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प्रस्तावना 

 

महाभारतातील ववववध ववषयांवरील माझे काही लेख पुस्तकरूपाने 

वाचकांसमोर ठेवताना मला आनंद होत आह.े यातील बहुतेक सवव लेख माझ्या www. 

mymahabharat. blogspot. com या ब्लॉगवर गेल्या काही वषाांत प्रवसद्ध झालेल े

आहते. ब्लॉगवरचे लखेन तुकड्या-तुकड्यानी केल ेजाते व कोणा वाचकाला ते आवडले तरच 

तो सवव भाग वाचणार त्यामुळे पूणव ववषय सवावनीच वाचलेला असले वा नसेल. ब्लॉग सुरू 

केला तेव्हा ‘मराठीमध्य े ब्लॉग’ याचे एक नावीन्य होते. संगणक वापरणारातूनच वाचक 

भेटणार! माझ्या ब्लॉगला माझ्या अपेिेपिेा तरुण वाचकातून भरपूर प्रवतसाद वमळाला.  

पांडवांचा अज्ञातवास या ववषयावरील लेख हा प्रथम तयार झाला तेव्हा तो 

व्याख्यान दणे्यासाठी वलवहला होता. ब्लॉग पषु्कळ नंतर सरुू केला.  

महाभारताचे ववदभव-मराठवाडा कंपनीने नवीन भाषांतर करून घेऊन ते 

अनेक खंडांत छापलें. भाषांतरकार सवव तज्ञ व ववद्वान होते. आमच्याकड े ह े सवव खंड 

सुरवातीलाच आगाऊ नोंदणी करून ववकत घेतल े गेल े व जस े प्रकावशत होत गेल े तस े

घरपोच वमळाल.े मी वनवृत्त झालो होतो त्यामुळे वेळ होता. महाभारतकथा माझ्या 

वपढीच्या लोकाना पररवचत होती. लवलत सावहत्याबरोबरच ‘युगांत’, ‘हा जय नावाचा 

इवतहास आह’े अशीं वेगळे ववचार मांडणारी पुस्तकेही वाचनात आलीं होतीं. जसे मी 

महाभारत वाचत गेलो तस े अनेक नवे ववचार समोर येत गेले. मग पांडवाच्या 

अज्ञातवासाबद्दल अनेक शंका उभ्या रावहल्या व हा ववषय व्याख्यानरूपाने मांडावा अस े

वाटले. वास्तववक मी वशिक, प्रोफेसर वा व्याख्याता कधीच नव्हतो. ववलेपाल े येथील 

‘सोबती’ या ज्येष्ठ नागररक संघटनेचा नव्याने सभासद झालो होतो. येथचे सरुवात करावी 

असे वाटून उपाध्यि प्रा. चच. त्र्य.ं येवलेकराना लेख दाखवला व व्याख्यान द्यायची इच्छा 

व्यक्त केली. त्यानी उत्तेजन ददल,े संस्थेत व्याख्यान ठरवल े व चार वमत्राना आवजूवन 

बोलावले! अनुभव नसताना व पाय लटपटत असताना रेटून नेले आवण आश्चयव म्हणजे 

व्याख्यान अनेकाना आवडले! मग मी सुटलोच! या पुस्तकातील बहुतेक ववषयांवर व इतरही 

अनेक ववषयांवर मग मी ‘सोबती’ मध्ये व इतरत्रही (अमेररकेतही) व्याख्याने ददली. 

वनवृत्तीच्या काळात काहीतरी नवीन केल्याचा आनंद वमळवला.  

http://www.mymahabharat.blogspot.com/
http://www.mymahabharat.blogspot.com/


महाभारत इवतहास कीं काव्य वगैरे गोष्टींत मी गंुतून पडलो नाही. ही 

माणसांची कथा आह,े दवे वा असुरांच्या अवतारांची नव्ह ेही भूवमका पत्करली. माणसाचा 

जन्म माणसापासूनच होऊ शकतो ह े मनाशी धरून कथेमागची कथा शोधत गेलो. अनेक 

व्यवक्तमत्तवांवर नवा प्रकाश पडत गेला. वलवहणे व व्याख्याने चालू असतानाच ब्लॉगही सुरू 

केला. त्यावेळी मराठीतून संगणकावर वलवहण्याची सोय नुकतीच वमळू लागली होती. 

ब्लॉगला वाचक, ववशेषतः तरुण वाचक वमळत गेले. काहीना माझीं मते पटत नव्हतीं पण 

त्याबद्दल माझी काहीच तक्रार नव्हती. मी श्रद्धावान भूवमकेतून वलहीत नव्हतो ह े त्याचे 

कारण असे. अथावतच इतरांच्या श्रद्धांना दखुवण ेहा माझा हतुे कधीच नव्हता.  

या लखेनामध्य ेमी अस ेगृहीत धरल ेआह ेकीं वाचकाना सवव महाभारतकथा, 

वनदान ढोबळमानाने, पररवचत आह.े त्यामुळे कथानकाचा त्या-त्या लेखाशी संबंवधत भाग 

मी ववस्ताराने वर्णणलेला नाही. जेथे मला नवीन काही सांगण्यासारख े जाणवले त्याचाच 

उहापोह केललेा आह.े संदभव दऊेन जागा अडववण्यात म्हणूनच अथव नव्हता. मात्र जेथ ेमी 

माझे ववचार वा तकव  मांडल ेआहते तेव्हा तस ेउघडच म्हटल ेआह ेव जेथ ेमाझ्या तकावना मूल 

गं्रथात आधार नाही तेथे ते मान्यच केलले ेआह!े  

‘ब्लॉग माझा’ या स्पधेत माझ्या ब्लॉगला पवहल ेबिीसही वमळाल ेव बिीस 

समारंभ ‘स्टार माझा’ वर दाखवला गेला त्यामुळे मी टी व्ही स्टारही झालो!  

एकूण महाभारताच्या वाचनाने व लखेनाने मला अनपेवितपण े अनेक 

आनंदाचे ददवस दाखवले. श्री. सामंत यानी माझे ह े लखेन ईसावहत्य प्रकाशन म्हणून 

तुमच्यासमोर ठेवण्याची इच्छा मला कळवली तो हल्लीच लाभललेा असाच मोठ्या 

आनंदाचा ददवस. ब्लॉगवरून व संगणकावरून सवव नवेजुने लेखन एकत्र करून व नीट 

संकलन करून त्यांचेकड ेपाठवले व ते आता वाचकांसमोर येत आह.े ब्लॉग वाचलेल्यांच्या 

पुढची वपढी आता ह ेपुस्तक वाचील व त्यानाही ते आवडले अशी आशा आह.े  
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अपवणपवत्रका 

 

महाभारताबद्दलच्या माझ्या ववचारांची बहुतेक 

वेळा प्रथम श्रोती व टीकाकारही, पत्नी सौ उषा व 

माझ्या व्याख्यान या नवीन उपक्रमाला उते्तजन 

दणेारे ज्येष्ठ वमत्र प्रा. चच. त्र्य.ं येवलेकर यांना 

प्रेमादरपुववक अपवण.  

  



पांडवांचा अज्ञातवास पुरा झालाच नाही  

 

महाभारतात अनेक कोडी आहते त्यात मला जाणवणारे एक कोड े म्हणजे 

पाडवांचा अज्ञातवास पुरा झाला कीं नाही? महाभारतकारांनी स्वत:चे स्पष्ट मत ददलेल े

नाही. दयुोधनाने पांडवांचा दावा मुळीच मान्य केला नाही ह े स्पष्टपण े नमूद केल े आह.े 

महाभारतातील इतर अनेक प्रश्न या गोष्टीशी वनगवडत आहते. त्यातील काही अस े:- 

१. कौरव आपल्या पिाला अनेक ववख्यात राजे व अकरा अिौवहणी सैन्य 

जमवू शकले. त्यांचा पि अन्यायाचा असले तर ह ेकसे झाले? 

२. भीष्म, द्रोण व कृप यांनी युद्धात कौरवांची बाजू घेण्याचे खरेंतर काही 

कारण नाही. अथवस्य पुरुषो दास: ह ेददलेल ेकारण पोरकट वाटते. कौरवाचंा पराभव होऊन 

पांडव हवस्तनापुरचे राजे झाल ेअसत ेतर त्यांनी या वतघानाही सन्मानानेच वागवल ेअसते. 

प्रत्यिात कृप पुढ े  पांडवांपाशी रावहलाच होता. मग या वतघानी यदु्ध एवढे वहररररने कां 

लढवल?े 

३. युवधवष्ठराने प्रथम अधे राज्य मावगतले होते, पण मागाहून संजयाबरोबर 

वनरोप पाठवून फक्त पांच गावांवर समाधान मानण्याची तयारी दाखवली. हा त्याचा 

मोठेपणा खरा पण आपण अज्ञातवास पुरा केलेला नसल्यामुळे आपला दावा कच्चा आह ेयाची 

त्याला जाणीव होती हहेी कारण अस ूशकते! 

४. यदु्ध सुरू होण्यापूवी अनेकानी दयुोधनाला यदु्ध टाळण्याचा उपदशे केला. 

मात्र ‘पांडवानी द्यूताचा पण पूणव केललेा असल्यामुळे तुला त्यांचे राज्य परत ददलेच पावहजे’ 

असे कोणीही म्हटल ेनाही! फक्त सववनाशाची भीवत घातली. खुद्द कृष्णानेही वशष्टाईच्या वेळी 

‘आम्ही द्यूताची अट पूणव केली आह ेअसा पांडवांचा दावा आह’े एवढेच म्हटले.  

५. अजुवन ववराटाच्या राजधानीत कौरवसैन्यासमोर प्रगट झाला दयुोधनाने 

‘अज्ञातवास पुरा झाललेा नाही’ अस ेम्हटले. तेव्हा भीष्माने ‘पांडवांनी सौरमानाने तेरा वषे 

पुरी केलेली ददसतात’ एवढेच म्हटले पण ह ेबरोबर की चूक यावर मत ददलेल ेनाही! 



६ बलराम दयुोधनाचा गुरु. पांडवानी जर अज्ञातवास वनर्णववादपणे पुरा 

केललेा असता तर त्याने दयुोधनाला राज्य दणे्यास सांवगतले असते. त्याने तसे न करता 

उलट कृष्णालाच बजावले की पांडवाच्या ददुवशलेा युवधवष्ठरच जबाबदार आह ेव आपणाला 

दोन्ही पि सारखेच असल्यमुळे आपण यदु्धापासनू दरू रहाणेच योग्य! 

७. नकुल-सहदवेांचा मामा, शल्य, पांडवांच्या सैन्यात सामील होण्यासाठी 

वनघालेला असतां वाटेत दयुोधनाची भेट झाल्यावर सरळ कौरवसैन्यात गेला! ह ेकसे झाले? 

आपला पि अन्यायाचा नाही अशी त्याची खात्री पटवण्यात दयुोधनाला यश आले. ‘तू माझा 

सेनापवत व्हावेस’ असे दयुोधनाने शल्याला म्हटल!े दयुोधनाने काहीही म्हटल े तरी 

कौरवसैन्यात भीष्म असताना इतर कोणी सेनापवत होण्याचा संभव नव्हताच.  

७. राजा पांडु याचा वमत्र असललेा राजा भगदत्त पांडवांऎवजी कौरवानाच 

वमळाला. कारण ददलले ेनाही.  

८. याउलट ज्या जरासधंाला भीमाने मारल ेवा वशशुपालाला कृष्णाने मारल े

त्यांचे पुत्र पांडवपिात होते! 

यामुळे असे वाटते की पांडवांचा राज्यावर हक्क ज्या मूलाधारावर आधारलेला 

त्या पणाची अट पूणव केल्याच्या त्यांच्या दाव्यामध्येच काही कमतरता होती काय? कीं 

ज्यामुळे प्रत्येकाने आपल्याला योग्य वाटलेली बाजू घेतली? 

या शंकेमुळे द्यूत, अनुद्यूत व त्यातून उद्भवललेा वनवास व अज्ञातवास या 

घटनांची, अवभवनवेश दरू ठेवून, तपासणी करणे आवश्यक ठरत.े  

द्यूत व अनुदू्यत : - 

युवधवष्टर शकुनीशी द्यूत खेळला व पणांसाठी धन दयुोधनाने ददले. ही वववचत्र 

व्यवस्था युवधवष्ठराने फारशी तक्रार न करता स्वीकारली. काही करून त्याला द्यूत 

खेळायचेच होते! तो फार बेफामपण े खेळला. फार थोड्या वेळात तो सवव वैभव गमावून 

बसला. याबद्दल बलरामाने त्याला दोषी ठरवले. नळराजा व त्याचा भाऊ पुष्कर यांचे द्यूत 

ह ेआणखी एक गाजललेे द्यूत. त्यांत सववस्व गमावण्यासाठी नळराजाला काही मवहने लागल!े 

कौरवांनी पांडवांचा व द्रौपदीचा नाना प्रकारे अपमान व छळ करून राजसूय यज्ञापासून 

त्यांच्या मनात डाचत असललेे वैषम्य धुवून काढले! आपले पुत्र चजकत असल्याचा आनंद 



उपभोगणाऱ्या धृतराष्ट्राने अखेर द्रौपदीला वर दऊेन पांडवांना दास्यातून मुक्त करून द्यूताचा 

व्यावहाररक पररणाम सवव पुसून टाकला. दयुोधनाने त्याला हरकत घेतली नाही. 

धृतराष्ट्राच्या अंवतम आदशेाप्रमाणे पांडव व द्रौपदी इंद्रप्रस्थाला परत वनघालीं. झालले्या 

अपमानांचा बदला घेण्यासाठी पांडव लगेच पांचालांच्या व यादवांच्या मदतीने चालून 

येतील अशी भीवत कौरवांना वनमावण झाली. मी तुमच्या बाजूने उभा राहीन असे स्पष्ट 

आश्वासन द्रोणाने ददल.े तरीही यदु्ध टाळणेच श्रयेस्कर होते. त्यासाठी अनुद्यूताची कल्पना 

पुढ ेआली  अस ेमला वाटते. धृतराष्ट्राने ती स्वीकारली व पांडवाना परतीच्या वाटेवरूनच 

परत बोलावल ेगेले.  

पुन्हा द्यूताला बसताना ‘आतातरी आपण चजकू अशी मला आशा वाटली होती’ 

अस े युवधवष्टर वनवासात नंतर द्रौपदीजवळ म्हणाला! यदु्ध टळल े तर युवधवष्टरालाही हव े

होते. त्याला कणावची धास्ती होती. भीष्म-द्रोण आपलीच बाजू घेतील याची मुळीच खात्री 

नव्हती आवण केवळ भीम-अजुवन यांच्या बळावर चजकण्याची खात्री नव्हती. कौरवाना 

तयारीला, इतर राजे आपल्या बाजूला वळवण्याला, वेळ हवा होता. अनुद्यूताच्या पणामुळे 

कोणताही पि चजकला तरी यदु्ध तेरा वषे टळणार होते! पांडव चजकल े तर कौरवांपैकी 

कोणकोण वनात जाणार होते याचा खुलासा कोणी ववचारलाच नाही. आपण हरू अशी 

शंकाही कौरवाना आली नाही. पांडव हरल े तर मात्र त्यांचेबरोबर द्रौपदीनेही वनात 

जावयाचे होते! कारण ती स्वस्थ बसली नसती, वतने पांचाल-यादवांच्या मदतीने कौरवांवर 

युद्ध लादल े असते. अपिेेप्रमाणे युवधवष्टर हरला त्यामुळे हा प्रश्नच उद्भवला नाही. पांडव 

हरून वनात गेल ेतर परत आल्यावर त्याना राज्य परत द्यावयाचे नाहीच असा दयुोधनाचा 

ठाम बेत होता व तो त्याने साथीदारांपाशी बोलनूही दाखवला होता. (सभापवव अ. ७४/श्लोक 

२१-२३).  

एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे द्यूत-अनुद्यूत कोणत्या वतथीला झाल े याचा 

काहीही उल्लखे महाभारतात नाही! मवहनाही ददलेला नाही. अनुद्यूतानंतर पांडव लगेचच 

वनात गेले. तेरा वषे त्याच वतथीला पुरी व्हावयाची असल्यामुळे वतवथचा उल्लखेच नाही ही 

नवलाची गोष्ट आह.े वनवासाची बारा व अज्ञातवासाचे एक वषव सौरमानाने मोजावयाचे की 

चांद्रमानाने याची चचाव झाली नाही. सवव व्यवहार चांद्रमानाने चालत असल्यामुळे हा ववषय 

वनघाला नसणार! सौरमानाने वषे कशी मोजावयाची याचा खुलासा अथावतच कोणी 

ववचारला नाही वा कोणी केला नाही! महाभारतात इतरत्र वतवथ, वार, मवहना, नित्र यांचे 



ववपुल उल्लखे पाहता या महत्वाच्या घटनेची वतवथ कां सांवगतलेली नाही ह े एक कोडचे 

म्हटल ेपावहजे! 

अज्ञातवास –  

पुष्कळ सकंटे व हाल सोसून बारा 

वषाांचा वनवास पांडव व द्रौपदी यांनी पुरा केला. 

पांडवांच्या इतर बायका व मुले वनवासात नव्हती. 

पणामध्ये त्यांचा समावेश नव्हता. पांडवांनी 

अनुद्यूताला सुरवात करताना द्रौपदीला पणातून 

वगळण्याची मागणी केली नाही. युवधवष्टराला, आपण 

पण हरलोच तर द्रौपदीही वनात आललेीच बरी, अस े

वाटले असेल कारण ती स्वस्थ बसणार नाही व युद्ध 

टाळण्याचा उद्देश ववफल होईल ही भीवत होती! 

वनवासाचे अखेरीस पांडवांनी सवव नोकर, सारथी, 

आवश्रत, यांना वनरोप ददला व सववजण गेल्यावर पांडव 

स्वतंत्रपणे दसुरीकड े गेल े व काही काळ वनात भटकून मग ववराटाच्या नगरात गेले. ज्या 

ददवशी पांडव  ववराटासमोर व द्रौपदी सुदषे्णाराणीसमोर उभीं राहून चाकरीला लागलीं 

त्या ददवसापासून अज्ञातवास सुरू झाला अस ेम्हटल ेपावहजे. या ददवशी कोणती वतवथ व 

मवहना होता याचा उल्लखे केललेा नाही! एक वषावनंतर याच वतथीला अज्ञातवास 

संपावयाचा होता. वतवथ सांवगतलेली नसल्यामळेु तस े

झाले काय हा प्रश्न वशल्लक राहतो.  

ववराटाच्या आश्रयाने आपण 

अज्ञातवासाचे एक वषव पुरे करू ही आशा पांडव 

बाळगून होते. वषावपैकी बराचसा काळ, तसे पाहता 

वनर्णवघ्नपणे पार पडला. सवाांना अथावतच हाल अपेष्टा 

सोसाव्या लागतच होत्या. ववराटाचा महेुणा कीचक 

हा राजधानीला परतून सैरंध्री-द्रौपदी त्याच्या नजरेला 

पडली तेव्हांपासून अडचणी सुरू झाल्या. कीचकाला, 

ही द्रौपदी आह ेयाची कल्पना नव्हती. त्याच्या लखेी 



ती फक्त एक सुंदर दासी होती. वतची अवभलाषा कीचकाने धरली ह े सत्ताधीशांच्या 

वागणुकीशी ससुंगतच होते! कीचकाने ववराटाच्या भर दरबारात, युवधवष्टरासमि द्रौपदीचा 

घोर अपमान केला व त्याचा प्रवतकारही कोणाला करता आला नाही. हा अपमान न सोसून, 

नाइलाजाने द्रौपदीने त्याच रात्री भीमाची भटे घेतली व 

कीचकाला मारून टाकण्याचा आग्रह केला. प्रथम भीमाने 

वतची समजूत घालून वतला ‘दीड मवहन्याचा काळ कसा 

तरी काढ’ अस े म्हटले. (ववराटपवव अ. २१/१६-१७). 

यावेळी अज्ञातवास संपण्यास तेवढा काळ बाकी होता 

अस ेयावरून ददसते. द्रौपदीने दीड मवहन्याबद्दल शंका न 

काढतां भीमाला स्पष्ट सांवगतले कीं ’एवढा काळ 

कीचकाचा छळ सोसत काढणे शक्य नाही. पुन्हा 

अपमान झाला तर मी प्राणत्याग करीन. पण पुरा 

होण्याची वाट पहात बसशील तर पत्नी गमावून बसशील 

तेव्हा लगेचच कीचकाला मार. ’ द्रौपदीची अवस्था 

पावहल्यावर व वतचा वनधावर ऐकल्यावर अज्ञातवास पुरा होण्याची वाट न पाहतां व 

युवधवष्टराशी चचाव न करताच, दसुऱ्याच रात्री कीचकाला मारण्याचा बेत दोघानी ठरवला व 

पारही पाडला.  

कीचकाचा व अनुकीचकांचाही भीषण वध झाल्यावर याला पयावयाने द्रौपदीच 

कारण आह ेह ेजाणून, भीतीने, ववराटाने पत्नी सदुषे्णा वहचेतफे द्रौपदीला ‘राज्य सोडून जा’ 

असा आदशे ददला. सुदषे्णेशी गयावया करून द्रौपदीने थोडा अववध मागून घेतला तो मात्र 

फक्त तेरा ददवस! सुदषे्णनेे द्रौपदीला कीचकाकड ेमद्य आणण्यास पाठ्वल ेव तेथे वतचा घोर 

अपमान झाला त्या ददवसाची वतवथ चतुदवशी होती असा स्पष्ट उल्लखे सदुषे्णेच्या तोंडी आह े

मात्र शुक्ल कीं कृष्ण पि याचा खुलासा नाही. तसेच मवहनाही सांवगतलेला नाही. लगेच 

दसुऱ्या रात्री कीचकवध झाला तेव्हा साहवजकच पौर्णणमा वा अमावास्या होती. 

कीचकवधाच्या रोमहषवक वणवनावरून ती अमावास्या होती असे ददसते. तेथून पुढ े तेरा 

ददवस शुक्लपि चाल ूहोता. सुदषे्णेची सूचना कीचकाचे सुतक संपल्यावर ददली गेली अस े

समजले तर तेरा ददवसाचंी मुदत कृष्ण्पिाच्या सप्तमी - अष्टमीपयांत पोचते. प्रत्यिात अजुवन 

कौरवांबरोबर युद्धाला उभा रावहला व ओळखला गेला तो कृष्ण अष्टमीलाच. मात्र 

कीचकवधापासून २२ - २३ ददवसच लोटले होते. दीड मवहना नव्ह!े अज्ञातवासाचा उरललेा 



काळ भीमाने दीड मवहना म्हटला होता तो द्रौपदीने सुदषे्णेकड े मुदत मागताना २२-२३ 

ददवसांवर कसा आणला याचा खलुासा महाभारतकारानी केललेा नाही. पुढ े या कमी 

केलेल्या काळाचा खलुासा सौरमानाने तेरा वषे परुी झाली असा केला गेला.  

कौरवांकडून पांडवांचा शोध :-  

वनवासाचीं बारा वषे पुरी होऊन पांडव अज्ञातवासात गेल्यावर त्यांचा शोध 

करण्यासाठी कौरवांनी पुष्कळ हुशार माणस ेसवव ददशाना पाठवली होती. पांडवांचा शोध 

लागला असता तर द्यूताच्या अटीप्रमाण,े त्याना पुन्हा बारा वषे वनवासाला जावे लागल े

असते! मात्र त्यांचा शोध लागला नव्हता. कीचकाचा वध झाला त्यापाठोपाठच ते सेवक 

हवस्तनापुराला हात हलवीत परत आल ेहोते. कीचकवध होऊन दकती ददवस लोटल ेहोते ते 

स्पष्ट सांवगतलले े नाही. त्यामुळे भीमाने उल्लेवखलेल्या दीड मवहन्याच्या काळापैकी दकती 

ददवस वशल्लक होते? कौरवदरबारात भीष्मद्रोणांसमि याची चचाव झाली. ‘अज्ञातवासाचा 

थोडाच काळ वशल्लक उरला’, असे म्हटले गेल.े मात्र २-३ ददवस उरल ेअसे कोणी म्हटल े

नाही. घबराट उडाली नाही. सेवकाना पुन्हा शोधासाठी पाठवल े गेले. भीष्मानी त्याना 

खुलासेवार सूचना ददल्या व ववषय संपला! वत्रगताांचा राजा सुशमाव, दयुोधनाचा वमत्र, 

दरबारात उपवस्थत होता. त्याने कीचक मारला गेल्याच्या बातमीला दजुोरा दऊेन सुचवल े

की राजा ववराट आता दबुवळ बनला आह ेतेव्हा त्याचे गोधन लुटून आणण्याची संधी आली 

आह.े तेव्हा आपण दोन्ही ददशांनी हल्ला करावा. त्याची सूचना मान्य होऊन दसुऱ्याच 

ददवशी हल्ला करावयाचे ठरल.े यावरून अस े ददसते की कौरवाना अद्याप पांडवांच्या 

शोधाची वनकड भासत नव्हती. अजून वेळ होता! भीष्मानेही, पांडव सौरमानाने तेरा वषे 

पुरी करण्याची शक्यता ववचारात घेऊन, त्याचे गवणत करून, प्रकरण २-३ ददवसांवर आल े

आह ेअसे म्हटले नाही. चांद्रमानाने तेरा वषे, द्यूताच्या वतवथ/मासाची तेरा आवतवने, हीच 

मयावदा सवाांच्या नजरेसमोर होती अस े स्पष्ट ददसते. ववराटावरच्या स्वारीत भीष्म, द्रोण, 

अश्वत्थामा, कृप, सारेच वन:शंकपण ेसामील झाल.े तेथ ेअजुवनाशी लढाव ेलागणार आह ेयाची 

कोणी कल्पनाही केली नव्हती! 

वत्रगतव - ववराट युद्ध –  

दसुऱ्याच ददवशी सुशम्यावने दविण ददशेने ववराटावर स्वारी केली. या 

ददवसाच्या वतथीचा स्पष्ट उल्लेख केललेा नाही. युद्ध वणवनात म्हटले आह ेकीं सूयावस्तानंतर 



बऱ्याच वेळाने चंद्रोदय होऊन प्रकाश पडला. यावरून ही कृष्णपिाची सप्तमी-अष्टमी ठरत.े 

पुढे दयुोधनाचे तोंडी स्पष्ट उल्लखेच आह ेकीं वत्रगताांनी सप्तमीला दपुारी हल्ला करण्याचे 

ठरले होते. ववराटाचे बाजूने, अजुवन सोडून इतर चारही पांडव युद्धात उतरल.े मात्र 

युवधवष्टराने भीमाला सचूना ददली की ‘इतर वीरांप्रमाणेच लढ, तुझ्या खास पद्धतीप्रमाण,े 

झाड उपटून लढू नको नाहीतर ओळखला जाशील. ’ ओळखण ेटाळता आल ेतर, अजूनही, 

तेरा चांद्रवषे पुरी करावीत असा युवधवष्ठराचा ववचार असावा. पांडवांच्या मदतीने ववराटाने 

वत्रगतावचा सपशेल पराभव केला व गायी सोडवून सववजण राजधानीला सकाळी परत आले. 

