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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्यािर आपण हे फॉरिडव करू शकता.
• हे पुस्तक िेबसायटिर ठे िण्यापुिी ककं िा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर करण्यापूिी सावहत्य प्रवतष्ठानची
लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आहे.

प्रकाशन : १० नोव्हेंबर २०१९

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

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

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

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

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

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

कणव वििाद पिव (सुरू)
भाग एकशे चाळीसािा
धृतराष्ट्र विचारतात, "अरे संजया, भर सभेतून कृ ष्ण कणावला घेऊन कोठे शहराबाहेर गेला
ते सांग. गोलिंद त्या राधासुताला समजािणीचे काय बोलला ते मला सांग. कृ ष्ण कणावशी कसा
बोलत होता ते सांग. तो त्याला रागात बोलत होता कीं, समजािणीच्या शांत आिाजात बोलत
होता, कसे बोलत होता ते मला सांग.
संजय सांगतो, एका राजनु्, मी सगळे नीटपणे सांगतो आपल्याला, मी कृ ष्णाचे दम
देण्यासाठीचे ि समजािण्यासाठीचे असें जे उद्गार जे राधासुताशी बोलतांना होते ते त्या क्रमाने
आपल्याला सांगणार आहे. िासुदेि राधासुताला बोलले, "तू अनेक ब्राह्मणांची पुजा के ली आहेस
जे िेदशास्त्र जाणत आहेत. त्यांच्याकडू न तू सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न के ला आहेस त्यामुळें
िेदात जे अंवतम सत्य आहे त्याची माहीती ददली आहे ती तू समजला आहेस. तुला सुक्ष्म सुचना
ज्या िेदात ददल्या आहेत त्यासुद्धा जाणत आहेस. त्याप्रमाणे कु मारीमातेला दोन प्रकारचे पुत्र होऊ
शकतात. कनीन आवण सहोद असें त्यांना बोलतात. त्या बालकांसाठी पुढे त्या कु मारीके चा निरा
त्यांचा वपता समजला जातो. अरे कणाव, तू अशाप्रकारे जन्मला आहेस. त्यामुळें नैवतकदृष्ट्या पंडु
तुझा बाप ठरतो. त्याप्रमाणे तू राजपुत्र ठरत होतास पवहल्यापासूनच. त्याप्रमाणें तुझ्या वपत्याला
कुं तीपासून म्हणजे तुझ्या मातेपासून आणखीन मुलं झाली आहेत. म्हणून ती तुझी भािंड ठरतात.
तुझी आई िृश्र्नी घरातील म्हणून तूसद्ध
ु ा एक िृश्र्नीच आहेस. म्हणजे आपण फार जिळचे आप्त
आहोत हे प्रथम लिात घे. आता पांडिांना समजू दे कीं, तू त्यांचा भाऊ आहेस जो वतला
युवधष्ठीराच्या आधी झाला आहे. तू सिावत मोठा पुत्र आहेस पंडुचा म्हणून ते सगळे पांडि, त्यांची
मुलं आवण सुभद्राची मुलं तुझे पाय धरण्यास योग्य ठरतात. पांडिांच्या मदतीसाठी जमलेले सगळे
राजे, त्याप्रमाणे अंधक आवण भोज, िृश्र्नी तुझ्या पायाशी येतील. ते सगळे राजे, त्यांच्या राण्या
चांदीच्या कलशातून सुगंधी पाण्याने त्यावशिाय रत्न, िनस्पती, असें सगळे तुझ्या
राज्यावभषेकासाठी तयार असतील. त्याच िेळी द्रौपदीसुद्धा तुझी पत्नी म्हणून तुला वमळे ल.
ब्राह्मण धौम्य तुझ्यासाठी अर्घयव देतील. सगळे पांडिांचे पुरोवहत तुझ्या राज्यावभषेकाचा विधी
संपन्न करतील. आम्ही सगळे तुला पृथ्िीच्या राज्याचा अवधपती म्हणून घोवषत करू त्यात मीसुद्धा
असेन. युवधष्ठीर तुझ्या वशरािर छत्री धरील. तुझ्या मागून तो त्याच्या रथाने येईल. तुझा अवभषेक
झाल्यािर कुं तीचा मुलगा महारथी वभम तुझ्या वशरािर शुभ्र छत्री धरे ल. अजुवन तुझ्या रथाचे

सारथ्य करील. त्यानंतर नकू ल आवण सहदेि द्रौपदीचे पांच पुत्र, पांचाल पररिार, वशखंडी, अंधक,
िृश्र्नी तुझ्या रथाच्या वमरिणूकीत त्या मागून चालत असतील. तू तुझ्या सत्तेचा आनंद भोगत
रहा. तुझे बंधू तुझ्या आज्ञेचे पालन करतील. तुझ्या सन्मानाथव पांडि विविध पुजा, जप, यज्ञ
करतील. सगळे दशहव आवण दशनाव तुझे नातेिाईक म्हणून तुला मदत करतील. ते द्रविड, कुं तल,
आंध्र, तलाचर, शुचुप आवण िेणूप सगळे प्रजाजन तुझ्या मागून जातील. पांडि िसुसेनाच्या
विजयाच्या घोषणा करतील. त्यामुळें तुझी जन्मदात्री संतुष्ट होईल. तुझ्या वमत्रांना आनंद होऊ दे
ि तुझे शत्रू तडफडत राहू देत. आजच्या ददिशी तुम्हा भािंडांच्या वमलनाचा ददिस म्हणून साजरा
होऊ दे.
कणव वििाद पिव भाग एकशे चाळीसािा संपला.

कणव वििाद पिव
भाग एकशे एके चाळीसािा
कणव ते ऐकू न बोलतो, "वनःसंशय अरे के शिा, तू तुझ्या प्रेमापोटी हे मला सांगत आहेस. माझे
भले व्हािे अशी तुझी इच्छा आहे हेसद्ध
ु ा मला समजले. अरे िृश्र्नीच्या घराण्यातील कृ ष्णा, तू जे
सांगत होतास ते सगळे मला माहीत आहे. नैवतक दृष्ट्या मी पंडुचा मुलगा आहे आवण िेदातील
आदेशानुसार मी कु मारीके चा मुलगा आहे. मी सूयावपासून वतच्यात जन्म घेतला आहे हे मला
माहीत आहे. सूयावच्या परिानगीने ती मला नदीत सोडते हेसद्ध
ु ा मला समजले आहे. मी
अशाप्रकारे ह्ा जगात आलो आहे. परं तु, कुं तीमातेने माझ्या भवितव्याचा विचार के ला नव्हता
जेव्हां ती मला त्या नदीत सोडत होती. ती फक्त वतच्या इभ्रतीचा विचार करत होती. हेसद्ध
ु ा मी
जाणतो. त्याउलट सुत अधीरथ ि माझी आई राधा ह्ांनी मला पहाताच नदीच्या पात्रातून बाहेर
काढले त्याचिेळी माझ्या आईच्या स्तनात दूध भरले ि मी त्या दुधाचा पवहला घोट वपऊन मोठा
झालो हे मी कसे विसरू, अरे कृ ष्णा, वतने माझे हगणे मुतणे काढले आहे, तू सांग तसे उपकार
कांहीं भोगांसाठी विसरू शकतो कां? माझ्यासारख्याला ते शोभणार नाही. मी वतचे दुध वपऊन
वतच्या सुत लपंडाचा झालो आहे. त्याच प्रमाणे माझे वपता अधीरथ त्यांने माझे काय लाड के ले,
मला िळण लािले, माझ्या वशिणासाठी ते कु रु राजाच्या पदरी सेिक झाले. मला द्रोणाचायांच्या
गुरूकु लात घातले, दकती दकती त्यांनी माझ्यासाठी के ले ते मी कसे विसरू आता. ते ज्यांने
धमवशास्त्राचा अभ्यास के ला आहे त्याला तसले िागणे शोभेल कां? असेंच करून मी माझ्या पालक
मातावपत्यांचे ऋण फे डािे असें तुला िाटते कां? माझे सगळे लहानपणाचे विधी त्यांनी त्यांच्या
सुत घराण्याच्या ररिाजानुसार के ले आहेत ि यथािकाश माझे लग्नसुद्धा त्यांच्या घराण्याच्या
मुलीशी लािले आहे. आता मी ते संस्कार कसे सोडू ? त्या लग्नापासून मला मुलं आवण नातिंडं
झाली आहेत. ती नाती मी कशी विसरू? हे सगळे आता असें पक्के झाले आहे कीं, ते बदलणे शक्य
नाही. मला त्या पांडिांच्या गादीचा लोभ नाही. माझे सुत नातेिाईक मला जास्त वप्रय आहेत.
मी कधीही कृ तघ्न होऊ शकणार नाही. कोणतेही प्रलोभन मला ते करू देणार नाही. अगदी पृथ्िीचे
राज्यसुद्धा मला ते करण्यास भाग पाडू शकणार नाही. दुसरे असें कीं, गेली तेरा िषे मी राजसत्ता
भोगत आहे दुयोधनाच्या मुळें, त्यात मला समाधान आहे. मी त्या काळात अनेक यज्ञ के ले आहेत.
सुतांच्या पद्धतीचे ते यज्ञ मी करत आलो आहे. माझ्या घराचे सगळे विधी सुतांच्या
ररतीरीिाजानुसार होत आले आहेत, ते एकदम मी कसे बदलू? माझे सगळे आप्त सुत कु ळीन आहेत
ते मी कसे सोडू ? माझ्या ताकदीिरच तर दुयोधनाने पांडिांना आव्हान ददले आहे. त्याचे
माझ्यािर दकती उपकार आहेत ते तू जाणतोसच. मी अजुवनाचा प्रवतस्पधी रहाणार आहे हे
वनवश्र्चत आहे. मृत्यू येिो अगर कांहीं होिो ते युद्ध तर होणारच. आता मी दुयोधनाला दगा देऊ
शकणार नाही. तू कोणतेही प्रलोभन माझ्यापुढे ठे ि त्याचा कांहींही पररणाम होणार नाही. मी

दुयोधना बरोबरच रहाणार आहे शेिट पयंत. जर मी ि अजुवन द्वंद्व करू शकलो नाही तर ते आम्हा
दोघांच्या नांिाला कावळमा फासण्यासारखे होईल. मला माहीत आहे तुझा उद्देश वहतलचंतकाचा
आहे परं तु, तूसुद्धा माझी बाजू समजून घे. पांडि तुझे सिवस्िी ऐकतात त्यांमुळें तू जे बोललास तसे
सगळे तू करून घेवशल त्यांच्या कडू न ह्ात मला शंका नाही. मी तुला विनंती करतो की, हा जो
संिाद आपल्यात झाला त्याची इतर कोणालाही खबर होऊ देऊ नकोस. त्यातच सिांचे भले आहे.
जर युवधष्ठीराला समजले कीं, मी त्यांचा सिावत मोठा बंधू आहे, तर तो सिावत प्रथम मला येऊन
माझ्या पाया पडेल, ते मला योग्य िाटत नाही. त्यामुळें माझी मोठी पंचाईत होईल. त्याच िेळी
जर हे अफाट साम्राज्य माझे झाले तर ते मी दुयोधनाला देऊन टाकीन, जेसद्ध
ु ा अयोग्य ठरेल
कारण तुला माहीत आहेच. माझी इच्छा आहे कीं, ह्ा युद्धानंतर युवधष्ठीरच सािवभौम राजा म्हणून
गादीिर बसला पावहजे, तोंच खरा लायक आहे त्यासाठी कारण, तो शंतनुंच्या परं परे चा खरा
प्रवतवनधी आहे मी नाही, हे तू समजू शकतोस. माझ्या सारख्याने अशा घनघोर युद्धात विरगती
वमळिणेंच श्रेयस्कर आहे. अरे कृ ष्णा, ही िेळ आहे मी द्रौपदीची माफी मागण्याची, मला माहीत
नाही ती मला माफ करणार आहे की नाही. वतला सांग, हा राधासुत वतच्या िमेची भीक मांगत
आहे. ज्यांना हृवषके ष मागवदशवक आहे तेंच लजंकले पावहजेत. त्यासाठी युवधष्ठीरा बरोबर वभम,
अजुवन, नकू ल ि सहदेि त्यांची मुलं आवण द्रौपदी हेंच त्या गादीसाठी योग्य आहेत. माझ्या सारख्या
अभाग्याने मरणेच योग्य कारण मला माझ्या जन्मदात्या आईने टाकले त्याला असें मरणेंच शोभते.
शंतनुच्या घराण्याचे संस्कार असलेल्या पांडिांत मी जाऊन बसणे शोभणार नाही ज्याच्यािर
सुतांचे संस्कार झाले आहेत. मी त्यांच्या योग्यतेचा रावहलो नाही. तुमचे सगळे साथी जे सत्चररत्र
आहेत, त्यात दृष्टद्युम्न आहे, पांचाल देशाचा राजपुत्र, सत्यकी आहे, उत्तमानस आहे, युधमन्यू आहे,
सोमकाचा राजपुत्र आहे, छेड्डीचा राजा, वशखंडी, के कया, कुं तीभोज, सेन्यवजत, विराटाचा शंक,
आपण स्ितः हे सगळे पुण्यप्रभािी अहात तेंच लजंकले पावहजेत हे मी समजू शकतो. मला िाटते
युवधष्ठीर आधीच लजंकला आहे ि त्याचे राज्य आलेसद्ध
ु ा आहे फक्त कांहीं िेळाचा अिधी उरला
आहे. एक महान यज्ञ होणार आहे हे मी पहात आहे. जनादवन त्याचे उपद्राहत्री असणार, अध्यायूव
सुद्धा, त्या यज्ञात वचलखत नेसलेला कपीध्िज असलेल्या रथात होत्री असेल, त्यांचे गांडीि यज्ञाची
वशडी असेल, त्यात मरणारे योद्धे त्या यज्ञात हिन असतील. युद्धातील आयुधं ऐंद्र, पशुपत, ब्रह्मा,
स्थुनकणव, जी अजुवन िापरणार आहे, त्यांना मंतरून घेईल ते यज्ञाचे मंत्र असतील. अजुवन त्याच्या
जन्मदात्यासारखा अथिा त्याही पेिा जास्त वहम्मतिान असेल. अवभमन्यू मुख्य मंत्र असेल. तो
हत्तींचा चुराडा करणारा मोठ्याने ओरडणारा, भयंकर लढणारा वभम त्या यज्ञात उद्गत्री असेल
आवण प्रस्तोत्री सुद्धा. सदैि जपात ि ध्यानात रमणारा युवधष्ठीर स्ितः ब्रह्म असेल त्या यज्ञासाठी.
रणिाद्ये ज्यांचा आिाज आकाशात जाईल ते आमंत्रण असेल यज्ञासाठी. िात्रतेजाने चमकणारे
नकू ल ि सहदेि यज्ञात आहुती देणारे व्याध असतील. रं गीबेरंगी रथ अरे गोलिंदा, िधाचे पशु
बांधण्याच्या जागा ठरतील. काटेरी बाण, भाले यज्ञात चमच्याचे काम करतील. ज्यातून विजयाचे

अमृत पांडि त्यांच्यांना वपण्यास देतील. विविध साधनं इतर कामात िापरली जातील त्या यज्ञात.
मरणार्या योद्ध्यांचे रक्त तुपाचे काम करत असतील. द्रोण, कृ प ि त्यांचे वशष्य सदस्यांचे काम
करणार आहेत. गांडीिातून मारलेले बाण आवण इतर िेपणास्त्र सोम िाटणार्या िाटकांचे काम
करतील. सत्यकी प्रमुख अध्ियूवचे काम करत असेल. दुयोधनाला मुख्य कताव म्हणून उभे के ले
जाईल. ते त्याचे सैन्य त्याची पत्नी असेल. जेव्हां रात्री त्या यज्ञाचे विधी सुरू होतील घटोत्कच
त्यािेळी व्याधाची भूवमका करत असेल. दृष्टद्युम्न जो यज्ञातून आला तो ह्ा यज्ञाचे मुख असेल.
कृ ष्णा (द्रौपदी) त्या यज्ञाची दविणा असेल. अरे कृ ष्णा, मी हे माझ्या मनापासून सांगत आहे.
मला माझ्या कु कमावचा पश्र्चात्ताप होत आहे. जे माझ्या कडू न झाले ते मी बदलू शकत नाही. पण
मी तुला सांगतो जे घडले ते माझ्याकडू न अनिधानाने झाले हे तरी तू मान्य करवशल. दुयोधनाच्या
उपकारा खाली मी इतका दबलो गेलो आहे कीं, त्यामुळें जे घडले ते घडले माझ्या कडू न. अरे
कृ ष्णा, तू पहावशल मी अजुवनाच्या बाणांनी मेलेला असेन, त्यािेळी ह्ा यज्ञाची पुनवच्छती सुरू
होईल. जेव्हां कुं तीचा दुसरा पुत्र दुःशासनाचे रक्त वपत असेल, तो सोम वपण्यासारखा असेल.
जेव्हां दृष्टद्युम्न आवण वशखंडी द्रोण ि वभष्माला मारतील तेव्हां ह्ा यज्ञाचा विधी कांहीं
काळासाठी थांबिलेला असेल. जेव्हां महाबली वभम दुयोधनाचा िध करील तेव्हां हा यज्ञ जो
धृतराष्ट्राच्या मुलांनी प्रारं भ के ला, संपल
े . मेलल्े या कौरिांच्या विधिा गांधारी बरोबर जेव्हां त्या
रणभूवमिर आक्रोश करत असतील तेव्हां वगधाडं, कोल्हे आवण लांडगे तेथील मृतांचे देह खात
असतील तेव्हां अरे कृ ष्णा, ह्ा यज्ञानंतरचे स्नान के ले जाईल. अरे कृ ष्णा, मी तुला प्राथवना करतो,
त्या प्राचीन परं परे त िाढलेल्या िवत्रय कु ळांचा अशाररतीने नाश होऊ देऊ नकोस. कु रुिेत्री ते
िवत्रय त्यांच्या आयुधाने एकमेकांना ठार माऱणार आहेत. तुझ्या मनात काय आहे, ते तू साध्य
करणार आहेस हे मी जाणतो. जे मरतील त्यांना तू स्िगावत जागा देण्याची कृ पा करािीस अशी
मी तुझ्याकडे प्राथवना करतो. जोपयंत ते डोंगर आवण त्या नद्या आहेत तोपयंत ह्ा युद्धाची कथा
अजरामर रावहल असें िाटते. ब्राह्मण ह्ा युद्धाची कथा सांगत असतील. युद्धात जे िवत्रय
वमळितात ती त्यांची खरी संपत्ती असते. युद्धाच्या िेळी तुझ्या अजुवनाला माझ्या समोर आणून
ठे ि आवण हे आपले संभाषण कोणाला समजणार नाही असें पहा.
कणव वििाद पिव भाग एकशे एके चाळीसािा संपला.

कणव वििाद पिव
भाग एकशे बेचाळीसािा
संजय बोलतो, कणावचे ते ऐकू न कृ ष्ण वस्मत करत विचारतो, "अरे कणाव, तुला मी ददलेले
पृथ्िीचे राज्य खरोखरच नको कां"? पांडिांचा विजय वनवश्र्चत आहे. त्याकरता आता दुयोधनाला
सोडू न तू त्यांच्यात आलास तर ते तुझ्या सुत कु टूंबाच्या भल्याचे होणार आहे. पांडिांत आलास
म्हणून तू तुझे सुत आप्त सोडािेस असें मी सुचित नाही. अरे तुझी माता, मी स्ितः आपण सगळे
सुतच आहोत. पांडिांचा ध्िज फडकत रहाणार आहे. ह्ाबद्दल शंका नको. दैिी कारागीर
भौमनाने त्यासाठी रथाचा स्तंभ तयार के ला आहे. त्यािर विविध स्िगीय प्राणी खेळत आहेत असे
दाखिले आहे. तो ध्िज इं द्राच्या ध्िजासारखा देखणा आहे. तो पांडिांचा जय दाखित आहे.
त्याचा व्याप एक योजन इतका आहे. तो सिवत्र पसरलेला आहे. अजुवनाचा तो स्तंभ तेजाने चमकत
आहे. त्याला कोणी अडिू शकणार नाही. तो तुला युद्धाच्या िेळी ददसेल. तो स्तंभ कशानेही
अडिला जाणारा नाही. जेव्हां युद्ध होईल तू पहावशल अजुवनाचा रथ त्याते शुभ्र घोडे खेचत
असतील. अजुवन त्याची विविध दैिी आयुध िापरत असेल. ऐंद्र, अग्नेय, अफ्रुत अशी ती असतील.
जेव्हां गांडीिाचा टणत्कार तुला ऐकू येईल तेव्हां आकाशात ढगांचा गडगडाट झाल्यासारखे
होणार आहे. त्यािेळी कृ त, त्रेता आवण द्वापार युगाची लिण नाहीशी होतील ि फक्त कलीयुग
ददसेल. कारण ह्ा युद्धापासून कलीयुगाचा आरं भ होणार आहे. जेव्हां तू पहावशल युवधष्ठीर तप
ि जप सामथ्यावने सज्ज असा त्याच्या सैन्याचे माग्रदशवन करत आहे तेव्हां कृ त, त्रेता आवण द्वापार
युगांची लिण नाहीशी होतील ि फक्त कलीयुग आढळे ल. जेव्हां तू पहावशल वभमसेन त्याच्या
गदेने संहार करत दुःशासनाचे रक्त वपत आहे तेव्हां कृ त, त्रेता आवण द्वापार युगांची लिण नाहीशी
होतील ि फक्त कलीयुग आढळे ल. जेव्हां तू पहावशल अजुवन द्रोणांना शह देत आहे, शंतनुची मुलं,
दुयोधन, जयद्रथ, सगळे लढण्यासाठी एकमेकांिर तुटून पडत आहेत, तेव्हां कृ त, त्रेता आवण द्वापार
युगांची लिण नसतील फक्त कलीयुग आढळे ल. जेव्हां तू पहावशल मांद्रीची दोन मुलं शत्रूपिाच्या
रथांचा चुराडा करत आहेत, धृतराष्ट्राच्या सैन्याचा विद्ध्िंस करत आहेत, तेव्हां कृ त, त्रेता आवण
द्वापार युग नसतील फक्त कलीयुग असेल. अरे कणाव, परत जावशल तेव्हां द्रोण आवण कृ पांना सांग,
कीं, हा मवहना फार प्रसन्न करणारा आहे. खाद्य पेयांची कांही कमी नाही. झाडे फळांनी डिरलेली
आहेत, माशा कु ठे च घोंघाित नाहीत. रस्ते वचखलाने बरबटलेले नाहीत. पाण्याची रुची चांगली
आहे. हिा फार उष्ण अथिा थंडसुद्धा नाही. सात ददिसानंतर निा चंद्र उगिणार आहे, त्या
मुहूताविर हे युद्ध प्रारंभ करू. कारण त्या ददिसांिर इं द्राचे प्राबल्य असेल. तेथे सभेत जमलेल्या
सगळ्या राजांनासुद्धा सांग, जे दुयोधनाचे दोस्त आहेत, त्यानीसुद्धा लढण्याची तयारी करािी.
कणव वििाद पिव भाग एकशे बेचाळीसािा संपला.

कणव वििाद पिव
भाग एकशे त्रेचावळसािा
संजय पुढे धृतराष्ट्राला सांगतो, ते माधिाचे वहतकारक ि उपयोगाचे बोलणे ऐकल्यािर
कणव कृ ष्णाची पुजा करतो ि त्याला बोलतो, "तुला सगळे मावहत असतांना, मला पटिण्याचा
प्रयत्न तू कां करत होतास"? शकू नी, मी स्ितः, दुयोधन आवण दुःशासन ि इतर कौरि अशा
आमच्या कारणानें ते युद्ध तू आयोजत आहेस, ज्यात सारी िवत्रय प्रजा मरणार ि पृथ्िी रक्ताने
माखली जाणार आहे. ज्यात पांडि आवण कौरि त्यांच्या दोस्त राजांच्या मदतीने ते युद्ध करणार
आहेत. ते सगळे यमाच्या दारी जाणार आहेत. वभििणारी दृष्य ददसत आहेत. ती दृष्य
पहाणार्याचे रोमांच ताठ उभे झाले आहेत. ते दाखिते कीं, त्या युद्धात पांडि लजंकणार आहेत ि
कौरि हरणार आहेत. शनी ग्रह रोहीणी नित्रात अडकला आहे. त्या पररवस्थतीत पृथ्िीिर आकांत
होतो. ग्रह मंगळ, ज्येष्ठा कडे सरकत आहे, आवण अनुराधाजिळ सुद्धा जात आहे, ह्ाचा अथव
पृथ्िीिर मोठा नरसंहार होणार आहे. ग्रह गुरू वचत्रा नित्राला सह देत आहे, चंद्रािरील डागांच्या
जागा बदललेल्या आहेत, राहू सूयावकडे झुकलेला आहे, अशवन आकाशातून पािसासारखे पडत
आहेत, त्यांचे भयंकर आिाज होत आहेत, हत्ती भयंकरपणे वचत्कार करत आहेत. घोडे रडत आहेत,
त्यांचे खाण्याकडे लि ददसत नाही, ही सगळी महाभयंकर अररष्टाची लिणं आहेत. कौरिाच्या
सैन्यातील हत्ती ि घोडे कमी खातात पण जास्त हगतात, हे पराजयाचे लिण मानले जाते.
त्याउलट पांडिांच्या छािणीतील हत्ती ि घोडे मजेत असल्याचे ददसते. सगळे शुभशकू नी पिी,
मोर, हंस, करकोचे, वचतक, वजिजीिा पांडिांच्या छािणीकडे ददसतात परं तु, कौरिांच्या
छािणीकडे अशुभ पिी जसे, वगधाड, कािळे , घुबड, कोल्हे, लांडगे, माशा आढळत होते.
कौरिांच्या छािणीत नगारे िाजत नव्हते, पांडिांच्या छािणीतील नगारे न िाजिता िाजत
होते. सूयावच्या भोिती काळे खळं पडलेली होती. दुयोधनाच्या छािणीतील विहीरींतून मोठे
आिाज येत होते. ती हरण्याची लिणं आहेत. संध्या ि उषःकाली तसे ददसणे िाईट समजले जात
होते. कोल्हेकुई हैराण करत होती. काळी पंख ि लाल पाय असलेले पिी रात्रीच्या प्रहरी
कौरिांच्या छािणीिर वघरट्या घालत होती. ही सगळी हरण्याची लिणं होती. दुयोधन
ब्राह्मणांचा वतरस्कार करतो ि त्यावशिाय वशिकाचा ि त्यांच्या सेिकांचा सुद्धा मान राखत
नव्हता. दुयोधनाच्या छािणीच्या पूिेकडील वितीजािर रक्त रं ग आकाशात ददसत होते.
दविणेकडे शस्त्रांचा ि पवश्र्चमेकडे मातीचा रं ग ददसत होता. जणू काय मृत्यू त्या छािण्यांभोिती
घुटमळत आहे. पुढे संजय सांगतो, त्याला असें दृष्य ददसले त्यात युवधष्ठीर त्याच्या भािांबरोबर
हजार स्तंभ असलेल्या िाड्यात जात आहे. त्यांच्या अंगािर पांढरे िस्त्र होते ि त्याच्या डोक्यािर
शुभ्र वशरिस्त्र होती. ते नंतर त्यांच्या आसनांिर बसलेले ददसत होते. त्याच दृष्यात त्याला ददसते
कीं, जनादवनाला मी पहातो कीं, सगळी पृथ्िी लाल झाली आहे. युवधष्ठीर हाडांच्या ढीगारािर

चढत आहे. तो मजेत दुध वपतांना मला ददसत होता. दुसर्या दृष्यात मी पहातो कीं, कृ ष्णाने
ददलेली पृथ्िी युवधष्ठीर वगळत आहे. मला िृकोदर त्याच्या गदेसह ददसला कीं, एका वशखरािरून
कोणाला तरी आव्हान देत आहे. तोसुद्धा पृथ्िी खात होता. तो सगळ्यांना ठार मारणार असें
िाटत होते. आणखीन एका दृष्यात मी पहातो कीं, अजुवन त्याच्या गांडीिासह शुभ्र रं गाच्या
हत्तीिर कृ ष्णाबरोबर बसला आहे. त्या अिस्थेत तो खूप सुंदर ददसत होता. मला खात्री आहे कीं,
तू अरे कृ ष्णा, दुयोधनाचे सगळे राजे ि त्यांचे सैन्य नष्ट करणार आहेस. मला ददसते कीं, नकू ल ि
सहदेि सत्यकी बरोबर एका सुंदर रथात बसले आहेत तो रथ माणसे खेचत होती. त्यांच्या हातात
लजंकल्यानंतर जशी कं कण घालतात तशी होती. त्यांच्या डोक्यािर छत्री माणसांनी धरलेली
होती. मला आणखीन असें ददसले कीं, कौरिांच्या बाजूचे वतघे, अश्र्ित्थामा, कृ प, कृ तिमवन
त्यांच्या डोक्यािर पांढर्या रं गाचे टोप होते. इतर राजांच्या माथ्यािर मात्र लाल रं गाचे टोप होते.
मला आणखीन असें ददसले कीं, वभष्म ि द्रोण उं टाने ओढलेल्या गाडीत बसले होते, त्यांच्या पुढून
मी ि धृतराष्ट्राचा पुत्र चालत आहेत ि आम्ही अगस्त्याच्या आश्रमाकडे जात आहोत. त्याचा अथव
आम्हाला लिकरच यमाच्या घराकडे जािे लागणार आहे. मला असें ददसते कीं, सगळा िवत्रय
िणव त्या गांडीिाच्या मार्यात सापडणार आहे. पृथ्िीचा नाश होणार आहे. ते ऐकू न कृ ष्ण बोलतो,
अरे सगळ्या पृथ्िीचा नाश माझ्या आज्ञेने होणार आहे. जेव्हां नाश होणार असतो तेव्हां अशी
दृष्य ददसतात. कणव त्याला बोलतो कीं, त्या युद्धात सगळे नष्ट झाल्यािर आपण पुन्हा येथे भेटू.
नाहीतर स्िगावत वनवश्र्चतच भेटू. ते सांवगतल्यािर संजय पुढे सांगतो, कणव कृ ष्णाला घट्ट वमठी
मारतो. त्यानंतर तो त्याच्या रथातून उतरतो, स्िताच्या रथात बसतो, त्यानंतर तो वनराश मन
असलेला राधासुत आमच्या बरोबर परत येतो.
कणव वििाद पिव भाग एकशे त्रेचावळसािा संपला.

कणव वििाद पिव
भाग एकशे चव्िेचावळसािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, कृ ष्णाची शांततेसाठीची वशष्ठाई अयशस्िी ठरल्यानंतर कृ ष्ण
पांडिांच्या रठकाणी वनघतो तेव्हां विदूर कुं तीला बोलतो, "अहो दैिी पुत्राची माता, आपण
जाणता कीं, माझा कल सदैि शांततेकडेच असतो. मी दकती ओरडलो तरी दुयोधनाचे कान उघडत
नाहीत. युवधष्ठीराकडे छेड्डी आहेत, पांचाल आहेत, के कया आहेत, वभम, अजुवन, कृ ष्ण स्ितः,
युयुधन, माद्रीची दोघे आवण त्यांचे दोस्त राजे आहेत. ते अजून उपप्लव्यातच रहात आहेत. त्या
सगळ्यांचा उद्देश चांगल
ु पणा िाढिण्याकडे आहे. राजा धृतराष्ट्र िृद्ध झाला आहे पण त्याला
शांतता नको असें ददसते, त्याचा लोभ ि गिव त्याला ते करू देत नाही. त्याच्याकडे सगळे
िाईटपणात रमणारे जमले आहेत. त्यात जयद्रथ आवण कणव प्रमुख आहेत. त्या बरोबर दुःशासन,
शकू नी, सगळे वबघडिणारे आहे. त्या िाईट लोकांचे चांगल्या लोकांशी जे िागणे होईल त्याची
कटू फळ त्यांना भोगािी लागणार आहेत. त्याचे पररणाम स्िरुप सगळ्यांचा मृत्यू होणार आहे.
कृ ष्णाला शांतता आणता आली नाही म्हणून पांडि लिकरच युद्धाला प्रारंभ करतील असें ददसते.
त्यामुळें माझी झोप उडाली आहे. विदूराचे ते नैराश्यजनक उद्गार ऐकू न कुं तीला सुद्धा श्र्िास
लागतो. ती जोराजोराने श्र्िास घेऊ लागते. ती विचार करते, वधक्कार असो त्या संपत्तीचा
वजच्यासाठी सगळे मरणार आहेत. नातेिाईक एकमेकांच्या रक्ताचे पाट पाहणार आहेत. अशा
युद्धात सगळे नातेिाईकच मारले जाणार आहेत. कोणी परका नाही. जग पहात असणार आहे ती
यादिी. दकती मोठे दुदि
ै आहे कीं, पांडि, छेड्डी, पांचाल, यादि एकत्र येऊन भारतांना ठार
मारणार आहेत. खरे तर मी युद्धांच्या विरुद्ध आहे. परं तु, जर नाही लढले तर सुद्धा दुसर्या प्रकारचे
दुःख पदरी पडणार आहे. एका गटाचा नाश झाला कीं विजय होतो कां? मला हे सगळे पाहून
अतीि दुःख होत आहे. वभष्म, द्रोण, कणव सगळे मोठे योद्धे लढणार ह्ा कल्पनेने मला वभती िाटू
लागली आहे. द्रोण त्यांच्या वशष्याविरुद्ध लढणार? वभष्मांना पांडिांबद्दल प्रेम कां िाटत नाही?
िवत्रयत्ि प्रेमापेिा मोठे कधी झाले. ते स्िताच्या नातिंडाशी कसे लढू शकतात? तेथे एक नीच
माणून आहे, कणव दुयोधनाच्या मागे, तो एकच आहे ज्याच्या बळािर तो मूखव पुतण्या हे युद्ध खेळू
इवच्छत आहे. के िळ पांडिांना त्रास देणे हे एकच ध्येय त्यांचे आहे. तो कणव फार ताकदिान आहे.
ते मला सलत आहे म्हणून मी एकदाची त्याला भेटून त्याच्या जन्माची कहाणी सांगून पहाते
कदावचत त्यामुळें तो बदलेल!
कुं तीला ते सगळे आठिते, ते ती कणावला सांगाियाचे ठरिते. ती त्िरीत त्या दकनार्यािर
जाते तेथे कणव त्याची पहाटेची सूयव उपासना करत होता. त्याचा चेहरा सूयावच्या ददशेने म्हणजे
पूिेकडे होता. कुं ती त्याच्या मागे उभी रहाते, त्याची प्राथवना पूणव होण्याची िाट पहात असते.

वधप्पाड बांध्याचा वतचा मुलगा कणव दोनही हात िर करून सूयावचा जप करत असतो. उगित्या
सूयावच्या उन्हाचा वतला त्रास होत होता. ती कणावच्या अंगािरील िस्त्राच्या सािलीत उभी रहाते.
सूयावच्या तापाने कणावची पाठ गरम झालेली असते. त्याचा जप पूणव झाल्यािर तो िळू न पहातो
ते त्याला कुं ती त्याच्या अंगाच्या िस्त्राच्या सािलीत उभी असलेली ददसते. त्याला निल िाटते
तो वतला ओळखत असतो पांडिांची माता म्हणून. तो वतला िंदन करतो. तो वतला विचारण्या
आधी कुं ती म्हणते मुला कणाव, मला कांहीं तुला सांगाियाचे आहे ज्याचा संबध
ं तुझ्या जन्माशी
आहे. असें बोलल्यानंतर ती त्याला ते सगळे सांगू लागते जे वतला कणावला सांगाियाचे होते. ती
सांगू लागते ि कणव वतचे ऐकत असतो.
"त्या काळात मी कुं तीभोजाच्या िाड्यात रहात होत्ये. एकदा ऋषी दुिावस तेथे येतात.
त्यांची मी बडदास्त पहाते. मी त्यािेळी एक अज्ञानी लहान मुलगी होते. माझ्या सेिेने संतुष्ट
झालेले ते ऋषी मला एक मंत्र देतात ि सांगतात कीं, मी जर त्या मंत्राचा जप के ला ि कोण्या
देिाला बोलािले तर तो येईल ि मला त्याच्यापासून एक पुत्र होईल. मला त्या मंत्र्याबद्दल कांहींच
कळत नव्हते पण त्या ियात मुलींना त्याच्या शरीरातील फरकाबद्दल कु तूहल असते तसे मलासुद्धा
होते. त्या कोिळ्या ियात त्या मंत्राबद्दल मला कमालीची उत्सुकता िाटली ि मी प्रयोग करण्याचे
ठरिले. मी एक गंमत म्हणून सूयवदेिासाठी तो मंत्र जपला ि मला समजण्या आधी ते सूयवदेि
माझ्यापुढे उपवस्थत झाले. मला त्यांच्यापासून ददिस कधी गेले समजलेसद्ध
ु ा नाही. मी माझी
कौमायावची मयावदा ओलांडली होती. त्या बाळाला मी माझ्या उदरात िाढित होते. माझ्या
मैत्रीणी तेथे माझी काळजी घेत होत्या. ददिस पूणव झाल्यािर मी तूला जन्म ददला. तू माझा
आहेस. असं असतांना तू माझी आज्ञा कां मानत नाहीस"? कुं ती कणावला िेगांने विचारते. ते सगळे
ऐकल्यानंतर कणव बोलतो.
कणव वििाद पिव भाग एकशे चव्िेचावळसािा संपला.

कणव वििाद पिव
भाग एकशे पंचेचावळसािा
कणव बोलतो, "मी कणव, राधाचा मुलगा, अधीरथाचा पुत्र आहे. आपण येथे कां आला
अहात"? ते ऐकल्याने अस्िस्थ झालेली कुं ती त्याला सांगते कीं, तो राधाचा नाही तर वतचा
कुं तीचा मुलगा आहे. माझ्यािर विश्र्िास ठे ि माझ्या मुला. असें ती पुन्हा पुन्हा विनंती करत असते.
ती त्याला सांगते कीं, तो सुत िणावचा नाही. तो कुं तीभोजाच्या राजिाड्यात जन्मलेला आहेस ि
तुझा जन्मदाता सािात सूयवदेि आहे. तुझा जन्म माझ्या वपत्याच्या घरात झाला आहे, त्यािेळी
तुला ददलेले कं कण आवण वचलखत तुझ्या अंगािर जन्मतः होती. के िळ अज्ञानामुळें तू धृतराष्ट्राच्या
मुलाच्या कह्ात गेलास, ते चांगले झाले नाही. आपल्या मातावपत्यांचे ऋण फे डणे हेंच मुलांचे
कायव असते. तुझ्या धाकट्या भािांने वमळिलेली संपत्ती वजचा पालक युवधष्ठीर आहे ती के िळ
मत्सरापोटी दुयोधनानी कपट करून त्यांच्या कडू न काढू न घेतली. माझी इच्छा आहे कीं, तू ि
अजुवन एकत्र यािे ि ते कौरिांना ददसािे. तसे झाले तर हा िाद वमटू शकतो. कणव आवण अजुवनांची
नांिं एका श्र्िासात घेतली जािीत अशी माझी इच्छा आहे. जर तुम्ही दोघे एकत्र आलात तर काय
अशक्य आहे ह्ा जगात. तुझ्या पांच भािंडांबरोबर तू उभा रहा. सगळे जग तुमच्या पायाशी
येईल. तू उगाचच स्िताला सुत समजत राहू नकोस. तो तुझा िणव नाही. तू पाथव आहेस, तू कौंतेय
आहेस राधेय नाहीस हे समजून घे.
कणव वििाद पिव भाग एकशे पंचेचावळसािा संपला.

