातो. त्यानंतर अजुवन कौरवांच्या फौजांची 

कत्तल करू लागतो. त्यामुळें रक्ताचे पाट वाहू लागतात. त्यामुळें तुझ्या गटातील लोकांत एकच 



हाःहाःकार माजतो. त्यातील एक रक्ताचा पाट द्रोणांकडे जातो. दसुरा दयुोधनाकडे जात असतो. 

अजुवनाच्या गांडीवाचे टणत्कार ऐकू येत असतात. व त्या बरोबर योद्धध्यांचे मरतांनाचे ओरडणे 

असे दोनच आवाज आसमंतात घुमत होते. द्रोणाच्या कडील योद्ध ेयुहधष्ठीराचे सैन्य मारत होते. 

त्या मरणार् यांत माणसापं्रमाणे हत्ती घोडेसदु्धा होते. अजुवन त्याचे बाण कोणा एकाला मात नव्हता. 

तरी त्याच्या बाणांच्या मतं्राच्या प्रभावामुळें तेथील योद्ध ेव प्राणी मरून पडत होते ह ेहवशेष होते. 

त्यावेळी सूयव उतरणीला लागला होता. रक्त मांस खाणारे प्राणी रणभमूीत जमू लागल ेहोते. 

पाथावच्या बाणांपासून स्वताला वाचवण्यासाठी सगळे योद्ध ेरणभूमी सोडून पळत होते. 

संसप्तक बंध पवव भाग अठ्ठाहवसावा संपला. 

  



संसप्तक बधं पवव  

भाग एकोणहतसावा 

धृतराष्ट्र बोलतो, "जेव्हां माझ्या पलटणी उध्वस्त केल्या गेल्या त्यावेळी तू त्या रणभूमीतून 

पळून गेलास त्यावेळी तुझ्या मनाची हस्थती कशी होती ते मला सांग. मला समजते कीं, त्यावेळी 

जी ताराबंळ तुझी उडाली होती असले त्यावेळी त ूफार घाबरलेला असशील".  

सजय सांगतो, तुम ेसैन्य हवालददल झाल ेहोते तरी त्यातील कांही मदव योद्ध ेतुझ्या बाजूची 

राखण करण्यासाठी सरसावल ेहोते. ते द्रोणाबरोबर राहीलेल े ददसत होते मला. त्यां लोकांनी 

मोठी मदुवमकी तेथे गाजवली होती पांडवांशी लढतांना. त्यामुळें युहधष्ठीर द्रोणाच्या आवाक्यात 

आला होता. पांडवांतील हभम, सत्यकी व धृष्टदु्यम्न ह्ा हतघाने ज्या चुका केल्या त्याचा फायदा 

उठवत कौरवांची सेना युहधष्ठीरा जवळ जात होती. त्यावेळी दोन बाजूचे लोक ओरडत होते, एक 

बाजू ओरडत होती कीं, "द्रोणाला पकडा, द्रोणाला पकडा", तर दसुरी बाजू ओरडत होती कीं, 

"द्रोणाला पकडू नका, द्रोणाला पकडू नका". जण ूद्रोणाच्या नावांने ते जुगार खेळत होते. धृष्टदु्यम्न 

त्याच्या सैन्याला मदत करण्यासाठी जात असतो ज्या सेनेली द्रोणाचे सैहनक त्रास देत होते. 

जोरजोरानी ओरडत ते सगळे एकमेकांशी लढत होते. द्रोणांना मारण्यासाठी ते पांडवांचे योद्ध े

जीवावर उदार झाल ेहोते.   

त्या जमान्यातील वृद्धाना आठवत नव्हते की, अशी लढाई त्यांना आधी कधी पाहहली 

होती. असें ते हवलिण भीषण यदु्ध होते. जीवाची कांहीं ककंमत उरलेली नव्हती. पांडवांच्या 

प्रहतकारामुळे घाबरलेल ेकौरव जोरा जोराने ओरडत होते व मागे सरकत होते. त्यानंतर द्रोण 

त्यांच्या बाणांच्या भहडमाराने पांडवांमध्ये पुन्हा एकदा धास्तीचे वातावरण उत्पन्न करतात. त्या 

वेळी पांडवांचे सरसेनापती धृष्टदु्यम्न द्रोणाला अडवतात. त्या दोघांतील द्वदं्व पहाण्यासारखे होते. 

ते अतुलनीय होते. त्यानंतर राजा हनल कौरवांच्या सेनेचा नाश करू लागतो. द्रोणांचा मुलगा 

अश्र्वत्थामा ज्याला हनलाबरोबर द्वदं्व करण्याची इच्छा होती तो पुढे होतो. तो हनलाला बोलतो, 

"अहो हनल राजे, ह्ा सामान्य हशपायांना मारून तुम्हाला काय हमळणार? माझ्याशी दोन हात 

करा". ते ऐकल्यावर िणाधावत हनल अश्र्वत्थामाला जखमी करतो. त्याबरोबर वेळ न दवडता 

अश्र्वत्थामा हनलाचे धनषु्य मोडून टाकतो. त्याची छत्रीसदु्धा उडवून देतो. त्या बरोबर हनल 

त्याच्या रथातून उडी मारून उतरतो व हातात ढाल व तलवार घेऊन अश्र्वत्थामाचे मुंडके 

उडवण्याची तयारी करतो. ते होण्या आधी अश्र्वत्थामा हनलाचेमुंडके त्याच्या बाणाने उडवतो. ते 

जहमनीवर पाडते. हनलाच्या मृत्यूमुळें पांडवांत हळ हळ होते. त्यांचा एक सलामीचा योद्धा कामी 



आलेला होता. तसे होत गेले तर एकटा अजुवन आम्हाला कसे वाचवणार, असे प्रश्र्न ते हवचारू 

लागल.े अजुवन अजून ससंप्तकात अडकला आह ेकां? अस ेते हवचारत होते.  

संसप्तक बंध पवव भाग एकोणतीसावा संपला.  

  



संसप्तक बधं पवव (सपंले) 

भाग हतसावा 

संजय पुढे सांगतो, वृकोदर ते सहन करू शकला नाही. तो वल्हीकांवर हल्ला करतो. 

त्याहशवाय कमाववर प्रत्येकी साठ आहण दहा बाण मारतो. द्रोण हभमाला मारण्यासाठी पुढे होतात. 

त्याच्या वमी ते घाव घालतात. त्याबरोबर फार वेळ न दवडता कांहीं हवषारी बाण ते हभमावर 

फेकतात. हभम अश्र्वत्थामावर सात व दयुोधनावर सहा बाण फेकतो. तो द्रोणालासुद्धा घायाळ 

करतो. हभम कमावला दहा बाण मारतो. ते सगळे मृत्यूशी खेळत होते एक लपंडाव अस ेददसत 

होते. कोणालाही मरणाचे भय वाटत नव्हते. युहधष्ठीर हभमाला मदत करण्यासाठी कांही शूर योद्ध े

धाडतो. त्यात माद्रीची मलु होती. युयुधन त्यांचा मुख्य होता. ते नव्या दमाचे योद्ध ेद्रोणाची फळी 

तोडण्याचा हनश्र्चय करतात. द्रोण मात्र त्यांना न घाबरता तोंड देतात. तुमचे योद्ध ेपांडवांवर 

तुटून पडतात जीवावर उदार होऊन. त्या झटापटीत पुष्कळ िहत्रय मारल ेजातात. माणसांबरोबर 

इतर प्राणी सदु्धा नेहमीप्रमाणे ठार मरतात. दकत्येकांची डोकी हत्तीच्या पायाखाली हचरडून ते 

मरतात. त्या वेळी जास्त माणसे हत्तीच्या धांदळीमुळें मारली जातात. दकत्येक राजे मृत्यू आनंदाने 

स्वीकारतात. तेथे आप्त एकमेकांना मारत होते. असें हवदारक दषृ्य पहावे लागत होते. मोडलले े

रथ, फाडलेल ेझेंडे, मृताचं्या अंगावरील दाहगने सगळीकडे पडललेे ददसत होते. "मारा, हाणा, 

धरा, पकडा, असें ओरडणे ऐकू येत होते.  

जहमनीवर रक्त व माती ह्ांचा हचखल झाला होता. त्यात मलेेल्यांचे अवयव रुतलेल ेददसत 

होते. दकत्यांकांची गदेने चुरडलेली डोकी पडललेी ददसत होती. ते सगळे दषृ्य बघवत नव्हते. 

ज्यांची शस्त्रं सांडली होती ते हातानेच मारामारी करत होते, एकमेकांच्या हझंज्या खेचत होते. 

कांहीं युद्ध सोडून पळून जात असललेे ददसत होते तर काहीं त्यांच्या जखमा चोळत पडलेले होते. 

कांहीं कळा सहन न झाल्याने रडत होते तर कांहीं शातंपण ेमृत्यूची वाट पहात त्या रक्त मातीच्या 

हचखलात हनजलले ेहोते. कोणी पळून जाणार् यांचा पाठलाग करत जाऊन त्याना मारत होते. 

जखमी हत्ती त्यांच्या जखमामुळे हचत्कारत सैरावैरा धावत होते त्यांच्या पायाखाली दकत्येक मरत 

होत. सववत्र दःुखाची छटा पसरललेी होती. कोणीही आनंदात ददसत नव्हता. तरी ते लढत होते. 

त्याच वेळी पांडवांचे योद्ध ेकौरवांच्या थकलेल्या सैन्यावर हल्ला करतात. त्यांना द्रोणांना सह 

द्यावचाचा होता. द्रोणांना पकडा असें ते सारख ेओरडत होते. त्या पांडवांच्या योद्धध्यांची गाठ 

द्रोण,कृप, कणव, जयद्रथ, अश्र्वत्थामा ह्ांच्याशी पडते. त्याहशवाय हवंद, अनुहवंद, सल्य सदु्धा त्यात 

होते.  



पांडवांच्या योद्धध्यातील कांहीं द्रोणांना ठार न मारण्याच्या हवचाराचे होते कारण द्रोण 

त्यांचे गुरू होते व ते ब्राह्मण सदु्धा होते. परंतु, द्रोणमात्र तसी हवचार न करता त्यांच्यावर मारा 

करत होते.           

ते होत असतांना हजश्नु संसप्तकांचा पराभव करून द्रोणांकडे येत होता. ते पांडवांच्या 

सैन्याला समजते. अजुवन द्रोण होते त्या रणभूमीत येतो. आल्या बरोबर तो कौरवांच्या फौजांचा 

नाश करण्यास सुरूवात करतो. त्याच्या मारामळेु हत्तीवरील स्वार खाल ूपडतात व मरतात. 

चांगल्या युद्द हनतीप्रमाण ेते खाली पडललेे, जखमी व पळून जाणारे अशांना बाण मारत नव्हता. 

पळून जाणारे कौरवांचे सैन्य कणावला संरिणासाठी हाका मारत होते. कणव त्यांना सांगत असतो, 

"घाबरू नका. मी अजुवनाला आवरणार आह"े.  

कणव अग्नेय अस्त्र फेकतो. आता त्या दोघा धनुधावयावत द्वदं्व सरुू होते. दोघे एकमकेाला 

अडवण्याचा प्रयत्न करत असतात. कणव जोरा जोराने ओरडत असतो. त्यावेळी धृष्टदु्यम्न, सत्यकी, 

हभम असें सगळे कणाववर तुटून पडतात. परंतु, कणव त्यांना आटपत नाही. ते त्यांचे धनुष्य हनकामी 

करत जातो. त्यांची शस्त्र हनकामी झाल्यामुळे ते हतबल होतात. अजुवन कणावचा धाकटा भाऊ 

शत्रूंजय ह्ाला बाण मारून घायाळ करतो. त्यानंतर अजुवन हवपथाला ठार मारतो कमावच्या समि. 

हभम त्याच्या रथातू उतरतो व कमावला मदत करणार् या योद्धध्यांचे प्राण घेतो. पुन्हा तो त्याच्या 

रथात चढतो व नवीन धनुष्य घेऊन लढू लागतो. धृष्टदु्यम्न चमववमवनाला ठार मारतो. 

वृहत्ित्रालासुद्धा मारतो. तो हनशाधचा राजा होता. तो पांचाल पुत्र कणाववर अनेक बाण मारतो. 

प्रत्येक वेळी तो मोठ्याने ओरडून त्याचा जय व्यक्त करत असतो. दयुोधन, द्रोण, जयद्रथ, कणावला 

वाचवण्याचा प्रयत्न करत असतात, तुमचे हत्ती कणावला मदत करण्यासाठी तेथे पाठवले जातात.   

धृष्टदु्यम्न, हभम, अहभमन्यू व स्वता अजुवन, नकूल, सहदेव, सत्यकीला कणावपासून 

वाचवण्याचा प्रयत्न करू लागतात. तेथे त्याचवळेी अनेक मांसाहारी पशू मलेेल्यांचे ताजे मांस 

खात असललेे ददसत होते. मलेेल्यांचे डोळे बाहरे आलले,े हजभा तोंडातून लोंबत असलले्या, अस े

ते मृत ददसत होते. जहमनीत बाण रुतलेले ददसत होते त्यात माणसाचे अवयव अडकलले ेददसत 

होते.              

दोनही बाजूचे मार खात होते. त्यावेळी सूयव हिहतजाकडे जात होता. त्या ददवशीचे युद्ध 

संपल्याची रणवाद्ये वाजू लागली. चौदावा ददवस संपला होता.  

संसप्तक बंध पवव भाग हतसावा संपला.  



अहभमन्य ूवध पवव (सरुू) 

भाग एकहतसावा 

संजय पुढ ेसांगतो, अजुवनाच्या येण्यामुळे द्रोण त्यांनी दयुोधनाला ददलले ेवचन पूणव होत 

नाही. ज्यात ते युहधष्ठाराला कैदी करून आणण्याचे बोललो होते. आता ददवस संपला होता व 

युहधष्ठीर सुरहित होता. तो एका प्रकारे कौरवांचा व हवशेष करून द्रोणांचा पराभव झाला होता 

असेंच समजले गेले होते. कौरवांचे सैन्य त्यांच्या तळावर जात असतांना ऐकत असतात कृष्ण व 

अजुवनाच्या दोस्तीच्या कथा, ते ती रात्र शाहपतासारखी काढतात. त्यांचा अहकंार पुरता 

दखुावलेला होते. त्यांना समजत नव्हते पुढ ेकाय करावयाचे. ती रात्र असवस्थ अवस्थेत दयुोधन 

काढतो, दसुरा ददवस उगवतो पंधरावा युद्धाचा ददवस असतो. दयुोधन द्रोणांच्याकडे जातो व 

त्यांना जरा घुश्शातच बोलतो, जे त्याचे सैन्य सदु्धा ऐकत असत.े "अहो ब्राह्मणा, आपण आमची 

घोर हनराशा केली आह,े आपल्या अनुभव व ज्ञान ह्ाचा आम्हाला काहींच उपयोग होत नाही ह े

मान्य करावा लागेल. आपण युहधष्ठीराला अटक करण्याचे आश्र्वासन ददले होते ते आपम पाळू 

शकत नाही. आपल्या डोळ्यासमोरून तो हनघून जातो ह्ाचा आम्ही काय अतव समजावयाचा? 