त्या आधीच, सकाळीच, कौरवांचा उत्तरेकडून हल्ला आला तेव्हा त्याचा प्रवतकार 

करण्यासाठी कुमारवयाच्या राजपुत्र उत्तराला जावे लागल.े त्याचे सारथ्य करण्यासाठी 

बृहन्नडावेषातील अजुवन, द्रौपदीच्या आग्रहावरून गेला. अजुवन व द्रौपदी दोघानाही माहीत 

होते की कौरवांपुढे उत्तराचा मुळीच वनभाव लागणार नाही व अजुवनालाच लढावे लागणार 

आह ेव तो लगेचच ओळखला जाईल. दोघानीही त्याची पवाव केली नाही. सौरमानाने तेरा 

वषे आज सकाळीच पुरी झाललेी आहते अशी त्यांची खात्री असली पावहजे. मग कौरवांचा 

समाचार घेण्याची संवध अजुवन कशाला सोडील? अपेिेप्रमाणेच उत्तराची जागा अजुवनाला 

घ्यावी लागली व जरी तो बृहन्नडा वेषांत होता तरी कौरवांनी त्याला लगेचच ओळखल.े 

दयुोधनाने ताबडतोब सांगून टाकले की ‘हा अजुवन ओळखला गेला आह े व अज्ञातवासाची 

मुदत पुरी झाललेी नाही. तेव्हा त्यांना राज्य दणे्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, त्यानी पुन्हा 

बारा वषे वनात जावे. ’ (ववराटपवव अ. १ श्लोक १-७).  

अजुवनाला ओळखून भीष्म द्रोण व इतर कौरववीरही चदकत झाले. द्रोण व 

दयुोधन यांनी ववचारल्यावरून यावेळी भीष्माने, प्रथमच, सौरवषावचा ववचार करून 

अवधकमासांचे गवणत मांडले. त्यांनी म्हटल े की ‘बारा चांद्रमासांचे चांद्रवषव व सौरवषव 

यांतील फरकामुळे पांच चांद्रवषाांमध्ये दोन अवधकमास धरावे लागतात (५८ + २ = ६०). 

या वहशेबाने तेरा चांद्र्वषाांचे वर (१५६ चांद्रमासांचे वर) पांच मवहने व बारा रात्री एवढा 

अवधक काळ मोजावा लागेल. द्यूताच्या ददवशीच्या सधं्याकाळ पासून आज सकाळपयांत हा 

काळ पुरा झाला आह!े’ भीष्माने बारा ददवस न म्हणतां बारा रात्री अस ेकां म्हटल?े कारण 

वनवास द्यूत संपल्याबरोबर संध्याकाळी लगेच सरुू झाला व ती रात्र व कालची रात्र दखेील 

ववचारात घेऊन बारा रात्री पुऱ्या झाल्या होत्या व अज्ञातवास सौरमानाने, जेमतेम, पुरा 



झाला होता! दयुोधनाने ह े गवणत साफ धुडकावून लावल े व ‘मी पांडवांना राज्य मुळीच 

दणेार नाही’ असे साफ सांवगतले. भीष्म, द्रोण वा इतर कुणीही यावर काही मतप्रदशवन केल े

नाही.  

सौरवषव व चांद्रवषव यांतील फरक जुळवून घेण्यासाठी भीष्माने सांवगतलेली व 

सध्या प्रचवलत असललेी पद्धवत यांत थोडा फरक आह.े साधारणपणे दरेक चांद्रमासामध्य े

सूयव कोणत्यातरी ददवशी एका राशीतून पुढील राशीत प्रवेश करतो. त्या रावशनामावरून 

त्या मवहन्याचे नाव ठरते. मात्र ज्या मवहन्यामध्य ेअसे रावशसंक्रमण होत नाही तो मवहना 

वबननावाचा, अवधक मवहना होतो. साधारणपण ेदर २८-२९ चांद्रमासांनंतर असा अवधक 

मवहना येतो. महाभारतकाळी आपल्याकड ेराशी नव्हत्या. नित्र ेहोती. आपलीं मवहन्यांची 

नावे नित्रांवर आहते. राशी पुष्कळ मागाहून, वराहवमवहराच्या काळी आल्या. सूयावच्या 

भ्रमणमागावचे बारा समान भाग म्हणजे रावश. सकू्ष्म वेधावशवाय रावशसकं्रमण वनवश्चत करण े

पूवी शक्य नव्हते त्यामुळे आताची पद्धतही शक्य नव्हती. रावश ग्रीकांकडून आल्या अस े

म्हणतात. आपली व परदशेीयांची रावशनामेही त्यामुळे एकच आहते. पूवी ५८ मवहन्यांनंतर 

मवहने व ऋतु यांचे संतुलन पूणवपणे वबघडून जाई व मग दोन मवहने एकदम अवधक घेऊन ते 

पुन्हा जुळवल े जात होते (एकेक ऋतु दोन मवहन्यांचा असतो) असा तकव  करण े सयुवक्तक 

वाटत.े वनवास-अज्ञातवासाच्या तेरा वषाांच्या काळात १५६ चांद्र्मासांचेवर २ अवधक 

मवहने तीन वेळा आल े असल े पावहजेत. दोनच वेळां आले असते तर तेरा चांद्रवषे 

सौरवषाांपेिा लवकर सपंली असती व काही प्रश्नच उभा रावहला नसता ! पांडवांना सहा 

अवधक मवहने मोजायचे होते. कीचकाचा वध करावा लागला नसता तर युवधवष्ठराने तसेच 

केले असते! पण वत्रगतव-कौरवांच्या आक्रमणामुळे उघडकीला येण्याची पाळी आली. 

ववराटाची बाजू घेणे भागच होते कारण त्याने वषवभर आश्रय ददला होता. यावेळी बहुधा 

सहावा अवधकमास चालू होता. त्यामुळे तेरा सौरवषे सकाळी पुरी झाली आवण अजुवन 

खुशाल प्रगट झाला! मात्र पांच मवहने-बारा रात्री व सहा मवहने यांतील फरक, १८-१९ 

ददवस कमी पडल ेह ेनक्की! 

अजुवन व कौरव यांच्या यदु्धप्रसंगाची वतवथ व पि स्पष्ट्पण े सांवगतलेलीं 

नाहीत. दयुोधनाने म्हटले की वत्रगतावच्या स्वारीची वतवथ सप्तमी ठरली होती. कौरव दसुऱ्या 

ददवशी चालून आले म्हणजे त्या ददवशी अष्टमी होती. पूवी स्पष्ट केल्याप्रमाणे कृष्णपि चाल ू

होता. ऋतु ग्रीष्म होता. (भीष्माचे तोंडीं तसा स्पष्ट उल्लेख आह.े ) अजुवनाने शमीच्या 

झाडावरून शस्त्र े काढून घेतली ह े खरे पण, काहींच्या समजुतीप्रमाणे, ही ववजयादशमी 



नव्हती! मवहना, बहुधा, दसुरा अवधकमास चालू होता. द्यूत अनुद्यूताच्या प्रसंगाची वतवथही 

सांवगतलेली नाही त्यामुळे या ददवशी तोच मवहना व तीच वतवथ नव्हतीच ही वस्तुवस्थवत 

थोडीशी नजरेआड होते. पांडवांच्या दषृ्टीने ही बाब अडचणीची होती म्हणून ती हतुेपूववक 

झाकली आह ेकाय असा प्रश्न पडतो. भीष्माने पांडवांनी केलेला वहशेब उलगडून दाखवला 

पण त्याचे उघडपणे समथवन केव्हाच केललेे नाही. इतर कुणीही नाही. दयुोधनाने या प्रसंगी 

व नंतर अखेरपयांत, पण पुरा झाल्याचे कधीच मान्य केल ेनाही.  

युद्धापूवी अखरेचा प्रयत्न म्हणून कृष्णाने कौरवदरबारात पांडवांची बाजू 

मांडली तेव्हा त्यानेही ‘पण पुरा केल्याचा पांडवांचा दावा आह’े एवढेच म्हटल ेत्याचे समथवन 

केले नाही. धृतराष्ट्र, गांधारी व इतर अनेकांनी दयुोधनाला युद्ध टाळ असा उपदशे केला पण 

‘पांडवांचा पण पुरा झाला आह ेतेव्हा त्यांचे राज्य परत ददलेच पावहजे’ असे कोणीही म्हटल े

नाही! ‘युद्धात तुझा सववनाश होईल’ अशी भीवत घातली. दयुोधनाला माहीत होते कीं 

केव्हातरी पांडवांशी लढावे लागणारच आह ेव त्यालाही खुमखुमी होतीच. यावेळी पांडवांची 

बाजू कच्ची असल्यामुळे भीष्म-द्रोण-कृप-अश्वत्थामा उघडपणे त्यांची बाजू घेण्याची शक्यता 

कमी होती. इतर राजांना समजावून आपल्या बाजूला वळवण्याची शक्यता होती.  

प्रत्यिात तसेच झाले. राजेलोकांनी जी बाजू पटली ती घेतली! भीष्माची पंचाईत झाली. 

पांडवांच्या बाजूला सरळ वमळणे कठीण होते. द्रपुद हा पांडवांचा प्रमुख पाठीराखा 

असल्यामुळे द्रोणाला कौरवांची बाजू घेणे प्राप्तच होते. कृप व अश्वत्थामा दसुरे काय 

करणार? बलरामाने कृष्णाला सरळच सांवगतल ेकी ‘पांडवांच्या ददुवशेला युवधवष्ठर स्वत:च 

जबाबदार आह.े आपल्याला दोन्ही पि नातेसंबंधाने सारखेच आहते तेव्हा आपण दरू राहण े

योग्य!’ युद्ध अटळ आह े असे ददसल्यावर, बलराम उवद्वग्न होऊन यात्रेला वनघून गेला. 

कृष्णाला बलरामाशी मतभेद नको असल्यामुळे, पांडवांच्या बाजूने प्रत्यि यदु्धात उतरण े

शक्यच नव्हते! ‘ न धरी शस्त्र करी मी’ यामागचे खरे कारण ह े आह!े अजुवनाचे सारथ्य 

करण्यालाही बलरामाने आिेप घेऊ नये यासाठी आपले सैन्य त्याने दयुोधनाला ददल!े 

कोणत्याही पररवस्थतीत बलराम कौरवपिाला वमळणे, पांडवाना वा कृष्णाला, परवडणारे 

नव्हते! 

सौरमान की चांद्रमान या वादात शास्त्र पांडवांचे बाजूने होते असे आज 

आपणाला वाटेल. पण जनव्यवहार चांद्रमानानेच चालत होता. भारतात चहद ु सत्ता 

आजतागायत चाल ू रावहली असती तर आजही कदावचत चांद्रवषव मान्यताप्राप्त असते. 



रवववार ऐवजी चतुथी-एकादशीच्या सुट्या घेतल्या असत्या व दर २९ मवहन्यानी आपण 

एक अवधक पगार घेतला असता! तेव्हा दयुोधनाचा राज्य दणे्यास नकार हा पूणवपणे 

अन्यायाचा म्हणता येईल काय? प्रश्नच आह!े 

पांडवांना शक्य झाले असते तर त्यानी सहा अवधक मवहने पुरे केले असते ह े नक्की. मात्र 

तरीही दयुोधनाने राज्य परत ददल ेनसतेच, कारण तो त्याचा प्रथमपासूनचा ठाम बेत होता. 

मात्र मग, कदावचत युद्ध, एका बाजूस पांडव, पांचाल, ववराट, कदावचत कृष्ण व यादव, 

शल्य व दसुऱ्या बाजूस कौरव, कणव, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा व शकुवन, असे झाले असते! 

लेखाच्या सुरवातीला उपवस्थत केलले्या काही प्रश्नांची उत्तरे याप्रकारे वमळतात असे म्हणतां 

येईल.  

  



पांडव वववाह 

 

 

महाभारत हा भारताचा सांस्कृवतक ठेवा आह.े त्यांतील मखु्य कथा 

सववपररवचत आह.े पांच पांडव व एक द्रौपदी यांचा वववाह ही एक ववलिण घटना आह.े 

एका स्त्रीचा पांचांशी वववाह हा आयाांच्या आचारचौकटीत बसणारा नाही. इवतहास-

पुराणात इतरत्र कोठेही अशी घटना आढळत नाही. भारताच्या उत्तरसीमेवरील काही 

लोकसमहूांमध्ये असा आचार अजूनही चालू आह ेअसे म्हणतात पण त्याला कोठेही प्रवतवष्ठत 

समाजात मान्यता नाही. मात्र नवलाची गोष्ट ही कीं महाभारताचे नायक म्हणता ं येतील 

अशा पांडवांशी ही घटना वनगवडत असूनही त्यामुळे त्याना गौणत्व आले असे दयुोधन व कणव 

सोडून इतर कोणीही म्हणत नाही. इतर कोणी लेखक, ववचारवंत वा टीकाकार आजही तस े

म्हणत नाही. पांडव, द्रौपदी, व कुरु-पांचाल कुळांनी हा वववाह आनंदाने मान्य केला. 

पांडवांच्या वैवावहक जीवनावर त्याची छाया पडललेी नाही. महाभारतांतील अनेक 

कोड्यांपैकी ह े एक कोड े आह.े महाभारत वाचताना या घटनेचा सवव तपशील चौकसपण े

तपासला तर अनेक गोष्टी नजरेला येतात. त्यांचा परामषव घेताना मी अशी भूवमका घेतली 

आह े कीं ही माणसांची कथा आह,े दवे वा रािसांच्या अवतारांची नव्ह.े घडलेल्या घटना 

मूळ लखेकाने यथातथ्य नोंदल्या आह े पण जय चा महाभारत होताना दकत्येक ववसंगवत 

भरल्या आहते व त्या या वववाहाचे समथवन करण्यासाठी आल्या आहते. सवव पात्र े मानवी 

आहते ही भूवमका घेतली की काही गोष्टींचा खुलासा शोधण्यासाठी थोड े कल्पनास्वातंत्र्य 

घ्यावे लागते. या दवृष्टकोनातून पांडववववाहाची पूववपीरठका तपासून पहावयाची आह.े सवव 

पांडवकथा सुरवातीला पाहण्याची गरज नाही, ती सुपररवचत आह.े कौरव-पांडवांच्या 

वशिणसमाप्तीपासून सुरवात करंू.  

द्रपुद व द्रोण ह े बालपणीचे सहाध्यायी. द्रपुद राजा झाल्यावर द्रोण त्याला 

भेटायला गेला व जुन्या मैत्रीची आठवण ददली तेव्हा द्रपुदाने त्याला वझडकारल े व तुझी 

माझी मैत्री आता शक्य नाही अस े म्हणून त्याचा अपमान केला. तो भरून काढण्याची 

द्रोणाची तीव्र इच्छा होती. स्वत: द्रपुदाशी युद्ध करून त्याचा पराभव करण्यापेिां उत्तम 

वशष्य वमळवून त्यांचेकडून द्रपुदाला धडा वशकवणे त्याला जास्त श्रेयस्कर वाटले. वशष्यांच्या 

शोधात भटकत असतां भीष्माचे आमंत्रण स्वीकारून द्रोण कुरुदरबाराच्या आश्रयाला 



रावहला व कौरव, पांडव व इतरही राजकुमारांना त्याने वशकववले. अजुवनाकडून त्याच्या 

ववशेष अपेिा होत्या. वशिण संपल्यावर गुरुदिीणा म्हणून द्रपुदाचा पराभव करा अशी 

वशष्यांकड ेमागणी केली. प्रथम कौरव एकटेच लढल ेव हरले. नंतर पांडव यदु्धात उतरल ेव 

अजुवनाने अपेिेप्रमाणे द्रपुदाचा पराभव केला. अनेक पांचालवीरांचे काही चालल ेनाही. यांत 

द्रपुद, पुत्र सत्यवजत व भाऊ होते. द्रपुदाच्या इतर पतु्रांचा, वशखंडीचाही, उल्लखे नाही. कुरु-

पांचालांचे वैर नव्हते. ह ेयुद्ध द्रोणामुळे झाले. द्रोणाने आपल्या अपमानाची भरपाई म्हणून 

अधे राज्य मागून घेतले व द्रपुदाला सोडले. प्रत्यिात द्रोण काही राज्य करावयास गेला नाही 

तेव्हा अपमानाची भरपाई व द्रपुदाशी बरोबरी एवढाच त्याचा अथव होता.  

या युद्धानंतर द्रपुदाने हाय खाल्ली. स्वबळावर द्रोणाला व त्याच्या वशष्यांना धडा वशकवण े

शक्य नाही ह ेजाणून तो फार उवद्वग्न झाला. आपल्या पराभवाचा बदला घेऊ शकेल अशा 

पुत्राच्या प्राप्तीसाठी त्याने यज्ञ केला. यज्ञाचे फळ म्हणून त्याला पुत्र धृष्टद्युम्न व कन्या द्रौपदी 

वमळालीं. या यज्ञाची कथा तपासली पावहजे.  

 अजुवनाकडून झालेल्या पराभवानंतर दकती काळाने हा यज्ञ झाला ते 

सांवगतलेल ेनाही. द्रपुदाने पराभवाचा बदला घईेल अशा शरू पतु्राचीच इच्छा धरली होती. 

यज्ञाचा हववभावग द्रपुदपत्नीला दणे्याची वेळ आली तेव्हां तुला पुत्र व कन्या दोन्ही वमळणार 

आहते अस ेमुवन म्हणाल.े रजस्वला असल्यामुळे राणीने हववभावगाचा स्वीकार केला नाही. 

वतच्यासाठी न थांबता हवव यज्ञातच अपवण केला व मग अग्नीतून धृष्टदु्यम्न व द्रौपदी बाहरे 

पडलीं. यज्ञ परुा होण्याच्या वेळी पट्टराणी तयार नव्हती ह े जरा चमत्काररकच वाटते. 

यज्ञाचे फवलत म्हणून खदु्द वतला अपत्य न होतां कुमारवयाची अपत्ये वनमावण कां झालीं याचें 

हें एक लंगड ेसमथवन वाटते! 

सवव पात्रे मानवी आहते अशी भूवमका घेतली तर धृष्टदु्यम्न व द्रौपदी यांचा 

जन्म यज्ञातून झाला ही कल्पना सोडून द्यावी लागते. या कथेतील सवव अद्भुत भाग दरू 

सारला तर हीं दोघ े प्रत्यिात द्रपुदाचींच (कदावचत अनायव स्त्री पासून झाललेीं!) अपत्यें 

असावीं पण अद्याप त्यांचा राजकुळात समावेश नसावा व यज्ञ करून द्रपुदाने तो 

ब्राह्मणांच्या व नागररकांच्या सािीने व संमतीने सन्मानपूववक करून घेतला, असे या कथेच े

मूळ स्वरूप मला वाटते. दोन्ही मुलांचा कृष्णवणव हचे सुचवतो. द्रपुदाला हा यज्ञ 

करण्यासाठी प्रथम कोणी ब्राह्मण वमळत नव्हता. याज व उपयाज अशी एक ब्राह्मणांची 

जोडी होती. द्रपुदाने प्रथम उपयाजाला ववचारले. त्याने नकार ददला पण सुचवल े की ‘तू 

याजाला ववचार, तो योग्यायोग्य फारसे पाहत नाही. तो तुझा यज्ञ करील!’ असे ददसते की 

यज्ञाला ब्राह्मण अनुकूल नव्हते व याजाने तो बहुधा द्रव्यलोभाने करून ददला! यज्ञ करण्याचा 



हतुे वर तकव  केल्याप्रमाण ेअसले तर ह ेसयुवक्तक वाटते! पूवी दशरथाने पतु्रांसाठी यज्ञ केला 

त्याला कोणी गौण मानले नव्हते. मात्र एकदा याजाने यज्ञ करून ददल्यानंतर, दोन्ही अपत्ये 

द्रपुदाच्या घरात व समाजातही सन्मानाने स्वीकारली गेली तेव्हा द्रपुदाचा हतुे सफळ झाला 

अस ेम्हणाव ेलागते. यज्ञामुळे स्वत:ला अपत्य झाले नाही याचा ववषाद न मानता, राणीने 

याजाला ववनवले की यांनी मलाच आई म्हणावे. यावरून असे वाटते कीं त्यांची खरी आई 

हयात नसावी. यांनी स्वत:च्या खऱ्या आईला ववसरावे अशीही इच्छा वतने व्यक्त केली. जण ू

वतने त्यांना दत्तक घेतल!े धृष्टदु्यम्न यानतर द्रोणापाशी धनुर्णवद्या वशकला अस ेमानल ेजाते. ते 

खरे वाटत नाही. कौरव-पांडवांचे वशिण पुरे झाले होते. द्रोणाचा बदल्याचा हतुेही पुरा 

झाला होता. त्याची अकादमी केव्हाच बंद झाली होती! 

द्रपुदाच्या पराभवानंतर धृतराष्ट्राने युवधवष्ठराला यौवराज्यावभषेक केला. नंतर 

बऱ्याच काळाने पांडव वारणावतास गेल ेव एक वषव तेथ े राहून मग वाड्याला लागलेल्या 

आगीतून बचावून वनात पळून गेले. तोपयांत द्रपुदाचा हा यज्ञ झाला नव्हता. कारण 

द्रौपदीची ही जन्मकथा पांडवांना, वनात वतच्या स्वयंवराची वाताव कानी येईतोवर, 

माहीतच नव्हती. द्रपुदाच्या पराभवानंतर बऱ्याच काळाने हा यज्ञ झाला या तकावला 

यावरून पुवष्ट वमळते. तेव्हा इतक्या वषाांनंतर द्रोणाने पुन्हा सरुवात करून धृष्टदु्यम्नाला 

वशकवल ेअसणे सभंवत नाही. पांडवांनी लािागृह सोडल्यानंतर काही काळाने द्रपुदाचा यज्ञ 

झाला व त्यावेळी द्रौपदी कुमारी होती तेव्हा पांडव व द्रौपदी यांच्या वयात बराच फरक 

होता असेही ददसते! 

द्रौपदीच्या स्वयंवराची व रूपगुणांची बातमी पांडवांच्या कानी आली तेव्हा ते 

एकप्रकारे अज्ञातवासातच होते. ते वारणावताच्या आगीत जळून मेले अशीच हवस्तनापुरात 

समजूत होती. भीष्माने त्यांचे औध्ववदवैहकही केल े होते! आपण प्रगट व्हावे की नाही हा 

त्यांच्यापुढे प्रश्नच होता. मग आपण स्वयंवराला कस े जावे हा प्रश्न होता. त्यांचे मनोगत 

जाणून कंुतीने धोका पत्करून पांचालदशेाकड े जाण्याचे ठरवले. पांडवांना पांचालनगरात 

व्यास भटेल ेव द्रौपदी तुमची पांचांची पत्नी होईल असे त्यानी पांडवांना सांवगतले असे अ. 

१६९ मध्य ेम्हटले आह.े ह ेमागाहून घसुडलेल ेस्पष्ट ददसते. कारण पुढील अध्यायात वनात 

पांडवाची वचत्ररथाशी गाठ पडली व अजुवनाने त्याचा अस्त्रबळाने पराभव केला व पांडव 

पुन्हा पांचालदशेाला वनघाल ेअस ेवणवन आह.े अध्याय १८५ मध्ये पुन्हा व्यास भेटले. मात्र 

येथे द्रौपदी तुम्हा पाचांची पत्नी होईल अस ेत्यानी म्हटलले ेनाही. द्रपुदाने द्रौपदीचे स्वयंवर 

योजले होते व पण असा लावला होता की अजुवनासारख्या अवद्वतीय धनुधवरालाच तो चजकता 

येईल. यामागे त्याचा काय हतुे होता? 



अध्याय १८५-श्लोक ८-१० मध्ये म्हटले आह ेकीं द्रपुदाची खरी इच्छा द्रौपदी 

अजुवनाला द्यावी ही होती. अजुवनाला हरवतां येत नाही व त्यावशवाय द्रोणाचा पराभव शक्य 

नाही, या पेचातून सुटका होण्यासाठी अजुवनाला जामात करून घेणे हा एकच मागव होता. 

पण अडचण ही होती कीं पांडव तर लािागृहात जळून मेल े असे जाहीर झाल े होते. पण 

तरीही जर पांडव वजवंत असलेच तर, अवघड पणाचे आव्हान स्वीकारून, अजुवन पुढे येईलच 

आवण तो वजवंत नसलाच तर मग जो कोणी वीर पण चजकेल तो महावीरच असले व 

द्रोणाववरुद्ध तो उपयोगी पडलेच, या ववचाराने मत्स्यवेधाचा पण लावललेा होता. 

स्वयंवराला आललेे लोक १५ ददवस मंडपाची शोभा पाहत होते व मत्स्ययंत्रही वनरखत 

होते. सोळाव्या ददवशी सुरवातीलाच धृष्टदु्यम्नाने केलले्या घोषणेत, पण चजकण्याबरोबरच 

थोर कुळात जन्म, दखेणा व बलवान असणे याही अटी स्पष्ट सांवगतल्या. द्रौपदीने कणावला 

नाकारले ते अनपेवित खासच नव्हते. कणावनेच हात दाखवून अवलिण करून घेतल ेहोते! 

अध्याय १८७ मध्य ेब्राह्मण समुदायात, त्याच वेषात बसलेल्या पांडवाना कृष्णाने ओळखल े

व बलरामाला खुणेने दाखवले असे म्हटले आह.े पांडव लािागृहातून वाचले असावेत अशी 

कृष्णाला आशा वा मावहती असावी, म्हणून इतर कोणाचे नाही पण त्याचे, पांडवांकड ेलि 

गेल े असाव.े खरे तर या प्रसंगापूवी पांडव व कृष्ण यांच्या भटेीचा एकही उल्लखे 

महाभारतात नाही. कृष्ण कंसवधापयांत गोकुळात दडून होता. नंतर दीघवकाळ जरासधंाशी 

युद्ध, द्वारकेला स्थलांतर, रुवक्मणीस्वयंवर, या घटनांत व्यग्र होता. पांडवांची भेट होण्याची 

वेळच आली नव्हती. तेव्हां तकावनेच ओळखले असावे.  

पणाचे धनुष्य सज्ज करतानाच जरासंधासारख्याचेही बळ पुरल ेनाही याचा अथव बळापेिा 

हा कौशल्याचा प्रश्न होता. कणव ते करू शकला असता, पण तो पडला सूतपुत्र! द्रौपदीने 

स्वत:च सांगून टाकल ेकीं मी सूतपतु्राला वरणार नाही. कणावनंतर कृष्ण, यादव, कौरव वा 

इतर कोणा िवत्रयवीराने प्रयत्नही केला नाही. अखेर ब्राह्मणवेषातील अजुवनाने पण 

चजकल्यावर द्रपुद हषवभररत झाला. हा अजुवनच अशी त्याची खात्री झाली. कृष्णाच्या 

कानावर आलेली बातमी द्रपुद व धृष्टदु्यम्न यानाही माहीत होती. अध्याय १९३ श्लोक ९-

१३३ मध्य े तसा स्पष्ट उल्लखे आह.े खदु्द कौरवांकड े मात्र ववदरु सोडून इतर कोणाला, 

भीष्मालाही, पांडव वजवंत असल्याची शंका नव्हती.  

एका ब्राह्मणकुमाराने पण चजकल्यामुळे मंडपात कोलाहल झाला. पांडवांना 

अजूनही कोणी ओळखल ेनव्हते. तेव्हाच, युवधवष्टर, नकुल व सहदवे, राजेलोकांच्या िोभाला 



तोंड दणे्याचे काम भीमाजुवनांवर सोडून दऊेन, त्वरेने (महाभारतांतील शब्दप्रयोग) मुक्कामाचे 

रठकाणी वनघून गेल.े ही त्वरा कोणती होती? राजेलोकांच्या यदु्धचे्छेला भीमाजुवनानी तोंड 

ददले. भीमाने एक झाडच उपटून सवाांना झोडपले. अखरे कृष्णाने सवाांना समजावले की या 

ब्राह्मणाने धमावनेच पण चजकला आह े तेव्हा यदु्ध पुरे करा. यदु्ध थांबले. भीम, अजुवन व 

पाठोपाठ द्रौपदीही मुक्कामाचे रठकाणी परतलीं. युवधवष्ठर आधीच परतला होता व अजुवनाने 

पण चजकला आह ेव भीमाजुवनांबरोबर द्रौपदीही येणार आह ेह ेकंुतीला कळलेच होते. मध्ये 

भरपूर वेळही गेला होता. यापुढचा पररवचत नाट्यप्रसंग हा एक बनाव होता व त्यामागचा 

हतुे वेगळाच होता.  