कणव वििाद पिव (संपले)
भाग एकशे शेहेचावळसािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, कुं तीच्या त्या सांगण्यानंतर कणावला एक विलिण असा आिाज
ऐकू येतो. तो सूयवमंडलातून येत असतो. सूयव त्याच्या वपतृप्रेमापोटी ते सांगत असतो. तो आिाज
कणावला सांगत असतो कीं, "ती पृथा जे बोलत आहे, ते सगळे खरे आहे. अरे कणाव, ती जे सांगते
त्याप्रमाणे तू के ले पावहजेस. जर तसे के लेस तर तुझे भले होईल".
िैशंपायन पुढे सांगतात, पृथाच्या विनिण्याने आवण सूयावच्या सांगण्याने तरीसुद्धा कणव ते
मानायला तयार नव्हता. तो वतला बोलतो, "अहो िवत्रय साहेबा, माझा तुझ्या बोलण्यािर अजून
विश्र्िास बसत नाही. तुझ्या आज्ञेचे पालन करण्यास मी तयार नाही कारण तू तुझे कतवव्य के ले
नाहीस. मला जन्म ददल्यािर लगोलगच तू मला पाण्यात सोडलेस, त्यामुळें मी तुझा रावहलो
नाही. तसे करून तू माझ्यािर अन्याय के ला आहेस अशा पररवस्थतीत तूला कोणता अवधकार प्राप्त
होतो कीं, तू मला कोणताही आदेश द्यािास? ज्यांनी मला आधार ददला तेच माझे सिवस्ि आहेत
ि त्यांच्या आज्ञेचेच पालन मी करणार आहे. जर मी पाण्यात बुडलो असतो तर काय झाले असते?
मी जन्माने िवत्रय आहे हे मी तुझ्या बोलण्याने समजलो. तुझ्या त्या िागण्यामुळें माझे सगळे
िवत्रय हक्क मी घालिले. ह्ाच्यापेिा मोठा अपराध कोणी शत्रूसुद्धा करणार नाही. तुला माझी
जरासुद्धा दया आली नाही? असें बेजबाबदारीचे िागून सुद्धा तू आता माझ्यािर हक्क दाखित
आहेस. जर आज सारखी पररवस्थती आली नसती तर तू कधीच माझा विचार के ला नसतास,
के िळ अजुवनािरील प्रेमापोटी तुला आता माझी आठिण आली आहे हे न समजण्या इतका मी
खुळा नाही. तुझ्या धनंजयाला मदत करण्यासाठी जनादवन आहे मग मला कां विनंती करत आहेस?
तुझ्या अशा िागण्यातून तू अजून दकती स्िाथी आहेस तेच स्पष्ट होते. जर मी तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे
के ले तर ज्यांनी माझ्यािर इतकी िषें विश्र्िास ठे िला त्यांचा मी विश्र्िासघात के ला असें होईल
त्याचे काय? मी अजुवनाला घाबरलो असें ते समजतील ि त्याने माझी बेइज्जती होईल त्याचे काय?
सगळे िवत्रय माझ्या तोंडात शेण घालतील त्याचा विचार तू के ला आहेस कां? त्या धृतराष्ट्राच्या
मुलांनी माझ्यासाठी दकती काय के ले ते मी असेंच विसरू शकत नाही. तो दुयोधन मला बरोबरीचा
दजाव देतो जणू काय मीच हवस्तनापुराचा राजा आहे असें माझे स्थान आज तेथे आहे ते मी कां
घालिू के िळ आता तुला माझी आठिण आली म्हणून? सगळ्यांशी िैर करणारा तो दुयोधन मला
दकती मानतो ते तू पावहले आहेस कां"? जसे िसु िासिाकडे नमतात तसें कौरि मला मान देत
असतात. मी त्यांचा विश्र्िासघात करणार नाही. माझ्या वहम्मतीिर त्यांची मदार आहे. हे युद्ध
होत आहे तेंच मुळी माझ्या आश्र्िासनामुळें. कोणत्याही फालतु कारणासाठी मी त्यांचा वहरमोड
करू शकत नाही. वह िेळ आहे कीं, कौरिांचे सगळे दोस्त त्यांच्या बाजूने रहातील त्यािेळी मी

तुझे ऐकले तर तो मोठा धोका होईल. माझ्या जीिाची बाजी लािून मी त्यांच्यासाठी पांडिांविरुद्ध
लढणार आहे. कौरिांनी जे उपकार माझ्यािर के ले आहेत ते फे डण्याची हींच तर िेळ आहे. लिात
ठे ि मी एक प्रामावणक िवत्रय आहे, कदावचत तो गुण माझ्यात तुझ्यामुळे आला असेल पण तो
आहे ि मी कोणाचाही विश्र्िासघात करणार नाही. मी दुयोधनासाठी तुझ्या इतर मुलांविरुद्ध
प्राणपणाने लढणार आहे ि जर जमले तर त्यांना कं ठस्नान घालणार आहे, जे एका िवत्रयाचे कतवव्य
असते. असें असले तरी मी माझ्या स्िभािाप्रमाणे चांगुलपणा सोडू शकत नाही हेसद्ध
ु ा वततके च
खरे आहे. तसेंच वपत्याचेसुद्धा म्हणणे आहे ककं मी तुझा अव्हेर करू नये त्यासाठी मी तुझ्यासाठी
कांहीं करू इवच्छतो. त्या वप्रत्यथव अहो िवत्रय माते, मी तुला आश्र्िासन देतो कीं, अजुवन सोडू न
दुसर्या कोणत्याही तुझ्या मुलांिर मी हल्ला करणार नाही. त्यांना माझ्या कडू न अभय देतो. त्या
सव्यसाचीला मारून मी मोठे श्रेय वमळिणार आहे. अजुवनानेसुद्धा त्याच्या पत्नीला आश्र्िासन ददले
आहे कीं, तो मला मारणार, त्यामुळें जर तो मला मारण्याचे आश्र्िासन द्रौपदीला देतो तर मीसुद्धा
तसे आश्र्िासन दुयोधनाला देऊ शकतो. कोणीतरी एक मरणार आहे त्यामुळें पुन्हा अहो माता,
तुमच्यासाठी पांचच मुलं रहातील. एकतर धनंजय नाहीतर मी! कणावचे ते बोलणे ऐकत असतांना
कुं ती थरथरा कांपत होती. ती त्या कणावला धरते ि थरथरत्या आिाजात त्याला सांगते, "जर तू
सांगतोस ते होणार असेल तरी कौरि मात्र सगळे मारले जाणार आहेत. तशी भविष्यिाणी आहे.
तरी तू तुझ्या चार भांिांना संरिण देत आहेस त्याने मला थोडा ददलासा वमळाला आहे. मला
आशा आहे कीं, ते तुझे िचन तू प्रत्यि युद्धाच्या समय़ी विसरणार नाहीस". असे बोलून नंतर ती
त्याला शुभेच्छा देते जसा ररिाज आहे. त्यािर कणव वतला अवभिादन करतो ि तथास्तु असें
बोलतो.
ते झाल्यािर ते दोघे आपापल्या मागावने विरुद्ध ददशेने वनघून जातात.
कणव वििाद पिव भाग एकशे शेहच
े ावळसािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव (सुरू)
भाग एकशे सत्तेचावळसािा
िैशंपायन पुढे सांगत असतात, हवस्तनापुराकडू न कृ ष्ण उपप्लव्याकडे वनघतो. तेथे
पोहोचल्यािर तो जे घडले ते सगळे युवधष्ठीराला सांगतो. त्यांची त्यािर प्रदीघव चचाव होत रहाते.
त्यानंतर सौरी विश्रांती घेण्यासाठी त्याच्या खोलीकडे जातो. तेथे जमलेले सगळे राजेसुद्धा
आपापल्या वनिासस्थानी जातात. संध्याकाळी सूयव मािळल्यािर पांडि त्यांची संध्याकाळची
प्राथवना करतात. ते सगळे पांडि कृ ष्णाचाच विचार करत असतात. थोड्या िेळांनी कृ ष्ण पुनः
त्यांच्यामध्ये येतो ि त्यांची पुन्हा युद्धाबद्दल चचाव सुरू होते. त्या सभेत तू जे दुयोधनाला सुनिलेस
ते मला समजले आहे ि त्याबद्दल आम्ही सगळे पांडि तुझे आभारी आहोत. कृ ष्ण म्हणतो त्याला
परोपरीने सांगून पावहले पण तो युद्घाचा विचार सोडाियाला तयार नाही. युवधष्ठीर विचारतो,
"जेव्हां तू त्याला सांगत होतास तेव्हां वभष्माचायांची कोणती प्रवतक्रीया तुला ददसली? अरे
हृवषके शा, द्रोणांनी कोणती प्रवतक्रीया ददली? त्याचे आई बाप कोणती प्रवतक्रीया देत होते? आमचे
काका विदूर काय बोलत होते ते आम्हाला सांग. त्यांना आमची फार काळजी असते म्हणून त्यांचे
विचार मला ऐकाियाला आिडेल. ते दुयोधनाला काय बोलले? तेथे जमलेले इतर राजे कोणती
प्रवतक्रीया देत होते? अरे जनादवना ते सगळे आम्हाला सांग. तू आधीच सांवगतले आहेस वभष्म ि
धृतराष्ट्र, लोभ आवण द्वेषाने वबघडलेल्या दुयोधनाला जो स्िताला फार शहाणा समजतो, कडक
शब्दात सुनित होते. तरी ते तू पुन्हा मला सांगवशल तर बरे होईल. तूच आमचा आधार आहेस.
तूंच आमचा देि आहेस आवण मागवदशवक सुद्धा".
िासुदेि त्यांना सांगतो, "ऐक ते काय बोलले ते, माझे बोलणे झाल्यािर दुयोधन जोरा
जोरांनी हसू लागला. त्या त्याच्या हसण्यामुळें वचडलेले वभष्म त्याला बोलतात, अरे दुयोधना,
मी आपल्या घराण्याच्या भवितव्यासाठी बोलत आहे. माझे वपता राजा शंतनु, ते जगात ख्यातनाम
होते, मी त्यांचा एकु लता एक मुलगा होतो, त्याच्या मनात दुसरे लग्न करण्याची इच्छा झाली.
त्यांना दुसरा मुलगा व्हािा असे िाटू लागले, कारण त्याना कोणी सांवगतले कीं, एक पुत्र म्हणजे
असून नसल्यासारखाच. आपल्या िंशाच्या िृद्धीसाठी आणखीन एक पुत्र असािा असें त्यांना िाटत
होते. त्यांची ती इच्छा पाहून मी कलीला त्यांची पत्नी म्हणून आणली. त्यािेळी मी वतच्या बापाला
आश्र्िासन ददले होते कीं, मी आजन्म ब्रह्मचयव पाळीन. त्याच प्रमाणे वतच्या बापाने माझ्याकडू न
आणखीन एक िचन घेतले कीं, मी गादीिर बसणार नाही. ते सगळे तुला माहीत आहे. मला
त्याबद्दल दुःख िाटत नाही. कलीला शंतनु पासून एक मुलगा झाला त्याचे नांि विवचत्रिीयव होते.
तो गुणी होता, पराक्रमीसुद्धा होता, मी त्याचा सेिक म्हणून काम पाहू लागलो. त्यानंतर मी
त्याच्यासाठी तीन कन्या काशी नरे शाच्या, पत्नी म्हणून आणल्या. त्या सुमारास माझे युद्ध

परशुरामाशी सुरू झाले, त्या युद्धाला घाबरून विवचत्रिीयव तेथून पळू न गेला. त्यानंतर त्याला एक
आजार लागला त्यामुळें तो पुत्र देण्यास अपात्र ठरला. त्यानंतर तो त्या आजारामुळें मेला. त्याच्या
मृत्यूनंतर राज्यात अराजक माजले. िरुण राजासुद्धा नाराज झाले ि देशात दुष्काळ सुरू झाला.
प्रजा मला म्हणाली कीं, कांहीं के ले पावहजे. राज्याला राजा वमळाला पावहजे तरच हे अररष्ट टळे ल.
लोक मोठ्या संख्येने मरत होते. प्रजा मला सांगू लागली कीं मी गादीिर बसले पावहजे. परं तु मी
ददलेल्या िचनामुळें ते करू शकत नव्हतो. ते त्यांचे बोलणे ऐकू न मला कळे ना काय करािे. माता
कालीनेसुद्धा मला सांवगतले कीं, प्राप्त पररवस्थतीत मी ते िचन मोडािे ि गादीिर बसािे.
राज्यातीि ब्राह्मण सुद्धा त्याच विचाराचे होते. ते सांगत होते कीं, आमच्या पूिवजाच्या राजा
प्रवतपाचा िंश मी चालिािा. तरी मी ददलेले िचन मोडण्यास तयार नव्हतो. मी त्यांना सांवगतले
कीं मी ब्रह्मचयावचे िचन कदापीही मोडणार नाही. मी कलीला सांवगतले कीं, मी ददलेले िचन
मोडू शकत नाही कोणत्याही पररवस्थतीत. तेव्हां ती आठिते कीं, वतला शंतनुशी लग्न करण्या
आधी एका ऋषीपासून एक पुत्र झाला होता जो मोठा ऋषी होता. ती त्यांना बोलािते ि
विवचत्रिीयावच्या पत्नींसह संबंध घेण्यास सांगते. त्या पासून विचीत्रिीयावच्या दोन बायकांपासून
धृतराष्ट्र आवण पंडु होतात आवण एका दासीपासून ित्री होतो. त्यापासून आजचा भरत कु ळाचा
विस्तार झाला आहे. धृतराष्ट्र अंध होता म्हणून पंडु गादीिर बसला. त्या प्रमाणे त्याच्या मुलांना
त्याचा वहस्सा वमळाला पावहजे असें ठरले. म्हणून त्यांचा वहस्सा त्याना देणे हेंच योग्य होईल. मी
सत्ता घेतली तर कोणाची वबशात आहे मला अडिू शकतील, पण मी तसे करणार नाही परं तु,
न्यायांने सगळे झाले पावहजे. जे माझे मत आहे तेंच शंतनुचे आहे असें समजून वनिाडा झाला
पावहजे. माझ्या मताशी धृतराष्ट्र, गांधारी आवण विदूर असे सगळे एकमत आहेत. त्यांच्या मताचा
मान राखला गेला पावहजे. ते न मानल्यामुळे सगळी पृथ्िी नष्ट होईल.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे सत्तेचाळीसािा संपला

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे अठ्ठे चाळीसािा
िासुदेि बोलतो, वभष्माचे ते वनिेदन झाल्यािर द्रोण, जे बोलण्यात पटाईत आहेत ते
दुयोधनाला सांगतात, "शंतनु राजे प्रजेच्या सुखासाठी फार दि होते. वभष्मसुद्धा तसेंच कु ळाच्या
भल्यासाठी दि आहेत. तसेंच राजे पंडुसद्ध
ु ा दि आहेत. जरी राज्य करण्यासाठी दि असले तरी
त्यांनी संन्यास घेतला ि आपले राज्य त्याच्या मोठ्या भािाच्या ताब्यात ददले. त्यानंतर त्यांचा
धाकटा भाऊ विदूर ह्ाची प्रधान म्हणून नेमणूक झाली. त्यानंतर सगळी प्रजा धृतराष्ट्राला राजा
समजून काम होऊ लागले. जसें ते पंडुराजाला मानत होते तसे होऊ लागले. विदूर पंतप्रधान झाले
ि अथव व्यिस्था, राज्य व्यिस्था हे विभाग ते पाहू लागले. वभष्म युद्ध, शांतता करार, इतर
व्यिस्था पहात असतात. जेव्हां धृतराष्ट्र गादीिर बसतात तेव्हां विदूर त्यांच्या बाजूला असतात.
अरे दुयोधना तू असे असतांना कु टूंबात भेद कसा करत आहेस"? पांडिांबरोबर राहून तू जास्त
मजेत राहू शकतोस. वभष्माच्या कृ पेने सगळ्यांना संपत्ती वमळत आहे. जेथे वभष्म आहे तेथे द्रोण
असणार. म्हणून जे वभष्म सांगतात ते कर ि ह्ा संकटा पासून सगळ्यांना िाचि. नीटपणे त्यांचा
वहस्सा त्यांना देऊन टाक. जसा अश्र्ित्थामा मला आहे तसे ते पांडि मला आहेत. अशा िादातून
कांहीं वनष्पन्न होणार नाही.
िासुदेि पुढे सांगतो, द्रोणाचे ते समजािणीचे बोलणे झाल्यािर विदूर पुन्हा सांगत
असतात दुयोधनाला, वभष्माकडे पहात तो बोलतो, अरे देिदत्ता, तुला ह्ा कु ळाच्या नाशाबद्दल
काय िाटते कां"? हा दुयोधन म्हणजे आपल्या कु ळाला लागलेला डाग आहे. त्याच्या ह्ा
िागण्यामुळें कु रु घरणे नष्ट होणार आहे. वहत आवण पुण्याचे संतल
ु न तो वबघडित आहे. कु रु
घराण्याला िाचिण्यासाठी त्यांच्यात समझौता होणे आिश्यक आहे. असे कांही अभद्र करण्यापेिा
जंगलात जा. नाहीतर ह्ा दुयोधनाला पकडू न बांधून ठे ि आवण सरळ सगळा कारभार
युवधष्ठीराच्या कडे सुपूदव कर. त्यानेच हा प्रश्र्न वमटू शके ल. नाहीतर मोठ्या प्रमाणात नरसंहार
होईल. ते बोलत असतांना विदूराला दुःख आिरेना ि तो रडू लागला. ते ऐकू न सुिलाची मुलगी
गांधारी रागाने ओरडू न दुयोधनाला बोलते, "येथे असलेले सगळे राजे ि ऋषी मी जे सांगते ते
ऐकतील, तुझ्या सहकार्यांच्या मदतीने तू जे पाप करत आहेस, त्यामुळें कु रु घराण्याची परं परा
वबघडत आहे. तू चांगुलपणाचा त्याग के ला आहेस तुझे काळींज क्रूरतेने भरलेले आहे. ह्ा राज्याचा
राजा तुझा बाप आहे ि विदूर भाऊजी त्याचे सहाय्यक आहेत, तुला कोणी असें वनणवय घेण्याचे
हक्क ददलेले नाहीत. तुझे सगळे िररष्ठ असतांना तू असा कसा वनणवय घेऊ शकतोस. तुझ्या अशा
िाईट िागण्यामुळें तू राजा बनण्यास योग्य नाहीस. ते सगळे राज्य पांडिांच्या कडेच गेले तर
सगळे सुखी होतील. आपल्या राज्य कारभाराच्या परं परे नुसार पांडिच खरे हक्कदार आहेत. देिव्रत

सत्याला धरूनच िागतात. माझी इच्छा आहे कीं, वभष्म, विदूर आवण तुझे वपता तसे जावहर
करतील ि हा प्रश्र्न वनकालात काढतील. कोणताही सुबद्ध
ु राजकताव तेंच करील. जे ह्ा घराण्याचे
वहतलचंतक आहेत ते माझ्यामताशी सहमत होतील".
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे अठ्ठेचाळीसािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे एकोण पन्नासािा
िासुदेि बोलतो, गांधारीने अशाप्रकारे आिाज उठिल्यािर धृतराष्ट्र दुयोधनाला
सगळ्या राजांच्या समि बोलतो, "अरे दुयोधना, माझ्या मुला ऐक, मी काय सांगतो ते, जर तुला
तुझ्या वपत्याबद्दल कांहीं आदर असेल तर. चंद्र आपला मुळ पुरूष आहे, चंद्रापासून सहािा ययावत,
नहुषाचा मुलगा, त्याला सहा मुलं होती ती सगळी राजषी होते. त्यातील राजा यदू मोठा होता.
तो आपला पूिवज आहे शर्मवष्ठा पासून. ती िृषपिवनाची कन्या होती. पुरू देियानी पासून झाला
होता. ती शुक्राची कन्या होती. त्याला कव्य असेंसुद्धा म्हणतात. तो यदू, यादिांचा पूिवज फार
िाईट होता. तो सगळ्या िवत्रयांचा अपमान करत असें, त्याला त्याच्या ताकदीचा गिव होता. तो
त्याच्या वपत्याचेसुद्धा ऐकत नसे. भांिांचेसद्ध
ु ा ऐकत नसे. तो अलजंक्य होता. पृथ्िीच्या ह्ा बाजूस
तो महाबली झाला होता. त्यांने हे हवस्तनापूर िसिले. त्याचा वपता ययावत नहुषाचा पुत्र,
त्याच्यािर रागािला, त्यांने त्याला शाप ददला. तो त्याच्या इतर मुलांना सुद्धा शाप देतो जे यदूशी
चांगले होते. एिढेच नाही तर त्याला राज्यातून हाकलून ददले. त्यानंतर ययावत त्याच्या सिावत
लहान मुलाला, पुरूला गादीिर बसितो. पुरू शांत स्िभािाचा होता. त्याचा अथव असा आहे कीं,
राजा योग्यता पाहूनच गादीचा िारस वनिडू शकतो तो िारस ज्येष्ठ असला पावहजे असें नाही.
आपली िागणूक चांगली ठे िून कवनष्ठ मुलं सुद्धा गादीचा िारस सांगू शकतात. त्याच प्रमाणें,
माझ्या वपत्याचे आजोबा, राजा प्रतीप जो वतनही जगात ख्यातनाम होते, त्या महान राजाला
तीन पुत्र झाले होते. ती सगळी मोठी प्रवसद्ध झाली, त्यातील देिपी मोठा होता. िल्हीक
त्यानंतरचा आवण शंतनु त्याहूनही लहान असें ते होते. ते माझे आजोबा होते. देिपी शक्तीमान,
गुणिान, सत्यिादी होता. तो त्याच्या वपत्याच्या आज्ञेत असें. परं तु, त्याला त्िचारोग झाला होता.
तो देिपी सिांना वप्रय होता, सगळे त्याला जीि लाित होते, तो सुद्धा सगळ्यांशी प्रेमांने िागत
असें, बापाच्या आज्ञांचे पालन करत असें, तो ब्राह्मणांचा मान राखत असें. त्याच्यािर त्याचा भाऊ
िवल्हक जीि लािून होता. त्याच प्रमाणे शंतनुसुद्धा त्याच्यािर प्रेम करत होता. त्यांचे
एकमेकांिरील प्रेम प्रशंसनीय होते. यथािकाश प्रतीपाने देिपीला उत्तरावधकारी नेमले. परं तु,
ब्राह्मणांनी त्याच्या त्या नेमणूकास विरोध के ला. कारण तो व्याधीत होता. ती नेमणूक रद्द झाली.
प्रतीपाला फार िाईट िाटले. त्यामुळें देिपी संन्यास घेऊन िनात जातो. िल्हीक त्याच्या मामाकडे
गेला ि त्या राज्याचा अवधकारी झाला. राजपुत्र शंतनु जो जगप्रवसद्ध होता प्रतीपाच्या नंतर
गादीिर आला. अशाप्रकारे अरे भारता, मी ज्येष्ठ असूनही पंडुला गादी वमळाली होती कारण मी
अंध आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर ते राज्य त्याच्या मुलांकडेच गेले पावहजे आपल्या परं परे प्रमाणे. जर
मी गादी नाही वमळिू शकत तर तू कसा हक्क सांगतोस? तुझा हे िागणे दाखिते कीं, तू त्यांची
गादी वहरािून घेऊ इवच्छत आहेस. त्याच्या गुणित्तेमुळें तो सगळ्या कु रु घराचा मुख्य

होण्याइतका योग्य आहे. एक चांगला राजा होण्यासाठी जे गुण अपेवित आहेत ते सगळे
त्याच्यामध्ये आहेत. प्रजा त्याच्या अवधकारात सदैि सुखी असेल. िमावशलता, त्यागी प्रिृत्ती,
संयमी, िेदाचा अभ्यास, न्यायी, भूतदया, चांगुलपणा, माणूसकी, हे सगळे गुण जे एका राजात
असले पावहजेत ते त्याच्यात आहेत. युवधष्ठीर राजाचा मुलगा आहे, तू राजाचा मुलगा नाहीस. तू
पापप्रिृत्तीचा आहेस, दुसर्यांचे खाणारा आहेस. हे राज्य तू कपटाने वमळिले आहेस हे तू चांगलेच
जाणतोस. म्हणून त्या भ्रमात न रहाता तू बर्याबोलाने त्यांना अधे राज्य आवण त्या प्रमाणे जी
इतर िाटणी असेल ती करून हा विषय वमटिून टाक. तसे के लेस तर तू ि तुझी मुलं जास्त काळ
मजेत राहू शकाल".
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे एकोणपन्नासािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशेपन्नासािा
िासुदेि पुढे सांगतात, अशाररतीने वभष्म, विदूर, गांधारी आवण द्रोण ि त्याचा वपता
बोलले तरी हलकट दुयोधन मानायला तयार नव्हता. त्या सगळ्यांचा उपमदव करत तो वनगरगट्ट
सभेतून उठला ि वनघून गेला. त्याचा चेहरा लालबुंद झालेला होता ि डोळे सुद्धा रक्ताळलेले होते.
त्याच्या बरोबर त्याचे दोस्त राजेसुद्धा उठू न जातात. त्या परतणार्या राजांना तो हुकू न करतो
कीं, आज पुष्य नित्र उगित आहे तेव्हां लढण्यासाठी कु रूिेत्री कु च करू. त्याच्या कमावने बंद
झालेले ते राजे त्यांच्या सैन्यांना तसे करण्यास आज्ञा करतात ि त्यांच्या सेना त्याप्रमाणें कु च
करण्याची तयारी करतात. वभष्माला कौरिांच्या सैन्याचे सरसेनापती के ले जाते. कौरिांचे सैन्य
वनघते. त्यांच्या अग्रणी वभष्म असतात. त्यांचा ध्िज मोठ्या ददमाखाने पडकत असतो. हे पहाता,
राजा, युद्ध टाळण्याचे सगळे प्रयत्न वनष्फल झाले. वभष्म, द्रोण, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदूर
सगळ्यांचे प्रयत्न विफल झाले होते, युद्ध होणार हे वनवश्र्चत झाले होते. जेव्हां दुयोधन ऐकत नाही
असे मी पावहले मी त्याच्या राजांत दुफळी माजिण्याचा प्रयत्न करू लागलो. परं तु, भयंकर अशुभ
लिणं ददसू लागली होती. त्या मागावने मी पुन्हा समेटाचा प्रयत्न करत होतो. मी साम दाम मागव
अजमािून पावहले. मी सुचिले कीं पांडि वभष्म, विदूर आवण धृतराष्ट्र ह्ांच्या आज्ञेत राहून त्यांचे
राज्य करतील, फक्त पांच गांि पांडिांना द्या. जी ते मांगतील. तरी तो तेसुद्धा मानायला तयार
नव्हता. शेिटी मी समजलो कीं, त्या पापमय कौरिांचा नाश करण्यावशिाय दुसरा मागव उरलेला
नाही. कौरिांची सेना आधीच कु रूिेत्री वनघाली आहे. असें सगळे झाले जे मी जसे झाले तसे
तुम्हाला सांवगतले आहे. जगाचा विनाश अटळ आहे.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे पन्नासािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे एकािन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, "कृ ष्णाचे ते बोलणे ऐकल्यािर युवधष्ठीर त्याच्या भािंडांना एकत्र
बोलाितो ि कृ ष्णा समोरच सांगतो, "तुम्ही सभेत जे झाले त्याचा िृत्तांत ऐकला आहे. कृ ष्णाचे
बोलणेसद्ध
ु ा तुम्ही समजला अहात. तेव्हां मदावनो, आता युद्धाच्या तयारीत वनघण्यास सुरूिात
करा. आपल्याकडे सात अिौवहणी सैन्य आहे. ते सगळे जमा करा. ते द्रुपदाचे, विराटाचे, दृष्टद्युम्न,
वशखंडी, सत्यकी, चेदकतन, वभमसेन ह्ांचे आहेत. ते त्यांच्या फौजांचे नेतृत्ि करतील. ते सगळे
िेदाचे अभ्यासक आहेत. त्यांच्या शौयावची काय बात. नम्रपणा, व्रतस्थता, वनतीमत्ता ह्ात ते
वबनतोड आहेत. युद्ध कौशल्यात अतुलनीय आहेत. त्यानंतर सहदेिाकडे पाहून तो विचारतो, अरे
सहदेिा, तू सांग कोणता योद्धा कोठल्या शस्त्रात तरबेज आहे. त्या नुसार कोण कोणत्या फौजेचे
सेनापती पद घेईल ते ठरेल. वभष्माशी कोण लढेल तेसुद्धा पहा. तुझे मत सांग. कोण सरसेनापती
होण्यास योग्य आहे ते सुद्धा ठरिािे लागेल".
सहदेि सांगतो, "जो सगळ्या प्रकारच्या शस्त्रांच्या िापरात वनष्णात आहे तो माझ्यामते
सरसेनापती झाला पावहजे". तो पुढे सांगतो, "आपल्या बद्दल सहानुभूती असलेल,े युद्धात कु शल
असलेल,े मत्स्य देशाचे राजे विराट जे वभष्माला तोंड देण्यास समथव आहेत ते सरसेनापती झाले
पावहजेत".
िैशंपायन पुढे सांगतात, सहदेिाचे मत समजल्यािर बोलण्यात चतूर असलेला नकू ल
उठतो ि सांगतो, "ज्याचे धमवग्रथ
ं ाचे ज्ञान पूणव आहे, उच्चकु लीन आहे, प्रवतष्ठीत आहे, नम्र आहे,
शवक्तमान आहे, समृद्ध आहे, अनेक शास्त्रांचा अभ्यास आहे, ज्याने शस्त्रविज्ञानाचे भारद्वजाकडू न
वशिण घेतले आहे, जो सत्यिादी आहे, ज्यांनी सदैि द्रौणाचायांना ि वभष्माना आव्हान ददले
आहे, जो उच्च राजघराण्याचा आहे, ज्याच्या कु टूंबाचा विस्तार एकाद्या िडाच्या झाडासारखा
आहे, ज्यांने त्याच्या पत्नीबरोबर यज्ञ के ला द्रोणाचायांच्या नाशासाठी, जे आपल्यािर पुत्रित प्रेम
करत आहेत, ते आमचे श्वशूर आहेत, असें महारथी द्रुपद, आपले सरसेनापती असािेत असें माझे
मत आहे. ते दैिी आयुधात तरबेज आहेत".
अशाररतीने माद्रीचे दोन पुत्र बोलल्यानंतर िासिाचा मुलगा सव्यसाची उठतो त्याचे
विचार सांगण्यासाठी, "तो दैिी पुरूष ज्याचा िणव अग्नीसारखा आहे, ज्याच्या अंगात प्रचंड बळ
आहे, ज्याची तपस्या थोर आहे, ज्याने अनेक ऋषींची कृ पा संपादन के ली आहे, ज्याचा जन्म
यज्ञकुं डातून झाला आहे, ज्याच्या रथाच्या आिाजांने नभ दुमदुमून उठते, लसंहांसारखी ज्याची
ताकद आहे, ज्याचे खांदे भक्कम आहेत, जो ददसायला सुंदर आहे, ज्याचे डोळे मोठे आहेत, ज्याची

चाल हत्तीसारखी रुबाबदार आहे. ज्याचा आिाज लसंहासारखा आहे, ज्याच्यािर कोणतेही शस्त्र
िार करू शकत नाही, असा दृष्टद्युम्न ज्याचा जन्म द्रोणाचा िध करण्यासाठीच झाला आहे, तो
वभष्माला तोंड देण्यासाठी योग्य आहे. वभष्माचे बाण जे विजेच्या धक्क्यासारखे येतात,
नागासारखे ददसतात, जे यमाचे संदेशक आहेत, ज्यांच्यातील आगीने सगळे भस्मसात होते,
ज्यांचा िापर आधी रामानें के ली होता. ते दृष्टद्युम्न झेलू शके ल. ह्ाबद्दल मला खात्री आहे. असा
योद्धा सरसेनापती होण्यासाठी योग्य आहे".
आता वभम उठतो ि त्याचे मत सांगतो, "द्रुपदाचा मुलगा वशखंडी ज्याचा जन्म वभष्माचा
िध करण्यासाठी झाला आहे, अहो राजन, ऋषी ि साध्य सांगतात त्याप्रमाणे, दैिी आयुध तो
चालिू शकतो. ज्याची युद्धकला रामाची आठिण आणणारी आहे, त्याला कोणी ठार मारू शके ल
असें िाटत नाही. वशखंडीवशिाय इतर कोणीही वभष्माला मारू शकणार नाही. म्हणून तो
सरसेनापती व्हािा असें मला िाटते".
युवधष्ठीर बोलतो त्यांची मते ऐकल्यािर, "कोणाची काय ताकद आहे ि कोणाचे काय कमी
आहे ते सगळे कृ ष्ण चांगलेच ओळखतो. त्याचे ज्ञान युद्ध कलेचे अप्रवतम आहे, तो माझ्यामते
सरसेनापती पदासाठी योग्य आहे. आपल्या यशाचे गमकसुद्धा तोंच आहे. त्याच्यात आपला जीि
आहे, तोंच सगळ्यांचा कताव करविता आहे". त्यानंतर तो बोलतो आता रात्र िाढत आहे तरी आता
रजा घेऊ आवण उद्या सकाळी आपल्या शस्त्रांची फु लांनी ि सुगध
ं ी द्रव्याने पुजा करून मग पुढच्या
मोहीमेसाठी कु च करू असें तो सांगतो.
िैशंपायन पुढे सांगतात, युवधष्ठीराचे ते बोलणे ऐकल्यािर कृ ष्ण धनंजयाकडे पहात
सांगतो, "मी त्या सगळ्या नािांचे समथवन करतो जे सरसेनापती पदासाठी सुचिले गेले आहेत. ते
सगळे च शत्रूचा नाश करण्यासाठी सारखेच समथव आहेत. ते इं द्राला सुद्धा घाबरितील असें आहेत.
दुयोधनाचा ते सहज पराभि करतील. तसे झाले म्हणजे आपण सत्याच्या ऋणातून मुक्त होऊ. मी
तुझ्या सांगण्यािरून युद्ध न व्हािे म्हणून प्रयत्न के ले त्यामुळे आपण युद्धाच्या दोषापासून मुक्त
झालो आहोत, कोणीही आपल्याला त्या कारणािरून दोषी ठरिू शकणार नाही. तो मूखव दुयोधन
स्िताला मोठा योद्धा समजतो प्रत्यिात तो फार कमजोर आहे. जेव्हां युद्ध प्रारं भ होईल, त्याचे
सैन्य फारकाळ तग धरू शकणार नाही हे वनवश्र्चत. धनंजय, युयुधन, अवभमन्यू, द्रौपदीची मुल,ं
विराटाचे सैन्य, ह्ा आपल्या ताकदीपुढे ते शरण जातील ह्ात शंका नाही. आता सांगतो आपला
सरसेनापती असेल दृष्टद्युम्न ज्याचे नांि अजुवनाने सुचिले आहे.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे एकािन्नािा समपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे बािन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, कृ ष्णाने दृष्टद्युम्नाचे नांि जाहीर के ल्यािर सगळ्या सैन्याने त्याचे
स्िागत के ले ि एकच जल्लोष झाला. ते सैन्य रणभूमीच्या ददशेने िेगांने वनघाले. घोड्यांचे
लखंखाळणे, हत्तींचे वचत्कार सैवनकांचे ओरडणे, रथांच्या चाकांचा खडखडाट असें आिाज
सगळीकडे ऐकू येत होता. त्यावशिाय नगारे , ढोलकी, तुतार्या, शंखू िाजिले जात होते.
पाईकांच्या तालबद्ध चालण्याचे आिाज त्यात भर घालत होते. सैवनकांचे पोषाख असें होतके कीं,
त्यांच्या तालबद्ध चालण्यामुळें गंगेचा प्रिाह पुढे सरकत आहे असेंच िाटत होते. त्यात आघाडीला
वभमसेन त्यांच्या फौजेवनशी जात होता. माद्रीची मुलं आवण सुभद्रेचा मुलगा त्यांच्या वचलखतात
रुबाबदार ददसत होते. द्रौपदीची पांच मुलं दृष्टद्युम्न, प्रभाद्रक, पांचाल, वभमसेनाच्या मागून जात
होते. त्यांचा उत्साह विलिण होता. तो गदारोळ आकाशापयंत पोहोचला होता. युवधष्ठीर त्याच्या
कडे सामानाच्या गाड्या घेऊन जात होता. त्यात सैन्याचा दाणागोटा, औषधी, जनािरांचे खाद्य,
इतर आिश्यक गोष्टींचा समािेश होता. ते गाडे बैल, रे डे खेचत होते. कांहीं गाड्यात िैद्य,
शल्यविशारद असें कामाचे लोक बसलेले होते. व्रतस्थ अशी द्रौपदी ि इतर वस्त्रया उपप्लव्यातच
राहील्या. त्यांच्या संरिणासाठी शूरिीर योद्ध्यांची एक कु मुक सज्ज होती. पांडि ब्राह्मणांना
गायांचे ि सोन्याचे दान करून त्यांचे आवशिावद घेऊन वनघाले होते. ब्राह्मण पांडिांच्यासाठी
िेदातील किनं गात ि त्यांच्यासाठी प्राथवना करत चालत होते. पांडिांच्या अंगािर दावगने होते,
के कयाचा राजपुत्र, दृष्टके तू, काशीचा राजपुत्र, श्रीनेमी, िासुदन, वशखंडी त्यांच्या वचलखतात
रुबाबात चालत होते. ते असे चालत होते कीं, ते युवधष्ठीराचा संरिण गेत होते. त्या मागून राजा
विराट, यज्ञसेनाचा मुलगा, शुशमवन, कुं तीभोज, दृष्टद्युम्नाचा मुलगा त्यांच्या बरोबर चाळीस हजार
गाड्या, घोडदळ, हत्तीदळ असें चालत होते. अनंध्रीष्टी आवण चेकीतन, दृष्टके तू, सत्यकी, कृ ष्णाला
मध्ये घेऊन चालत होते. ते अशाररतीने कु रुिेत्री पोहोचतात. तेथे पोहोचताच ते शंखनाद करतात.
िासुदेि आवण धनंजय त्यांचे शंख िाजितात. पांचजन्याचा आिाज ढगांच्या गडगडाटासारखा
होता. त्या आिाजाने पांडिांच्या सैन्यात एक िेगळा जोम येतो. त्यांच्या अनेक आिाजाने आकाश
दणाणून वनघते.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे बािन्नािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे त्रेपन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, युवधष्ठीराचे लष्कर तेथे असलेल्या एका विस्तीणव मैदानात जेथे
जमीन सपाट होती तेथे उतरते. तेथे स्मशान, देिळे , देितांची स्थानं, साधूंचे आश्रम आवण इतर
पवित्र जागा नव्हत्या ह्ांची खबरदारी घेतली होती. जनािरांना दाणापाणी ददल्यानंतर तो
त्याच्या अनेक राजांबरोबर बसला होता. त्याच्या बरोबर के शि सुद्धा बसला होता. त्यानंतर ते
उठले ि धृतराष्ट्राच्या छािणीची पहाणी करण्यासाठी वनघाले. दृष्टद्युम्न आवण सत्यकी त्यांची
छािणी टाकण्यासाठी तेथील जागेची पहाणी करू लागतात. ते पवित्र नदी वहरांिती जी
कु रुिेत्रातून जात असते तेथे पोहोचतात. ती पाण्याने भरून पहात होती. ती नदी एक उत्तम
तीथविेत्र म्हणून समजली जात होती. के शि त्यातून एक पाट काढतो ि त्याच्या संरिणासाठी
कांहीं सैवनक तैनात ठे ितो. तेथे पांडि आवण त्यांच्यादोस्त राजांसाठी तंबू टाकले जातात. असे ते
तयार के लेले होते कीं, त्यांच्यािर कोणी हल्ला करू शकणार नाही. त्या तंबूंमध्ये अंतर ठे िले होते.
ते तंबू प्रशस्त राजिाड्यासारखे िाटत होते. त्यात सगळ्या आिश्यक गोष्टींचा साठा होता. असंख्य
कारावगर त्या कामात गुंतले होते. त्यावशिाय इतर सगळ्या प्रकारचे तज्ज्ञ तेथे आले होते. त्यांना
हिे असलेले सगळे तेथे उपलब्ध होते. युवधष्ठीराने तेथे सैवनकांना लढण्यासाठा लागणार्या विविध
शस्त्रांचा विपुल साठा रठकरठकाणी तयार ठे िला होता. त्या धनुष्य, बाण, भाते, भाले, तलिारी,
शत्रुघ्न, दाणपट्टे, गदा, काटेरी गदा, वचलखतं, वजरोटोप, िगैरे होते. त्यावशिाय मध, लोणी, पाणी,
जनािरांचा चारा, लाख असें ठे िलेले होते. जनािरांची संरिक आिरणं त्यांचा मोठा साठा तयार
ठे िलेला होता. पांडि त्यांच्या दोस्तांबरोबर छािणी टाकू न तयार झालेले आहेत ही िाताव
समजल्यािर त्यांचे इतर दोस्त राजेसुद्धा तेथे जाण्यासाठी वनघाले. ब्रह्मचयव पाळणारे व्रतस्थ असें
ते सोम वपऊन ब्राह्मणांना मोठ्या भेटी देत होते. ते पांडिांच्या यशासाठी दुिा करत होते.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे त्रेपन्नािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे चौपन्नािा
जनमेजय विचारतो, "युवधष्ठीराची सैन्याची तयारी कु रूिेत्रात होत असलेली दुयोधनाला
समजल्यािर त्याची कोणती प्रवतक्रीया झाली, ज्यामध्ये िासुदेिाच्या संरिणाखाली राजा विराट,
द्रुपद, के कया, िृश्र्नी आवण इतर वमत्र राजे ह्ांच्या सेना एकिटलेल्या होत्या. जसे इं द्राभोिती
आददत्य जमले आहेत. मला ते ऐकण्याची उत्सुकता आहे. त्या दोघांच्या सगळ्या हालचाली मला
समजून र्घयाियाच्या आहेत. कु रुजंगलात काय होत होते तेसुद्धा सांगा".
िैशंपायन बोलतात, िासुदेि कौरिांच्या सभेतन
ू वनघून गेल्यािर तो दुयोधन कणव,
शकू नी, दुःशासन ह्ांना उद्देशून बोलला, "के शि आता पांडिांच्याकडे गेला आहे, त्याचा उद्देश
आपण वनष्फळ के ला आहे. पांडि आवण आपल्यात युद्ध होणार असें तो धरून चालत आहे. वभमसेन
आवण अजुवन त्याच्याच विचारांचे आहेत. युवधष्ठीर ि त्याचे भाऊ ह्ांना मी फार सतािले आहे.
मी विराट आवण द्रुपदाशी सुद्धा िैर के ले आहे. ते दोघे पांडिांना सामील होणार आहेत. त्यामुळें
जे युद्ध होईल ते महाभयंकर असें होणार आहे. तेव्हां आता आळस झटकू न आपल्याला त्यांच्या
बरोबर लढण्याची तयारी कली पावहजे. आपल्या वमत्र राजांना त्यांच्या सेना घेऊन कु रूिेत्री
प्रयाण करण्याचे आदेश ददले गेले पावहजेत. त्यांचे तंबू अजस्र असें ि शत्रूला वशरता येणार नाही
असें असले पावहजेत. त्यात सगळा दाणागोटा ि इतर आिश्यक सामुग्री भरलेली अळसी पावहजे.
त्या सामुग्रीचा पुरिठा अखंडपणे चालू रावहल असें पहा. शत्रूपिाला त्यात अडथळा आणता येणार
नाही ह्ांची दिता बाळगली पावहजे. आपल्या छािण्या पाण्याच्या पुरिठ्या जिळ असल्या
पावहजेत.
शत्रूचे सैन्य आपल्या भागातून जाणार आहे तरी ते रस्ते चांगले आहेत असें पहा.
ताबडतोब जाहीर करा कीं, आपल्या फौजा उद्या कु रूिेत्राकडे रिाना होणार आहेत". ते
ऐकल्यािर ते तसे होईल असें आश्र्िासन देतात. दुसर्या ददिशी त्या आज्ञेप्रमाणे सगळी व्यिस्था
होते ि ते वनघण्याच्या तयारीत होतात. त्यांचे रथ, घोडे सगळे तयार के ले जातात. स्िताला
चंदनाचे गंध लािून ि दागदावगने घालून ते सज्ज होतात, अंगािर वचलथत, डोक्यािर वजरोटोप
घालतात. त्यांची विविध दल, जसे घोडदळ, हत्तीदळ, पायदळ तयार होतात. त्यांचे सैवनकसुद्धा
त्याच प्रकारची त्यांची तयारी करू लागतात. विविध शस्त्र, युद्दाची इतर सामुग्री ते गोळा करतात.
हवस्तनापुर लढण्याच्या उत्साहाने भरलेली अशी ददसते. िैशप
ं ायन पुढे सांगतात, अरे राजा
जनमेजया, ते शहर सैवनकांनी भरलेले होते. शंखनाद, तुतार्या िाजू लागतात. हत्तींचे वचत्कार,
घोड्यांचे लखंकाळणे ह्ांने आसमंत भरून वनघालेले होते. त्यांचे सैवनक सज्ज होऊन कु रूिेत्री

जाण्याच्या तयारीत असतात. कांहीं त्यांच्या शस्त्रांना धार लाित असतात. कांहीं त्यांची आयुध
तपासत असतात.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे चौपन्नािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे पंचािन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, िासुदेिाचे तो बोलणे आठिून युवधष्ठीर त्याला बोलतो, "अहो
के शिा, तो नीच दुयोधन असं कसे बोलला, ह्ा पररवस्थतीत आपण काय के ले पावहजे"? आपले
कतवव्य पार पाडण्यासाठी मी कोणती भूवमका घेतली पावहजे. तू सगळ्यांचे बोलणे ऐकले आहेस.
त्यात दुयोधन, कणव, शकू नी ह्ांचे काय विचार आहेत ते तू जाणतोस. त्याच प्रमाणे, वभष्म, विदूर,
गांधारी काय बोलली तेसुद्धा तू ऐकले आहेस. त्यािर आमची माता कुं तीचे काय विचार आहेत
तेसुद्धा तू स्ितः ऐकले आहेस. तुला आमचे विचार काय आहेत तेसद्ध
ु ा तू ओळखतोस. तेव्हां ह्ा
सगळ्यांचा सारासार विचार करून तू सांग मी काय करािे".
युवधष्ठीराचे ते उद्गार ऐकल्यािर कृ ष्ण उत्तर देतो. त्याचा आिाज घीरगंभीर होता.
फसिणूक करण्यातच ज्याचे जीिन व्यतीत होत आहे अशा त्या दुयोधनाच्यात माझ्या चांगल्या
विचारांचा कांहींच पररणाम झालेला ददसला नाही. तो वभष्मांचे ि द्रोणांचे कांहींच ऐकत नव्हता,
त्याच्या आईचेसुद्धा तो ऐकत नव्हता. त्याला पुण्य ि वहताचा विचार नव्हता. फक्त स्िताचे खरे
कराियाचे एिढे एकच तो करू इवच्छत होता. त्याला खात्री िाटते कीं, त्या एका कणावच्या
जोरािर तो पांडिांना सहजपणे परावजत करू शके ल. त्याभमावत तो असल्याचे जाणित होते.
त्याचा माज एिढा झाला आहे कीं, त्याने मला कै द करण्याचा घाट रचला होता. परं तु, ते त्याला
करता येण्यासारखे नव्हते. मी त्याच्या समोरून बाहेर पडलो. त्याच्या त्या प्रयत्नािर वभष्म ककं िा
द्रोण कांहीं बोलले नाहीत. एक विदूर सोडला तर बाकी सगळे त्याच्या तालािर नाचत आहेत
असें ददसत होते. अगदी वभष्म, द्रोण, कृ पा, सोमदत्त, िल्हीक, अश्र्ित्थामा असें सगळे त्याच्या
आज्ञेत असल्याचे मला आढळले. असा पररवस्थतीत त्या मूखावने काय विचार मांडले ते मी तुला
पुन्हा कशासाठी सांगू. इतके सांवगतले ते तुझ्यासाठी पुरेसे नाही कां"? ते थोडक्यात सांगाियाचे
म्हणजे त्याची चांडाळचौकडी त्याच्या मनात पांडिांबद्दल खोटे नाटे सांगत होते. तेथे जमलेले
त्याचे दोस्त राजेसुद्धा तुमच्याबद्दल चांगले बोलत नव्हते". कृ ष्ण त्यानंतर खबीरपणे सांगतो कीं,
"त्यांच्या तालािर नांचणे आपल्याला शोभणार नाही, आवण कोणत्याही पररवस्थतीत त्यांना
तुमचा वहस्सा ि तुमचे राज्य वगळं कृत करण्यास द्याियाचे नाही. हे वनवश्र्चत".
िैशंपायन पुढे सांगतात, िासुदेिाचे ते खंबीर उद्गार ऐकल्यािर तेथे जमलेले राजे
युवधष्ठीराच्या तोंडाकडे पाहू लागतात. युवधष्ठीर समजतो कीं, आता आणखीन लाचारी करण्यात
अथव नाही ि आदेश देतो कीं, त्यांच्या लष्कराने युद्धाच्या तयारीला लागािे. ती आज्ञा झाल्यािर
पांडिांच्या फौजांतून मोठा आिाज ऐकू आला त्यात िवत्रयांचे आनंदाने ओरडणे चालू झाले.
युवधष्ठीर मात्र भविष्यात जो वनष्पाप लोकांचा संहार होणार होता त्या विचाराने कष्टी झाला