आपण आपला वर खरा करण्यात असमथव झाला अहात, एका ब्राह्मणाला ते शोभते कां"? ते 

दयुोधनाचे उद्गार द्रोणाच्या मनाला फार लागतात. एका प्रकारे तो ते त्यांचा अपमान असें 

समजतात. तो ब्राह्मण त्याला उत्तर देतो, "मी आपल्या भावना समजू शकतो, ह्ा तीन जगात जेथे 

देव, असुर आहण गंधवव असतात, त्याहशवाय यि व नागसदु्धा असतात, त्यांना अजुवनाला चीत 

करणे  केवळ अशक्य असते हवशेष करून जेव्हां त्याच्या बरोबर सािात नारायण असतात. मी 

आपल्याला सांहगतले होते कीं, अजुवनाला जर आपण तेथून दरू करू शकलात तर मी युहधष्ठाराला 

अटक करीन परंतु, तुम्हाला ते जमले नाही ह्ात माझा काय दोष"? ते बोलल्यानंतर द्रोण 

दयुोधनाला पुन्हा आश्र्वासन देतात कीं, आज ते पांडवांच्या कोणा एकातरी प्रमखु योद्धध्याचा वध 

करतील परंतु, त्यासाठी दयुोधनाला अजुवनाला द्रोणांपासून दरू ठेवणे जमल ेपाहहजे. जर ते जमल े

नाही तर ते कांहीं करू शकणार नाहीत असें ते हनवावणीचे तुझ्या मुलाला सनुवतात.  

संजय पुढ ेसांगत असतो, द्रोणांचे ते ऐकल्यावर ससंप्तक पुन्हा अजुवनाला आव्हान देण्याचे 

ठरते. पुन्हा त्याला त्या लांबच्या दहिण टोकाकडे बोलवावयाचे ठरते. अजुवन ते आव्हान 

स्वीकारतो व त्यारठकाणी एक भीषण यदु्ध होते. जसे आधी कधी झाले नव्हते. ते होत असतांना 

द्रोण एक वु्यह रचतात जो त्यांच्या मते अभेद्य होता. पांडवांच्या सरसेनापतीच्या आज्ञेने अहभमन्य ू

त्या चक्रवू्यहात जाण्याचे ठरते. अहभमन्यूने त्याआधी अशा बर् याच वु्यह रचना फोडलेल्या असतात 



म्हणून त्याचा आत्महवश्र्वास बलवान असतो. ह्ा चक्रवु्यहात तो कौरवांच्या सहा महाबली 

योद्धध्यांना तोंड देणार असतो. त्या युद्धात तो अजुवनाचा व सुभदे्रचा मुलगा दःुशासनाच्या मुलाच्या 

कपट योजनेचा अखेरीस बळी ठरतो. त्याच्या वधाने तुझ्या मुलांत आनंदाचे वातावरण उत्पन्न 

झालेल ेहोते व पांडवांत दःुख व सूडाची भावना वृद्धींगत होत असत.े ते झाल्यावर त्या ददवसाचे 

युद्ध संपते.   

धृतराष्ट्र संजयाला हवचारतो, "अरे संजया, तो अजुवनाचा मुलगा लहान होता तरी त्याचा 

वध का केला गेला? ह ेऐकून माझ्या हृदयाचे तुकडे होत आहते. ह ेकाय होत आह ेकुरुवशांत ते 

मला समजेनासे झाले आह.े िहत्रयांचे कायव कू्ररतनेे भरलेले असते असें जे म्हणतात ते खरे आह.े 

सत्तसेाठी लहान मलुांची हत्त्या करण ेकोणत्या िात्रधमावत आह ेते मला समजत नाही. मोठ्याने 

मोठ्यांची हत्त्या करण ेमी समजू शकतो पण लहानांना मारणे कधीही मला मान्य नाही. मला 

सांग अरे गवळगणा, इतक्या योद्धध्यानी त्या लहान मलुाला कसे मारले ते मला सहवस्तरपण े

सांग. तो पांडव त्या चक्रवु्यहात एकटा हशरल्यानंतर काय झाले ते मला ऐकावयाचे आह.े 

ऐषारामत वाढलेला तो माझा नातू बापाच्या कामात हात घालतो ह्ाचे मला हवशेष वाटते. 

त्याचे बेडरपण कौतुकास्पद आह"े. 

संजय सांगतो, आपण हवचारता त्याची माहहती मी आपल्याला देत आह ेती नीटपणे ऐका, 

मी आपल्याला सांगणार आह,े कस ेतो युवक पांडव त्याची शस्त्र ंवापरत होता. त्याला हवजयाची 

शाश्वती होती. जसां तो त्या वु्यहात घुसतो तुझ ेयोद्ध ेघाबरून जातात. त्यांना समजत नाही त्याला 

कसे तोंड द्यावे. 

अहभमन्यू वध पवव भाग एकहतसवा संपला. 

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग बत्तीसावा 

सजंय पुढे सांगतो, ते पांच पांडव त्यांच्या अभूतपूवव पराक्रमाने व कृष्णाच्या मदतीने 

देवांसुद्धा अहजंक्य ठरल े होते. त्यांचे गुण, व्रतस्थता, कुलदकती, बुहद्धमत्ता, कतृवत्व, प्रहसद्धी, 

समृद्धता अशामुळें ते सदेव अहजंक्य राहहले होते. त्याना युहधष्ठीरासारखा गुणी ज्येष्ठ बंध ूलाभला 

होता. त्यांच्या वासना हनयंहत्रत होत्या त्यामुळे त्यांना कोणतीही वाईट शक्ती प्रभाहवत करू शकत 

नव्हती. त्यामुळे ते सदैव स्वगावचेच मानकरी ठरत होते. यम, भागवव आहण हभमसेन अस ेहतघ े

पाथावच्या बरोबरीचे समजले जात होते. ते त्यांने घेतलेल्या शपथा कधीच तोडत नव्हते. संयम, 

ब्रह्मचयव, सौंदयव, शौयव, बदु्धीमत्ता आहण दानशूरपणाह ेनकुलाचे गुण होते. सहदेवाचे गुण वेदाचा 

सखोल अभ्यास, वागण्यातील गांहभयव, सुमधूर वाणी, शांतप्रवृत्ती, धाडस असें होते. ते दोघ े

सािात आहश्र्वनीकुमार होते. ते सगळे उत्तम गुण अहभमन्यूमध्य े होते. कृष्णाचे अनेक गुण 

सुद्धानत्यात होते. तो भयंकर कृत्य करण्यात हभमाच्या बरोबरीचा होता. जे िहत्रयांना शोभतात. 

हनतीशास्त्रात तो युहधष्ठीराच्या सारखा जाणकार होता. त्याला उपजत बदु्धीने ते समजत होते. 

त्याच्या हपत्याचे सगळे गुण त्याच्याच तंतोतंतपणे आलले ेहोते. ससुंस्कृतपणात तो कोणाच्याही 

पेिा कमी नव्हता.  

धृतराष्ट्र हवचारतो, मला सांग अरे संजया त्या गुणा पांडवांचा वध कसा झाला. मला 

सहवस्तरपणे सांग.  

संजय पुढ ेसांगतो, जरा धीर धरा राजन, मी ते सगळे सांगणार आह.े द्रोणांनी चक्रवु्यह 

तयार केले होते. त्यात संरिणासाठी आपल्या बाजूचे सगळे मोठे राजे नेमललेे होते जे एक एक 

इंद्रासारखे शूर योद्ध ेहोते. त्यान चक्रवुयाहाच्या तोंडावर मोठे पराक्रमी राजे ठेवलेले होते. त्यांच्या 

अगावर लाल रंगाचे कपडे होते. त्यांच्या अगाला चंदनाचे गंध चोपडलेले होते. युद्ध हजंकण्याच्या 

तयारीने ते त्यांच्या हनयुक्त जागी सज्ज होते. दयुोधन त्याच्या फौजेच्या मध्ये सरुहित असा होता. 

त्याच्या पुढ े द्रोणांची फौज तैनात होती. त्यांच्या बाजूला जयद्रथ होता. त्यांच्या बाजूला 

अश्र्वत्थामा होता. त्याच्या संरिणात आपले तीस पतु्र सज्ज होते. जयद्रथाच्या ददमतीला गांधार 

सेना तैनात होती. त्यांचा प्रमुख होता शकूनी. त्याला सल्य व भुररश्रव मदत करण्यासाठी योजलले े

होते.  

त्यानंतर रणवाद्ये वाजू लागली व यदु्ध सुरू झाले त्या ददवसाचे. त्यांचे लढणे युगांताची 

आठवण करणारे होते.  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग तहेहतसावा  

संजय सांगत असतो, त्यानंतर पांडव हभमसेनाच्या नेतृत्वाखाली त्या चक्रवु्यहात 

हशरण्याचे ठरवतात. त्यामध्ये सत्यकी, चेकीतन, धृष्टदु्यम्न, कंुतीभोज, द्रपुद, अहभमन्यू, िात्रधमवन 

आहण वृहतिात्र, धृतकेतू, घटोत्कच, यधुमन्यू, हशखंडी, उत्तमौज, कौकेया बंधू, श्रींजय, द्रौपदीची 

पांच मुल,ं हशशुपालाचा मुलगा, नकूल आहण सहदेव अस ेयोद्ध ेत्यांच्या फौजांसह त्या चक्रवु्यहात 

हशरण्याची तयारी करतात. ते अचानकपणे त्यात मुसंडी मारत घसुतात. परंतु, अश्र्वत्थामा 

तयारीतच होता व तो त्या हल्ल्याला परुतो, उत्तर देतो. पांडवांना ते मागे ढकलतात. द्रोणांच्या 

बाणांच्या वषाववापुढे त्यांचा चालत नाही. तो प्रहतहल्ला असा होता कीं, पांचाल व श्रींजय 

त्याच्यापुढे रटकाव धरू शकत नाहीत. द्रोणांचा हल्ला परतवण्यासाठी युहधष्ठीर बरेच प्रयत्न करतो 

पण व्यथव. तो अहभमन्यूवर त्याच्या कुवतीपेिा जास्त जबाबदारी टाकतो. युहधष्ठीर त्याला सांगतो 

कीं, "माझ्या मलुा, तू अशाप्रकारे लढावयाचे कीं जेव्हां तुझा हपता परत येईल तेव्हां त्याला तुझा 

अहभमान वाटला पाहहजे. आपल्याला कळत नाही ह ेचक्र कसे फोडावयाचे. तू ककंवा अजुवन अथवा 

प्रदु्यम्न आहण कृष्ण ह ेचौघेच ते करू शकतील अस ेमला वाटत.े तू आम्हा सगळ्याना तसे आश्र्वासन 

दे कीं तू ते चक्र फोडहशल". ते युहधष्ठीराचे ऐकून तो हवनम्र पुतण्या त्याला बोलतो, "काळजा करंू 

नका काका, मी प्रयत्न करतो. मला ते कस ेफोडावयाचे ते माझ्या हपत्याने हशकवल ेआह.े त्या 

ज्ञानाचा आता उपयोग होणार आह.े परंतु, मी आत जरी गेलो तरी त्यातून बाहरे कस ेहनघावयाचे, 

मी हशकललेो नाही". युहधष्ठीर त्याला आत घसुण्याची आज्ञा करतो. तो बोलतो, "आत घुसून तू 

आमच्यासाठी वाट करून दे. मग आम्ही आत हशरतो. तू जसा जाहशल तसे आम्ही तुझ्या मागून 

येऊ". हभम त्यावर बोलतो, मी तुझ्या मागून यणेार आह.े तेथे असललेे कौरवांचे योद्ध ेआम्ही 

मारून टाकणार आहोत. अहभमन्यू बोलतो, "जसा दकटक ज्योतीकडे जातो तसा मी त्यात जाणार 

आह,े माझे काय होईल मला माहीत नाही. जे माझ्या लोकांसाठी योग्य आह ेते मी करणार आह.े 

त्यात कसलीच कुचराई होणार नाही ह्ाबद्दल हनशंक असा". आज मी माझ्या समोर येणारे सगळे 

मारून टाकणार आह,े त्यातून एक जरी हनसटला तरी ते मला नामुष्कीचे ठरेल. तस ेनाही केल े

तर मी माझ्या हपत्याचा मुलगा बोलणार नाही". असें बोलून तो त्या लोकांना आश्र्वासन देतो. 

युहधष्ठीर त्याला बोलतो, "तुला ह्ा बलाढ्य योद्धध्यांचे संरिण आह,े जसे कांहीं, साध्य, रुद्र, मरुत 

इंद्राला देतात, ककंवा वस,ु अग्नी अथवा आददत्य असावेत असे तुझ्या पाढी आहते. तू त्या चक्राकार 

वु्यहाला तोडण्याचे काम कर फक्त, बाकीचे आम्ही पाहून घेऊ. तुझी शक्ती वाढत जाओ". असा तो 

त्याला दवुा देतो.  



संजय पुढ ेसांगतो, ते बोलण ेझाल्यावर अहभमन्यू त्याच्या सारथ्याला सुहमत्राला सांगतो 

कीं, त्यांचा रथ द्रोणाच्या चक्रवु्यहाकडे घेऊन जा.                

अहभमन्यू वध पवव भाग तेहहतसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग चौहतसावा  

संजय पुढे सांगत असतो, युहधष्ठीराची आज्ञा झाल्यावर अहभमन्यू त्याचा रथ द्रोणांच्या 

चक्राकार वु्यहाकडे नेतो. अहभमन्यू स्वताला बोलत असतो, "अरे मदाव, पढुे जात रहा, पुढ ेजात 

रहा, पांडवांनी तुझ्यावर मोठा बोजा टाकला आह ेते यशस्वी करून दाखव. ही तुझी परीिा आह े

असे समज, एका िहत्रयाला तक्रार न करता आपले कतवव्य करावयाचे असते. गुरू द्रोण त्यांच्या 

हवद्येत हुशार आहते. त्याचे वु्यह फोडल ेतर माझी सववत्र वहाव्वा होणार आह.े त्याचा सारथी 

सुहमत्र त्याला बोलतो, "आपण आरामात वाढला अहात, अशा आव्हानांची आपल्याला सवय 

नाही. ते ऐकून अहभमन्यू त्याला हसत बोलतो, "अरे सुहमत्रा, हा द्रोण कोण आह ेरे, ते अफाट 

िहत्रयांचे जमाव पाहहलसे कां, त्या सगळ्यांना मी एकटा पुरून उरेन अशी शक्ती माझ्यात आह,े 

मला कमी समजू नकोस. मी ह्ा सैन्याच्या सहापट जास्त शक्तीमान आह ेह ेलिात घ ेअरे सुता, 

सुहमत्रा". 

"माझ्या मनात कधी हभती नसते, शत्र ूदकतीही मोठा असला तरी मला हभती हशवत नाही. 

मी हबनधास्त आह ेसमजलास कां. आता आपला रथ थटे द्रोणांकडे घेऊन जा". अशा ररतीने ते 

बोलत होते. ते बोलल्यानंतर तो त्याच्या तीन वषी घोड्ांना त्वरेने पुढे जाण्यासाठी चुचकारतो. 