भीम-अजुवन परत आल्यावर बाहरेूनच त्यांनी ’वभिा आणली आह’े अस े

कंुतीला म्हटल ेव वतने ’पाचांत वाटून घ्या’ अस ेम्हटल.े द्रौपदी दषृ्टीला पडल्यावर मग वतने 

युवधवष्ठराला, ’आता तूच योग्य काय ते ठरव’ म्हटल.े त्याने प्रथम अजुवनालाच ’तूच द्रौपदीशी 

वववाह कर’ म्हटले. त्याने ’प्रथम तुझा, मग भीमाचा व मग माझा वववाह होणे उवचत तेव्हा 

तूच ववचार कर’ अस े म्हटल.े ववचारांती त्याने द्रौपदी पांचांची पत्नी होईल असा वनणवय 

ददला. हा सववपररवचत कथाभाग एक बनाव वा नाटक होते व त्याच हतुे वेगळाच होता, 

पांचांनी द्रौपदीला वरावे अस ेकंुती व पांडवांचे पवूीच ठरललेे होते अस ेवाटते.  

यानंतर लगेचच कृष्ण व बलराम आले व आपली ओळख दऊेन इतर कुणाला 

ह े पांडव आहते ह े एवढ्यात कळू नये म्हणून घाईने परत गेले. पाठोपाठ धृष्टदु्यम्न येऊन, 

गुपचुप, पांडवांची व द्रौपदीची हालहवाल पाहून गेला. त्याने द्रपुदाला पांडवाचे 

आचारववचार, बोलणीं यावरून ह ेपांडवच आहते अस े म्हटल ेव आपला हतुे सफळ झाला 

असे सांवगतले.  

रात्र उलटली. सकाळी द्रपुदाचा पुरोवहत येऊन युवधवष्ठराला भटेला व ’आपण 

पांडवच ना?’ असे ववचारले. युवधवष्ठराने मुत्सद्देवगरीने ’ज्याने पण चजकला तो सामान्य 

माणूस नव्हचे, द्रपुदाला इच्छेप्रमाण े उत्तम जावई वमळाला आह’े अस े ऐकववले पण स्पष्ट 

ओळख ददली नाही व पांचांचा द्रौपदीशी वववाह करण्य़ाचा बेत मुळीच कळू ददला नाही. 

पांडव द्रपुदाच्या वाड्यावर गेल्यावर त्यांच्या चालचलणुकीवरून द्रपुदाची खात्रीच पटली 

कीं ह ेपांडवच. त्याने स्पष्टच ववचारल्यावर युवधवष्ठराने सवाांची ओळख करून ददली. द्रपुदाने 



वारणावताची हकीगत समजून घेतली, धृतराष्ट्राची वनभवत्सवना केली व पांडवांना त्यांचे राज्य 

वमळवून दणे्यासाठी सवव मदत करण्याचे आश्वासन ददले. यानंतर द्रपुदाने म्हटले की आजच 

अजुवनाने द्रौपदीचे पावणग्रहण करावे. येथून घोटाळ्याला सुरवात झाली! 

प्रथम युवधवष्ठराने म्हटल ेकी मलाही वववाह करावयाचा आह.े त्यावर द्रपुदाने त्याला व इतर 

पांडवांना, ’माझ्या वा माझ्या कुळातील इतर कोणाच्याही, कन्या तुम्ही पसंत करा. ’ म्हटल.े 

मात्र द्रपुदाची सूचना न स्वीकारतां युवधवष्ठराने ’आम्हा पाचही भावाना द्रौपदीशी वववाह 

करावयाचा आह’े असे म्हटल!े ह ेऐकून द्रपुद हतबुद्धच झाला. ’ही धमवववरुद्ध, वेदववरुद्ध व 

जगरहाटीववरुद्ध गोष्ट करावी असे तुला वाटतेच कसे?’ असे त्याने म्हटल.े यावरचे 

युवधवष्ठराचे उत्तर अवतशय महत्वाचे आह.े त्यात त्याच्या ववचारांचा पाया कशावर 

आधारला आह ेह ेददसून येते. त्याने तीन-चार गोष्टी मांडल्या. १. धमावची गवत गहन आह.े 

२. माझी वाणी असत्य बोलत नाही ३. माझ्या आईचा माझ्यासारखाच ववचार आह.े ४ हा 

प्राचीन काळापासूनचा आमच्या पूववजांचा आचार आह.े ५. हा शाश्वत धमव आह.े नवलाची 

गोष्ट म्हणजे ह ेववचार ऐकल्यावर द्रपुदाने हात झटकले व ’तू, तुझी आई व धृष्टदु्यम्न काय ते 

ठरवा’ अस े म्हटल!े द्रौपदीची काय इच्छा आह ेह ेकोणीच ववचारल ेनाही! या वेळी नेमके 

व्यासांचे आगमन झाले.  

द्रपुदाने प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडला व हा माझ्या दषृ्टीने वनव्वळ अधमव आह े

असे म्हटल.े धृष्टदु्यम्नाने तेच म्हटले. युवधवष्ठराने पुन्हा आपल्या मनाचा व आईच्या मताचा 

वनवावळा ददला व कंुतीनेही त्याला दजुोरा ददला. यावर व्यासांनी ’हा सनातन धमव आह ेव ह े

कस ेते मी तुला एकट्यालाच सांगतो’ अस ेम्हटल.े मग एकांतात व्यासानी द्रपुदाला द्रौपदीची 

पूववजन्मीची कथा सांवगतली. पांडव ह ेइंद्र, द्रौपदी ही लक्ष्मी, द्रौपदीने तप करून उत्तम पवत 

द े असा वर पांच वेळा मावगतला व शंकराने तो ददला. पांच वरांचे फळ म्हणून पांच 

पांडवांचा व द्रौपदीचा वववाह हा दवेांनीच, ववशेषत: शंकरानेच, योजलेला आह ेअस ेबरेच 

काही सांवगतले! यावर बोलण्यासारखे काही न उरल्यामुळे ’शंकरानेच ह ेयोजले असले तर 

मग हा धमव असो वा अधमव, माझ्याकड े दोष नाही’ अस े म्हणून, अजूनही द्रौपदीला न 

ववचारतांच, द्रपुदाने ववषय समाप्त केला! त्यानंतर पांचही पांडवांचा एकेका ददवशी 

क्रमाक्रमाने द्रौपदीशी वववाह झाला. द्रपुदाने अनेक अहरे केले. नवल म्हणजे पांडवाचे तफे 

कौरव, यादव वा इतर कोणीही उपवस्थत नव्हते. कृष्णाने अहरे पाठवून ददले. वववाहांची 



बातमी स्वयंवराला जमलेल्या राजेलोकांना गुप्तदतूांकडून कळली! पांडव लािागृहांतून 

वांचल्याचे कळ्ल्यावर या राजांनी कौरवांची, खुद्द भीष्माचीही, चनदा केली व सवव परत 

गेले. कौरवही पांडवांना वांचलेले पाहून चरफडत हवस्तनापुराला परत गेले. अशा प्रकारे हा 

लोकववलिण वववाह पांडव व द्रपुद यांनी गुपुचूप उरकून घेतला! प्रत्यि वववाहाची कथा 

येथे संपली.  

आतां या सवव कथेतील अद्भुत भाग दरू सारला तर काय उरते? अस ेददसते 

कीं द्रौपदीची कीर्णत, व स्वयंवराचा पण कळल्यावर तो चजकणे फक्त अजुवनालाच साधणार 

आह ेह ेस्पष्ट होते. सवव पांडवांना वतचा मोह पडला आह ेह ेकंुतीला ददसत होते. युवधवष्ठराचा 

व वतचा प्रथमच ववचार ठरला असावा कीं अजुवनाने पण चजकला की पांचही पांडवांनी 

वतच्याशी वववाह करावा. व्यास स्वयंवरापूवी भटेल ेतेव्हांच याची चचाव झाली व पांडवांची 

पूववपीरठका माहीत असल्याने व्यासानी मान्यता ददली. अजुवनाने पण चजकल्याबरोबर 

युवधवष्ठर, नकुल व सहदवे घाईघाईने परत आल े ते आता पुढ े कसे-काय करावे ह े कंुतीशी 

ठरववण्यासाठी! कंुतीला भीम-अजुवन द्रौपदीला घेऊन आल े आहते ह े माहीतच होते. तेव्हां 

वभिा पांचांत वांटून घ्या वगैरे संवाद हा द्रौपदीला राजी करण्यासाठी होता. अजुवनही 

मुकाट्याने तयार झाला त्याअथी सवव बेत आधीच ठरला होता ह ेउघड आह.े मोठ्या भावाचा 

प्रथम वववाह झाला पावहजे ही अडचण वहचडबेच्या वेळी आली नव्हती! वहचडबा ही सवाांच्या 

मनात भरण्यासारखी नव्हती वा भीमाची पत्नी होऊन राजवाड्यात यणेार नव्हती!. पण 

द्रौपदीची गोष्ट वेगळी होती. ती आपल्या बेताला प्रवतकूल नाही ह ेददसल्यावरच युवधवष्ठराने 

आपला बेत द्रपुदाला सांवगतला. त्याने तो अखरे कां मानला? युवधवष्ठराचा मुख्य भर, हा 

आमच्या पूववजांचा प्राचीन आचार आह े  यावर होता. कुरुकुळाच्या इवतहासात 

बहुपवतत्वाच्या आचाराची कोणतीही कथा महाभारतात नाही. मग युवधवष्ठराच्या 

ववधानाचा अथव काय व व्यासांनी काय सांगून द्रपुदाला राजी केले व द्रौपदीही कां तयार 

झाली? याचे मूळ पांडवांच्या खऱ्या जन्मकथेत शोधावे लागते. पांडव ह ेपांडुचे पतु्र नव्हते 

असें महाभारतच म्हणते. पांडव मनुष्य, तेव्हा त्यांचा दवेांपासून जन्म ही अद्भुत कल्पना 

सोडून ददली तरच या गोष्टीची संगवत लागते. आपल्याला संतवत होणार नाही हें नक्की 

कळल्यावर पांडु, कंुती व माद्री उत्तर ददशेला गेलीं. कुरुवंश ह ेसोमवशंीय आयव व त्याचा 

उगम या भागातील. भारताच्या या अवत उत्तर भागामध्ये काही जमातींमध्ये बहुपवतत्वाची 

चाल अद्यापही प्रचवलत आह.े त्या काळी ती असणारच. जेव्हा वनयोगमागव पत्करण्याची वेळ 

आली तेव्हां पांडूला आपल्या मूळ पूववजांच्या या आचाराची आठवण आली असावी. म्हणून 



कंुती व नंतर माद्री यांनी कुरुकुळाशी संबंवधत अशा एकाच कुटंुबातील ४ ककवा ५ 

भावांपासून पतु्रप्रावप्त करून घेतली असावी. यवुधवष्ठर मोठा, तेव्हां त्याला या गोष्टीची 

थोडीफार कल्पना असले. हा पूवीचा आचार स्वत: कंुतीने पाळला असल्यामुळे, आपल्या 

पांच पुत्राना एकत्र ठेवण्यासाठी, द्रौपदीसारखी एक समान पत्नी उपयकु्त ठरेल या ववचाराने 

वतने व पांच पांडवानी हा बेत एकववचाराने घडवून आणला. पांडवजन्माची ही खरी कथा 

व्यासांना माहीत असल्यामुळे, एकांतात ती द्रपुदाला सांगून, युवधवष्ठर म्हणतो आह े

त्याप्रमाणे हा त्याच्या खऱ्या पूववजांचा आचार आह ेव त्याप्रमाणे त्यांना करावयाचे असेल तर 

करंू द ेअस ेपटववल ेअसावे. द्रौपदीची संमवत कोणी ववचारली नाही ह ेखरे पण वववाहानंतर 

सवव आयुष्यात वतने एकदाही या अपवादात्मक वववाहाबद्दल असंतोष, राग वा नाराजी व्यक्त 

केली नाही. त्याअथी वतलाही तो मान्य होता. याचाही उलगडा सहजीं होत नाही. वतच्या 

(खऱ्या) आजोळच्या (कदावचत अनायव) 

कुळातही असा बहुपवतत्वाचा आचार, 

अपवादाने कां होईना, पाळला जात असले तर 

व्यासांनी तीही पूववपीरठका वतला व द्रपुदाला 

सांवगतली असले असा तकव  करावा लागतो. 

बुवध्हमती, सडतेोड व वनभीड द्रौपदीने, वतला 

पटल े नसते तर, कणावला वझडकारले तसा 

युवधवष्ठराचा ववचारही, वझडकारला असता व 

मग युवधवष्ठरालाही आपला हकेा चालवता ं

आला नसता! तेव्हा द्रौपदीही आनंदाने तयार 

झाली अस े मानल े पावहजे. कुरुकुळातील 

कोणीही, खुद्द दयुोधनही, (द्यूतोन्माद 

सोडल्यास), या वववाहाबद्दल कुवत्सत बोलल े

नाहीत. यादवांनीही गैर मानल े नाही. त्याअथी त्याना पांडवांची खरी जन्मकथा ठाऊक 

असावी व ह ेमागील पानावरून पुढ ेचाल ूआह ेतेव्हा हरकत नाही असे त्यानी मानले असावे. 

पांच पांडव व द्रौपदी यांच्या या अपवादात्मक वववाहाची ही माझ्यामते खरी कथा आह.े  

पांडवांचा द्रौपदीशी संसार पुढे कसा चालला याही ववषयाला अनेक पदर 

आहते. सवव पांडवांनी इतरही वववाह केले. भीमाचा वहचडबेशी संबंध पवूीच आला होता व 



त्याला घटोत्कच हा पतु्रही झाला होता. मात्र त्याचा दसुऱ्या कोणा स्त्रीशी वववाह झाल्याचा 

उल्लखे नाही. युवधवष्ठर, नकुल व सहदवे यांचे दसुरे वववाह कधी झाल ेत्याचा उल्लेख नाही 

पण ते झाले ह ेनक्की. अजुवनाचे तर अनेक वववाह झाल.े पांडव-द्रौपदी वववाहानंतर, पांडव 

इंद्रप्रस्थाला राज्य करू लागल्यावर, एकदा नारद त्यांच्या भेटीला आले असतां त्यांनी 

सुंदोपसुंदांची कथा त्याना सांगून पत्नीवरून तुमच्यांत ववतुष्ट येऊ दऊे नका असा सल्ला 

ददला. पांडवांनी स्वत:च, यासाठी वनयम केला की एका भावाच्या द्रौपदीशी एकांताचा 

दसुऱ्याने भंग केला तर अपराध्याने तीथवयात्रा करावी व ब्रह्मचयव पाळावे. दकती काळ ते 

स्पष्ट नाही. नारदाने याला संमवत ददली. मात्र पांच भावानी द्रौपदीचे पवतत्व, एकमेकांशी 

ववतुष्ट येऊ न दतेा, कस ेउपभोगावे याबद्दल या वनयमात काहीच सांवगतलेले नव्हते! फक्त 

एकांतभंगाला वशिा ठरवून ददली होती. पण मग, हा वेळपयांत व यथेून पुढेही आयुष्यभर, 

पांडव कोणता वनयम पाळत होते? याचा स्पष्ट उल्लखे कोठेच केललेा नाही! 

बहुपवतत्वाचा ररवाज पाळणाऱ्या समाजात अजूनही जी चाल आह े अस े म्हणतात व जी 

नैसर्णगक म्हणावी लागेल, ती म्हणजे एकेका भावाने क्रमाक्रमाने, पवतत्व उपभोगावे व 

अपत्यजन्मानंतर पवतहक्क पुढील भावाकड े जावा. संततीच्या वपतृत्वाबद्दल वनरपवाददत्व 

असण्यासाठी ही चाल योग्यच म्हटली पावहजे. पांडवांनीही अथावतच हाच क्रम चालवला 

असला पावहजे. अजुवन तीथवयात्रेला गेला तोपयांत द्रौपदीला अपत्यप्राप्ती झालेली नव्हती. 

युवधवष्ठरापासून व मग भीमापासून वतला अपत्य झाल्यावर मग अजुवनाचा क्रम येणार होता! 

हा वेळपयांत त्याचा इतरही 

कोणाशी वववाह झाललेा 

नव्हता. त्यामुळे वैतागून 

जाऊन, द्रौपदीसाठी वाट 

पहात बसण्यापेिा बाहरे 

पडावे ह े बरे, असे त्याने 

ठरववले असाव.े 

चोरांपासून ब्राह्मणांच्या 

गायी सोडवण्यासाठी 

शस्त्रागारात जावे लागून 

युवधवष्ठर-द्रौपदी यांचा 

एकांत भंग केल्याचे कारण 



त्याला आयतेच वमळाले. वनयमच केलेला असल्यामुळे त्याला अडवताही आले नाही! 

ठरलेल्या वनयमाप्रमाणे, खरे तर त्याने तीथवयात्रेच्या काळात ब्रह्मचयव पाळावयास हव ेहोते. 

ते त्याने अवजबात पाळले नाही. उलुपी व वचत्रांगदा यांचेशी त्याने वववाह केले. वचत्रांगदलेा 

बभ्रुवाहन हा पुत्रही झाला. मात्र तीं दोघें वतच्या वपत्याच्या घरीं रावहली. अजुवन पुन्हा 

एकटाच! तीथवयात्रेच्या अखेरीला तो द्वारकेला गेला असतां सुभद्रा त्याला ददसली व 

आवडली. बलरामाची संमवत वमळणार नव्हती, तेव्हा कृष्णाच्या सल्ल्याप्रमाणे, त्याने 

सुभद्रलेा सरळ पळवून नेली. अजुवनाशी कोण लढणार, तेव्हा यादव अखरे कबलू झाले. मात्र 

वववाह करण्यापूवी दतू पाठवून युवधवष्ठराची संमवत ववचारली. बहूधा अजुवनाला भीवत 

वाटली असावी कीं ही पण पांचांची पत्नी होणार नाही ना?  सभुद्रलेा घेऊन तो इंद्रप्रस्थाला 

परत आला. लिांत घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अजुवनाने नाही पण इतर पांडवांनी या काळात 

बहुधा ब्रह्मचयव पाळले असावे! कारण अजूनही द्रौपदीला अपत्य झालले ेनव्हते! सभुद्रचेा पुत्र 

अवभमन्यु जन्मल्यानंतर मात्र, एकएक वषावच्या अंतराने, वतला एकेका पांडवापासून एकेक 

पुत्र झाला. यावरून स्पष्ट ददसते की पांडवानी वर उल्लेवखललेा ररवाजच पाळला.  

तेथून पुढे जीवनाच्या अखेरीपयांत द्रौपदी सवव सखुद:ुखात, हाल अपषे्टांत, 

तसेच ऐश्वयाांत, पांडवांची पत्नी व सखी झाली. कंुतीचा या वववाहामागे जो पांचांना एकत्र 

ठेवण्याचा हतुे होता तो वनवश्चतच सफळ झाला. पांडवांचे उदाहरण इतर कोणी वगरवल्याचे 

मात्र ददसून येत नाही. असा संसार यशस्वी करणे ह े लोकोत्तर व्यवक्तमत्तवांनाच शक्य, 

येरागबाळाचे काम नोह ेह ेत्याचे कारण म्हणतां येईल.  

 

  



जरासंध वध 

 

महाभारतातील श्रीकृष्णाची व्यवक्तरेखा दहुरेी आह.े श्रीकृष्णाचे मानवी 

पातळीवरील लोकोत्तर गुणावगुणांचे वचत्रण व दवैी पातळीवरील वचत्रण. मानवी 

पातळीवर तो वीर पुरुष, राजनीवतज्ञ, मुत्सद्दी, ववचारी, तत्तवज्ञ असा वर्णणला आह ेतर दवैी 

पातळीवर प्रत्यि अवतार व अनेक अद्भुत कृत्ये करणारा! ’जय’ चे ’महाभारत’ होत गेल े

तसे लोकोत्तर पुरुष म्हणनू असलेल ेमहत्तव कमी होत जाऊन ईश्वराचा अवतार या कल्पनेला 

जास्त उजाळा वमळत गेला असावा. त्याचे मानवी पातळीवरील वचत्रण ह ेमाझ्या मते जास्त 

मनोहारी आह!े 

जरासंध हा कृष्णाचा शत्रू, पांडवांचा नव्ह!े पांडवांच्या राजसूय यज्ञाच्या 

वनवमत्ताने कृष्णाने त्याचा भीमाकडून वध घडवून आणला. या घटनेमध्य े कृष्णाचे मानवी 

पातळीवरील लोकोत्तर गुणावगुण प्रगट झालेल ेददसतात.  

कृष्ण व पांडव यांची प्रथम भेट द्रौपदीच्या स्वयंवराच्या वेळी झाली ह ेआपण 

पावहलेच आह.े बाळपणापासून भीम हा महाबलवान असल्याच्या कथा सववश्रुत झाल्या 

होत्या. अनेक कौरवांना तो एकटाच भारी पड.े यामुळे दयुोधन त्याचा द्वषे करीत असे. ही 

पाश्ववभूवम कृष्णाला ऐकून मावहती असणारच. वारणावतातून सुटून गेल्यावर वनांत 

चहडताना वहचडब व बकासुर या दोन महाबलवानांचा त्याने वनव्वळ शरीरबळावर वध केला 

होता. ह ेवध कोणी केल ेह ेआधी नक्की कळलले ेनसल ेतरी पांडवांचा पररचय झाल्यावर ते 

कृष्णाला कळल ेहोते. अजुवनाने पण वजकल्यावर इतर राजांशी यदु्ध करावे लागले तेव्हा एक 

झाड उपटून घेऊन भीमाने सवाांना झोडपलले े कृष्णाने स्वत:च पावहले होते. या साऱ्या 

गोष्टीतून कॄष्णाने मनाशी काही आडाखे बांधले असावे पण तो योग्य सधंीची वाट पाहात 

होता. त्याच्यापुढे एक मोठा प्रश्न होता! 

कृष्णाने कंसवध करून आजोबा उग्रसेन याला मथुरेच्या राज्यावर स्थापन 

केले. कंस हा जरासधंाचा जावई. जावयाच्या वधाने वचडलेल्या जरासंधाने तेव्हापासून 

वारंवार मथुरेवर हल्ल ेकरून यादवांना सतावल ेहोते. अठरावेळा यदु्ध होऊनही कोणालाच 

वनणावयक ववजय वमळाला नव्हता. मात्र यादवांची खात्री झाली की आपण सुखाने मथरेुत 

राहू शकत नाही वा जरासंधाला मारूही शकत नाही. नाइलाजाने वृष्णी, अंधक व भोज या 

वतन्ही यादवकुळानी, सवव संपवत्त, गुरेढोरे यासह दशेत्याग करून शेकडो मलै दरू पवश्चम 



समुद्रदकनारी नवीन द्वारकानगरी वसवून मजबूत राजधानी बनवली. यानंतर पुन्हा यादव व 

जरासंध यांचे युद्ध उद्भवले नाही. या अठरा यदु्धांमध्य,े बहुधा, अनेक यादववीर कैदी झाले 

असाव.े द्वारकेला दरू वनघून गेल्यामुळे त्यांना सोडवण्याचा कोणताच मागव, यादवांना वा 

कृष्णाला उपलब्ध रावहला नव्हता. हा कृष्णापुढील जरटल प्रश्न होता.  

द्रौपदी स्वयंवरानंतर कृष्ण व पांडव याची मतै्री उत्तरोत्तर दढृ होत गेली. भीष्माने वनिून 

सांवगतल्यामुळे अखरे धतृराष्ट्राने पांडवाना अधे राज्य दऊेन इंद्रप्रस्थाला पाठवले. इंद्रप्रस्थ 

वसवण्यास कृष्णाने पांडवांना सवव मदत केली. दीघवकाळ इंद्रप्रस्थात राहून कृष्ण द्वारकेला 

परत गेला. नंतर त्याची व अजुवनाची पुन्हा भेट अजुवन तीथवयात्रा करीत द्वारकेला पोचला 

तेव्हा झाली. तेव्हाही अजुवनाला आवडलेल्या सुभद्रशेी त्याचा वववाह होण्यासाठी कृष्णाने 

सवव मदत केली. त्याच्या सांगण्यावरूनच यादवानी अजुवनाशी लढण्यापिेा अजुवनाशी सख्य 

करणे श्रेयस्कर मानल!े अजुवन-सुभद्रा इंद्रप्रस्थाला परत गेलीं, मग अवभमन्यूचा व पांच 

पांडवपुत्रांचा जन्म झाला. या सवव सुखाच्या काळातील पांडव व कृष्ण यांची मैत्री व परस्पर 

आदरभाव वाढत गेला. कृष्णाजुवनांनी वमळून खांडव वन जाळण ेव इंद्रप्रस्थाची स्थापना  ही 

यातील अखेरची पायरी म्हणता येईल. त्यानंतर कृष्ण द्वारकेला परत गेला. आगीतून 

वांचलेल्या मयासुराकडून पांडवांनी मयसभा बनवून घेतली. मग त्यांना राजसूय यज्ञाची 

कल्पना सुचवली गेली. त्यानी अथावतच लगेच कृष्णाला सल्लामसलतीसाठी बोलावून घेतल.े 

आपला जरटल प्रश्न सोडवण्यासाठी कृष्ण बराच काळ ज्या सधंीची वाट पहात होता ती 

आता आयतीच चालून आली! 

कृष्णाने राजसूय यज्ञ करण्याची कल्पना उचलून धरली. पण पांडवांना 

जरासंधाच्या सम्राट पदाची मावहती सांगून त्याला हरवल्यावशवाय युवधवष्ठराला राजसूय 

यज्ञ करण्याचा अवधकार नाही अस ेदाखवून ददले. जरासधं व यादव यांच्यामधील वैराचा 

सवव इवतहास सांवगतला. जरासंधाच्या बाजूने असलले्या राजांची नामावळी सांवगतली. एक 

युवधवष्ठराचा मामा पुरुवजत कंुवतभोज सोडला तर इतर सवव राजे, त्यांत पांडूचा वमत्र 

असललेा राजा भगदत्त, कृष्णाचा सासरा भीष्मक, वशशुपाल वगैरे सवव, जरासंधालाच सम्राट 

मानतात ही वस्तुवस्थवत ऎकवली. ’थोडादखेील ववसावा न घेता घोर अस्त्रांनी तीनशे वषे 

लढलो तरी जरासधंाचा पराभव करण े शक्य नाही’  या कारणास्तव भोजांच्या अठरा 

घराण्यांनी व नंतर इतर यादव घराण्यांनीही, मथुरा सोडून द्वारकेला नवीन शहर वसवून, 

बंदोबस्तात राहण ेपसंत केल ेहा इवतहास सांवगतला. जरासधं व त्याचे दोन सेनापवत हसं व 

चडभक यांच्या पराक्रमामुळे त्याने अनेक राजे यदु्धात हरवून, त्याना तुरंुगात टाकल ेआह ेव 



शंभर राजे पकडल्यावर त्यांचा यज्ञात बवळ देण्याचा त्याचा ववचार आह,े तेव्हा त्याला 

हरवल्यावशवाय वा मारल्यावशवाय तुम्ही राजसयू यज्ञ कसा करणार असा प्रश्न उपवस्थत 

केला. वास्तववक, यादवांबरोबरच्या युद्धात हसं व चडभक मरण पावले होते. तरीही 

युद्धामध्य ेजरासंधाला हरवण्याची उमेद यादवांना रावहली नव्हती. तेव्हा, द्वदं्वामध्ये गाठून 

जरासंधाला एखाद्या महान वीराने मारले तरच त्याचे पाररपत्य शक्य होते. यासाठी 

अथावतच भीमावशवाय दसुरा कोण समथव होता?  वास्तववक कुरंूचे व जरासंधाचे वैर नव्हते. 