होता ि जोरा जोराने श्र्िास घेऊ लागला. तो वभमाला ि अजुवनाला बोलतो, "जे होऊ नये म्हणून
मी अरण्यात जाणे पसंत के ले ते संकट अखेरीस मी टाळू शकलो नाही. आपले कांही चुकले नसतांना
आपल्यािर अशी पाळी येत आहे ह्ाचे मला िैषम्य िाटते. विनाकारण मोठ्या प्रमाणात संहार
होणार आहे. आपल्या आदरणीय वपतामहाशी, गुरूशी, वशिकांशी आवण अश्र्ित्थामाशी आपण
कसे दोन हात करणार त्या विचारांने मन विव्हल होत आहे. त्यांच्यात अनेक आपले वमत्र आहेत
ज्यांच्या बरोबर आपली नाती जुळली आहेत त्यांना आम्हाला कं ठस्नान घालािे लागणार ह्ा
विचारांनी मी अस्िस्थ झालो आहे. त्या सगळ्याना मारून असें कोणते यश आम्ही वमळिणार
आहोत"? आपल्या ज्येष्ठ भािाचे ते भािूक होऊन काढलेले उद्गार ऐकू न अजुवनाला कृ ष्णाचे ते
बोलणे आठिते. ते तो सांगतो, "कुं ती आवण विदूरांनी जे सांवगतले त्याचा तुला विसर पडला आहे
कां? आपली माता ि विदूर काका असें कांहींही सांगणार नाहीत आपल्याला कराियाला ज्यात
पाप आहे. त्याच प्रमाणे आपल्याला आता दुसरा पयावय नाही, आपल्यासाठी िवत्रय धमावनुसार
लढणे हेंच क्रमप्राप्त आहे. मृत्यू अवनिायव आहे, तो कारणांनी अथिा विनाकारण असा कसाही येऊ
शकतो ते वनसगावच्या क्रमाने होत असते ि त्याबद्दल विचार करणे हे अहंकाराचे कारण समजले
जाते. िवत्रयांने "मी मारले", असे समजून हत्या कराियाची नसते. जसें खाटीक पशु मारतो तसे
मारत जाियाचे असते. तशा हत्येत पाप नसते. म्हणून तसा विचार कराियाचा नसतो. ते त्यांचे
बोलणे झाल्यािर पांडिांनी युद्ध करण्याचा त्यांचा वनणवय पक्का के ला. त्यानंतर ते त्यांच्या
सैवनकात जाऊन त्याचा िेळ मजेत घालिू लागले.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे पंचािन्नािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे छप्पन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, ती रात्र तशी जाते. राजा दुयोधन त्याच्या ददमतीला असलेले
अकरा अिौहीणी सैन्याची विभागणी करण्यास सुरूिात करतो. पायदल, हत्तीदल, घोडदल,
रथदल, गाड्यांचे ताफे , असें सगळे तो क्रमाने िाचून देतो. त्यात उच्च दजावचे, मध्यम दजावचे ि
कवनष्ठ दजावचे असें भाग तो करतो. त्याच्या रथांच्या दुरूस्तीसाठी भरहून लाकु डफाटा तो तयार
ठे ितो. मोठ्या तोफां सारखे भाते तो त्या प्रकारच्या गाड्यांिर योजतो. काटरी भाले, घोड्यांच्या
पाठीिर मोठे भाते भाणांनी भरलेले ठे िलेले असतात. हत्तीिरून फे कण्याचे लांबच्या पल्ल्याचे
अग्नीबाण योजले जातात. पायदलाकडे लाकडी गदा ददल्या जातात. रथांतून मोठी धनुष्ये
अडकिली जातात ज्यांच्या मदतीने मोठे बाण फोकले जातात. रथांिर ि गाड्यांिर ध्िजांचे स्तंभ
उभे के ले जातात. त्यािर त्या त्या फौजेचे ध्िज लािले जातात. सैवनकांचे वचलखतं, वजरोटोप,
हातमोजे असें सगळे तयार छेिले जातात. काटे असलेले दांडके जिळू न मारामारी करण्यासाठी
असतात. त्यावशिाय लहान मोठ्या कु हावडी, फरशा तयार के ल्या जातात. विषारी बाण, मोठे
सामान हलिण्यासाठी लागणार्या यार्या तयार के ल्या जातात. घोड्यांची वचलखतं, हत्तीिरील
वचलखतं त्यांच्यािर बसिली जातात. लाकडी काटे गाड्यांच्या चाकांना बसिले जातात ज्यामुळें
प्रवतस्पधीच्या गाडीिानाला पाडता येते. दुयोधनाची फौज मोठी रुबाबदार ददसत होती. त्या
सैवनकांचे कपडे रत्नजडीत होते. चांगल्या कु ळातील तरबेज सैवनक त्यांचे रथ चालिण्यासाठी
ठे िलेले असतात. घोड्यांच्या लगामींना लहान घंटा लािलेल्या असतात. रथांिर ध्िज ददमाखाने
फडकत असतात. प्रत्येक सैवनक शस्त्रांनी सज्ज होता. त्यांच्याकडे भाले, बरच्या, तलिारी, खंजीर
असें सगळे होते. अनेक धनुष्य असलेले गाडे होते त्यािरून एकाहून जास्त योद्धा बाण मारू शकत
होते. त्यावशिाय मोठे शत्रूघ्न यंत्र गाड्यांिर बसिलेली होती. प्रत्येक गाडी चार घोडे खेचत होते.
रथ चालिणारे सुद्धा तरबेज योद्धे होते. त्यांच्या हत्तीच्या पांघरण्याला घंटा लािल्या होत्या.
हत्तीिरील अंबारीत सात िीर बसू शकत होते. ते चौफे र नजर ठे िून हलाला करू शकत होते.
घोडदलात बहादूर स्िार तयार होते. त्यांची संख्या दकत्येक हजारात होती. त्या घोड्यािरील
आिरण रत्नजडीत होती. त्यांची संख्या दकत्येक हजारात होती. पायदलातील सैवनक विविध
जाती जमातीचे होते. प्रत्येक एका हत्ता बरोबर दहा घोडेस्िार होते ि प्रत्येक घोडेस्िाराबरोबर
दहा पायी सैवनक होते. त्यावशिाय राखीि फौजा िेगण्या होत्या. राखीि फौजेत प्रत्येक एका
हत्तीबरोबर शंभर घोडेस्िार ि त्या प्रत्येक घोडेस्िाराबरोबर सात पाईक होते. पांचशे
रथ,त्याबरोबर वततके च हत्ती, पंधराशे घोडेस्िार, दोनहजार पांचशे पाईक अशी एक सेना होत
होती. अशा दहा सेनीची एक प्रतीन, दहा प्रतीनांची एक िाहीनी, असें असले तरी ते शब्द एकाच
अथावनेसुद्धा िापरले जात होते. त्यावशिाय ध्िजनी, चमू अशा सुद्धा फौजा होत्या. अशाररतीने

कौरिांचे सैन्य उभे के लेले होते. दोनहा पिांचे वमळू न अठरा अिौहीणी िवत्रय लढण्यासाठी एकत्र
जमले होते. तेिढे पररिार त्या युद्धामुळें नष्ट होणार असतात त्यांचेच युवधष्ठीराला दुःख होत होते,
पण त्याला त्याचा कांहीं इलाज नव्हता. दोनशेपंन्नास योद्धे वमळू न एक पट्टी होते, तीन पट्टांची
सेनामुख, ककं िा कु ल्म, तीन कु ल्माचे एक काण. असे कौरिांचे लष्कर होते. ते सगळे लढण्यासाठी
वशकिलेले होते. आवण लढण्यासाठी तयार होते. दुयोधनाने चांगले तरबेज योद्धे बोलािलेले होते.
त्यांचे मागवदशवन कृ प, द्रोण, सल्य जयद्रथ, सुदविण कं बोजचा राजा, कृ तिमवन, अश्र्ित्थामा, कणव,
भुरीश्रि, शकू नी आवण िल्हीक त्या सैन्याचे वनयंत्रण करणार होते. ते सेनानी त्या सैवनकांना
दररोज बोलािून त्यांच्याकडू न किायत करून घेत होते ि वशकित होते. ते सगळे सैवनक त्यांच्या
राजासाठी त्यांची जान देण्यासाठी कु रुिेत्री आले होते जसे बऴीचे पशु यज्ञाच्या िेदीकडे आणले
जातात.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे छप्पन्नािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे सत्तािन्नािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, धृतराष्ट्राचा मुलगा तेथे जमलेल्या त्याच्या दोस्त राजांसमि
वभष्माला हात जोडू न बोलतो, "अहो शंतनु पुत्र, सरसेनापतीवशिाय मोठे सैन्यसुद्धा हरते. दोन
माणसांचे एकमत क्ववचत होते. वनरवनराळे सेनानी एकमेकांच्या विरुद्ध आदेश देऊ शकतात. ते
त्यांच्या ताकदीचे स्िावभमानी असतात. त्यामुळें सैन्याचा नाश होत असतो. आपण सूज्ञ अहात.
आम्ही असें ऐकतो कीं एके काळी ब्राह्मण, िैश्य आवण शुद्र एकत्र आले ि त्यांनी वमळू न हैहय
िंशाच्या िवत्रयांशी युद्ध छेडले. त्यात त्यांचा पराभि झाला. त्याचे कारण काय असािे ह्ाचा
शोध ब्राह्मण घेतात. त्यांना समजते कीं, त्यांच्या तीन िणावचे तीन सेनानी होते ि त्यांच्यात कधी
एकमत होत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यात िाद होत होते. त्या उलट िवत्रयांचा एकच सेनानी होता
ि ते त्याच्या आज्ञेचे पालन करत होते त्यामुळें त्यांची ताकद मजबूत होती. एक नेता एकजूट असें
िवत्रयांचे होते. ते समजल्यािर ब्राह्मणांनी एका हुशार माणसाला त्यांचा नेता म्हणून नेमले,
त्यानंतर तेंच धोरण झाले कीं, कोणत्याही युद्धात नेता एकच असला पावहजे. ज्यांचे त्याच्याशी
पटत नाही ते त्यात सामील होणार नाहीत. आपण उशनसाच्या योग्यतेचे अहात. आपण सदैि
माझे वहत पहात आला अहात. म्हणून मी आपल्याला आमच्या सैन्याचे सरसेनापती म्हणून नेमत
आहे. जसे तार्यात सूय,व िसुंमध्ये हव्यिह, देिांत कु मार तसे आपण आमच्यात अहात. तुमच्या
आज्ञेत माझे सैन्य युद्ध करील".
त्यािर वभष्म बोलतात, "अरे राजा, तसे होईल कारण मी तसें तुला आधीच िचन ददले
आहे. परं तु, पांडिांना कोणीही मारू शकणार नाहीत तसेंच ते मला तुझ्या इतकें च वप्रय आहेत
म्हणून मी त्यांना मारणार नाही. परं त,ु दर ददिशी दहाहजार इतर िवत्रयांना कं ठस्नान घालीन.
धनंजय सिव आयुधांचा जाणकार असला तरी तोसुद्धा माझ्याशी लढणार नाही. माझ्या आयुधांच्या
जोरािर मी सगळे देि, रािस, असुर, यि आवण गंधिव तीन िेळा नष्ट करू शकतो. पण पांडिांचा
नाश मी कधीच करणार नाही. परं तु जर ते िवत्रय मला ठार मारू शकले तरच माझे त्यांना मारणे
थांबेल असें मी तुला आश्र्िासन देत आहे. आणखीन एक सांगतो, हा कणव माझे ऐकणार नाही ि
मी त्याचे. तो स्िताला फार शहाणा समजतो. आमच्यात मेळ होणे शक्य नाही. आमच्यापैकी
कोण एकच लढेल ह्ा युद्धात. जर मी सरसेनापती असेन तर तो लढणार नाही कारण तो माझ्या
आज्ञा मानणार नाही ि जर तो सेनापती असेल तर मी लढणार नाही. मी जर मेलो तर तो
लढण्यासाठी येईल नाहीतर नाही". कणव बोलतो, "जोिर गंगापुत्र सेनानी आहे मी लढणार नाही.
तो मेला तर मी शस्त्र हातात घेईन ह्ा युद्धासाठी. परं तु, मी फक्त धनंजयाशीच लढेन, इतर
िवत्रयांशी नाही. कारण तसें मी कुं तीमातेला आश्र्िासन ददले आहे". ते संभाषण झाल्यािर दुयोधन

वभष्माला त्याच्या सैन्याचे सरसेनापतीपद देतो. दुयोधनाच्या आदेशांनी त्यानंतर रणिाद्ये
िाजिली जातात. सैवनक ओरडू न वभष्माचे स्िागत करतात. त्या छािणीतील जनािरसुद्धा ओरडू
लागतात. जरी आकाश वनरभ्र होते तरी रक्ताच्या पाण्याचा पाऊस पडू लागतो. िादळी िारे िाहू
लागतात. पृथ्िी हादरू लागते. अशवन पडतात. कोल्हे ि लांडगे ओरडू लागतात. ही सगळी
लिकरच येणार्या संकटाची नांदी होती. वभष्माची नेमणूक होतांना इतर राजे तेथे उपवस्थत होते.
सगळे सैन्य वभष्माला अवभिादन करते. त्यािेळी वभष्माला मोठी मोठी दानं ददली जातात.
ब्राह्मण त्यांची स्तुती करणारी किन गाऊ लागतात. अशा ररतीने वभष्म कु रूिेत्री कु च करतो
त्याच्या मागून दुयोधन ि त्यांचे बंधू जात असतात. कु रु राजा कणावबरोबर त्या रणभूमीची पहाणी
करतो. सपाट जागा पाहून ते तेथे छािणी टाकण्याचे ठरितात. तेथे एका सुपीक जागी ते दुसरी
हवस्तनापुर उभे करतात.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे सत्तािन्न संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग अठ्ठािन्न
जनमेजय राजा विचारतो, "जेव्हां युवधष्ठीराला समजते कीं, वभष्मांची नेमणूक त्यांच्या
मृत्यू पयंत कौरिांच्या सैन्याच्या सरसेनापतीपदी झाली आहे तेव्हां तो काय बोलला, अजुवन काय
बोलला ि वभम काय बोलला, कृ ष्ण काय बोलला ते सगळे सांगा".
िैशंपायन सांगू लागतात, ती िाताव जेव्हां पांडिांना वमळाली, तो त्याच्या चारही
भािांना बोलाितो. तो कृ ष्णाला सुद्धा बोलाितो. त्यानंतर तो हळू आिाजात बोलतो, "तुम्ही
तुमच्या सैन्याशी संपकावत रहा ि सगळी तयारी करा. आपला सामना आपल्या आजोबांशी आहे.
आपल्या सात अिौवहणी सैन्यासाठी सात सेनानी योजािे लागतील".
कृ ष्ण त्याला बोलतो, "अशा िेळी जे करािे तेंच तू करत आहेस. आता सात नेते तुला
नेमािे लागतील".
िैशंपायन बोलतात, लढण्यासाठी सज्ज असलेल्या त्या िीरांना बोलािले जाते. त्यात
विराट, द्रुपद, धृष्टके तू, वशखंडी, मगधाचा राजा सहदेि, वसनी, दृष्टद्युम्न, असतात. त्यांची नेमणूक
त्या सात अिौहीणी सैन्याचे सेनापती म्हणून के ली जाते. त्या सातांिर दृष्टद्युम्न सरसेनापती म्हणून
नेमला गेला. तो द्रोणांचा िध करण्यासाठी द्रुपदाने यज्ञ करून वमळिला होता. त्या सिांिर
अजुवनाची नेमणूक होते. जनादवन जो शंकरशनाचा धाकटा भाऊ आहे तो सिव युद्धाचा मागवदशवक
म्हणून नेमला गेला. सिव तयारी पहाता मोठी संहारक लढाई होणार हो स्पष्ट होत होते. पांडिांच्या
तळािर हल्युध त्याच्या बरोबर अक्रूर, शम्ि, गद, उद्धि, रुवक्मनीचा मुलगा प्रद्युम्न, अक्रुराचा
मुलगा, चारुदेशन, आवण दुसरे तयार होते त्यांच्या भोिती संरिक म्हणून िृश्र्नींचे पहारे करी होते.
त्यांच्यात देखणा बलराम आला. त्याच्या अंगािर वनळा रे शमी अंगरखा होता. त्याच्या
डोळ्याच्या कडा लाल होत्या जसे मद्य प्याला आहे. तो कै लास पिवतासारखा िाटत होता. त्याला
पाहून सगळे पांडि उभे रावहले. त्याबरोबर इतर राजेसद्ध
ु ा उठू न उभे रहातात. ते सगळे त्या
हलधराची पुजा करतात. युवधष्ठीर त्याच्याशी हस्तांदोलन करतो. तोसुद्धा त्यांना अवभिादन
करतो. तो राजा विराट आवण द्रुपद ह्ांना नमस्कार करतो. कारण ते त्याच्यापेिा ज्येष्ठ होते.
त्यानंतर तो युवधष्ठीराच्या बरोबर बसतो. रोवहणीचा तो मुलगा कृ ष्णाकडे पहात बोलतो, "हा
संहार अटळ आहे. के िळ नवशबाचा खेळ समजू ह्ाला. मी आशा करतो कीं, त्यातून तुम्ही
सहीसलामत सुटाल. जे मरतील ते स्िगावत जातील. ही रणभूमी लिकरच रक्ताच्या वचखलाने
बरबटणार आहे. मी नेहमी माझ्या िासुदेिाला सांगत असतो, जे तुझ्याशी चांगले त्यांच्याशी तू
चांगला असला पावहजेस. जसे पांडि
आमच्याशी आहेत तसे आम्ही त्यांच्याशी आहोत.

पांडिांचा जय होणार त्यात शंका नको कारण कृ ष्ण त्यांच्या बरोबर आहे. माझ्याबाबत
बोलाियाचे तर मी म्हणेन कीं, मी जनादवनावशिाय नाही. दोघे गदाधारी (वभम आवण दुयोधन)
माझे वशष्य आहेत. त्यामुळें मी दोघांिर सारखेच प्रेम करत असतो. म्हणून मी ह्ा युद्धात भाग
घेणार नाही. त्यापेिा सारस्ित तीथवयात्री प्रयाण करण्याचा विचार करत आहे. तेथे जाऊन यज्ञ
करत बसेन कारण मी त्या कौरिांचा संहार पाहू शकणार नाही". ते बोलल्यानंतर तो हलधर
पांडिांची रजा घेतो ि कृ ष्णाला त्याच्या बरोबर न येण्याचे सांगून तेथून वनघून जातो.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे अठ्ठािन्न संपला.

सैन्य वनरयन पिव
भाग एकशे एकोणसाठािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, त्या सुमारास वभष्मकांचा मुलगा पांडिांना भेटण्यासाठी येतो.
तो सत्यिादी, वनश्र्चयी म्हणून ख्यातनाम होता. त्याचे नेहमीचे नांि होते, रुक्मी. वभष्मक ज्याला
वहरण्यरुमन म्हणून ओळखत होते तो इं द्राचा वमत्र होता. भोजांच्या िंशजांत तो फार नांिाजलेला
होता. तो सगळ्या दविणाितावचा राजा होता. रुक्मी त्या महान ककं पुरूषांचा वशष्य होता, ज्याला
द्रोण म्हणून ओळखले जात होते. त्याचे िस्तीस्थान गंधमादन पिवतािर होते. त्याच्या गुरूकडू न
तो सगळी शस्त्रविद्या वशकला होता. त्या शस्त्रांची चारही (फे कणे, मागे घेणे, उलटिणे, थांबिणे)
चाली कशा चालिाियाच्या ते तो वशकला होता. त्याने एक विलिण सामथ्यव असलेले आयुध प्राप्त
के लेले होते. त्याचे नांि विजया. दे दैिी प्रकारचे होते. ते इं द्राकडे असें. गांडीिा सारखेचे ते प्रभािी
होते. ककं िा कृ ष्णाकडील सारं गा सारखे शवक्तमान होते. स्िगावतील रवहिाशांकडे तीन प्रकारची
आयुध असतं. त्यात विजया, गांडीि आवण सारं ग गणले जात. त्यांच्यामध्ये शत्रूच्या हृदयात
धडकी भरण्याची िमता असें. त्यातील गांडीि िरुणाकडू न अजुवनाला खांडि िनाच्या िेळी
वमळाले होते. रुक्मीने द्रोणांकडू न विजया वमळिले होते. सारं ग जे विष्णूचे सध्या कृ ष्णाकडे होते.
रुक्मीने असुर मुराला मारले त्या आयुधाच्या मदतीने. हृवषके शाने नरकाला जो पृथ्िीचा मुलगा
होता सारं गाने मारले. त्याच्याकडे कै द असलेल्या साठ हजार मवहलांना सोडिले ि त्यांना सन्मान
वमळािा म्हणून त्यांच्याशी औपचारीक प्रकारचे वििाह के ले. रुक्मी कडे असलेल्या विजयामुळें,
तो ख्यातनाम होता. असा तो वभष्मकाचा मुलगा पांडिांकडे येतो, त्याचा पांडिांिर प्रभाि
टाकण्याचा प्रयत्न होता कारण पांडि कृ ष्णाला फार मानत होते ि रुक्मीला कृ ष्णािर राग होता
कारण कृ ष्णाने त्याची बवहण रुक्मीणी पळिून वतच्याशी लग्न के ले होते. रुक्मीने त्यािेळी
कृ ष्णाला आव्हान ददले होते परं तु, त्यात तो हरला होता. त्यानंतर तो कुं दीनापुरात स्थाईक होतो.
जेथे त्याला कृ ष्णाने हरिले होते तेथे तो एक निीन नगरी उभी करतो. त्याचे नांि होते, भोजकत.
अशा कारणाने रुक्मीचा जनादवनािर राग होता, म्हणून त्याचे महत्ि पांडिांकडू न कमी
करण्यासाठी तो त्यांना वमळण्याचे बोलतो. त्याचे प्रचंड सैन्य त्याच्या बरोबर होते. ते सैन्य
शस्त्रसाठा, ि इतर सामुग्रीनी पररपूणव होते. तो आला आहे असे समजताच युवधष्टीर त्याचे स्िागत
करतो. त्याची स्तुती करतो कारण तो कृ ष्णाचा साळा होता. रुक्मी ते स्िीकारतो, त्याचे सैन्य
तेथे थांबलेले असते ते पांडिांना ददसत असते. तो विचारतो, "अहो कुं तीच्या मुलांनो, तुम्हाला
कौरिांची वभती असेल तर मी तुम्हाला मदत करण्यासाठी आलो आहे. माझ्या वहसक्याने तुमचे
शत्रू पूरते गारद होतील. ह्ा पृथ्िीिर मला तोंड देऊ शके ल असा इसम नाही. तुमचे सगळे शत्रू
मी सहजपणे मारून टाकीन. मी त्या वभष्म, द्रोण, कृ प, कणव ह्ांना ठार मारून तुमचा जय
वनवश्र्चत करीन. त्यानंतर मी ही पृथ्िी तुम्हाला दान करीन". ते तो मुद्दाम कृ ष्णाच्या समोर

युवधष्ठीराला सांगत होता. त्याचा उद्देश कृ ष्णाचे पांडिांकडील महत्ि कमी करण्याचा होता. ते
ऐकल्यािर अजुवन त्याला हसत ि वमत्रत्िाच्या भािनेने सांगतो, "अहो रुक्मी आम्ही कु रु घराण्यात
पंडुचे पुत्र आहोत, आम्हाला वभती हा शब्द मावहत नाही. द्रोणांनी आम्हाला सगळ्या विद्या
वशकिल्या आहेत. आम्ही गांडीि धारण करून आहोत अशा पररवस्थतीत आम्हाला वभती कशाची
असणार"? खांडि िनात मी गांडीिाच्या मदतीने दानिांशी लढलो आहे. मला त्यात कृ ष्णाने
मदत के ली होती. तसेंच वनिटकिच रािसांचा पाडाि मी के ला आहे एका हातांनी. विराटाच्या
कडे कौरिांचा पराभि मी एकट्याने के ला होता. आम्हाला कशाचीच वभती नसते. मला रुद्र, इं द्र,
िायू, िैश्रािण, यम, द्रोण, माधि मदतीला आहेत. माझ्याकडे कधीही न संपणारे भाते आहेत.
अशा तयारीत असलेले आम्ही कोणालाही वभत नाही. वभतो असें म्हणणे िवत्रयाला शोङत नाही
हे तुम्ही जाणताच. ते ऐकल्यािर रुक्मी खजील होतो ि त्याचे अिाढव्य लष्कर घेऊन कौरिांकडे
जातो. तेथे दुयोधनाला वभष्म आवण कणव ताकीद देतात कीं, तो रुक्मीला महत्ि देणार नाही.
कारण त्यामुळें त्यांचे महत्ि कमी झाले असते. त्यामुळें गर्िवष्ठ दुयोधन त्याला सांगतो कीं, त्याला
त्याची गरज नाही. अशाररतीने दोन महाबली, बलराम आवण रुक्मी त्या संघषावतून बाहेर होतात.
आता पांडि पुन्हा युद्धाच्या बद्दल चचाव करू लागतात त्यांच्या वमत्र राजांबरोबर.
सैन्य वनरयन पिव भाग एकसे एकोणसाठािा संपला.

सैन्य वनरयन पिव (संपले)
भाग एकशे साठािा
जनमेजय िैशंपायनाना विचारतो, वनयतीच्या प्रभािामुळें कु रूिेत्री कौरिांचे सैन्य जमा
झाल्यािर ते काय करतात ते सांगा अहो ब्राह्मणं.
िैशंपायन सांगू लागतात, सगळे सैवनक व्यिवस्थत रचल्यािर धृतराष्ट्र संजयाला बोलतो,
"अरे संजया, त्या कौरिांच्या छािणीत काय होत होते ते मला सविस्तरपणे सांग. पांडिांच्या
छािणीत काय होत होते ते सुद्धा सांग. मी वनयतीला परमोच्च समजतो. मानिी प्रयत्न वतच्यापुढे
िुल्लक असतात. मला माहीत आहे कीं, युद्धामुळें कधीही कोणाचे खरे झालेले नाही. हे मला
माहीत असले तरी मी माझ्या मुलाला द्युत आवण फसिणूक ह्ा उद्योगांपासून परािृत्त करू
शकलेलो नाही. सगळे मावहत असूनही मी स्िताला सांभाळू शकत नाही. अरे सुता, मला सगळे
चांगले समजते परं त,ु जसा तो माझा मुलगा माझ्याकडे येतो माझे काय होते ते समजत नाहीं, कीं
मी त्याच्या तालांने िागू लागतो. कदावचत, माझ्या त्याच्यािरील प्रेमाचा हा दोष असािा. तरी
सगळा दोष एकट्या दुयोधनाचा नाही. माझे ऐक, माझे वनरीिण मी सविस्तरपणे सांगतो. जो
माणूस त्याच्या िाईट िागण्याने अडचणीत जातो त्याने कधीही देि अथिा काळाला दोष देऊ
नये. जो पापात रमतो त्याचा नाश व्हाियालाच पावहजे. द्युतात हरल्यानंतर पंडुची मुलं सगळे
हालअपेष्टा विनातक्रार सहन करतात. आता त्यामुळें जो संहार होणार आहे ज्यात असंख्य प्राणी
मारले जाणार आहेत, त्या नाशाची जबाबदारी कोणाची, त्या माणसांची कां वनयतीची? अरे
संजया, तू फार हुशार आहेस. ते समजून घे. भविष्यात जे होणार आहे त्याची जबाबदारी कोणािर
असेल? कांहीं म्हणतात, दैि गती, कांहीं म्हणतात त्याची जबाबदारी त्या संबंधीत माणसांची,
कांही म्हणतात गेल्या कमावचा पररणाम. त्यासाठी आपल्यािर जे दुदैि कोसऴणार आहे त्याला
जबाबदार कोण"?
सैन्य वनरयन पिव भाग एकशे साठािा संपला.

उलूक द्युतावभगमन पिव (सुरू)
भाग एकशे एकसष्ठािा
संजय ते धृतराष्ट्राचे ऐकल्यािर छािणीची माहीती सांगू लागतो. पांडिांनी त्यांची छािणी
वहरांिती नदीच्या तीरािर टाकल्यानंतर कांहीं काळात कौरिांच्या छािण्या त्याच्या समोरच्या
मैदानात पडतात. तेथे दुयोधनाने छािणी टाकल्यानंतर त्याच्या वमत्र राजांचे तो आभार मानत
दफरतो. तो त्याच्या खास िीरांना बोलाितो त्यात कणव, दुःशासन, शकू नी असतात.
त्यांच्याबरोबर पुढील मोहीम कशी आखाियाची त्याबद्दल चचाव सुरू होते. प्रथम कणावचा विचार
घेतल्यानंतर तो दुःशासन आवण शकू नीला सांगतो कीं, शकू नीच्या मुलाला, उलूकला बोलिािे.
तो आल्यािर त्याला एका बाजूला घेऊन तो त्याला त्याची योजना समजािून देतो. ते समजल्यािर
उलूक पांडिांच्या छािणीकडे वनघतो. तेथे गेल्यािर युवधष्ठीराकडे काय बोलाियाचे ते त्याला
पढिलेले असते. उलूक ते युवधष्ठीराला कृ ष्णासमि ऐकिेल अशी योजना असते. तो दुयोधनाच्या
ितीने त्याचे बोलणे सांगल
े असें ठरते. उलूक बोलेल, "ज्या भयंकर समराची सगळे अपेिा करत
होते तो अखेरीस जिळ येऊन ठे पला आहे". असें तो गंभीर आिाजात सांगतो. पुढे तो ओरडू न
सांगतो, "अहो कुं तीपुत्र, तुमच्या मजीनुसार ते होणार आहे. ते करून तुम्ही कोणते उद्दीष्ट साध्य
करणार अहात? तुम्ही पांडि, सोमक आवण के कया लोक स्िताला चांगुलपणाचे प्रवतक समजता
मग युद्धासारखा िाईट घाट आपण कां घालत अहात? तुमच्या छोट्या मागणीसाठी सगळ्या
िवत्रय कु ळांचा विध्िंस कां करण्यात तुम्ही गुंतला अहात? लोकांना अभय देणारे तुम्ही त्यांचा
िध करण्यास वनघाले अहात के िळ छोट्या स्िाथावसाठी हे कसे तुम्हाला शोभते. तुम्ही आठित
असाल ते प्राचीन उद्गार प्रह्लादाचे, जेव्हां देिांनी त्याचे राज्य काबीज के ले, तो बोलला होता,
ज्यांचे जीिन उच्च अशा चांगुलपणािर आधारीत आहे पण त्यांची पाप मात्र झाकलेली असतात.
असे लोक मांजरा सारखे असतात. ते प्रह्लादाचे उद्गार मला येथे आठित आहेत. ती मांजराची
कथा मला माझ्या वपत्यानी सांवगतली होती माझ्या लहानपणा ती सांगतो, एक नीच प्रिृत्तीचे
मांजर गंगेच्या दकनारी रहात होते. सगळी कामं सोडू न ते सन्याशासारखे तपस्या करत बसले
होते. त्या प्रकारे ते मांजर इतरांना दाखित होते कीं, ते फार मोठे साधक झाले आहे. त्या मागावने
त्याला सगळ्या इतर प्राण्यांचा आत्मविश्र्िास लजंकाियाचा होता. तसे बराच काळ चालू होते,
त्यामुळें सगळ्या उं दरांचा त्याच्यािर विश्र्िास बसला. ते उं दीर त्यांची वपलं त्याच्या जिळ
सुरविततेसाठी ठे िू लागली होती. त्यामुळें त्या मांजराला समजले कीं, त्याचा डाि यशस्िी झाला
आहे. आपला उद्देश सफल झाला हे तो समजतो. सगळ्यांना िाटू लागले कीं, ते मांजर मोठे तपस्िी
झाले आहे असं ते समजतात. ते त्या मांजराला त्यांचा मोठा संरिक समजतात ि त्यांची वपलं
त्याच्या संरिणात ठे िण्याचे ठरितात. असें ठरिल्यानंतर ती सगळी त्या मांजराला भेटतात ि
त्यांचा उद्देश सांगतात. मांजर मोठ्या आनंदाने ती जबाबदारी स्िीकारते. ते वनष्पाप उं दीर त्या

लुच्चा मांजराला बोलतात कीं, आपण तपस्िी अहात, व्रतस्थ अहात तेव्हां आम्ही आपल्यािर
विश्र्िास ठे ित आहोत. ते त्यांची लहान वपलं त्याच्या कडे सोडू न जाण्याचा त्यांचा बेत त्याला
सांगतात. मांजराला ते ऐकू न फार आनंद होतो. ते मान्य करतांना ते मांजर त्यांना त्याच्या कांहीं
अटी सांगतो ि जर त्या अटी त्या उं दरांना मान्य असतील तरच ते मांजर ती जबाबदारी
स्िीकाराियाला तयार असल्याचे सांगतो. ते धूतव माजर त्यांना सांगते कीं, ह्ापुढे ते पिी त्याच्या
आज्ञेचे पालन करतील. पुढे ते मांजर सांगते, कीं, त्याच्या घोर तपस्येमुळें तो फार अशक्त झाला
आहे. मी हालचाल करू शकत नाही. तेव्हां तुम्ही माझ्यासाठी एक पिामे अंडे खाण्यासाठी
आणाल असें ते मांजर त्या उं दरांना सांगते. त्याप्रमाणे ते उं गीर त्यांची वपलं त्याच्याकडे ठे ितात
ि दररोज एक दोन अंडी त्याला आणून देत असतात. येथे ते धूतव मांजर ते अंड ि त्याबरोबर तेथे
असलेले एकादे वपलू खाऊ लागते. कांहीं ददिसांनी त्या पिांना आढऴते कीं, मांजर चांगले पुष्ट
झाले आहे ि त्यांच्या वपलांची संख्या कमी होत आहे. त्याचे कारण त्यांना समजेना. एके ददिशी
त्यांच्यातील एक हुशार पिी ज्याचे नांि कदंडीक होते बोलतो, आपण एक युक्ती करू. तो त्या
मांजराला जाऊन सांगतो, अहो मांजर राजे, पवलकडे मोठ्या संख्येने उं दीर जमले आहेत ते
पहाियाला चला. त्यािेळी तो मांजर कदंडीकलाच खाऊन टाकते. त्यािेळी एक म्हातारा उं दीर
बोलतो आपल्या मांजर राजाची लिणं योग्य नाहीत. त्यांना समजते कीं, त्यांची संख्या कमी
होण्याचे कारण, ते मांजर त्यांना खात होते. ते समजतात कीं, मांजर पुण्यिंत नसून एक ढोंगी
सन्याशी आहे. ते दांवभक आहे. त्याचे ते ढोंग सगळ्याना समजते. तो आपला शत्रू आहे हे त्यांना
समजले. जो प्राणी के िळ फळं खाऊन जगतो त्याच्या मळात कधी के स सांपडणार नाही. ते
समजल्यािर सगळे उं दीर पळू न जातात ि मांजर त्याच्या रठकाणी जाते. ह्ा कथे प्रमाणे, तुमचे
बोलणे एका प्रकारचे ि कृ ती दुसर्या प्रकारची असते हे आता सगळ्या राजांना समजू लागले आहे.
धमवशास्त्राच्या गप्पा ि शांततेच्या गोष्टी ही एक फसिणूक आहे. राजाने िवत्रयांसारखे िागाियाचे
असते. सज्जनपणाचा देखािा करून दकतीकाळ तुम्ही लोकांना फसिू शकाल? पृथ्िी लजंकून मग
ब्राह्मणांना दान कराियाची आवण पूिवजांची श्राद्ध कराियाची, ह्ामुळें तुम्ही पुण्यिान ठरत
नाही. तुमच्या अशा फसव्या ितवनामुळें तुमची माता अनेक िषे दुसर्याकडे खस्ता खात जगत
आहे. वतचे अश्रूसद्ध
ु ा सुकून गेले आहेत. ह्ा लढाईत तुम्ही शत्रूला नष्ट करून वतला त्याचा मान
देण्याचे पहात अहात. तुम्ही के िळ पांच गांि मागून मोठे पणा करण्याचे जे ढोंग के ले आहे ते
वतलासुद्धा समजलेले आहे. परं तु, ते सुद्धा आम्ही धुडकािून लािले आहे. आता कोणते निीन ढोंग
तू युवधष्ठीर करणार आहेस"? आम्ही पांडिांना सताित आहोत, कारण त्यांना युद्ध हिे आहे.
तुमच्यामुळें त्या नीच विदूराला आम्ही बाजूला के ले आहे. तुम्हाला लाखेच्या घरात जाळण्याचा
प्रयत्न के ला, आता तरी थोडे अक्कलिान व्हा. कृ ष्ण वनघाला आमच्याकडे येण्यासाठी तेव्हां तुम्ही
एक संदेश त्याच्याबरोबर पाठिला होते, त्यात म्हंटले आहे, तुम्ही युद्ध ककं िा शांती कोणत्याही
पयावयासाठी तयार अहात. अहो राजे युवधष्ठीर आता युद्धाची िेळ आली आहे तेव्हां तयार व्हा.

दुयोधन सांगतात कीं, िवत्रयांच्या विचारानुसार युद्ध हांच पयावय असतो, शांती नाही. तुम्ही
िवत्रय कु ळांत जन्म घेतला आहे ि द्रोण आवण कृ पांकडू न शस्त्रविद्या संपादन के ली आहे मग
तुम्हाला त्या कृ ष्णाची गरज कां िाटते"? तो तुमच्यापेिा उच्चसुद्धा नाही. उलूक कृ ष्णाकडे पहात
म्हणतो, दुयोधनाने तुला आवण सगळ्या पांडिांना युद्धाचे आव्हान ददले आहे. तुझे मायािी सोंग
जे तू कु रु सभेत दाखिलेस ते तुला युद्धात उपयोगी येणार नाही. रणभूमीिर तू आवण अजुवन
आमच्याशी लढू न दाखिा. तशी मायािी रुप थोडाकाळ काम करतात नेहमी नाही. जो िवत्रय
शस्त्रसज्ज होऊन लढण्यासाठी वनघाला आहे त्याच्यािर अशा गोष्टी पररणाम करत नाहीत. उलट
अशी सोंग त्याला क्रोधी करतात. आमच्याकडे सुद्धा अशी मायािी सोंग घेण्याची विद्या आहे.
आकाशात जाणे, खाली येणे हे सगळे आम्हीसुद्धा करू शकतो. विधात्याच्या मजीने हे जग चालते
त्यािर अशा मायािी सोंगांचा कांहीं पररणाम होत नाही. अरे कृ ष्णा, तू नेहमी म्हणत असतोस
कीं, कौरिांचा नाश करणार आवण पांडिांना पृथ्िीचे राज्य देणार, ते तुझे शब्द मला (दुयोधनाला)
संजयांने सांवगतले. तू सांगतोस कीं तू अजुवनापाठी आहेस ि कौरिांच्या नाशाचे आरं भले आहेस.
अरे कृ ष्णा, आता युद्धात तू करून दाखि त्या अजुवनाला मदत आवण आम्हाला हरिून दाखि. तू
आमच्या शत्रूत्ि वनमावण करत आहेस. तुझ्यात शक्ती आहे ती दाखि आता ह्ा युद्धात आवण तुझे
म्हणणे खरे करून दाखि वहम्मत असेल तर. आता वसद्ध झाले आहे कीं, बरे च वहजडे स्िताला
िवत्रय म्हणिून घेत आहेत ि जेव्हां लढण्याची िेळ येते तेव्हां त्यांना तत्िज्ञान सुचते. अशी नाटक
आम्ही कौरि चालून घेत नाही. पुढे दुयोधन बोलतो, "तो अडाणी, खादाड वभम जो लशंग नसलेल्या
बैला सारखा आहे, ज्याने फक्त चपात्याच कराव्या तो तुझा योद्धा आहे ह्ात कसले शौयव
असणार"? सभेत दुःशासनाचे रक्त वपण्याच्या बाता मारल्या आहेत त्या खर्या करून दाखिा.
सैपाक करणे आवण लढणे ह्ात मोठा फरक आहे. अशाररतीने बढाया मारणार्याना आम्ही भाि
देत नाही. नंतर उलूकाने नकु लाबद्दल काय बोलाियाचे ते बोलतो, "अरे मदाव, आता लढू न दाखि
तुझी वहम्मत. तुझा पुरूषाथव वसद्ध कर. कृ ष्णाचा जो अपमान झाला त्याचा बदला घेऊन दाखि.
त्यानंतर उलूक सांगतो दुयोधनाचे बोलणे सहदेिासाठी, तुला सभेत मोठ्या मोठ्या बाता मारता
आल्या आता युद्धात दाखि तुझे शौयव. तुला आम्ही ददलेल्या त्रासांना आठिून माझ्या सैन्याशी
लढू न दाखि".
विराट आवण द्रुपदांबद्दल उलूक अिावच्य बोलतो दुयोधनाच्या ितीने, ह्ा सृष्टीच्या
सुरूिातीपासून अनेक दास कामयाब झाले परं तु, ते त्यांची योग्यता कधीच समजले नाहीत. तसेंच
संपन्न राजे त्यांच्या दासांना समजू शकले नाहीत. असे राजे कोणत्याही लायकीचे नसतात. अशा
पररवस्थतीत तुम्ही माझ्याशी दोन हात करण्यासाठी आला अहात. एकत्र या आवण माझ्याशी
लढू न दाखिा. पांडिांनी सुद्धा ते करून दाखिािे. त्यानंतर तो धृष्यद्युम्नाबद्दल बोलतो, तो
पांचालचा राजपुत्र, तुझा काळ आला आहे आता. द्रोणांशी लढणे म्हणजे थट्टा िाटते त्याला, म्हणे

तो द्रोणाचायांना ठार मारणार, काय मजाल आहे कोणाची कीं ते तो करू शके ल? द्रोणांना मारून
दाखि ह्ा युद्धात. त्यानंतर तो वशखंडीिर उतरतो. वभष्म तुला मारणार नाही कारण तू बाई
आहेस. म्हणून तू न वभता त्याच्याशी लढू न घे. मला तुझी वहम्मत पहाियाची आहे ह्ा युद्धात.
िैशंपायन पुढे सांगतात, असे िाह्ातपणे बोलल्यािर दुयोधन जोरांने हसतो. उलूक पुढे
सांगतो, िासुदेिापुढे धनंजयाला तो बोलतो, अरे मदाव, आम्हाला हरिून दाखि तुझ्या वमत्राच्या
कृ पेने. नाहीतर तू मरून पडवशल ह्ा युद्धात. तुम्हाला हकलिल्यामुळे जे दुःख झाले ते आठिून तू
लढू न दाखि, मला तुझी वहम्मत पहाियाची आहे. तुझ्या वप्रय पत्नीचा अपमान आम्ही के ला आहे
त्याचा िचपा काढू न दाखि ह्ा युद्धात. ज्या प्रकारे तुम्ही हकलिले गेला ि ज्या प्रकारच्या
त्रासातून तुम्ही गेलात त्याचा राग येणे अपेवित आहे. तो सगळा राग आता ह्ा युद्घात दाखिा.
तुमचे वपढीजात राज्य तुमच्या हातून गेले त्यावशिाय तुमचे स्िताचे कमािलेले राज्य सुद्धा गेले
कारण तुमचा भाऊ मूखव आहे. परं त,ु त्याचा राग आला असेल तर तो आता दाखिा. वहम्मत
नसतांना फु शारकी मारणार्यांत कांहीं अथव नसतो. आपले गेलेले राज्य वमळिणे आवण राज्य
िाढिणे ह्ा दोन कारणांसाठी िवत्रय लढतात. म्हणून आता तुला संधी आहे तुझे गेलेले राज्य
लढू न वमळिण्याची त्याचा उपयोग करून घे. बारा िषे िनिासात आवण एक िषव स्त्री िेषात
घालिल्यानंतर आता तुला लढण्याची संधी वमळत आहे. तुझ्या वप्रय पत्नीचा अपमान करणार्यांचा
पराजय करून ि त्यांना ठार मारून तू तुझे वतच्यािरील प्रेम वसद्ध करून दाखि. तुझा क्रोध, तुझी
कसब, तुझे शस्त्रांचे ज्ञान ह्ा युद्धात दाखि. अरे पृथा, पुरूषासारखा लढ तुझ्या मोठ्या
भािासारखा वहजडा होऊ नकोस. कु रूिेत्र तुझी िाट पहात आहे. तुझे घोडे मजबूत आहेत. तुझ्या
सैवनकांचे पगार त्यांना वमळत आहेत. के शिाला तुझ्या बरोबर घेऊन आमच्याशी लढू न दाखि.
वभष्माशी तू लढणार नाहीस कारण ते तुमच्याशी लढणार नाहीत परं तु, तुझा कदवनकाळ कणव तुला
ठार मारणार आहे हे लिात ठे िून लढ. त्या सुताला न हरिता तू मोठ्या मोठ्या घमेंडी करत
असशील तर तो तुझा मूखवपणा होईल. त्यांना हरिल्यावशिाय तू कसा तुझे राज्य वमळिणार"?
तू द्रोणांना हरिू शकणार नाहीस. मग कशाला गप्पा मारतोस शौयावच्या. सुमेरु पिवताला िार्याने
पाडले असें कोणी सांवगतले तर ते जसे हास्यास्पद होईल तशी आहे तुझी िल्गना कीं, तू द्रोणांना
तुझ्या गुरूला, चीत करवशल. तू जर मला सांवगतलेस कीं, तू त्यांना हरिणार आहेस, तो एक
विनोद होईल. असा माणूस नाही ह्ा जगात ज्याला वभष्मानी ि द्रोणांनी बाणा मरले ि तो
जगला आहे. तुझ्या िल्गना विहीरीतील बेडकासारख्या आहेत अरें पाथाव. आमच्या सैन्यात पूि,व
पवश्र्चम, उत्तर ददशांचे राजे आमच्या सैन्यात आहेत. कं बोज, शक, खासी, शल्ि, मत्स्य, कु रु मध्य
देशातील, त्या नंतर दविणेकडील द्रविड, आंध्र, कांची, पुललंद, म्लेच्छ असे इतर देशांचे योद्धे
आहेत त्यांना संपिणे तुला सोपे िाटत असेल तर तो तुझा भ्रम आहे. अशा सैवनकांच्या लष्करापुढे
जाण्याचा तू मूखवपणा करत आहेस. मला िाटते तुला अक्कल कमी आहे म्हणून तू ि तुझे बंधू हे

धाडस करत आहेत. तुझा नसंपणारा भाता, गांडीि, तुझे इतर आयुध सगळी ह्ा युद्धात
अजमािली जाणार आहेत. घमेड न करता तू पाथाव लढू न दाखि. युद्धातील जय त्याच्या पद्धतीिर
अिलंबून असतो हुशारक्या मारण्यात नाही. तसे असते तर सगळे च लजंकत गेले असते. मला
माहीत आहे कीं, तुझ्या तोडीचा योद्धा दुसरा नाही, तुझ्या गांडीिाच्या योग्यतेचे धनुष्य नाही.
तरी मी तुमचे चोरलेले राज्य तुला वमळू देणार नाही. गेली तेरा िषे मी राज्य उपभोगत आहे ते
सहजासहजी मी सोडणार नाही हे लिात असू दे. तुझे गांडीि तुझे कसब, तुझी वहम्मत तुला
िनिासापासून िाचिू शकली नाही कारण काय माहीत आहे कां तुला? त्याचे कारण तुम्हा
पांडिांचा नेता मूखव आहे. असे बोलून दुयोधन जोरांनी हसू लागतो. नसत्या नैवतकतेच्या गप्पा
मारणारा नेता असणे ह्ात मोठे अपयश असते ि तो मूखव अजून तुमचा नेता आहे म्हणून मला
अजून आशा आहे कीं मी तुम्हाला पुन्हा िनिासात पाठिू शके न. तुम्हाला मी विराटाच्या राज्यात
नाचायला लािले, वभमाला चपात्या भाजायला लािले ह्ात माझे पौरुष्य आहे, माझी बुद्धी आहे.
जी तुमच्या कडे नाही. तुम्ही त्या वहजड्याच्या आज्ञेत रहाण्याचेच कौतुक करत अहात. तुला ककं िा
जनादवनाला वभिून मी राज्य सोडीन असें जर तुला िाटत असेल तर तुमचा भ्रम आहे. लढण्यासाठी
तयार असलेला योद्धा कोणत्याही प्रकारच्या फालतु युक्त्याने बधत नाही. वभष्मापुढे तुमची आयुध
कु चकामी ठरणार आहेत. अगदी शंभर कृ ष्ण आवण हजार अजुवनसुद्धा मला हरिू शकणार नाहीत
कारण माझ्याकडे वभष्म, द्रोण, कृ प ि कणव आहेत. माझ्या सैन्याचे नेतृत्ि अश्र्ित्थामा करत आहे.
विलिंसती, वभष्म, द्रोण आवण कणांच्या वनयंत्रणात आहे त्यातच त्याचे यश सामािलेले आहे.
त्यावशिाय सोमदत्त, िल्हीक, कं बोजचा राजा, सल्ि, सल्य, बृहद्वत, युयुत्सू, दुमावशवन, भागादत्त,
श्रुतयू, हाद्रीक, दुःशासन, सुशेन, वचत्रयुध, जयद्रथ, पुरुवमत्र, शकू नी असें आहेत त्यांच्यापुढे तुमचे
सैन्य टीकणार नाही. अशा पररवस्थतीत तुम्हाला ते राज्य लजंकणे वततके अिघड आहे वजतके
एकाद्या भ्रष्ट माणसांने स्िगव वमळिण्याचे स्िप्न पहािे. अशाररतीने दुयोधन शकू नीच्या मुलाला,
उलूकला पांडिांपुढे काय बोलाियाचे ते वशकिून तयार करतो.
उलूक द्युतावभगमन पिव भाग एकशे एकसष्ठािा संपला.