ते वेगांने द्रोणाकडे पोहोचतात. त्याला वेगांने द्रोणांकडे जाताना पाहून कौरवांचे योद्ध ेत्याच्याकड े

जाऊ लागतात. त्याच्या मागून पांडवांच्या पलटणी जात होत्या. ते सगळे फार वेगांने पुढ ेसरकत 

होते. अहभमन्यू त्या कौरवांचा फडशा पाडत द्रोणांकडे जात होता. जस ेहसहंाचा छावा हत्तीच्या 

कळपावर चाल करून जावा. तुझे योद्धसेदु्धा कांहीं कमी नव्हते, ते सुद्धा त्याच्यावर व त्याच्या 

मागून यणेार् या पांडव फौजे वर बणांचा वषावव करत होते. युद्धाला रंग चढत होता. अनेक 

घोडेस्वार मरून खाली पडत होते जस े नेहमी अशा यदु्धात होते व त्यांचे घोड े ददशाहीनपणे 

कोठेतरी भरकटत धावत जात होते. त्या ददवशीचे युद्ध अहधकाहधक भीषण होत होते. द्रोणाच्या 

नजरेसमोर अहभमन्यू त्या चक्रवु्यहात अखरेीस यशस्वीपणे हशरला होता व त्याच्या मागून त्याचे 

सैन्य वेगांने आत घुसत होते. रणवाद्ये जोरां जोरांने वाजत होती. त्यात सैहनकांचे ओरडणे, त्यांच्या 

ककंकाळ्या अशा आवाजांने आसमंत भरल ेहोते. योद्धध्यांचे एकमेकांना ओरडून सांगण ेजस,े थांब 

थांब, ह्ाला धर, त्याला धर, मार, पकड, आपट अशा आरोळ्या ऐकू येत होत्या. हत्तींचे 

ककंचाळणे, घोड्ांचे हखकंाळणे असे हवहवध आवाज चहूकडून येत होते. त्याहशवाय हास्य कल्लोळ 

सुद्धा रठकरठकाणाहून ऐकू येत होते.  



कौरवांचे योद्ध ेअहभमन्यूवर तुटून पडतात. अहभमन्यूच्या बाणांपुढ ेत्यांचे कांहीं चालत नव्हते. 

त्यांने ठार मारलेल ेतुमचे योद्ध ेत्यांच्या हचलखतासह त्या मातीत पडलेल ेददसत होते. कांहींच्या 

हातात तलवारी, ढाली, धनुष्य अशी आयुध होती. कांहींच्या अंगावर उंची कातड्ाची वस्त्र होती, 

फाडललेी व रक्ताने माखललेी. तेथ ेमरून पडलेल्या सैहनकांच्या अंगाला लावलले्या सुगंधाचा 

दरवळ सववत्र पसरलेला होता. त्यांच्या अंगावरील दाहगने सववत्र हवखुरलेल े ददसत होते. त्या 

मौल्यवान दाहगन्यांकडे कोणी पहातसुद्धा नव्हते. रथावरील झेंडे फाटलेल े होते, त्याबरोबर 

असललेी रणसाधने मोडून गेलेली होती. अहभमन्यूचे मृत्यूसत्र जोरात चालू होते. अहभमन्यू 

त्याच्या धारदार बाणांने दकत्येक हत्तींना ठार मारल ेहोते. कौरवांच्या सैन्यात हवहवध प्रजातीचे 

घोडे होते जस,े कंबोज, वल्हीक ते वेगांने धावणारे अश्र्व आता मरून पडलेल ेहोते, त्यांच्या जीभा 

त्यांच्या तोंडातून बाहरे आलेल्या होत्या. कांहींचे डोळे बाहरे आलेले होते. त्या मेलेल्या प्राण्याना 

पाहून मांसभिक प्राणी मोठ्या संख्येने त्यांच्यावर तुटून  पडत होते. त्या हवजयामुळे तो पांडव 

फार खूष ददसत होता. अहभमन्यूने तुझ्या हतनही दलांचा म्हणजे रथदल, अश्र्वदल आहण हत्तीदल, 

पराभव केला होता.  

अजुवनाच्या मुलाचा हवजय असा होता जसा हत्रनेत्रचा झाला होता जेव्हां तो असरुांचा पराभव 

करतो. सववत्र पाईक सैहनक मरून पडलेल ेददसत होते. एकट्या हातांने ते त्याने साध्य केल ेहोते. 

देवांचा सेनापती स्कंध जसा लढत होता तसा तो लढत होता. तुझे मलुगे व योद्ध ेअवाकु्  होऊन 

एकमेकांची तोंड पहात होते. त्यांना कळत नव्हते कीं, ह्ा सभुद्रा पतु्राला कस ेआवरावे. तुझ्या 

मुलांच्या अंगाला घाम फुटला होता. कांहीं रणभूमी सोडून जाण्याच्या हवचारात होते. त्यांचे 

जखमी मलु ंतेथेच टाकून ते तेथून पोबारा करण्याच्या तयारीत ददसत होते. यदु्धभमूी सोडून ते 

जात होते.  

अहभमन्यू वध पवव भाग चौहतसावा संपला. 

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग पस्तीसावा  

संजय पुढ े सांगतो, तुमचा मुलगा दयुोधन ते पहातो कीं, त्याची भावंडं रणभूमी सोडून 

जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचा संताप अनावर होतो. दयुोधन स्वतः अहभमन्यूवर चाल करून 

जाण्याच्या हवचारात ददसतो, ते पाहून द्रोण इतर कौरवांना सांगतात कीं, तुमच्या राजाला 

आवरा. ते नाहीतर मारला जाईल आपल्या सगळ्यांच्या नजरे समोर. त्याला आवरा नाहीतर ह े

युद्धा आजच संपल ेअसे समजावे लागेल. ते ऐकल्यावर जे दयुोधनाचे चाहते होते ते त्याचे मन 

वळवण्यासाठी त्याच्याकडे जातात. त्याला घरेाव घालून पुढ े जाण्यापासून थांबवतात. त्या 

त्याच्या हमत्रात कृप, कणव, कृतवमवन, शकूनी, भरुरश्र्वर, वृहद्वल, सल्य, पौरव, वृषसेना होते. ते 

अहभमन्यूवर चाल करतात. अहभमन्यूला ते आवडत नाही कीं, त्याची हशकार कोणी काढून घ्यावी. 

अहभमन्यू एक हसहंगजवना करतो. त्याच्या बाणांच्या वषाववामुळें ते तुझ ेवीर मागे सरकतात. परंतु, 

आता द्रोण स्वतः त्यांच्यात सामीव होतात व अहभमन्यूवर चाल करतात. परंतु, आपला चुलत 

नातू त्या हल्ल्याला यशस्वीरीत्या परतवतो. ते त्याचे युद्ध कौशल्य पाहून आकाशातील देव आहण 

ऋषी संतुष्ट होतात. तुझे मुलगे व नातू त्याच्यावर हवषारी बाण मारण्यास सुरूवात करतात. तरी 

तो अजुवनाचा मुलगा त्यांना आटपत नाही. असें ददसत होते कीं, अहभमन्यूचे छोडेखानी सैन्य एका 

बाजूला व हवरुद्ध बाजूला तुझे अफाट सैन्य. ते दषृ्य पहाण्यासारख े होते. कोणीही हार 

मानावयाला तयार नव्हते. त्यात दःुशाह अहभमन्यूला नऊ बाण मारतो. दःुशासन दकत्येक बाण 

मारतो. कृप तीन मारतात, द्रोण सतरा मारतात. कृतवमवन सात, वृहद्वल सत्तर, हवहवंसती सात, 

अश्र्वत्थामा सात, भुररश्र्वर तीन सल्य सहा,शकूनी दोन दयुोधन तीन असें बाण त्यांच्या कडून 

अजुवनाच्या मुलाला मारले जातात. ते सगळे पचवून तो मदव योद्धा त्याच्या रथात आनंदात नाचत 

होता. त्याला जे यश हमळाले होते त्याचा त्याला फार संतोष झाला होता अस ेस्पष्ट ददसत होते. 

तुझे मुलगे त्याला घाबरवण्याचा हजतका प्रयत्न करत होते हततका तो उलट जास्तच धीट होत 

होता. त्याने ते चक्रवु्यह पुरते फोडललेे होते. अहभमन्यू त्याच्या उमद्या घोड्ांच्या मदतीने त्या 

रणांगणात चौफेर उधळत होता. तो तुझ्या अस्मकाच्या मुलाला अडवतो. अस्मक अहभमन्यूला 

दहा बाण मारतो आहण बोलतो, "थांब, थांब", परंतु अहभमन्यू त्याच्या चपळाईने त्याच सववस्व 

नष्ट करतो व त्यालासदु्धा ठार मारतो. अस्मकाचा मुलगा मलेलेा पाहून तुझे सैन्य मागे दफरते. ते 

एकहत्रतपणे अहभमन्यूवर बाणांचा वषावव करू लागतात. त्यामध्ये कृप, कणव, द्रोण, शकूनी, सल्य, 

साल, भुररश्र्वर, कृथ, सोमदत्त, प्रतदवन, हवहवंसती, वृषसेन, शुसेन, कंुडवेदीन, वृंदारक, लहलत्थ्य, 

प्रवाहू, दीधवलोचन, दयुोधन असें होते. अहभमन्यू त्या सगळ्यांना बाण मारून जखमी करत होता. 



त्याचा एक बाण कणावला लागतो तो त्याच्या शरस्राणातून आरपार जातो. त्यामुळे कणावला फार 

त्रास होतो. तो त्या माराने थरथरू लागतो. त्यानंतर अहभमन्यू तुझ्या तीन मलुांना ठार मारतो, 

सुशेना, दीघवलोचन आहण कंुडवेदीन. कणव त्यातून सावरत अहभमन्यूला पांच व नंतर पंचवीस बाण 

मारतो. अश्र्वत्थामा त्याला वीस व कृतवमवन सात बाण मारतात. त्या बाणांने भरलेला अजुवनाचा 

सुपुत्र रथातून खाली रणांगणात कोसळतो. सगळ्यांना वाटते कीं तो यमाच्या घरी गेला. 

अहभमन्यू त्यातून उठतो व सल्यावर बाणांचा मारा करतो. सल्यसुद्धा त्याला त्याच्या शस्त्राने 

मारतो. अहभमन्यू सल्याला वमी घाव घालतो. सल्य रथातच बसतो. त्यांचे सैहनक रणांगण सोडून 

जाऊ लागतात. द्रोण ते पहात असतात. मनातून ते संतुष्ट असतात कारण त्यांना पांडवांची जीत 

व्हावी असेंच वाटत होते. ते पाहून अहभमन्यूचे हपतर त्याची वहाव्वा करत असतात स्वगावतून. 

सगळे ऋषी, चरण, साध्य त्यात सामील असतात.  

अहभमन्यू वध पवव भाग पस्तीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग छत्तीसावा  

धृतराष्ट्र संजयाला हवचारतो, "मला सांग अरे सजंया, अहभमन्यू माझ्या शूरवीर योद्धध्यांचा 

नाश करत असतांना माझे लोक काय करत होते"?  

संजय सांगू लागतो, ऐका महाराज, अहभमन्यू त्याच्या यदु्धकौशल्याचे परुावे देत असतांना 

तुमचे योद्ध ेद्रोणाच्या सरंिणात होते. जेव्हां सल्याच्या रथाचा चुराडा अहभमन्यूने केला व सल्य 

हतबल झाला तेव्हां त्याचा धाकटा भाऊ संतापला, अहभमन्यूवर चाल करून गेला. परंतु, 

लवकरच अजुवनाचा मुलगा त्याचे डोके धडापासनू वेगळे करतो व तो सल्याचा भाऊ मरून पडतो. 

अहभमन्यूचे शस्त्रसंधान इतके नेमके व अचूक होते कीं, ते कस ेघडल ेतेसदु्धा इतराचं्या लिात येत 

नाही. अहभमन्यू भलताच वेगवान होता त्याच्या हतरंदाजीमध्ये. त्याच्या तोडीचा कोणीही नव्हता 

तुमच्या सैन्यात. ते ज्या झपाट्याने घडल ेकीं, त्यामुळें तुझ्या सैन्याने धसका घेतला. अहभमन्यूचे 

शौयव पाहून स्वगावतील सगळे आनंदाने "वाहव्वा", "वाहव्वा" करत होते. सल्याचा भाऊ मारला 

गेल्यानंतर अनेक नावाजलेल ेयोद्ध ेजे तुमच्या बाजूने लढत होते ते एकत्र येतात व अहभमन्यूवर 

हल्ला करतात. त्यातील कांहीं रथात होते कांही घोड्ावर होते, कांही हत्तीवर आहण कांहीं 

पायीच होते. त्यांच्याकडे हवहवध प्रकारची शस्त्रं अस्त्र होती. त्यांच्यामुळें मोठा आवाज होत होता. 

ते ओरडून बोलत होते, "आम्ही तुला आता सोडणार नाही"! ते ऐकून अहभमन्यू हसत होता. 

अहभमन्यू त्याला हमळालले्या हवहवध दैवी शस्त्रांचा वापर करत होता. त्यातील कांही वासुदेवांने 

ददली होती व कांही त्याच्या हपत्याने, धनंजयाने ददलेली होती. तो मोठ्या प्रमाणात नरसंहार 

करत होता. त्याच्यावर टाकललेी जबाबदारी तो प्रामाहणकपणे पूणव करत होता. त्याला थकवा, 

जो योद्धध्याचा खरा शत्रू असतो अहजबात, जाणवत नव्हता. त्या उलटपिी त्याचा उत्साह 

िणोिणी वाढत होता. तो न रागावता तुझ्या योद्धध्यांचा परामशव घेत होता. ते मारल ेजात होते. 

जसे सूयावचे दकरण त्याच्यातून सरळ बाहरे येतात तसे त्याचे बाण त्याच्या धनुष्यातून सरळ बाहरे 

येत होते. तो स्वताभोवती गोल दफरत होता व त्यामुळें चौफेर बाणांचा वषावव होत होता. 

द्रोणांसमोर ते सगळे घडत होते. तुझे सैहनक रणभमूी सोडून पळून जात होते. द्रोण ते पहात होते, 

त्यांना त्या युवकाचे कौतुक वाटत होते असें ददसत होते कारण ते एवढे झाले, तरी ते रागावलेल े

ददसत नव्हते. 

अहभमन्यू वध पवव भाग छहत्तसावा संपला.  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग सदोहतसावा 

धृतराष्ट्र बोलतात, "माझे काळींज धडधडत आह.े एका बाजूला अहभमन्यूबद्दल अहभमान 

वाटत असतांना दसुर् या बाजूला माझ्या कुचकामी योद्धध्याबद्दल घृणा वाटते. ह ेअसे मला पाहावे 

लागते ह्ाची शरम सदु्धा वाटते. हा पंडुचा नातू दसुरा स्कंध आह,े तो कुरु वंशाचा कुलदीपक आह े

ह्ाचा मला साथव अहभमान वाटत आह.े त्याच वळेी तो माझ्याच मुलांना मारत आह ेह्ाचे वैषम्य 

सुद्धा वाटत आह.े ह ेहोत आह ेकारण माझा तो नालायक पुत्र यदु्ध मागत होता.    

संजय बोलतो, मी आपल्याला त्या समराचे वणवन करून सांगणार आह ेज्यामध्ये हा एकटा 

दकत्येकांना कसा भारी जात होता ते समजेल. रथात उभा तो अजुवनाचा मुलगा, वेगांने बाण चौफेर 

फेकत असतो. त्याचे बाण नेमके लक्ष्य गाठत होते. त्याचे हनणवय तो वगेांने घेऊ शकत होता. 