भीष्माशी वैर वा यदु्ध जरासंधालाही परवडले नसते! युवधवष्ठराने सरळ दतू पाठवून राजसूय 

यज्ञ करण्याचा प्रस्ताव जरासंधासमोर मांडला असता तर युवधवष्ठराबद्दलच्या आदरापोटी व 

भीष्माच्या धाकाने जरासंधाने कदावचत त्याला मान्यता ददलीही असती. पण या पयावयात 

कृष्णाला रस नव्हता! त्याला या वनवमत्ताने जरासंधाचा काटा काढावयाचा होता व त्याच्या 

कैदते पडललेे आपल ेबांधव सोडवावयाचे होते! कृष्णाने हा हतुे कसा साध्य केला? 

कृष्णाच्या सूचनेवर बराच बेळ चचाव चालून नंतर भीमाने मत ददले कीं आपण 

स्वत:, अजुवन व कृष्ण यांनी जरासंधाच्या वधाचा प्रयत्न केला पावहजे. कॄष्णाने पुन:पुन्हा 

जरासंधाचे बळ, त्याच्या अंगातील सम्राटाला शोभणारे सवव गुण, त्याचबरोबर सवव 

राजेलोकांचा त्याने चालवलेला छळ व कैदतेील राजांचे बळी द्यावयाचा त्याचा बेत वणवन 

करून जो जरासंधाचा हा बेत हाणून पाडू शकेल तोच सम्राट म्हणववण्यास पात्र ठरेल अस े

सांवगतले. या सवव चचेच्या वेळी ह े राजे कोण होते याचा काहीही खलुासा महाभारतात 

नाही! भीम, अजुवन व कृष्ण यांनी वतघानीच वमळून जरासंधाशी लढण्याचा भीमाचा बेत 

युवधवष्ठराला मुळीच पसतं झाला नाही. त्यापेिा तो राजसूय यज्ञ करण्याचा बेतच सोडून 

दणे्यास तयार झाला! पण मग अजुवनालाही जोर चढला. तोही भीमाच्या बेताला अनुकूल 

झाला. आपल्यासारख्या बलवानानी अन्याय्य गोष्टीचा प्रवतकार केलाच पावहजे अस े त्याने 

मत ददले. भीम व अजुवन कृष्णाच्या मनातलेच बोलल्यामुळे आता कृष्णालाही जोर आला. 

जरासंधाबरोबर सरळ युद्ध करून चजकण े अशक्य असल्यामुळे, गुप्तपणे त्याच्या वाड्यात 

प्रवेश करून त्याच्या वधाचा प्रयत्न करावा असाच बेत त्याने सुचवला. युवधवष्ठराच्या 

इच्छेप्रमाणे कृष्णाने पुन्हा एकदा त्याला जरासंधाच्या जन्माचा सवव अद्भुत इवतहास 

सांवगतला. तो महान बलवान व गुणी सम्राट आह ेअसेही पुन्हापुन्हा सांवगतले. अस ेअसूनही, 

कृष्णाने त्याचा जावई कंस याचा वध केल्यामुळे त्याचे यादवांशी व कृष्णाशी मोठे वैर होते 

व त्याच्या राजेलोकांना बळी दणे्याच्या बेतामुळे कृष्णाला त्याचा वध हवा होता. कोण होते 



ह े राजे?  महाभारतात काही खलुासा नाही. कुरु, पांचाल, यादव सोडून इतर 

राजघराण्यानी जरासंधाचे वचवस्व मान्य केल ेहोते. कुरंूचा व जरासंधाचा झगडा झालेला 

नव्हता. यादव द्वारकेला गेल्यावर इतर कोणा राजाशी जरासंधाचे ववतुष्ट आल्याचाही 

उल्लखे ददसत नाही. तेव्हा ह ेराजे म्हणजे, वृष्णी, अंधक, भोज या यादवांच्याच वेगवेगळ्या 

कुळांतील असल े पावहजेत. यादव व जरासंध यांच्यांतील अनेक युद्धामंध्ये ह े कैदी झाल े

असावे व यादव द्वारकेला गेल्यामुळे आता याना कसे सोडवावे हा प्रश्नच होता. कृष्ण सोडून 

इतर कुणा राजकुळाला याची चचता पडलेली ददसत नाही. जरासंधाला ववरोध करण्याची 

कोणाची चहमत नव्हती ह ेत्याचे कारण असू शकेल. अन्याय करणाऱ्या इतर राजांना नारद 

वा इतर थोर ऋवष उपदशे करीत तसाही जरासंधाला कोणी केललेा ददसत नाही. या 

राजांना युद्धात चजकून घेतललेे असल्यामुळे त्याना जरासंधाने कैदते ठेवणे कोणाला फारस े

अनुवचत वाटले नसावे. यज्ञात बवळ दणेे अनुवचतच होते पण ती वेळ आलेली नव्हती व 

त्याची चचता एकट्या कृष्णालाच पडली होती यावरून ते सवव यादवच असावे या तकावला 

पुवष्ट वमळते.  

कृष्णाचा बेत सरळ होता. कृष्ण अजुवन व भीम जरासंधासमोर द्वदं्वासाठी उभ े

रावहले तर आपल्या बळाच्या अवभमानामुळे तो भीमाशी मल्लयदु्ध करणचे पसंत करील व 

भीमच त्याचा वध करू शकेल हा त्याचा ववचार होता! म्हणून त्याने अखेर युवधवष्ठराचे मन 

आपल्या बेताकड े वळवून घेतले. कृष्ण, अजुवन व भीम यांनी लवकरच गुप्तपणे मगधाची 

राजधानी वगररव्रज गाठली. स्नातक ब्राह्मणाच्या वेषात वगररव्रजाला पोचलेल्या या वतघांनी 

शहरात काही दगंामस्ती करून नागररकांमध्ये स्वत:बद्दल धाक, आश्चयव अशा भावना वनमावण 

केल्या व अखरे ते जरासंधासमोर आले. त्यांच्या ब्राह्मणवेषाचा मान ठेवून पण त्यांना न 

ओळखून, जरासंधाने त्यांचा सत्कार केला. त्यांनी तो स्वीकारला नाही. तुम्ही कोण आहात 

असे जरासधंाने स्पष्टच ववचारल्यावर कृष्णाने त्याला आपल्या वतघांची ओळख करून ददली 

व तुझ्या दषु्कृत्यांमुळे, ववशेषत: राजेलोकांचे बळी दणे्याच्या तुझ्या बेतामुळे तुला शासन 

करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत असे आव्हान त्याला ददले. जरासंधाने कृष्णाच्या 

आरोपांना समपवक उत्तरे ददली. ’मी धमावनेच राज्य करतॊ आह े व माझी प्रजा सखुी आह.े 

राजांना मी योग्य प्रकारे युद्ध करून चजकले आह ेव त्यांचे काहीही करण्याचा मला अवधकार 

आह.े कुरुकुळाशी माझे मुळीच वैर नाही’ असे म्हटल.े अखरे कृष्णाच्या मनांतील 

बेताप्रमाणेच, त्याने द्वदं्वयुद्धाचे आव्हान स्वीकारल े व कृष्ण वा अजुवन यांना वझडकारून, 



बलवान भीमालाच प्रवतस्पधी ठरवले. कृष्ण व बलराम दोघेही मल्लववद्येत प्रवीण असूनही, 

अद्यापपयांत त्यांची जरासंधाशी एकास एक अशी गाठ पडललेी नव्हती. कृष्णाचा मामा कंस 

याचा जरासंध हा सासरा तेव्हा भीमाच्या वा कृष्णाच्या मानाने तो खूपच वयस्क होता. 

तरीही, स्वत: ककवा बलराम यांचेपेिाही, बक, वहचडब याच्यासारख्या अमानुष बळ 

असलले्या रािसाना मारू शकललेा भीम, हाच एकटा जरासधंाशी लढू शकेल ह े कृष्ण 

जाणून होता. महाभारतात, कृष्ण व बलराम यादवकुळातील असल्यामुळे, ब्रह्मदवेाच्या 

आज्ञेप्रमाणे त्यांना जरासंध अवध्य होता असा खुलासा केला आह ेपण तो फुसका वाटतो. 

ब्रह्मदवेाने हा वर जरासधंाला कां व केव्हा ददला ह ेसांवगतललेे नाही! खरे कारण, माझ्या 

मते, जरासंधाने त्यांना मल्लयदु्धाची संवधच ददली नसती. त्यांना तो गवळीच मानत होता, 

बरोबरीचे राजकुळातले नव्ह!े 

भीम-जरासंध युद्ध तेरा ददवस 

अखंड चालले. अवतशयोवक्त सोडून ददली तरी 

दीघवकाळ चालल े ह े खरे. अखेर जरासधं दमला 

पण भीम तरीही जोरात होता. अखेर त्याने 

जरासंधाच्या तंगड्या धरून उलटसुलट ओढून 

त्याला मारल.े कृष्ण, बलराम, शल्य, कणव वगैरे 

इतर कोणाही मल्लववद्यते प्रवीण व्यक्तीने एवढा 

दीघवकाळ मल्लयदु्ध केल्याचे महाभारतात वा 

इतरत्रही वणवन आढळत नाही. भीमाच्या अफाट 

ताकदीवर कृष्णाने टाकललेा ववश्वास भीमाने 

साथव ठरवला. जरासधं मले्यावर, बंदीतील 

राजांना सोडवून, व जरासंधपुत्र सहदवे याला 

राज्यावर बसवून कृष्ण, अजुवन व भीम ववजयी 

होऊन इंद्रप्रस्थास परत आले. कृष्णाने जे योजल े

होते ते पार पडल.े  

या साऱ्या कथेमध्ये कृष्णाच्या अंगचे सवव मानवी पातळीवरील लोकोत्तर गुण 

ददसून येतात. स्वत:चे शरीरबळ कदावचत पुरणार नाही व सैन्यबळावर ववजय अशक्य, तेथ े

त्याने योग्य व्यक्तीचा उपयोग केला. त्यासाठी दीघवकाळ संधीची वाट पावहली. राजसूय 



यज्ञाच्या बेतामुळे ती प्राप्त होतांच वतचा कौशल्याने उपयोग करून घेतला. शत्रूचे बलस्थान 

जे अफाट शरीरबळ, त्याच्या अवभमानालाच त्याने चडवचले. सवव बेत काळ्जीपूववक आखला 

व तडीस नेला. त्यांत, मुख्य म्हणजे, युधीवष्ठर, अजुवन, भीम यांना समाववष्ट करून घेताना, ते 

कृष्णाच्या वैऱ्याशी लढत नसून जणू स्वत:च्याच वैऱ्याशी लढत आहते अशी त्यांची 

मनॊभूवमका करून घेतली व अखेर भीमाकरवी आपल्या कुळाच्या एका न आटपणाऱ्या 

वैऱ्याचा शेवट घडवून आणला. कृष्णाला अवतार मानणे हा श्रद्धचेा भाग आह.े मात्र 

लोकोत्तर पुरुष मानावेच लागते ते अशा प्रसंगांमुळे व कथांमुळे! 

 

 

  



वशशुपालवध  

 

 राजसूययज्ञ यथासांग पार पडला. राजेलोकानी पांडवाना अपार करभार 

ददला. यज्ञात मदत केली. पांडवानीही अफाट दानधमव केला, अहरे केल.े सवव राजेलोकांचा 

दवृष्टकोण नंतर वशशुपालाच्या तोंडच्या एका वाक्यात आला आह ेतो म्हणजे, ‘आम्ही राजानी 

या युवधवष्ठराला खंडणी ददली ती पांडवाना वभऊन नव्ह ेवा त्यांचेपासून काही लाभ करून 

घेण्यासाठीही नव्ह ेतर सम्राटपदाची अवभलाषा बाळगणारा हा युवधवष्ठर धमावने वागणारा 

असा याचा लौदकक आह ेम्हणून!’  

 वशशुपाल हा यादवांचा व कृष्णाचा दसुरा प्रमुख वैरी होता. त्याचे व कृष्णाचे 

प्रत्यि यदु्धप्रसंग यापूवी घडलले ेददसत नाहीत. रुवक्मणीस्वयंवराचे वेळीं या दोघांचे ववतुष्ट 

सुरू झाल.े इतर यादवांशीं त्याचीं भांडणे व यदु्ध ेझालीं होतीं. तो प्रतापी होता व चेदद या 

ववख्यात राजकुळात जन्मललेा होता. रुवक्मणीमळेु कृष्ण व वशशुपाल यांच्यात प्रत्यि स्पधाव 

सुरू झाली. रुवक्मणीचा वपता व भाऊ या दोघांच्या मनातून वतचा वववाह वशशुपालाशी 

करावयाचा होता. वतला स्वतःला कृष्ण पसंत होता. कृष्णाने अखेर वतला पळवून नेली व 

पाठलागावर आलेल्या वतच्या भावाचा पराभव केला. या वेळीही कृष्ण व वशशुपाल यांचे 

प्रत्यि युद्ध झाले नव्हते. ह ेरुवक्मणीहरण प्रकरण महाभारतात ववस्ताराने आलेल ेनाही. ते 

वखलपवावत (हररवंशामध्ये) आह.े रुवक्मणी न वमळाल्यामुळे वशशुपाल साहवजकच कृष्णावर 

फारच वचडललेा होता व कृष्णालाही केव्हातरी एकदां त्याचा सोिमोि करणे भागच होते.  

कृष्णाने वशशुपालाच्या आईला वचन ददले होते कीं त्याचे शंभर अपराध 

भरेपयांत मी त्याला मारणार नाही, अशी एक कथा आह े पण वतच्या सत्यतेबाबत शंका 

घेण्यास जागा आह.े हें वचन कृष्णाने वशशुपाल अगदी लहान बालक असताना ददलें असे 

वणवन आह.े कृष्ण वयाने वशशुपालाच्या साधारण बरोबरीचाच असल्यामुल ेतोही त्यावेळी 

लहान वयाचाच असणार. पण लहान वयात तर तो गोकुळात दडून बसललेा होता व हा 

वसुदवे-दवेकीचा पुत्र आह े हहेी गुह्यच होते. मग तो वशशुपालाच्या मातेला केव्हां भेटला 

असेल? भेटला तेव्हां वशशुपालाच्या मातेने त्याला कृष्णाच्या मांडीवर ठेवले तेव्हां त्याचे 

जास्तीचे हात व नेत्र गळून पडल ेव त्यामुळे त्याचा मृत्यु कृष्णाच्या हातून होणार ह ेजाहीर 

झाले व म्हणून त्याच्या मातेने कृष्णाकडून मलुाचे शंभर अपराध भरेपयांत थांबण्याचे वचन 

घेतले. ही सवव हरदासी कथाच वाटते. प्रत्यिात कृष्णाने कंसवध केल्यावर व त्यातून 



जरासंधाचे वैर ओढवून घेतल्यावर, वशशुपाल जरासंधाचा पिपाती व सेनापवत, यामुळे 

त्याचेशींही कृष्णाचे वैर. उद्भवले. इतर यादवांशी वशशुपालाचे काही युद्धप्रसंग झाल्यावर 

केव्हांतरी कृष्ण व वशशुपालाची माता यांची भेट झाल्यावेळी, कृष्णाने थोड ेसमजुतीने घ्यावे 

अस े वतने ववनवल ेअसेल व आतेमाम ेभाउ हा नातेसंबंध लिात घेऊन कृष्णानेही ते मान्य 

केले असले, इतकेच या कथेचे मूळ असाव.े कालातंराने कृष्णाला दवेाचा अवतार हें रूप प्राप्त 

झाल्यावर त्याचे वैरी जरासंध व वशशुपाल ह ेअथावतच रािसांचे अवतार ठरले व म्हणून 

त्यांच्या वणवनात शारीररक ववकृवत वशरल्या व अशा कथा प्रसृत झाल्या असाव्या. प्रत्यिात 

ते दोघेही ववख्यात िवत्रय राजकुळात जन्मललेे होते व वीरपुरुष होते. सुस्वरूप असोत वा 

नसोत पण ववरूप नक्कीच नव्हते! तेव्हां वशशुपालाला जास्तीचे हात व नेत्र असण ेव ते गळून 

पडणे हीं हरदासी वणवनेच! त्यांवर ववश्वसतां येत नाहीं.  

राजसूय यज्ञ पार पडल्यावर सवव राजेलोकांचा सत्कार करण्याची वेळ आली 

तेव्हां प्रथम सत्कार वा अग्रपूजा कोणाची करावयाची असा सल्ला युवधवष्ठराने भीष्माला 

ववचारला. कृष्ण हा सवव राजांमध्ये तेज, बल व पराक्रम यांमुळे तळपत आह ेतेव्हा त्याचाच 

प्रथम सत्कार करावा असा भीष्माने सल्ला ददला. त्याप्रमाण े त्याची अग्रपूजा युवधवष्ठराने 

केली. कृष्ण हा सववस्वीं पांडवांचा वहतकताव, वमत्र व सल्लागार व त्याच्याच मदतीने 

पांडवानी जरासंधासारख्या प्रबळ सम्राटाचा वध करून स्वतःला सम्राटपद वमळवले होते 

तेव्हां इतर कोणापेिां प्रथम त्याचाच सत्कार करणे भीष्माला व पांडवाना उवचत वाटल े

यात नवल नाही.  

 वशशुपालाचा मात्र या घटनेमुळे वतळपापड झाला. त्याने अवतशय सडतेोड व 

कठोर शब्दांत भीष्माची व युवधवष्ठराची वनभवत्सवना केली व कृष्णाची मानखंडना केली. 

राजसभेत उपवस्थत असलले्या इतर दकत्येक वीरांशीं, पंवडतांशीं, धमवज्ञांशीं व राजांशीं 

कृष्णाची तुलना करून, या सवाांपेिां कृष्ण मुळीच वरचढ ठरत नाही असा मोठा जोरदार 

युवक्तवाद केला. त्यावरून जसा त्याचा कृष्णद्वषे ददसून येतो तशीच त्याची ववद्वत्ताही ददसून 

येते. सभेत कोणा इतर राजाने वशशुपालाची बाजू घेऊन भीष्माला वा युवधवष्ठराला दोष 

ददला नाही. पण उलटपिी कृष्णाचा प्रथम सत्कार हा योग्यच आह ेअसेही प्रवतपादल ेनाही! 

भीष्म, भीम, सहदवे व युवधवष्ठर एका बाजूला व वशशुपाल ववरुद्ध बाजूला असा वादवववाद 

बराच वेळ चालला. वशशुपालाने संतापाच्या भरात ‘या भीष्माला जाळून टाका’ अशी 

वचथावणी इतर राजांना ददली. वशशुपालाचे वतवन आततायीपणाचे झाले ह ेतर खरेच पण 



भीष्मानेही वचथावला गेल्यामुळे, ‘मी कोणाचीच पवाव करत नाही’ अस ेसवव राजाना उद्देशून 

म्हटल.े सहदवे व भीम यानी तर सवावना सरळ आव्हानच ददले कीं ‘आम्ही केललेी अग्रपूजा 

ज्याला पसंत नसेल त्याने शस्त्र उचलावे’ वशशुपालाने खदु्द भीष्माचाच अद्वातद्वा बोलून 

अपमान केला असल्यामळेु पांडव वचडणे स्वाभाववकच होतें.  

कृष्णापाठोपाठ पांडवानी इतरांचाही सत्कार परुा केल. वशशुपालाने मात्र 

आपला हकेा अजूनही सोडला नव्हता. त्याने राजांना वचथावणी ददली कीं ‘आपण सवावनी 

वमळून एकजुटीने पांडव व यादव यांचा सामना करंूया. यावेळीं बर् याच राजांनी 

वशशुपालाची बाजू घेतली व जेणेकरून युवधवष्ठराला सम्राटपदाचा अवभषके होणार नाही व 

कृष्णाची केललेी अग्रपजूा वनरथवक ठरेल असें काहीतरी केलें पावहजे असें ते म्हणू लागले. 

क्रोधाने ते बेभान झाले व मानहानीमुळे रागावले असें वणवन केलले ेआह.े तो राजसमूह व 

अपार सेनासागर युद्धाच्या तयारीत आह ेअसे ददसूं लागलें. यावरून, कृष्णाची अग्रपूजा सवव 

राजांनी सुखासखुी मान्य केली नाही अस े ददसते. भीष्म व वशशुपाल यांची हमररतुमरी 

अद्याप चालूच होती. वशशुपालाने भीष्माचा सववतोपरी अपमान केला. उलट भीष्मानेही 

त्याला बोलण्यात काही कमी ठेवले नाही. मोठ्या युद्धाचाच प्रसंग उभा राहून, वशशुपालाने 

सरळच कृष्णाला यदु्धाचे आव्हान ददले व ‘तुझ्याबरोबरच पांडवानाही नष्ट करून टाकतों’ 

अस ेम्हटलें. अद्यापपयांतच्या सवव झगड्यात एक शब्दही न बोललले्या कृष्णाने आतां सभेला 

आपल्या व वशशुपालाच्या वैराचा सवव इवतहास सांगून, ’आतां तुझा वधच करतों’ असें 

वशशुपालाला म्हटलें. मात्र रथयदु्धाच्या भानगडीत न पडतां सुदशवन चक्र फेकून त्याने 

अकस्मात वशशुपालाचा वशरच्छेद केला. वशशुपालाला प्रवतकाराची संवधच वमळाली नाही.  

अध्याय ४५, श्लोक २९-३४ मध्य े या अकस्मात वधानंतर सभेतील राजाना 

काय वाटल े याचे वणवन केल े आह े ते वाचनीय आह.े आकाशात एकही मघे नसताना 

अकस्मात मुसळधार पजवन्यवृवष्ट व्हावी, जळजळीत वज्रपात व्हावा, पृथ्वी कंवपत व्हावी 

असा प्रकार कृष्णाने वशशुपालाचा वध करतांच झाला. राजांना बोलण्यासारखे काही उरलेच 

नाहीं. कांही राजे तोंडातून अवािरही न काढतां कृष्णाकड ेनुसते टक लावून पाहत रावहले. 

कांही राजे संतापाने बेभान होऊन हातावर हात चोळीत बसले. दसुरे कांही क्रोधाने भ्रवमष्ट 

होऊन दांत ओठ खाऊ लागल.े काही राजांनी मनोमन कृष्णाची स्तुवत केली. कांही तटस्थ 

रावहले. या एकूण वणवनावरून कृष्णाने अकस्मातपणे केललेा वशशुपालाचा वध हा सववमान्य 

वा वशष्टमान्य झाला असें खासच म्हणता ंयेत नाही. वशशुपालाने भीष्म व कृष्ण यांचे ववरुद्ध 



बोलताना सवव संयम सोडला होता व अनुवचत भाषेची मयावदाही ओलाडंली होती, यामुळेच 

कदावचत, त्याची बाजू घेऊन कोणी कृष्णाचा वनषेध मात्र केला नाहीं.  

युवधवष्ठराने वशशुपालाचा अंत्यसंस्कार यथासांग करववला व यज्ञाचीं 

उरलींसरुलीं काम ेपार पाडलीं. सवव राजेलोकांना सन्मानाने वनरोप ददला. अखेर कृष्णानेही 

कंुती व सवव पांडवांचा वनरोप घेतला व तो द्वारकेला परत गेला. वशशुपालवधाचा झालेला 

प्रकार युवधवष्ठराला अपशकुनासारखाच वाटला होता. यज्ञ समाप्त झाल्यावर जेव्हां व्यासांचे 

आगमन झालें तेव्हां युवधवष्ठराने त्याना ‘वशशुपालवध हा एक फार मोठा उत्पात तर नव्ह?े’ 

असें ववचारलें. त्यावर व्यासांनी ‘होय’ असें म्हणून ‘या उत्पाताचें भयकंर फळ तेरा वषाांनी 

अवखल िवत्रय ज्ञातीच्या संहाराने ददसून येईल व तंू या संहाराला वनवमत्त होशील’ असेही 

पुढे सांवगतल.े यामुळे अथावतच युवधवष्ठर फार उवद्वग्न झाला.  

यज्ञानंतर हवस्तनापुरास परत गेल्यावर दयुोधन व शकुवन यांचे राजसूय 

यज्ञाबद्दल बोलण े चालल े असतां, वशशुपालवधाबद्दल दयुोधनाने काढलेले उद्गार फार 

मार्णमक आहते. तो म्हणतो – ‘पहा, त्या यादववीर कृष्णाने पाहतांपाहतां वशशुपालाचा 

फडशा पाडला पण येवढ्या मोठ्या त्या राजसभेत कृष्णाचा प्रवतकार करण्यासाठी एकही 

मायेचा पूत पुढे सरसावला नाही! युवधवष्ठराने चेतवलेल्या अग्नीत सवव राजे होरपळून वनघत 

होते पण युवधवष्ठराने केलेला अपराध त्यांनी सहन केला. हा ववपरीत प्रकार कोण सहन करंू 

शकेल? कृष्णाने केलले े ते (वशशुपालवधाचे) घोर कृत्य वीरश्रेष्ठ पांडवांच्याच प्रतापाने 

वसद्धीस गेलें. ’ या वणवनावरून दयुोधनाचा वाढत चालललेा पांडवद्वषे अथावतच ददसून येतो. 

वास्तववक, खुद्द दयुोधनानेही, तें कृत्य पसंत पडले नसले तरी, त्याववरुद्ध आवाज उठवला 

नव्हताच. याचें कारण म्हणजे वशशुपालाने खदु्द भीष्माशीं केललेे गैरवतवन.  

वशशुपालाचा कृष्णाने केलेला वध त्याला फारसा शोभादायक म्हणतां यणेार 

नाहीं. अजुवनाचे अनेक पराक्रम व अनेक वीराचंा त्याने केलेला वध महाभारतात वर्णणला 

आह.े त्यांतील कोणत्याही रठकाणी त्याला गौणत्व दणेारा असा प्रकार ददसत नाही. 

कणववधाचे वेळीं दखेील, सात ददवसपयांत वारंवार कणावला हरवनू व हतबल करून 

झाल्यावर. अखेर केवळ त्याचा रथ अडकलेला असताना त्याला मारलें, एवढ्यासाठी काही 

लोक अजुवनाला गौणत्व दतेात. तें माझ्यामते मुळीच उवचत नाहीं. मात्र कृष्णाने केलेला 

वशशुपालाचा वध हा खरेंतर घातपाताचा प्रकार वा कृष्णकृत्य म्हणावें लागेल. दोघांचें सरळ 



रथयदु्ध होऊन, थोर पराक्रम करून, मग कृष्णाने वशशुपालाला मारले असते तरी ती गोष्ट 

त्याला जास्त सन्मानाची झाली असती! वशशुपालवध प्रकरणात, कृष्णाने आलेल्या संधीचा 

फायदा घेण्याचा, मानवी पातळीवरचा गुण प्रदर्णशत केला. त्याला दवैी स्वरूप दणे्यात अथव 

नाहीं.  

जरासंध व वशशुपाल यांच्या वधांच्या कथा कृष्णाच्या मानवी पातळीवरील 

गुणावगुणांचे यथाथव दशवन घडवतात. त्याच्या ‘दवैी’ वचत्रणाला त्या शोभत नाहीत असेंच 

म्हणावे लागते.  

मी चमत्काराना सामोरे जाण्यापेिा बगल दणे ेपत्करतों. कोणाच्या श्रद्धाना 

दखुवण ेत्यामुळे टळते! (तो माझा मुळात हतुेच नाही). कथेचे मूळ तपासताना ते महत्वाचेही 

नसतें. या कथेमध्य,े कृष्णाने वशशुपालाच्या आतताईपणामुळे आलेल्या सधंीचा कसा फायदा 

घेतला, ही गोष्ट मला जास्त महत्वाची वाटते. जरासंधवध व वशशुपालवध या दोन्ही कथांत 

हा समान धागा मला जाणवतो.  