उलूक द्युतावभगमन पिव
भाग एकशे बासष्ठािा
संजय पुढे सांगतो, पांडिांच्या छािणीत पोहोचल्यािर तो शकू नीचा मुलगा, उलूक
युवधष्ठाराला ते सगळे ऐकितो जे दुयोधन त्याला सांगत होता. तो युवधष्ठीराला बोलतो कीं, "मी
एक िकील म्हणून आलो आहे ि जे मला बोलाियाला सांवगतले तेंच मी बोलणार आहे त्यािर
आपण माझ्यीशी िैर करू नये. ते माझे उद्गार नाहीत हे समजून आपण ते एकािेत".
ते ऐकल्यािर युवधष्ठीर त्याला अभय देतो ि जे बोलाियाचे आहे ते बोल असे सांगतो. तुझ्या
मालकाची दृष्टी मयावददत आहे हे आम्हाला मावहत आहे. त्यानंतर तेथे जमलेल्या राजां समि उलूक
बोलतो, ते राजे होते, सगळे पांडि, श्रींजय, कृ ष्ण, द्रुहद, विराट, त्याची मुलं. उलूक बोलू लागतो
जसे पढिले होते तसे.
उलूक सांगतो कीं, त्यांच्या कु रुसभेत जे राजे जमा झाले होते त्यांच्यासमि जे दुयोधन
बोलला ते मी आता तुम्हाला जसे त्यांने सावगतले तसेंच सांगणार आहे त्यात माझे कांहीं नाही.
अहो युवधष्ठीर ि जमलेले राजे ते ऐका.
"तुमचा द्युतात पराभि झाल्यािर कृ ष्णाला सभेत आणले गेल,े अशािेळी ज्याला
स्िावभमान आहे असा कोणीही संतापला असता, परं तु तुला त्याचा राग आला नाही. त्यानंतर
बारा िषे िनिासात काढािी लागली ि नंतर एक िषव अज्ञातिासात काढािी लागली त्याकाळात
तुझे बंधू ि तू विराटाच्या राज्यात लपून बसला होता. ह्ा सगळ्या गोष्टींचा राग तुमच्या मनात
असणे स्िाभाविक आहे. त्याकाळात तरीसुद्धा तुझ्या वभमांनी मोठी प्रवतज्ञा के ली होती. कीं तो
दुःशासनाचे रक्त वपणार आहे. आयुधांची पुजा झाली असेल ि रणभूमीसुद्धा युद्धासाठी तयार
आहे. तुमचे घोडेसद्ध
ु ा तयार आहेत. अशी तयारी तू के ली आहेस तेव्हां उद्यापासून युद्धाला तुम्ही
सुरूिात करािी असें दुयोधनाचे आदेश आहेत. के शिाला तुमचा वमत्र म्हणून त्यात सामील करा.
तुमच्यापैकी कोणीही अजून वभष्माशी लढलेले नाही, आवण मोठ्या मोठ्या फु शारक्या करता
ह्ाची दुयोधनाला मोठी गंमत िाटते. गंधमादन पिव चढल्याच्या गप्पा आपणांनी मारल्या आहेत
तेव्हां आता पाहू तुमच्यात दकती दम आहे. कणावशी सुद्धा तुझ्यापैकी कोणी लढलेले नाही.
त्यावशिाय सल्य आहे, तुला साम्राज्य पावहजे तर तू लढू न दाखि ि ते राज्य वमळिून दाखि.
िेदाचे गाढे अभ्यासक जे धनुर्िवद्येत प्रिीण आहेत अशा द्रोणांना हरिण्याच्या गप्पा मारतां तर
आता पाहू तुमची ताकद काय आहे. तुझी िल्गना अशी आहे जसे िार्याने सुमेरु पिवताला
पाडण्याच्या िल्गना कराव्यात. तू जे बोलतोस ते खरोखरच करून दाखिलेस तर मी तुला मानीन.
वभष्म आवण द्रोणांच्या तािडीतून असा कोणता िीर आहे जो सहीसलामत सुटू शके ल?

विहीरीतील बेडकांनी जशा फु शारक्या माराव्यात तशी फु शारक्या तुम्ही मारत आला अहात.
आता िेळ आली आहे तुमचे सामथ्यव दाखिण्याची. त्यावशिाय आमचे वमत्र राजे आहेत ते तुमच्या
फौजांचा फडशा पाडतील ते पहात रहा. पूिव, पवश्र्चम, दविण आवण उत्तर ददशेचे असे सगळे राजे
माझ्यासाठी त्यांच्या लष्करासह लढण्यास तयार आहेत. त्यामध्ये कं बोज आहेत, शक आहेत,
खासी, सल्ि, मत्स्य, आमचे कु रु, म्लेच्छ, पुललंद, द्रविड, आंध्र, कांची असें राजे आहेत. ते गंगेच्या
जोरदार प्रिासासारखे तुमच्या फौजांचा नाश करतील. दुयोधन पुढे तुम्हाला आिाज देतो कीं, मी
माझ्या हत्तीफौजांच्या मध्ये सुरवित असतांना तुम्ही माझ्यािर कसा िार करणार"? युवधष्ठीराला
ते सुनिल्यानंतर तो वजश्नुकडे िळू न बोलतो, "दुयोधन सांगतात तुम्हाला ककं , फु कटच्या बढाया न
मारतां लढू न दाखि. लढाई लजंकण्यासाठी अक्कल असािी लागते के िळ फु शारक्या करून ती
लजंकता येत नाही. जर फु शारक्या मरून युद्ध लजंकता आली असती तर सगळें च लजंकले असते.
तुझ्या सोबतीला कृ ष्ण आहे, मला माहीत आहे तुझे गांडीि मोठे आहे, मला हेसद्ध
ु ा मावहत आहे
कीं ह्ा जगात तुझ्यासारखा योद्धा नाही. तरी मी तुला सांगतो कीं, मी ते राज्य तुम्हाला वमळू
देणार नाही. वनयती माझ्या बरोबर आहे हे गेल्या तेरा िषावनी वसद्ध के ले आहे. तुम्ही मूखावसारखे
जंगलात भटकत होता ि मी तुमच्या राज्यािर सत्ता गाजित होतो. विधात्याच्या अंवतम
वनणवयानुसार सगळ्या गोष्टी होत असता, त्यात मैत्री, शत्रूत्ि असें सगळे येते. नवशबाच्या जोरािर
मी पुढेसुद्धा राज्य भोगत रहाणार आहे. तुम्हाला जेव्हां मी जंगलात पाठिले युक्तीने तेव्हां तुझी
आयुध तुला उपयोगी आली नाहीत कारण तुझा नेता मूखव आहे. ज्यांचा नेता मूखव असतो ते कधीच
लजंकू शकणार नाहीत. त्यात तू ि तुझे इतर तीन भाऊ येतात कारण तुमचा नेता चुकीचा आहे.
तुम्हाला वप्रशताच्या कन्येने पवहल्यािेळी िाचिले तुझ्या आयुधांनी नाही. हे समजून घे. परं तु,
तुमचा मूखव नेता पुन्हा अडमडला ि तुम्ही िनिासात आवण नंतर अज्ञातिासात गेलात ह्ािरून
मूखव नेता कशी बरबादी करतो ते समजून र्घया. तुझा वभम लढण्याचे सोडू न विराटाच्या घरी भांडी
घासत बसला होता कारण तुम्ही एका मूखावचे ऐकत होता. तो मूखव मात्र मजेत विराटाचा वमत्र
बनून राजसभेत द्युत खेळत बसला होता. कारण अरे अजुवना, के िळ तुमचा प्रमुख मूखव आहे असे
नाही तर तुम्ही सगळे मूखव अहात. तू स्ितः त्या राजाच्या िाड्यात नाचापोरी झाला होतास हे
कोणत्या शूरतेचे लिण समजािे. आजिर कोण्या िवत्रयांनी असें लावजरिाणे जीिन जगले के िळ
मोठा भाऊ मूखव आहे म्हणून, ते सांग? तुझ्यासारखे हजार वजश्नु आवण हजार कृ ष्ण आले तरी माझे
कांहीं िाकडे होऊ शकत नाही कारण माझे भाग्य तुमच्यापेिा बलित्तर आहे. म्हणूनच वभष्म,
द्रोण, कणव, कृ प माझ्या बरोबर आहेत. त्यावशिाय शरदिताचा अश्र्ित्थामा आहे. हे सगळे
भाग्यामुळें होत असते जे तुमच्याकडे नाही. त्यावशिाय विलिंसती, िृहद्वत, सोमदत्त, कं बोजचा
राजा, जयद्रथ, पुरुवमत्र, दुमावशवन,शकू नी माझ्या बाजूने लढणार आहेत. त्यांच्यापुढे तुमची शस्त्र
वनष्प्रभ ठरतील. तुमचे सगळे आप्त, वमत्र त्यात मारले जाणार आहेत. तसे झाले का तुम्हाला
समजेल दकती मोठा मूखवपणा तुम्ही के ला कीं मला आव्हान ददलेत. पृथ्िीिर राज्य करण्याचे

विचार तुम्हाला सोडािे लागतील. जसें कोणी अपवित्र माणूस स्िगावचा विचार सोडू न देईल.
पापी माणूस स्िगावत जात नाही त्याप्रमाणें तुम्ही माझे राज्य लजंकू शकणार नाही.
उलूक द्युतावभगमन पिव भाग एकशे बासष्ठािा संपला.

उलूक द्युतावभगमन पिव
भाग एकशे त्रेसष्ठािा
संजय पुढे सांगतो, संजय पुढे सांगतो, उलूक अजुवनाला आणखीन वचडितो. तो ि सगळे
पांडि वचडािे म्हणूनच कीं काय तो ते दुयोधनाने पढिलेले बोलत होता. पांडि आधीच खूप
वचडिलेले होते त्यात त्याच्या बडबडीने भर पडत होती. त्यांची सहनशक्ती संपली. ते सगळे पांडि
त्यांच्या जागांिरून उठले ि त्याच्यािर धािून जाण्याच्या मनवस्थतीत होते. त्या संतापलेल्या
अिस्थेत ते एकमेकांकडे त्यांच्या भािंडांच्या प्रवतक्रीया समजून घेण्यासाठी पाहू लागले. वभमसेन
जवमनीकडे पहात ि जोराजोराने श्र्िास घेत कृ ष्णाची काय प्रवतक्रीया आहे त्याचा अंदाज घेऊ
लागतो. वभम फार वचडलेला आहे हे समजल्यािर तो जगन्नाथ गालातल्या गालात हसत उलूकाला
बोलतो, त्या तुझ्या दुयोधनाला सांग, त्याची युद्धाची इच्छा लिकरच पूणव होणार आहे. ते
बोलल्यानंतर के शि युवधष्ठीराकडे पहातो त्याची प्रवतक्रीया समजण्यासाठी. त्यानंतर इतर
मान्यिर सदस्यांच्या समि जसे श्रींजय, द्रुपद आवण विराट ि इतर राज्यांच्या समोर तो कौरिांचा
िकील पुन्हा तेच बोलत रहातो, त्यामुळें ते सगळे आणखीन जास्त संतापतात. जसे आधीच
वचडलेल्या सापाला काठी मारली कीं तो जसा आणखीन चिताळतो तसे होत होते. ते पहाता
उलूकाला समजते कीं, त्याच्या मालकांचा उद्देश साध्य होत आहे. त्या बोलण्याने संतापलेला अजुवन
त्याच्या कपाळािरील घाम पुसतो त्याची ती अिस्था पाहून त्यांचे वमत्र राजेसद्ध
ु ा वचडतात.
दकतीही मनाचा संयम असला तरी प्रत्यक गोष्टीची मयावदा असते ि सहन करण्याची मयावदा त्या
उलूकानी ओलांडलेली होती. सत्यकी, के कयाची पांचही मुलं रािस पुत्र घटोत्कच, द्रौपदीची मुलं,
अवभमन्यू, आवण दोघे आवश्र्िनी संतापाने लालबुंद झालेले त्यांच्या आसनांिरून उठले, चंदनाचे
गंध लािलेले त्यांचे हात ज्यांच्यािर सुिणावचे दावगने होते तो चोळू लागतात. िृकोदर त्या
तरूणांच्या आिेशाला समजतो, दात चाित त्याला बोलतो, "अरे अडाण्या, आम्हाला
वचडिण्यासाठी दुयोधनाने ते तुला बोलण्यासाठी पाठिले आहे हे आम्ही समजतो. आता मी काय
सांगतो ते ऐक आवण ते तू दुयोधनाकडे जाऊन त्याच्या सगळ्या वमत्र राजांसमि त्याला ऐकिशील
जे एका िकीलाचे काम असते. ते शकू नी ि कणावने सुद्धा ऐकले पावहजे. आम्ही नेहमी आमच्या
िडील भािाचे ऐकत असतो. त्यामुळें त्याने जे के ले त्याला आम्ही साथ ददली आहे आतापयंत.
तुझी ही माकडचेष्टा सुद्धा आम्ही चालू देत आहोत कारण तेंच आहे. तू फार नवशबिान आहेस कीं
असा मोठा भाऊ आम्हाला वमळाला नाहीतर एव्हाना तुमचा खुदाव झाला असता. त्याने कृ ष्णाला
तुमच्याकडे पाठिले शांतता करण्यासाठी पण तुम्हाला ते नको. तुम्हाला यमाकडे जाण्याची घाई
झाली आहे, ते कदावचत तुमच्या भाग्यात आहे. चला युद्ध करू, ते उद्याच सुरू करू. मी दुयोधनाला
ि त्याच्या भािांना ठार मारणार आहे. अरे मूखाव, माझी प्रवतज्ञा मी विसरे न अशी शंकासुद्धा
मनात आणू नकोस. अगदी जरी सािात यमाने, कु बेराने ककं िा रुद्राने तुम्हाला साथ ददली तरी ते

माझी प्रवतज्ञा खोटी करू शकणार नाहीत. मी दुःशासनाचे रक्त वपण्याचे बोललो आहे ते करून
दाखिीन, मी आणखीन सांगतो कीं, कोणीही िवत्रय अगदी वभष्म जरी आले तरी मी त्याना ठार
मारल्यावशिाय रहाणार नाही. वभमाचे ते उद्गार ऐकल्यािर सहदेि त्याचे डोळे संतापाने लाल
झाले होते बोलतो, "अरे पाप्याच्या दुता, आता मी काय बोलतो ते नीट ऐक ि तुझ्या मालकाला
जाऊन सांग, आमच्या ि कौरिांत वितुष्ट येण्यास कारणीभूत आहे तुम्ही गांधार लोक ज्यांच्याशी
आमच्या काकाचे नाते जुळले आहे ि म्हणून तुम्ही आमच्या राज्यात येऊन बसला अहात. तुम्ही
सािात कलागतीचा नमुना अहात. जेथे जाल तेथे भांडण लािणार. तुमच्यामुळें कु रु घराणे
संपुष्टात येणार आहे. तुझा बाप दुयोधनाला खूष करण्यासाठी आम्हाला खाली पाडण्याचे सतत
प्रयत्न करत असतो. मी तुला तुझ्या बापाच्या नजरेसमोर ठार मारणार आहे ह्ा युद्धात हे लिात
ठे ि. सहदेिाचे ि वभमाचे ते उद्गार ऐकल्यािर अजुन
व हसत वभमाकडे िळू न बोलतो, अरे िृकोदरा,
जे तुझ्याशी िैर करतात ते फार काळ जीिंत रहात नाहीत. तरीसुद्धा हा उलूक एक दुत म्हणून
आला आहे त्याच्यािर रागािणे वशष्टाचाराला धरून होणार नाही. तो जे बोलत आहे ते त्याला
जसे सांवगतले तसे आहे. ते ऐकल्यािर वभम त्याच्या वमत्र राजांना दृष्टद्युम्ना समोर सांगतो, "आपण
दुयोधनाचे बोलणे ऐकले आहे, त्याने कृ ष्णाचा ि त्याबरोबर सगळ्यांचा उपमदव के ला आहे. तुम्ही
आमचे वहतलचंतक असल्यामुळे तुम्हाला त्यांचा राग आला असेल. तुमच्या परिानगीने मी
दुयोधनाला त्याच्या आव्हानाचे उत्तर देत आहे. ते असें कीं, जेव्हां उद्या अजुन
व त्याच्या गांडीिाच्या
टणत्काराने उत्तर देणार आहे. कारण िवत्रय उत्तर युद्धाने देतात, बडबडू न नाही. ते ऐकू न सगळे
जमलेले िवत्रय धनंजयाचे स्िागत करतात. त्याच्या उत्तराची चमक आवण धमक त्यांना फार
आिडते. राजा युवधष्टीर सगळ्या राजांची परिानगी वनयमानुसार घेऊन उलूकाला उत्तर देतो ते
असें, त्याचा राग अनािर झाला होता, त्याचे डोळे लाल झाले होते, जनादवनाकडे पहात खंबीरपणे
तो बोलतो, "जा उलूका, तुझ्या धन्याला सांग, अरे नालायक माणसा, पांडिांशी तुझे िागणे
नेहमीच नीचपणाने भरलेले आहे, ज्याच्यात दम आहे तो स्िताच्या बळािर आव्हान देत असतो,
दुसर्यांच्या बळािर नाही. त्यालाच खरा िवत्रय समजले जाते. तुझ्या वहम्मतीने आम्हाला युद्धाचे
आव्हान ददले पावहजेस, कृ प, वभष्म, द्रोण आवण अश्र्ित्थामा ह्ांच्या नाही. ते आमच्यािर िार
करणार नाहीत हे सुद्धा तुला समजत नाही ह्ात तुझ्या अल्पबुद्धीची कल्पना येते. तुम्ही तुमच्या
स्िताच्या ि तुमच्या नोकरांच्या बळािर आम्हाला आव्हान ददले असते तर ते खरे िात्रतेज
समजले गेले असते. त्या िृद्ध योद्ध्यांच्या ताकदीिर तुम्ही आम्हाला आव्हान देता त्यातच तुझ्या
नपुसकपणाचे प्रदशवन होते. दुसर्यांच्या बळािर जे आव्हान देतात ते खरे वहजडे असतात. तुझ्यात
स्िताची ताकद नसतांना कशाला मोठ्या मोठ्या बढाया मारत आहेस.
त्यानंतर कृ ष्ण बोलतो, "माझेसद्ध
ु ा ऐक द्युत खेळणार्याच्या मुला, कौरिांना सांग, उद्या
सकाळी युद्धाला प्रारंभ करू. तुझा आत्मा भ्रष्ट झाला आहे. मी फक्त अजुवनाचा सारथी आहे, मी

लढणार नाही. कारण तसे पूिीच ठरले आहे. परंतु, जर तू मला अशाररतीने वचडित गेलास तर
मी शस्त्र हातात घेईन तेव्हां तुला पश्र्चात्ताप करण्यासाठी सुद्धा फु रसत वमळणार नाही. तरी
युवधष्ठीराच्या आज्ञेने मी के िळ अजुवनाचा सारथी रहाणार आहे. ठरल्याप्रमाणे तो लढणार आहे ि
मी सारथ्य करणार आहे. तुला िाटते वभम िल्गना करत आहे तर समज कीं, दुःशासनाचे रक्त
आधीच तो प्याला आहे. तुझ्या अशा िाह्ात बोलण्यामुळे आमच्या मनात तुझ्याबद्दल काडीचाही
आदरभाि उरलेला नाही.
उलूक दुतावभगमन पिव भाग एकशे त्रेसष्ठािा संपला.

उलूक दुतावभगमन पिव (संपले)
भाग एकशे चौसष्ठािा
संजय पुढे सांगतो, दुयोधनाचे ते उद्गार ऐकू न गुडाके श लालेलाल डोळ्याने उलूकाकडे
पहातो. त्यानंतर तो त्याच्या बलाढ्य हातांना झटके देत के शिाकडे पहात बोलतो, जो स्िताच्या
बळािर शत्रूंना आव्हानं देतो ि लढतो तो खरा िवत्रय समजला जातो. दुसर्यांच्या सामथ्याविर
आव्हान देणारा िवत्रय समजला जात नाही. तो शुद्राहूनही शुद्र समजला जातो ते तुझ्या मालकाला
जाऊन सांग. जो दुसर्यांच्या बळािर अिलंबून युद्धाच्या गोष्टी कराियाला जातो तो वभत्रा
समजला जातो. तुझा राजा सांगतो कीं, हत्तीच्या गराड्यात तो रावहल ि म्हणून त्याला आम्ही
मारू शकणार नाहीस ह्ाचा अथव तुझा मालक लढू शकत नाही म्हणून स्िताला हत्तींच्या गराड्यात
सुरवित ठे िू इवच्छतो, असा माणून िवत्रय म्हणिून घेण्यास पात्र नाही. अशा वभत्र्याने मोठ्या
बढाया मारू नयेत. वभष्माचायांना सरसेनापती करून त्यांना दुयोधन वनवश्र्चत अशा मृत्यूच्या
जबड्यात सोडत आहे. ते करण्या मागील त्याचा हलकट उद्देश आम्हाला चांगलाच समजतो.
त्याला माहीत आहे कीं, पंडुची मुलं त्यांच्या आजोबाला कधीच हात लािणार नाहीत त्या त्यांच्या
चांगुलपणाचा गैरफायदा तो घेऊ पहात आहे. आता तू परत जा ि तुझ्या मालकाला सांग, कीं,
अजुवनाने असें सांवगतले आहे. आजची रात्र संपल्यािर भयंकर युद्धाला प्रारंभ होणार आहे ते त्याला
सांग. वभष्माने सगळ्या कु रु सभेत सांवगतले आहे कीं, ते श्रींजय, शल्िय ह्ांना मारीन. पांडिांना
हात लािणार नाही. द्रोण सोडू न जगातील कोणालाही मी ठार मारीन असें मी िचन ददले आहे
त्या प्रमाणे द्रोणसुद्धा पांडिांना हात लािणार नाहीत असें त्यांनी आधीच सांवगतले आहे. तुझ्या
मालकाला िाटते कीं, ते राज्य त्याचे एकट्याचे आहे ि पांडि दुःवस्थतीत पडले आहे. तो खोट्या
घमेंडीत आहे. मी उद्या प्रथम वभष्मांना मारीन सगळ्यांच्या समि, माझ्या बाणांनी मी खाली
पाडीन सगळ्यांच्या नजरे समोर जे तुझ्या मालकाचा मोठा आधार आहेत. उद्या जेव्हां तो पावहल
कीं, वभष्म माझ्या बाणांनी भरलेले आहेत, त्या गर्िवष्ठाला समजेल बढाया मारणे ि लढणे ह्ातील
फरक काय आहे. त्या सभेत रागाच्या भरात वभमाने जी प्रवतज्ञा के ली होती ती कशी पूणव होते ते
तो पाहील त्यात तो पापपुरूष, भांडखोर, अल्पमती, क्रूर, दुव्यवसनी, नेहमी लोकांचे िाईट
करणारा दुःशासन त्याचा कसा नाश होतो. अरे नीचा, जर मी रागािलो तर तुला राज्य कसे
राखता येईल"? जेव्हां कृ ष्ण माझ्या साथीला आहे. वभष्म आवण द्रोणांचा वनकाल लागल्यािर
आवण कणावचा फडशा पाडल्यािर तुला कोण िाचिणार आहे ते पहा. तुझ्या भािांचा संहार होत
असलेले पाहून तू काय करणार आहेस ते पहा. त्यािेळी तुला तुझे सगळे दुरोद्योग आठितील.
त्याला सांग कीं, मी अजुन
व पुन्हा सांगणार नाही, परं तु, जे बोलतो ते सगळे तसेंच होणार आहे हे
तुझ्या मालकाला जाऊन सांग.

ते ऐकल्यािर उलूक वनघण्याच्या तयारीला लागतो. तो बोलतो, "अहो राजन, दुयोधनाचे
बोलणे माझे होते असें समजून तुम्ही मला दोष द्याल तर ते अयोग्य होईल. तुमच्या िागण्यात ि
आमच्या िागण्यात दकती फरक आहे तो पहा. मी दुयोघनाला तुमच्याितीने सांगीन की, त्याच्या
िागण्याप्रमाणे तुमचे िागणे नाही. म्हणून आपल्या लोकांची हत्या होऊ नये ि सगळे
व्यिवस्थतपणे व्हािे ह्ासाठी तुम्ही फक्त पांच गांि मावगतली होती, परं तु, ते तुम्हाला जमले
नाही म्हणून आता संहाराला तयार व्हा. कौरिांच्या विकृ त मनोिृत्तीमुळें त्यांनी िासुदेिाचे मान्य
के ले नाही आवण तुम्ही लढण्याच्या गोष्टी करू लागले. कु रु पुत्र नेहमी मला त्रास देण्याच्याच
प्रयत्नात असतो. आणखीन बोलण्यासारखे आता कांहीं उरलेले नाही.
वभम बोलतो, अरे , दुगण
ुव ी दुयोधना, तू सािात पापाचा अितार आहेस. तू वगधाडाच्या
पोटातील दकडा बनून रहाियाला पावहजेस. मी खात्रीने माझी प्रवतज्ञा जी मी सभेत के ली होती
ती खरी करणार आहे. त्याच्या भािांच्या लचंधड्या करणार आहे. मी धृतराष्ट्राच्या सगळ्या
मुलांचा नाश करणार आहे. एिढेच नाही तर तुझ्या डोक्यािर मी माझी लाथ युवधष्ठीराच्या समि
मारणार आहे". त्यानंतर नकू ल आग पाखडतो, "अरे उलूका, धृतराष्ट्राच्या मुलांना जाऊन सांग,
त्याचे सगळे बोलणे आम्ही ऐकले आहे ि त्याला काय सांगाियाचे आहे ते सुद्धा समजलो आहोत.
अरे कौरिा तुझी इच्छा आम्ही पूणव करू ि तुमचा नाश तुझ्या डोळ्या देखत करून टाकू ". त्यानंतर
सहदेि बोलतो, आमचे िडील भाऊ जे बोलले ते आम्हाला मान्य आहे ि त्याप्रमाणे सगळे होणार
आहे. तुम्हाला पस्तािा करािा लागणार आहे दुयोधना. तुझी मुलं, तुझे सहकारी ि आप्त सगळे
ठार मारले जातील जे तुला पावहजे आहे. आम्हाला त्रास देण्याचा आनंद तुम्ही भरपूर भोगला त्या
बद्दल आता तुमची पाळी आहे तुमचे भोग भोगण्याची".
त्यानंतर ियोिृद्ध विराट आवण द्रुपद बोलतात, "अरे उलूका, आम्हाला सद्गुणी माणसाचे
गुलाम व्हाियाला आिडेल. आता तुम्हाला समजेल आम्ही कोण आहोत, मालक की, दास, ते
उद्याच्या लढाईत ददसून येईल. त्याच प्रमाणे कोणात पौरुष्य आहे तेसुद्धा स्पष्ट होईल". त्यानंतर
वशखंडी बोलतो, "अरे उलूका, दुयोधनाला सांग, ह्ा युद्धात तुला पहाियाला वमळे ल मी कोण
आहे, पुरूष कां बाई. तुझ्या आजोबाला मी त्याच्या रथातच मारून टाकणार आहे. तू ज्यांच्या
वहम्मतीिर विसंबून आहेस ते सगळे एकामागोमाग मारले जात असल्याच तुला पहाियाचे आहे.
माझा जन्म वभष्माचा नाश करण्यासाठी झाला आहे, त्यामुळें ते होणारच माझ्या हातून त्याबद्ल
कोणाला शंका बाळगाियाचे कारण नाही".
त्यानंतर दृष्टद्युम्न बोलतो उलूकाला, "अरे जुगारड्याच्या मुला, तुझ्या राजाला सांग, मी
द्रोणांना ठार मारणार आहे, त्याबरोबर त्याचे सगळे साथीदारसुद्धा मारणार आहे. कारण ते

द्रोणाचे प्रवतक आहेत. माणसाला मारणे म्हणजे त्याची सगळी प्रवतके सुद्धा नष्ट कराियाची
असतात".
त्यानंतर युवधष्ठीर दयाबुद्धीने बोलतो, "अरे तुझ्या राजाला सांग, मला हा संहार आिडत
नाही, परं तु, त्याच्या अपकृ त्यांमुळे तो आता अटळ आहे. त्याच्या अदूरदृष्टीमुळे ि हव्यासापायी
तो होणार आहे. एक राजा म्हणून मी ह्ा युद्धाला मान्यता देत आहे ि ते त्या त्या योद्ध्याच्या
सामथ्यावने वसद्ध होणार आहे. आता तू जा तुला जाण्याची परिानगी मी देत आहे. येथून त्िररत
वनघून जा. आम्ही तुझे आप्त आहोत हे आम्ही विसरलो नाही जरी तुम्ही विसरला अहात".
उलूक बोलतो, "आपल्या परिानगीने मी जात आहे, आवण जे आपण मला सांवगतले ते सगळे
मी दुयोधनाला कळिणार आहे". सािधवगरीने तो तेथून काढता पाय घेतो. आवण जेथे दुयोधन
होता तेथे जातो. तेथे गेल्यािर तो दुयोधनाला सगळे इत्थंभूत सांगतो. ते सगळे तो प्रामावणकपणे
धृतराष्ट्राला सुद्धा जाऊन सांगतो. त्यामध्ये िासुदि
े काय बोलला, अजुवन काय बोलला, वभम काय
बोलला, नकू ल ि सहदेि काय बोललिे, वशखंडी ि दृष्टद्युम्न काय बोलले, विराट आवण द्रुपद काय
बोलले, असें सगळ्यांचे तो त्याला सविस्तरपणे सांगतो. ते ऐकल्यािर तो दुःशासन, कणव आवण
शकू नी ह्ांना बोलाितो. त्यांना सांगतो कीं, उद्या पहाटे पासून लढाई सुरू होत आहे. त्या
तयारीला लागा. त्यांचे संदेशक धाडले जातात इतर राजांकडे. घोडे, उं ट, हत्ती ह्ांची व्यिस्था
करण्याच्या आज्ञा ददल्या जातात. सगळ्या योद्ध्याना युद्धासाठी सज्ज होण्याचे आदेश ददले
जातात.
उद्या पहाटे पासून युद्ध सुरू होणार हे ठरते.
उलूक दुतावभगमन पिव भाग एकशे चौसष्ठािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव (सुरू)
भाग एकशे पासष्ठािा
संजय पुढे सांगत असतो, उलूकाचे ऐकल्यािर युवधष्ठीर त्याच्या सैन्याला दृष्टद्युम्नाच्या
नेतृत्िाखाली तयार व्हाियाचे आदेश देतो. त्यात चार प्रकारच्या फौजा असतात. पायदल,
हत्तीदल, रथदल आवण घोडदल असें ते असतात. बलाढ्य महारथांच्या फौजा तयार होतात त्यांचे
नेतृत्ि अजुवन ि वभमाकडे असते. त्या प्रचंड सौन्याचा प्रमुख असतो दृष्टद्युम्न, पांचल देशाचा
राजपुत्र. दृष्टद्युम्नाची नजर असते द्रोणांिर. त्याला मारण्यासाठी तो जन्मलेला होता म्हणून ते
त्याचे जीवितकायव होते. त्यानंतर तो वनरवनराळ्या महारथांना त्यांच्या योग्यतेनुसार कामं
करण्याचे आदेश देतो. तो अजुवनाला कणावच्या मागािर ठे ितो. वभमाची योजना दुयोधनािर
करतो, धृष्टके तू सल्यािर, उत्तमौजाची कृ पाचायांिर अशा नेमणूका तो करतो. नकू लाची
कृ तिमवनािर, युयुधनाला जयद्रथािर, वशखंडीचा रथ वभष्माचायाविर लाितो. सहदेिाला
शकू नीिर लाितो. चेदकतनाला सल्यािर लाितो. दरौपदीची पांच मुलं वत्रगतांिर लाितो. तो
अवभमन्यूला िृषसेनािर (कणावचा मुलगा) लाितो. त्याप्रमाणे सगळ्या इतर राजांच्या नेमणूका
विरुद्ध पिाच्या तौलवनक राजांिर लाितो. त्याप्रमाणे ते लढणार असतात. दृष्टद्युम्न अवभमन्यूला
अजुवनापेिा जास्त वनष्णात समजत असतो. त्या प्रमाणें इतर योद्धे नेमले जातात. प्रत्येकांचे लक्ष्य
अशाररतीने ठरिले जाते, द्रोणांना मात्र तो स्ितासाठी ठे ितो. अशाररतीने सगळ्या लढिय्यांची
लक्ष्य वनवश्र्चत के ल्यानंतर तो युद्ध सुरू होण्याची िाट पहात वनिांतपणे बसतो. सगळ्यांचे एकच
ध्येय असते कीं, त्या युद्धात पंडुच्या पिाला जय वमळाला पावहजे.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे पासष्ठािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे सहासष्ठािा
संजयाला धृतराष्ट्र विचारतो, "अरे संजया मला सांग, फाल्गुनीनी वभष्माला ठार मारण्याचे
सांवगतल्यािर माझा िाईट मुलगा दुयोधन काय बोलला"? अरे दैिा मी समजतो कीं, गंगापुत्र
आता मेल्यातच जमा झाला असं समजाियाला पावहजे. कारण, िासुदेि साथीला असल्याने तो
धनुधावरी वभष्म त्यािर काय म्हणाला तेसद्ध
ु ा मला सांग. कौरिांच्या सेनेचे नेतृत्ि
स्िीकारल्यानंतर वभष्म काय. बोलला तेसुद्धा सांग.
िैशंपायन पुढे सांगतात, अशाप्रकारे ते प्रश्र्न ऐकल्यािर संजय त्याला सांगतो, वभष्म काय
बोलले ते, सरसेनापतीपद ग्रहण के ल्यािर तो योद्धा शंतनुचा मुलगा गंगापुत्र दुयोधनाला बोलतो,
"मला फार हषव झाला आहे कीं, मी ह्ा लष्कराचा प्रमुख झालो आहे. मी देि कु मार ज्याच्या
हातात समशेर असते त्याची पुजा करणार आहे. मला सगळी युद्धकला अिगत आहे. कोणाला
कोणते काम द्याियाचे ते मी चांगलेच जाणतो. सैन्य कसे पुढे कराियाचे ि के व्हां हल्ला
कराियाचा ि के व्हां माघार र्घयाियाची ते मला चांगलेच माहीत आहे. त्यात मी बृहस्पती सारखा
आहे. देिांचे सगळे युद्धातील डाि मला माहीत आहेत. गंधिांचे ि माणसांचेसुद्धा मला मावहत
आहेत. त्या िापरून मी पांडिांचा गोंधळ उडिून देईन. तुझ्या मनाची हूरहूर आता कमी कर.
सैन्याच्या वनयमांप्रमाणे मी तुझ्या सैन्याचे मांगवदशवन करीन". ते ऐकल्यािर दुयोधन त्यांना
बोलतो, "मला देिांची अथिा असुराची अवजबात वभती िाटत नाही कारण आपल्या सारख्या
अलजंक्य योद्ध्याने माझ्या सैन्याची धूरा सांभळली आहे. त्यावशिाय तेथे द्रोण आहेत. आपण दोघे
असल्यािर मला कसली लचंता असणार. परं तु मला सांगा ह्ा दोन पिांच्या सैन्यात कोण रथी
आवण कोण अवतरथी ठरतील? मला ते सांगा".
वभष्म सांगतात, "ऐक गांधारीसुता, दोनही पिातील रथी कोण ि अवतरथी कोण ते सांगतो.
ते तसे पावहले तर हजाराने असतील. परं तु, त्यातील प्रमुख कोण ते सांगतो, तुम्हा कौरिात तू
प्रमुख रथी आहेस. तुम्हा सगळे च रथांना पाडण्यात, तोडण्यात तरबेज अहात. जेव्हा तुम्ही सारथ्य
करत असता. त्याच प्रमाणे हत्ती चालित असतांना त्यांना कसे िळिायचे तेसुद्धा तुम्ही जाणता
जेव्हा तुम्ही त्या हत्तीच्या मानेिर बसलेले असता. तुम्ही सगळे तलिार आवण दांडपट्टा चांगला
चालिता, धनुर्िवद्यासुद्धा चांगली येते, तुम्हाला द्रोणांनी ते सगळे वशकिले आहे. पांडिांशी
लढताना ते पांचालांचे सैन्य मारू शकाल. मी तुझ्या लष्काराचा प्रमुख पांडिांचे सगळे सैन्य मारू
शकतो. परं तु तसें मी बोलणे आत्मप्रौढी के ल्यासारखे होईल म्हणून बोलणार नाही. तू मला
ओळखतोस. माझी ताकद तू जाणतोस. भोज राजा कृ तिमवन अवतरथी आहे वनःसंशय. तो तुझे
काम ह्ा लढाईत करून दाखिेल असे मी समजतो. त्याला कोणीही नमिू शकणार नाही. तो

हजारांनी योद्धे मारून टाकणार आहे. जसे इं द्राने दानिांना मारािे तसे तो करणार आहे ह्ा
लढाईत. मद्र देशाचा राजा सल्य अवतरथी आहे तो स्िताला िासुदेिाच्या बरोबरीचा समजतो.
त्याने तुझा बाजू घेतली आहे. तो पांडिांच्या महारथांना वभडणार आहे ह्ा लढाईत. त्याची
बाणफे क विलिण आहे. सगळे आकाश त्याच्या बाणांनी भरून जाते. त्यानंतर आहे भुररश्रि
सोमदत्ताचा मुलगा. तो तुझा एक चांगला वहतलचंतक सुद्धा आहे. तो रथांचा प्रमुख आहे. तो
पांडिांच्या सैन्याची दैना करून टाकील ह्ाबद्दल मला शंका नाही. लसंधचा राजा जयद्रथ माझ्या
अंदाजाने दोन रथा एिढा आहे. तो लढणार आहे तुझ्या बाजूनी. तो पांडिांचा पाडाि करू
इवच्छतो कारण जेव्हां त्याने द्रौपदीला पळिून नेण्याचा प्रयत्न के ला होता तेव्हां पांडिांनी त्याची
नाचक्की के ली आहे. त्याचा तो सुड घेण्याच्या मनवस्थतीत आहे. त्याने घोर तप करून कांहीं िर
वमळिले आहेत. ती ताकद तो ह्ा युद्धात िापरेल असें िाटते. जीिाची पिाव न करता तो लढेल
असें मला िाटते.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे सहाष्ठािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे सदुसष्ठािा
वभष्म पुढे त्याला सांगतो, सुधाविण हा कं बोजचा राजा माझ्या मते रथी आहे. तुझ्या साठी
तो तुझ्या शत्रूशी लढेल. कौरिांना त्याचे शौयव पहाियास वमळे ल ह्ा युद्धात. तो इं द्रासारखा
लढेल. त्याचे सैन्य सगळ्या रणांगणात टोळधाडी सारखे थैमान घालेल ि पांडिांच्या फौजांना
सळो की पळो करून टाकील. मवहष्मती देशातून आलेले वनळ्या पेहरािात िािरणारे नील तुला
भािासारखे आहेत. त्याचे रथी पांडिांचा विध्िंस करतील अशी मला अपेिा आहे. त्यांना
सहदेिाशी िैर आहे पवहल्या पासून जेव्हां तो राजसूय यज्ञासाठी त्यांच्यािर आक्रमण करून गेला
होता. लिंद आवण अनुलिंद जे अिंतीचे आहेत, ते चांगले रथ आहेत. तो दोघे पांडिांच्या फौजांचा
सपाटा करतील. त्याची शस्त्रे आहेत, गदा, छोटे भाले, तलिारी, मोठे भाले. त्यांच्या फौजेच्या
मध्ये राहून ते दोघे हत्तीसारखे शत्रूिर िार करतील. वत्रगतावचे पांच पुत्र चांगले रथ आहेत.
कुं तीच्या मुलांनी त्यांना विराटाच्या युद्धात चांगलेच वडिचले होते. त्याचा िचपा ते आता
काढतील असे िाटते. गंगेत िािरणार्या मगरी प्रमाणे ते पांडिांच्या फौजा कापून टाकतील असें
िाटते. त्यांच्यातील सत्यरथ जो त्यांचा प्रमुख आहे, सूड उगिणारा आहे. तो पांडिांना कधीच
विसरू शकत नाही, त्याचा तुला उपयोग होईल असें मला िाटते. बरे च महारथ जे पांडिांच्या
बाजूने लढत आहेत, त्यांना लजंकणे सोपे नाही तरी तुझा मुलगा लक्ष्मण आवण दुःशासनाचा मुलगा
ते दोन िाघ त्यांच्यािर तुटून पडतील. ते आपल्यातील देन रथ आहेत. िवत्रय िगावच्या कतवव्याला
ते जागतील ि चांगले लढतील. तो दंडधर महाबली आहे. तो एक रथ आहे. त्याचे सैवनक त्याच्या
भोिती त्याला संरिण देत असतात. कोसलचा अवधपती िृहद्वल माझ्या मते रथ आहे. तो
धृतराष्ट्राचा चांगला वमत्र आहे. तुमचा वशिक कृ प, म्हणजेच सरद्वताचा मुलगा, जीिाची पिाव न
करता लढणार आहे. सािात कार्तवकेय असा तो लढतो. पांडिांचे मोठे सैन्य तो धुळीला वमळिेल.
अग्नीसारखा तो त्या रणभूमीत दफरत असेल.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे सदुसष्ठािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे अडु सष्ठािा
वभष्म पुढे सांगत असतात, रथातून वतरं दाजी करणार्या िवत्रयांच्या शौयावची ताररफ अशा
संज्ञानी के ली जाते जसे, रथ, महारथ, अवतरथ, दसरथ, शतरथ, सहस्ररथ िगैरे. कांहींच्या
जातींना ती नांि पडली आहेत कारण त्या िवत्रय कु ळांत सगळें च त्या दकताबाला योग्य असतात.
जसें महारथ, (महार). जे ह्ा युद्धात पांडिांच्या बाजूने आहेत. त्यांतील लिंद ि प्रलिंद फार मोठे
महारथ आहेत. ते आजिर कधीच हरलेले नाहीत. पुढे सांगाियाचे दुयोधनाला कीं, तुझा मामा
शकू नी रथी आहे. त्याच्यामुळे कु रु घराण्यात दुष्मनीची वबज पेरली गेली, त्यालासुद्धा लढािे
लागेल. त्याचे सैन्य जोरदार आहे. त्यांचा हल्ला करतानाचा िेग िार्यासारखा असतो. महाबली
अश्र्ित्थामा द्रोणांचा मुलगा, एक महारथ आहे. त्याची पद्धत गोलिंदा सारखी आहे. जर तो मनात
आणील तर सगळी पृथ्िी तो त्याच्या बाणांनी भरून टाकू शकतो. तपस्या करण्यात व्यस्त
असलेला तो युद्धात वततकांच तेज असतो. त्याच्यािर त्याच्या वपत्याची विशेष कृ पा असते. परं तु,
त्याच्यात एक दोष मला ददसतो, म्हणून मी त्याला रथ ककं िा महारथ समजत नाही. त्याला
जगण्याचा फार शौक आहे. जीिन त्याला अवतवप्रय आहे. दोनही पिांच्या सैन्यात त्याच्यापेिा
श्रेष्ठ मला कोणी ददसत नाही. तो एका रथातून देिांचा पराभि करू शकतो. त्याच्या मंतरलेल्या
बाणांच्या फटक्याने तो पिवत दुभंगू शकतो. तो यमासारखा ह्ा रणभूमीिर दफरणार आहे.
युगांताच्या अग्नी सारखा तो तेथे ददसेल. त्याचे वपता मोठे योद्धे आहेत जरी आता त्यांचे िय झाले
आहे. एका जागी राहून तो युवधष्ठाराचे मोठे सैन्य बरबाद करील. पांडिांचे सैन्य सुकलेल्या गिता
सारखे पेट घेईल ि त्याच्या मंतरलेल्या बाणांच्या मारांने ते जळू न जातील. तो अनेक रथा ि
महारथींचा मागवदशवक असेल. तो श्रींजयांच्या फौजा नष्ट करील. परं तु, धनंजय त्याला तो वप्रय
असल्याने त्यांच्यात युद्ध होणार नाही. त्याला पाथावच्या कतृवत्िाचा फार अवभमान आहे हे तुला
माहीत असेलच. त्याचे अजुवनािर त्याच्या स्िताच्या मुलापेिा जास्त प्रेम आहे. त्याच्याकडे
असलेल्या दैिी आयुधांच्या मदतीने तो सगळे देि, गंधिव, मनुष्य ह्ांचा पराभि करू शकतो. ते
तुझ्या सैन्यातूल एक महारथ आहेत. ते युद्धात पांचालांची फौज नष्ट करतील. प्रवसद्ध युिराज
िृहद्वत, रथ आहेत. तो शत्रूच्या सैवनकांसाठी यमासारखाच असतो. तो रणभूमीिर सािात मृत्यू
असा दफरणार आहे. िृषसेन कणावचा मुलगा, महारथ आहे. तुझ्या शत्रूचे मोठे नुकसान तो करील
ह्ा युद्धात. जलासंध तुझ्या सैन्यातील एक रथ आहे. तो मधूच्या कु ळात जन्मलेला आहे. तो
घोड्याप्रमाणे हत्तीिर बसूनही लढू शकतो. तो माझ्यामते रथ आहे. िल्हीक ज्याला युद्धांचा बराच
अनुभि आहे ते अवतरथ आहेत. तो लजंकूनच परत येणार्यांपैकी आहे. त्याचे युद्ध कौशल्य
पहाण्यासारखे आहे. सत्यिान तुझ्या बाजूचा महारथ आहे. त्याच्या िाटेत जे येतात त्यांना तो
कं ठस्नान घालतोच अशी त्याची ख्याती आहे. रािसांचा मुख्य अलंबुश अवतशय क्रूर आहे. तो