त्यामुळे प्रहतस्पध्यावच्या आधी तो त्याला मारत असें. तो द्रोणांपेिा जास्त जलदपण ेबाण फेकत 

असल्यामुळे द्रोण, कणव, कृप असे मातबर योद्ध े त्याच्या पुढे थकत होते. तेच होत होते इतर 

हनष्णात योद्धध्यांच्या बाबत. जसें, सल्य, कृतवमवन, वृहद्वल, दयुोधन, सोमदत्त, शकूनी त्यांच्या 

फौजांहनशी हरत होते. त्वरीत हनणवय घणेे, अचूक नेम, वेगवान भडीमारा आहण सवावत महत्वाचे 

म्हणजे थकवा न येण ेअशा उत्तम गुणांमुळें अहभमन्यू त्या सगळ्या वदृ्ध योद्धध्याना पुरून उरत 

होता. ते वदृ्ध योद्ध ेत्याच्या हशताफीवर प्रसन्न झाल ेहोते. अशा अजुवन पतु्राला ठार माऱण्याची 

कल्पना त्यांना कदाहचत रुचत नसावी म्हणून ते जास्त करून बघ्याची भूहमका करत होते अस े

वाटत होते. ते एकमेकांत बोलत होते, "तो पहा सभुदे्रचा मुलगा पाथांचे काम करत आह"े. त्याच्या 

पराक्रमामुळें त्याचे सगळे काका प्रसन्न झाल े होते. सगळेच अहभमन्यूच्या पराकमाववर संतुष्ट 

झालेल ेहोते. कोणी सांगत होते कीं, जर तो ठरवले तर सगळे कौरव तो मारू शकतो पण त्याच्या 

मारण्या वरून असे ददसते कीं तो सगळ्यांना मारू इहच्छत नाही. हवशेषकरून तो वहडलधायावना 

त्याच्या भडीमारातून वगळत आह.े दयुोधन, कणव, वल्हीक, दःुशासन, सल्य सगळे पहातात कीं, 

द्रोण त्याला हात लावत नव्हते. ते इतरत्र बाणांचा वषावव करत होते. ते समजतात कीं, अहभमन्यू 

त्यांच्या पट्टहशष्याचा सपुुत्र आह ेम्हणून ते त्याला एका प्रकारे अभय देत आहते. द्रोणांपुढे कोण 

रटकणार? सािात यमसदु्धा त्यांच्या तावडीतून सुटणार नाही मग हा मलुगा कसा वाचत आहे? 

त्याचे उत्तर ते सगळे समजून होते. द्रोणांकडून अभय प्राप्त झालेला अहभमन्यू जास्तच भीषण 

झाला होता. दयुोधन त्यांना सांगतो, "आता झाले ते कौतुक पुरे झाले हा आपला शत्रू आह ेव 

त्याला जर द्रोण मारणार नसतील तर कोणी दसुरा मारेल नाहीतर आपल्याला हार मानावी 



लागेल". ते हनहश्र्चत झाल्यावर द्रोणांच्या आज्ञचेी वाट न पहाता त्यांतील कांहीं ज्येष्ठ योद्ध े

अहभमन्यूवर जोराचा हमला करतात. दःुशासन त्याच्या मोठ्या भावाला बोलतो कीं, "मी ह्ा 

मुलाला पांडवांच्या समि ठार मारू इहच्छतो. जसे राहू सूयावला खातो तसा मी ह्ा अजुवनाच्या 

मुलाला खाणार आह.े त्या दोघा कृष्णांना जेव्हां समजेल कीं, मी अहभमन्यूला ठार मारले तेव्हा ं

ते दोघे दःुखाने स्वताहून यमाकडे जातील अस े मला वाटते. तस े झाल े तर सगळे पांडव त्या 

मागोमग यमाकडे जातील व आपल ेकाम सोपे होईल".   

ते बोलल्यानंतर दःुशासन अहभमन्यूवर बाणांचा वषावव करू लागतो. दःुशासन हचडलले्या 

हत्ती सारखा झाला होता. अहभमन्यू मात्र शांतपण ेत्याला प्रत्यूत्तर देत होता. दोघे हनष्णात योद्ध े

होते. त्यांचे रथयुद्धाचे ज्ञान तुल्यबळ होते. त्यावेळी हवहवध रणवाद्ये वाजू लागतात. जी 

योद्धध्यांना लढण्यात उत्तजेन देण्यासाठी वाजवली जातात. त्यात, पनव, मृदंग, दुंदभूी, क्रकचा, 

अनघ, तुतारी, झांज अशी दकत्येक होती. त्याहशवाय योद्ध ेओरडून साथ देत होते ते वेगळे.    

अहभमन्यू वध पवव भाग सदोहतसावा संपला.  

  

  



अहभमन्य ूवध पवव 

भाग अडतीसावा  

संजय पुढ ेसांगत असतो, अहभमन्यू त्याचे पाय बाणांच्या जखमाने दखुावले गेल ेअसतांना 

सुद्धा हसत हसत दःुशासनाला बोलतो, "नहशबाने माझ्यापुढे तो दषु्ट नराधम आला आह ेज्यांने 

सभेत माझ्या काकांचा अपशब्द वापरून अवमान केला होता. कपट कारस्थान करून त्या 

शकूनीच्या मदतीने तुम्ही माझ्या काकांना फसवले होते, त्या सगळ्याची कटू फळ आपण सगळे 

लवकरच अनुभवणार अहात. म्हणून मी सगळ्यांच्या पुढे त्याची हशिा देणार आह ेतुम्हाला. तसे 

करून मी हभम काकांच्या एका ऋणातून मुक्त होणार आह.े मी हयात असतांना तू जीवंत सुटणार 

नाहीस". तसे बोलत असतांना त्वरेने अहभमन्यू एक धारदार बाण दःुशासनाच्या छातीत मारतो 

जो आरपार जाऊन त्याच्या खांद्यातून बाहरे येतो. त्यानंतर आणखीन कांहीं बाण तो त्याच्यावर 

मारत असतो. त्या अचानक झालले्या हल्ल्याने दःुशासन त्याच्या रथात कोलमडतो व बेशदु्ध होतो. 

त्याला रणभमूीतून हलवले जाते. ते पाहून पांडवांकडील लोक मोठ्या मोठ्याने ओरडून 

अहभमन्यूचे कौतुक करतात. पांडवांकडील रणवाद्ये जोराजोराने वाजू लागतात. त्याने उत्तेहजत 

झालेले द्रौपदीचे पांच, सत्यकी, धृष्टदु्यम्न, हशखडंी, केकया, धृष्टकेतू, व मत्स्य देशातील योद्ध,े 

श्रींजयांचे योद्ध ेयुहधष्ठीराच्या नेतृत्वाखाली असे सगळे कौरवांवर तुटून पडतात. ते सगळे द्रोणाचे 

चक्रवू्यह फोडण्यासाठी पढुे जातात. ते पांडव हवजयाच्या अपेिेने युद्ध करत असतात.  

ते पाहून दयुोधन तुझा मलुगा कणावला बोलतो, "ते पहा राधासुता, आपला एक बुलंद योद्धा 

अहभमन्यूने बाद केला आह.े पांडवांचा जोर वाढला आह.े ते अहभमन्यूला संरिण देणार आहते 

असें ददसते". ते ऐकून रागावलेला कणव पांडवांवर बाणांचा वषावव अहभमन्यूवर करू लागतो. 

पराक्रमी अहभमन्यू कणावला बाणांने भोसकतो. तुमच्या पैकी कोणीही त्या पुढे यणेार् या पांडवांना 

थांबवू शकत नाही. कणव अहभमन्यूला शेकडो बाण मारतो. त्याला अहभमन्यूला बाद करावयाचे 

असते. कणव एकेकाळचा भागववाचा हशष्य त्या अहजंक्य अहभमन्यूवर सारखा बाण फेकत असतो. 

परंतु, त्या बाणांचा अजुवनाच्या मुलावर कांहींही पररणाम झाललेा ददसत नाही. अहभमन्यू तुमच्या 

अनेक योद्धध्यांचे धनुष्य मोडून तोडून टाकतो व नंतर पुन्हा कणावकड े वळतो. तो कणावच्या 

डोक्यावरील छत्र, ध्वज, त्याचा दांडा आहण त्याचे घोडे बाद करतो. ते करत असतांना तो हसत 

असतो. कारण तो ते सहजपणे करत होता. त्यानंतर तो कणावचे धनुष्य मोडून टाकतो. ते जहमनीवर 

पडते. कणावची ती अवस्था पाहून त्याचा धाकटा भाऊ वृषसेना अहभमन्यूवर चाल करतो. पांडवांचे 



कडील रणवाद्ये जोरा जोराने हवजयाची धून वाजवू लागतात. त्यामुळें तुझ्या गटातील लोक फार 

हचडतात परंतु कांहीं करू शकत नाहीत.  

अहभन्यू वध पवव भाग अडतीसावा संपला. 

अहभमन्य ूवध पवव  

भाग एकोण चाळीसावा 

संजय पुढ ेसांगतो, वृषसेन अहभमन्यूवर बाण मारतो. अहभमन्यूची छत्री पाडतो. त्याच्या 

सारथ्याला व घोड्ाना बाण मारून जखमी करतो. ते पाहून तुमच्याकडील योद्ध ेआनंद व्यक्त 

करतात. त्यानंतर अहभमन्यू त्याच्या एका बाणांने वृषसेनाचे डोके उडवतो. तो वृषसेन मरतो. 

कणव ते पाहून थक्क होतो. आता अहभमन्यू इतर योद्धध्यांकडे वळतो. तेथ े असलले े घोडेस्वार, 

हत्तीदल ह्ांचा तो समाचार घेऊ लागतो. कणावला त्याच्या भावाच्या मृत्यूचा धक्का सहन न 

होणारा होता. पांडवांच्या फौजा व अहभमन्यूचे शौयव ह्ामुळें द्रोणाचे चक्र वू्यह फुटल ेहोते. त्या 

भडीमारामुळे तुमचे सैन्य रणभूमी सोडून जाऊ लागल ेहोते, फक्त जयद्रथाचे सैन्य उरलेल ेहोते. 

ते पाहून अहभमन्यू त्याचे शंख ूवाजवू लागतो. त्यानंतर तो उरलेल्या तुमच्या फौजांची कत्तल करू 

लागतो. त्यात हत्ती, घोडे व त्यावरील स्वार होते. त्या मारामुळे उरलले ेतुमचे सैन्यसदु्धा पळून 

जाऊ लागले होते. तुडललेे हात, पाय त्यातून हनसटून पडलेल ेदाहगने ह्ांचा नुसता खच झाला 

होता त्या रणभूमीवर. मृतांबरोबर रथाचे तुटलेल े भाग सदु्धा सववकडे पडललेे ददसत होते. 

अहभमन्यू मारत असताना ओरडणार् या राजांचे व त्याचं्या मुलांचे ककंचाळणे सववत्र ऐकू येत होते. 

तुमचे सैन्य फार मोठे होते व ते कापरासारखे जळून जात होते. तो इंद्राचा नातू त्या रणांगणात 

दपुारच्या सूयावसारखा तळपत होता.  

अहभमन्यू वध पवव भाग एकोणचाळीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग चाळीसावा 

धृतराष्ट्र बोलतो संजयाला, "कौतुकास्पद आह ेकीं, वैभवात आरामशीर जगलेला पंडुचा नातू 

युद्धात एवढे शौयव गाजवत होता. तो युहधष्ठाराच्या सैन्याचा मेरुमणी ठरला होता. इतक्या लहान 

वयात ह्ाची करावी तेवढी ताररफ कमीच पडले. मला सांग संजया, त्याच्या तोलामोलाचा 

एकतरी योद्धा पांडवांच्या गटात तुला ददसला कां"?  

संजय बोलतो, युहधष्ठीर, हभमसेन, हशखंडी, सत्यकी, नकूल, सहदेव, हवराट, द्रपुद, धृष्टकेतू 

आहण त्यांच्या सैना कौरवांवर चाल करून जातात ज्या मागावने अहभमन्यू गेला होता. तो धडाका 

पाहून तुझ्या सैन्याने माघार घेण्यास सरुूवात केली होती. परंतु, हसंधचा राजा व तुमचे जावई 

जयद्रथ त्यांना अडवतात. महान धनुधावरी वदृ्धाित्र त्याची दैवी आयुध वापरत पांडवांना अडवू 

लागला होता.  

धृतराष्ट्र बोलतो, "मला वाटते अरे संजया, ते एक मोठेच आव्हान हसंधच्या राजाने आपणहून 

घेतललेे होते. मला त्याचे कौतुक वाटते. मला सांग त्या माझ्या जावयाने कोणता मोठा पराक्रम 

केला त्या युद्धात. मला सांग त्याने कोणते तप केले होते व कोणते यज्ञ केले होते ज्यामुळें त्याला 

पांडवांशी दोन हात करण्याची हहम्मत प्राप्त झाली.  

संजय सांगू लागतो, एके काळी जेव्हा पांडव वनात रहात होते तेव्हां तुझ्या जावयाने 

द्रौपदीची कळ काढली होती. तो हतला पळवू पहात होता. तेव्हां त्याला हभमाने व अजुवनाने पकडून 

त्याची हनभवत्सना केली होती. त्यामुळें हवलिणपणे जयद्रथ संतापला होता व पांडवांचा सूड 

उगवण्यासाठी तो महादेवाची तपस्या करू लागला होता. मोठे वैराग्यपूणव असें तप तो करत 

राहीला. उपोषणामुळे त्याच्या अंगाच्या काड्ा झाल्या होत्या. कठोर तप केल्यामुळे त्याला 

एकदाचे महादेव प्रसंन्न होतात, हवचारतात, त्याला काय पाहहजे? जयद्रथ त्यांच्याकडे एकच वर 

मांगतो कीं, तो पांडवांच्या मरण्यास कारणीभूत व्हावा. त्याला महादेव वर देतात की, एक अजुवन 

सोडून बाकीच्यांना तो मारू शकेल. ते त्याला स्वप्न पडलेल ेहोते. प्रत्यि महादेवाचे दशवन त्याला 

झालेले नव्हते. त्यानंतर तो समजतो कीं, त्याच्यावर महादेवाची कृपा आह ेव त्या समजूती खाली 

तो पांडवांना आव्हान देत असतो. त्याच्या उत्तेजनामुळे त्याचे िहत्रय यदु्धासाठी तयार होतात. 

अशाररतीने तुमच्या जावयाने ते आव्हान स्वीकारलेल ेहोते. तो त्याची फौज घेऊन पांडवांवर 

चाल करून जातो जेथे यहुधष्ठीर होते. 



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग एकेचाळीसावा 

संजय पुढे सांगतो, अहो राजन, आपण मला हवचारत होता, जयद्रथाच्या हहम्मती बाबत, ते 

सांगतो, नीटपण ेऐका, त्याचा रथ सवव प्रकारच्या आयुधाने सज्ज होता. त्याच्या ध्वजावर जरीमध्य े

काढलेले वराहमुद्रा होती. त्याच्या डोक्यावर पंखे बसवललेे होते जे त्याला वारा घालत असत, ते 

राजा असल्याचे हचन्ह समजले जात होते हसधं मध्ये. त्याच्या रथावर निीकाम केल ेहोते व त्यात 

रत्न, माणकं अस ेमौल्यवान खडे बसवललेे होते. त्याच्याकडे शस्त्र साठा हवपूल होता. चक्रवु्यहात 

त्याची नेमणूक होती जेथून अहभमन्यू त्यात हशरला होता. आता सांगतो पुढे काय झाल ेते. तो 

सत्यकीला तीन बाण मारतो. दषृ्टदु्यम्नाला साठ बाण मारतो. वृकोदराला आठ मारतो. द्रपुदाला 

पांच व हशखंडीला दहा मारतो. कैकेयाना पांच मारतो. जयद्रथ द्रौपदीच्या पाच मुलांना प्रत्येकी 

तीन बाण मारतो. युहधष्ठाराला सत्तर बाण मारतो. ते फारच कौतुकास्पद झाले होते. पांडवांच्या 

सैन्यावर तो बाणांचा वषावव करतो व त्यात दकत्येक मरतात. युहधष्ठीर त्याचा हतरकमटा मोडून 

टाकतो. जयद्रथ नवीन धनुष्य घेतो व युहधष्ठीराला दहा बाण मारतो. हभम त्याच्या लोखंडी 

भारीभाक्कम बाणांने त्याचे धनुष्य आहण घोडे बाद करतो. जयद्रथ आणखीन एक धनुष्य घेऊन 

हभमाचा ध्वज पाडतो. हभम सत्यकीच्या रथात चढतो. ते पाहून जण ूहजंकलो आहोत अशा थाटात 

तुझे सैहनक आनंद व्यक्त करतात. तो एका हातांने पांडवांना अडवत असतो त्याचे कौतुक होते. 