  



 

शकंुतला व दवेयानी 

 

महाभारतात, मूळ कौरव-पांडवांच्या वैरकथचे्या जोडीला इतर अनेक 

लहानमोठी उपकथानके आहते. यांतील काही कथानके स्वतंत्र महाकावे्य शोभावीत एवढी 

ववस्तृत आहते. शकंुतला दषु्यंत यांची कथा ही एक प्रमुख उपकथा आह.े या कथेतील 

काव्यगुणांनी महाकवींना भलुवल े व महाकावे्य व नाटके वलवहण्यास प्रवृत्त केले. 

कावलदासाच्या शाकंुतल नाटकाने जगातील थोरथोर रवसकांकडून मानाचे मुजरे वमळवले व 

जमवन महाकवव गटे ते डोक्यावर घेऊन नाचला ह े सववश्रुत आह.े महाकवीनी कावे्य-नाटके 

वलवहताना मूळ महाभारतातील कथेमध्ये काही फेरफार करण्याचे स्वातंत्र्य घेतललेे ददसून 

येते. महाकावे्य-नाटके थोरच पण मला काही वेळा मूळ महाभारतातील व्यवक्तवचत्रण 

जास्तच रुचते. यामध्ये मी शकंुतलेच्या कथेचा समावेश करीन. शकंुतलेची मूळ 

महाभारतातील कथा आपण पाहू ंया.  

शकंुतला-

दषु्यंत-भरत याची कथा 

आपणाला बरीचशी 

पररवचत आह.े संस्कृत 

नाटकांच्या प्रथेप्रमाणे 

नायकाला अवगुण शोभा 

दते नाही म्हणून 

कावलदासाने दषु्यंत व 

शकंुतला यांच्या वचत्रणात 

भरपूर स्वातंत्र्य घेतल े

आह.े त्यासाठी मुळात 

नसललेी दवुावसाच्या 

शापाची कथा कल्पनेने रवचली आह!े इतरही महत्वाचे फरक आहते.  

शकंुतला ही मेनका व ववश्वावमत्र यांची कन्या ह ेआपणास ठाऊक आह.े मनेका ही अप्सरा व 

ववश्वावमत्र हा िवत्रय राजा व मागाहून ऋवषपदाला पोचललेा. मेनकेला ववश्वावसु नावाच्या 

गंधवव राजापासून एक कन्या झाली वतचे नाव प्रमद्वरा. मेनकेने जन्मत:च वतला स्थलूकेश 



नावाच्या ऋषीच्या आश्रमाजवळ नदीकाठी टाकून ददले व मग वतला त्या ऋषीने वाढवली. 

मात्र ती शकंुतलचे्या आधीची नव्ह.े दोघींच्या कथेतील साम्य सहज लिात येईल.  

ववश्वावमत्र व मेनकेची कथा शकंुतलेने प्रथम भेटीत दषु्यंताला सांवगतली. ववश्वावमत्र 

मेनकेच्या मोहात पडल्यावर तो व मेनका दीघवकाळ सखुोपभोगात रममाण झाली. ह े

ववश्वावमत्राचे िवणक पतन म्हणता येणार 

नाही. काही काळासाठी ववश्वावमत्राने 

तप:श्चयाव बाजूला ठेवली होती! 

(रामायणातही ववश्वावमत्रकथा आह.े तेथ े

ववश्वावमत्र व मेनका यांनी दहा वषे एकत्र 

काढली अस े म्हटल े आह.े तसेच मेनका 

स्वत:च पुष्करतीथावत स्नानाला आली होती 

तेव्हा ववश्वावमत्राने वतला पावहले. वतला 

इंद्राने ववश्वावमत्राचा तपोभंग करण्यासाठी 

पाठवले होते अस े रामायण म्हणत नाही 

पण महाभारत म्हणते!) शकंुतलेच्या 

जन्मानंतर मेनका वतला टाकून वनघून गेली 

ह े खरेच पण ववश्वावमत्रानेही तेच केल.े 

बहुधा जन्म होईपयांतही तो थांबला नसेल! 

शकंुतला कण्वाच्या आश्रमात लहानाची 

मोठी झाली. राजा दषु्यंत वशकारीसाठी 

ससैन्य व सेवक मतं्री यांसह वनात आला होता व त्यावेळी तो कण्वाच्या आश्रमात आला व 

कण्व उपवस्थत नसताना त्याची शकंुतलेशी गाठ पडली.  

दषु्यंत वशकारीसाठी ससैन्य व सेवक, मंत्री यांसह आला होता. आश्रमाशी 

पोचल्यावर सैन्य व सनेापवत यांना बाहरे ठेवून अमात्य व पुरोवहतासह तॊ आश्रमात 

वशरला. त्याच्या व शकंुतलेच्या प्रथम भटेीला त्यामुळे अनेक सािीदार होते. दषु्यंताची भेट 

झाल्यावर त्याचे स्वागत करून मग शकंुतलेने आपला सवव पूवववृत्तान्त त्याला सांवगतला. 

दषु्यंताला शकंुतलेचे आकषवण वाटून त्याने वतला मागणी घातली व कण्वाच्या परत येण्याची 

वाट न पाहता वतला वश करून घेतली. यावेळी दषु्यंताने अनेक मतलबी युवक्तवाद केल ेपण 

’आपणच आपल ेबधं-ुआपे्तष्ट असतो व आपल्या आयुष्याचा मागव आपणच ठरवायचा असतो’ 

ह ेएक महान सत्यही वतला सांवगतल!े कण्वाची वाट न बघता तुझा वनणवय तूच घे असे वतला 

सुचवल.े शकंुतला अल्लड होती म्हणून ती दषु्यंताच्या शब्दजालात फसली अशी आपली 



समजूत असते पण महाभारत तस े म्हणत नाही! वतने गांधववववधीने दषु्यंताला वरण्याचा 

वनणवय ववचारपूववकच घेतला. दसुरा कोणी आपल्या भेटीला सािी नाही याची वतने 

दषु्यंताला स्पष्टपणे जाणीव करून ददली. तुझा अंतरात्माच साि आह े असे बजावून वतने 

आपली अट त्याला स्पष्टपणे सांवगतली कीं ’मला होणारा पुत्र युवराज व तुझ्या पश्चात राजा 

झाला पावहजे. ’ दषु्यंताने ही अट कसलाही ववचार न करता खशुाल मान्य केली व मी तुला 

नगरांत घेऊन जाईन असे स्पष्ट आश्वासनही ददले. कायवभाग झाल्यावर मात्र, कण्व काय 

म्हणेल या भीतीने तो एकटाच आपल्या नगराला परत गेला. कण्वाने परत आल्यावर मात्र 

रागावण्याऐवजी शकंुतलेला दषु्यंत हा योग्यच वर आह ेह ेमान्य केले. शकंुतललेा, वतच्या 

इच्छेप्रमाण,े ’पुरुवंशातील राजे वनत्य धमवशील रहाव’े असा वर ददला.  

भरताचा जन्म, दषु्यंताच्या (प्रथम) आश्रमभटेीनंतर तीन वषाांनी झाला. कण्वाने हा 

दषु्यंताचा पुत्र आह े अस े वन:शंकपणे मानले व त्याचे सवव संस्कार केले त्याअथी या तीन 

वषाांच्या काळात दषु्यंत वरचेवर आश्रमात येत-जात असला पावहजे ह ेउघड आह.े प्रत्यि 

पुत्रजन्मापूवी तो, काही कारणामुळे, यायचा थांबला असावा व त्याने भरताला पावहले 

नसावे वा त्याच्या जन्माची त्याला कदावचत वाताव नसावी. महाभारतात स्पष्टपण े

सांवगतलेल ेनाही. भरत सहा वषाांचा झाला. कण्वाने त्याचे संस्कार केले. तो कांवतमान व 

सामथ्यववान झाला. अद्याप दषु्यंताकडून शकंुतलेला, कबूल केल्याप्रमाणे, बोलावणे आले 

नव्हते. दषु्यंत शांतपणे शकंुतलेला ववसरून गेला 

होता! आतां या प्रश्नाचा सोिमोि लावला पावहजे 

या कारणास्तव कण्वाने शकंुतललेा व भरताला 

दषु्यंताकड ेपाठवून ददले! वनत्याच्या पररचयाच्या 

वनातून शकंुतला जात होती. (अ. ७४-श्लोक १४-

१६). बहुधा, दषु्यंताबरोबर अनेकवार चहडून हा 

पररचय झाला असणार. दषु्यंताच्या दरबारात 

शकंुतला व भरत उपवस्थत झाल्यावर काय झाले? 

दषु्यंतासमोर आल्यावर शकंुतलेने 

पूवी त्याने ददलेल्या वचनांची आठवण दऊेन 

त्याप्रमाणे वाग अशी मागणी केली. (श्लोक१६-

१८). पुढील श्लोकांत स्पष्ट उल्लेख आह े कीं 



राजाला सवव गोष्टी चांगल्या आठवत होत्या!  तरीही राजाने शकंुतलेची ओळख व झाललेा 

गांधवववववाह सरळसरळ (वनलवज्जपण!े) नाकारला! 

शकंुतला ओशाळली, खवजल झाली, वतला भोवळ आली, द:ुखाने ती सनु्न 

झाली. पण त्याचबरोबर संतापाने वतचे डोळे लालबुंद झाले, ओठ थरथरल,े ती बेभान 

झाली. पण भावनांचा कल्लोळ बाहरे पडू न दतेां, स्वत:चे तेज मवलन होऊ न दतेां वतने 

दषु्यंताची सरळ खरडपट्टी काढली, वनभवत्सवना केली. वतचे सवव भाषण श्लोक २४ ते ७२ मध्य े

येते. ते मुळातून वाचण्यासारख ेआह.े ववस्तारभयास्तव ते सवव उद्धृत करता येणार नाही. 

ही कावलदासाची असहाय अबला नाही, वाघीण आह.े ती शोक करीत नाही., स्वत:ला दोष 

दते नाही. वतने दषु्यंताला अनेक प्रकारे समजावल.े ती म्हणाली –  ‘ महाराज, आपणास सारे 

माहीत असतां आपण एख्याद्या असंस्कृत रासवट माणसाप्रमाण े  मला काही माहीत नाही 

असे बलेाशक खोटे कसे बोलता? खरे काय व खोटे काय याला आपले मनच सािी असते. 

माझा मी एकटा आह ेअसे माणसास वाटत असते पण हृदयस्थ ईश्वराच्या नजरेतून कोणतेही 

पाप सुटत नाही’. दसुर् या कोणा सािीदाराची गरजच काय असा वतचा मुद्दा होता. नंतर 

वतने भायाव व पतु्र यांची महती अनेक प्रकारानी ववशद करून सांवगतली. मुंगीसारखा िुद्र 

प्राणीही आपल्या संततीचे जतन करतो, तेव्हा पतु्राचा स्वीकार करून त्याचे जतन करण ेह े

तुझे कतवव्य आह ेअस ेदषु्यंताला बजावले. शेवटी असेही म्हटल ेकी ‘तंू माझा त्याग केलास तर 

मी माझ्या आश्रमात परत जाईन पण तू तुझ्या पुत्राचा त्याग करू नकोस. ’ 

एवढे सवव ऐकूनही दषु्यंताने मानले नाहीच. त्याने शकंुतलेची व वतच्या मातावपत्यांची 

चनदानालस्ती केली. मुख्य शंका व्यक्त केली कीं ‘हा मलुगा लहान वयाचा आह ेम्हणतेस मग 

हा एवढा थोराड व दणकट कसा? हा माझा मुलगा नाहीच. तंू जें काही बोललीस त्यातले 

काहीही मला मान्य नाही. मी तुला ओळखत नाही. तू वाटेल वतकड े वनघून जा!’ 

शकंुतलेने यावर पुन्हा त्याच्या वाकड ेबोलण्य़ाबद्दल त्याची खरड काढली. पतु्रमहवत पुन्हा 

वणवन करून पुत्राचा त्याग करण ेतुला शोभत नाही, स्वत:बरोबर सत्याचे रिण करण ेतुझ े

कतवव्य आह ेअसे म्हणून सत्याची महवत नानाप्रकारे वणवन केली. शंभर वववहरी बांधण्य़ापेिा 

एक तळे बांधणे श्रेष्ठ, शंभर तळ्य़ांपेिा एक यज्ञ चांगला, शभर यज्ञांपेिा एक पुत्र चांगला, 

पण शंभर पुत्रांपेिाही सत्य श्रेष्ठ! हजार अश्वमधे व सवव वेदांचे अध्ययन यांहूनही सत्य श्रेष्ठ 



ठरेल. एवढे बोलल्यावर वतने व्यक्त केलेला स्वावभमान तर केवळ अजोड आहे. ती पुढे 

म्हणाली की ‘तू जर असत्याचीच कास धरणार असशील तर तुझ्यासारख्याशी संबंधच नको! 

ही पहा मी वनघाल.े दषु्यंता, तुझ्याखेरीजही हा माझा पतु्र पथृीचे राज्य करीलच!’  एवढे 

बोलून ती पुत्रासह वनघाली 

महाभारत म्हणते, शकंुतला पतु्रासह वनघाली तेव्हा अशरीररणी वाणी झाली 

कीं ’दषु्यंता, हा तुझाच पुत्र आह े तेव्हां याचा स्वीकार करण े तुझे कतवव्य आह.े ’ तेव्हा 

दषु्यंताने मान्य केले व पुत्र व भायाव यांचा स्वीकार केला. अशरीररणी वाणी झाली म्हणजे 

माझ्या मते, उपवस्थत ऋवत्वज, पुरोवहत, आचायव, व अमात्य यानी दषु्यंताची कान उघाडणी 

केली असले, समजूत घातली असले, तुझ्या आश्रमभेटीना आम्हीही सािीदार आहोत अस े

बजावले असेल. स्वीकार केल्यावर मात्र आपल्या वतवणुकीच्या समथवनासाठी दषु्यंत 

शकंुतलेला म्हणाला कीं तुझा माझा संबंध नगरात कोणाला माहीत नव्हता. पुरुषाला मोहात 

पाडणे हा वस्त्रयांचा स्वभाव असल्यामुळे तंू तसेच केल ेअसशील व वर आपल्या पतु्राला राज्य 

वमळाले पावहजे असा आग्रह धरून बसली आहसे असेंच सार् या लोकाना वाटले असते. म्हणून 

मी तुझा उतावळेपणाने स्वीकार केला नाही. तुला अनावर क्रोध यावा असे मी वागलो ह ेखरे 

आह.े ’ ह े सवव म्हणून झाल्यावर मग त्याने उच्चारलेले वाक्य मात्र आश्चयवकारक आह!े तो 

म्हणतो ’त्यानंतर तू मला जे कटु शब्द ऐकवलेस त्याबद्दल, लाडके, मी तुला िमा केली आह.े 

’  खासा न्याय! अपराध कोणाचा व िमा कोणाला! 

महाभारतातील या मूळ कथेमध्य े दषु्यंताच्या वचत्रणाला उजाळा दणे्यासाठी कावलदासाने 

घुसवलेला दवुावसाचा शाप, मेनकेने दषु्यंताच्या दरबारातून शकंुतला-भरत याना थटे स्वगावत 

घेऊन जाणे, दषु्यंताला माशाच्या पोटातली अंगठी पाहून स्मृवत येण,े त्याची ववरहावस्था, 

दषु्यंताने इंद्राच्या मदतीसाठी स्वगावत जाणे, तेथ ेभरताला अचानक पाहणे, मग शकंुतलेची 

भेट व स्वीकार, यातील काहीही नाही! तेव्हा दषु्यंताचे कावलदासकृत उदात्तीकरण बाजूला 

ठेवून, त्याच्या वतवणुकीचा स्वतंत्रपणे ववचार केला पावहजे.  

ज्याअथी, आपला पुत्र युवराज व्हावा ही शकंुतलेची मीलनापूवीची मागणी दषु्यंताने 

बेलाशक मान्य केली होती त्याअथी त्याला पत्नी असली/असल्या तरी पुत्रलाभ झाललेा 

नसावा अस ेमानण्यास हरकत नाही. (भीष्मवपता शंतनु याला सत्यवतीची अशीच मागणी 

मान्य करता आली नाही. ) भरताच्या जन्माआधी काही काळ दषु्यंताचे शकंुतलेला भेटणे बंद 



झाले असावे. त्यामुळे भरताच्या जन्माची त्याला कदावचत मावहती नसेल. त्याच्या प्रथम 

आश्रमभेटीला अनेक सािीदार होते. नंतरच्या भेटीही गुप्त थोड्याच रावहल्या असणार? पण 

शकंुतला भरताला घेऊन दरबारात उपवस्थत झाल्यावर, खुद्द दषु्यंत मान्य करीत नाही 

तोवर अमात्य वा परुोवहत स्वत:हून काय करणार? शकंुतलेने वनकराच्या गोष्टी बोलल्यावर 

अखेर त्यानीच राजाला सत्य पररवस्थतीची जाणीव करून ददली असणार व अन्यायापासून 

परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला असले. 

दरबारातील मंडळींचे मत अनुकूल आह े

असे ददसल्यावर मग दषु्यंतालाही 

शकंुतलेचा स्वीकार करण्याचा धीर 

आला! या सवव प्रसगंवणवनात, इतर 

राजवस्त्रया वा राजकुमारांचा उल्लखे 

कोठेही नाही. दषु्यंतामागून भरताला 

वनर्णवघ्नपणे राज्य वमळाले, त्याअथी 

दरबारी राजकारणाचा वा वारसांचा प्रश्न 

नव्हता, तरीही सुरवातीला दषु्यंताने 

शकंुतलेचा स्वीकार न करता उलट 

असभ्यपण े वतचा अपमान केला तो कां 

याचा खरेतर पुरेसा उलगडा होत नाही. 

दरबारी लोक वा जनमत यांचा कौल 

होईपयांत सत्य स्वीकारण्याचा त्याला 

धीर झाला नाही ह े खरे.  

या महाभारतातील मूळ कथेमध्य े

शकंुतलेचे वचत्रण अवतशय ठसठशीत व मनोज्ञ आह.े वतने पवत व वपता यांची कतववे्य, 

वपतृत्वाचे अवीट सुख व सत्याची असाधारण महवत याचे केललेे वणवन सुंदर आह.े स्वमनाची 

साि असत्य भाषण करणाराला धुडकावून लावणे अशक्य असते ह ेप्रवतपादन अप्रवतम आहे. 

दषु्यंताचा दोष सौम्य करण्यासाठी कावलदासाने त्याला व शकंुतलेला ददुवैाची वशकार 

बनवले आह ेयात वतच्यावर अन्यायच केला आह ेअसे मला वाटते.  

  



दवेयानीची कथा 

 

आतां महाभारतांतील दसुरे उपकथानक पाहूया. ह ेकथानक कच, दवेयानी, 

ययावत व शर्णमष्ठा यांचे आह.े या कथानकाने खावडलकरांचे ववद्याहरण व वशरवाडकरांचे 

ययावत-दवेयानी हीं दोन नाटके व वव. स, खांडकेरांची गाजलेली ययावत कादबंरी या तीन 

प्रमुख व सुपररवचत सावहत्य कृतीना जन्म ददला आह.े या लेखकानी महाभारतातील मूळ 

कथेमध्य ेमोठे फेरफार केललेे ददसून येत नाहीत. या सावहत्यकृतींमुळे ही कथा सुपररवचत 

आह.े त्यामुळे मूळ कथचेी तपशीलवार उजळणी न करतां मला जाणवलेल्या काही खास 

गोष्टींचाच उल्लेख करणार आह.े  

दवेगुरु बृहस्पवत व दतै्यगुरु शुक्राचायव यांचेतील स्पधाव कच-दवेयानीच्या 

प्रेमाच्या आड आली अस ेववद्याहरण नाटकावरून वाटते. ब्रह्नदवेाचे अंवगरस व भृगु ह ेदोन 

पुत्र. बहृस्पती हा अंवगरसपुत्र व कवव हा भगुृपुत्र. शुक्राचायव हा भगुृपुत्र व कच हा 

बृहस्पवतपुत्र म्हणजे कच व शुक्र ह े एकाच कुळातील व नात्याने भाऊ. त्यामुळे, कच व 

दवेयानी यांचे काका-पुतणीचे नाते होते. ह े नाते त्यांच्या वववाहाच्या आड आल े काय? 

दवेयानीची वववाहाची याचना नाकारताना मात्र कचाने ह ेकारण सांवगतलेले नाही. कचाने 

दवेयानीची अवभलाषा धरू नये अस े शुक्राचायावने कधीच म्हटल े नाही. कच व दवेयानी 

समवयस्क होतीं व दवेयानीचे प्रेम कचालाही हवे होते. दवेांनी कचाला शुक्राचायावकड े

पाठवले तेव्हा त्यांचाही तोच हतुे होता की कचाला दवेयानी व संजीवनी ववद्या दोन्ही 

वमळवतां येतील! दवेयानीचे कचावर खरेखरेु प्रमे होते. त्यापोटी वपत्याला गळ घालून वतने 

कचाला वारंवार वजवंत करववल.े अखरे दतै्यांच्या अववचारामुळे कचाची राख 

शुक्राचायावच्या पोटात गेल्यामुळे त्याला वजवंत केले तर शकु्र मरणार असा पेच पडल्यावरही 

वतने अगवतकपणे, ‘मला तुम्हीही हवेत व कचही हवा’ असा हट्ट धरला. नाइलाजाने, 

इच्छेववरुद्ध, शुक्राचायावला कचाला संजीवनी ववद्या द्यावी लागली. वजवंत झालेल्या कचाने 

शुक्राचायावला वजवंत केले. ववद्याहरण नाटकात दाखवल्याप्रमाणे तो लगेचच दवेलोकाला 

गेला नाही तर दीघवकाळ शुक्रापाशी राहून तपाचरण केले असे महाभारत म्हणते. त्यानंतर 

तो दवेलोकी जाण्यास वनघाला तेव्हा दवेयानीने, आपल्याला वरावे अशी त्याला ववनंवत 

केली ती त्याने नाकारली. तपाचरणाच्या काळात त्याने दवेयानीबद्दलचे आकषवण मनातून 

काढून टाकल ेअसावे. ससंार हा आपला मागव नाही व आपण दवेयानीला सखुी करू शकणार 



नाही ह ेत्याने ओळखल ेहोते. वतचा उतावळा व रागीट स्वभावही त्याने जाणला असणार. 

शुक्राचायावने मला पुनजवन्म ददल्याने आपल ेभावाबवहणीचे नाते झाले आह ेह ेत्याने पुढे केलले े

कारण खरे नव्हते. त्यांचे खरे नाते काका-पुतणीचे होते. कचाने नाकारल्यावर रागीट 

दवेयानीने ’संजीवनी ववद्या तुझ्या कामास येणार नाही’ असा त्याला शाप ददला. त्यामुळे 

त्याचे काहीच अडणार नव्हते. आवश्यक तर त्याने ती ववद्या दवेलोकी इतर कोणाला ददली 

असती! त्यानेही वतला उलट शाप ददला की कोणीही ब्राह्मण तुला वरणार नाही. पुढे ययावत 

हा िवत्रय पवतच वतला लाभला.  

कचाची कथा ह ेएक रूपक असावे अस ेमला वाटते. गुरु-शुक्र ह ेग्रह, कच हा 

गुरूचा उपग्रह, त्याचे मृत्यु व पुनजवन्म म्हणजे त्याची ग्रहणे, एक ग्रहण खुद्द शकु्राच्या मागे 

(शुक्राच्या उदरात) गेल्यामुळे झालेल,े तो शुक्राच्या पाठीमागून बाहरे पडताना प्रथम शुक्र 

तेजोहीन (मृत) व नंतर पुन्हा तेजस्वी (वजवंत) होणे असा काही खगोलशास्त्रीय प्रकार या 

कथेमध्य ेरूपक रूपाने सांवगतलेला असावा अशी माझी कल्पना आहे. याला आधार काहीही 

नाही! गुरु, शुक्र ह े ग्रह आहते, दवेयानी, शर्णमष्ठा, ययावत, वृषपवाव, ह े सवव तारे-तारका 

आहते. कचाचा तारा नाही. यावरून दसुरा तकव  म्हणजे कच हा गुरूचा उपग्रह नसून एखादा 

धूमकेतू असावा! तो प्रथम गुरूजवळ (म्हणून गुरुपुत्र), मग शुक्राजवळ, ददसण,े नंतर 

शुक्रामागे जाऊन न ददसणे, मग पुन्हा ददसू लागणे व दीघवकाळ शुक्राच्या जवळपास ददसून 

मग ददसेनासा होणे असा काही घटनाक्रम या कथेने सुचवला आह ेकाय अशी कल्पना मला 

सुचते! याही कल्पनेला आधार नाहीच! 

दवेयानीच्या कथेचा उत्तराधव म्हणजे दवेयानी, ययावत व शर्णमष्ठा यांची 

वत्रकोणी प्रेमकथा. ययावत कादम्बरी व ययावत-दवेयानी ह ेनाटक यामुळे ही कथाही मराठी 

वाचकांना सुपररवचत आह.े दवेयानीचा हट्टी, आग्रही व पोरकट स्वभाव या कथेत स्पष्ट 

ददसतो. शर्णमष्ठनेे केलले्या आपल्या व आपल्या ववडलांच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी 

वतला स्वत:ची दासी व्हावयास लावल ेतरी ती दवेयानीची मैत्रीणच रावहली. वतच्यावरचा 

राग फार रटकला नाही. वतला दवेयानीने प्रत्यिात दासी म्हणून वागवल ेनाही. दवेयानीचा 

ययातीशी वववाह झाल्यावर शर्णमष्ठा वतच्याबरोबरच गेली. काही काळाने शर्णमष्ठनेे स्वत:च 

ययातीला वश करून घेतल े ह े खरे पण असा काही प्रकार होऊ घातला आह े याची 

दवेयानीला कल्पनाच नव्हती. ती बेसावधच होती. शर्णमष्ठलेा तीन पुत्र झाल े तरी 

दवेयानीला पत्ताच नव्हता! शर्णमष्ठलेा पवहला पतु्र झाला तेव्हा ऋषीपासून मला पतु्र झाला 



असे वतने सांवगतल े व दवेयानीने ते खरे मानले. ती स्वत:च्या सुखोपभोगात दगं होती व 

वनष्काळजी रावहली ककवा वतने कळूनसवरून काणाडोळा केला! शर्णमष्टचेा वववाह होणार 

नव्हता पण पवतसुखापासून वतला पूणवपण ेवंवचत ठेवण्याएवढा वतचा अपराध घोर नव्हता 

याची जाणीव असल्यामुळे कदावचत दलुवि केल े असावे. सत्य सामोरे आल्यावर वतने 

शुक्राचायावकड ेधाव घेतली पण तक्रार काय केली तर ‘शर्णमष्ठलेा तीन पुत्र आवण मला मात्र 

दोनच!’ शुक्राचायावने ययातीला वशिा केली पण शर्णमष्ठलेा वा वतच्या पुत्रांना वशिा केली 

नाही. ययातीचे शुक्राचायावच्या शापामुळे आलले े वाधवक्य शर्णमष्ठचे्याच पुत्राने पत्करले व 

ययातीनंतर तो पुत्र पुरु हाच राजा होऊन त्याचा वंश पौरव या नावावे प्रख्यात झाला. 

दषु्यंत व भरत ह ेपौरव वंशाचे. शुक्राचायावच्या शापामुळे आलेल ेवाधवक्य पुत्राला घेण्यास 

सांगताना माझी कामसुखाची आसवक्त अद्याप संपलेली नाही असे म्हणताना ययातीने 

दवेयानीबरोबरच शर्णमष्ठचेाही उल्लेख केला. दवेयानी वा शुक्राचायव यांनी त्याला आिेप 

घेतला नाही ह े नवलच. सवाांनी जण ू शर्णमष्ठचेे पत्नीपद मान्यच केले! यापुढील ययातीची 

कथा एक उत्कृष्ठ बोधकथा आह ेव ययावत कादबंरी व महाभारत दोन्हीकड ेसारखीच आह.े  

शकंुतला व दवेयानी यांच्या कथा स्वभाववचत्रण, काव्यमयता व तत्वववचार 

या वतन्ही अंगानी पररपणूव व रमणीय आहते व अनेक सावहत्यकृतीना जन्म दणे्याचे सामथ्यव 

त्यांच्यात आह.े कवव वा नाटककार थोडफेार कल्पनास्वातंत्र्य घेणारच. मात्र मळू 

महाभारतातील कथाही खूपच वधेक आहते त्या वेधकतेचा पररचय करून दणे्याचा प्रयत्न मी 

केला आह.े  

  



नल-दमयंतीची कथा 

 

नल-दमयंतीची कथा ह े महाभारतातील ह े एक अप्रवतम उपाख्यान आह.े 

यातील अद्भुत भाग सोडून जर कोणी पटकथा वलवहली तर एक सुंदर वसनेमा बनेल. अद्याप 

माझ्या मावहतीप्रमाण ेअसा प्रयत्न  कोणी केलेला नाही.  