महारथ आहे. त्याची पांडिांशी जुनी दुष्मनी आहे. त्याकारणाने तो तुझ्या मोठ्या कामाचा आहे.
सगळ्या रािस योद्ध्यात तो श्रेष्ठ आहे. रािसांची भ्रमविद्या त्याला चांगली अिगत आहे. तो
भागादत्त जो प्रागज्योवतषचा राजा आहे. त्याचे काय िणविे. तो हत्तािरून लढण्यात प्रिीण आहे.
तो रथातूनही चांगला लढतो. एकदा गांडीि धारी आवण ह्ाची लढाई झाली होती, भागादत्त
स्िताला इं द्राचा वमत्र समजतो, त्यांने अखेरीस इं द्राच्या मुलाशी दोस्ती करणे पसंत के ले असा
इवतहास आहे. तो पांडिांच्या विरुद्ध थेट नाही लढणार हे तू समजून रहा.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे अडसष्ठािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे एकोणसत्तरािा
वभष्म पुढे सांगतात, अचल आवण विचल दोघेही रथ आहेत. ते रणांगणािर अवजक्य
असतात. ते तुझ्या शत्रूसन
े ेला मारतील. ते गंधिव त्यांच्या रागीट स्िभािामुळें युद्धात फार भयंकर
हेतात. ते गंधिव असल्यामुळे नेहमी तरुण आवण देखणे आहेत. त्यांना पांडिांशी लढण्याची मोठी
हौस आहे म्हणून ते तुला पांडिांशी िैर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करत असतात. तुझ्या
सल्लागारात तो हलकट मुलगा आहे जो सूयावपासून कुं तीला झाला. अशी चांडाळचौकडी आहे
ज्यांनी पांडिांशी लढण्यासाठी तुला िापरले आहे. कणव रथ अथला अवतरथ एका कोणीही नाही
हे लिात ठे ि. कणावची कणव कुं डल आवण किच गेलेली आहेत आवण त्याला त्याच्या गुरूचा शाप
सुद्धा आहे त्यांमुळें तो ह्ा युद्धात कांहींच करू शकणार नाही हेसद्ध
ु ा तू लिात ठे ि. तो त्याच्या
जन्मदात्रीचा द्वेष करतो त्यामुळे लोकपाल देितासुद्धा त्याच्यािर नाराज आहेत. अशा
पररवस्थतीत माझ्या मते कणव फक्त अधाव रथ आहे. ह्ा युद्धात तो जेव्हां अजुन
व ाला सामोरी जाईल
तेव्हां तो त्याची विद्या विसरे ल त्या शापांमुळें ि त्यातच त्याचा नाश होणार आहे. म्हणून
धृतराष्ट्राच्या मुला, तू त्याच्यािर फार विसंबून राहू नकोस. वभष्मांचे ते उद्गार ऐकू न तेथे बसलेले
द्रोण बोलतात, मलासुद्धा तसेंच िाटते. ते खरे होणार आहे. आतापयंत तो नेहमी प्रत्येक िेळी
मोठ्या गोष्टी करतो परं तु, आयत्या िेळी तो माघार घेतो असे मी पावहलेले आहे. मलासुद्धा िाटते
कीं कणव फक्त अधाव रथ आहे. कणव ते ऐकत असतो. त्याला राग येतो. त्याचे डोळे रागांने लालेलाल
होतात. वभष्माला कठोर सब्दात तो बोलतो, "अहो आजोबा, मी जरी वनष्माप असलो तरी
तुम्हाला माझ्यािर राग असतो, तुम्हाला जसे िाटेल तसे तुम्ही मला बोलत असता. ते मला
बाणासारखे टोचत असतात. तुम्हाला त्यात नेहमीच मजा िाटते हे मी समजतो. मी ते नेहमी
सहन करत असतो. कारण मी दुयोधनाला फार मानतो त्याचे तुम्ही आजोबा अहात म्हणून. मला
अधाव रथ सांगून मी वनरथवक आहे असे तुम्ही दाखिण्याचा प्रयत्न करत अहात हे मला समजते.
मला वभत्रा शाबीत करण्याचा आपला प्रयत्न मी सहन करणार नाही. मी खरे तेंच बोलत आहे.
माझ्या मते तुम्ही सगळ्या जगाचे दुष्मन अहात विशेष करून कौरिांचे, परं तु, राजाला
(दुयोधनाला) ते माहीत नाही. कोण ह्ा सगळ्या योद्ध्यांत फरक करून त्यांचे नैवतकबळ कमी
करण्याचा प्रयत्न करील दुष्मनावशिाय"? तुम्ही ते करत अहात कारण तुम्ही कौरिांचासुद्धा द्वेष
करत अहात पण असें दाखिता कीं, तुमच्या मनात त्यांच्याबद्दल भारी प्रेम आहे. अहो कौरिा,
एकाद्याला तुम्ही महारथ कसे सांगता, कारण त्याचे िय झाले कां त्याच्या चेहर्यािर सुरकू त्या
पडल्या कां त्याच्याकडे संपत्ती आहे कां त्याच्याकडे वमत्र आहेत? िवत्रयाचे खरे मोजमाप त्याच्या
िात्रतेजानेच होत असते, जसें ब्राह्मणांचे त्याच्या मंत्रसामथ्यावने िैश्याचे संपत्तीने ि शुद्राचे
त्याच्या ियाने होत असते. के िळ लोभीपणामुळें ि माझ्याबद्दलच्या मत्सरामुळें तुम्ही तुमच्या

विकृ त मनाने रथ, महारथ, अवतरथ ह्ांचे िाटप तुमच्या सोईनुसार करत अहात, त्यात अवजबात
तथ्य नाही. अरे दुयोधना तुझे भले हो, पण ह्ाचे अंदाज घेऊन तू जर कांहीं ठरित असवशल तर
सािध हो, एिढेंच मी सांगेन. ह्ा हलकट म्हातार्याचा तू नाद सोड कारण तो तुझे भले लचंतीत
नाही. त्याची कृ पा कोणािर आहे ते तुला मी सांगाियास नको. ह्ाच्या ह्ा अशा चुकीच्या
िगीकरणाने जर तुझे राजे वबथरले तर ह्ा युद्धात तुला लजंकणे मुष्कील जाईल हे लिात घे.
लिात घे माझ्या वमत्रा, जयाबद्दलचा संशय आधीपासून तुझ्या राजांच्या मनात वभनिला जात
आहे, त्यात ह्ाच्या ह्ा चुकीच्या िगीकरणाने भर पडणार आहे. वभष्माने आपले बळ कमी
करण्याचा प्रयत्न सुरू के ला आहे असे समज. तुझ्या समि तो राजांत फु ट पाडत आहे ि तुझ्या ते
ध्यानात येत नाही ह्ाचे मला िाईट िाटते. रथांचा दजाव ठरिण्यात हा अज्ञानी कमी पडत आहे.
मी एकटा पांडिांना पुरेसा आहे हे तो मान्य करत नाही. कारण ते जर मान्य के ले ि त्याप्रमाणे
गोष्टी के ल्यातर तुझे यश पक्के होईल ि तेंच ह्ा म्हातार्यांना नको आहे. पांचाल ि पांडि माझ्या
बाणांपुढे रटकणार नाहीत हे खरे असले तरी ते हा मान्य करण्यास तयार नाही. युद्ध लजंकण्यासाठी
चांगला सल्लागार असािा लागतो, असा हलकट माणूस त्या कामाचा नाही हे राजा ध्यानात ठे ि.
तो त्यांच्या बाणानी मरण्याचीच स्िप्न पहात आहे असें िाटते. तो जमाना होता तेव्हां हा मोठा
िीर होता, मानतो पण आता काळ बदललेला आहे. हा म्हातारा मरण्यासाठी उद्या लढाईला
जाणार आहे, लजंकण्यासाठी नाही हे तू समजून घे माझ्या राजा. शास्त्र सांगते की िृद्धांचे ऐकािे
पण ते िृद्ध कोणते तेसद्ध
ु ा पहाियाचे असते. जो त्याची सारासार बुद्धी घालिून बसला आहे जो
लहान मुलासारखा झाला आहे अशांचा नाही. मी पांडिांचा एकट्याने फडशा पाडू शकतो पण ते
हा मान्य करणार नाही कारण ते के ले तर तू मला अवधकार देवशल मग पांडिांचे कोण वहत
पावहल? तू त्यांच्या त्या पराक्रमाकडे पाहून त्याला सरसेनापती के ले, जर यश प्राप्त झाले तर त्याडे
श्रेय त्यांना जाईल त्यांच्या हाताखाली काम करणार्याना नाही. म्हणून मी सांगतो कीं, जोिर हा
हरामखोर तुझ्या सैन्याचा अवधपती आहे मी त्याच्या हाताखाली लढणार नाही. कारण तो मला
खच्ची करण्याचा िारं िार प्रयत्न करील ि माझे मनोबळ नष्ट करण्याचा प्रयत्न करील कारण त्याला
अरे वमत्रा पांडिांना लजंकिण्याचे आहे. मात्र माझ्या वमत्रा, जेव्हां हा म्हातारा मरे ल तेव्हां मी
युद्धात प्रिेश करीन ि तुला लजंकिून दखिीन. मी त्या सगळ्या महारथांना हरिून यश तुझ्या
पदरात घालीन".
ते ऐकल्यािर वभष्म बोलतात, ह्ा युद्धाचे ओझे जे एकाद्या सागरा सारखे अिाढव्य आहे
माझ्या कडे सोपिलेले आहे. मी ह्ा युद्धाचा फार पूिीपासून विचार करत आहे. मी आपल्यात
यादिी करणार नाही. म्हणूनच हा सुताचा मुलगा अजून जीिंत आहे. मी जरी ियाने िृद्ध असलो
तरी चांगलाच तरूण सुद्धा आहे हे लिात असू द्या. मी तुझी युद्धची इच्छा मोडू न टाकीन आवण
तुझे जगणे मुष्कील करून ठे िीन लिात असू दे तुझ्या गुरूला रामाला जो जमदाग्नीचा पुत्र होता

हरिले आहे. तू माझे काय िाकडे करणार आहेस ते सांग. जे खरे असतात ते कधी स्िताची
तडफदारी स्ितः करत नाहीत जशी तू नेहमी करत असतोस. त्या विवचत्रिीयावच्या स्ियंिराच्या
समयी मी सगळ्या राजांना एकटा हरिून काशीच्या तीन मुली आणल्या होत्या ते िसरलास कां"?
आता कौरिांिर मोठे संकट येत आहे, त्यात आपल्या शत्रूला मारण्याचे काम करण्याचे सोडू न तू
युद्धाबाहेर रहाण्याचा वनणवय के ला आहेस, तेथे पाथावबरोबर लढण्याची तुला मी संधी देणार आहे
ज्याला तू हमेशा आव्हानं देत असतोस. मला तू त्यातून कसा लढतोस ते पहाियाचे आहे.
राजा दुयोधना, त्यािर वभष्माना सांगतो, "अहो सरसेनापती, माझ्याकडे पहा,
आपल्यासाठी काय वहताचे आहे ते पहा, छोट्या िादांत जाऊ नका. आपण दोघे मला खूप महत्िाचे
अहात. तेव्हां हा िाद येथेच थांबिा. मला सांगा तुमच्या मते शत्रूपिातील योद्धे कोणत्या
योग्यतेचे आहेत. कोण अवतरथ आहेत, कोण रथ, कोण महारथ आहेत ते तुमच्या अंदाजाने ते मला
समजून र्घयाियाचे आहे. मला सांगा, माझ्या शत्रूपिात बळाची बाजू ि कमजोरीची बाजू कशी
आहे. आता आपल्याकडे फार कमी िेळ उरला आहे, तेव्हां ते सगळे मला समजून त्याप्रमाणे पुढील
योजना आखाव्या लागणार आहेत.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे एकोणसत्तरािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे सत्तरािा
वभष्म सांगू लागतात, "अरे राजा, आपल्यातील कोण रथ कोण अधव रथ आवण कोण अवतरथ
ि महारथ आहेत ते पावहले. आता पांडिांतील रथ, महारथ, अवतरथ कोण ते सांगतो कारण
त्यांच्यात अधवरथ कोणीही नाही. तुला उत्सुकता आहे म्हणून सांगतो. स्िता राजा युवधष्ठीर रथ
आहे. तो जेव्हां लढेल तेव्हां तळपत्या आगीसारखा रणभूमीिर दफरेल. वभमसेन अरे राजा, आठ
रथ एिढा जबरदस्त आहे. तो गदेने अथिा बाणाने कोणालाही भारी जाणार्यापैकी आहे.
त्याच्यात हजार हत्तींचे बळ आहे. त्याच्या अवभमानात ददव्यता आहे. तो एकाद्या
महापुरूषासारखा आहे. माद्रीची दोन मुलं आवश्र्िनी, महाशवक्तमान आहेत. त्यांना जो त्रास तू
ददला आहेस त्याच्या सुडाने ते रणभूमीत इं द्रासारखे दफरणार आहेत. ते सगळे पंडुची मुलं पवित्र
प्रिृत्तीची आहेत. ते इतरापेिा जास्त उं च आहेत. सगळे च शूरिीर योद्धे आहेत. ते सगळे ब्रह्मचयव
पाळणारे आहेत. व्रतस्थ जीिन जगत आले आहेत. त्यांच्यात िाधाची ताकद आहे. त्यांची िमता
सामान्य माणसापेिा वनराळी आहे. ते सगळे च विश्र्ि लजंकण्यासाठी जातील तर सगळ्या राजांना
वललया परावजत करतील. त्याच्याशी गदा, बाण, भाला कशांनेही कोणी लजंकू शकणार नाही.
जेव्हां तुम्ही वशकत होता तेव्हा तुला माहीत असेल ते तुम्हा सगऴयांना माती खाियाला लाित
होते. तेह्ा युद्धात मोठी मजल मारणार आहेत. म्हणून त्यांच्याशी झगडा करून तू मोठी चूक के ली
आहेस. पण तू आमचे ऐकत नाहीस, तुझे ि आम्हा सिांचे दुदैि. राजसुय यज्ञाच्या िेळी तू पावहले
असवशल ते कसे राजांना परावजत करत होते. त्यांचा सपाटा विलिण होता. द्रुपदाला त्यांनी कसे
हरिले ि द्रोणांची दविणा ददली ते सुद्धा तुला आठित असेल. तुम्ही त्याना हरिले त्यापेिा त्यांचा
विनाकारम अपमान के ला जे सुसंस्कृ त समाजात न बसणारे होते. त्यावशिाय त्यांच्या पत्नीचा
उपमदव के ला गेला असें कधी शंतनुच्या घरात होईल असें िाटले नव्हते. त्यानंतर तो रानािनात
रुद्रा सारखे िैरागी होऊन भटकत होते, त्यामुळें त्यांची दैिी शक्ती कमालीची िाढली आहे.
गुडाके श ज्याचे डोऴे लाल आहेत, ज्याला सदैि नारायणाची साथ असते, त्याच्याशी बरबरी करू
शके ल असा कोणी रथी दोनही पिात मला आढळत नाही. माणसं सोड, रािस, यि, उरुग, असुर,
अशा कोणत्याही प्रजातीच्या िीराला तो झेपणारा नाही. ह्ा आधी ि ह्ानंतर भविष्यात सुद्धा
त्याच्या तोडीचा योद्धा होणे नाही. त्यात भर म्हमजे त्याच्याकडे गांडीि आहे. त्याचा सारथी
सािात िासुदेि आहे, त्याचे घोडे खास आहेत, त्याच्या रथािर एक विलिण सामथ्यव असलेला
ध्िज आहे ज्यातून दैिी प्राणी जे विवचत्र आहेत ि वसद्धसुद्धा आहेत ते त्याला मदत करत असतात.
त्याच्या भात्यातील बाण कधीच संपत नाहीत. त्या वचलखत स्िगीय म्हणून अभंग आहे.
त्याच्याकडे रुद्र, यम, िायू, कु बेर आवण इं द्र, िरुण अशा लोकपालांची आयुध आहेत. त्या भयंकर
आयुधां बरोबर इं द्राचे िज्र त्याच्या कडे आहे, अशा बरोबर कोण लढू शके ल ते तूंच पहा. त्यांने

एकट्याने हजारो दानिां मारले आहे जे वहपण्यपुरात रहात होते. रागाने भडकलेला तो तुझ्या
सगळ्या फौजांचा पुरता नाश करून टाकणार आहे. मी स्ितः ि द्रोण धनंजयािर चालून जाऊ
शकतो इतर कोणाची तेिढी कु ित नाही. कणावची तर नाहीच नाही. जेव्हां तो युद्धात त्याचे बाण
पािसा सारखे फे कत जाईल तेव्हां ते तू पहात रहावशल. आम्ही दोघे आता िृद्ध झालो आहोत,
त्याच्या बरोबर लढण्यासाठी जो दम लागतो तो आम्हा दोघात आता उरलेला नाही. तसेंच आम्ही
दोघे त्याच्यािर पवहला िार करणार सुद्धा नाही ि तोसुद्धा आमच्यािर िार करणार नाही,
म्हणजे आमच्यात द्वंद्व होण्याची शक्यता नाही".
िैशंपायन पुढे सांगतात, वभष्माचे ते उद्गार ऐकू न दुयोधनाच्या छातीची धडकन िाढते.
त्याला पंडुच्या मुलांची वहम्मत चांगलीच माहीत होती, त्याला त्याच्या पिाचा नाश होतो आहे
हे जाणिू लागले. त्याचे राजे जे दावगन्याने सजलेले ि चंदनाच्या गंधाने माखलेले रणभूमीिर
कोसऴत असलेले त्याला जाणिू लागले.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे सत्तरािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे एकाहत्तरािा
वभष्म पुढे सांगतात, द्रौपदीची पांचही मुलं महारथ आहेत. विराटाची मुलं रथ आहेत.
महाबली अवभमन्यू जो एका फौजेचा प्रमुख आहे तो त्याच्या वपत्या सारखाच ककं िा
कृ ष्णासारखाच शूर आहे. तो शस्त्रविद्येत पारंगत आहे, तो व्रतस्थ जीिन जगणारा आहे,
त्यावशिाय त्याच्या वपत्याने ि कांकांनी जे भोगले त्याचा त्याला राग आहे म्हणून तो मोठ्या
त्िेषाने तुझ्या फौजांचा चुराडा करणार आहे ते तू पहाणार आहेस. तो शूरिार सत्यकी, मधूच्या
िंशाचा आहे, त्यांच्या सैन्याचा प्रमुख सुद्धा आहे. तो िृश्र्नीकु ळांच्या सामथ्यावची प्रचीती दाखिेल.
उत्तमोज सुद्धा रथी आहे. माझ्या अंदाजाप्रमाणे युधमन्यू मोठा धाडशी आहे. त्यांचे सगळे राजे
कुं तीच्या मुलांिरील प्रेमामुळे जीिाची बाजी लािून लढणार आहेत. पांडिांच्या साथीने ते तुझ्या
फौजांचा विध्िंस करून टाकणार आहेत हे मला ददसत आहे. युद्धा कधी न हरलेले विराट, द्रुपद
जे दोघे महारथ आहेत तुझ्या सैन्याची धुळधाण करणार आहेत. ते शुद्ध िवत्रय वनयमांनुसार काम
करत असतात. जो मागव आधीच्या पूिवजांना आखून ददला आहे त्याप्रमाणे ते जाणारे आहेत. त्यांचे
पांडिांशी जिळचे नाते आहे तेसद्ध
ु ा त्यांना िेगांने लढण्यास उद्युक्त करणार हे वनवश्र्चत. अरे राजा,
ते पांडिांिरील प्रेमाने ह्ा युद्धासाठी लढत आहेत. म्हणून त्याच्या शैयावत िेगळा वतखटपणा
आलेला तुला ददसणार आहे उद्याच्या युद्धात. एका ध्येयासाठी ते ह्ा युद्धात त्यांच्या जीिाची
बाजी लािणार आहेत. तुझ्या योद्ध्यांचा ते संहार करणार आहेत हे तू पहाणार आहेस. मला ते
सगळे स्पष्ट जाणित आहे म्हणूनते सांगत आहे. उद्या ते त्यांच्या अिौहीणी सैन्यावनशी
पांडिांसाठी प्राणपणाने लढू न तुझा नाश करतील हे तू तुझ्या डोळ्याने पहाणार आहेस.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे एकाहत्तरािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव
भाग एकशे बाहत्तरािा
वभष्म पुढे बोलतात, तो दुष्मनांच्या नगरांचा नाश करणारा वशखंडी, पांचालचा राजपुत्र,
माझ्या मते युवधष्ठीराच्या सेनेतील एक रथी आहे. त्याचे ललंग बदलले आहे ि त्या जोमाने तो
लढू न मोठी ख्याती वमळिणार आहे. अरे भारता, त्याची फौज फार मोठी आहे. त्यात पांचाल
आवण प्रभद्रकांचे सैन्य आहे. त्याच्या कडील रथाचे दल मोठा पराक्रम करणार आहे. दृष्टद्युम्न
युवधष्ठीराच्या लष्कराचा प्रमुख जो द्रोणांचा वशष्यसुद्धा आहे, माझ्या मते अवतरथी आहे. सिव
सैन्यांचा सपाटा करून तो वपनाकधारी शंकरासारखा त्या रणभूमीिर चमके ल. मोठे योद्धे त्याची
ताररफ करतील. ित्रधमवन दृष्टद्युम्नाचा पुत्र, जरी लहान असला ि अननुभिी सुद्धा तरी तो एक
रथ एिढा असणार असें मला िाटते. पांडिांचा आप्त, धृष्टके तू वशशुपालाचा मुलगा, छेड्डीचाराजा,
महारथ आहे. तो महारथ िात्रदेिापेिा जास्त पराक्रम करून दाखिेल. जरी िात्रदेि िवत्रय
परं परे चा असला तरी तो फक्त रथी आहे. पांचालांपैकी, जयंत, अवमतौज, आवण सत्यवजत हे सगळे
महारथ आहेत. ते सगळे हत्तीच्या जोशांने ह्ा युद्धात लढणार आहेत. अज आवण भोज दोधे
महारथ आहेत. त्यांच्या सगळ्या सामथ्यावने ते पांडिांसाठी लढणार आहेत ि ते तुझ्या सैन्याची
धुळधाण करणार आहेत. त्याची वहम्मत विलिण आहे. त्यांचा शस्त्रांचा अभ्यास चांगला आहे.
त्यांतील पांच िवत्रय बंधू ज्यांच्या रथािर रक्ताच्या रं गाचे ध्िज फडकत असतील, ते रथी आहेत.
कावशक, सुकुमार, नील, आवण सूयवदत्त म्हणजेच मददरास्ि हे सगळे रथी आहेत. िधविम
े ी माझ्या
अंदाजाने महारथ आहे. राजा वचत्रायुध एक उत्तम रथी आहे. तो अजुवनाचा भक्त आहे. चेकीतन,
सत्यधृती दोघे रथी आहेत. व्याघ्रदत्त आवण चंद्रसेन उत्तम पकावरचे रथी आहेत. सेनालिंदू ज्याला
क्रोधहंत्री असेंसद्ध
ु ा म्हणतात, जो िासुदेिासारखा समजला जातो तो वभमसेनाच्या बरोबरीचा
आहे. तो तुझ्या लष्कराचा नाश करणार आहे. तुझ्या सैन्यातील माझेच रुप असा द्रोण आहे,
त्याप्रमाणे कृ प सुद्धा त्यांचे काय सांगािे मी. कास्य त्याच्या चपळ हालचालीने शत्रूचा विनाश
करणार आहे. द्रुपद जो नगरांचा नाश करणारा म्हणून ख्यातनाम आहे ते सगळे रत आहेत.
द्रुपदाचा मुलगा सत्यवजत, आठ रथ आहे. तो दृष्टद्युम्नाच्या तोडीचा आहे. तो पांडिांची दकती
पसरिणारा आहे. राजा पांड्य जो पांडिांचा भक्त आहे त्याचे िात्रतेज रथी सारखे आहे. महान
वतरं दाज धृदधन्िन आणखीन एक महारथ आहे. त्यावशिाय श्रेवनमत आवण राजा िासुदेि
बरोबरीचे आहेत. माझ्यामते ते दोघे अवतरथ समजले गेले पावहजेत.
रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे बाहत्तरािा संपला.

रथ तीथव संख्यान पिव (संपले)
भाग एकशे त्र्याहत्तरािा
वभष्म पुढे बोलतात, राजा रोचमन एक महारथ आहे. तो देिांसारखा तुझ्या फौजां कापून
काढील. अरे भरता, तो शत्रूंचा नाश करणारा महान योद्धा कुं तीभोज, पांडिांचा मामा, अवतरथी
आहे. तो वतरं दाज युद्धकलेत प्रिीण आहे. ह्ा लढाईत तो इं द्रासारखा लढेल. त्याचे सगळे सैवनक
चांगले प्रवशवित आहेत. त्यांच्या नेमणूका पांडिांच्या संरिणासाठी त्यांच्या सभोिार के लेल्या
आहेत. ते चांगुलपणाचे वनयम पाळतात. त्यात भेद करणे त्याना मान्य नसते. जो ते वनयम मोडतो
त्याला ते शासन करतात. तो त्याच्या बवहणीच्या (कुं तीच्या) बल्यासाठी ह्ा युद्धात उतरला आहे.
त्यानंतर आहे, घटोत्कच, वभम ि वहडींबाचा पुत्र तो रािस कु ळाचा समजला जोतो ि त्याप्रमाणे
त्याच्या कडे मायािी वसद्धी उपजत आहे. त्याचा उपयोग तो चांगल्या कामासाठी करत असतो.
तो सगळ्या रथ दलाचा मुख्य आहे. त्याच्या गोटात त्याचे वमत्र रािस आहेत. ते त्याला ह्ा युद्धात
मदत करणार आहेत. िासुदेिाच्या आज्ञेत कांहीं राजे आहेत, ते सगळे रथ, अधव रथ, अवतरथ असे
आहेत. ते ह्ा युद्धात सैन्याचे नेतृत्ि करणार आहेत. त्यांची माहीती मी तुला सांवगतली. ज्या
सैन्याचे आणखीन संरिण धनंजय सुद्धा करत असेल त्याच्या दैिी आयुधांच्या मदतीने. भ्रमवसद्धी
ि यशाच्या तीव्र इच्छेने प्रेरीत असे ते मोठ्या उत्साहाने लढणार आहेत. मला त्यांच्याशीच लढािे
लागणार आहे. धनंजय गांडीिाने ि कृ ष्ण त्याच्या न ददसणार्या सुदशवन चक्राने युद्धात भाग घेणार
आहेत हे मी जाणून आहे. मला त्यावशिाय युवधष्ठीराचे रथ िीर जे त्यांच्या फौजांचे नेतृत्ि करणार,
त्यांना उत्तर द्याियाचे आहे. रथ आवण अवतरथ मी तुला सांवगतले जे दोनही पिांतून लढणार
आहेत. त्यावशिाय अधव रथ सुद्धा आहेत कणावसारखे कौरिांच्या लष्करात आहेत. उद्याच्या लढाईत
माझी नजर त्यान सगळ्या शूरिीरांिर असेल. कांहींचे कौतुक करत ि कांहींच्यािर रागाित मी
तुझ्या सैन्याची पाठराखण करणार आहे. परं त,ु मी पांचालचा राजपुत्र वशखंडीिर िार करणार
नाही. जरी मी त्याला माझ्याअंगािर येतांना पावहले तरी. मी माझ्या वपत्याच्या इच्छेखातर
राज्याचा त्याग के ला ि ब्रह्मचयव आजन्म पाळले, त्याच्या मृत्यूनंतर मी वचत्रंगदाला गादीिर
बसिले. त्याचा मुलगा विवचत्रिीयव युिराज झाला सत्यितीच्या आज्ञेने ि माझ्या प्रेरणेने. सगळ्या
राजांना माहीत आहे कीं, मी कधीही कोण्या बाईिर हात उगारणार नाही कारण ते आपल्या
नैवतक तत्त्िानुसार वनवषद्ध समजले जाते. अरे दुयोधना तुला माहीत असेल कीं हा वशखंडी जन्मला
एक स्त्री म्हणून. जन्मानंतर त्या मुलीचे मुलात रुपांतर झाले. म्हणून मी त्याच्याशी दोन होत
करणार नाही त्यासाठी मी मेलो तरी चालेल पण मी माझ्या साित्र आईला ददलेले िचन कदावपही
मोडणार नाही. आणखीन एक गोष्ट तुला सांगतो कीं, मी पंडुच्या कोणत्याही मुलािर िार करणार
नाही.

रथ तीथव संख्यान पिव भाग एकशे त्र्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव (सुरू)
भाग एकशे चौर्याहत्तरािा
दुयोधन विचारतो, असें कोणते कारण झाले कीं, अहो आजोबा तुम्ही वशखंडीिर िार
करणार नाही ते मला सांगा. तुम्ही मला सुरूिातीला सांवगतले होते कीं, तुम्ही पांचालांचा ि
सोमकांचा िध करणार, मग आता असें काय. झाले कीं आपण आपला विचार बदलला.
वभष्म सांगू लागतो, ऐक दुयोधना, वशखंडीला न मारण्या मागे एक इवतहास आहे तो
तुला सांगतो. तुला माहीत आहे कीं माझे वपता सिव जगात त्यांच्या गुणांमुळें ख्यातनाम होते.
त्यांच्यासाठी मी त्यांच्या दुसर्या पत्नीच्या वपत्याला ददलेल्या िचनपूती साठी मी आजन्म ब्रह्मचयव
पाळले ि गादीिर बसलो नाही. वपत्याच्या मृत्यूनंतर मी माझ्या वपत्याच्या दुसर्या पत्नीचा,
सत्यितीचा मुलगा वचत्रांगद ह्ाला गादीिर बसिले ि त्याच्या ितीने राज्याचा कारभार पाहू
लागलो. त्याच्या मृत्यूनत
ं र मी त्याचा मुलगा विवचत्रिीयव ह्ाला गादीिर बसिले जो एक लहान
मुलगा होता. तो मुलगा गुणी होता परं तु, प्रत्येक गोष्टीसाठी तो माझ्यािर अिलंबून असें. त्याच्या
लग्नाची गोष्ट वनघाली तेव्हां तो मला म्हणाला कीं, मी जाऊन त्याच्यासाठी पत्नी आणािी. मी
त्याच्या इच्छेनुसार सुयोग्य मुलगी शोधण्याचे ठरिले. त्या सुमारास काशीच्या राजाच्या तीन
मुलींचे स्ियंिर आयोजलेले होते ते मला समजले. त्यांची नांिे मोठी अंबा, मधली अंबावलक ि
शेिटची अंबावलका अशी होती. त्या अप्रतीम सुदर होत्या. विविध दावगन्यानी सजलेल्या त्या
हातात िरमाला घेऊन उभ्या होत्या. त्या स्ियंिरासाठी रठकरठकाणाहून राजे आले होते. मी
माझ्या एकाच रथाने तेथे गेलो. मी त्या वतघींना एकदम उचलले ि माझ्या रथात घेऊन वनघालो.
त्या तेथे जमलेल्या राजांना मी बोललो कीं, मी, शंतनुचा मोठा मुलगा वभष्म, ह्ांना माझ्या
धाकट्या भािासाठी नेत आहे, ज्यांना मला अडिाियाचे असेल ते मला अडिून दाखितील ि ह्ां
मुलींना माझ्या कडू न सोडिून नेतील. मला त्या आमंवत्रत राजांनी आव्हान ददले ि आमच्यात
लढाई झाली. त्यांच्यातील कांहीं हत्तीिरून माझ्या िर िार करत होते तर कांहीं घोड्यािरून
होते. मोठी धुमश्र्चक्री लढाई झाली. त्यात मी त्या सगळ्यांना हरिले. जसे इं द्राने दानिांना हरिले
तसे मी त्या आव्हान देणार्या राजांना हरिले. मला ते करतांना खूप मजा िाटली. त्यांचे हत्ती,
घोडे रथ सगळे उध्िस्त मी के ले होते. त्यानंतर ते पाठी िळले ि वनघून गेले. मी त्या काशीच्या
राजकन्यांना घेऊन हवस्तनापुरात आलो. त्या तीन मुली माझ्या साित्र आईच्या स्िाधीन के ल्या.
तेथे वतला मी सगळे जे घडले ते सविस्तरपणे सांवगतले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे चौर्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे पंच्याहत्तरािा
वभष्म पुढे सांगत असतो, मी माझ्या साित्र मातेला नम्कार करत बोललो, मी
तेथील सगळ्या राजांना हरिून ह्ा काशीनरे शाच्यातीन मुली विवचत्रिीयावसाठी आणल्या
आहेत.त्यांचे सौंदयव पहा. ते पाहून माता सत्यिती, जीला काली आवण मत्स्यगंधा म्हणून ओळखले
जात होते, अश्रू ढाळू लागली. त्यािेळी त्या तीन मुलींपैकी मोठी वजचे नांि अंबा होते खाली मान
घालून बोलली कीं, "अहो वभष्म, आपण वनती शास्त्र जाणता. त्याच प्रमाणे धमव ग्रंथांचासुद्धा
आपला अभ्यास आहे. असे असूनही आपम माझ्या बाबत असें कसे के लेत? राजा सल्ि ि मी आम्ही
दोघांनी लग्न करण्याचे ठरिले होते. त्याला माझ्या वपत्याचीसुद्धा परिानगी होती. अशात तू असा
मूखावसारखा कसा अडमडलास? तुला मला उचलायची काय गरज होती? अरे वभष्मा, कु रु
घराण्यात जन्मून तू असे कृ त्य कसे करू शकतोस? ह्ा तुझ्या वघसडघाईने दकती मोठा अनथव
माझ्यािर ओढिला आहे त्याची तुला कांहीं कल्पना आहे कां? तो सल्ि माझ्यासाठी िाट पहात
होता कीं मी त्याच्या गळ्यात माला घालीन इतक्यात तू एकाद्या पुंडासारखा आलास ि माझ्या
स्िप्नाचा चक्काचून के लास. हा अवधकार तुला कोणी ददला"? म्हणून आता तू मला सल्िाकडे जाऊ
दे. मला तुझ्या भािात यलत्कं वचतसुद्धा स्िारस्य नाही. ती फार वचडू न बोलत होती. मला माझी
चूक समजली होती. मी वतची िमा मावगतली नाही कारण माझा अहंकार आड आला. तरी वतला
परत जाण्यासाठी जी व्यिस्था कराियाची ती मी के ली ि ती ब्राह्मणांबरोबर ि वतच्या दासी
बरोबर सल्िाकडे पाठिून देण्याचे ठरिले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे पंच्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे श्याहत्तरािा
वभष्म पुढे सांगतो, मी ती गोष्ट कालीपुढे मांडली. माझ्या सल्लागारांशी बोललो. त्यानंतर
आम्ही वतला पुरोवहताच्या बरोबर सल्िाकडे पाठिण्याची व्यिस्था के ली. ती नगरात सल्िाकडे
गेली. वतच्या बरोबर ब्राह्मण होते वतची बाजू सांगण्यासाठी सल्िाला कारण तो प्रकार मोठा
विलिण असाच होता. त्यात माझ्याकडू न शल्िाचा सुद्धा अपमान झाला होता. हवस्तनापुरापासून
सल्िाच्या नगरापयंत गेल्यािर ती सल्िाला भेटते. ती त्याला सांगते, "सल्िा मी आले आहे. माझा
स्िीकार कर. परं तु नाराज झालेला ते स्िावभमानी सल्ि वतचा स्िीकार करत नाही. तो वतच्याकडे
पाहून हसत वतला नाकारतो. तो सांगतो, "मला आता तू नको आहेस, तू दुसर्याची झाली आहेस
आपल्या ररतीरीिाजानुसार. आता तू वभष्माकडेच जा ि त्याच्या बरोबरच रहा. त्याने आम्हा
सगळ्यांना हरिून तुला नेलं आहे तेव्हां आता तुझ्यािर फक्त त्याचा हक्क आहे. मी अशा बाईला
जर पत्नी म्हणून स्िीकारले तर माझे लोक मला काय म्हणतील त्याचा विचार कर. मला हरिून
त्याने तुला नेले तेव्हां तू त्याला विरोध कां नाही के लास त्यािेळी. तू त्यािेळी के िळ मजा बघत
होतीस कीं, तो वभष्म माझा कसा पराभि करत आहे. तू आता तुला पावहजे तेथे जा पण माझ्याकडे
नको. येथे तुझा िेळ फु कट घालिू नकोस". ते त्याचे वनराश करणारे उद्गार ऐकू न अंबा प्रेमांने
विव्हल अशा अिस्थेत सल्िाला बोलते, "अरे असें बोलू नकोस, मी तुझ्यावशिाय दुसर्या कोणाचा
विचार करू शकत नाही. मला जेव्हा वभष्म नेत होता त्यािेळी मी अवजबात खूष झालेली नव्हती
परं तु, मी चक्रािून गेली होती मला समजत नव्हते काय करािे तुझा कांहीतरी गैरसमज झाला
आहे. आपण चांगले दोस्त आहोत हे तू कसा विसरतोस. मी फक्त तुझीच आहे म्हणून तू असा
माझ्याशी िागू नकोस. मी जेव्हां समजले काय होत आहे, तेव्हां मी रडू लागले होते पण ते तू
पावहले नाहीस. एकदा प्रेम करणारा त्याला सोडू शकत नाही असें आपल्या शास्त्रात ददले आहे.
मी वनष्पाप आहे हे तू समजत असतांना बळे च असे िागणे तुला शोभत नाही. तुला माहीत आहे
कीं, त्यानी आम्हा सगळ्यांना जबरदस्तीने उचलून नेले होते जेव्हां मी त्या राजांच्या गदीत शोभत
होते. ते सगळे इतक्या िणांत झाले कीं, कोणाला काय होत आहे ते समजलेसद्ध
ु ा नाही.
हस्तीनापुरात गेल्यािर मी तेथील सगळ्यांच्या समि माझे मन मोकळे के ले तेव्हा कोठे वभष्माला
त्यांनी कोणती चूक के ली ते समजलेि त्यांनी माझी सुटका के ली ि मला मोठ्या इतमामाने
तुझ्याकडे पाठिले. माझ्या दोन बवहणी मात्र तेथे रावहल्या त्याच्या भािाच्या पत्नी म्हणून, मी
येथे तुझ्याकडे आले. माझ्यािर विश्र्िास ठे ि मी इतर कोणाही पुरूषाचा विचार करू शकत नाही.
मी माझी स्िताची शप्पथ घेऊन सांगते तीं, मी खरे बोलत आहे. मी कु मारीका आहे ि फक्त तुझा
विचार करत आहे. ती जीि कळिळू न बोलत होती परं तु, सल्ि त्यािर विश्र्िास ठे िायला तयार
नव्हता. समाजाच्या दबािामुळें तो वतला पत्नी म्हणून स्िीकारायला तयार नव्हता. अनेक प्रकारे