मत्स्य, पांचाल, कैकेया, पांडव त्याला हटवण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु, त्याना त्यात यश 

येत नव्हते. द्रोणांनी तयार केललेे चक्रवु्यह तोडण्याचा प्रयत्न करणार् या सगळ्याना जयद्रथ अडवत 

होता. त्याला ते करता येत होते कारण त्याला महादेवाचा वर प्राप्त झाला आह ेअसा त्याचा समज 

होता, त्याबद्दल मी आपल्याला आधी सांहगतल ेआह.े  

अहभमन्यू वध पवव भाग एकेचाळीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग बेचाळीसावा  

संजय पुढे सांगत असतो, जसे हसंधचा राजा पांडवांचे आक्रमण अडवतो, त्यावेळी जे युद्ध होते 

त्या दोघा पिांत ते भीषण होते. तो अहजंक्य अहभमन्यू कौरवांच्या सैन्याच असा दफरत होता जस े

एकादा देवमासा सागरात स्वच्छंदपणे हवहार करत असतो. त्याच्या बाणांच्या पावसाने कौरवांचे 

सैन्य बेजार झाल ेहोते. त्याला तुझ्या सैन्याने चहोबाजूने घेरलेल ेहोते परंतु, त्याला त्याची हभती 

वाटत नव्हती. ते पाहून अहभमन्यूचा सारथी त्यांचा रथ वेगळ्या रणिेत्रात घेऊन जातो. तो 

कौरवांचा घेराव कसा तोडतो ते पहाण्यासारख ेहोते. सगळे आकाशात बसलेल ेते पाहून त्याच्या 

सारथ्याचे कौतुक करतात. अहभमन्यूची आघाडी पाहून हचडलेला महाबली राजा वसतीय, त्याला 

आव्हान देतो. वसतीय अहभमन्यूला बोलतो जोवर मी आह ेतोवर तुला जाऊ देणार नाही. अस े

तो बोलत असतांना अहभमन्यू त्याच्यावर जोरांने मोठ्या बाणांचा वषावव करतो. ते बाण 

वसतीयाच्या हचलखतातून आरपार जाऊन त्याच्या अगातून बाहरे पडतो. त्याबरोबर वसतीय 

जहमनीवर कोसळतो, तो मरतो. वसतीय मलेा ह ेकौरवांना समजते. त्यामुळें त्याचे चाहते अनेक 

िहत्रय भयंकर संतापतात. ते अहभमन्यूचा वध करण्याचे ठरवतात. त्यानंतर एका बाजूला 

अहभमन्यू व दसुर् या बाजूला ते िहत्रय असे यदु्ध सरुू होते. फाल्गुनीचा मुलगा ते आव्हान सहजपण े

स्वीकारतो. तो त्या मोठ्या िहत्रयांचे हात पाय तोडून टाकतो. सगळीकडे त्यांचे अवयव हवखरूलले े

ददसत होते, तो हत्याकांड फारच भीषण होते. जे एकेकाळी मोठे योद्ध ेम्हणून नावाजलेल ेहोते ते 

आता तेथे मरून पडललेे ददसत होते. त्यांच्या बरोबर त्यांचे घोडे, हत्ती, सारथी असें सगळे मरून 

पडलेल ेददसत होते. जेव्हां तो त्याचे धनुष्य घेऊन स्वतः भोवती दफरत बाणांचा वषावव करत असें 

त्यावेळी त्या बाणांच्या झुंडीमुळे तो ददसत नस.े  

अहभमन्यू वध पवव भाग बेचाळीसावा संपला. 

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग त्रचेाळीसावा  

संजय पुढ ेसांगत असतो, प्रहतस्पध्यांचे जीव मारत तो अजुवनचा मुलगा जो स्वतः यम बनला 

होता त्याची ताकद इंद्रासारखी झाल्याचे वाटत होते. कौरवांची धांदल त्याने उडवली होती 

त्यामुळें तो हवशेष तेजस्वी ददसत होता. तो सत्वश्रवाला पकडतो, ते पाहून तुझे दकत्येक योद्ध े

त्यांची हवहवध आयुध घऊेन त्याच्यावर चाल करतात. त्यांना अहभमन्यूला ठार मारावयाचे असत.े 

त्यांच्यात चढाओढ लागते पहहला कोण अहभमन्यूला मारण्यासाठी जाणार. ते सगळे एकहत्रतपणे 

त्याच्यावर जातात. ते असे ददसत होते जस ेदेवमाशांवर अनेक छोट्या माशांनी हल्ला करावा व 

देवमाशाने त्यांना सहजपणे मारून टाकाव.े त्यावेळी मद्रदेशाचा राजपतु्र रुकमराठा आपल्या 

फौजांना सांगतो, "अरे मदावनो त्याला हभऊ नका. तो तुमचे कांहीं वाकड ेकरू शकणार नाही". मी 

त्याला जीवंत पकडणार आह.े तसे बोलून तो रुकमराठा अहभमन्यूवर चालून जातो. अहभमन्यूला 

तो दोनही हातांना प्रत्येकी तीन अस ेबाण मारतो. अहभमन्यू त्याचे दोनही हात छाटून टाकतो, 

त्याचे डोके असे उडवतो कीं त्याचे डोळे बाहरे येतात. रुकमराठा मरतो. जो त्याला ठार  

मारण्याची गोष्ट करत होता तोंच मेला होता. ते पाहून सल्याचा पराक्रमी मुलगा ते आव्हान 

घेण्यासाठी पुढ ेहोतो. त्याचे अनुभवी योद्ध ेअहभमन्यूला घेरतात. ते पाहून दयुोधनाला आनंद 

होतो. ते राजपुत्र अहभमन्यूवर बाणांचा असा वषावव करतात कीं त्यात तो ददसेनासा होतो. ते 

असंख्य बाण त्याला सवांगाला टोचत असतात. त्यामुळें तो फार रागावतो. त्यावेळी तो गंधवव 

अस्त्र वापरतो. त्यामुळे भ्रम उत्पन्न होतो. ते अस्त्र अजुवनाने गंधवव राजा तंुव्रू कडून हमळवलेले होते. 

त्यांना समजेना अहभमन्यू कोठे आह.े असा त्या भ्रम अस्त्राचा प्रभाव होता. जेथ ेपहाल तेथ ेत्यांना 

अहभमन्यू ददसत होता. त्यामुळे त्यांचा गोंधळ उडत होता. त्या राजपुत्राचें बाण भलतीकडे जात 

होते व त्याचा फायदा अहभमन्यूला होत होता. तो त्यांचे हशरच्छेद करत होता. त्या शभर 

राजपुत्रांना तो यमाच्या घरी पाठवतो. ते पाहून दयुोधनाला काळजी वाटू लागते कीं ह्ाचे आता 

काय करावयाचे? त्याला अहभमन्यूचा बाण लागतो. तो युद्धातून दरू होतो. अहभमन्यू वध पवव 

भाग त्रेचाळीसावा सपंला.            

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग चव्वेचाळीसावा  

धृतराष्ट्र संजयाला बोलतो, तू मला ती एक हवरुद्ध अनेक, प्रसंगाची माहहती सांहगतलीस ती 

फारच रोचक आह.े त्या लहान मुलाचे धाडस, त्याची हहम्मत सगळेच कुरु घराण्यासाठी 

अहभमानाचे आह.े ते आपल्याच लोकांसाठी खचव झाले त्याचे मला अतीव दःुख होत आह.े त्यात 

मला हवशेष आश्र्चयव वाटत नाही कारण चांगुलपणा व पाहवत्र्य सांभाळणार् यांच्या मध्य ेअशी 

अचंहबत करणारी कुवत असत ेअस ेसमजल ेजाते. दयुोधन मार खातो व त्याचे शंभर राजपुत्र 

मारल ेजातात त्यानंतर काय होते ते मला सांग. कौरवांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. कंठ सुकल े

होते. त्यांच्या सवांगाला घाम फुटला होता. आता त्यांचा धीर सुटला होता व ते माघार घेण्याचे 

ठरवतात. त्यांचे जखमी भाऊबंध तेथेच टाकून ते रणभूमी सोडून जाण्याचे ठरवतात. त्यांच्या 

घोड्ाना वेगांने ते रणांगण सोडण्यासाठी घोड्ांना चाबूक मारतात. त्यांचे घोडे वेगांने पळू 

लागतात. ते दषृ्य पाहून द्रोण, त्यांचा मुलगा अश्र्वत्थामा, कृप. कणव, दयुोधन स्वतः. कृतवमवन, 

शकूनी अहभमन्यूला कायमचे नष्ट करण्यासाठी त्याच्या कडे जाऊ लागतात. परंतु, ते सगळे परत 

मार खाऊन येतात. कारण अहभमन्यूचा जोर फार होता. फक्त एकच कौरव लक्ष्मण, जो सदु्धा 

ऐषारामात वाढलेला असतो तो बेडरपण े अहभमन्यूवर जातो. लक्ष्मण दयुोधनाचा मुलगा 

असल्याने त्याला त्याची काळजी वाटू लागते. ते सगळे त्याला सामील होतात व पुन्हा एकदा 

अहभमन्यूवर ते बाणांचा पाऊस पाडू लागतात. अहभमन्यू त्याना पुरून उरतो. चवताळलेल्या हत्ती 

सारखा तो झालेला होता. त्याच्यापुढ ेकोणी रटकत नव्हते. लक्ष्मण गंधवांसारखा सुंदर होता. 

अहभमन्यू लक्ष्मणाचे दोनही हात जखमी करतो. अहभमन्यू त्याला बोलतो आता ह ेजग चांगल े

पाहून ठेव कारण तू जास्त काळ येथ ेनसहशल.  

अहभमन्यू एक लांब पल्ल्याचा बाण त्याच्या मानेवर असा मारतो कीं, त्याचे मुंडके तुटून 

पडते. तो सुंदर चेहरा नामशेष होतो. ते पाहून तुझे सैहनक हळहळ व्यक्त करतात. सगळ्यांना फार 

वाईट वाटते. आपल्या हप्रय पुत्राचा अशाप्रकारे मृत्यू होण्याने दयुोधनाला दःुख व संताप दोनही 

होतात. त्याला कळत नाही आता ह्ाचे काय करायचे. तो मोठ्याने त्याच्या सगळ्या िहत्रयांना 

आवाहन करतो, "ह्ाला ठार मारा, आता खेळ खूप झाला". त्यानंतर कृप, कणव, अश्र्वत्थामा, 

वृहद्वल, कृतवमवन, हृदीकाचा मुलगा अस े सहाजण अहभमन्यूला वेढा घालतात व त्याच्यावर 

बाणांचा वषावव करू लागतात. अहभमन्यू त्यांच्यावर हततक्याच जोराने वार करू लागतो. जयद्रथ, 

कहलंग, हनशाध, कृथ, त्यांच्या हत्ती दलाच्या मदतीने त्याचा रस्ता अडवतात. त्याची कोंडी 



करतात. अहभमन्यू ते हत्तीदल मारून टाकू लागतो. इतर कांही द्रोणांच्या नेतृत्वाखाली त्याच्यावर 

हल्ला करतात. अहभमन्यू कृथाचे हल्ल ेयशस्वीपणे उलटवतो. अजुवनाचा मुलगा त्यांचे प्रत्येकाचे 

दकत्येक योद्ध ेमारून टाकतो. कृथाचा मुलगा मोठा हवद्वान होता तो मारला जातो ते पाहहल्यावर 

इतर योद्ध ेतेथून काढता पाय घेतात.  

अहभमन्यू वध पवव भाग चव्वेचाळीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग पंचेचाळीसावा  

धृतराष्ट्र संजयाला बोलतो, "युद्धातून न हटणारा सभुदे्रचा मुलगा आपल्या वु्यहात 

घुसल्यानंतर त्याच्या कुणाला शोभेल असेंच कतृवत्व दाखवत होता. आपल ेवीर काय करत होते"?  

संजय सांगू लागतो, आपल्या वु्यहात घुसल्या पासूनच तो कौरवांना भारी जात होता. 

त्याला एकटे पाडण्यात जयद्रथाला थोडे यश आले होते कारण तो इतर पांडवांना त्याला मदत 

करण्यापासून दरू ठेवत होता. एकट्या अहभमन्यूवर द्रोण स्वतः, हृदीकाचा मुलगा, कृतवमवन, कणव, 

अश्र्वत्थामा, कृप डाव लावून बसल ेहोते. एवढे करूनही अजुवनाचा मुलगा त्यांना आटपत नव्हता. 

तो सगळ्यांना दकत्येक बाण वमी मारून बधीर करत होता. त्यांची लढण्याची िमता तो कमी 

करत होता त्याच्या हवषारी बाणांनी. कोणाला सहा बाण, कोणाला पांच बाण कोणाला वीस 

बाण असें तो मारत होता त्यांना सतत जखमी करत होता. त्याच्या बाणातील वीष जसे त्यांच्या 

अंगीत हभनत होते त्यांची लढण्याची िमता कमी होत होती. अश्र्वत्थामाला तो वीस बाण मारतो. 

मोठ्या लांबड्ा बाणांने तो घोड्ाना जखमी करत होता. तसेंच हत्तीनासदु्धा तशा बाणांने बधीर 

करत होता. त्याच्या बाणातील वीष लक्ष्याला मारत नव्हते परंतु बधीर करत होते.  

अहभमन्यू रथाच्या सारथ्यानासुद्धा तशा बाणाने बधीर करत होता. बधीर झाल्याने त्या 

योद्धध्यांचे नेम चुकत होते. ते करत असतांना तो वृदंारकाचा वध करतो. अशाररतीने तो अजुवनाचा 

मुलगा त्याच्या हवरोधकांचा पराभव करत असतांना द्रोणांचा मुलगा अश्र्वत्थामा त्याला वीस 

बाण मारतो. त्यामुळे िणभर अहभमन्यू थोडा डगमगतो व पुन्हा स्वताला सावरून ताबडतोब 

त्याला सत्तर बाण मारतो. त्याला कांहीं वेळासाठी बाद करतो. तरी अश्र्वत्थामा कांहीं झाल ेनाही 

असा मैनक पववताप्रमाणे रणांगणात उभा होता. अशाररतीने ते युद्ध होत होते. कणव बाहवस बाण 

मारतो, कृतवमवन चार मारतो, वहृद्वल आहण कृतवमवन चार प्रत्येकी मारतात. ते सगळे बाण 

अहभमन्यू उलटवत असतो त्यामुळे त्याचा इजा होत नसते. कोसलचा राजा अहभमन्यूच्या छातीत 

बाण मारतो ते उलटवल ेजातात व त्यावर अहभमन्यू त्याचे घोडे व सारथी बाद करतो. त्याचे 

घोडे गेल्यामुळे तो कोसलचा राजा तलवार घेऊन खाली उतरतो व अहभमन्यूचे डोके उडवण्याचा 

प्रयत्न करतो. ते त्याला जमत नाही पण अहभमन्यू त्याच्या छातीत बाण मारून त्याला बाद करतो. 

तो मरून पडतो. ते पाहून कौरवांसाठी लढणारे दहा हजार राजे त्यांच्या शस्त्राहनशी पळून जातात. 