पांडव द्यूतात हरून बारा वषाांच्या वनवासात गेल्यावर कौरवांवर सूड 

उगवण्यासाठी द्रौपदी व भीम उतावळे झाल े होते. तेरा वषे फुकट न घालवतां लगेच 

कौरवांवर चाल करावी असा त्यांचा आग्रह होता. द्यूताचा कैफ उतरल्यावर युवधवष्ठराला 

मात्र पररवस्थतीचे उत्तम भान होते. भीम, द्रौपदी, कृष्ण, यादव, पांचाल यांनी दकतीही 

भरीस घातले तरी १२ वषे वनवास व एक वषव अज्ञातवास हा पण मोडून ताबडतोब युद्धाला 

उभ ेराहण्यास तो मुळीच तयार नव्हता. मात्र वचन मोडावयाचे नाही या ववचाराबरोबरच 

दसुरे मखु्य कारण म्हणजे लगेच यदु्ध उभे केल ेतर भीष्म-द्रोण पूणव ताकदीने कौरवांची बाजू 

घेतील, इतर अनेक महावीर (त्यांत प्रमुख 

कणव, अश्वत्थामा, भूररश्रवा) दयुोधनाच्या 

मदतीला आहते व ववजय सहजीं वमळणार 

नाही ह े तो जाणून होता. आरण्यकपवावतील 

अध्याय ३६ मध्य ेश्लोक १ ते २० मध्य ेत्याने 

ह ेभीमाच्या गळीं उतरवले आह े ते मुळातून 

वाचण्यासारखे आह.े आपली बाजू बळकट 

करण्यासाठी, व्यासांच्या सांगण्याप्रमाणे, 

अजुवनाला अस्त्रववदे्यतील पुढील वशिणासाठी 

व तपाचरण करून दवेांना संतुष्ट करण्यासाठी 

त्याने दरू पाठवले व ’तुझ्यावर आमचा सवव 

भार आह े आवण भीष्म-द्रोणांच्यापेिा जास्त 

अस्त्रज्ञान तुझ्यापाशी आल्यावशवाय आपला 



ववजय होणार नाही’ याची त्याला स्पष्ट कल्पना ददली. अजुवनाने प्रत्यि महादवे व इंद्र 

यांचेकडून नवीन अस्त्रववद्या संपादन केली. (माझ्या मतें त्याने ती वनातील अनायव - दकरात - 

योद्ध्यांकडून वमळवली! मात्र युद्धाचे प्रारंभीं ’माझ्यापाशीं जी अस्त्रे आहते त्यांचे ज्ञान 

भीष्माला वा द्रोणालाही नाहीं’ असें तो अवभमानाने त्यामुळेच म्हणू ं शकला. ) नंतर तो 

स्वगावत इंद्रापाशी आह ेअस ेव्यासांकडून पांडवानंा कळल ेव ते त्याच्या परत येण्याची वाट 

पाहात होते. अशा काळात एकदा ंबृहदश्व नावाचे एक ऋवष पाडवांकड ेआल.े त्यांनी नल-

दमयंतीची कथा पांडवांना ऐकवली.  

बृहदश्वाने ही कथा यवुधवष्ठराला कां ऐकववली याचे कारण अस े कीं 

बृहदश्वापाशी युवधवष्ठराने गार् हाणे गाइल े की ’फास े खेळण्यात पटाईत असलेल्या धूतव 

जुगार् यांनी मला बोलावून माझ ेसवव धन व राज्य हरण केल,े मी अत्यंत द:ुखी होऊन कष्टाने 

वनवास भोगीत आह.े माझ्या द:ुखाने पीवडत झालेल्या वमत्रांचीं संतापजनक भाषण ेमाझ्या 

हृदयात आहते. अस्त्रववद्या वमळवण्यासाठी मी अजुवनाला दरू पाठवल े आह े पण त्याच्या 

ववरहाने आम्ही हवालददल आहोत. माझ्यासारखा दसुरा कोणी भाग्यहीन राजा या पृथ्वीवर 

असेल काय? आपण अशा कोणाला पावहल े आह े काय? माझ्यापेिा द:ुखी दसुरा कोणी 

नसेल. ’ 

त्यावर बृहदश्वाने म्हटल े कीं ’तुला वाटत े तसे नाहीं. तुझ्याहूनही भाग्यहीन 

आवण द:ुखी राजाची कथा तुला सांगतो. वनषध दशेाच्या वीरसेन राजाचा पुत्र नल, जो 

धमावथववेत्ता होता, तो बंधु पुष्कराकडून द्यूतांत चजकला गेला आवण त्याने पत्नीसह वनवासाचे 

द:ुख भोगल.े त्याच्या बरोबर सेवक, रथ, बंधुबांधव नव्हते. त्याच्याजवळ यापैकीं कांहींच 

रावहले नव्हते. तंू तर वीरबंधूंनी युक्त असून श्रषे्ठ व ववद्वान ब्राह्मणांनीही वेढललेा आहसे 

तेव्हां तंू शोक करणे योग्य नाहीं’ 

आपली ववपवत्त ज्याला त्याला असह्य वाटत ेपण आपल्याहूनही अवधक ववपवत्त 

भोगललेे व भोगत असलेल ेअनेक असतातच, त्यांचेकड ेपाहून वववेकाचा आश्रय करण ेहचे 

उवचत ह े वचरंतन सत्य येथे या संवादावनवमत्ताने समॊर मांडलेल ेआह.े महाभारतात असा 



वैचाररक अनुभव जागोजागीं येतो.  

नल हा वनषध दशेाचा राजा. त्याच्या अनेक गुणांचे ऋवष बृहदश्व यांनी वणवन 

केल े त्यांत तो सुंदर, अश्ववेत्ता, द्यूतप्रेमी, शूर, प्रजावहतदि असल्याचे म्हटल ेआह.े दमयंती 

ही ववदभव दशेाची राजकन्या रूपवान व गुणवान होती. एकमेकांचे गुण कणोपकणी 

एकमेकांना कळून, प्रत्यि न पाहतांच ती एकमेकांच्या प्रेमांत पडलीं होतीं. प्रेमववव्हल 

होऊन उपवनांत बसला असतां नलाने एका सोनेरी पंखांच्या हसंाला पकडल.े त्याने ववनवले 

कीं मला वजवंत सोडलेस तर मी दमयंतीला भेटून वतच्यापाशी तुझ ेगुणवणवन करीन. नलाने 

त्याला सोडल ेव हसंाने दशेांतराला जाऊन दमयंतीला भेटून नलाच्या रूपगुणांचे वणवन वतला 

ऐकववले. ते ऐकून दमयंतीने ’तंू नलापाशी माझ ेवणवन कर’ असे हसंाला म्हटल.े त्याप्रमाण े

हसंाने नलाकड ेपरत यऊेन झालेली हकीगत त्याला सांवगतली. हसं हा प्रेमदतू ही कल्पना 

कावलदासाच्या मेघदतूासारखीच आह.े महाभारत आधीचे, तेव्हा ं कावलदासाने 

नलदमयंतीच्या कथेवरून यिाने मघेाला दतू करण्याची कल्पना उचलली काय़? कसेही 

असल ेतरी दोन्ही कल्पना रम्यच ह ेखरे. 

नलाचें हसंकृत वणवन ऐकून दमयंतीचा प्रेमरोग बळावला! एकंदर लिण ेपाहून 

वतच्या वपत्याने वतचें स्वयंवर ठरवलें व सवव 

राजेलोकांना आमंत्रण े धाडलीं त्यांत नलही होताच. 

स्वयंवर आह े म्हटल्यावर मोठ्या आशेने नल 

स्वयंवराला वनघाला. वाटेत काय झाल े ती कथा 

फारच मजेशीर आह.े  

दमयंतीच्या रूपगुणांचे वणवन ऐकून 

चार दवे वतच्या प्रेमांत पडून वतच्या स्वयंवराला 

चालले होते ते नलाला वाटेत भेटल.े मानव स्त्रीच्या 

प्राप्तीसाठी प्रत्यि दवेच स्पधेत उतरल ेहोते ही मोठी 

रमणीय कल्पना आह.े इंद्र, अवग्न, यम व वरुण ह े ते 

चार दवे. नलाला पाहून त्याचे रूप व गुण लिात 



आल्यावर आपल्याला काही चान्स नाही असेंच त्याना वाटल!े मात्र प्रयत्न न सोडता ंत्यांनी 

एक डाव टाकला! त्यांनी खुद्द नलालाच आपला दतू बनवलें व सांवगतलें कीं तंू दमयंतीला 

वनरोप द ेकीं आम्ही चौघे स्वयंवराला यणेार आहों व आमच्या पैकींच एकाला तंू पसंत कर! 

दवेांची आज्ञा त्यामुळे नलाला ह े एक धमवसकंट उभें रावहलें! आपल्यापरीने त्याने ते 

टाळण्यासाठी सबब सांवगतली कीं दमयंतीला मी एकांतात कसा भेटणार व वनरोप सांगणार 

तेव्हां माफ करा. पण दवेांना त्याची परीिाच पहावयाची होती. त्यांनी म्हटलें कीं आमच्या 

प्रभावाने तुला वतला भटेतां येईल. नाइलाजाने नलाला कबूल करावें लागलें. त्याप्रमाण ेनल 

नगरांत गेल्यावर दमयंतीला भटेला व त्याने मन घट्ट करून दवेांचा वनरोप वतला सांवगतला.  

दमयंती म्हणाली कीं मी तुम्हालाच वरण्याचा वनश्चय केला आह.े नलाने पुन्हा 

म्हटलें कीं प्रत्यि दवेांना सोडून तंू एका य:कवश्चत मानवाला कसें वरण्याची इच्छा करतसे? 

दमयंतीने सांवगतलें कीं मी तुमच्या रूपगुणांवर लुब्ध होऊन तुम्हाला वरण्यासाठीच स्वयंवर 

मांडले आह.े नल पुन्हा म्हणाला कीं मी दवेांच्या आज्ञेवरून दतू म्हणून तुला भटेतो आहें 

तेव्हां मला यश दणे्यासाठीं तंू त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कर. त्यांची अवकृपा न होता ंतंू मला कसें 

वरणार? दमयंती म्हणाली कीं ह े स्वयंवर आह े आवण मंडपात दवेांच्या उपवस्थतीतच मी 

तुम्हाला माळ घालीन म्हणजे तुम्हाला दोष यणेार नाहीं. नल परत गेला व 'मी तुमचा 

वनरोप दमयंतीला ददला पण वतने मलाच वरण्याचे ठरवल े आह!े तेव्हा माझा नाइलाज 

झाला’ असें त्यांना म्हणाला. दवेांनी दोघांचीही परीिाच पहायचे ठरवल े होते त्यामुळे 

त्यांनी नलाला माफ केल ेपण स्वयंवर मंडपात एक नवीनच युवक्त केली.  

स्वयंवर मंडपात सवव राजे, राजपुत्र जमल.े नलहीं त्यांत होताच. चारी दवेांनी 

त्याच्या शेजारचींच आसने पकडलीं एवढेच नव्ह ेतर चारी दवेांनी नलाचेच रूप धारण केल!े 

मंडपांत एका ओळीत पांच नल बसलले ेददसत होते. दमयंती स्वयंवर मंडपांत आली. वतला 

नलालाच माळ घालायची असल्याने इतर राजांकड ेन पाहतां ती सरळ नल बसला होता 

तेथेच आली. पाहत े तों पांच नल! वतला काही सुचेना. वतला अथावतच कळल े कीं चारी 

दवेांनी नलाचें रूप घेतले आह.े खरा नल ओळखल्यावशवाय माळ घालता ंयेईना. मग वतने 

मनांतल्या मनांत दवेांची प्राथवना केली कीं मी मनाने नलालाच वरल े आह े तेव्हां आतां 



दसुर् या कोणाला माळ घातली तर ती प्रतारण होईल तेव्हां दवेांनो तुम्हीच मला खरा नल 

कसा ओळखावा तें सांगा. दवेांना वतच्या शदु्ध प्रेमाची खात्री पटली व मग नलाचें रूप त्यानी 

टाकलें नाहीं पण अशीं लिण े प्रगट केलीं कीं त्यायोगें नलरूपी दवे ओळखूं याव े आवण 

वतलाच तीं लिणे ओळखण्याचीही प्रेरणा ददली. तीं लिणे अशीं कीं त्यांचे नेत्र वस्थर होते 

म्हणजे पापण्या व बुबुळे हलत नव्हतीं, त्यांच्या गळ्यांतील हारांचीं फुल ेएकजात सारखीच 

टवटवीत व धुळीचा कणही न उडालेलीं होतीं, एकही ककवचतही सुकललेे नव्हतें, त्यांचे पाय 

जवमनीला न टेकता ं अधांतरी होते. त्यांचे चेहरे् यावर ककवचतही घाम नव्हता. खर् या 

नलराजाचे ठायीं अशीं लिण े अथावतच नव्हतीं. सूक्ष्म वनरीिणाने दमयंतीला खरा नल 

ओळखता आला व वतने त्याच्या गळ्यात माळ घातली. लगेचच दवेांनीही नलाचें रूप टाकून 

ते स्वत:च्या वनत्य रूपांत ददसू ंलागल.े सवव उपवस्थतांनाही हा सवव प्रकार पाहून आश्चयव व 

आनंद वाटला. दवेांनी नलाचे अवभनंदन केले व त्याला अनेक वर ददल.े त्यांत मुख्य म्हणजे 

अग्नीने ’तुला पावहजे तेव्हा व तेथ ेमी लगेच प्रगट होईन’ असा वर ददला व वरुणाने ’पावहजे 

तेव्हां तुला जल प्राप्त होईल’ असा वर ददला. स्वयंवर संपून नल-दमयंतीचा यथासांग वववाह 

झाला.  

वववाहानंतर सवव राजे आवण दवेही परत वनघाल.े दवेांना वाटेत ’कवल आवण 

द्वापर’ असे दोघ ेभेटल.े ह ेदवे वा मानव कोणीच नव्हते. या कोणी दवैी शवक्त होत्या. मात्र 

दवेांना टाकून दमयंतीने मानव नलाला वररलें याचे कलीला वैषम्य वाटलें व त्याने जाहीर 

केले कीं मी नलाला धडा वशकवीन. पुढ ेनल-दमयंतीवर जी अनथवपरंपरा कोसळली त्याचे 

कारण खरेतर नलाचे आत्यंवतक द्यूतप्रेम होते पण त्या जबाबदारीतून त्याला मुक्त 

करण्यासाठी ’तो सवव कलीचा प्रभाव होता’ अस ेत्याचे कारण दशवववल े गेले आह.े ’कलीचा 

प्रभाव’ म्हणजे काही काळपयांत स्वत:ची वववेकबुवद्ध हरवून बसणे एवढेच म्हणावयाचे.  

नलदमयंतीचा संसार सखुाने चालला होता. त्याना दोन मुले झालीं. बराच काळ पयांत 

’कली’ला आपला बेत साध्य करतां आला नाही. पण अखेर काळ नलाला प्रवतकूल झाला अन 

मग कलीने दावा साधला. नलाचा एक भाऊ होता. त्याचे नाव पुष्कर. तो नलाच्या राज्यात 

राहत होता अस े म्हटललेे नाही. त्याचा व नलाचा काही झगडा झाला होता वा नलाने 



त्याचा अपमान करून त्याला राज्यातून हाकलून ददले होते असे म्हटललेे नाही आवण 

पुष्कराचे वेगळे राज्य होते असहेी म्हटलेल ेनाही. मग या पुष्कराने नलाशी वैर कां धरावें? 

’कलीचा प्रभाव!’ एक ददवस अचानक हा पषु्कर नलाकड ेआला आवण त्याने नलाला द्यूताचे 

आव्हान ददले. ते नलाने राजेलोकांच्या स्वभावाप्रमाणे स्वीकारले आवण मग ’कलीच्या 

प्रभावामुळे’ नलाची वववेकबुवद्ध त्याला सोडून गेली. तो बेभानपण ेद्यूताच्या संपूणव आहारीं 

गेला अन मग अनथवपरंपरा सरुू झाली.  

पुष्कर व नल यांचे द्यूत अनेक ददवस चालल.े कौरव-पांडवांच्या द्यूताप्रमाण ेतें 

अध्याव ददवसांत संपल े नाही. मात्र युवधवष्ठराप्रमाणेच नलही कायम हरतच होता पण द्यूत 

संपवीत नव्हता. राज्याच्या मतं्र्यांना भटेावयासही त्याला सवड नव्हती. दमयंतीला काय 

करावे ह ेकाहीच सुचत नव्हते. वतने नलाला वनरोप पाठवल ेकीं ’इतकें  धन गेलें व इतकेच 

वशल्लक आह.े ’ पररणाम शून्य! शेवटीं वतने वाष्णेय नावाच्या ववश्वासू सारथ्याला बोलावून 

घेऊन त्याच्या बरोबर आपल्या दोन्ही मुलांना माहरेीं पाठवून ददलें. वाष्णेयाला सांवगतल े

’मुलांना पोंचवून व रथ तेथेच सोडून तंू वनघून 

जा कारण राजाला आता ं तुझा उपयोग होईल 

अस े ददवस रावहलले े नाहीत. ’ वाष्णेयाने 

त्याप्रमाणे केलें. तो दसुर् या ऋतुपणव नावाच्या 

राजाचे पदरीं नोकरीला रावहला. इकड े

दमयंतीने येईल त्या प्रसंगाला तोंड दणे्याची 

मनाची तयारी केली. सवव धन संपवत्त हरून 

नल वनष्कांचन झाला. पुष्कराने, नलाला 

(शकुवनप्रमाणेच)) ’दमयंतीला पणाला लाव’ 

असें सुचवलें. मात्र नलाने ती मयावदा 

ओलांडली नाहीं. सववस्व हरल्यामुळे नल व 

दमयंती नेसत्या वस्त्रावनशी नगराबाहरे पडलीं. 

पाठोपाठ आलेल्या नगरजनाना परत पाठवून दोघें वनांत वशरलीं. नलाची ददुवशा होऊनही 



’कली’चे समाधान झाललेे नव्हते अस ेमहाभारत म्हणते. 

रात्रीं उपाशींपोटीं वनात भटकत असताना दमयंतीला ग्लावन येऊन झोपली 

असताना नलाला तीन सोनेरी पिी जवमनीवर दाणे रटपताना ददसल.े त्यांना पकडावे म्हणून 

नलाने नेसते वस्त्र सोडून त्यांच्यावर टाकल े पण ते वस्त्रच घेऊन ते पिी उडून गेल.े 

दमयंतीच्याच वस्त्राचा थोडा भाग फाडून घेउन नलाने तो कमरेला गंुडाळला. त्याने आधी 

दमयंतीला ’तंू माहरेीं या अमुक रस्त्याने जा’ असें दाखवल ेहोतें पण अशा आपत्काळीं त्याला 

सोडून जायचे वतने साफ नाकारल े होते. आतां अध्याव वस्त्रावर पाळी आली तेव्हां नलाने 

ववचार केला कीं आपण वहला झोपेत असताना सोडून गेलो तर ही नाइलाजाने माहरेीं 

जाईल, आता दसुरा इलाजच नाहीं. म्हणून अवतशय द:ुखी अंत:करणाने दमयंतीला तशीच 

एकटी, अध्याव वस्त्रांत व वनदद्रत अवस्थेत सोडून नल वेगळ्या रस्त्याने वनघून गेला. ’कली’ने 

नलाला म्हटलें ’तुम्ही दोघें वस्त्रांत होतांत तेंही मला पाहवलें नाहीं म्हणून द्यूताचे तीन 

फासेच मी पिीरूपाने तुझ्याकड े पाठवले होते, आता ं माझ े कायव झाल े तुझी पुरती ददुवशा 

झाली. ’ याचा अथव असा ववचार नलाच्या मनात आला एवढाच घ्यावयाचा असे मला 

वाटत.े  

नल व दमयंती वेगळ्या मागावला लागलीं. नल आपल्याला एकटी सोडून गेला 

ह े कळल्यावर, चहम्मत न सोडता,ं अरण्यांतून अनेकानेक संकटांना तोंड दते प्रवास करून 

दमयंती अखेर आपल्या वपत्याच्या घरीं पोंचली. या सवव संकट परंपरेचे मी वणवन करीत 

नाहीं. मात्र ह ेसवव होऊनही दमयंतीचे नलावरचे प्रेम कणभरही कमी झाल ेनाहीं! त्याचे काय 

झाले असले व तो आपल्याला पुन्हा कसा भटेेल याचीच चचता वतला लागून रावहली. इकड े

नलाचीही पाठ संकटांनी सोडली नाहीं. अध्याव वस्त्राने वनात दफरताना त्याला ककोटक नाग 

डसला व त्याचे सुंदर रूपच िणात नष्ट झाल.े मात्र ककोटकाने त्याला म्हटलें ’ मी मुद्दामच 

असे केले कारण काही काळ तरी तुला ववजनवासात काढावा लागणार आह ेतर वनदान तुझी 

ओळख कुणाला पटंू नय.े योग्य वेळीं माझ्या कृपेने तुला तुझ ेमूळ रूप प्राप्त होईल. ’ ककोटक 

नागाचा दशं हहेी माझ्या मते एक रूपकच आह.े खुद्द नलालाच आपण काळ अनुकूल येईपयांत 



अज्ञात रहाण ेआवश्यक आह ेह ेलिात येऊन त्याने रूप व वेष पालटला असावा. (वनातील 

ककोटक नावाच्या नागकुळातील पुरुषाने त्याला साह्य केल.े ) तसे करून नलही वनातून 

भटकत अखेर त्याच ऋतुपणव राजापयांत पोचला. त्याच्या दीघवकाळच्या सारथ्याने, 

वाष्णेयाने, त्याला ओळखल ेनाही. स्वत: नलही रथसंचालनाच्या कामात महान तज्ञ होता. 

त्याने ऋतुपणावपाशीं सारथ्याची नोकरी धरली व तो व वाष्णेय दोघहेी जोडीने ते काम करत 

रावहल.े नल अज्ञातवासात द:ुखाने कालक्रमणा करीत होता व दमयंतीचे काय झाले असले 

याची चचता करत होता पण त्याला आशा वाटत होती कीं दमयंतीने हर प्रयत्नाने माहरे 

गाठले असेल. तसे झाल ेअसेल तर ती आपल्या काळजीने चूर झाली असेल असेच त्याला 

वाटत होते. इकड ेदमयंती वपत्याच्या घरीं तुलनेने सुखात होती दोन्ही मलुेंही वतच्या पाशीं 

सुखरूप होतीं पण नलाचे काय झालें असले व पुन्हा त्याची भेट कशी होणार हा ववचार 

वतला स्वस्थ बसूं दते नव्हता. वतने आपल्या परीने नलाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू केल.े  

ववडलाच्या पदरीं असलले्या काहीं ब्राह्मणांना वतने नलाचा शोध घेण्यासाठीं 

सवव ददशांना पाठवलें. कोणा एका पतीने वनात पत्नीला एकटीला सोडून ददल्याचे व वतच्या 

झालेल्या हाल अपेष्टांचे वणवन करणारे एक कवन त्याना वशकवून ’ते अनेकांना ऐकवा व 

कोणाचा काही प्रवतसाद वमळाला तर येऊन मला सांगा’ अस ेत्याना सांवगतले. सवव जण हात 

हलवीत परत आल े पण पणावद नावाच्या एका ब्राह्मणाने मात्र म्हटल े कीं मी राजा 

ऋतुपणावच्या राजधानीला गेलो होतो व तुमचे काव्य ऐकवले असता ंराजाचा बाहुक नावाचा 

एक सारथी व्याकुळ होऊन त्याने उद्गार काढल े कीं ’उच्चकुळांतील वस्त्रया संकटे कोसळलीं 

म्हणून धीर सोडत नाहीत वा पतीला दोष दते नाहीत. पत्नीला ज्याने एकटे सोडल े त्या 

पतीला तसेच काही कारण झाले असले. त्या पत्नीने पतीवर राग धरंू नय’े ह े ऐकून 

दमयंतीला तो नल तर नव्ह ेअशी शंका आली पण त्या सारथ्याचे रूपगुण नलासारख ेमुळीच 

नव्हते अस े त्या ब्राह्मणाच्या वणवनावरून ददसत होते. फक्त तो रथचालनात प्रवीण आह ेव 

पाककलेतही तज्ञ आह े एवढे वणवन नलाशीं जुळते होते. तेव्हां खरें काय ह े कळण्यासाठी 

आईशी ववचारवववनमय करून पण ववडलांशी न बोलता ं वतने एक नवीनच धाडसी युवक्त 

केली. सुदवे नावाच्या दसुर् या ब्राह्मणाला ऋतुपणावकड े वनरोप दऊेन पाठवलें कीं ’नलाचा 

शोध अवजबात लागत नसल्याने दमयंतीने पुन्हा स्वयंवर ठरवल ेआह ेमात्र ते उद्यांच आह े



तेव्हां वेळेत आमच्या राजधानीला पोचता येते का पहा. ’ हा वनरोप इतर कोणा राजाकड े

अथावतच पाठवलेला नव्हता. बाहुक हाच नल असेल तर त्याच्या रथचालनाच्या अवद्वतीय 

कौशल्याने ऋतुपणव येऊन पोंचेल व बाहुकाला प्रत्यि पाहतां येईल असा वतचा ववचार 

होता.  

सुदवे त्याप्रमाने ऋतुपणावच्या राजधानीला जाऊन त्याला भेटला व वनरोप 

सांवगतला. ऋतुपणावने बाहुकाला म्हटले कीं ’इतक्या थोड्या वेळांत इतके दरू कसें पोंचता ं

येईल?’ बाहुकाला दमयंतीचा पुन्हा स्वयंवराचा बेत ऐकून फार द:ुख झाले पण स्वत:च्या 

रथसंचालनाच्या अवभमानापोटीं त्याने ऋतुपणावला म्हटलें की तुमची इच्छा असले तर मी 

तुम्हाला नेऊन पोंचवीन! ऋतुपणव बाहुक व वाष्णेय वतघेही वनघाल.े नलाने अश्वशाळेतील 

स्वत: पारख केललेे ददसायला हाडकुळे पण तेजस्वी घोड े रथाला जोडले. घोड े पाहून 

ऋतुपणावला शंका वाटली. नलाने म्हटलें कीं माझी वनवड तुम्हाला पटत नसली तर तुमच्या 

पसंतीचे घोड े जोडा आवण वाष्णेयाला घ्या, तोही उत्तम सारथ्य जाणतो. ऋतुपणव मुकाट 

बसला.  

राजा ऋतुपणव हा द्यूतववद्येत व गणनाशास्त्रात प्रवीण होता. नल 

रथसंचालनात व अश्वपरीिेत तज्ञ होता. नलाचे द्यूतातील अज्ञान दरू झाल्याखेरीज त्याला 

आपले राज्य व वभैव पुष्कराकडून परत वमळवता येणार नव्हते. नलाच्या वेष पालटून 

ऋतुपणावच्या पदरीं नोकरी करण्यामागे त्याचेकडून अिववद्या प्राप्त करून घ्यावी हा हतुे 

असावा. कदावचत ककोटकानेच त्याला ही कल्पना सुचवली असावी असा तकव  सयुवक्तक 

वाटतो. प्रवासात वाटेतच ह े ववद्येचे आदानप्रदान झाले अस े वणवन महाभारतात आह.े 

कदावचत नलाच्या ऋतुपणावच्या सेवेत असण्याच्या काळात ते वेळोवेळी झाले असेल.  