त्याला समजािण्याचा प्रयत्न वतच्या बरोबर गेलेल्या ब्राह्मणांनीसुद्धा के ला पण व्यथव. ती
काशानरे शाची मुलगी संतापली होती ि वतचे डोळे अश्रूनी भरलेले होते. ती सल्िला बोलते अरे
तू मला वझडकारले आहेस तेव्हां मी कोठे जाणार"? आता माझे संरिण के िळ चांगले लोक
करतील. सत्य जे मी सांवगतले ते वनत्य आहे ते माझे संरिण करील. सल्ि मात्र वतला जा जा असें
हाताने सांगत होता. तो वतला सांगतो तो वभष्म माझे काय करील ते सांगता येत नाही जर मी
तुझा स्िीकार के ला तर असें तो बोलत होता. त्यानंतर ती कु मारीका दुःखी अंतःकरणाने रडत
रडत तेथून गेली.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे श्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे सत्याहत्तरािा
वभष्म पुढे सांगत असतो, त्या नगरातून ती वनघाली वतच्या दुःखाला कांहीं मयावदा नव्हती.
ती वमत्र नसलेली, असहाय्य, अबला, कोठे जाणार? ती विचार करते कीं, वतला आता कोणाचाच
आधार नाही. ती विचार करत असते वतच्या त्या पररवस्थतीला ती कोणाला जबाबदार
समजणार? स्िताला, वभष्माला का सल्िाला, माझ्या वपत्याला ज्याने असा स्ियंिर माझ्यासाठी
आयोजला होता. ती विचार करत असते, कदावचत हा माझा दोष असािा कारण जेव्हां वभष्म
आम्हाला नेत होता मी रथातून खाली उडी माराियाला हिी होती पण ते मला सुचले नाही. मी
गोंधळलेली होती. जर मी तसे के ले असते तर शल्िाने मला उचलले असते ि त्याच्या बरोबर नेले
असते पण ते झाले नाही हेंच खरे . ती विचार करते कीं, हा माझ्या वपत्याचा दोष आहे कारण
त्याने स्ियंिरासाठी राजाच्या शौयावला प्राधान्य ददले होते ि ते वभष्माने दाखिले होते, त्यात
वभष्माला दोष देता येणार नाही. हा सगळा माझ्या बापाचा दोष आहे, असें ती समजते. प्रेम,
मनोवमलन ह्ा हळू िार नाजूक गोष्टी न समजणारी दांडगट िवत्रय प्रिृत्ती ह्ाला कारणीभूत आहे
असें ती समजते. मग ती वभष्माला दोष देते कीं, जर त्याने कोणाला तरी कसले तरी िचन ददले
होते म्हणून तो माझा स्िीकार करत नाही तर अशा माणसाने मुळांत अशा स्ियंिरा सारख्या
विधीत भाग कां र्घयािा. मला पळिून न्याियाचे ि नंतर सोडू न द्याियाचे ज्यामुळे त्या स्त्रीचे पुढे
काय होते त्याची विचारसुद्धा कराियाचा नाही हे िागणे शतशः दोषपूणव आहे असें ती समजते.
त्यांनतर ती विधात्याला दोषी ठरिते. नंतर ती त्या सगळ्या गोष्टींना दोषी ठरिते ज्यांच्यामुळें
वतला हे भोगािे लागत आहे. नंतर ती विचार करते, माणसाला त्याच्या भाग्यात जे वलहीलेले
आहे ते भोगािेच लागते हेंच खरे . परं तु, ती अखेरीस त्या वनणवयािर येऊन पोहोचते कीं, वभष्मच
वतच्या पररवस्थतीला सिवस्िी कारणीभूत आहे ि त्यासाठी त्याला शासन झाले पावहजे. मी त्याच्या
ह्ा अवतरे की िागण्यासाठी वशिा करणारच असे ती ठामपणे ठरिते. अंबाला प्रश्र्न पडतो कीं,
ह्ा बलदंड योद्ध्याला ती कशी वशिा करणार? ती ठरिते कीं, ती तपस्या करून देितांची कृ पा
संपादन करून त्या जोरािर वभष्माला अद्दल घडिेल. ते ढरिल्यािर अंबा वनधावरपूिवकपणे तेथील
ऋषींच्या आश्रमांच्या ददशेने जाऊ लागते. तेथे ती एका आश्रमात त्या तपस्व्यांबरोबर राहू लागते
ि त्यांचे विधी विकार समजून घेण्यास सुरूिात करते. वतच्या मनात सुडाची भािना उत्कट असते.
ि वभष्माचा नाश करणे हे एकच ध्येय वतच्यापुढे असते. तेथे एका आश्रमात ती एका मोठ्या
तपस्व्याला विविध प्रश्र्न विचारून तपस्या कराियाची म्हणजे काय कराियाचे ि त्याचे वनयम
काय ते समजून घेऊ लागते. त्यात एक ऋषी होते, सैखित्य. त्याना अरण्यकं वलहीली होती. त्यांचे
ज्ञान विश्र्िसनीय होते. ते अंबाला आधार देऊन वतचे मनोबळ िाढितात. त्यामुळें ती थोडी शांत
होते परं तु, वतची वभष्माचा सूड उगिण्याची मनीषा कमी होत नाही. अशा माणसाला िमा करणे

म्हणजे पापाला उत्तेजन देण्यासारखे होईल हे सैखित्यांचे सांगणे ती लिात ठे िून वतच्या पुढच्या
योजना आखू लागते. त्यांनी सांवगतल्या प्रमाणे अंबा तपस्या करू लागते. ती समजते कीं, जे वतला
भोगािे लागत आहे ते वतच्या गत जन्मातील पापकृ त्याचे फळ आहे त्यासाठी घोर तपस्या करून
ते पाप प्रथम वतला धूिािे लागेल ि नंतर वतच्या इच्छेनुसार पुढील गोष्टींची व्यिस्था करता
येईल. अंबा तेथे राहून तपस्या करण्याचा वनधावर करते ि परत आपल्या आप्तांकडे न जाण्याचे
ठरिते. तेथील ऋषी वतच्या मनाची अिस्था समजतात ि वतला तेथे राहून तपस्या करण्याची
परिानगी देतात. त्यावशिाय ते वतला तपस्या कशी कराियाची त्याचे वनयम समजािून देतात ि
वतची त्या बद्दलची पूिव तयारी करण्यात वतला मदत करू लागतात.
ब्राह्मण वतला सांगतात कीं, तपस्या म्हणजे एकवचत्ताने कसलाही विचार न करता कशािर
तरी आपले ध्यान एकाग्र कराियाचे असते. त्याचे विविध पयावयी प्रकार ते वतला समजािून देतात.
अशाररतीने वतला बांधून ददलेल्या पणवकुटीत अंबा तपस्या करू लागते.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे सत्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे अठ्ठ्ठ्याहत्तरािा
वभष्म पुढे सांगतात, वतची व्यिस्था के ल्यानंतर तो ऋषी आपापल्या वनत्यक्रमात गुंतून
जातात. त्यांना तरीसुद्धा त्या कु मारीके ची काळजी िाटत असते. कांहींना िाटते कीं, पवहला
रागाचा जोर कमी झाला कीं मग वतला वतच्या वपत्याकडे घेऊन जाणे रास्त होईल. कांहीं
समजतात कीं, सल्िाला समजािून ि लोकांची वभती त्याच्या मनातून काढू न टाकू न त्याला त्याची
अंबा स्िीकाराियाला सांगािे. कांहीं सांगतात की,वतला काय कराियाचे ते ती ठरिेल आपण
त्यात लि घालणे चुकीचे होईल. अशाररतीने तो विषय तसांच रहातो ि अंबा वतच्या ध्यान
समाधीत उत्तरोत्तर प्रगती करत जाते. विचारशून्य अिस्थेत रहाण्यासाठी ती विविध गोष्टींिर
वतचे ध्यान एकाग्र करू लागते ि त्या मागावने ती वतचा अध्यावत्मक विकास करू लागते ज्यामुळे
कधीतरी कोणी एक देिता वतच्यािर प्रसन्न होऊन वतला वतच्या सुडाच्या कामात मदत करील
असे िाटत होते. कांहीं ऋषीवतला सांगतात, हे वतचे िय तपस्या कराियाचे नाही. ती वतच्या
वपत्याच्याकडे जाईल ि त्याच्यािर वतच्या पुढच्या जीिनाचे वनणवय घेण्याचे सोपिेल तर ते इष्ट
होईल वतच्यासाठी. ती राजकन्या आहे वतने असें बैराग्याचे जीिन जगणे योग्य नाही असा
विचारप्रिाह त्या संन्याशांच्या समाजात आढळत होता. मुलीचा पती भाऊ ककं िा मुलगा वतचा
संरिक असतो. अशा बाईने रानात जगणे त्या ब्राह्मणांना मंजूर नव्हते. ते वतला सांगतात, वतला
असें रातात पाहून राजे वतला मागणी घालण्यासाठी येऊ लागतील त्याचा आम्हाला त्रास होईल
असें कांहीं सांगतात. ते ऐकू न अंबा त्यांना सांगते, मी माझ्या पूिावश्रमी जाऊ शकत नाही. माझे
नातेिाईक मला स्िीकारणार नाहीत त्यापेिा मी येथे एक संन्यावशनी म्हणून रहाणे पसंत करते.
कोणाला तुु्म्ही माझ्या बद्दल सांवगतले नाही तर कोणी राजासुद्धा येथे येणार नाही. तरी तुम्ही
सगळे शांत व्हा ि तुमच्या तपस्येिर लि कें द्रीत करािे. मला तुमच्यात जास्त सुरवित िाटते येथे
राहूनच मी माझे उदद्दष्ट साध्य करणार आहे. तसे के ल्याने माझ्या भविष्यातील (पुढच्या
जन्मातील) जीिनात असें प्रसंग येणार नाहीत. तपस्या करून मी जे तपोबळ प्राप्त करीन त्याच्या
जोरािर मी त्या वभष्माला धडा वशकिणार आहे. त्यांच्या अशा गप्पा होत असतांना त्यािेऴी
एक राजषी होत्रहिन तेथे पोहोचतात. ते पाहून सगळे संन्यासी. त्यांना बसण्यासाठी आसन
देतात. त्याला वपण्यासाठी पाणी देतात, त्याचे हात पाय धुण्यासाठी पाणी ददले जाते. अशाररतीने
त्यांचे यथोवचत स्िागत करतात. थोडी विश्रांती घेतल्यानंतर तेथील मंडळी त्यांना अंबाचा प्रश्र्न
सांगतात. होत्रहिनांचे त्या बद्दल काय मत आहे ते त्यांना समजून र्घयाियाचे असते.
काशीनरे शाच्या दुदैिी कन्येची कथा त्यांना समजते. ते वतच्याशी सुद्धा बोलतात. त्याना खूप
िाईट िाटते वतच्या त्या पररवस्थती बद्दल. होत्रहिन अंहाच्या आईचे आजोबा असतात. ते अंबाला
त्यांच्या मांडीिर बसितात. त्यानंतर ते वतसा वतच्या शब्दात ते सगळे सांगाियास सांगतात. ते

ऐकल्यािर होत्रहिन वतला सांगतात कीं, ती वतच्या वपत्याच्या घरी जाणार नाही. ते सांगतात
कीं, ते वतच्या आईचे आजोबा आहेत. मी तुझे दुःख घालिीन माझ्यािर विश्र्िास ठे ि. माझा तुला
असा सल्ला आहे कीं, तू रामाकडे जा. तो जमदग्नीचा मुलगा अशा माजलेल्या िवत्रयांना िठणीिर
आणतो. त्या वभष्माला तोच चांगला धडा वशकिेल. तो तुझ्यािरील अन्यासाठी त्या माजोर
िवत्रयाला ठार मारील. त्यांने तुझा सुड पूणव होईल. आता िेळ न घालिता त्या रामाकडे जा. तो
राम भृगच्ु या िंशातील आहे ि तो सािात अग्नीरुप आहे. तोंच तुला न्याय वमळिून देईल. ते ऐकू न
अंबा भािनावििश होऊन रडू लागते. होत्रहिन वतला आवशिावद देतात कीं, त्यांची तपस्या वतच्या
पाठीशी आहे. ते सांगतात, आत्ताच वनघ रामाकडे जाण्यासाठी. ती त्या राजषीला विचारते, "मी
त्यांना कोठे शोधू? ते माझे दुःख कसे वनिारण करतील? मला ते सगळे सांगा म्हणजे मी त्यांना
भेटून माझे दुःख सांगेन".
होत्रहिन वतला सांगतात, "मुली तुझे भले हो, जमदाग्नीचा मुलगा मोठा तपस्िी आहे,
त्याची तपश्र्चयाव मोठी आहे. ते न्यायी आहे ि िवत्रयांपासून ज्यांना त्रास होतो त्या सगळ्याना
संरिण देण्याचे ब्रीद त्याने घेतले आहे. तो महेंद्र पिवताच्या वशखरािर अथिा त्याच्या आसपास
िािरत असतो. ते त्याचे िस्तीस्थान आहे. त्या पिवताच्या भोिती अनेक ऋषी, गंधिव, अप्सरा
रहात असतात. तेथे तुला जािे लागेल. त्याला भेटल्यािर मी तुला पाठिले आहे ते सांग. म्हणजे
तुला त्याच्याशी काम करण्यात सुविधा होईल. कारण त्याचे वपता ऋषी जमदाग्नी ि मी वमत्र
आहोत. आमचे फार चांगले संबंध आहेत. ते त्यांचे संभाषण होत असतांना आणखीन एक ऋषी
तेथे येतात. त्यांच नांि अदक्रतव्रण होते. ते रामाचे खास वमत्र होते. ते आल्यामुळे सगळे मुनी
त्यांच्या भोिती जमा होतात. राजा श्रींजय होत्रहिन उभे राहून त्यांना अवभिादन देतात. त्यांचे
यथोवचत आदरातीथ्य होते.त्यानंतर ते सगळे त्याच्या भोिती बसतात. त्यानंतर त्यांच्यात विविध
प्रश्र्नांिर चचाव सुरू होते. ती पुष्कळ अभ्यासपूणव होती. त्यानंतर अदक्रतव्रण रामाबद्दल चौकशी
करतात. "त्याना हल्ली पावहले आहे कां"? असें विचारतात. अक्रीतव्रण सांगतात कीं, उद्या राम
तेथेच येणार आहेत तुम्हा सगळ्यांना भेटण्यासाठी. त्यानंतर अंबाचा विषय वनघतो. होत्रहिन
सांगतात अदक्रतव्रणला कीं, ही काशीनरे शाची कन्या आहे. वतच्यािर वभष्माच्या अरे रािीमुळें
घोर अन्याय झाला आहे. त्यानंतर जे स्ियंिराच्या प्रसंगी जे घडले ि त्यानंतर हवस्तनापुरात जे
घडले ते ि त्यां नंतर जे सल्िाकडे घडले ते सगळे सविस्तरपणे ऋषीला सांवगतले जाते. ते सगळे
सांगून झाल्यािर अंबा त्या आश्रमात कां आली तेसुद्धा त्यांना सांवगतले जाते. वतचा तपस्या
करण्याचा उद्देशाबद्दल सुद्धा चचाव होते. त्यानंतर ती माझी मुलीची नात आहे हे मला समजले
असे होत्रहिन अक्रीतव्रणाला सांगतो. ते सांगतात कीं, वभष्माचा उद्धटपणा, अरेरािी ह्ा
प्रसंगाला कारणीभूत आहे ि त्यासाठी वतला रामांकडू न न्याय वमळािा अशी माझी अपेिा आहे
असे होत्रीहिन सांगतात. ते झाल्यािर अंबा त्यांना सांगते, "मी त्या प्रसंगामुळे माझ्या घरी जाऊ

शकत नाही. त्यासाठी येथे तपस्या करून मी अध्यावत्मक सामथ्यव जमा करून वभष्माला धडा
वशकिण्यासाठी येथे तपस्या करण्यासाठा आले आहे. येथे असलेले मुनी मला संरिण आवण ज्ञान
देण्यास तयार आहेत. माझे पणजोबा सांगतात कीं राम मला मदत करू शकतात म्हणून मी त्यांना
भेटू इवच्छते.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे अठ्ठ्ठ्याहत्तरािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे एकोणऐंशीिा
अदक्रतव्रण बोलतात, "मुली तुझ्या ह्ा दुःखासाठी तुला इलाज पावहजे कां? तुला काय
अपेिा आहे, तुला सौभच्या राजाने तुझ्याशी लग्न के ले पावहजे असें िाटते कां? मला सांग तुला
काय पावहजे. महाबली राम तुझी इच्छा पूणव करून देईल. तुझे भले करण्यासाठी राम ते अिश्य
करून घेईल. दुसरे असें कीं, तुला वभष्माला धडा वशकिणे जास्त जरूरीचे िाटते"? अंबा बोलते,
"अहो पवित्र मुनी, मला वभष्माने पळिून नेले म्हणून हे सगळे झाले त्यासाठी त्याला सजा झाली
पावहजे म्हणजे कोणी िवत्रय त्याच्या माजोरपणाने कोणाही स्त्रीला अशाररतीने पळिण्याचे
धाडस करणार नाही". "राम (भागवि) वभष्माला परावजत करून तुझी ती मनीषा पूणव करील.
त्याबद्दल वनलश्र्चंत रहा", अदक्रतव्रण बोलतात. अंबा ते ऐकू न बोलते, "वभष्माला माहीत नव्हते
कीं माझे मन सल्िाला मी ददले आहे. अशा पररवस्थतीत काय कराियाचे ते करािे म्हणजे
कोणािरही अन्याय होणार नाही. तुम्हाला माझ्या दुःखाचे कारण वभष्म आहे हेसद्ध
ु ा मी तुम्हाला
सांवगतले आहे. तुम्हाला त्यातून जे योग्य िाटते ते करािे म्हणजे मला शांती वमळे ल".
अदक्रतव्रण सांगतात, "मुली तुझे भलो हो, तुझे जे सांगणे आहे ककं , न्यायाने काम झाले
पावहजे ते सुद्धा रास्त आहे. तरी आता ऐक मी काय सांगतो ते, माझ्या मते, तुला वभष्माने त्याच्या
नगराला नेले म्हणून सल्िाने तुझ्या चाररत्र्यािर शंका व्यक्त के ली हे खरे आहे. वभष्म त्याच्या
मदावनकीच्या जोशात तुला पुढचा पाठचा विचार न करता उचलून नेतो हे सरासर चुकीचे आहे
असें स्पष्टपणे ददसते. म्हणून तू वभष्मालाच दोषी ठरिले पावहजेस. त्यांने वशष्टाचाराची मयावदा
ओलांडली कारण त्याला त्याच्या िात्रतेजाची मग्रुरी झाली आहे. स्ियंिराचे वनयम वभष्माने
धुडकािून लािले हा त्याचा गुन्हा झाला". ते ऐकल्यािर अंबा बोलते कीं, वतचे मनसुद्धा तेच
सांगत आहे. माझी इच्छा आहे कीं, मी वभष्माचा पराभि करून त्याला ठार मारून वशिा करािी
पण मी ते आत्ता करू शकत नाही. वभष्म कां सल्ि जो तुमच्या दृष्टीने माझ्या ह्ान अिस्थेला
कारणीभूत आहे ि म्हणून गुन्हेगार ठरेल त्याला तुम्ही वशिा करािी एिढीच माझी इच्छा आहे.
वभष्म पुढे सांगतो, अशा प्रकारच्या संभाषणात तो ददिस गेला. त्यानंतर दुसर्या ददिशी
राम तेथे उपवस्थत झाले. त्यांच्या के साच्या जटा डोक्यािर बांधलेल्या होत्या. अंगािर हरणाच्या
कातड्याचे िस्त्र होते. त्याच्या बरोबर त्याचे वशष्य सभोिार उभे होते. एका हातात धनुष्य होते,
कमरे ला कु हावड ि तलिार लटकिलेली होती. तो श्रींजय राजा होत्रहिनाला नमस्कार करत त्याचे
िेमकु शल विचारतो, अंबासुद्धा रामाला हात जोडू न नमस्कार करून उभी असते. इतर सगळे
बैरागी रामाचे स्िागत करतात. रामाला मध ि दह्ांने अर्घयव ददले जाते. त्याची पुजा झाल्यािर
राम त्याच्या आसनािर बसतो. इतर त्याच्या भोिती ररं गण करून बसतात. ते सगळे बसल्यािर

विषयािरून चचाव करू लागतात. चचाव संपल्यािर होत्रहिन रामाला मधूर िाणीने विनती करतो
कीं, "अहो महाबली राम, ही माझी नात आहे, काशीनरे शाची मोठी कन्या, वतची एक इच्छा आहे
ते वतच्याकडू नच आपण ऐकािे. आपण असे प्रश्र्न सोडिण्यात कु शल अहात". ते ऐकल्यािर राम
अंबे कडे पहात वतला विचारतो, "मुली, सांग मला तुझी काय इच्छा आहे". ते ऐकल्यािर अंबा
रामाचे पाय पकडू न मोठ्या मोठ्याने रडू लागते. बोलते, "मला तुमच्या कडू न संरिणाची अपेिा
आहे. आपण सगळ्या त्या लोकांना संरिण देता जे अशा भ्रष्ट िवत्रयांपासून वपडले जात आहेत".
राम वतला बोलतात, "मला सांग तुझे नेमके काय दुःख आहे. मी त्याप्रमाणे कायव करीन".
रामाच्या त्या उद्गारामुळें उत्तेवजत झालेली अंबा बोलते, "मला माझ्या दुःखातून आपण बाहेर
काढािे".
वभष्म सांगतात, वतचे सौंदयव ि तारुण्य पाहून राम विचार करू लागतो, त्याला वतच्या
त्या पररवस्थतीची ककं ि येते. तो मनात विचार करतो, ही कन्या मला काय सांगू इवच्छत असेल
बरे ? नंतर बोलतो, बोल मी तुझ्यासाठी काय के ले पावहजे ते स्पष्ट शब्दात सांग. ती गप्प उभी
असते. थोडािेळ थांबून तो महाबली राम वतला बोलतो कीं, तो वभष्माला बोलिणे धाडणार आहे
ि त्याचे काय म्हणणे आहे ते समजून घेणार आहे. कु रु लोक मला ओळखतात, ते माझे म्हणणे
मान्य करतील. परं तु, तो गंगापुत्र कधी माझ्या बोलण्याला महत्ि देत नाही. तसे झाले तर मी
त्याला द्वंद्वात जाळू न टाकीन. कांहीं काळजी करू नकोस मुली त्याची मी लिकरच खबर घेणार
आहे. मी सल्िला सुद्धा तुझा पुन्हबा विचार कराियाला सांगतो. ते त्यांचे ऐकू न अंबा जोराने
बोलते अहो भृगू कु ळीन, त्या वभष्माचा नाश करा त्याचाच त्रास होत आहे. त्यानंतर सौभच्या
राजाला बोला. माझा त्याने अपमान के ला आहे कारण नसतांना अशा माणसाबरोबर मी जाणार
नाही. वभष्मच ह्ा सगळ्या प्रकरणाची जड आहे,त्याचाच काटा काढा. त्याला मारून टाका. अंबा
जोरांने बोलते. तोंच माझ्या ह्ा अिस्थेस जबाबदार आहे. त्याला त्याच्या ताकदीचा माज आहे,
असा िवत्रय समाजाला धोका करू शकतो. त्याला वशिा झालीच पावहजे. मला तो नेत असतांना
माझ्यामनात हेच विचार येत होते कीं, त्याचा गळा आिळू . माझ्यामुळे तो मेला पावहजे. लहंच
माझी इच्छा आहे. जसे पुरंदराने िृत्राचा िध के ला तसा आपण वभष्माचा करािा.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे एकोणऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे ऐंशीिा
वभष्म पुढे सांगतात, त्याप्रमाणे अंबा रामाला पुन्हा पुन्हा वभष्माला मारून टाकण्याची
विनंती करत असते ते ऐकू न तो भागवि वतला सांगतो कीं, हल्ली मी शस्त्र हातात घेत नाही
पूिीसारखा. वभष्म आवण सल्ि दोघे मला चांगले ओळखतात. त्याना मी समजािून तुझा प्रश्र्न
मागी लािीन ह्ाबद्दल वनलश्र्चंत रहा. जर ब्राह्मणांचे कारण असेल तरच मी िवत्रयांिर िार करतो
एरव्ही नाही. असा माझा वनयम आहे. ते ऐकल्यािर अंबा बोलते, "माझे दुःख आपल्याला
कशातरी मागावने संपिािे लागेल. माझ्या दुःखास हा वभष्मच जबाबदार आहे हे आपण समजता,
म्हणून कशातरी प्रकारे तो मारला गेला तरच मला शांती वमळे ल". राम ते ऐकू न बोलतात,
"काशीनरे श कन्या, तुझ्या कारणाने तो मारला जाईल हा माझा शब्द आहे पण आज ते होणार
नाही". अंबा मात्र सारखी त्याला मारा मारा असें बोलत रहाते. वतला एकच ध्यास असतो कीं
वतचे जीिन बरबाद करणारा वभष्म मेलाच पावहजे. त्याला आपण आव्हान देऊन मारा त्याचा
आिाज मोठा आहे त्याची घमेंड मोठी आहे असां माणूस मारला गेला पावहजे. आपण मला िचन
ददले आहे तेव्हां ते पूणव करणे आपले कतवव्य होते. अंबा रामाला आजवि करत असते.
वभष्म पुढे सांगतो, अशाररतीने राम आवण अंबा एकमेकांशी संिाद करत होते, ऋषी
अदक्रताव्रण बोलतात, "अहो भागविा, आपल्याला अशा अबलेला वनराश करणे शोभत नाही. वतची
मागणी आपण पूणव के ली पावहजे, वतच्यािर एक असा अन्याय झाला आहे कीं, वतला मृत्यूवशिाय
दुसरा मागव वभष्माने ठे िलेला नाही. अशा बेजबाबदार माणसाला जाब विचारला गेला पावहजे
कारण, ब्राह्मणांिर अन्याय ि स्त्रीिर अन्याय ह्ात फरक करू नका, ते समसमान असतात.
वभष्माला द्वंद्वासाठी आपण बोलािले पावहजे ि हा प्रश्र्न वनकालात काढला पावहजे. तसे के ल्याने
ब्रह्मदेिसुद्धा तुझ्यािर प्रसन्न होतील. तुम्ही पूिी अशाप्रकारची शपथ घेतली होती वतचा
आपल्याला विसर पडला आहे कां? ज्यात सगळ्या भ्रष्ट िवत्रयाना अद्दल घडिण्याचे तू बोलत
होतास त्याचे काय झाले? तू शपथ घेतली होतीस कीं, तू तशांना ठार मारवशल. तू दुसरे िचन
ददले आहेस की, जो कोणी वनरपराध तुझ्याकडे न्याय मागील त्याला तू न्याय वमळिून देवशल,
त्या सगळ्या गोष्टी तू कसा विसरलास? तू त्या मस्त झालेल्या योद्ध्याचा िध कर ि ह्ा मुलीला
न्याय वमळिून दे. त्या वभष्माने सुद्धा सगळ्या िवत्रयांिर मात के लेली आहे. त्याला जाब
विचारण्यासाठी तू बोलाि आवण द्वंद्वाचे आव्हान दे".
राम त्यािर बोलतो, अहो ऋषीियव, मला माझी िचन चांगलीच आठितात जी त्याकाळी
मी ददली होती. परं तु ह्ािेळी मी तेंच करीन जे सारासार विचार करण्याचे सांगेल. जे ह्ा
मुलीच्या डोक्यात आहे ते भयंकर आहे. तरी आपण सांगता म्हणून मी वहला घेऊन वभष्माकडे

जातो ि त्याच्यापुढे खरेखोटे काय ह्ाची शहावनशा करून मग वनणवय घेतो., जर वभष्म चुकीचा
आहे असें समजले तर मी त्याला आव्हान देईन ि त्याला मारून टाकीन. आपण जाणता कीं, मी
मारलेले बाण देहापुरते रुतत नाहीत तर ते आत्म्याला वभडतात हे आपण जाणताच.
असें बोलून राम अंबेला घेऊन वभष्माकडे जाण्याचे ठरितो. त्यांनतर तो भागवि त्याच्या
आसनािरून उठतो. त्यानंतर ते संन्यासी रात्री होम करतात. त्यांच्या प्राथवना करतात. त्यानंतर
ते पहाटे वभष्माकडे वनघतात. ते माझे आयुष्य कमी करण्याच्या वनधावराने हवस्तनापुरी जातात.
ते कु रुिेत्री येतात. त्यांच्या बरोबर अंबासुद्धा असते. तेथे सरस्िती नदीच्या दकनारी ते मुक्काम
ठोकतात.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे ऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे एक्याऐंशीिा
वभष्म पुढे सांगत असतात, कु रुिेत्री तीन ददिस रहातात. त्यानंतर तो जमदाग्नीचा मुलगा
वभष्माकडे संदेश पाठितो. त्यात तो सांगतो कीं, राम येथे आला आहे त्याच्या सांगण्याप्रमाणे
वभष्माने िागािे नाहीतर पररणामांना सामोरे जािे. राम आमच्या राज्यात येऊन मला आव्हान
देत होता. मी त्िरीत तेथे गेलो. मला त्याला भेटण्याची उत्सुकता होती परं तु, त्याचा उद्देश मला
मावहत नव्हता. मी भागविाला भेटाियाला गेलो. माझ्या बरोबर त्यांच्यासाठी एक चांगली
िाढलेली गाय त्यांना दान म्हणून देण्यासाठी घेतली होती. माझ्याबरोबर अनेक ब्राह्मण सुद्धा
होते. कांहीं पुरोहीत सुद्धा होते. इतर नोकर चाकर होते असा जामावनमा घेऊन मी त्यांच्या
भटीसाठी गेलो. त्यांना भेटण्याच्या खूषीत मी होतो. तेथे पोहोचल्यािर त्यांनी माझे स्िागत
ररिाजानुसार के ले. त्यानंतर ते मला म्हणाले, "अरे गंगापुत्रा तू वनररच्छ म्हणून ओळखला जात
असतांना काशीच्या एका कन्येला तू वतच्या मनाविरुद्ध कसे पळिलेस ते सांगवशल. ते पुरे झाले
नाही म्हणून वतला परत पाठिून वतचा तू उपमदव सुद्धा के लास ह्ािर कांहीं तुझ्याकडे स्पष्टीकरण
आहे कां?
तुझ्या अशा िागण्यामुळे ह्ा कु लीन मुलीची बेइज्जती झाली त्याचा तू विचार के ला होतास
कां? त्या कु माररके ला पळितांना तू त्यांना हस्तस्पशव के ला होतास ते तुझ्या ध्यानात आले कां?
आपल्यामध्ये कु माररके ला कोणी पुरूष स्पशव करत नाही हे माहीत नव्हते असे तू मला सांगू नकोस.
तुझ्या ह्ा अमयावद िागण्यामुळे वतचा ठरलेला वििाह जो राजा सल्िाबरोबर होणार होता तो
झाला नाही. त्यामुळे तू वतचा अपराधी आहेस हे तुझ्या ध्यानात आले कां? त्याच्या बद्दल तू
अंबाला तुझी पत्नी म्हणून स्िीकार ि त्या प्रकारे प्रायवश्र्चत्त करािे असले मी सुचित आहे. त्या
मुलीचे जे स्त्रैण अवधकार (लहंदू विचाराप्रमाणे स्त्रीचे जे अवधकार आहेत त्यात हा अवधकार
महत्िाचा मानला जातो ि त्या प्रमाणे वतला लैंवगक सुख वतच्या मजीने घेण्याची मुभा होती)
आहेत ते वतला तू प्रदान करवशल. तुला वतचा अशाररतीने अपमान करण्याचा अवधकार
स्ियंिराच्या वनयमानेसुद्धा ददलेला नव्हता हे लिात घे".
त्या अंबाच्या अपत्तीमुळें बेचैन झालेले भागवि पाहून मी त्यांना म्हणालो, "अहो भागवि, मी
कोठल्याही सबबी खातर माझे ब्रह्मचयव सोडू शकत नाही. वतला माझ्या भािाला द्या. त्यांने
आधीच वतच्या दोन बवहणी पत्नी म्हणून स्िीकारल्या आहेत. अहो भृगूिंशी, मी वतला सल्िाकडे
जाण्याची परिानगी ददली होती. त्याप्रमाणें वतला सोबतीला ब्राह्मण आवण पुरोहीतसुद्धा धाडले
होते. मी शपथ घेतली आहे कीं, मी िवत्रय िणावचे पालन करणार आहे, आवण आजन्म ब्रह्मचयव
पालन करणार आहे. कोणत्याही कारणांने ते मी सोडणार नाही".

माझे ते स्पष्ट बोलणे ऐकल्यािर रामाचा राग अनािर झाला,त्याचे डोळे लाल झाले ि तो
इकडे वतकडे अस्िस्थ झाल्यासारखा पाहू लागला. ते रागाच्या भरात बोलले, "हे बघ जर तू
माझ्या आज्ञेचे पालन के ले नाहीस तर मला तुझा िध करािा लागेल, आवण तुझ्याबरोबर तुझ्या
सगळ्या सल्लागारांनासुद्धा मी यमाकडे पाठिीन. राम मला पुन्हा पुन्हा ती ताकीद देत होते. मी
माझ्या व्रतासाठी त्यांना विनंती करत होतो. मी िाकू न त्याना प्रणीपात करून ते सांगत होतो कीं,
मी अंबाला पत्नीम्हणून स्िीकारू शकत नाही. नंतर मी त्यांना विचारले कीं, त्याना माझ्याशी द्वंद्व
करण्याचे काय कारण? मी त्यांना आठिण करून ददली कीं, जेव्हां मी लहान होतो तेव्हां त्यांनीच
मला त्या चार प्रकारच्या शस्त्रांची (धनुिेदात मुक्ता, अमुक्ता, मुक्तामुक्त आवण यंत्रमुक्ता असें चार
प्रकार ददले आहेत. मुक्ता चक्राकार असते, अमुक्ता तलिारीसारखे असते, मुक्तामुक्त कधी फे कू न ि
कधी तसेंच िापरले जाते आवण यंत्रमुक्ता शत्रुघ्नासारख्या यंत्राच्या मदतीने फे कले जाते. सगळी
मुक्ता शस्त्रं आयुध ह्ा प्रकारात येतात. अमुक्ता मात्र शस्त्रात गणली जातात. शस्त्रांबरोबर मंत्र
प्रयोग असेल तर त्याला अस्त्र म्हणतात.) ओळख करून ददली होती. म्हणून मी आपला वशष्य
आहे. राम जास्तच रागािलेले ददसले. ते बोलतात कीं, त्याना मी अजून ओळखलेले नाही. ते
बोलतात, "अरे वभष्मा तू मला तुझी वशिक मानत असूनही माझ्या आज्ञेचे पालन करत नाहीस,
त्या काशीनरे शाच्या मुलीशी तू जोिर वििाह करत नाहीस तोिर माझे समाधान होणार नाही.
वतच्याशी लग्न करून तू तुझ्या स्िताच्या िंशाचा विस्तार करािास असे मला िाटते. तू वतला
वतच्या विरुद्ध पळिलेले आहेस. त्यांमुळें वतला आता कोणीही स्िीकारणार नाही. तुझे हे िागणे
कु वलन िवत्रयाला न शोभणारे आहे हे तुझ्या कधी लिात येणार आहे कीं नाही? मी त्याना ठामपणे
सांवगतले कीं, ते शक्य नाही. तुम्हाला, मला ते करण्यास भाग पाडता येणार नाही. तुमचे सगळे
प्रयत्न त्या बाबतचे व्यथव जातील. आपल्या जुन्या संबंधाला आठिून मी सांगतो कीं, हा आग्रह करू
नका. मी तुम्हाला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतो ह्ाचा अथव असा काढू नका कीं मी तुमच्या
सगळ्या इच्छा पूणव करीन. त्या मुलीबद्दल सांगाियाचे म्हणजे मी वतला आधीच नाकारले आहे.
ज्या बाईने वतचे मन दुसर्याला ददले आहे ती कधीच इतर कोणाला वतचा जीिनसाथी म्हणून
स्िीकारू शकत नाही. अशा बाईला मी काय. कोणीही वस्िकारू नये असे माझे मत आहे. अशी
बाई एकाद्या नागीणीसारखी असेल त्या पुरूषासाठी. मी कोणाला तरी शब्द ददला आहे कीं मी
ब्रह्मचयव पाळीन ि तो शब्द मी मोडू शकत नाही हे जरा समजून र्घया भागविा. असें मी त्यांना
बोललो. इं द्रसुद्धा मला माझ्या शब्दापासून दूर करू शकणार नाही. पुराणात एक श्र्लोक आहे,
त्यात म्हंटलेले आहे मरुताने कीं, जो गुरू वशष्याला त्याचे िचन मोडाियाला लाितो तो भ्रष्ट
अहंकाराने वपडलेला असतो. त्याचे योग्य अयोग्यचे ज्ञान भ्रष्ट झालेले असते. पुढे मी भागविाला
बोललो, मी तुमचा मान ठे ित आहे ह्ाचा अथव तुम्ही मला िाटेल ते कराियाला सांगू शकता असा
कृ पया करू नका. मी अजून तुमचा मान ठे ित आहे. त्यानंतर वभष्म बोलतो, मी तुम्हाला गुरूच्या
कतवव्याची जाण नाही म्हणून आता तुमच्याशी द्वंद्व करणार आहे. त्यात मी तुम्हाला ठार मारणार

नाही. कारण तुम्ही ब्राह्मण अहात. विशेष म्हणजे आपण संन्याशी सुद्धा अहात. म्हणून मी
आपल्याला माफ करणार आहे. शास्त्रात सांवगतले आहे कीं जर कोणी ब्राह्मण अस्त्र घेऊन
लढाियाला आला तर त्याला ठार मारण्याची परिानगी आहे. मी िवत्रय िगावचा असून त्या
कतवव्यात बांधलेला आहे. जशास तसे िागण्याचे आदेश त्यात ददले आहेत हे आपण जाणता.
अयोग्य कारणासाठी जर कोणी लढत असेल तर त्याला मारण्याने पुण्य प्राप्त होते म्हणून, अहो
राम आपण अयोग्य कारणासाठी माझ्यािर जबरदस्ती करणार असाल तर मी आपल्याशी लढणार
आहे. ते पुण्याचे कायव होईल माझ्यामते. माझी ताकद पहा, माझे हात पहा, ते अवतमानिी आहेत
हे लिात घेऊन मला आव्हान द्या. तरी आपल्याला माझ्याशी द्वंद्व कराियाचे असेल तर मी तयार
आहे ह्ा कु रुिेत्री. आपल्याला लढण्याची एिढी हौस आहे तर ती हौस पुरी होऊ द्या. माझ्या
आयुधांच्या मदतीने मी आपल्याला त्या जगात पाठिीन ज्या जगात आपण तपस्या करून सुद्धा
जाऊ शकणार नाही. त्या कु रुिेत्री आपण लढू जेथे तुम्ही तुमच्या पूिवजांना िवत्रयांच्या रक्ताने
अर्घयव ददले होते. चला राम, आपण लढाियाला वनघू. तुमचा गिव मी ह्ा लढाईत हरण करणार
आहे ज्याबद्दल ब्राह्मण लोक मोठ्या कौतुकाने इतकी िषे बोलतात. तुम्ही घमेंडीत नेहमी सांगता
कीं, तुम्ही एका हाताने सगळे िवत्रय मारले त्या हाताने काय तुम्ही मला मारू शकता कां ते पाहू.
त्यात िवत्रयात कोणी वभष्म नव्हता म्हणून ते आपल्याला शक्य झाले! त्या लढाईनंतर खरे िवत्रय
जन्मू लागले आहेत. आपण खर्या िवत्रयांना भेटलाच नाहीत. तुमचा गिव नष्ट करण्यासाठी
माझ्यासारखा िवत्रय जन्मला आहे. ह्ा युद्धात मी तुम्हाला चीत करून दाखिीन. त्यानंतर तुम्ही
पुन्हा कधी िवत्रयांबद्दल गौण बोलणार नाही. ते माझे बोलणे ऐकू न राम हसू लागले. ते मला
बोलले तुला माझ्या शुभच्े छा आहेत. आपण लढू च. चल आत्ताच आपण कु रुिेत्री जाऊन युद्ध करू.
राम म्हणतो, तेथे तुझी माता जान्हिीसुद्धा असेल वभष्मा, तुझा पराक्रम पहाण्यासाठी. परं तु, तेथे
माझ्या बाणांने भंगलेले तुझे शरीर वगधाडं खातांना ती पावहल. सगळे देि वसद्ध आवण शरण सुद्धा
ते पहाण्यासाठी येतील गंगेबरोबर. तुझी माता नदीच्या रुपातच तुझा अहंकार कसा चुरडला
जातो ते पहाणार आहे. अरे कु रुकु ळीन, तू तुझ्याबरोबर तुझा रथ ि इतर सगळी सामुग्री घेऊन
वनघ. ते भागविाचे ऐकल्यािर मी मान िाकिून त्यांना िंदन करत तथास्तु असें बोललो. ते
बोलल्यानंर राम कु रुिेत्री माझ्याबरोबर लढण्याच्या इराद्याने वनघाला. त्यानंतर मी घरी गेलो
ि सत्यितीला सगळे जे झाले ते सांवगतले. त्यानंतर युद्धाला जाण्या आधीच्या विधी मी उरकल्या.
ब्राह्मणांना माझ्यासाठी प्राथवना करण्यास सांवगतले. मी माझ्या खास रथात स्िार झालो. जो
चांदीच्या िखावने सजिलेला होता. त्याचे घोडे शुभ्र होते. त्याची रचना भक्कम होती. त्यात अनेक
शस्त्रं आवण आयुध तयार ठे िलेली होती. माझा सारथी हुशार होता. त्याचा युद्धातील अनुभि
मोठा होता. मी वजरोटोप आवण वचलखत घालून तयार झालो होतो. माझे सगळे कपडे पांढर्या
रं गाचे होते. ब्राह्मण माझ्यासाठी प्राथवना करत माझ्या रथाबरोबर चालत होते. अशाररतीने मी
कु रुिेत्री प्रयाण के ले त्यािेळी. मोठ्या िेगाने मी रणिेत्री पोहोचलो. दोघे पोहोचलो तेथे

लढण्याच्या इराद्याने. प्रत्येक त्याची वहम्मत दाखिण्याच्या तयारीत होतो. मी रामाला ि त्याच्या
बरोबर अंबाला पावहले. अंबा दूर एका रठकाणी ध्यानस्थ बसलेली होती. ते वतचे रुप पाहून मला
पवहल्या प्रथमच एका स्त्रीची वभती िाटली. माझे मन िणभर विचवलत झाले. आयुष्यात मी कघी
घाबरलो नव्हतो, मला त्याचे आश्र्चयव िाटले. सािात माझा मृत्यू तेथे बसला आहे असे वतला
पाहून मला िाटले. तेथे मी दुलवि करून माझे शंखू फूं कण्यास सुरूिात के ली. ते ऐकू न स्िगावतून
इं द्र ि इतर देि खाली आले ते युद्ध पहाण्यासाठी. त्या रठकाणी स्िगीय िाद्ये ऐकू येऊ लागली.
अनेक ऋषी सुद्धा ते पहाण्यासाठी आले. त्यािेळी माझी माता जी सगळ्यांचे भले करत असते ती
मूतव स्िरुपात तेथे अितरली. वतने विचारले, "अरे वभष्मा, तू हे काय आरंभले आहेस"? त्यानंतर
ती रामाला बोलते अरे तू वभष्माशी लढू नकोस तो तुझा वशष्य आहे. त्यानंतर ती मला रागािून
बोलली. राम शीिाच्या योग्यतेचे आहेत जे िवत्रयांचे जनक आहेत, त्यांना आव्हान देणे योग्य
नाही. तुला हे सगळे मावहत असून तू असे कसे त्यांना आव्हान देत आहेस. ते ऐकल्यािर मी वतला
हात जोडू न िंदन के ले. त्यानंतर मी वतला जे घडले ते सगळे सांवगतले. त्यात काशीच्या मुलीची
व्यथासुद्धा सांवगतली. रामाला युद्ध टाळण्यासाठी मी परोपरीने विनंती के ली असें सांवगतले. माझे
ऐकल्यािर गंगा िहात रमाकडे गेली ि त्याला बोलली, तू वभष्माशी लढू नकोस तो तुझा आिडता
वशष्य आहे. रामाने वतला सांवगतले कीं तो नाही तर मी, वभष्म त्याला आव्हान देत आहे.
िैशंपायन पुढे सांगतात, रामाचे ते ऐकल्यािर गंगा पुन्हा वभष्माकडे पुत्रप्रेमापोटी जाते ि
पुन्हा विनंती करते की लढू नका. परं तु, तो गंगापुत्र फार रागािलेला होता वतच्या विनंतीकडे
दुलवि करतो. त्याच सुमारास भागवि वभष्माच्या बाजूला ददसू लागले ि त्यांना अंवतम आव्हान
ददले ि युद्ध सुरू झाले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे एक्याऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे ब्यांऐंशीिा
वभष्म सांगतात, रामाला जवमनीिर उभा पाहून मी त्याला छद्मीपणे हसलो ि बोललो
कीं, मी रथातून लढतो आपणसुद्धा रथातून या लढण्यासाठी. तसेंच आपणसुद्धा वचलखत घालािे.
माझ्याबरोबर लढाियाचे तर तसे करािे लागेल, मी त्यांना सांवगतले. ते ऐकल्यािर भागवि हसले.
ते म्हणाले, ही पृथ्िी माझा रथ आहे. िेदज्ञान माझे घोडे आहेत, िारे माझे सारथी आहेत, िेदातील
माता (गायत्री, सावित्री आवण सरस्िती) माझे वचलखतं आहेत. त्यांच्या मदतीने मी अरे कु रुपुत्रा
तुझ्याशी लढणार आहे. त्यानंतर दुयोधना, त्यांनी माझ्याभोिती त्यांच्या बाणांचा एक घट्ट असा
पट्टा रचला ज्यात मी अडकलेलो होतो. त्यातून मी पावहले कीं, राु्म एका सज्ज रथात बसलेले
होते. त्यांच्या रथात सगळ्या प्रकारची आयुध आवण शस्त्र तयार होती. त्या रथाचा रुबाब विलिण
होता. असा रथ मी आधी कधी पावहलेला नव्हता. तो त्यांच्या इच्छेतून उत्पन्न झाला होते हे मी
समजलो. त्याला दैिी अश्र्ि जोडलेले होते. त्यांची संरिक व्यिस्था अप्रवतम होती. ते पाहून मला
निल िाटले. त्या रथाला विविध प्रकारचे दावगने जडिलेले होते. त्याच्याकडे धनुष्य ि बाणाने
भरलेले भाते होते. त्यांच्या दोनही हातात हातमोजे चामड्याचे होते. हे सगळे कधी त्यांच्याकडे
आले ते मला समजलच नाही. सगळे इच्छेतून आले होते. कृ तयुगात असें होत होते ते मी ऐकले
आहे पण आज द्वापारात ते मी प्रथमच पहात होतो. मला ददसले कीं, भागविांचे जिळचे स्नेही
अदक्रतव्रण त्यांचे सारथी होते. जे िेदांचे ज्ञानी होते. ते मला सारखे आव्हान देत होते. बोलत होते,
चल ये, चल ये लढ माझ्याबरोबर. ते सगळे दृष्य पाहून मला विलिण असा आनंद होत होता. मी
कोण्या दुसर्या युगात गेलो आहे असेंच िाटत होते. माझा प्रवतस्पघी माझ्यापेिा दकतीतरी पट
मोठा असल्याचे मला जाणिू लागले. मी अजून माझ्या धनुष्याला बाण सुद्धा लािला नव्हता. तो
अलजंक्य यमाचा दूत जणू, सूयावसारखा चमकू लागला. त्याने आकाशातून बाणांचा िषावि
माझ्यािर सुरू के ला होता. त्यातून मला लांब बसलेली अंबा अंधूकपणे ददसत होती ि वतचे ते
भयंकर स्िरुप मला बेचन
ै करत होते. त्या मारामुळें माझे घोडे बसले. मी समजलो कीं, त्या
ऋषीला आव्हान देण्याचा मूखवपणा मी के ला आहे. मी रथातून उतरलो ि त्यांच्याकडे जाऊ
लागलो. त्यांच्या रथापुढे उभा रावहलो, त्या महान ब्राह्मणांला मी िंदन के ले. मी त्यांना बोललो,
आपण माझ्यापेिा श्रेष्ठ अहात. त्याना नमस्कार के ला हात जोडू न. मी पुढे त्याना बोललो, "अहो
गुरू, मी तुमच्याशा आता लढण्यास सुरूपात करणार आहे त्यासाठी मला आपल्या शुभच्े छा द्या.
मला जय वमळे ल असे बोला".
भागवि मला सांगतातकीं, ज्याला यश पावहजे तो सतत लढत रावहल भीक मागून ते वमळत
नाही. जे त्याच्यापेिा िरचढ योद्ध्याला आव्हान देतात त्यांना आणखीन जास्त कष्ट करािे