जाताना ते दयुोधनाला हशव्या घालत असतात. कोसलचा राजा वृहद्वल मारल्यानंतर अहभमन्यूचा 

जोर वाढतो.  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग सहेेचाळीसावा 

संजय पुढे सांगतो. अहभमन्यू पुन्हा कणावला त्याच्या वीषारी बाणाने जखमी करतो. त्यामुळे 

तो फार रागावतो. कणव सुद्धा त्याला बाण मारतो. अहभमन्यूचे सगळे शरीर बाणांने भरलले ेहोते. 

त्याच्या बाणाने कणवसदु्धा त्याच्या रक्ताने भरललेा होता. ते िहत्रयंना भूषणावह समजल ेजात 

होते. दोघेही तशात फार सुंदर ददसत होते. त्यानंतर अहभमन्यू कणावचे सहा सल्लागार ठार मारतो 

जे त्याला यदु्धाबाबत सल्ला देत असत.ं त्यांचे घोडे मारतो सारथ्यानासदु्धा घायाळ करतो. इतर 

योद्ध ेजे त्याच्या भोवती वेढा घालून होते त्यांना बाण मारून घायाळ करत असतो. त्यातमध्य े

मगधचा राजा, अश्र्वकेतू, भोज राजा मतीकावत व दःुशासनाचा मुलगा होता. दःुशासनाचा 

मुलगासदु्धा त्याला कांहीं बाण मारतो. त्यावर अहभमन्यू जोराने ओरडून त्याला बोलतो, "तू युद्ध 

सोडून जा तुझ्या हपत्या प्रमाणे. पण जर लढत राहीलास तर माझ्या हातून तुझी सुटका होणार 

नाही". असें बोलून तो त्याला दहा बाण मारतो. परंतु, त्याच वेळी अश्र्वत्थामा ते बाण मध्येच 

तोडतो. अहभमन्यू अश्र्वत्थामाला सोडतो व सल्याकडे वळतो. त्यानंतर तो सल्याचे घोडे बाद 

करतो व त्याचे सारथीसदु्धा मारतो. सल्य दसुरा रथ घेतो, त्यानंतर अहभमन्यू कौरवांचे पांच योद्ध े

मारतो, त्यांची नांव अशी आहते, शत्रूंजय, चंद्रकेतू, महराघ, सुवणाव आहण सूयवभास. त्यानंतर तो 

शकूनाला घायाळ करतो. शकूनी दयुोधनाला बोलतो कीं, "ह्ाला एकेकटा कधीच सदु्धा मारू 

शकणार नाही, त्यासाठी कांहीं कपट केल ेपाहहजे. सरळ यदु्धा पिेा वाकडे युद्ध करावे लागेल. 

त्याच्यावर आपण एकत्रपणे अंगाची लढाई करावयाला पाहहजे बाणाच्या लढाईत हा आपल्याला 

भारीच जाणार त्याकरतां द्रोणांचा व कृपांचा सल्ला घे". ते हवचारतात, "ह्ा तरुण योद्धध्यात 

कांहीं दोष ददसतो का"? कणव बोलतो, "त्यात कांहींच दोष ददसत नाही. त्याच्या बाणांमुळे मला 

फार त्रास होत आह े पण मी त्याचे कौतुक करण्यापासून राहू शकत नाही. त्याची चपळता 

कमालीची आह.े मला त्याचा हवेा वाटतो. ह्ाच्या यदु्ध कौशल्यात अहजबात दोष आढळत नाही. 

त्याच्या आहण त्याच्या हपत्यात मला कांहींच फरक ददसत नाही". पुढ े तो सांगतो, "त्याच्या 

बाणामुळे मला फार त्रास होत आह ेतरी मी यदु्धात उभा आह ेकारण ते मला कराव ेलागत आह,े 

माझा नाईलाज होत आह.े ते कणावचे ऐकून द्रोण हस्मत करतात व हळूच त्याला बोलतात, 

"अहभमन्यू तरूण आह ेत्याच्या अंगात जोश भरपूर आह.े त्याचे हचलखत त्याच्या हपत्याने स्वगावतून 

आणलेल ेआह.े मी त्याच्या हपत्याला यदु्धात कसे हचलखत असाव ेते हशकवले आह.े ते तुला माहीत 

नाही म्हणून तू त्रास करत आहसे". पुढे द्रोण अहभमन्यूला कस ेमारावयाचे ते सांगतात, तू त्याचे 

धनुष्य तोड, घोडे मार, त्याचे सारथी मार ते जमल ेतर पुढचे पाहू. कारण, त्याला बाणाच्या 



युद्धात हरवणे देवांनासदु्धा जमणार नाही ह ेलिात घ्या. ते समजल्यावर कणव अहभमन्यूचे धनुष्य 

व कृतवमवन घोडे मारतो. कृप त्याचे सारथी मारतो, इतर त्याच्यावर सतत बाणांचा वषावव करत 

रहातात. त्यामुळे त्याच्या हालचाली मंद होतात. ते सहा जुने जाणते त्या नवतरुणाच्या मागे जस े

लांडगे हसंहाच्या बछड्ामागे लागावेत तसे लागले होते. तो तरूण हार मानत नव्हता. त्याच्या 

कुळाला हार मानणे माहीत नसावे. ते कूळ लढत रहाणारे होते. आता तो धनुष्य नाही, रथ नाही 

असा त्यांच्या मध्य ेहोता व ते त्याच्या भोवती त्यांच्या रथातून वार करत होते.  

संजय कळवळून बोलतो, "अहो राजन, ते धमवयदु्ध होत नव्हते. युद्धहनतीच्या हवरुद्ध सगळे 

होत होते". अहभमन्यू आता तलवार घेऊन लढण्यासाठी तयार होता. त्याचा सुदर चेहरा 

आणखीनच तेजस्वी ददसत होता. एका हातात तलवार व दसुर् या हातात ढाल होती. असा तो 

आकाशात उंच उडी मारतो त्या हवद्येला कौहशका म्हणतात ती त्याला येत होती हतचा उपयोग 

तो करणार होता. आता तो आकाशात गरूडासारखा वाटत होता. दोनही हात पसरून तो खाली 

येत होता. तो कोणावर उतरेल त्याची भ्रांत त्या सहाजणांना पडली होती कारण, ज्याच्यावर 

पडेल तो मेलाच म्हणून समजावे. ते द्रोणासकट सगळेजण त्याच्याकडे हचंतातूरपणे पहात होते. 

द्रोण कणावला सांगतात, तू त्याची ढाल त्याच्या हातून पडले अस े शरसंधान कर ते स्वतः 

अहभमन्यूच्या तलवार धरलले्या मुठीवर बाण मारतात त्यामुळे तलवारीचे पाते त्याच्या 

मुठीपासून तुटते. कणव ढाल उडवतो. आता अहभमन्यू खरोखरच हनःशस्त्र झाला होता. तो जर 

जहमनीवर पडला तर त्या धक्क्याने मरेल असें ते समजत होते पण तस ेहोत नाही. अहभमन्यू 

अलगदपणे जहमनीवर उतरतो. अहभमन्यू उतरल्या बरोबर तेथे पडलले एक रथाचे चाक उचलतो 

व ते शस्त्रासारखे गोल दफरवू लागतो ज्यामुळे आम्हाला त्याच्या मामाची आठवण येते जेव्हां तो 

त्याचे सुदशवन चक्र दफरवतो. त्याच्यावर मारललेे बाण त्या चाकाच्या गोल दफरण्याने उलटवल े

जात होते. अहभमन्यूचे डोळे लाला ददसत होते. ते सहाजण त्यांच्या रथाच्या गोल दफरण्याची 

हत्रज्या लहान करतात व ते त्याला त्यांत बंद करण्याचे ठरवतात. अहभमन्यू फारच भयकंर झाललेा 

ददसतो. त्याची द्रोणांना सुद्धा हभती वाटू लागते कारण त्यांचे मन त्यांना सांगत असत ेकीं, ते 

धमवयुद्ध करत नाहीत. कपट होत आह ेव त्याचा जाब त्या सगळ्यांना धनंजयाला व कृष्णाला 

द्यावा लागणार आह ेह्ाच युद्धात. अहभमन्यू जोरा जोराने गजवना करत असतो, त्यात आव्हान 

होते. तो शरण येणार् यां पैकी नव्हता. तो िहत्रयाचे मरण स्वीकारणारा होता. त्या कपटी सहा 

जणांच्या मधोमध तो तेजस्वी चमकत होता. त्याचे सगळे अंग रक्ताने भरलेल ेहोते.  

अहभमन्यू वध पवव भाग सेहचेाळीसावा संपला.  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग सत्तेचाळीसावा   

संजय पुढे सांगत असतो. तो दभुदे्रचा मुलगा तो अहतरथ, त्या हातातील चाकामुळे दसुरा 

जनादवन वाटत होता. त्याचे सुटललेे केस वायावमुळे उटत तेव्हां ते त्याच्या देखणेपणात भर घालत 

होते. तो देवांसारखा ददसत होता. लगऴे अग रक्ताने भरलेल ेहोते. तरी त्याचा जोश यहत्कंहचतही 

कमी झालेला वाटत नव्हता. त्याच्या हातातील गरगरा दफरणारे रथाचे चाक त्या सहा जणांचा 

हचंतेचा हवषय झाला होता. त्या चाकाचे शतशः तुकड ेकस ेकरावयाचे त्याचा ते हवचार करत 

होते. अहभमन्यूला तेथ ेपडसेसी एक गदा ददसते त्याला वाटत ेकीं, त्या चाकापेिा ती गदा जास्त 

चांगले शस्त्र ठरेल व त्या हवचाराने तो ते चाक टाकतो व ती गदा उचलतो. ती गदा घेऊन तो 

अश्र्वत्थामावर जातो. अश्र्वत्थामा त्याच्या रथातून उडी मारून खाली उतरतो व लांब पळतो. 

अहभमन्यू त्याचे घोडे मारतो. अहभमन्यूला सवांगाला बाण लागलेल े असल्यामुळे तो 

साळंूकीसारखा ददसत होता. अहभमन्यू शकूनीच्या भावावर कालकेयावर जातो, त्याला व त्याच्या 

सहा गांधार सैहनकांना कंठस्नान घालतो. त्यानंतर तो दहा रथी मारतो जे ब्रह्मवसहतय वंशाचे 

होते. त्यानंतर दहा मोठे हत्ती मारतो. असें करत तो दःुशासनाच्या मुलाकडे जातो. त्याचा रथ 

तोडून टाकतो. ते पाहून दःुशासनाचा मुलगा त्याची गदा घेतो व अहभमन्यूवर जातो. त्यांच्यात 

द्वदं्व सुरू होते. ते असे होते जसे प्राचीन काळी महादेव आहण असुर अधंक लढत होते. त्यांच्या 

गदांचे गोळे एकमेकांवर आदळत होते. त्यांचा मोठा आवाज होत होता. ते दोघ ेलढतां लढतां 

खाली पडतात. त्यातील दःुश्सनाचा मुलगा प्रथम उठतो, अहभमन्यू कदाहचत थकला असावा 

उशीरा उठत असतांना दःुशासनाचा मुलगा त्या अहभमन्यूच्या उघड्ा माथ्यावर गदेचा जोरदार 

वार करतो. त्या आघाताने अहभमन्यू पुन्हा खाली कोसळतो. सभुद्रापुत्र बेशदु्ध होतो. त्या 

बेशुद्धावस्थेत तो असतांना ते सहा जुने जाणते योद्ध ेत्या तरूण वीरावर अनेक वार करून त्याला 

ठार मारतात. जेव्हां तो प्रहतकार करू शकत नव्हता. ह े मारणे यदु्धहनतीच्या हवरुद्ध होते. 

अहभमन्यू यमाकड ेगेला होता. द्रोण एक व्रतस्थ ब्राह्मण असून ते ह ेकृत्य  करण्यास परवानगी 

देतात ह ेसवावत जास्त आिेपाहव होते अहो कुरुश्रेष्ठा. संजय सांगतो. ते हभत्र ेयोद्ध ेअहभमन्यूच्या 

मृत शरीराकडे आश्र्चयव करत व एकमेकांकड ेपहात उभे होते. त्यांचा एक बलाढ्य शत्रू अखरेीस 

कपटाने मारला गेला होता. ते धमवयदु्ध नव्हते. आता त्याच्या भोवती तुमचे योद्ध ेगोळा झाल ेहोते. 

सगळीकडे शांतता पसरली होती. जसे एक पवव सपंल ेहोते. ते अस ेहोते जसे भडाग्नी सगळे जाळून 

झाल्यावर स्वतः सावकाशपणे हवझत असतो तस ेते वाटत होते.  



सूयव पहश्र्चमेकडे हिहतजावर पोहोचला होता. अहभमन्यू जहमनीवर शांतपणे कायमची 

हनद्रा घेत पडला होता. त्या ददवलाचे युद्ध संपले होते तशी वाद्ये वाजू लागली होती. योद्ध े

सावकाशपणे आपापल्या रठकाणी जाऊ लागतात. पांडवांचे आता अहभमन्यूच्या कलवरा भोवती 

जमू लागतात. त्यात सगळेच होते. युहधष्ठीर, हभम, नकूल, सहदेव त्यांच्या अहभमन्यूकड ेशांतपण े

पहात असतात. अहभमन्यूच्या चेहर् यावर एक मदं हस्मत होते तो हजंकला होता ह्ाचे ते प्रतीक 

होते. अहभमन्यूच्या नांवांचा जयजयकार करत होते. आकाशातील प्रिेक हळहळ व्यक्त करत होते. 

त्याचा मृत्यू ही भहवष्यातील कौरवांच्या सत्यानाशाची नांदी होती ह ेसजू्ञ समजत होते. एकही 

कौरव आता जीवाहनशी सुटणार नाही ह ेसगळे जाणकार समजून चुकतात. अशाररतीने अधमावने 

त्याचा वध झाला होता ह ेत्याचे कारण होते. तो युद्धातील मृत्यू नव्हता, तो एक खून होता म्हणून 

तो गुन्हा झाला होता व त्यात द्रोण, एक ब्राह्मणस सामील होते. त्याकरता कौरवांना अजुवन शासन 

करणार होता ह ेहनहश्र्चत. त्या रणभूमीवर अहभमन्यूने मारलले ेअसखं्य योद्ध ेमरून पडले होते, 

आता त्यात तो एक होता. हनयतीचा खेळ अजब असतो. त्याहशवाय दकत्येक मौल्यवान चीजा तेथ े

हवखुरलले्या ददसत होत्या, अंधार झपाट्याना सगळे त्याच्या किात घेत होता. 

माणसांप्रमाणे हत्ती, घोड ेअस ेसगळे त्यांच्या शस्त्रांहनशी तेथे पडलले ेहोते.  

आता पांडव तेथ े पोहोचले होते. ते त्यांच्या शरूवीराला नमस्कार करत होते. त्यांच्या 

दःुखाला पारावार नव्हता. इतक्या लहानपणी त्यांने केललेे शौयावचे प्रदशवन अप्रहतम होते. 

युहधष्ठीर तेथ ेयेतो, तो त्याच्या योद्धध्याना बोलतो, "हा आपला हसतारा माघार न घेता लढत 

राहहला हा आपल्याला एक आदशव आह.े त्याच्या शौयावची आठवण ठेवून आपण सगळे पुढील यदु्ध 

करणार आहोत. न घाबरता लढत राहू व आपल्या शत्रूचा पराभव करू. त्याने आज दहा हजार 

योद्ध ेएका हाताने मारून हभष्मांचा पराक्रम ओलांडला आह ेत्याचा अहभमान बाळगा. तो एका 

खर् या िहत्रयाचा मृत्यू घऊेन गेला म्हणून त्याचा अहभमान बाळगून त्याला अहभवादन करू, तो 

आता अगदी उच्च अशा रठकाणी गेला आह.े जेथे जाण्याचे स्वप्न आपण सगळे िहत्रय पहात असतो. 