प्रवासामध्य ेऋतुपणावच्या आणखी एका ववषयांतील प्रावीण्याचे प्रदशवन झाले. 

तो गणनशास्त्रातही प्रवीण होता. रथ भरवेगाने चालला असता ं ऋतुपणावचे एक उपवस्त्र 

वार् याने उडाले तेव्हां तो बाहुकाला रथ थांबव असें म्हणाला. बाहुकाने म्हटलें कीं रथाच्या 

वेगामुळे ते आता फार मागे पडले आह े व पुन्हा मागे वळून जाण्यात फार वेळ जाईल. 



ऋतुपणावला गप्प बसण ेभाग झाल.े मग पुढ ेएक भलामोठा वृि ददसल्यावर ऋतुपणावने ’या 

वृिावर अमकु इतकीं पानें आहते’ असें म्हटलें. ववश्वास न बसून, नलाने म्हणजे बाहुकाने रथ 

थांबवला व ’मी पानें मोजून पाहणार’ असें म्हणाला. ’यांत वेळ घालवला तर पोंचणार कसें’ 

असें ऋतुपणावने म्हटल्यावर एका फांदीची पाने मोजून पहावी असे ठरल.े तीं ऋतुपणावच्या 

अंदाजाप्रमाण ेबरोबर वनघालीं! नल चाट झाला. ह ेवणवन मजेशीर आह.े ही Sampling ची 

ववद्या असावी, म्हणजे एका फांदीच्या पानांचा काळजीपूववक अंदाज घेऊन व एकूण विृाचा 

ववस्तार ववचारात घेऊन सवव पानांचा अंदाज घेण ेअसा कांहीतरी प्रकार असावा. एकमेकांना 

एकमेकांच्या ववद्या दऊेन रथ दमयंतीच्या गावी संध्याकाळपयांत पोंचला. तेथे स्वयंवर 

असल्याचा काही मागमूस ददसत नव्हता त्यामुळे ऋतुपणव चक्रावून गेला. दमयंतीव्या 

वपत्याशी भेट झाल्यावर त्यालाही कळेना कीं राजा ऋतुपणव अचानक कशासाठीं आला आह!े 

त्याने ऋतुपणावला ववचारल्यावर काय उत्तर द्याव े हा त्यालाही पेच पडला. ’मी वनव्वळ 

आपणाला भेटण्यासाठी आलो आह’े असे उत्तर दऊेन त्याने वेळ मारून नेली. काय प्रकार 

आह ेतें कळेलच असा ववचार करून दमयंतीच्या वपत्याने त्याला ’आज तुमचा प्रवास फार 

झाला आह ेतेव्हां आराम करा, मग उद्या ंबोलू’ं असे म्हटल.े राजाची सोय लागली व वाष्णेय-

बाहुक या जोडीचीही रथशालेत व्यवस्था लागली.  

अपेिेप्रमाणे ऋतुपणव तातडीने येऊन पोंचला त्यामुळे दमयंतीची आशा 

बळावली. वाष्णेय वतला माहीतच होता पण बाहुक हाच नलराजा काय याची शहावनशा 

करणे आवश्यक होते. त्याचे बाह्यरूप तर नलासारख े मुळीच नव्हते. दमयंतीने त्यासाठी 

अनेक युक्त्या केल्या.  

वतने आपल्या दासींना सांवगतले कीं बाहुकाला पाणी वा ववस्तव दऊंे नका व 

तो स्वत:साठी अन्न कसे वशजवतो तें नीट पाहून मला सांगा. त्याने मांस वशजवल े तर 

जमल्यास त्याचा नमुना माझ्यासाठी आणा. नलराजाला अवग्न व वरुण यांनी वर ददलेल े

असल्यामुळे जर बाहुक हाच नल असेल तर त्याचे पाणी वा अवग्न यावांचून अडणार नाहीं 

तसेंच नल पाकदक्रयेत खास प्रवीण असल्यामुळे बाहुकाने मांस वशजवले तर त्याला नलाच्या 

हातची चव असेल अशा वतच्या अपेिा होत्या. त्याप्रमाणेच झाले. दासींनी येऊन सांवगतल े



कीं त्याच्या चुलीत अवग्न आपोआप प्रगट झाला व कलशामध्य ेजळही आपोआप भरल!े याचा 

तारतम्याने इतकाच अथव घ्यावयाचा कीं स्वयंपाकघरांतील सवव दक्रयांमध्य ेनल प्रवीण होता 

व ही गोष्ट सववसामान्य पुरुषांना (त्याकाळींही) सहजसाध्य नसल्याने बाहुकाचे नलाशीं 

साम्य ददसून आल.े अजूनही खात्री करण्य़ासाठी दमयंतीने आपल्या दोन्ही लहान मलुांना 

बाहुकाकड े पाठवलें व दासींना लि ठेवण्यास सांवगतले. मुलें दषृ्टीस पडल्यावर बाहुकाला 

म्हणजे नलाला मन आवरता ं आलें नाहीं व तो त्यांना कवटाळून रडू ं लागला. ह े ऐकून 

दमयंतीची जवळपास खात्री झाली पण रूप मुळीच जुळत नव्हते. नलाचे वेषांतर उत्तम 

जमले होते. अखेर दमयतंीने आईला ववश्वासात घेऊन म्हटले कीं बाहुक हाच नल असला 

पावहजे तेव्हां खात्री करण्यासाठी मला त्याची एकांतात भेट घेऊंद.े वपत्याला काही न 

सांगता ं आपल्या जबाबदारीवर वतने ह े धाडस केल.े प्रत्यि भटेीत दमयंतीने स्पष्टच 

ववचारल्यावर नलाचा नाइलाज झाला व त्याने मीच नल असें मान्य केलें. ’वनात तुला 

एकटीला टाकून गेलो कारण नाहींतर तंू मला सोडून माहरेीं गेली नसतीस व तंू हरप्रयत्नाने 

माहरेीं पोंचशीलच असा मला भरवसा होता’ असा खलुासा केला. मग वेषांतर टाकून स्वरूप 

धारण केल.े ’तंू पुन्हा स्वयंवर करणार आहसे ह ेऐकून मला काही सुचेना’ असे नल म्हणाला 

तेव्हां अथावतच दमयंतीने खुलासा केला कीं ’हा सवव, वपत्यालाही न कळवतां, माझाच बेत 

होता आवण त्याचा हतुे फक्त एकच होता कीं तुम्हीच बाहुकरूपाने ऋतुपणावपाशीं असाल तर 

फक्त तुम्हीच एक ददवसात येथे येऊन पोंचाल दसुर् या कोणासही ह ेशक्य होणार नाही हें मी 

खात्रीने जाणत होतें’ पवतपत्नींतील परस्पर ववश्वासाचे ह ेएक उत्तम उदाहरण म्हटले पावहजे.  

नलाने व दमयंतीने एकेकट्याने सोसलले्या संकटांची हकीगत एकमेकांना सवव सांवगतली. 

दसुर् या ददवशीं नलदमयंतीने वडील माणसासं व ऋतुपणावसही सवव हदकगत सांवगतली. 

स्वयंवराबाबत फसवणूक झाल्याबद्दल वबलकुल राग न धरतां ऋतुपणावने दोघांचे अवभनंदन 

केले व ’नला मी तुला न ओळखून नोकराप्रमाण े वागवले याचे वाईट वाटते’ असे म्हटल.े 

नलाकडून रथसंचालनात प्रावीण्य वमळवून ऋतुपणव परत गेला. दमयंतीच्या वपत्यानेही 

कन्या व जावई पुन्हा एकत्र आल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला व नलाचा आदरसत्कार केला.  

यथावकाश, द्यूतववद्येत नव्याने प्रावीण्य वमळवलेल्या नलाने आपल्या राजधानीला परत 

जाऊन पुष्कराला आव्हान ददले व द्यूतामध्ये ववजय वमळवून सवव गतवभैव चजकून घेतल.े 



मात्र पुष्कराला शासन न करतां िमा करुन राज्याबाहरे घालवल.े  

येथे नलदमयंती कथा सपंली. संकटपरंपरा कोसळली तरी कुलीन व गुणवंत व्यवक्त धैयव न 

सोडता ंयोग्य कालाची वाट पाहून दीघव प्रयत्नाने पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून घेऊं शकतात हा 

मवथताथव युवधवष्ठराला पटवण्यासाठी बृहदश्वाने ही कथा त्याला सांवगतली. त्या पासून योग्य 

तो बोधही युवधवष्ठराने घतेला अस ेम्हणता ंयेईल.  

 

 

  



कृष्णवशष्टाई 

 

महाभारताच्या मुख्य कथेशी बहुसंख्य भारतीय पररवचत असतात. पांडव व 

कौरवांमध्ये द्यूत व अनुद्यूत होऊन पांडव दोन्हीत हरले व आपल ेराज्य कौरवांच्या हवाली 

करून त्याना बारा वषे वनवास व एक वषव अज्ञातवास सोसावा लागला. त्यानंतर कौरवानी 

त्यांचे राज्य परत दणे्याचे नाकारले त्यामुळे अखेर दोन्हीमध्य ेभीषण युद्ध झाल ेव कुळाचा 

संहार झाला. ह ेयदु्ध टाळण्यासाठी पांडव अज्ञातवासातून प्रगट झाल्यापासून पुढील काही 

मवहने समेटाचे अनेक प्रयत्न झाल.े कृष्णाने कौरव दरबारात पांडवांचे बाजूने वशष्टाई केली 

ती त्यातील अखेरची घटना. त्या प्रयत्नांची ही कथा आह.े  

अजुवन ववराटाच्या गायी लुटण्यासाठी आलेल्या कौरवांच्या प्रवतकारासाठी 

युद्धाला उभा रावहला व ओळखला गेला तेव्हाच अज्ञातवास संपला. पांडव त्यानंतर तीन 

ददवसानी ववराटासमोर स्वरूपात उभे रावहल.े ववराटाने आपली कन्या अजुवनाला दऊे केली 

पण अजुवनाने वतचा सून म्हणून स्वीकार केला. अथावतच ती अवभमन्यूलाच वयाने जुळणारी 

होती. त्या वववाहाच्या वनवमत्ताने पांडवपिाचे अवभमानी व समथवक असे सारे यादव व 

पांचाल वीर एकत्र जमल ेहोते. वववाह आटोपल्यावर आता पांडवाना त्यांचे राज्य कस ेपरत 

वमळवून द्यावयाचे याचा ववचार सुरू झाला. त्यावनवमत्ताने झालेल्या चचाव, ववचारवववनमय, 

दतूांची दवेघेव, राजकारणाचे डावपेच यात काही मवहन्यांचा काळ गेला. तो दोन्ही पिानी 

सैन्याची जमवाजमव व इतरांचे सहाय्य वमळवण्यासाठी वापरला. या दीघव राजकीय 

घडामोडींमध्ये बुवद्धकौशल्य, डावपेच, राजकारण याचे अनेक वचत्तवेधक नमुने पहावयास 

वमळतात. यांचा आता तपशीलवार परामषव घ्यावयाचा आह.े  

ववराटाच्या दरबारातील चचेने या घडामोडीना सुरवात झाली. पांडवांचे 

वतीने प्रथम भाषण करून कृष्णाने त्यानी भोगलेल्या हाल अपेष्टांचे वणवन केल े व त्यानी 

स्वपराक्रमाने कौरवांच्या राज्यात जी इंद्रप्रस्थाची भर घातली ते राज्य परत वमळवण्यासाठी 

एखादा धमवशील, कुलीन, दि असा दतू कौरवांकड ेपाठवावा असा प्रस्ताव मांडला. यावेळी 

कृष्णाने असा स्पष्ट दावा केला कीं पांडवानी वनवास व अज्ञातवासाची अट पुरी केली आह.े 

यावर, प्रचवलत चांद्रवषव गणनेप्रमाणे तेरावे वषव पांडवानी पुरे केलले ेनाही असे कोणी म्हटल े

नाही. बलरामाने दतू पाठवण्यास अनुमोदन ददले पण कौरवानी अन्याय केल्याचा आरोप 

धुडकावून लावला. द्यूताचे वेळी पांडवाच्या झालेल्या अपमानाना त्याने युवधवष्ठरालाच 



जबाबदार धरले कारण शकुनीसारख्या कुरटल द्यूतप्रवीणाशी तो स्वत:हून बेफामपणे द्यूत 

खेळला होता. यादववीर व अजुवनाचा वमत्र व वशष्य असलले्या सात्यकीने प्रत्युत्तरात, 

‘अज्ञातवास पुरा झाल्याचे कौरवाना मान्य नाही’ याची दखल घेतली व अखेर युद्ध करावे 

लागेलच असे म्हटल.े द्रपुदाने सात्यकीला अनुमोदन ददले व दयुोधनाशी मृद ु भाषणाचा 

उपयोग नाही तेव्हा सरळ सैन्य जमवण्यास सरुवात करावी व राजेलोकांकड े दतू पाठवून 

सहाय्य मागावे असा यदु्धबेत सुचवला. मात्र उपचार पाळण्यासाठी स्वत:चा पुरोवहत दतू 

म्हणून पाठवावा असे सचुवले. कृष्णाने दतूाला काय कायव सांगावयाचे ते द्रपुद व ववराट 

यानी ठरवाव,े सख्य न झाल्यास मग राजांकड ेदतू पाठवाव,े आम्हा यादवांचा दोन्ही पिांशी 

नातेसंबंध असल्यामुळे ( बलरामाची कन्या दयुोधनाची सून होती) आमच्याकड ेशेवटी यावे 

असा उपसहंार केला. आपण व बलराम यांच्यात मतभेद होऊन ववतुष्ट येण्याची वभती 

एव्हाना कृष्णाला स्पष्ट ददसूं लागली होती व ते कृष्णाला टाळण ेभाग होते त्यामुळे त्याने 

सुरवातीला थोड ेदरू राहण्याचे ठरवले अस ेददसते! 

सख्य प्रयत्नातील पवहली 

पायरी म्हणून द्रपुदाने आपल्या पुरोवहताला 

कौरवांकड ेपाठवले. त्याला त्याचे काम काय 

ह ेद्रपुदाने समजाववले. त्याने त्याला स्पष्टच 

सांवगतले की कौरव पांडवांचे राज्य परत 

दणे्याची मुळीच शक्यता नाही. तुझ्या 

बोलणी करण्यामुळे वनदान काही कौरव 

योदध्यांचे मन आपल्या बाजूला वळवण,े 

भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा व दयुोधन 

यांच्यात काही मतभदे वनमावण होणे, 

कौरवांच्या सैन्यसघंटनास वबलंब घडवण े ह े

तुझ्या जाण्याचे खरे हतुे आहते! द्रपुदाची 

राजकीय पररपक्वता यात स्पष्ट ददसते.  

दपृदाचा पुरोवहत कौरवांकड ेगेला न गेला तोंच सैन्य जमा करण्याचा उद्योग 

दोन्ही पिांकड े सरुू झाला. आमच्याकड े शेवटी या असे कृष्णाने स्पष्ट सांवगतले असूनही, 

सुरवातीलाच, अजुवन व दयुोधन दोघेही एकाच वेळी कृष्णाकड ेगेले अस ेमहाभारत म्हणते. 

कृष्ण स्वत: दयुोधनाला वमळणे शक्यच नव्हते. मात्र बलरामाशी ववतुष्ट टाळण्यासाठी 



काहीतरी तडजोड करण े भागच होते. त्यामुळे साहवजकच, सैन्याची मदत दयुोधनाला व 

स्वत: फक्त वन:शस्त्र सहायक म्हणून अजुवनाकडे, अशी वाटणी अवनवायव होती. प्रचंड सैन्य 

स्वत:ला वमळाल े व कृष्ण स्वत: यदु्धात उतरणार नाही असा ददलासा वमळाला म्हणून 

दयुोधन खूष झाला. अजुवनाला कृष्णाच्या सारथ्याची व सल्ल्याची ककमत ठाऊक होती. 

त्याला हवे ते वमळाले. कृष्णाच्या वनणवयाचा मखु्य फायदा म्हणजे बलरामाने युद्धापासून 

पूणवपणे दरू राहाण्याचे ठरवले. कृष्ण-बलराम ववतुष्ट टळल.े इतर अनेक यादववीरही स्वस्थ 

बसल.े सात्यकी व कृतवमाव यानी आपल्या आवडीप्रमाणे पांडव व कौरवांचा पि एकेक 

अिौवहणी सैन्यासह घेतला. ‘अजुवन व दयुोधन एकाच वेळी कृष्णाकड ेआले तेव्हा तो झोपला 

होता, दयुोधन डोक्याशी व अजुवन पायांशी बसला’ वगैरे प्रसंग मात्र अगदीच हरदासी आह!े 

जे वनणवय कृष्णाने घेतल ेते अवनवायवच होते! 

इतर दकत्येक राजे आपापल्या ववचारांप्रमाणे एकेका पिाला वमळाले. त्यांत 

नकुलसहदवेांचा मामा शल्य कौरवपिाला वमळाला ह े एक नवलच. त्याचा खलुासा 

अज्ञातवासावरील माझ्या लखेात केला आह.े पांडवानी त्याचे सहाय्य गृहीत धरले असावे. 

त्याला आपल्या बाजूला वळवण्यात दयुोधनाचा मुत्सद्दीपणा ददसून आला. कौरव सैन्याचा 

सेनापवत भीष्म होणार ह ेउघड होते. त्याखालोखाल द्रोण, कणव, कृप, अश्वत्थामा होते. या 

सार् यांना डावलून शल्य कौरवांचा सेनापवत होण ेशक्यच नव्हते. तरीही दयुोधनाने शल्याला 

‘तू सेनापवत हो’ अशी ववनंवत केली. भीष्म-द्रोण यदु्धववन्मुख रावहल े तर? अशी कदावचत 

त्याला शंका असावी! या सन्मानाचा शल्याला मोह पडला असे ददसते.  

द्रपुदाचा पुरोवहत कौरवदरबारात पोचला. त्याने मुद्दे मांडले कीं धृतराष्ट्राने मुळात 

कौरवांच्या राज्याचा वहस्सा पांडवाना ददलाच नव्हता! इंद्रप्रस्थाचे नवे राज्य पांडवानी 

स्वपराक्रमाने वमळवले. द्यूतामुळे ते कौरवांच्या ताब्यात गेले. आता पांडवानी द्यूताची अट 

पुरी केली आह ेतेव्हा ते त्याना परत वमळाले पावहजे. त्यानी मोठे सैन्य जमा केले आह ेव ते 

स्वत:ही फार प्रबळ आहते तेव्हा युद्ध झालेच तर त्यांचा ववजय ठरलेलाच आह!े तेव्हा 

आपल्या वचनाप्रमाणे ववनाववलंब त्यांचे राज्य त्याना परत द्या! 

उत्तरादाखल भीष्म काही बोलत असतानाच त्याला अडवून कणावने मखु्य मुद्दा मांडला की 

‘अज्ञातवास पुरा होण्यापूवीच पांडव ओळखल े गेल े तेव्हा राज्य मागण्यापूवी त्यानी पुन्हा 

बारा वषे वनवास भोगावा. पांडवांच्या यदु्धाच्या धमकीला आम्ही मुळीच घाबरत नाही’. 

भीष्माला कणावच्या आगाऊपणाचा राग आलेला पाहून, धृतराष्ट्राने त्याला चुचकारून, 

दतूाला सांवगतले की ‘आम्ही तुझ्या म्हणण्याचा ववचार करून मग सजंयाला युवधवष्ठराकड े



आमचा दतू म्हणून पाठवतो. ’ हा वनरोप घेऊन द्रपुदाचा पुरोवहत परत गेला. द्रपुदाच्या 

अपेिेप्रमाण ेकौरवपिात फूट पडू लागली! 

धृतराष्ट्राने संजयाला पांडवांकड ेजाण्यापूवी स्वतःचे ववचार ऐकवले. त्यामध्ये 

त्याने सवव प्रमुख पांडववीरांची त्याला वाटणारी भीवत व धाक व्यक्त केला. कृष्णाने 

पांडवांच्या वहतासाठीच पूवी वशशुपालाचा वध केला असे म्हटले. खरे तर तो काही 

पांडवांचा वैरी नव्हता, कृष्णाचा वैरी. तो वजवंत असता तर कौरवांना वमळाला असता असा 

धृतराष्ट्राचा अवभप्राय ददसतो. यदु्धापूवीच पांडवांचे राज्य त्याना द्यावे हचे मला योग्य 

वाटत.े तेव्हा संजया तू पांडवांना व कृष्णाला भटे व धृतराष्ट्र पांडवांशी सख्य करू इवच्छतो 

असेच त्याना सांग, जे पांडवांचा क्रोध वाढवणार नाही वा यदु्धाला कारण होणार नाही 

असेच समयोवचत भाषण सभेत तू कर, असे धृतराष्ट्राने त्याला सांवगतले. पण ह ेसवव खोटे व 

वरवरचे होते. त्याला स्पष्ट ददसत होते कीं दयुोधन, द:ुशासन, कणव व शकुवन पांडवांचे राज्य 

परत दणे्यास मुळीच तयार नाहीत व यदु्धाच्या भीतीने तर नक्कीच नाहीत. मग संजयाला 

पाठवण्य़ात व मवाळपणे बोल असे त्याला सांगण्यात त्याचा खरा हतुे काय होता? 

पांडवसभेतील संजयाच्या भाषणात तो उघड झाला! 

पांडवानी आपला मुक्काम ववराटाच्या राज्यातील उपप्लव्य गावी ठेवला होता 

व अनेक राजे सैन्यासह तेथे जमले होते. संजय पांडवाना भेटला. युवधवष्ठराने 

हवस्तनापुरातील सवाांचे बारकाईने कुशल ववचारले. त्यात अश्वत्थामा, कृप, द्रोण 

आमच्यावर दोषारोप तर करीत नाहीत ना असेही ववचारले. सजंयाने सुरवातीलाच 

सवाांच्या वहतासाठी तूच सलोखा कर अस ेयुवधवष्ठराला ववनवले. दरबारात सवावना उद्देशनू 

बोलताना धृतराष्ट्र सलोखा करू इवच्छतो असेच पुन्हा म्हटले. मात्र खलुासेवार बोलताना, 

तुम्ही सवव शत्रूना मारून वजवंत रावहलात तरी ज्ञावतवधाचे द:ुख भोगत रहाल पण खरे तर 

भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कणव, शल्य व इतर अनेक राजे यांचेववरुद्ध तुम्ही कस े

चजकाल? असेही म्हटल.े  

युवधवष्ठराने जबाब ददला की यदु्धावशवाय आमचा हतुे साध्य झाला तर यदु्ध 

कोणाला हवे आह?े पूवीचे सवव ववसरून मी सलोखा करीन पण इंद्रप्रस्थात माझे राज्य असूद े

व हवस्तनापुरात दयुोधनाचे! यावर बोलताना सजंयाचा व पयावयाने धृतराष्ट्राच्या मनातील 

खरा हतुे बाहरे पडला. संजय युवधवष्ठराला म्हणाला कीयदु्धावशवाय जर दयुोधन तुला राज्य 



दते नसेल तर तुम्ही वृष्णींच्या वा ववराटाच्या राज्यात भीक मागून रहा पण राज्यासाठी 

युद्ध करू नका! जर तुम्ही राज्यासाठी ज्ञावतवधाला तयार होणार असाल तर दयुोधनाने 

तुम्हाला वनात पाठवले हा धमवच झाला म्हटल ेपावहजे! तुम्हाला युद्धच पावहजे होते तर द्यूत 

झाले तेव्हाच करण े योग्य होते. आता यदु्ध केलते तर भीष्मासह सवाांच्या वधाचे पातक 

लागेल म्हणून यदु्ध करू नको!   यदु्ध झाल ेतर त्याचा सवव दोष पांडवाच्या माथी मारण्याचा 

धृतराष्ट्राचा कुरटल डाव स्पष्ट झाला! 

युवधवष्ठराने व कृष्णानेही जबाबात स्पष्ट सांवगतल ेकी राज्य दते असाल तरच 

युद्ध टळेल. अखेर कृष्णाने सामोपचाराचा अखेरचा प्रयत्न म्हणून स्वत: कौरवांकड े

वशष्टाईसाठी जाण्याची तयारी दशववली. युवधवष्टराने संजयाला वनरोप ददला, सवाांचे कुशल 

पुन्हा ववचारले व खुद्द दयुोधनाला अखेरचा वनरोप ददला की पांडव यदु्धालाही तयार आहते 

व शांतीलाही. व शांती रहावी यासाठी राज्याचा एक तुकडा, फक्त पांच गावे, आम्हाला द ेव 

येथेच यदु्धाचा शेवट होऊद!े मात्र तू जाणतोसच की मी शांतीला तयार असलो तरी 

युद्धालाही समथव आहें! युवधवष्ठराचा सवव सद्भाव, ववडलांचा मान राखण्याची वृवत्त 

त्याचबरोअर ठाम वनश्चय हीं या वनरोपातून स्पष्ट ददसून येतात. पांच गावांवर समाधान 

मानण्य़ाची तयारी दाखवून धृतराष्ट्राचा कुरटल डाव त्याने बरोबर उलटवला व युद्ध झाल े

तर कौरवच जबाबदार राहतील ह ेस्पष्ट केल.े 

संजय पांडवाना बनवण्य़ात अपेशी होऊन परत गेला व त्याने प्रथम 

धृतराष्ट्राची भेट घेतली. होणार् या युद्धाला कौरवच जबाबदार राहतील असे आपले स्पष्ट मत 

सांगून, पांडवांचा संदशे उद्या ंदरबारात सांगेन अस े म्हणून तो घरी गेला. अस्वस्थ होऊन 

धृतराष्ट्राने ववदरुाला बोलावून त्याच्याशी मसलत केली. त्याने अनेक सवद्वचार सांवगतले पण 

धृतराष्ट्र अखेर म्हणाला की मला सवव पटते पण दयुोधन समोर आला की माझी बुवद्ध दफरते! 

दसुरे ददवशी दरबारात धृतराष्ट्राने प्रथम, अजुवन काय म्हणाला, अस े संजयाला ववचारले. 

संजयाने सांवगतल ेकीं अजुवनाने अनेक प्रकारे आपला वनधावर व्यक्त करून कळववले आह ेकीं 

युद्धांत मी तुम्हा सवाांचा खास नाश करीन तेव्हा भीष्म, द्रोण, कृप, ववदरु यांचा सल्ला ऎका. 

भीष्म, द्रोणानी कबुली ददली कीं आपण अजुवनापुढे रटकणार नाही. कणावने नेहमेीप्रमाणे, मी 

एकटाच सवव पांडवाना मारीन, अशी प्रौढी वमरवली. भीष्माने धृतराष्ट्राला समजावले कीं 

यात काही अथव नाही. हा अनेक वेळा पांडवांकडून हरला आह े ह े ववसरू नका. द्रोणानेही 

भीष्माला दजुोरा ददला. धृतराष्ट्राने नेहमेीप्रमाणे त्यांचेकड े दलुवि केल!े त्याने संजयाला 



ववचारले कीं कोणाच्या भरवशावर पांडव यदु्धाला तयार झाले आहते? आमचे बळ त्याना 

माहीत नाही काय? त्यावर संजयाने पांडवांकडील सवव वीरांचे सववस्तर वणवन केले. पुन्हा 

पलटी घेऊन, भीमाजुवनांची आपणाला वाटणारी धास्ती सांगून, कौरवांनी युद्ध न करणेच 

चांगले अस े मला वाटते अस े धृतराष्ट्र म्हणाला. त्याची धरसोड ववृत्त यातून ददसते.  