लागतात. जर तू आता आलास तसा नम्रपणे आला नसतास तर मी तुला शाप देणार होतो. जा
आवण लढू न दाखि तुझी वहम्मत आवण धाडस. परं तु, मी तुझ्या जयाची अपेिा करणार नाही
कारण आपण दोघे प्रवतस्पघी आहोत. मी तुला हरिण्यासाठी तुझ्यापुढे उभा आहे. चल वनघ
युद्धाला तयार हो. त्यानंतर एक शेिटचा सलाम करून मी त्िररत माझ्या रथाकडे धांित गेलो.
पुन्हा माझे शंख फुं कले. त्यानंतर आमची लढाई सुरू झाली. ती दकतीतरी ददिस होत होती. त्या
काळात मी पहात होतो, अंबा तेथेच ध्यानस्थ बसून होती माझ्या नाशाची प्राथवना करत होता
ब्रह्माकडे. रामाने माझ्यािर प्रथम हल्ला के ला. ते नउशे साठ मोठे बाण होते. त्यांना वघधाडाचे
पंख होते. त्या मारामुळें माझे घोडे ि सारथी कायमचे जायबंदी झाले होते. माझा रथ अडकलेला
होता, तरी मी लढत होतो. मनात मी देिांना ि ब्राह्मणांना याचना करत होतो. लढत असतांना
मी रामाना हसत बोललो, आपण माझ्याबद्दल ककं वचतही सहानुभूती दाखिली नसली तरू मी
मात्र आपला चांगलाच मान राखला आहे जसा गुरूचा वशष्याने ठे िला पावहजे. अरे ब्राह्मणा, पुण्य
कमािण्यासाठी मी ते करत आहे. तुमच्या देहात िेद भरलेला आहे, आपण पूणव बैरागी अहात,
संन्यासी अहात, अशांिर मी जीिघेणे हल्ले करू शकत नाही कारण ते कु लीन िवत्रयाला शोभत
नाही. मी तरी त्या िात्रतेिर हल्ला करत आहे जो आपण आता अंवगकारला आहे त्या मुलीसाठी.
जेव्हां एक ब्राह्मण शस्त्र हातात घेतो, तो िवत्रय होतो. आता पहा माझ्या धनुर्िवद्येची प्रवचती. मी
तुमचे धनुष्य तोडू न टाकतो ते पहा. असें बोलून मी एक बाण सोडला. त्याच्या रुद पात्यामुळें
भागविाच्या धनुष्याटे एक टोक तुटून पडले. त्यानंतर मी शंभर बाण त्यांच्या रथािर फे कले, त्या
बाणात सुद्धा वगधाडाची पंख होती. ते बाम रामाच्या अंगात गेले. त्यामुळें ते रक्त ओकू लगले.
रामांचे शौयव अद्भूत होते. त्यांचे लगळे अंग रक्ताने माखलेले होते कारण त्यांच्या अंगािर योग्य
संरिण देणारे वचलखत नव्हते. त्या मारामुळें क्रोधीत झालेले भागवि त्यांचे दुसरे धनुष्य घेतात.
त्याने ते फार तीक्ष्ण असे असंख्य बाण माझ्यािर फे कले. त्यात नागाचे िीष होते. त्यामुळे मला
भोिळ आली. मी थरथरू लागलो. तरी धीर करत मी रागािून शंभर बाण मारले. त्या बाणांमुळे
ते सुद्धा बेहोष होणार होते. त्याची मला दया आली ि मी तो मारा थांबिला. ते झाल्यािर मला
आमच्या िवत्रय कमावची लाज िाटू लागली कारण त्यामध्ये हत्या करण्या व्यवतररक्त दुसरे कांहींच
नसते. फक्त ठार मारणे हेंच कायव िवत्रय करत असतात. माझ्या िवत्रय कमावतून मी एक मोठे पाप
के ले आहे, कारण मी एका ब्राह्मणाला जखमी के ले होते. मी माझ्या गुरूला इजा के ल्या होत्या. मी
त्या विचाराने रामांिर मारा करण्याचे थांबिले. त्यािेळी संध्याकाळ झाली होती, सूयव
मािळतीकडे झुकला होता. मी माझ्या ि ते त्यांच्या विश्रांतीसाठी वनघून गेलो.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे ब्यांऐशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे त्र्यांऐशीिा
पुढे वभष्म सांगतात, युद्ध संपल्यािर माझ्या सारथ्याने त्याच्या, माझ्या आवण घोड्यांच्या
अंगात घुसलेले बाण चपलखपणें काढले. त्यात तो तरबेज होता. दुसर्या ददिशी पुन्हा युद्ध सुरू
झाले. माझे घोडे मातीत लोळू न तयार झाले होते. त्यांचा दाणापाणी झाले होते. त्यामुळें त्यांच्यात
बळ आले होते. मला वचलखत ि वजरोटोप घालून आलेले भागवि पहातात. ते त्यांचा रथ त्यांच्या
वसद्धीने तंदरू
ु स्त करतात ि युद्धासाठी सज्ज होतात. त्यांना येतांना पाहून मी रथातून उतरलो ि
त्यांच्याकडे जाऊन त्यांच्या पाया पडलो. त्यानंतर पुन्हा रथात चढलो. मी न वभता त्यांच्यापुढे
लढण्यासाठी तयार झालो होतो. द्वंद्व जसे सुरू झाले मी पवहल्या प्रथम बाणांचा मोठा मारा करत
रावहलो. त्यामुळें त्यांनीसुद्धा कांहीं जोरदार बाण माझ्या अंगािर मारले. ते सापासारखे बाण
होते ि त्यांच्या मुखातून ज्िाळा येत होत्या. मीसुद्धा तसेंच बाण फे कले. दोनही बाजूंनी शेकडो
हजारो बाण फे कले जात होते. त्या बाणांच्या माराचा आिाज मोठा होत होता. तो आकाशात
गेला. त्यािेळी मी रामािर िायव्य नांिाचे शस्त्र फे कले. ते रामाने बाद के ले. त्यानंतर आयुध
गुह्क मी फे कले. त्यानंतर मी मंत्राने भारलेले बाण िापराियाचे ठरिले. त्यात अग्नेय होते. परं त,ु
रामन ती सगळी मंत्राची आयुध बाद करत होते कारण त्यांच्या कडे त्या मंत्राला बाद करणारे मंत्र
िरुण होते. जसे ते माझी आयुध बाद करत होते त्याप्रमाणे मीन त्याची आयुध बाद करत होतो.
ते युद्ध जास्तकरून मंत्रांचे होते. माझ्या मंत्रविद्येची एकाप्रकारे परीिा ते घेत होते असें मला
िाटले. त्या न संपणार्या लढाईने वचडलेले जमदाग्नीचे पुत्र अचानक माझ्या जिळ आले ि त्यांच्या
भाल्याने मला जबर जखमी के ले. तो हल्ला अचानक होता. मला भोिळ आली. मी बेहोष होऊन
पडलो माझ्या रथात. मला बेशुद्ध झालेले पाहून माझ्या सारथ्याने मला रणिेत्रातून बाहेर नेले ि
माझ्यािर उपचार करू लागला. मी बेशद्ध
ु पडलो आहे हे पाहून रामाचे साथीदार ज्याच ऋषी
अदक्रतव्रण होते आनंदाने टाळ्या िाजिू लागले. त्यात अंबासुद्धा विशेष आनंदीत झालेली होती
असें मला माझ्या सारथ्याने नंतर सांवगतले. ते सगळे जोरांने ओरडू न त्यांचा विजय झाला आहे
अशाप्रकारे िागू लागले. मी माझ्या सारथ्याला बोललो, राम जेथे आहे तेथे मला ने मी त्याच्यािर
बाणांचा पषावि करणार आहे. ते ऐकू न तो मला त्यांच्यात घेऊन जातो. तेथे मी मारलेल्या प्रत्येक
बाणाच्या बदल्यात राम तीन बाण मारत होते. माझे सगळे बाण मोडू न तोडू न टाकले जात होते.
जसे माझी बाण फोडले जात होते रामाच्या बाजूची मंडळी हषव भरून नाचत होती. अंबेचा आनंद
तर विचारू नका असा होता. मी जेिढा मार खात होतो तेिढा वतला आनंद होत होता. त्यामुळें
संतापलेला मी रामािर त्यालाठार मारण्याच्या इराद्याने त्याच्या डोक्यािरच फे कला. तो िमी
लागला ि राम स्ितः बेशुद्ध झाले. त्यािेळी रामाच्या बाजूचे एकदम गप्प झाले होते. सगळीकडे
गोंधळ पसरला. असें िाटािे कीं, सूयव आकाशातून खाली कोसळला आहे. त्यािेळी तेथे असलेले

सन्यासी, ऋषी, रामाला धरून बसले होते. अरे कौरिा, ते रामाला बरे िाटािे म्हणून कांहीं उपाय
करू लागले होते. अंबा वनराश झाल्यासारखी मला ददसली. ती सगळ्या प्रकाराला कें द्रलबंदू होती.
थोड्या िेळानी राम उठले. ते मला वचडक्या आिाजात बोलले, अरे वभष्मा, आता तू मेल्यात जमा
आहेस. असा हल्ला तू करवशल असें मी समजलो नाही पण जर तेंच कराियाचे असेल तर मीसुद्धा
कांहीं कमी नाही. त्यांच्या वहसक्याने मी कोसळणार्या झाडासारखा कांपू लागलो. त्यांने माझे
घोडे मारून टाकले. त्यानंतर खरी धुमश्र्चक्री युद्ध सुरू झाले, खेळ संपला होता ि मरण्या
मारण्याची लढाई सुरू झाली. त्यांची बाण मारण्याची चपळाई विलिण होती. आमच्या
दोघांच्या बाणांनी आकाश भरून गेले होते. इतके कीं, सूयव झाकला गेला होता. त्या बाणाच्या
घषवणाने आकाशात अग्नी उत्पन्न झाला ि ते जऴणारे बाण खाली पडत होते. सगळीकडे आगी
लागल्या होत्या. राम आता खरोखरच फार संतापलेले ददसत होते. त्यांना असंख्य बाणाने मला
घेरले. मी सुद्धा तसेंच करत होतो. माझ्या सपीण बाणामुळें त्यांचे बाण फोडले जात होते. अरे
दुयोधना अशाप्रकारे आमचे युद्ध चालू होते. जसे संध्याकळ होत आली, माझ्या गुरूने त्या
ददिसाचा के ला युद्ध विराम.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे त्र्यांऐंशािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे चौर्यांऐशीिा
वभष्म पुढे सांगतात, वतसर्या ददिशी आमची लढाई फार भयंकर होती. माझे गुरू त्यांची
दैिी आयुधं निनिीन बाहार काढत होते. जीिाची बाजी लािून आम्ही लढत होतो. मीसुद्धा माझी
शस्त्र िापरू लागलो ज्यांमुळें त्यांची आयुध वनष्प्रभ होत होती. ती लढाई आता चुरशीची झाली
होती, ती आता त्या अंबासाठी रावहली नव्हती. राम स्ितः त्यात गुंतले होते कारण तो
त्यांच्यासाठी एक प्रवतष्ठेचा प्रश्र्न होता. आपल्या वशष्याकडू न हरणे कदावचत त्यांन मंजून नसेल.
त्यांची आयुध वनष्काम होत असल्याचे पावहल्यािर त्यांना माझ्यािर एक भाला फे कला, त्यातून
ज्िाळा येत होत्या. तो सािात मृत्यू होता माझ्यासाठी. परं त,ु मी प्रसंगािधान राखून त्या जळत्या
भाल्याचे तीन तुकडे के ले ि त्याची ताकद नष्ट के ली. त्यािेळी सुगंध घेऊन येणारे िारे िाहू लागले.
त्याचा भाला व्यथव गेल्याचे लिात आल्यािर रामाने अनेक छोटे शर माझ्यािर फे लण्यास सुरूिात
के ली. त्यांचे मी तुझ्यासाठी िणवन करू शकणार नाही. ते इतक्या जोराने माझ्याकडे येत होते
त्यांना मी नीटपणे पाहू शकत नव्हतो. तरी मी सांगतो थोडक्यात कीं, ते लिलित्या जीभेसारखे
लांबलचक होते. ते पाहून मी प्रथमच घाबरलो, ते बाणांचे जाळे माझ्या अंगािर येत होते. तो
खाली दाबण्यासाठी मी माझे बाण फे कण्यास सुरूिात के ली. त्यानंतर आणखीन बाण फे कू न मी
रामाच्या त्या बाणांच्या जाळ्याचा नाश के ला. त्यानंतप जमदाग्नीच्या मुलांनी आणखीन बरेच
बाण माझ्यािर फे कले. त्या सोनेरी बाणांतून आग बाहेर पडत होती. त्यांपासून माझे संरिण मी
माझ्या ढालीने करत होतो. त्यामुळें ते बाण त्यािर आपटून खाली पडत होते. त्यानंतर मी बाणांचे
ढग तयार के ले ि त्यात रामाचे घोडे आवण सारथी ह्ांना बंद के ले. ते पाहून त्याने पुन्हा दैिी
आयुधांचा िापर करण्यास सुरूिात के ली. त्या कातविीयावजुवनाचा िध करणारा माझा गुरूने
माझ्यािर त्याची खास शस्त्र िापरण्यास सुरूिात के ली. त्याने टोळासारख्या ददसणार्या छोट्या
बाणांचा उपयोग करणऩ्यास सुरूिात के ली. त्यामुळे माझे घोडे, सारथी आवण रथ सगळे भरून
गेले. ते लहान बाण रथाच्या चाकात, त्याच्या आंसात, घुसल्याने रथ हलेनासा झाला. ते पाहुन
मी मोठे बाण त्याच्यािर थेट मारण्यास सुरूिात के ली त्यामुळे माझा गुरू रक्ताने घायाळ झाला.
त्याच प्रमाणे मी त्याच्या बाणाने बेजार झालो होतो. त्यानंतर संध्याकाळ झाली. सूयव पवश्र्चमेकडे
खाली सरकू लागला तेव्हां ररिाजानुसार आम्ही त्या ददिसाचे युद्ध थांबिले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे चौर्यांऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे पंच्याऐंशी
वभष्म पुढे सांगत असतात, चौथ्या ददिशी आमचे द्वंद्व पुन्हा सुरू झाले. त्यांच्या चपळ
रथािर स्िार झालेले माझे गुरू राम, पुन्हा बाणांचा िषावि सुरू करतात. माझा सारथी त्यामुळें
बािचळू न जातो. त्याचा तोल जातो, त्यामुळें मला काळजी िाटू लागते. तो पूणवपणे बेशुद्ध झाला
होता. त्या मुळें त्याचा मृत्यू होतो. मला वभती िाटू लागली होती. मी त्याच्या मृत्यूमुळें खच्ची
झालो होते तेव्हां रामाने माझ्यािर पुन्हा हल्ला के ला. त्याचे बाण म्हमजे सािात मृत्यू होते.
त्याच्या बाणांने मला खोल जखमा झाल्या होत्या. मला िणभर िाटले आता माझा मृत्यू येऊन
ठे पला आहे. रामाने विजयाच्या आरोळ्या ठोकण्यास प्रारंभ के ला. मी त्या मारामुळें जवमनीिर
पडलो. भागाविाच्या आनंदाला पारािार नव्हता. पुन्हा अंबा जोरजोरांने टाळ्या िाजिायला
लागली. मला पडलेला पाहून माझ्या बरोबर आलेले कौरि (कु रु घरातील माणसे) अस्िस्थ झाले
होते. मी जवमनीिर आडिा पडलो होते, मी पावहले कीं, आठ ब्राह्मण ज्यांचे तेज सूयावसारखे होते,
माझ्या भोिती ररं गण करून उभे होते. मला त्यांचा आधार वमळाला होता. मला त्यांनी
पकडल्यामुळें मी जवमनीिरून उचलला गेलो होतो. मला ते हिेत धरून होते. ते माझ्या डोळ्यांिर
पाणी लशंपडत होते. ते मला पुन्हा पुन्हा सांगत होते, घाबरू नकोस. तुझा अंती जय होईल. त्या
त्यांच्या िागण्यामुळे मला पुन्हा जोर आला. मी चटकन उठलो, मी पहात होतो कीं, माझी आई
भावगरथी वजने माझे सारथ्य के ले होते जेव्हां माझा सारथी मेला होता, मी वतची प्राथवना करु
लागलो. मी माझ्या वपतरांची आठिण करत राहीलो. त्या पररवस्थतीत मी मला सािरत रथात
चढलो. माझी आई त्या रथाचे संरिण करत होती. त्यातील सगळी आयुध आवण शस्त्रं वतने
संरवित के ली होती. मी हात जोडू न वतला विनंती के ली कीं आता वतने जािे. त्यािर ती वनघून
गेली. त्यानंतर मी स्ितः माझे घोडे हाकू लागलो. त्या अिस्थेत मी रामाबरोबर लढत राहीलो.
तो ददिस संपत आला होता. त्यान त्िेषात मी रामािर एक जबरदस्त िार के ला. त्याच्या
फटक्याने त्याची धनुष्यािरील पकड सैल झाली. तो जवमनीिर गुडर्घयांिर पडला. बेशद्ध
ु झाला
होता. तो सोन्याची नाणी उधळणारा भागवि अशाररतीने पडल्यािर आकाशात काळी ढग जमू
लागली आवण जोराचा रक्ताचा पाऊस सुरू झाला. अशवन कोसळू लागले. सगळी पृथ्िी हादरून
गेली होती. आकाशातील सुयाव ढगांनी झाकला होता. िारे जोरांने िाहू लागले, वगधाडं, कोल्हे
ओरडू लागले. वितीजािर कोल्हे ओरडतांना ददसू लागले. माणसांने िाजिलेली ढोलकी ऐकू येऊ
लागली. त्यांचे न सहन होणारे ककव श्य आिाज कानात वभडू िागिे. रामाने पृथ्िीला किटाळले
होते. तो अजून बेशुद्धच होता. ती सगळे अशुभ लिणं मला जाणित होती. ते मी अवनभित
असतांना अचानकपणे राम उठले. माझ्या जिळ आले, त्याने माझ्याशी पुन्हा युद्ध सुरू के ले. मी
त्याना अडित राहीलो. त्यांचा क्रोध विलिण होता. तो महान ब्राह्मण उभे होते, त्यांची हालत

फारच िाईट झाली होती. त्यांचा राग मात्र आिरला नव्हता. ते पहात असतांना मी एक बाण
घेतला, त्यांच्यािर फे कला पण रामाने तो िार उलटिला. ते पूणव शुद्धीत होते. सूयावची तबकडी
हिेतील धुळीमुळें अंधूक झालेली होती. हिेत मंद िारा िहात होता. संध्याकळ होणार होती.
संध्याकळचा सुखद करणारा िारा िहात होता. त्या ददिशीची लढाई संपली होती. पुन्हा उद्या
सुरू होण्यासाठी. असें तेविस ददिस चालू होते.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे पंच्याऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे श्यांऐंशीिा
वभष्म पुढे सांगत होते, झोपण्या आधी मी सगळ्या ब्राह्मणांना, ऋषींना, देितांना आवण रात्री
संचार करणार्या शक्तींना िंदन करून माझ्या शय्येिर आडिा झालो. त्या एकांतात मी विचार
करत होतो. बरे च ददिस हा संग्राम चाली आहे माझ्यात आवण रामात, मी त्यांना हरिू शकत
नाही. जर मी समथव असेन तर देि मला ह्ा रात्री मागवदशवन करतील. माझे शरीर बाणांच्या
जखमांनी भरलेले होते. त्या रात्री ज्या ददव्य ब्राह्मणांनी मला आधी उचलून धरले होते ते सगळे
ब्राह्मण मला ददसू लागले. अरे दुयोधना, ते एक स्िप्न होते. ते त्या स्िप्नात येऊन मला म्हणाले,
"अरे कु रु घराण्याच्या िारसा, अरे गंगापुत्रा, तू घाबरू नकोस, आम्ही तुझे संरिण करत आहोत.
तो जमदाग्नीचान मुलगा तुला कधींच परावजत करू शकणार नाही. तू भरत िंशाच्या त्याला
अखेरीस हरिणार आहेस. तुझ्याकडे एक आयुध आहे ज्याचे नांि आहे, प्रस्िप, ते ब्रह्माचे आहे. ते
फक्त दैिी उजेनेच कायवरत होते. त्याची माहीती तू ह्ा जन्मात विसरला आहेस पण आमच्या
कृ पेने त्याचे ज्ञान तुला आता होईल. प्रस्िप ह्ा आयुधाचे ज्ञान कोणालाच आज नाही, अगदी
रामालासुद्धा नाही. त्या आयुधाची आठिण करत रहा. म्हणजे ते तुला आठिेल. त्याचा उपयोग
कर लढतांना. तुझ्या तपस्येमुळें ते तुला आपसुकपणे प्राप्त होईल. तरी रामाला तू ठार मारू
शकणार नाहीस. तरी त्याचा उपयोग के ल्याने तुला पापसुद्धा लागणार नाही. मात्र तो प्रस्िपाच्या
प्रभािामुळे घाढ वनद्रेत जाईल. जसा मेला आहे. त्यामुळे तो हरेल तुझ्यापुढे. त्यानंतर दुसरे एक
आयुध आहे ज्याचें नांि आहे, संिोधन, त्याचा उपयोग करून तू रामाला शुद्धीिर आणू शकवशल.
आता जे सांवगतलेते लिात ठे ि आवण त्याचा उपयोग उद्याच्या लढाईत कर. आमच्या दृष्टीने
झोपलेला अथिा मेलल
े ा सारखेच असते. असें सांगून ते एकसारखे ददसणारे तेजस्िी आठ जण
अदृष्य झाले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे श्यांऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे सत्त्याऐशीिा
वभष्म पुढे सांगत असतो, ती रात्र संपली, मी उठलो, मी त्या स्िप्नाचाच विचार करत होतो.
आमच्यात हरददिसाप्रमाणे पुन्ही लढई सुरू झाली. ती भयंकर होती, ते युद्ध पहाणार्यांच्या
अंगािरील के स उभे राहीले होते. नेहमी प्रमाणे तो भाणांचा िषावि करत होता ि मी ते परत
करत होतो. रामांने रागात इं द्राच्या िज्रासारखा प्रभािी बाण माझ्यािर फे कला. तो यमाच्या गदे
सारखा शक्तीमान होता. तो माझ्या अंगािर िेगांने आला, त्याच्या प्रभािामुळे सगळीकडे आग
पसरली होती. त्याच्या फटक्याने मी खाली माझ्या खांद्यािर पडलो. माझ्या सिांगािर रक्त
पसरले होते. त्यानंतर उठू न मी एक विषारी बाण त्याच्यािर मारला. तो त्याच्या कपाळाला
लागला. त्यामुळें वचडलाल्या माझ्या गुरूंने एक भयंकर सािात मृत्यू असा बाण माज्यािर मारला.
ते बाण माझ्या छाती िर लागले. त्यामुळें तो बेहोष झाला. राम थरथरा कापूं लागला. ते पाहून
त्यांचा वमत्र महान बैरागी, तपस्िी अदक्रतव्रण त्याला वमठी मारतो. त्याचे सांत्िन करत असतो.
त्याचा जोम िाढिण्याचा प्रयत्न करत असतो. भागविाला फार क्रोध आला होता. त्याला तो
अपमान िाटला होता. त्यांने ब्रह्मास्त्र काढले, त्याला चुकिण्यासाठी मी त्याच ताकदीचे दुसरे अस्त्र
काढले. ती दोन अस्त्र एकमेकांना टक्कर देत होती. ती चमकू लागली. ती माझ्या ि रामाच्या पयंत
पोहोचू शकत नव्हती. त्यांच्या प्रभािामुळें सगळे प्रावणमात्र ओरडू लागले होते. त्यांचा त्रास
ऋषींना, गंधिांना, देिांना होऊ लागला होता. पृथ्िी हादरून गेली होती. आकाशात त्यांचे तेज
ददसत होते. वितीजािर धूर पसरला होता. सगळे प्राणी त्यांच्या जागा सोडू न बाहेर आले होते.
जगातील देि, रािस, असुर, यि असें सगळे काळजी करू लागले होते. त्यािेळी प्रस्िप िापरािे
असें मला िाटू लागले. अरे दुयोधना, मी प्रस्िप ब्रह्माच्या परिानगीने उपयोगात आणण्याचे
ठरिलेसद्ध
ु ा. त्यांचे मंत्र अचानकपणे मला आठिू लागले.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे सत्त्यांऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे अठ्ठ्ठ्यांऐंशी
वभष्म सांगत असतात, माझ्या मनाने वनवश्र्चत के ले कीं, ते प्रस्िप िापराियाचे,
आकाशातून खोल असा आिाज मला ऐकू येऊ लागला. तो आिाज मला बोलला, अरे कु रीलाच्या
िंशजा, ते िापरू नकोस. ते ऐकत असतांना सुद्धा मी प्रस्िप रामािर नेम धरून ठे िले होते. तेव्हां
नारद तेथे मला बोलले, ते पहा देि तेथे तुझ्याकडे पहात आहेत. तेसुद्धा तुला प्रस्िपाचा िापर रू
नकोस असें सांगत आहेत, ते तुला समजत नाहीं कां? त्याचा नेम लािू नकोस. भागवि ब्रह्माच्या
योग्यतेचे आहेत, त्यांच्यािर हे िापराियाचे नसते. ते ऐकल्यािर मी ते न िापरण्याचे ठरिले.
मग मी पुन्हा ब्रह्मास्त्र काढले. त्यािेळी राम ओरडू न बोलले मी हे काय करत आहे, मी हरलो आहे.
त्याना त्यांचे वपतर ददसू लागले. ते रामाचे सांत्िन करत होते. ते त्याला बोलले, "अरे वभष्माशी
लढण्याचा असा आतताईपणा तू कराियाला नको होतास. तो भृगूकुळाचा आहे ह्ाचा तुला विसर
पडला कां"? कांहीं कारणा साठी तुला शस्त्र हातात र्घयाियाला सांवगतले होते, त्याची तू मयावदा
ओलांडली होतीस. ही तुझी वभष्मशी लढाई शेिटची असेल. ह्ापुढे तू शस्त्र हातात घेणार नाहीस.
ह्ापुढे तू तपस्या करत असवशल कारण तेंच तुझे शस्त्र असेल. सगळे देिसुद्धा वभष्माला शांत
करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते त्याला सांगत आहेत की, राम त्याचा गुरू आहे ि गुरूशी कोणी
लढत नाही, ते वशष्टाचाराच्या ि नैवतकतेच्या विरुद्ध आहे. अरे गंगापुत्रा जा आवण तुझ्या गुरूला
िंदन कर ि त्याची िमा मांग कारण तू तुझी मयावदा ओलांडला आहेस. आई, वपता ि गुरू
ह्ांच्याशी लढणे नैवतकतेच्या मयावदेत येत नाही. त्यांना फक्त मान द्याियाचा असतो. कारण त्यात
कोणी कमी अथिा ज्येष्ठ ठरत नाही. ते भागाविाला सांगतात, अरे वभष्म शंतनुचा मुलगा एक िसु
आहे, त्याला तू कसा हरिणार"? अशाररतीने आम्हा दोघांना आमच्या जागा सांवगतल्या गेल्या ि
ते द्वंद्व थांबिण्याचे इशारे ददले गेल.े
त्याच प्रमाणे कुं तीची मुलं देि आहेत. त्यातील अजुवन सािात इं द्र आहे. त्यांना कोणी मारू
शकत नाही. पण तो वभष्माला मारू शकतो दुसरा कोणीही नाही असें संकेत आहेत.
वभष्म पुढे सांगतो, अशाप्रकारे रामाच्या वपतरांनी सांवगतल्यानंतर राम त्यांना बोलतो,
मी हे युद्ध सोडू शकत नाही. कारण तसे माझे ब्रीद आहे. मी आता पयंत कधी द्वंद्व मध्येच सोडलेले
नाही. तुमची तशी इच्छा असेल तर वभष्माला माघार र्घयाियाला लािा. ते ऐकल्यािर त्यांचे
वपतर ज्यांचे प्रमुख होते रुचीक माझ्याकडे आले. त्यांच्या बरोबर नरद सुद्धा होते. मला म्हणाले,
युद्ध आत्ताच्या आत्ता थांबि. हा ब्राह्मणांचा हुकू म आहे. िवत्रयानी तो मानाियाचा असतो. मी
त्यांना बोललो, मीसुद्धा शपथ बद्ध आहे, माझी शपथ आहे कीं मी कधीही युद्धात माघार घेणार
नाही. मी माझी शपथ कोणत्याही कारणासाठी मोडू शकत नाही. तो माझा हट्ट पाहून सगळे देि

ि माझी आई त्या रणभूमीिर अितरले. मी मात्र माझी आयुध धरून तसांच उभा रावहलो होतो.
ते रामाला विनंती करतात की, खरा ब्राह्मण दयाळू असतो. म्हणून तू त्याला िमा कर ि युद्ध
सोड. मोठ्याने नेहमी लहानांना िमा कराियाची असते. ते बोलत असतांना अशाररतीने
रणभूमीिर उभे होते कीं, आम्ही दोघे लढू शकत नव्हतो. रामाच्या वपतरांनी त्याला त्याची आयुध
आिराियाचा हुकू न के ला. तुम्ही दोघे एकमेकांना मारू शकणार नाहीत कारण ते विधीत ददलेले
नाही. मला ते आठ िसु (ब्राह्मण) आकाशात ददसत होते त्यांचे तेज सुयावसारखे होते. ते मला
बोलले, "अरे वभष्मा, आता तू रामाला जाऊन भेट ि सलोखा कर कारण गुरूच्यापुढे नमणे हेंच
वशष्याचे कतवव्य असते. स्िताच्या शब्दा पेिा जगाचे वहत जास्त महत्िाचे असते ह्ा तत्त्िाचा
तुला विसर कसा पडला"?
मी जखमांने भरलेला होतो तरी कसा बसा रामाकडे गेल,े त्याची पुजा के ली. राम
माझ्याकडे पहात वस्मत करत बोलले, तुझ्या सारखा िवत्रय जगात दुसरा नाही. ह्ा द्वंद्वाच्या
वनवमत्ताने मला तुझ्या वहम्मतीचा अंदाज आला. मी तुझ्यािर प्रसन्न आहे. जा त्या काशीच्या
राजकन्येस माझ्याकडे घेऊन ये. वतला पाहून ते बोलले, तेथे असलेल्या सगळ्यांच्या समि,
त्यांच्या बोलण्यात ददलवगरी ि खेद जाणित होते.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे अठ्ठ्ठ्यांऐंशीिा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे एकोणनव्िदािा
राम वतला बोलतात, "अहो काशीनरे श कन्या, तुझ्या नजरे समोर मी वभष्माशी तुझ्यासाठी
लढलो. माझ्या कु ितीप्रमाणे मी माझी बाजी लािली ते तू पहात होतीस. मी उत्तमोत्तम शस्त्र,
आयुधं आवण अस्त्र िापरून लढलो ह्ाबद्दल तुला शंका करण्याचे कारण नसािे. परं तु, मी त्याला
बाद नाही करू शकलो ते तू पावहले आहेस. ह्ापेिा जास्त मी कांहीं करू शकणार नाही. माझा
नाइलाज झाला आहे ते सुद्धा तू प्रत्यि पहात आहेस. तू तुझ्या मागावने जािेस असे मला िाटते.
तुला जे कराियाचे आहे ते तू कर. मी तुझ्यासाठी दुसरे कांहीं करण्यायोग्य असेल तर ते सांग.
मला िाटते तू ह्ा वभष्माच्याच आधाराने जगािे. कारण तुला दुसरा कोणताही आधार उरलेला
मला ददसत नाही. वभष्माने एकापरीने मला हरिले आहे. ते बोलल्यानंतर तो महाऋषी गप्प
बसला. ते ऐकल्यािर ती स्िावमनी रामाला बोलते, अहो पवित्र मुनी, तुम्ही म्हणता ते मला पटते
कीं, हा वभष्म फार बुद्धीमान आहे ि शस्त्रविद्येत प्रिीण आहे. तो देिांनासुद्धा हरलू शकतो. आपण
मला मदत करण्याचा जो प्रयास के ला आहे त्याबद्दल मी आपले कसे आभार मानािे ते मला
समजत नाही. आपण विविध श्स्त्र, अस्त्र आवण आयुधांचा उपयोग के ला ते सगळे मी पावहले.
माझ्याबाबत बोलाियाचे तर मी ठरिले आहे कीं, मी पुन्हा माझ्या वपत्याकडे जाणार नाही अथिा
सल्िाकडेसुद्धा जाणार नाही. ह्ा वभष्माचा आधार घेण्याचा प्रश्र्नच उद्भित नाही. कारण हा
मनुष्य नीच आहे. मी िैराग्य धमावने माझे पुढील जीिन व्यतीत करणार आहे. असे िैराग्य की,
ज्यामुळें मला एकददिस ह्ा हलकट माणसाचा िध करता येईल इतकी शक्ती प्राप्त होईल. तो
दकतीही सूर असला तरी मी त्याला मारणार आहे ि माझे हे िचन मी तुम्हाला आज देत आहे. ते
ऐकल्यािर राम त्याच्या साथीदारांसह वनघून जातो. संतापाच्या भरात अंबा माझा नाश
करण्याची प्रवतज्ञा घेत.े वतचे म्हणणे असें कीं, मी तीला स्पशव के ला जेव्हां वतला वतच्या
बवहणींबरोबर मी माझ्या रथात घेतले. असें करणे खर्या ब्रह्मचयावस शोभत नाही. वतच्या मते मी
ब्रह्मचारी सुद्धा नाही कारण िेदांतील िचनांप्रमाणे जो पुरूष वस्त्रयांबद्दल आत्यंवतक सन्मानाची
ि आदराची भािना बाळगतो तोंच ब्रह्मचारी समजला जातो परं तु, मी ज्या प्रकारे त्या वतघींना
रथात घेऊन पोबारा के ला हे ब्रह्मचयावचे लिण नाही. खरा ब्रह्मचारी असे कधीच करणार नाही.
माझे ते िागणे भ्रष्ट िवत्रयासारखेच होते. म्हणून मी वतच्या दृष्टीत एक नीच माणूस आहे ि माझा
नाश होणे क्रमप्राप्त आहे. ती पुढे म्हणाली, भागविाला एक भ्रष्ट िवत्रय ठार मारता आला नाही
ह्ांत त्यानीसुद्धा त्यांचे िचन पूणव के ले नाही. अबा भागाविाला सांगते कीं, मी दाखितो तसा
पवित्रसुद्धा नाही. कारण पवित्र पुरूष अशा िाह्ात गोष्टी कदापीही करणार नाही. अशाररतीने
ती वतची नाराजी मोठ्याने बोलत व्यक्त करते. भागवि ते ऐकू न कांहीं न बोलता तेथून वनघून
जातात, जेथून ते आले होते त्या महेंद्र पिवताकडे प्रयाण करतात. मी माझ्या रथात चढतो, माझे

ब्राह्मण माझी स्तुती करत होते. त्यानंतर मी राजधानीकडे आलो. तेथे सत्यितीला सगळे जे घडले
ते सांवगतले. वतने मला शुभेच्छा ददल्या. त्यानंतर मी माझे हेर लािले त्या अंबािर लि
ठे िण्यासाठी असें कीं वतला त्याची खबर लागणार नाही. ते माझे वहतलचंतक हेर वतच्यािर पाळत
ठे िून होते. वतच्या सगळ्या हालचाली मला समजत होत्या. ती कोठल्या अरण्यात काय करते ते
सगळे मला समजत होते. ती साध्िी अंबा अरण्यात गेली तपस्या करण्यासाठी. घोर तप वतने
आरं भले होते. ती एकटी, ब्रह्माच्या स्मरणात आपला समय घालित होती. ते पाहून मला वतची
काळजी िाटू लागली. मी तसेंच तप के ले होते ि म्हणून मला कोणीही िवत्रय हरिू शकत नव्हता,
ते तप वतने आरं भलेले होते. ते पाहून अस्िस्थ झालेली मी नारदांना भेटतो. व्यासऋषीलासुद्धा
वभटलो. वतच्या बद्दल बोललो. ते मला बोलले काशीनरे शाच्या कन्येसाठी मी शोक करू नये. ते
वतचे प्राक्तन आहे. ती एक अप्सरा आहे. ती सामान्य स्त्री नाही. वतच्या घोर तपस्येने मी जास्त
घाबरलो होतो जेिढा कधी युद्धाच्या गोष्टींने सुद्धा घाबरलो नव्हतो. स्त्रीची शक्ती सािात अंबेची
असते हे मी जाणून होतो. यथािकाश वतने असें तप आरंभले जे फार अिघड असते. मी जाणतो
कारण, ती सगळी मी एके काळी के ली होती. उपाशी पोटी, कृ श झाली होती, वतच्या डोक्यािरील
के स अव्यिवस्थत असें लपंजारलेले झाले होते, जटा झाल्या होत्या. अंग मातीने भरलेले होते. ती
बहुधा हिा खाऊन रहात होती. एका जागी उभी राहून ती ध्यानस्थ रहात रहात होती. तसे एक
िषव गेले. त्यानंतर ती यमुना नदीत उभी राहून ध्यान करू लगली होती. वतचा माझ्यािरील राग
यलत्कं वचतही कमी झालेला नव्हता. नंतर एका पायाच्या बोटांिर उभी राहून ती ध्यान करत
होती. ददिसातून फक्त एक पान खाऊन ती रहात होती. अशी बारा िषव गेली. वतच्या घोर तपस्येने
स्िगवसुद्धा तापला गेला. वतचे आप्त सुद्धा वतच्यािर नजर ठे िून होते परंतु ती त्यांचे एक ऐकत
नव्हती. कोणत्याही मागावने वतला त्या तपस्येपासून दूर करू शकत नव्हते. त्यानंतर ती ित्सभूमी
कडे गेली. जेथे वसद्ध आवण चरण रहातात. तेथे उच्च दजावचे पवित्र तपस्िी असतं. तेथील पवित्र
पाण्यात स्नान ती करत असे. ती वतच्या मजीनुसार इतरत्र भटकत असें. त्यानंतर ती विविध
ऋषींच्या आश्रमांना भेट देऊ लागली. त्यात नारद, उलुक, च्यिन ह्ांचे आश्रम होते त्यावशिाय
ती ब्रह्माच्या तीथवित्र
े ी सुद्धा जात होती. ती प्रयागला गेली होती. तेथे देिांचे यज्ञ होत असें ते
रठकाण होते. त्यानंतर ती त्या पवित्र िनात गेली ज्याला भोगिती म्हणून ओळखतात. तेथे
कु वशकाचा मुलगा विश्र्िावमत्र ह्ाच्या आश्रमाला गेली. त्यानतर मांडव्य, वद्ववलप, रम्हरद, गगव
अशा रठकाणी ती गेली. तेथे ती अर्घयव िाहून पुजा करत होती. ते करत असतांना वतचे तप चालूच
होते. एकदा माझी आई गंगा वतला बोलली कीं, "एिढे मनाला कां लािले आहेस माझ्या
िागण्याचे? मला सांग तुला काय. सलते आहे"? अंबा वतला बोलली हात जोडू न, "त्या भागविाला
वभष्माने हरिले आहे, त्या वभष्माला मला ठार माराियाचे आहे. असा िवत्रय मला घडिाियाचा
आहे जो त्या वभष्माला ठार मारील. शस्त्र, अस्त्र आवण आयुधाने जो मरत नाही तो तपस्येने जरूर
मारला जाईल. मी त्यासाठी पृथ्िीिर भटकत आहे. एक ददिस मी त्याला ह्ा नाही तर त्या

स्िरुपात ठार मारणार आहे". ते ऐकू न गंगा वतला बोलते, "अग मुली, तुझे हे िागणे विकृ त आहे.
तुझी ती इच्छा कधीच पुरी होणार नाही. तू आता फार अशक्त झाली आहेस. अशा ध्येयाचा सतत
विचार करत तू जर मेलीस तर तू एक छरा होवशल ज्यात फक्त पािसाळ्यात पाणी असेल. त्या
झर्याचा मागव िळणा िळणाचा असेल. तुला सगळे प्राणी घाबरतील, तुझ्या पयंत कोणी पोहोचू
शकणार नाही. असें सांगून माझी माता हसली. ती म्हणाली तुझ्या भयानक लहंस्र प्राणी जसे
मगरी, सुसरी िािरत असतील. असे सांगून गंगा वनघून गेली. त्या गंगेच्या बोलण्या कडे दुलवि
करत ती पुन्हा निीन तप करण्यास प्रारंभ करते. ती संपूणव अन्न त्याग करते. कधी आठ महीने तर
कधी दहा मवहने ती तसे उपिास करत होती. पुन्हा ती तीथवयात्रा करू लागली. ती पुन्हा
ित्सभूमीला येते. तेथे ती मरते ि एक झरा बनते. गंगेने सांवगतले तसेंच त्या झर्याचे स्िरुप होते.
मला फार िाईट िाटले. त्या झर्यात भयंकर सुसरी होत्या. त्यात वतच्या घोर तपस्येमुळे फक्त
अधी झरा झाली ि उरलेली ती स्त्री रुपातच रावहली.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे एकोण नव्िदािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे नव्िदािा
वभष्म पुढे सांगतात, ित्सभूमीत तो झरा उत्पन्न झाल्यामुळें तेथे असलेले संन्यासी एकत्र
होतात ि वतला विचारतात कीं, वतला काय कराियाचे आहे. ते विचारल्यानंतर ती त्यांना सांगते,
मी घोर तपस्या करत आहे कारण मला वभष्माचा िध कराियाचा आहे. त्याने माझे जीिन बरबाद
के ले आहे. माझी िैिावहक जीिन त्याने उध्िस्त के ले आहे त्यासाठी मी त्याला अद्दल घडिणार
आहे, म्हणजे पुढे कोणीही पुरूष बाईशी अशाप्रकारे िागणार नाही. त्या पुरूषाला बायकांबद्दल
आदर भाि नाही. तो बाईला उपभोग्य िस्तु समजतो म्हणून त्याला मी शासन करणार आहे, तो
माझा वनधावर आहे. तो नीच पुरूष स्िताला कु वलन िवत्रय समजतो परं तु, प्रत्यिात तो भ्रष्टाहूनही
भ्रष्ट िवत्रय आहे. त्याने त्याच्या गुरूचा अपमान के ला आहे अशा पुरूषाचा नाश होणे आिश्यक
आहे. त्याची चांगलीच खोड मोडणार आहे मी. त्यासाठी मी हे सगळे करत आहे. मी त्याच्या
नाशासाठी अध्यावत्मक सामथ्यव कमािण्यासाठी हे तप करत आहे, मला मोि नको आहे आता
त्याचे नंतर पाहीन. एकदा वभष्म मारला गेला युद्धात, त्याच्या िेत्रात, मग मला शांती वमळे ल.
हा माझा वनधावर आहे. त्याच्या मुळें माझे ध्येय माझी मवनषा, माझे जीिन बरबाद झाले त्याला
मारण्याचा मला िवत्रय न्यायाने अवधकार पोहोचतो. मला त्यापासून कोणी अडिू शकणार नाही.
त्याला मी मारणार हे वनवश्र्चत त्याची आई त्याला िाचिण्याचा प्रयत्न करते पण मी वतलासुद्धा
जुमानत नाही. असेल मोठी गंगा, माझ्याकडे वतला गिताच्या काडी इतकीसुद्धा दकमत नाही. हे
सगळे स्िगावतील पुंड आहेत, चुकून पृथ्िीिर आले आहेत. त्याने मला ना स्त्री ना पुरूष असें के ले
आहे. त्याची त्याला वशिा होणार मी काशीनरेशाची राजकन्या आहे ि माझा तो न्याय असेल.
त्याच्याशी लढण्यासाठी मला पुरूषपण हिे आहे. मला दुसरे कांहीं सांगू नका. जर तुम्ही मला
कांहीं मदत करू इवच्छत असाल तर ते कसे होईल ते पहा. वतचे बोलणे महादेिाची उमा ऐकते.
ती वतच्या अधवनारी रुपात वतच्या पुढे त्या सगळ्या ऋषींच्या समि अितरते. वतला पाहून अंबा
वतच्या पाया पडते ि वतच्याकडे िर मांगते कीं, ती कधीतरी पुरूष होईल ि वभष्माचा िध करील.
रुध्र वतला तसा िर देतो. त्यािर ती त्याला विचारते, ते कसे शक्य होईल? मी बाई असून
पुरूषांशी युद्धात कशी लजंकेन? तरी मी मानते कीं ज्या अथी तुम्ही मला िर ददला आहे मी
कोणत्या तरी प्रकारे त्याचा िध करणार हे मी समजले. तो िृषभदेि वतला बोलतो, "मी एकदा
बोललो म्हजे तसे होणार. वभष्म तुला हातसुद्धा लािू शकणार नाही. तू त्याला मारणार हे
वनवश्र्चत. तुला पौरुष्य प्राप्त होईल ि त्या रुपात तू त्याला ठार मारवशल. त्या पुरूष अितारात तू
तुझ्या ह्ा जन्माच्या सगळ्या गोष्टी स्मरू शकवशल. तुला निीन शरीर वमळे ल जे तुला त्याचा िध
करण्यासाठी जरूरीचे असेल. तू द्रुपदाच्या घरात जन्म घेवशल. तू महारथ होवशल. तू युद्धकलेत
वनष्णात होवशल. तुझे भले होणार आहे, मुली तुझी कामना योग्य कारणासाठी आहे म्हणून तुला