म्हणून तो हजंकला आह"े.                               

अहभमन्यू वध पवव भाग सत्तेचाळीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग अठे्ठचाळीसावा  

संजय पुढ ेसांगतो, आमच्या मोठ्या शत्रूचा नाश करून कौरवांचे श्रेष्ठी त्यांच्या तळावर 

पोहोचतात. ते सगळे त्यांच्याच रक्ताने माखलेल ेहोते. पांडव त्यांच्याकड ेएकटक पहात होते. ते 

युद्ध हनराळे होते. मरता मरता आम्ही वाचलो होतो. रात्रीचे प्राणी त्या रणांगणात दफरू लागल े

होते. त्या रणांगणात शातंता पसरली होती. असखं्य हत्ती, घोड ेमाणसे तेथे मरून पडललेी होती. 

त्यांची हत्त्यारे सदु्धा तेथ ेहवखुरललेी होती. मलेेल्या माणसांचे हत्तींचे व घोड्ांचे हवहवध दाहगने 

तेथे पडललेे होते. ददवसा चमकणारे ते दाहगने आता अंधारात नीटपणे ददसत सुद्धा नव्हते. त्या 

अंधारात मलेेल्या माणसांचे व इतर प्राण्यांचे उघडे डोळे जास्त घाबरवत होते. एषारामात 

रहाणेरे ते राजे आता त्या धुळीत पडलले ेहोते वडेेवाकडे. त्यांना कुत्री, कोल्ह ेव लांडगे ओरबडत 

होती. ते दषृ्य पहातांना अगालर शहारे येत होते. ज्यांच्या ददम्मतीला अनेक सेवक असतं ते तेथ े

मातात रक्ताच्या हचखलात पडललेे होते. हगधाडं अधूनमधून त्या प्रेतांवर बसून त्यांना खात होती. 

कांहीं िहत्रय कुळांच्या ररवाजानुसार ते भूषणावह समजल ेजात होते कीं, त्यांचे युद्धात मृत्यू झाल े

आहते. हगधाडाने खाणे ह्ाला ते स्वगावत जाण्यासारख ेमानत होते. त्याहशवाय नरमांस भिक 

रािस व हपशाच्च तेथे दफरू लागली होती. रािस मोठ्याने हसत ती मलेेली प्रेते खेचून कठे तरी 

नेत होती. रक्तमांसाचं्या हचखलाचा तेथ ेतलाव बनला होता. त्यात हत्ती घोडे खडकासारख ेवाटत 

होते. तो हचखल सावकाशपणे जवळच्या नदीकडे सरकत होता. कालांतराने ते सगळे त्या नदीत 

उतरणार होते व कोठेतरी वाहून जाणार होते. रठकरठकाणी अग्नीबाणांमुळें रणांगणात आगी 

लागलले्या होत्या त्यात रथ व इतर गोष्टी जऴत होत्या. त्याच्या उंच उठणार् या ज्वाळा सगळीकड े

ददसत होत्या. त्यामध्य ेमेलेल्या प्राण्यांचे व माणसांचे करपणारे मांस त्याची दगंुधी पसरललेी 

होती. जे मलेे नव्हते ते योद्ध ेते पहात होते. त्यातच महायोद्धा अहभमन्यू आता हवसावला होता. 

त्याचे मौल्यवान दाहगने तुटून पडललेे होते.  

अहभमन्यू वध पवव भाग अठे्ठचाळीसावा संपला.  

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग एकोणपन्नासावा  

संजय पुढे सांगत असतो, अहभमन्यूच्या वधानंतर सगळे पांडव युहधष्ठीराभोवती जमा 

होऊन बसललेे असतात. ते त्याच्या मृत्यूने फारच व्यथीत झालेल े असतात. अहभमन्यूच्या 

आठवणीत ते गंुतलेले असतात. युहधष्ठीर बोलतो, "त्याला मी पाठवले ते चक्रवू्यह तोडण्यासाठी 

म्हणून मीच त्याच्या वधाला जबाबदार आह.े असें तो बोलून सगळा दोष स्वतःवर घेत असतो. 

त्याने मी ददलेल ेकायव उत्तमररत्या पार पाडल ेपरंतु, त्यात तो गेला ह्ाचे दःुख मला होत आह.े 

असें तो बोलत असतो. एका िहत्रयाला जरी असा मृत्यू भूषणावह असला तरी तो त्यासाठी खूपच 

लहान होता. त्यांने जीवन भोगलसेुद्धा नव्हते. त्याचे मला फार वाईट वाटते. त्याचा मृत्यू 

एकापरीने माझ्यामुळे झाला आह े त्यामुळे मला समजत नाही मी त्याच्या हपत्याला कसे तोंड 

दाखवू. अजुवनाचा तो अहतहप्रय पुत्र होता. त्याच्या बद्दल त्याला दकती तरी मोठ्या अपेिा 

असतील, त्याचा माझ्यामुळे चुराडा झाला आह.े तरी ते आपल्याला त्या दोघांना सांगावे लागणार 

आह.े कृष्णाचासुद्धा तो लाडका होता. मी लोभी झालो होतो कां? मी त्याला तो इतका लहान 

अननुभवी आह ेह ेमाहीत असतांना ते काम कां ददले? ह ेत्याचे खाण्याहपण्याचे आयुष्य तेव्हां मी 

त्याला एकाद्या अनुभवी योद्धध्याचे कायव कां साहंगतले"? तो मला नाही म्हणून शकला असता 

परंतु, तो तस ेन बोलता एका पायावर ते कायव करण्यासाठी तयार झाला. आज आपण सगळे 

अहभमन्यू प्रमाणे मातीतच झोपले पाहहजे जसें तो तेथे झोपला आह.े धनंजय दःुख व क्रोध ह्ा 

हमश्र भावात त्याच्या ज्येष्ठ भावाकडे पहात असतो. धनंजय ज्याने देवांना व असुरांना हरवले. 

त्याच्या मुलाला आपण त्या चक्रवू्यहात संरिण देण्यात कमी पडलो ह ेमान्य केल ेपाहहजे.            

कौरवांच्या गोटात हभतीचे वातावरण पसरलेल ेहोते. कारण जेव्हां धनंजयाला व कृष्णाला 

अहभमन्यूच्या मृत्यूची व तो कसा झाला ते समजेल तेव्हां काय होईल त्याच्या हवचाराने सगळे 

तुमचे लोक हचंता करत होते. कौरवांचा संहार आता हनहश्र्चत होणार ह ेसगळे समजतात. ते 

आठवतात तो पराक्रमी युवक ना सत्ता, ना सुख, ना हवजय अशा अवस्थेत जग सोडून गेला त्याचे 

त्यांनासुद्धा वाईट वाटते. असें सगळे कौरवसदु्धा बोलून त्यांचे दःुख व्यक्त करत असतात. 

अहभमन्यू वध पवव भाग एकोणपन्नासावा संपला. 

  



अहभमन्य ूवध पवव  

भाग पन्नासावा  

संजय पुढ े सांगत असतो, युहधष्ठीर अहभमन्यूच्या मृत्यूने हवरह करत असतांना तेथ े

व्यासमुनी येतात. त्यांचे नेहमी प्रमाण ेस्वागत केल ेजाते. ते त्यांना ददलले्या आसनावर हवराजमान 

होतात. त्या नंतर राजा युहधष्ठीर त्यांना नम्रपणे हवचारतो, युद्धात अनेक समथव योद्ध ेव त्या प्रमाण े

माझा पुतण्या मृत्यू पावले आहते. त्याचा मृत्यू कांहीं दषु्ट उद्देश मनात ठेवून युद्ध करणार् या 

लोकांच्या कारवाई मुळे झाला आह.े माझा पुतणा व अजुवनाचा मुलगा वयाने लहान होता, जीवन 

त्याने अनुभवललेे नव्हते. त्याच्या जीवना बद्दलच्या कल्पना अपररपक्व होत्या. तो मी आज्ञा ददली 

म्हणून त्याच्या हवरुद्ध असलले्या जबरदस्त  योद्धध्यांशी प्राणपणाने लढला. तो त्या चक्रवु्यहात 

हशरली परंतू आम्हाला त्यात जाणे जयद्रथाच्या दितेमुळें शक्य झाल ेनाही. तो वेगांने खूप आत 

गेला व एकटाच त्यांच्याशी लढत राहहला होता. त्यामुळें आम्ही त्याला संरिण देऊ शकत नव्हतो. 

आपण जाणता कीं, युद्ध शास्त्राच्या हनयमानुसार एका बरोबर एकच लढण्याचे हनयम असतांना 

ते अनेक एकत्र येऊन अहभमन्यूशी एकट्याशी लढत होते. ते धमवयदु्ध होत नव्हते. तरी ते झाले व 

त्यात तो मारला गेला म्हणजे त्याचा त्या अधमवयुद्धात खून झाला होता. त्या गोष्टीचे आम्हा 

सगळ्यांना फार वाईट वाटत आह.े मला माझे अश्रू आवरत नाहीत कारण मी समजतो कीं त्या 

मुलाच्या खूनाला मी जबाबदार आह.े त्याची खतं मला होत आह.े माझी मनाची शांती हरपली 

आह.े  

पुढे संजय सांगतो, ते ऐकून व्यासमुनी त्याला बोलतात, अरे युहधष्ठीरा, तू सजू्ञ आहसे, तुझा 

हवहवध ज्ञान शाखांचा अभ्यास सदु्धा आह,े असा माणूस अशा प्रकारच्या प्रसंगामुळें हतबल होत 

नाही, तरी तू झाला आहसे ह्ाचे मला नवल वाटते. त्या योद्धध्याने त्याच्या कमावने अनेक इतरांना 

मृत्यूच्या दाढेत ढकलल े आह.े तो तुम्ही सांगता कीं, लहान आह े परंतु, त्याचे कृत्य मोठ्या 

माणसासारखेच समजल ेपाहहजे. मृत्यूचा न्याय सगळ्यांना सारखाच लागू होतो, तो देव असो, 

दानव असो अथवा मानव असो ककंवा गंधवव, यि कोणीही असो. त्याला अपवाद नसतो. अरे 

युहधष्ठीरा, तो बलवान राजे मेल्यानंतर मातीत पडलेल ेहोते त्यांची शुद्ध हरवलेली होती. त्यातील 

दकत्येक हत्तीचे बळ असलेल ेहोते, तर कांहीं वायावसारख ेशक्तीमान असतील. ते सगळे युद्धात 

मारल ेगेल ेआहते. मला नाही वाटत कोणी एक अशांना युद्धात अशाप्रकारे मारू शकेल. परंतु, ते 

सगळे दररोज यदु्ध करण्यास येत होते एकाच उद्देशाने कीं, ते त्यांच्या शत्रूला ठार मारणार, तरी 

असे होते कीं, ते मारले जातात व त्यांचा शत्रू त्यांना मारतो. त्यांच्यापेिा त्यांच्या शत्रूचा जोर 



जास्त होता म्हणून तसे होत असले. अशाररतीने मृत्यू येतो म्हणजे नेमके काय होते? कस ेहोते? 

कां होते? मृत्यूमुळें प्राणी कायमचा कां नाहीसा होतो?पुढे त्याचे काय होते? 

संजय पुढे सांगतो, व्यास पुढे सांगतात, मी तुला तुझ्या प्रश्र्नाची उत्तरं असललेी एक प्राचीन 

कथा सांगतो जी नारदांना मला सांहगतली होती. ती राजा अकंपनाची आह.े राजा अकंपन फार 

प्राचीन काळी राज्य करत होता. त्याच्या मुलाचा मृत्यू असाच एका यदु्धात झाला होता व त्यामुळे 

तो अहतदःुखी झाला होता. तेव्हां त्याला जे नारदाने सांहगतले ते मी आता तुला सांगणार आह.े 

त्या कथेमुळे तुला मृत्यूचे कारण काय ते समजेल. ते समजले कीं, तुझी ह्ा दःुखातून सुटका होईल. 

आता ऐक मी काय सांगतो ते, ही कथा ऐकण्याने माणसाचे आयुष्य वाढते, दःुख नाश होतो, तुझ े

आरोग्य सुधारेल, तुझे शत्रू नष्ट होतील, ती कथा फार शुभ आह.े ही कथा वेदाचा अभ्यास 

करण्याप्रमाणे आह ेह ेलिात घ.े प्रत्येक राजाने ही कथा दररोज सकाळी ऐकावी अशी आह.े ती 

ऐकल्याने तुझे दःुख हलके होईल. 

त्या अहतप्राचीन काळी एक राजा होता त्याचे नांव होते अकंपन. एकदा युद्धात त्याचे शत्रू 

त्याला घरेतात, त्याला जवळ जवळ पराभूत करतात अस ेझाल ेहोते. त्याला एक मलुगा होता 

त्याचे नांव होते हरी. तो नारायणासारखा तुल्यबळ होता. तो ददसायला खूप सुंदर होता. त्याला 

सगळी शस्त्रहवद्या माहहत होती. तो इंद्रासारखा पराक्रमी होता. अनेक शत्रूने वेढललेा असतांना 

तो त्याच्या बाणांने त्या शत्रूंचा पाडाव करत होता. त्या यदु्धात तो मोठा पराक्रम करतो. परंतु, 

अखेरीस तो शत्रूच्या कारवाईमुळें कामी येतो. त्याच्या मृत्यूनंतर अकंपन दक्रयाकमव हवधी, श्राद्ध 

वगैरे उरकतो. त्यानंतर स्वतःला शुद्ध करतो.                               

तरी त्याचे पुत्र हवरहाचे दःुख कमी होत नाही. त्याच्या त्या न संपणार् या दःुखाची माहहती 

नारद ऋषी समजतात. ते त्याला भेटावयाला यतेात. नारदाना पाहून तो त्याचे दःुख काय ते 

त्यांना सांगतो. त्याचा पराभव आहण मलुाचा मृत्यू कसा झाला ते तो त्या ऋषीला सांगतो. तो 

बोलतो कीं, त्याचा हरी दसुरा इंद्र ककंवा हवष्ण ूहोता. ते त्या अनेकांनी हमळून मारला. अस ेकां 

झाले ते मला सांगा म्हणनू शेवटी तो नारदांना हवचारतो कीं, हा मृत्य ूकोण आह,े जो सगळ्यांना 

शेवटी हरवत असतो? त्याची शक्ती कोणती? आपण ज्ञानी अहात म्हणून मी आपल्याला हवचारत 

आह.े नारद त्याला सांगू लागतात, त्या कथचे्या वाचनाने माणसाचे पुत्र हवयोगाचे दःुख नाहीस े

होते.  

नारद पुढ ेसांगतात, अरे बलवान राजा, मी तुला तो इहतहास सांगतो जो फार जुना आह.े 

जसा मला समजला तसाच मी तुला सांगणार आह.े  



ब्रह्मदेव ह ेहवश्र्व उत्पन्न करतात. त्यात हवहवध जीव ते उत्पन्न करतात. ते पहातात कीं, 

उत्पन्न केललेे जीव नष्ट होत नाहीत. म्हणून ते त्या जीवांचा नाश कसा होईल त्याचा हवचार करू 

लागतात. ब्रह्माला ते समजत नाही म्हणून त्यांना राग येतो. त्यातून अग्नी उत्पन्न होतो. 