माझे सहाय्य सदैि असेल. मी जे सगळे आता बलत आहे ते सगळे तसेंच होईल. तू जन्माने स्त्री
असवशल परं त,ु कांहीं काळानंतर तुझे रुप बदलून तू पुरूष होवशल. शंकराचा तो अितार ज्याला
कपदीन म्हणून ओळखतात, ज्याचे वचन्ह आहे िृषभ, वतच्या पुढून अंतधावन पाितो. ते सगळे
तेथील ऋषींच्या सािीने होत असते. तें ऐकल्यािर ती काशीनरे शाची कन्या मोठ्या वनरधाराने
िनातील लाकडे गोळा करते ि त्यांची वचता बांधते. ते यमुना नदीच्या तीरािर होत असते. त्या
वचतेला ती अग्नी देते ि त्यात वशरते. ती बोलते मोठ्याने कीं, "मी वभष्माचा नाश करण्यासाठी हे
करत आहे".
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे नव्िदािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे एक्याण्णिािा
दुयोधन वभष्माला विचारतो, "अहो आजोबा, मला सांगा प्रथम मुलगी जन्मल्यािर मुलगा
कशी होतो"? तो शूरिीर योद्धा सुद्धा कसा होतो.
वभष्म सागतात, द्रुपदाच्या ज्येष्ठ पत्नीला संतान नसते. त्या काळात राजा द्रुपद शंकराची
मोठी भक्ती करत असें अपत्य िाहािे म्हणून. त्याच िेळी तो माझ्या नाशाचासुद्धा विचार करत
असतो. त्यासाठी तो मोठे व्रत करत असतो. त्या कारणांने तो महादेिाला करुणा मागत असें कीं
त्याला अपत्य व्हािे. ते अपत्य मुलगा असािा, ते मुलगी नसािे. देिाला ते विनंती करत असतो
कीं, वभष्माचा पराभि करणारा पुत्र मला दे. तसे व्रत करत तो राजधानात असतो त्याच्या. त्याला
महादेि प्रसन्न होतात ि सांगतात तुला एक मुलगी होईल जी मुलगा होईल ि तुझी इच्छा पूणव
करील. द्रुपद त्याच्या पत्नाला सांंंगतो महादेिाचा कौल काय आहे. त्यांना प्रथम मुलगी होईल ि
नंतर ती मुलगा होईल. ते ऐकू न राणीला आश्र्चयव िाटते. राजािराणीला सांगतो कीं, त्याने पुन्हा
पुन्हा तशी विनंती के ली की मला पक्त मुलगा हिा पण शंकर त्याला तेंच सांगत रावहले कीं, त्यांना
प्रथम मुलगी होईल नंतर ती मुलगा होईल. यथािकाश वप्रशताच्या मोठ्या राणीला ददिस
रहातात. भाग्यात जे ददले आहे तेंच होते त्याप्रमाणे वतला एक कन्या रत्न प्राप्त होते. मला ते
नारदाने सांवगतले. अरे कु रु िंशाच्या गंगापुत्रा तुझा मारे करी जन्मत आहे द्रुपदाच्या िाड्यामध्ये.
द्रुपद त्याच्या बायकोचे सगळे डोहाळे पुरितो मोठ्या प्रेमांने. यथािकाश राणी एक सुंदर कन्यारत्न
जन्माला घालते. कन्या झाले हे न समजल्यामुळें राणी पुत्र झाला असें समजून आनंदात राजाला
सांगते कीं, त्यांना हिा असलेला पुत्र जनमला आहे. त्याप्रमाणे राजा शंकराचे आदेशानुसार त्या
कन्येसाठी मुलाचे संस्कार करतो. ते असे के ले जाते की ती मुलगी नसून खरोखरच मुलगा आहे.
ती मुलगी आहे हे कोणालाही सांवगतले जात नाही. ते एक गुपीत असते. राजाचा त्याच्या दैितािर
पूणव विश्र्िास होता ि त्या प्रमाणे तो ते करत होता. ती मुलगाच आहे असे समजूनच सगळे
व्यिहार त्या बालकाबाबतचे के ले जात होते. त्या बालकाचे नांिसुद्धा वशखंडी असें ठे िले गेले.
परं तु, मी फक्त जाणत हतो कीं ते मुल स्त्री आहे. बाकी कणाला ते माहीतक नव्हते. माझे हेर मला
सगळी माहीती पुरित होते. मला समजले कीं ती साध्िी अंबा, माझा मृत्यू जन्मला आहे.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे एक्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे ब्याण्णिािा
वभष्म सांगत असतो, द्रुपदाने फार काळजी पूिवक सगळी व्यिस्था के ली होती. वतला
मुलांसारखे पेहरे ाि, वशिण ददले जात होते. वतला शस्त्रविद्या वशकिली जाते. ती द्रोणांची वशष्या
होते. त्यावशिाय मुलींच्या कला जसे वचत्र काढणे, रं गिणे सुद्धा वशकिले जात होते. त्यानंतर
राणी द्रुपदाला सांगते कीं, आता आपला मुलगा मोठा झाला आहे तेव्हां त्याच्यासाठी उपिर कन्या
शोधािी. द्रुपद राणीला सांगतो कीं, शीिाने ददलेल्या शब्दाप्रमाणे त्याने सगळे के ले आहे आता
वतच्यात के व्हां ललंगभेद होतो ते पहाियाचे आहे. त्यािर राणी त्याला बोलते, आपण सांगता ते
खरे च असणार, वत्रनेत्र जे सांगतात ते खरे होते, त्या नंतर ती राजाला सांगते कीं, त्याने वतचे
ऐकािे ि नंतर जे त्याला योग्य िाटेल ते करािे. त्या वििाहाची व्यिस्था चोख करािी. देिांचे
म्हणणे खरे होणार असेल तर जे व्हाियाचे ते त्यािेळी होईल. मला असा विश्र्िास िाटतो.
त्यानंतर राजा ि राणीने वनश्र्चय के ला, त्याप्रमाणे वशखंडीचा वििाह योजला गेला. ते दशरणाच्या
मुलीशी तो वििाह ठरितात. दशणावच्या राजाचे नांि होते वहरण्यिमवन. तो त्याची मुलगी
वशखंडीला देतो. तो एक अवतशवक्तमान राजा होता. तो कोणाच्याने ही लजंकला जाणारा नव्हता.
त्याच्याकडे मोठे सैन्य होते. वििाह ठरल्यानंतर कांही िषावनी वहरण्यिमवनाची मुलगी ियात येते
त्याप्रमाणे वशखंडीसुद्धा मोठा झालेला असतो. वशखंडी त्याच्या बाल ियात वििाह झाल्यानंतर
तो कं वपल्यला येतो. तेथे वहरण्यिमवनच्या मुलीला समजते कीं, वशखंडी वतच्यासारखी एक मुलगी
आहे. ते ती वतच्या दास्याना सांगते. ते ऐकल्यािर वहरण्यिमवनाला फार दुःख होते. तो
पांचालनरे शाला बोलाितो. ते समजल्यािर दशणावच्या राजाला राग येतो. तो द्रौपदाला वनरोप
धाडतो ि बोलाितो. मामला अजून गुप्त ठे िलेला असतो. त्यांची फसिणूक तुमच्या कडू न झाली
आहे हे त्यांना सहन होत नाही असें पांचालच्या राजाला तो सांगतो. तो द्रुपदाला वलहीतो कीं,
तुम्ही आमचा अपमान के ला आहे अशाररतीने आपल्या मुलीचा वििाह माझ्या मुलीशी करिून. ते
कांहीं शहाणपणाचे कृ त्य नव्हते. त्या अपमानाचा मी बदला घेण्यासाठी तुझ्यािर चाल करून
येणार आहे. तुम्हा सगळ्यांचा मी नाश करणार आहे.
अंहा उपाख्यान पिव भाग एकशे ब्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे त्र्यांण्णिािा
वभष्म पुढे सांगतात, ते समजल्यािर द्रुपदाला काय करािे ते समजत नाही. तो समजािणाचे
वलहीतो परं तु, द्रुपदाची ती मुलगीच आहे मुलगा नाही असे वसद्ध होण्याची पाळी आलेली असते.
राजा वहरण्यिमवन त्याच्या वमत्र राजांना वनरोप धाडतो ि त्याची झालेली फसिणून त्यांना
सांगतो ि त्याबद्दल काय कराियाचे त्याबद्दल सल्ला विचारतो. त्यानंतर मोठे सैन्य घेऊन तो
द्रुपदाच्या राज्याकडे वनघतो. असा गुन्हा के ल्याबद्दल ते ठरितात कीं, ते पांचाल देशात जाऊन
द्रुपदाला खेचून काढतील ि त्याच्या जागी दुसरा राजा नेमून द्रुपद आवण वशखंडीना ठार मारतील.
त्याप्रमाणे ते वनघतात. ते द्रुपदाच्या इतर नातेिाईकांना झालेला प्रकार सांगतात. अशा
पररवस्थतीत राजा द्रुपद स्ितः अंभ्रमािस्थेत असतो. त्याला कळत नाही काय करािे. त्याला
येणार्या आपत्तीची कल्पना त्याचे दूत देतात. तो घाबरून जातो. तो त्याच्या राणीला ते सांगतो.
तो वतला सांगतो, माझा भाऊ वहरण्यिमवन मोठे सैन्य घेऊन आपल्यािर चाल करून येत आहे.
आपण मूखव ठरलो आहोत. देिांना आपला शब्द राखला नाही ह्ाबद्दगल ते दोघे त्यांच्या दैिाला
दोष देत असतात. तुझा मुलगा कन्या आहे असे ते सांगत आहेत. ते येऊन मला ठार मारण्याचे
बोलत आहेत. त्यांना िाटते कीं, मी त्यांची फसिणूक के ली आहे. ह्ा मुलामुळे मी मोठ्या संकटात
पडलो आहे. मला सांग काय करािे. आपल्यामुळें राजा दशणावची घोर फसिणूक झाला आहे.
आता आपण काय कराियाचे ते ठरिािे लागेल. त्याला सगळे माहीत असून तो असा बहाणा
करतो कीं, त्याच्या राणींने ती फसिणूक के ली आहे, अशाररतीने दोष राणीिर टाकू न तो स्िताची
सोडिणूक करण्याचे ठरितो. ती मुलगी असून माझ्या राणीने तो मुलगा असल्याची बतािणी
के ल्यामुळे असे झाले असें सांगून तो स्िताची सुटका करणार असतो, दोष राणीिर गेल्यानंतर तो
कारिाई पासून मुक्त होईल ि राणीिर कारिाई होत नाही, असा युवक्तिाद कराियाचे ठरते.
त्यािर त्याची राणी त्याला बोलते.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे त्र्यांण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे चौर्याण्णिािा
वभष्म सांगतो, द्रुपदाची ज्येष्ठ राणी सांगते कीं, वतने राजाला चुकीची माहीती ददली कारण
वतला वतच्या इतर राण्यािर प्रभाि पाडाियाचा होता कीं, वतला मुलगा झाला आहे ि म्हणून ती
तसे खोटे सांगत आली, त्यात राजाचा कांहीं दोष नाही. तसे सांगून वतला वतची राणीिसातील
जागा सुरवित करािियाची होती. मला मुलगी झाली तरी मुलगा झाला असें सांगत आले
आतापयंत असे राणी स्पष्टीकरण देते. ते खरे मानून आपण त्याचा वििाह दशनावच्या मुलीशी
लािला. त्यात राजा द्रुपदाचा कांहीं दोष नाही. दुसरे ती सांगते कीं, महादेिाच्या आवशिावदाचा
विचार करून के व्हातरी कांहीं घडेल ि वतचा तो होईल अशी अपेिा त्यांच्या मनात होती. त्या
देिािरील विश्र्िासामुळें आम्ही स्िस्थ बसलो होतो. ते स्पष्टीकरण राणीने ददल्यािर राजा यज्ञसेन
थोडा शांत होतो कारण ती सगळी स्पष्टीकरणं पटण्यासारखी होती. त्यानंतर राजा द्रुपद त्याच्या
मंत्र्यांना बोलािून राज्याच्या संरिणासाठी आिश्यक त्या सुचना देतो. द्रुपदाची नगरी सुरवित
होती पण येणार्या आक्रमणाच्या दृष्टीने तो ती आणखीन सुरवित करण्याच्या सुचना संबवधत
अवधकार्यांना देतो. ते होत असतांना राजा ि राणी ज्यांना िस्तुवस्थती मावहत होती दोघे फार
दुःखी होतात. त्याला त्याच्या भािाबरोबर युद्ध नको होते. त्यानंतर तो महादेिाची आराधना
करू लागतो. देिाला त्याच्या दुव्याचा विसर पडला काय असें त्याला िाटू लागते. परं तु, तसे कधी
होत नाही. तो सगळ्या वपतरांना अर्घयव देतो ि विनंती करतो की त्यांनी त्याला मदत करािा.
त्याच प्रमाणे महादेिाची करूणा भाकू लागतात दोघे पतीपत्नी. ब्राह्मणांना प्राथवना करण्यास
सांगतात, त्याना दानं के ली जातात. जे कांहीं शक्य आहे ते सगळे होत असते. वशखंडीमुले
राज्यािर आपत्ती येत आहे त्याचे त्यांना फार िाईट िाटत असते. वशखंडीचा सासरा दसाणावला
शांत करण्यासाठी सिव प्रकारचे प्रयास होत असतात. देिाच्या कृ पेने ह्ातून आपली सुटका होईल
असा विश्र्िास ते बाळगत असतात. तरी माणसाचे प्रयत्न सुद्धा महत्िाचे असतात. मानिी प्रयत्न
आवण दैिी हात अशा दोनाने सगळी काम यशस्िी होत असतात. त्या तत्त्िानुसार ते प्रयत्न करत
असतात. वशखंडी फारच अस्िस्थ असते ती एका िनात जाते ि तपस्या करण्याचे ठरिते. तेथे एक
एकांतात घर असते त्या घरात ती वशरते. तेथे एक बलाढ्य यि रहात असतो त्याचे नांि असते
स्थुनकणव. त्याला वभऊन कोणी त्या घराकडे दफरकत नसे. वशखंडीला िाटत असते कीं आपण जीि
द्यािा. त्याला वशखंडीच्या पररवस्थतीची कल्पना त्याच्या अंतज्ञावनामुळें समजते. त्याला वतची
दया येते. तो वशखंडीला मदत करण्याच्या उद्देशाने वतच्याशी बोलतो. ती त्याला सांगते कीं, वतचा
काका वहरण्यिमवन आक्रमण करून येत आहे जर ते ददसले कीं ती मुलगी आहे, मुलगा नाही,
त्याच्या बरोबर वशखंडीचा सासरा दसाणव सुद्धा येत आहे खरे खोटे करण्यासाठी त्याकरता ती
लपत आहे, त्यानंतर स्थुनकणव समजतो कीं, थोड्या काळासाठी वशखंडी मुलगा आहे असें आढळले

तर त्याची सुटका होईल ते समजल्यािर तो वशखंडीला सांगतो कीं, तो त्याचे पौरूष्य त्या थोड्या
काळासाठी वशखंडीला देण्यास तयार आहे. ती विचारते ते कसे शक्य आहे, त्यािर तो सांगतो तो
कु बेराचा सेिक आहे, तो कांहींही करू शकतो. त्या प्रमाणे ते दोघे मायािी वसद्धीच्या मदतीने
एकमेकांची ललंग बदलून घेतात. त्यामुळे आता वशखंडी पुरूष झाला ि यि स्त्री झाला होता. असे
ठरते कीं, जोिर ते दोन राजे वहरण्यिमवन आवण दसाणव द्रुपदाच्या घरी िास्तव्य करून असतील
तोिर वशखंडी पुरूष रावहल ि त्या नंतर म्हणजे ते गेल्यािर तो पुन्हा स्त्री होईल ि यि पुरूष.
त्यामुळें वशखंडी त्या यिाचे फार आभार मानतो ि परत घरी वनघतो.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे चैर्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे पंच्यांण्णिािा
वभष्म पुढे सांगत असतात, त्या गुह्काला (यिाला) सगळी पररवस्थती समजते.
महादेिाची कृ पा होणार परं तु, ते दैिी वलला आहे असें तो समजतो ि थोड्या काळासाठी बाईपण
स्िीकारतो. त्याला ताकीद देतो कीं, ते गेल्यािर वशखंडी परत त्या घरात येईल ि त्याचे स्त्रीत्ि
घेईल आवण यिाला त्याचे पुरूषपण परत वमळे ल. तो करार ठरतो ि वशखंडी मोठ्या आनंदाने
त्याच्या घरी जातो. यिाचे पुरूषपण वमळाल्यामुळे वशखंडी मोठा शक्तीमान पुरूष बनलेला
असतो. राजा दसाणव परत गेल्यािर तो त्याचे पौरुष्य यिाला परत करणार असतो.
वभष्म पुढे सांगत असतो, पुरूषपण वमळाल्याने आनंदात वशखंडी पांचाल नगरीत येतो.
तेथे वपत्याला भेटतो ि आपण कसे पुरूष झालो ते सांगतो. ते झालेले पाहून राजा फार खूष होतो.
तात्पुरती अडचण गेली आवण राज्यािरील संकट ठळले त्याचे त्याला समाधान होते. पण ते
तात्पुरते होते म्हणून राजाला लचंता खातच रहाते. तेथे राजा दसाणावला आमंत्रण वमळते राज्यात
येण्यासाठी त्याते स्िागत होते. ते वशखंडीच्या हातूनच के ले जाते. त्याला खात्री कराियाची असते
म्हणून कांहीं कसबीणी त्याच्याकडे पाठिल्या जातात. थोड्याच िेळांत त्या संतुष्ट झाल्यासारख्या
येऊन सांगू लागल्या. त्या बोलतात, असा समथव पुरूष त्यांनी कधी पावहलेला नाही. ते
पावहल्यािर राजा दसाणव आवण वहरण्यिमवन दोघे फार खवजल होतात. त्यांना िाईट िाटते कीं,
ते द्रुपदािर अशा प्रकारचा हीन आरोप घेऊन आलो. ते द्रुपदाची ि वशखंडीची आवण राणीची
माफी मागतात. ते ऐकल्यािर राजा दसाणव वशखंडीचा माफी मागतो ि कांहीं ददिस तेथे
पाहुणचार घेत रहातो. तो त्याच्या मुलीला दोष देतो. ती मुलगी मात्र आश्र्चयव करत असते, कीं,
हे कसे झाले. जातांना राजा दसाणव वशखंडीला भरपूर भेठी देतो. ते सगळे मोठ्या आनंदात होत
असतांना त्या यिाच्या घरात िेगळे च नाटक होऊ घातलेले होते, सगळा दैिाचा खेळ पहा
दुयोधना कसा असतो.
त्या सुमारास यि त्याच्या घरात बाई बनून रहात होता. तेव्हा एके ददिशी त्यांचा राजा
कु बेर ज्याला माणसे खांद्यािरून नेतात म्हणजे माणसे त्याचे िाहन असतात, ते त्या घराकडे येतो
पृथ्िीची फे री करण्यासाठी तो आकाशातून उतरलेला असतो. त्या घराचा रुबाब न्यारा असतो.
त्या घरािर उत्तम तोरणं लािलेली होती. सुगंध सिवत्र पसरलेला होता. त्या घरािर सुंदर कमानी
असतात. पताका लािलेल्या असतात अशाप्रकारे स्थानुकणावचे गर फार सुशोवभत असें होते. त्यात
मेजांिर स्िाददष्ट पेये ि खाद्य पदाथव ठे िलेले होते. त्याच्या सभोितीचे बगीचे सुंदर फु लांनी
बहरलेले होते. विविध रत्न आवण माणकांनी त्याच्या लभंती सजिलेल्या होत्या. यिाचे ते घर
पाहून कु बेर त्याच्या बरोबर असलेल्या यिांना बोलतो, "स्थुनकणावचा इमला फारच सुंदर आहे.

परं तु, तो माझे स्िागत करण्यासाठी बाहेर कां येत नाही"? मला आलेला पाहून जर तो माझे
स्िागर करणार नसेल तर त्याला वशिा के ली पावहजे. ते ऐकू न यि कु बेराला सांगतो द्रुपदाला
एक कन्या झाली वतचे नांि वशखंडी, त्या मुलीला कांहीं काळासाठी स्थानुकमावने त्याचे पौरुष्य
ददले आहे ि तो त्यामुळे बाई झाला आहे ि म्हणून कदावचत तो शरमेने तुम्हाला भेटाियाला
येण्यास घाबरत असेल. कु बेर ते ऐकल्यािर त्याचा रथ थांबितो. त्या स्थुनाला माझ्या समोर
आणा. त्याला मी वशिा करणार आहे. असें तो धनदेि पुन्हा पुन्हा बोलतो. ते ऐकल्यािर स्थानुकणव
घराच्या बाहेर येतो ि कु बेरापुढे उभा रहातो. त्याला पाहून कु बेर त्याला रागांने बोलतो, अरे
गुह्का, तुझे हे स्त्रीरुप कायम राहो. आता पयंत कोणी गुह्कांने असें बेशरमीचे काम के लेले नाही.
ते तू के ले आहेस. म्हणून तू ह्ापुढे त्या बाईच्या रुपातच रहावशल ि तो वशखंडा कायम पुरूष
राहील. ते बोलल्या नंतर िैश्रािणाला स्थानुची दया येते. स्थानु विनंती करतो कीं मी के िळ
दयेपोटी त्या मुलीच्या घरच्या लोकांना संकटातून िाचिण्याच्या चांगल्या उद्देशाने हे के ले होते
त्यात आपला उपमदव करण्याचा अवजबात विचार नव्हता. म्हणून आपण आपल्या शापातून थोडी
मुभा द्यािी. िैश्रािण ते ऐकल्यािर सगळ्या तेथे जमलेल्या यिांच्या समि सांगतो, "रठक आहे,
वशखंडी मेल्यािर तुझे पौरुष्य तुला वमळे ल". असे सांगून तो यिांचा राजा त्याला अभय देतो.
त्यानंतर तो स्थानु कडू न पुजा करून घेतल्यािर त्याच्या रठकाणी िेगांने जातो. स्थानु त्यानिंतर
तेथेच रहातो. कांहीं काळानंतर जसे त्याचे सासरे दसाणव आवण वहरण्यिमवन जातात वशखंडी
स्थानुकडे जातो. स्थानुला सांगतो कीं, मी आलो आहे, आपण ठरल्याप्रमाणे ललंग फरक करून
घेऊ. स्थानु त्याला सांगतो कीं, त्याला आनंद झाला कीं, वशखंडी ददलेल्या शब्दाप्रमाणे परत आला
आहे. स्थानु त्याला त्याच्या जाण्यानंतर जे घडले ते कु बेराचे प्रकरण सांगतो. तो सांगतो कीं, त्या
शापामुळें स्थानु आता कायम बाईच्या रुपात रहाणार आहे जोिर वशखंडी जीिंत आहे, तसा शाप
आहे, तो अवनिायव आहे. पुढे स्थानु सांगतो आता तू कायमच पुरूष झाला आहेस तेव्हां तुझ्या
लोकांत खुषाल तसा रहा. वशखंडीला पौरुष्य देण्याची बुद्धी स्थानुला होणे ि पुलस्त्याच्या मुलांने
तसा शाप देणे हे सगळे विधीवलखीत होते ि म्हणून तसे झाले, अरे दुयोधना. वभष्म सांगतात.
वभष्म पुढे सांगतात, वशखंडी मोठ्या आनंदाने त्याच्या घरी जातो ि जे झाले ते सांगतो.
तो विविध फु लांनी, फु लांनी, पांचाल मधील ब्राह्मणांना, देिांना, देितांना, रस्त्याच्या िळणांना
पुजतो, दानं करतो. सगळे पांचालचे लोक फार आनंदात जातात. त्यानंतर वशखंडीला द्रुपद
द्रोणांकडे शस्त्रविद्या वशकण्यासाठी पाठितो. तो तुमच्या बरोबर सगळी शस्त्रविद्या वशकू न घेतो.
त्याच्या सह धृष्टद्युम्न सुद्धा तेथेंच वशकतो. ते सगळे माझ्या समि होत आले आहे. माझे हेर मला
सगळी बातमी देत होते म्हणून मी हे सगळे तुला सांगू शकतो. द्रोणांने वशखंडीला एक रथ तयार
के ले. द्रुपदाची मुलगी जी आधीच्या जन्मी अंबा होती ती महादेिाच्या कृ पेने एका विलिण प्रकारे
पुरूष झाली असली तरी मी वशखंडीला बाईच समजतो कारण त्याचे जे पौरुष्य आहे ते त्याचे

नाही. ते स्थानचे आहे. आत अंबाच आहे हे मी कधी विसरू शकणार नाही. म्हणून जर वशखंडी
धनुष्य बाण घेऊन माझ्यािर िार करण्यासाठी आला तर मी त्याला प्रवतिार करून विरोध
करणार नाही. कारण मी बायकांशी लढत नाही हे माझे ब्रीद आहे. म्हणून अरे दुयोधना मी
वशखंडीशी लढणार नाही, वतच्या हल्ल्यापुढे नमते घेईन. त्यामुळें तो मला मारू शकतो हे लिात
घे. मी त्याला मारणार नाही.
अंहा उपाख्यान पिव भाग एकशे पंच्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे श्याण्णिािा
संजय धृतराष्ट्राला बोलतो, ती रात्र संपली ि ददिस उगिला, तुमचा मुलगा त्याच्या
सैन्याच्या समि वभष्माचायांना विचारतो, "अहो गंगापुत्र, आपले सैन्य पंडुच्या मुलांच्या सैन्याशा
लढण्यासाठी सज्ज आहे. त्यात अनेक घोडेस्िार, हत्तीस्िार, पायदळ, रथदळ असे आहेत. त्यांचे
सामथ्यव मोठे आहे. त्यात दकत्येक रथ, महारथ, अवतरथ आहेत. त्या समोर वभम, अजुवन आवण
धृष्टद्युम्न ह्ांच्या अवधकारात त्यांचे अफाट सैन्य उभे आहे. दोन सेना सागरासारख्या सिवदरू
पसरलेल्या ददसत आहेत. त्यांचे एकवत्रत सामथ्यव मोजता येणारे नाही. देिांनी भ्यािे असें हे आहे.
आपल्याला काय अंदाज आहे ही लढाई दकती ददिस चालेल? तुम्हाला ि द्रोणांना त्यांचा संहार
करण्यासाठी दकती ददिस लागतील? कृ पाना दकती ददिस लागतील? कणावला दकती ददिस
लागतील? तुम्ही सगळे दैिी आयुधानी सज्ज अहात, मला ते समजून घेण्याचे कु तूहल आहे. माझ्या
सैन्यात आपण अहात तेव्हां ती माहीती मला तुम्ही सांवगतली पावहजे".
वभष्म सांगतात, "तू तुझ्या शत्रूंचे बळ ि कमजोरी समजून घेऊ पहात आहेस कां? ते
समजून घेणे तुला जरूरीचे आहे. ते मी सांगतो, ऐक, अरे राजा, माझी अंवतम युद्ध िमता
विचारवशल तर पांडिांचे सैन्य मारण्यासाठी माझ्या सगळ्या शस्त्र, अस्त्र आवण आयुधांवनशी
सकाऴ पासून संध्याकाळ पयंत जो लढण्याचा समय ठरला आहे, ददिसाला दहा हजार होईल.
म्हणजे प्रवतददनी दहाहजार माणसे मी मारू शकतो. त्या वशिाय एक हजार रथी मारू शकतो.
तो माझी हत्त्येचा िाटा असेल ह्ा युद्धात. म्हंटल तर ते आणखीन जास्त योद्धे मी मारू शकतो
माझ्या खास आयुधांनी जे मी सहसा िापरत नाही. त्याप्रमाणे पावहले तर एका मवहन्यात पंडुची
सगळी सेना मी एकटा मारू शके न".
संजय पुढे धृतराष्ट्राला सांगत असतो, त्यानंतर दुयोधन तोंच प्रश्र्न द्रोणाचायांना विचारतो.
ते ऐकल्यािर द्रोण हसत बोलतात, मी आता िृद्ध झालो आहे. माझ्यात आता ती ताकद उरलेली
नाही. तरी माझ्या शस्त्रांच्या ताकदीचे पावहले तर मी वभष्मासारखेच मारू शके न. जर सगळे
व्यिवस्थत झाले तर. साधारणपणे एक मवहना लागेल तेिढे मारून टाकाियाला. त्यानंतर दुयोधन
कृ पाचायांना तोंच प्रश्र्न विचारतो. ते सांगतात कीं त्याना दोन मवहने वनदान लागतील.
अश्र्ित्थामा बोलतो त्याला दहा रात्री पुरेशा आहेत. कणव मात्र सांगतो कीं, तो सगळे पांडि त्यांच्या
सगळ्या सैन्यासकट फक्त पांच ददिसात उरके ल!
कमावची ती िल्गना ऐकतांच वभष्म मोठ्याने हसून लागतात. वभष्म त्याला िैतागून
बोलतात, अरे तू सुताच्या पोरा, अजुन तू अजुवनाला वभडलेला नाहीस. म्हणून िल्गना करत आहेस.

त्याच्या साथीला सािात कृ ष्ण आहे ह्ाचा तू विचार करत नाहीस ि कांहींही बोलतोस,
दुयोधनाला खूष करण्यासाठी.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे श्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे सत्त्याण्णिािा
िैशंपायन सांगत असतात, ते संभाषण युवधष्ठीराला समजते, त्या बरोबर तो त्याचे सगळे भाऊ
बोलाितो. त्यांना तो बोलतो, "माझ्या हेरांनी असें संभाषण तेथे होत असलेले मला आताच
सांवगतले आहे. तो त्या सगळ्या प्रमुख योद्ध्याना विचारत आहे कीं, त्यांना आपली सगळी सेना
ठार मारण्यासाठी दकती समय लागेल तर त्यािर वभष्म सांगतात कीं एक मवहना, द्रोणसुद्धा
सांगतात एक मवहना, कृ प म्हणतात दोन मवहने अश्र्ित्थाना बोलतो फक्त दहा ददिस आवण कणव
बोलतो फक्त पांच ददिस! तेव्हां मलासुद्धा समजून र्घयािेसे िाटते कीं, आपल्याला त्यांची सेना
खतम करण्यासाठी दकती काळ लागेल"?
अजुवना तुला दकती िेळ लागेल कौरिांची सेना ठार कराियाला ते सांग. अजुवन कृ ष्णाकडे पहात
सांगतो कीं, वभष्म आवण द्रोण ह्ांच्याकडे जी आयुध आहेत त्यामुळें ते आपले सैन्य एका मवहन्यात
मारू शकतील कदावचत. तुझ्या समाधानासाठी सांगतो माझ्या शस्त्रं, अस्त्रं आवण आयुधांच्या
जोरािर मी कांहीं िणात सगळी पृथ्िी नष्ट करू शकतो कार कृ ष्ण माझ्या बरोबर आहे.
महादेिांनी मला जी आयुध ददली आहेत त्यांची िमता विलिण आहे. महादेि जे हत्त्यार युगाचा
अंत करण्यासाठी िापरतो ते माझ्याकडे आहे हे लिात घे. ते शस्त्र वभष्माला माहीत नाही.
द्रोणालासुद्धा ते माहीत नाही. त्यामुळें ते सुताच्या मुलाला कणावला ते माहीत असणे के िळ अशक्य
आहे. परं तु, खर्या िवत्रयाने सामान्य माणसे, बायका मुलं माराियाची नसतात. युद्ध फक्त
योद्ध्यांत झाली पावहजेत असें वनती शास्त्र सांगते. मी समोर उभे असलेले कौरिांचे लष्कर एका
रात्रीत नष्ट करू शके न. त्यावशिाय आपल्याकडे असे योद्धे आहेत जे वभष्माच्या बरोबरीचे आहेत
त्यावशिाय ते जिान आहेत. त्यांत वशखंडी, युयध
ु न, धृष्टद्युम्न आहेत जे दैिी आयुधानी ि मंत्रानी
संरवित असल्यामुळे सहजासहजी मरणारे नाहीत. त्यावशिाय युधमन्यू, उत्तमौजसी, विराट,
द्रुपद, शंख, वहडींबाचा मुलगा घटोत्कच, त्याचा मुलगा अंजनपिवन, अवभमन्यू, द्रोपदीची पांच
मुलं असें आहेत ज्यांना कोणीही सहजासहजी ठार मारी शकणार नाहीत. ते पूणवतया संरवित
आहेत. त्यावशिाय अरे राजा आपण पांडि कोणाच्यानेही मारले जाणार नाहीत, हे तुला मावहत
आहेच. आवण तू जर रागािून पावहलेस तर तो जागच्याजागी भस्म होऊन जाईल अशी आपली
तयारी आहे.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे सत्त्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे अठ्ठ्ठ्याण्णिािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, दुसर्या ददिशी वनरभ्र आकाश असतांना दुयोधनाच्या बाजूचे सगळे राजे
पांडिांशी लढण्यासाठी वनघाले. त्या आधी ते स्नान करून दावगने घालून तयार झाले होते.
ब्राह्मणांनी अग्नीची पुजा करून त्यात साजूक तुपाचे अर्घयव ददले होते. ब्राह्मण िेदातील स्तुतीसुमनं
गात त्यांना आवशिावद देत होते. ते सगळे चांगले सुवशवित होते, युद्ध कौशल्यात प्रिीण होते.
त्यांना त्याच्या वहतलचंतकांच्या शुभेच्छा होत्या. असे ते योद्धे लढण्यासाठी वनघाले होते.
एकमेकांचा धीर िाढित ते वनघाले होते. त्या सिांचा एकच उद्देश होता तो पांडिांना परावजत
करण्याचा होता. त्यात पुढे होते लिंद आवण अनुलिंद दोघे अिंतीचे होते. के कया, िल्हीक,
द्रोणाचायांच्या बरोबर होते. त्या मागून होता अश्र्ित्थामा. त्यानंतर वभष्म, जयद्रथ, त्यानंतर
डोंगराळ प्रदेशातील राजे होते, त्या मागोमाग शकू नी ि त्याचा मुलगा उलूक होते. त्या मागून
पूिव प्रदेशातील होते. त्यांचा मागून शक, दकराट, तिन, वशिी, िस्त, त्यांचे महारथ, आपापल्या
फौजांच्या मधून जात होते. त्या मागून कृ तिमवन, वत्रगतव शेिटी होते. दुयोधनाच्या भोिती त्याचे
भाऊ त्याला संरिण देत होते. त्यानंतर साल, भुररश्र्िर, सल्य, िृहद्रथ हे सगळे मागून येत होते.
त्यांच्या अग्रणी दुयोधन ददसत होता. ते चांगले सैवनकी िस्त्र, वचलखत आवण वजरोटोप घालून
असे होते. सगळे हवस्तनापुर सैन्याच्या अितारात संचलन करत कु रुिेत्री येत होते. त्यांच्या
छािण्या दकत्येक योजने पसरलेल्या होत्या. त्या बरोबर सैन्याला लागणारे इतर लोक जसे िैद्य,
चांभार, व्यापारी, खाद्य पुरिणारे असें ज्यांना बाजारबुणगे म्हणतात ते सामील झाले होते. त्या
बरोबर नाचणार्या बायकासुद्धा सैवनकांच्या मनोरं जनासाठी त्यात दफरत होत्या. कौरिांना
अशाप्रकारे सगळ्या सोयी सैवनकांसाठी तयार ठे िल्या होत्या.
अंबा उपाख्यान पिव भाग एकशे अठ्ठ्ठ्याण्णिािा संपला.

अंबा उपाख्यान पिव
भाग एकशे नव्याण्णिािा
िैशंपायन पुढे सांगतात, दुयोधनाप्रमाणेच राजा युवधष्ठीर ि त्याचे बंधू लढण्यासाठी त्यांच्या
छािण्यांतून वनघाले होते. त्यांच्या सैन्याचा सरसेनापती दृष्टद्युम्न प्रमुख म्हणून पुढून चालला
होता. त्यांच्या बरोबर छेड्डी, कासीस, करुश, त्यांचा प्रमुख धृष्टके तू, त्या मागे विराट, द्रुपद,
युयुधन, वशखंडी, हे पांचालांचे होते. त्यात युधमन्यू, उत्तमौजस, होते. ते योद्धे सूयावसारखे चमकत
होते. त्यांच्या जेिणाची उत्तम व्यिस्था के लेली होती. त्यांचा यजमान युवधष्ठीर त्या राजांचे
अवभिादन करत त्यांना लढण्यासाठी उत्तेजन देत होता. त्यांच्या सैन्यात घोडदल, हत्तीदल,
पायदल, रथदल असे सगळे होते. पांडिांपैकी अवभमन्यू, द्रौपदीची पांच मुलं, िृहत
ं दृष्टद्युम्नाच्या
मागोमाग येत होते. त्यांचे रथ सजिलेले होते. त्यांच्या मागून वभम त्याच्या फौजे सह येत होता.
त्यांच्या चालण्याचा आिाज आकाशापयंत जात होता. इतर सामुग्री घेऊन हत्ती त्यांच्या मागोमाग
होते. त्यावशिाय बाजारबुणगे होते सैवनकांच्या गरजा पुरिण्यासाठी ते त्यांच्यात दफरत होते.
योद्ध्यांच्या ओरडण्याचा आिाज गगनाला वभडत होता. सगळे सैवनक वशस्तीत संचलन करत
होते. सगळ्यात शेिटी युवधष्ठीर ि त्याच्या बरोबर राजा विराट आवण द्रुपद होते. दृष्टद्युम्नाच्या
मागवदशवना खाली त्यांची सेना विवशष्ट रचनेत सज्ज रहात होते. आघाडीची फौज म्हणून द्रौपदीची
पांच मुलं, अवभमन्यू, नकू ल, सहदेि, प्रभाद्रक दहाहजार पायदळ, दहा हजार घोददळ, दोन हजार
हत्तीदळ असे घेऊन कौरिांच्या सैन्याला घेरण्यासाठी सज्ज के ले होते. त्यांच्या मागून वभम त्याचे
दळ घेऊन तयार होता. चक्राकार रचना के ली होती त्याच्या मध्ये विराट जयत्सेन, युधमन्यू,
उत्तमौज, पांचालाचे दोन होते. मधल्या भागात अजुवन िासुदेिा सह होते. ते सगळे लढण्यासाठी
उत्सुक होते. त्यांच्या मध्ये घोडदळ होती. हत्तीदळ होती. रथदळ युद्धा होती. त्यांच्यात पायदळ
होती. ते तलिारी, ढाली, भाले घेऊन तयार होते. कांहींच्या कडे धनुष्य बाण होते. त्यांचे भाते
भरलेले होते ि त्यांना जास्त बाण पुरिण्याची व्यिस्था गाड्याने के ली होती. युवधष्ठीराच्या बरबर
अनेक राजे होते लढण्यासाठी तयार. त्यांच्या मदतीसाठी अनेक हत्ती, घोडे इतर शस्त्र साठा
ठे िलेला होता. त्याचे काम पायदळातील सैवनक करत होते. राजाचेकीतन, धृष्टके तू, सत्यकी आवण
िृश्र्नींचे बरे च योद्धे होते. त्यांच्या ददमतीला अनेक गाड्या सामुग्री घेऊन जात होत्या, त्यांच्या
बरोबर िेत्राहन आवण िेत्रदेि त्यांच्या रथातून येत होते. त्यांच्या फौजांसाठी अनेक घोडे, हत्ती
होते. सैवनकांना लागणार्या गोष्टी पुरिणारी दफरती दुकानं त्यात होती. युवधष्ठीर सािकाश
चालला होता, त्याच्या बरोबर जरूरीचे सामान घेऊन गरीब लोक येत होते. त्यांच्या बरोबर
महायोद्धा सौवचत्ती, श्रीनेमत, िसुदेि, विभू काशीचा राजा िीस हजार रथ, दहालि घोडेस्िार
होते. ते सगळे सुंदर रीत्या सजिलेले होते. विस हजार हत्ती ज्यांच्या गंडस्थळातून मध िहात आहे
ते होते. एके क हत्ती डोंगरासारखा प्रचंड होता. अशाप्रकारे कुं तीच्या मुलांची फौज कु रुिेत्री

लढण्यासाठी जात होती. त्यांच्या बरोबर लोक जे सैवनक नाहीत ते सुद्धा वनघाले होते. ते सगळे
ओरडू न सैन्याला उत्तेजन देत होते. त्यांचा उत्साह उतू जात होता. ते पांडिांसाठी लढणार होते.
ढोलकी, ताशे, तुतार्या, शंख अशी िाद्ये िािली जात होती.
दोनही बाजूच्या फौजा कु रुिेत्राकडे जात होत्या.
अबा उपाख्यान पिव भाग एकशे नव्याण्णिािा संपला.

-उद्योग पिव संपले –

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

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

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

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

म्हणून आज मी पूिवित झालो आहे तरी कोठल्याही िाहनाने प्रिास करण्यास परिानगी नाही.
म्हणून मी कोठे ही जात नाही. गेलल
े ी स्मृवत पुनः आली ि आता सगळे बरे चालले आहे. त्या
काळातील अनुभि विशेषकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहेत. तूतावस एिढे पुरे.
ई-सावहत्यच्या पदावधकायांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी मावहती सविस्तरपणे ददली
आहे. जर शक्य असेल तर त्यातील मजकु रात बदल न करता तो प्रवसद्धीस र्घयािा.
अशोक कोठारे ,
२३- २ -२०१८
ashokkothare@gmail.com

,

ashokkothare@yahoo.co.in

ई सावहत्य प्रवतष्ठान मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणार्याकडे लि नका देऊ. मराठीत कधीच
नव्हते इतके िाचक आहेत आता. पुिी पुस्तकाच्या एका आिृत्तीच्या हजार न हजार प्रती छापल्या
जात. पांच हजार म्हणजे डोक्यािरून पाणी! आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच
लाख िाचकांपयवत जात आहेत. िषावला अधाव कोटी डाऊनलोड होतात. िाचक एकमेकांना परस्पर
ऑडवर करतात. व्हट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, िेबसाईट, पेन्राईव्ह, वसडी अशा असंख्य
मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायला लागली आहेत. सुसाट सुटल मराठीचं िारु. खेड्यापाड्यांच्या
गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीिरील प्रत्येक देशात. रॉके टच्या िेगांने सुसाट सुटलेल्या
मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबिू शकत नाही. या धूमधडक क्रांतीत साहभागी व्हा. आपल्या
ओळखीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठिा.
तुम्ही दकतीही िाचक आणा. ते शंभर आणतील आवण ते हजार आणतील. तुमच्या व्हाट्सप
ग्रुपमधून याची जावहरात करा. आपल्याला कु ठली पुस्तकं िाचकांपयंत पोहोचिायची आहेत ते
आपल्याला रटव्ही, पेपरची जावहरात परिडत नाही. आमचे िाचक हेच आमचे जावहरात एजंट.
तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखिून देऊ.
ई सावहत्यची पुस्तके www.esahity.com िरून डाऊनलोड करा.
esahity@gmail.com ला कळिून ई-मेलने मांगिा. ककं िा 7710980841 हा नंबर सेव्ह
करून ठे िा, या नंबरला तुमचे नांिाने Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे वमळिा.
ललंक ई सावहत्यचे app.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
esahity.www.esahitybooks ह्ा ललंकिर उपलब्ध आहेत. ते download करा. हे सिव
मोफत आहेत.
धन्यिाद