आकाशातून अग्नी पथृ्वीवर परतो व सगळे भस्म करू लागतो. त्यामुळे स्वगव, आकाश व पथृ्वी 

सगळे त्या आगीच्या भि स्थानी जाते. त्यात सगळे चराचर भस्म होतात. ब्रह्माने त्याच्या क्रोधाने 

सगळ्या जीवाना घाबरवून सोडल ेहोते. ते झाल्यानंतर स्थानू ज्याला शीव ककंवा महादेव अस े

सुद्धा म्हणतात, जो जटाधारी असतो व सगळीकडे भटकत असतो, ब्रह्माला भटेतो. स्थानू 

ब्रह्माच्या पाया पडतो. कारण त्याला सगळ्या जीवांचे भल ेकरावयाचे होते. ती वैराग्याची देवता 

होती, ब्रह्माला बोलते तुझी कोणती इच्छा मी पुणव करावी असें वाटते ते सांग. तुझ्या सगळ्या 

कामना पूणव झाल्या पाहहजेत. अस ेहोईल जे सगळ्यांच्या हहताचे असेल. मला सांग तुझी काय 

इच्छा आह?े 

अहभमन्यू वध पवव भाग पन्नासावा संपला.  

- द्रोणपवव भाग पहहला सपंला - 

  



भाषातंरकाराचा   पररचय -  

मी अशोक कोठारे, माझ्या वयाची ७६ वषे झाली आहते. गेली दकत्येक वषे मी हवहवध 

प्राचीन ग्रथांचा एक कुतुहल म्हणून अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजल ेकीं, आपल्या 

प्राचीन हशिण पद्धतीत चार गं्रथांचे महत्व होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आहण 

योगवाहसष्ठ ह ेमहत्वाचे होते. आपल्या पूवीच्या हशिण पद्धतीत ह्ा गं्रथांचे वाचन करण्याची 

प्रथा होती. नंतरच्या काळात इंग्रजांनी त्यांची हशिण पद्धती यथे ेरुजवली व आपली पाठशाळा 

पद्धती संपुष्टात आली. आपल्या हशिण पद्धतीत अिर ओळख, हनतीशास्त्र, गहणत एवढेच 

हशकवले जात. त्याहशवाय हशकतांना घोकंपट्टी करण्याचे महत्व होते. ते सगळे आता इहतहास 

जमा झालेले असले तरी त्याची उपयुक्तता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी करावयाचे 

ठरवले. मी एक अहतसामान्य अभ्यासक आह ेतरी व्यासंग मोठा आह.े त्या प्रमाण,े मनुस्मृती प्रथम 

ई-साहहत्यच्या माध्यामाने तुम्हाला ददली. त्याचे चांगले स्वागत झाल ेआह.े त्यामुळें माझा उत्साह 

वाढला आहण महाभारताचे, 'जसे आह े तसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता देत आहे. त्याचे 

साधारणपणे ४० खंड होणार आहते. संपूणव महाभारत येण्यास बराच अवधी लागणार आह.े इतर 

मंडळी महाभारताचे भाषांतर करतांना त्याचा आकार आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील 

हशकवणूकीचा भाग व्यथव समजून सोडून केवळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक 

शैिहणक पुस्तक म्हणून असें भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या हनतीशास्त्र हशकवणार् या कथा 

जशाच्या तशा ठेवल्या आहते. कांहीं जागी हवषय समजण ेसोपे व्हावे म्हणून मी टीपा ददल्या 

आहते कांही कंसात ददल्या आहते, कारण मला माहहत आह े ककं, ह्ाचे वाचन करणारे मराठी 

भाहषक सामान्य आहते. कोणी हवद्वान वाचक असले तर त्याला त्या टीपांची गरज वाटणार नाही.  

आता थोडे माझ्याबद्दल हलहीत आह.े तस ेपाहता अशा कामात कोणी संस्कृतचा प्राध्यापक 

असला पाहहजे असें कोणाला वाटेल मग मी एक इंहजनीअर कां ह ेकाम करत आह ेअसा प्रश्र्न पडले 

पण त्याचे उत्तर असें आह ेककं, एवढे मोठे काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आहण ते सुद्धा 

फुकट करणारा हवद्वान मला हमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्व सांहगतले ते सगळे 



त्या कामासाठी भरपूर मानधन मागू लागले मग मी ठरवले आपणच ते करावे. गेली २५ वषें मी 

हनवृत्त जीवन जगत आहे, बराच समय माझ्याकडे आह ेमग आपणच ह ेकरावे अशा हवचारांने ते 

करावयास घेतले व प्रथम मनुस्मृती ददली आता महाभारत देण्याचा प्रयत्न चाल ूआहे. त्यासाठी 

दैवयोगांने ई-साहहत्य सारख्या ध्येयवादी मंडळींची साथ हमळाल्यामुळें माझा उत्साह हद्वगुहणत 

झाला.  

१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंदरला व रहाणार चेंबूरला 

त्यामुळें येण्याजाण्याची दगदग माझ्या प्रकृतीला झेपली नाही व मी हृदयाच्या झटक्याने आजारी 

झालो. त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे उद्योग बंद करून घरात बसलो. थोडी बचत 

केली होती त्याच्या जोरावर आज मी माझ ेसाध ेजीवन जगत आह.े पैशापाठी लागण्याचा स्वभाव 

माझा मुळातच नाही. सरुुवातीपासून वाचनाचा छंद होता त्यात कथा कादंबर् या वाचण्यात रस 

नव्हता. मी कांहीं माहहती देणारे गं्रथच वाचत असें. त्यामुळें अनेक हवषयांचा व्यासंग झाला त्यात 

ही चार पुस्तक पुढच्या हपढीस हवशेष उपयकु्त ठरतील अस ेमला जाणवू लागल े तेव्हा त्यांची 

भाषांतरे करण्याचे ठरवले. त्या व्यहतरीक्त माझे हलखाण शेती हवषयांत बरेच आहे. कॉंरटनेंटलचे 

कै. रत्नाकर कुलकणी ह्ांनी आग्रहपूववक माझ्या कडून 'सेंदद्रय खत हनर्मवती उद्योग', नांवाचे पुस्तक 

हलहून घेतले, मराठीतील ह ेपहहल ेखतहवषयक पुस्तक आह.े त्याच्या चार आवृत्या झाल्या आहते. 

बहळराजा माहसकाचे सपंादक भोसल े ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या माहसकांत मी १९९२ ते 

२००५ पयतं शेतकर् यांना शेतीचे पद्धतशीर हशिण एका लखेमालचे्या द्वारा ददल ेआह.े त्यात ६५ 

लेख हलहील.े त्या हशवाय संपादक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें हनसगवशेतीचे तंत्र हशकवणारा एक 

अभ्यासक्रम, 'व्यावहाररक हनसगवशेती अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्वखचांने शेतकर् यांसाठी 

१९९४ साली उपलब्ध केला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात हनसगवशेतीचा प्रचार झाला. आता ह्ा 

उतारवयात जेव्हां शरीर साथ देण्यात कुचराई करू लागल ेआह,े माझे सगळे लि आपल्या हहदं ू

मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय करण्यावर आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण व 

योगवाहसष्ठ ह्ांचे 'जसे आह ेतसें' अनुवाद करण्यावर भर आह.े माझे ज्योहतष शास्त्राचे ज्ञान चांगल े



आह.े त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन. त्यासाठी ह ेसगळे उपक्रम 

लवकरात लवकर उरकण्याचा मानस आह.े  

आता कोणाला प्रश्र्न पडले कीं, हा इंहजहनयरींगचा माणूस शेतीवर कसें हलहीतो? त्या 

बद्दल थोडे हलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार उरण, अहलबाग, वसईचे होते. हशिण 

बेताचे पण एकादे अवजार कसें वापरावयाचे ते हशकवले ककं, ते त्यात लवकरच हनष्णात होत 

होते. त्या मलुांना मी हवचारल ेककं, ते एवढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत? त्यांचे एकच 

उत्तर असें, मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरवलें शेतीशास्त्राचा अभ्यास करावयाचा. 

अभ्यासाचाच छंद असल्यामुळें तो सुरु झाला. त्यात मला लवकरच समजले कीं, शेतीचा संबधं 

बॉटनी पेिा मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आह.े मग मी त्या हवषयाचा अभ्यास करून त्यात 

लवकरच पारंगत झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं तंत्र हवकहसत केले व ते अजमावण्यास 

सुरुवात केली. त्यात अपिेेप्रमाणे पररणाम हमळू लागले त्याप्रमाणे एक शतेीतंत्र हवकहसत होत 

गेले. माझ्या कामगाराच्या शेतावर माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पसैा लागत होता व त्यांचे 

कुटंूहबय काम करत होते. त्यावेळी मी चांगला तरुण होतो व उत्साहसदु्धा होता. माझ्या तंत्राने 

शेती उत्तम होते ह ेमी समजलो व ते सगळे तेथेच संपले. ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात 

झाले होते. मीसदु्धा ते सगळे हवसरून गेलो. परंतु, १९९२ साली मोठा दषु्काळ पडला होता 

महाराष्ट्रात त्यावेळी मी एक दषृ्य टीव्हीवर पाहहले, त्यात एक ग्रामीण महहला एका खोल 

हवहीरीत उतरून वाटीने पाणी काढून बालदीत भरत होती. त्यावेळी मला रहावल ेनाही व हवचार 

केला, माझ्या ज्ञानाचा जर उपयोग होणार नसले तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख हलहीला 

व दैहनक नवशहक्तला पाठवला. तो लेख त्यांनी प्रहसद्ध केला नाही. मग मी तो लेख बळीराजा 

माहसकात पाठवला. त्यात तो छापून आला. तस ेपहाता नवशहक्तनेसदु्धा तो प्रहसद्ध केला. त्यानंतर 

बहळराजाच्या वाचकांची प्रश्र्न हवचारणा सुरु झाली व मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या माहसकात 

लेख हलहून देऊ लागलो. अशाररतीने माझ ेशेतीत हलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी हलहील े

आह.े          



आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल हलहीतो. हहदंसू्तानात २००८ साली इंटरनेटवर ब्लॉग 

सुरु झाले व मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु केल.े माझ्या हिस्ती धमावबद्दलच्या वादग्रस्त परंतु शास्त्रशुद्ध 

हववेचनामुळें पहहले ब्लॉग बंद झाल.े माझे पूवी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासांने जे सशंोधन 

करून शोधून काढत असें, ते हलहीतो. त्यात अनेक हवषयावरील माझ ेसशंोहधत साहहत्य प्रहसद्ध 

करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, हिस्ती धमव, इस्लाम, अथव, न्याय, हनतीशास्त्र, 

राजकारण अशा हवषयांवर बरेच हलहीत असतो. ते तुम्ही वाचू शकता. एकच ब्लॉग मराठी आह े

बाकीचे इंग्रजीत आहते. हसलीकॉन मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या संशोधनाचे शास्त्रशदु्ध 

हलखाण आल्यानंतर बंद झाला आह.े गुगलवरील ब्लॉग मात्र जोरात चालू आहते. माझे अशा 

हवषयावरील हवचार नाकारता येणार नाहीत असें सत्याला धरून असल्यामुळे जेव्हां मला कोणी 

हवरोध करतो तेव्हां त्यांना मी नम्रपणे सांगतो, कृपया माझ्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा करावा, 

ते झाल ेककं, ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा दावा करतात तर त्यात तेंच हरण्याचा 

संभव जास्त असतो. एवढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जाहहर बभ्रा होईल ते त्यांना 

परवडण्यासारख े नसते. मी प्रचारकी थाटाचे हलखाण करत नाही. जे समजते ते हवज्ञानाच्या 

आधाराने हसद्ध करूनच हलहीतो, आजच्या काळात असें हलखाण बर् याच गटांना आवडत नाही. 

बर् याच लोकांचे खूनसदु्धा झाल ेआहते ह ेआपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर माझ्याबद्दल कांहीं 

हलहू इहच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आह.े माझ ेजीवनातील अनुभव हलहील े

तर ते एक वाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सवव वादग्रस्त हवषय पुढ े येतील. मी मांडललेा 

कोणताही मुद्दा आजवर कोणालाही खोटा ठरवता आललेा नाही. जाता जाता, जैन धमावबद्दलचा 

वाद सांगतो एक उदाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगदीशचंद्र बोस ह्ांनी वैज्ञाहनक पुरावे 

देऊन जे हसद्धांत मांडल ेत्याचा पुरावा देऊन मी हलहील ेकीं, हल्ली जो जैन धमव प्रचारात आह ेतो 

तीन हजार वषावपूवीच्या अडाणीपणावर आधाररत आह,े त्यातील सगळेंच हवचार अज्ञानाधारीत 

म्हणून खोटे आहते. एवढेच नाही तर व्यवहाररक जीवनात तो धमव पाळणे केवळ अशक्य आहे. 

त्यामुळें जैन उखडल ेपण सुदैवाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें वाचलो. 



शेवटी माझ्या तब्यती बद्दल हलहीतो. मुळातच माझी प्रकृती तोळामासा असते त्यात 

२०१० साली बेस्टच्या बसने मला ५० फूट लांब फेकल्यामुळें पुरता जायबंद झालो होतो. मेंदलूा 

आघात झाल्यामुळें माझी स्मरणशक्ती गेली होती. दोन बरगड्ा तुटल्या होत्या. माझे शौंच व 

मुत्र ह्ांवर हनयंत्रण राहहले नव्हते. दीड वषव तसेंच गेले. त्यावेळी माझे वय ६८ होते. केवळ दैव 

बलवत्तर म्हणून आज मी पूवववत झालो आह ेतरी कोठल्याही वाहनाने प्रवास करण्यास परवानगी 

नाही. म्हणून मी कोठेही जात नाही. गेललेी स्मृहत पुनः आली व आता सगळे बरे चालल ेआह.े 

त्या काळातील अनुभव हवशेषकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहते. तूतावस एवढे पुरे.            

ई-साहहत्यच्या पदाहधकार् यांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी माहहती सहवस्तरपणे 

ददली आह.े जर शक्य असेल तर त्यातील मजकुरात बदल न करता तो प्रहसद्धीस घ्यावा.    

अशोक कोठारे, 

२३- २ -२०१८ 

ashokkothare@gmail.com , 

ashokkothare@yahoo.co.in 
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ई साहहत्य प्रहतष्ठान - 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्य ेआह.े रडणार् याकड ेलि नका देऊ. मराठीत 

कधीच नव्हते इतके वाचक आहते आता. पुवी पुस्तकाच्या एका आवृत्तीच्या हजार न हजार प्रती 

छापल्या जात. पांच हजार म्हणजे डोक्यावरून पाणी! आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक 

पुस्तक पाच लाख वाचकांपयवत जात आहते. वषावला अधाव कोटी डाऊनलोड होतात. वाचक 

एकमेकांना परस्पर ऑडवर करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, वेबसाईट, पेन्ड्राईव्ह, हसडी 

अशा असंख्य मागांनी पुस्तकं व्हायरलालीत. सुसाट सुटल मराठीचं वारु. खेड्ापाड्ाचं्या 

गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीवरील प्रत्येक देशात. रॉकेटच्या वगेांने सुसाट सटुलेल्या 

मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबवू शकत नाही. या धूमधडक क्रांतीत साहभागी व्हा. आपल्या 

ओळखीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. त्याचें ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठवा. 

तुम्ही दकतीही वाचक आणा. ते शभंर आणतील आहण ते हजार आणतील. तुमच्या व्हाट्सप 

गु्रपमधून याची जाहहरात करा. आपल्याला कुठली पुस्तकं वाचकांपयंत पोहोचवायची आहते ते 

आपल्याला रटव्ही, पेपरची जाहहरात परवडत नाही. आमचे वाचक हचे आमचे जाहहरात एजंट. 

तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखवून  देऊ.  

ई साहहत्यची पुस्तके www.esahity.com वरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail.com ला कळवून ई-मलेने मांगवा  

धन्यवाद 

  

   

   