यावर दयुोधनाने म्हटल ेकीं द्यूतांनंतर लगेच सवव यादव, पांचाल व इतर वमत्र पांडवांकड े

जमून आमचे पाररपत्य करण्यास तयार झाल ेहोते तेव्हा मदतीला कोणी नसल्यामुळे मला 

भय होते तेव्हा भीष्म-द्रोणानी मला धीर ददला. आता तर त्यांच्यावशवाय इतरही अनेक वीर 

व प्रचंड सैन्य माझेपाशी जमले आह.े माझे बळ जाणूनच युवधवष्ठर फक्त पाच गावे मागतो 

आह.े मला पराभवाची मुळीच भीवत वाटत नाही.  

अशीच चचाव पुन्हापुन्हा होऊन अखरे धृतराष्ट्राने दयुोधनाला दाखवून ददल ेकी 

भीष्म-द्रोण युद्धाला मुळीच उत्सुक नाहीत. यावर दयुोधनाने स्पष्ट केल ेकीं माझा भरवसा 

मी स्वत:, द:ुशासन व कणव यांच्यावरच आह.े आम्ही चजकंू वा मरंू पण सुईच्या अग्रावर 

राहील एवढीही भूवम मी वजवंत असेपयांत पांडवाना वमळणार नाही! कणावने पुन्हा बढाया 

मारल्या व भीष्माने त्याची चनदा केली. यावर कणावने  ’भीष्मा तू वचरशांत झाल्यावरच 

माझा प्रताप सववजण पाहतील’  अस ेम्हणून सभात्याग केला. कौरवपिात ही एक मोठी फूट 

पडली! यानंतर संजयाने सवाांना सांवगतले की अखरेचा प्रयत्न म्हणून कृष्ण स्वत:च 

पांडवांतफे वशष्टाई करण्यासाठी येणार आह.े  

इकड े पांडवांकड े कृष्ण कौरवदरबारात जाणार यावर बरीच चचाव झाली. 

युवधवष्ठराने भीवत व्यक्त केली कीं तुझा अपमान होईल वा तुला धोका होईल. कृष्ण म्हणाला 

की तंू माझी काळजी करू नको. माझा मी समथव आह.े भीमाजुवनानी प्रथम म्हटल ेकीं युद्ध 

टळेल असेच तू बोल. यावर कृष्णाने त्यांची हटेाळणी केली. तेव्हा रागावून दोघानीही म्हटले 

की ’तू आमचे मन ओळखत नाहीस काय?  कुलिय टळत असले तर ठीकच पण नसले तर 

आमचा प्रताप ददसलेच. ’ कृष्णानेही म्हटल ेकी ’यशाची मुळीच आशा नाही पण लोकांनी 

आपल्याला बोल लावू नये यासाठी मी शेवटचा प्रयत्न करणार आहें’. सहदवे व सात्यकी या 

दोघानी मात्र म्हटले कीं ’आम्हाला अपमानांचा बदला घेण्यासाठी यदु्धच हवे आह!े’ द्रौपदीने 

आपल्या सवव घोर अपमानांची कृष्णाला आठवण दऊेन म्हटले कीं ’भीमाजुवनाना शम हवा 

असेच वाटत असले तर माझा वदृ्ध वपता, माझे बंधुबांधव, माझे पुत्र व अवभमन्यु हचे 



लढतील व अपमानांचा बदला घेतील!’  कृष्णाने वतचे सांत्वन केले व तुला हव े तेच घडले 

अस े म्हटले. युवधवष्ठराचे मत ववचारात घेऊन कॄष्णाने सवव शस्त्रास्त्रे, सैन्य, सात्यकी व 

कृतवमाव यांना बरोबर घतेले. अखेर वनघतेवेळी अजुवनाने पुन्हा स्पष्ट सांवगतले कीं अधे राज्य 

ककवा युद्ध! अजुवनाचा ठाम वनधावर ऐकून भीमाला फार हषव जाला.  

इकड े कौरवांकड,े कृष्ण येतो आह े ह े कळल्यावर, धृतराष्ट्राने त्याच्या 

स्वागताची जंगी तयारी केली. त्याच्यावर दणेग्यांचा वषावव करण्याचा बेत केला. ववदरुाने 

त्याला खडसावल ेकी तुझी सख्य करण्याची खरी इच्छा नाही पण तू कृष्णाला वश करून 

घेण्याची आशा करतो आहसे पण ती फोल आह.े तुझ्या स्वागताकड े तो ढंुकूनही पाहणार 

नाही. दयुोधनाने याला दजुोरा ददला पण आपल्या स्वभावाप्रमाणे म्हटल े की फार मोठा 

सत्कार केला तर तो भीतीपोटी आह े अस े कृष्ण समजेल! उलट माझा तर त्यालाच 

पकडण्य़ाचा बेत आह!े यावर, हा दयुोधन पापमागावने जात आह े व धतृराष्ट्रा तंूही त्याचे 

अनुकरण करू इवच्छतोस! मला ह ेऐकवत नाही असे म्हणून ववदरु सभेतून उठून गेला.  

दसुरे ददवशी कृष्ण हवस्तनापुराला आला. भीष्मद्रोणानी त्याचे वाटेतच 

स्वागत केले. धृतराष्ट्राच्या वाड्यांत सवाांचे िेम कुशल ववचारून तो ववदरुाकड े गेला. तेथ े

कंुतीची भेट झाली. कंुतीने पांडवाना भोगाव्या लागलेल्या ववपत्तींबद्दल शोक केला. 

पांडवाना, तुमचा पुरुषाथव दाखवा असा स्पष्ट वनरोप ददला. कृष्णाने सांत्वन केल्यावर मात्र, 

‘धमावचा लोप न करतां व कपट न करतां पांडवांच्या वहताचे असे सवव तू कर’ असे त्याला 

सांवगतले. त्यानंतर कृष्ण दयुोधनाला भेटला. त्याने स्वागत करून भोजनाचे आमंत्रण ददल ेते 

मात्र कृष्णाने नाकारल.े ’असें कां?  तुझ-ेमाझे काही भांडण नाही’ अस े दयुोधनाने 

म्हटल्यावर, ’पांडवांचा द्वषे तंू करतॊ आहसे व मी त्यांचा दतू म्हणून आलो आह े त्यामुळे 

तुझ्याकडे अन्नग्रहन मला उवचत नाही, मी फक्त ववदरुाकडचे जेवेन’ असे म्हणून कृष्ण परत 

आला.  

ववदरुाकड े भोजन होऊन रात्री ववश्रांवत घेताना ववदरुाने मत ददल े की ’तुझे 

येणे योग्य नाही. दयुॊधन स्वत:च्या, कणावच्या व भीष्म-द्रोणांच्या बळावर ववसंबून शम 

करण्यास मुळीच तयार नाही. तुझे प्रयत्न व्यथव जाणार आहते. त्या दषु्टांच्या मेळाव्यात तू 

जाऊच नकॊ. ’ कृष्णाने उत्तर ददले की ’मी कौरवांचाही आप्त व वमत्र आह.े शक्य असूनही मी 



युद्ध टाळण्य़ाचा प्रयत्न केला नाही असे कोणी म्हणू नये म्हणून सववतोपरी प्रयत्न करून मला 

लोकचनदा टाळावयाची आह.े ’ 

या सवव मतप्रदशवनावरून असे ददसते की, सहदवे, सात्यकी, द्रौपदी व कंुती 

याना युद्धच हवे होते. भीम व मुख्यत्वे अजुवन याना कुलिय नको होता. पण युद्धाची त्यांची 

तयारी होती. युवधवष्ठरालाही कुलिय नको होता पण पांच गावे कां होईना, पण दयुोधनाने 

ददलींच पावहजेत म्हणजे द्यूताचा पण पुरा न केल्याचा ठपका येणार नाही असे वाटत होते. 

युद्ध झालेच तर त्याचा वनणवय काय लागेल याबद्दलही तो साशंक असावा. अपमानांच्या 

बदल्य़ासाठी युद्ध त्याला आवश्यक वाटत नव्हते. खरे तर यदु्ध अटळच आह े हहेी सवाांना 

ददसत होते.  

दसुरे ददवशी कृष्ण कौरवदरबारात उपवस्थत झाला. त्याचे यथोवचत स्वागत 

झाले. वशष्टाई ऐकण्यासाठी थोर ऋवष आल ेहोते. त्यांना उवचत आसनावर बसववल्यावर मग 

सभा सुरू झाली. कृष्णाशेजारीं सात्यकी व कृतवमाव बसले होते. कृष्णाने आपले मुद्दसेूद 

भाषण, दयुोधनाकड ेदलुवि करून, खुद्द धृतराष्ट्रालाच उद्देशून केल.े त्याने मुख्य मदु्द ेमाडल ेते 

अस,े  

१. िवत्रय वीरांचा व सैन्याचा संहार व सववनाश न होतां कौरवपांडवांचा शम 

व्हावा हचे चांगले. 

२. तुमच्या थोर कुळात तंू वनवमत्त होऊन कुलिय होऊं नये.  

३. शम करण े तुझ्या हातात आह.े तंू कौरवाना आवरलेस तर पांडवाना मी 

आवरीन.  

४. शम केलास तर पांडव व त्यांचे सवव समथवक – आम्ही यादवही – तुझ्या 

आधीन होतील. ते सवव व तुझे सध्याचे समथवक वमळून तंू अवजक्य सम्राट होशील. 

५. युद्ध झाल ेतर दोन्ही पिांचा प्रचंड संहार होईल. त्यांत तुला काय आनंद? 

६. पांडवांची तुला ववनंवत आह ेकी आम्ही द्यूताच्या अटी पाळल्या व तूही त्या 

पाळशील असा ववश्वास बाळगला. वडील या नात्याने तंूच आता आमचे रिण कर व ठेव 

म्हणून तुजपाशी ठेवललेे आमचे राज्य आता आम्हाला परत द.े  



७. सभलेाही पांडवांची ववनंवत आह े की येथे धमवज्ञ सभासद उपवस्थत 

असताना अनुवचत गोष्ट वा अन्याय होऊ नये.  

८. तुझ्या पुत्रांचा लोभ अनावर झाला आह.े त्यानंा तूच आवर.  

९. पांडव तुझ्या सेवलेा तत्पर आहते तसेच युद्धालाही तयार आहते. उवचत 

काय ते तूंच ठरव.  

ह ेभाषण अत्यंत मदु्देसूद आह.े पांडवांचा दावा स्पष्ट्पणे मांडून युद्ध झालेच 

तर त्याची जबाबदारी तुमचीच आह े असे बजावले आह.े दसुर् या महायुद्धाचे वेळी युद्ध 

करणारी दोन्ही राष्ट्र े एकमेकांकड े वकील पाठवनू आमच्या मागण्या मान्य न केल्यात तर 

होणार् या युद्धाला जबाबदार तुम्हीच असे बजावत असत त्याची आठवण येते! लिांत 

घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे पांडवांनी द्यूताच्या अटी पूणव केल्या आहते अस े कृष्ण स्वत: 

बजावून सांगत नाही! पांडवांचा तुला तसा वनरोप आह ेअस ेम्हणतो. पांडवांच्या दाव्यातील 

कचे्चपणा जाणवत असल्यामुळे त्यावर कमीतकमी भर ददललेा आह!े 

यानंतर सभेमध्य ेभाषण करून परशरुामाने सांवगतले कीं अजुवन व कॄष्ण ह ेनर-नारायणांचे 

अवतार आहते, त्याचेंववरुद्ध तुम्ही चजकू शकणार नाही. कण्वमुनीनेही त्याला दजुोरा ददला. 

दयुोधनाने त्यांच्या भाषणाची ’वटवट’ अशी वासलात लावली! व्यास, भीष्म, नारद यानीही 

नानाप्रकारे समझावल.े त्यांतल्या कोणीही, पांडवांनी द्यूताच्या अटी पूणव केल्या आहते 

त्यामुळे त्याना राज्य ददले पावहजे असे म्हटले नाही! तंू चजकू शकत नाहीस व सववनाश होईल 

म्हणून शम कर एवढेच म्हटल!े मुख्य प्रश्नाला सवावनीच बगल ददली. धृतराष्ट्राने अखरे 

दयुोधनाला समजावण्याची आपली असमथवता व्यक्त करून कृष्णाला म्हटल ेकीं तंूच त्याला 

समजाव. कृष्णाने नानाप्रकारे पांडवाची थोरवी सांगून व द:ुशासन, कणव यांची चनदा करून 

समजावले. त्यानंतर पुन्हा भीष्म-द्रोणानी पुन्हापुन्हा सांवगतल े की युद्ध सरुू होण्यापूवीच 

शम करा. इतक्या सवाांनी केलले े अवप्रय भाषण एवढावळे मकुाट्याने ऐकून घणेार् या 

दयुोधनाने अखेर कृष्णाला आपला मदु्देसूद जबाब ऐकवला. तो असा :- 

१. तुम्ही सवाांनी माझी चनदा करण्याचे मला काही कारण ददसत नाही. 

२. पांडव स्वखुशीने द्यूत खेळले व सवव राज्य व वैभव हरल,े तरी अखेर 

ववडलांनी ते सवव त्याना परत केल ेपण तरीही मी त्याला ववरोध केला नाही. त्यानंतर ते 



पुन्हा अनुद्यतूात हरले व त्याना वनवास –  अज्ञातवास भोगावा लागला यात माझा काहीही 

दोष नाही.  

३. पांडवांनी अज्ञातवास पुरा केललेा नाही. त्यापूवीच ते ओळखल ेगेल.े 

४. पांडवांना वा त्यांच्या सहाय्यकाना वभऊन मी नतमस्तक होणार नाही. 

ताठ मानेने वागणे हचे माझ्या िात्रधमावला उवचत आह.े यदु्धात वीरगवतही मला वप्रय 

होईल.  

५. वास्तववक पूवीच पांडवाना राज्य दणेे उवचत नव्हते. आम्ही लहान 

असताना, अज्ञानामुळे व भीतीने ते ददल ेगेले.  

६. आता सुईच्या अग्रावर राहील एवढीही भूवम पांडवाना वमळणार नाही.  

अद्यापपयांत संयमाने व दरबारी ररवाजाना धरून होणार् या सभेतील कामाने या जबाबानंतर 

वेगळेच व अवनष्ट वळण घेतले.  

दयुोधनाच्या या जबाबानंतर कृष्णाचाही तोल सुटला व त्याने रागारागाने 

त्याला त्याच्या सवव कुरटल कृत्यांची यादी ऐकववली व ’तुझ ेमातावपता व सवव वहतकते तुला 

शम करावयास सांगत असून तू शम करंू इवच्छत नाहीस तर मग तुला हवी असलेली 

वीरगवत तुला लवकरच वमळेल’ अशी तंबी ददली. द:ुशासन त्यावर दयुोधनाला म्हणाला कीं 

’तंू सख्य न करशील तर तंू, मी व कणव यांना बांधून भीष्म, द्रोण व धृतराष्ट्र पांडवांचे 

स्वाधीन करतील असा रंग ददसतो आह.े ’ यावर कु्रद्ध होऊन दयुोधन व त्याचे समथवक सभा 

सोडून गेल.े भीष्म यावर कृष्णाला म्हणाला कीं ह ेसवव लोक कालवश झालेल े ददसतात. हें 

ऐकून, कु्रद्ध होऊन, कृष्ण भीष्मद्रोणांचीही चनदा करून म्हणाला कीं दयुोधनाला तुम्ही 

थोपवत नाही हा तुम्हा कुरुवृद्धांचा अपराध आह.े आम्ही यादवानी जुलमी कंसाला मारून, 

उग्रसेनाला पुन्हा सत्तेवर आणल,े आता आम्ही सवव यादव सखुात आहोत. कुळाच्या 

वहतासाठी (कु)पुत्राचा त्याग करणेच योग्य होय. यावर धृतराष्ट्राने ववदरुाकरवी दयुोधनाला 

परत बोलावले व गांधारीकडून त्याला उपदशे करववला. वतने सांवगतले की ’परस्परांतील 

भेदाला वभऊनच भीष्म, युझा वपता व बाल्हीक यानी पांडवाना राज्यभाग ददला होता. तुला 

अधे राज्य परेुस ेआह.े मखूाव, तुला ददसत नाही का की भीष्म, द्रोण व कृप सवव शक्तीवनशी 

तुझ्यातफे लढणार नाहीत? तुझा व पांडवांचा राज्यावर सारखाच हक्क आह ेह ेते जाणतात. ’ 



पालथ्या घड्यावर पाणी पडून, उलट, दयुोधनाने शकुनीबरोबर कॄष्णालाच पकडण्याची 

चचाव चालवली! ते लिातं येताच सात्यकी व कृतवमाव बाहरे गेल ेव त्यानी सैन्य सज्ज केले. 

सात्यकीने परत येऊन कृष्णालाही सावध केल.े कृष्णाने धृतराष्ट्राला म्हटल ेकी दयुोधनाला 

खुशाल मला पकडण्याचा प्रयत्न करंू द!े. धृतराष्ट्राने पुन्हा दयुोधनाला बोलावून उपदशे केला 

कीं ह ेबरे नाही. कृष्णाने त्याला सरळ दम ददला कीं तंू मला पकडण्य़ाचा प्रयत्न करच व मग 

माझा प्रताप पहा! कृष्णाने यावेळी ववश्वरूप दशवन दाखवल ेकाय? हा श्रद्धचेा भाग आह.े 

महाभारत तस ेम्हणते. माझ्या मते त्याची आवश्यकताच नव्हती. सात्यकी, कृतवमाव यांची 

तयारी व कृष्णाचा आववभावव पाहून दयुोधनाला वेळीच भान आले की आपला बेत तर 

सफळ होणार नाहीच पण उलट कृष्ण उघडच पांडवांच्या वतीने युद्धाला उभा रहावयास 

मोकळा होईल. बलरामही मग त्याला थांबवू शकणार नाही. ह ेजाणून त्याने आपला बेत 

सोडून ददला.  

धृतराष्ट्राने कृष्णापाशी सरळच कबूल केले कीं माझी दयुोधनावर सत्ता चालत 

नाही. यावर बोलण्यासारखे काही न उरल्यामुळे कृष्णाने भीष्म-द्रोणाना म्हटल ेकी धृतराष्ट्र 

काय म्हणाला ते तुम्ही ऐकल ेआह.े आता मी तुमचा वनरोप घेऊन परत जातो. माझे प्रयत्न 

हरल.े त्यानंतर सात्यकी व कृतवमाव यांच्यासह बाहरे पडून तो कंुतीकड े गेला.  

कृष्णवशष्टाई अशा प्रकारे असफळ झाली. मात्र पांडवांचा व कृष्णाचा आपणावर बोल येऊ 

नये हा उद्देश सफळ झाला.  

यानंतर प्रत्यि यदु्धापूवी दोन महत्वाच्या घटना घडल्या   

कौरव दरबारातील सवव प्रयत्न असफल झाल्यावर पांडवांकड ेपरत जाण्यापूवी 

कृष्णाने दसुरे ददवशी सकाळी कणावची एकांतात भेट घेतली. त्यावेळी त्याने कणावला तंू 

कंुतीपुत्र या नात्याने पांडवांचाच वडील भाऊ आहसे अस े सांवगतले. त्यांचेववरुद्ध तू 

दयुोधनाची बाजू घेणे उवचत नाही. पांडव सत्य कळल्यावर तुला वडील भावाचा सवव 

सन्मान दतेील, तू दयुोधनाची बाजू सोडलीस तर अजूनही शम होईल व पांडवाना 

वमळणार् या राज्यभागाचा तूच मालक होशील, द्रौपदी ही सवव पांडवांची पत्नी या नात्याने 

तुझीही पत्नी होईल अस ेसांगून त्याचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सवव जन्म सूतपुत्र 

म्हणून काढल्यावर आता मला यातून काय वमळणार? दयुोधनाने मला सवव सन्मान, वैभव 

ददले आह.े त्याची बाजू अशी आयत्या वेळी मी सोडली तर ती अजुवनाला वभऊन, असेच सवव 

जग म्हणेल व माझी छीथू होईल. आता वेळ गेली आह ेव मला अस ेकरणे मुळीच उवचत 



नाही असे म्हणून कृष्णाच्या सूचनेला त्याने स्पष्ट नकार ददला. तेव्हा कृष्णाने नाइलाज 

होऊन त्याचेजवळ दयुोधनाला वनरोप ददला की आजपासून सात ददवसानी कार्णतक 

अमावास्या आह ेत्या ददवशी कुरुिेत्रावर आपली रणांगणावर गाठ पडू द्या. त्यानंतर कृष्ण 

रथात बसून सरळ उपप्लव्याला पांडवांकड ेगेला.  

दसुरी महत्वाची घटना म्हणजे कृष्ण परत गेला व अमावास्येला यदु्ध सुरू 

करण्याचे ठरले असे कळल्यावर खुद्द कंुतीने भल्या सकाळी सूयावला अघ्यव दते असताना 

कणावला गाठून ’तू माझाच पुत्र आहसे व पांडवांचा वडील भाऊ आहसे तेव्हा त्यांच्या ववरुद्ध 

जाऊ नको अस ेववनवल.े कणावने वतलाही स्पष्ट नकारच ददला. फक्त एकच गोष्ट कबलू केली 

कीं ’मी अजुवन सोडून इतर चारांशी लढताना त्यांचा वध करणार नाही. माझे व अजुवनाचे 

युद्ध मात्र अटळ आह े व आमच्यापैकी कोणीही एक जगला तरी तुझ े पांच पुत्र वजवंत 

राहतील. ’ कंुतीला एवढ्याच आश्वासनावर समाधान मानावे लागले. या दोन घटनांमध्ये 

कणावचे वतवन धीरोदात्त झाले असे म्हणावे लागते. कृष्ण वा कंुती दोघानीही कणावचा खरा 

वपता कोण ह ेसांवगतले नाही. सूयावपासून जन्म याचेवर श्रद्धा असले तर प्रश्न उरत नाही पण 

सवव कथा माणसांची आह ेव माणसापासूनच सवाांचे जन्म आहते ह ेमान्य केले तर हा प्रश्न 

उरतो. कणावचा खरा वपता ब्राह्मण वा िवत्रय असता तर ते यावेळी सांगावयास प्रत्यवाय 

नव्हता. त्यामुळे माझ्यामते कणव हा (बहुधा) खरोखर सूतपुत्रच असावा!  

दसुरी नवलाची गोष्ट म्हणजे कणव हा कंुतीपुत्र आह ेह े कृष्णाला कस ेमाहीत 

होते? तो दवेाचा अवतार तेव्हा त्याला सववच ज्ञात असे मानले तर प्रश्न उरत नाही! पण तो 

मानवच असे मानणारांसाठी शंका उरते! माझे मते वशष्टाई असफल होऊन कृष्ण ववदरुाकड े

परत आला व कंुतीला भेटून वतला सवव हकीगत सांवगतली तेव्हा पतु्रस्नहेाने कंुतीनेच आपल े

एवढा दीघवकाळ जपललेे गुवपत स्वत:च कृष्णाला सांगून ’तू ह े कणावला सांग व त्याला 

वळवण्याचा अखेरचा प्रयत्न कर’ अस ेम्हटल ेअसल ेपावहजे. तो प्रयत्नही असफळ झाला व 

युद्ध होणार ह ेकळल्यावर मात्र सवव भीडभाड बाजूला ठेवून वतने स्वत:च कणावला भटूेन व 

त्याचे जन्मरहस्य स्वमखुाने सांगून अखेरची ववनवणी केली. तीही असफळ झाली. ते 

एकप्रकारे अटळच होते.  

कंुती- कणव भेट व कृष्ण-कणव भेट यांत प्रथम कोणता प्रसंग घडला याबद्दल 

संशयाला जागा आह.े  कंुतीने कणावला ‘तू माझा पुत्र आहसे’ अस े म्हटल े तेव्हां ‘ह े मला 



माहीत आह े‘ असें तो म्हणाला नाही. कृष्णाला मात्र कणव तसे म्हणाला! त्यामुळे कंुतीची व 

कणावची भेट आधी झाली असण्याची शक्यता वाटत.े  

अशा प्रकारे सवव प्रयत्न संपून अखेर कौरव-पांडवाची गाठ वनयतीने 

ठरवल्याप्रमाणे कुरुिेत्रावर पडली. कृष्णवशष्टाईची कथा येथ े संपली. या प्रकरणामध्य े

कॄष्णाचे मानवी पातळीवरील सवव अलौदकक गुण प्रगट झाललेे ददसून यतेात. त्याला अवतार 

मानण्याची मला त्यामुळेच गरज वाटत नाही! तो एक थोर व आदशव मानव म्हणूनच 

आपल्याला वप्रय व्हावा हचे योग्य.  

  



कृष्ण – कणव संवाद 

 

कौरव-पांडव युद्ध टाळण्याचा अखेरचा प्रयत्न म्हणून कृष्णाने कौरवदरबारात 

जाऊन पांडवांची बाजू मांडून आटोकाट प्रयत्न केले. दयुोधनाने अज्ञातवास पुरा केल्याचा 

पांडवांचा दावा सपशले फेटाळून लावला व राज्य पावहजे तर आणखी बारा वषे वनवास 

करा असा जबाब ददला. वशष्टाई असफल झाल्यानंतर परत जाताना कृष्णाने कणावला 

आपल्याबरोबर आपल्या रथावर घेऊन वाटेत त्याला ‘तंू कंुतीपुत्र आहसे म्हणून दयुोधनाची 

बाजू सोडून द ेव पांडवपिात ये’ असे आवाहन केले. मात्र ते कणावने नाकारल.े अखेर त्याचा 

वनरोप घेताना कृष्णाने ‘ आठ ददवसानी अमावास्या आह,े त्या ददवशी कुरुिेत्रावर भटंूे व 

युद्ध सुरू करंू’असा कौरवांसाठी वनरोप ददला व मग कृष्ण पांडवांकड े परतला असा 

कथाभाग महाभारतात आह.े तो सववसाधारणपणे खरा मानला जातो व मलाही तसे पूवी 

वाटत होते. मला एकच प्रश्न पडला होता कीं कणावचे जन्मरहस्य कृष्णाला कस े माहीत 

असणार? त्यावर मलाच सुचलले ेउत्तर अस ेहोते कीं वशष्टाई ववफल झाल्यावर सधं्याकाळी, 

परत जाण्यापूवी कृष्ण कंुतीला भेटला होता तेव्हां खुद्द कंुतीनेच ह े रहस्य कृष्णाला सांगून 

‘अवश्य तर ह े तंू कणावला सांग पण कणव व पांडव या भावांचा यदु्धप्रसगं टाळ’अस े त्याला 

म्हटले असले! (कणावने कृष्णाला दाद ददली नाही असे कळल्यावर मग वतने अखेरचा प्रयत्न 

म्हणून स्वतःच कणावची भेट घेतली व ‘तंू माझा पुत्र आहसे तेव्हां कौरवांची बाजू सोड’अस े

ववनवले, तेही कणावने मानले नाहीच. ) या कृष्ण-कणव भेटीनंतर आठ ददवसानी कार्णतक 

अमावास्या होती व त्या ददवशी यदु्ध सुरू झाल े अस े मानल े जाते पण हा कालानुक्रम व 

घटनाक्रम खरा आह ेकाय? दकत्येक उल्लेख याचेशी ववसंगत आहते.  

कृष्ण उपप्लव्याहून वशष्टाईसाठी वनघाला त्याददवशी ‘रेवती’ नित्र होते असा 

उल्लखे आह.े मागावत एकच रात्र कृष्णाने मकु्काम केला व दसुर् या ददवशी तो हवस्तनापुराला 

पोचला असे म्हटललेे आह.े त्या ददवशी दयुोधनाचे आवतथ्य नाकारून तो ववदरुाकड े

मुक्कामाला रावहला. वतसरे ददवशी कौरवदरबारात वशष्टाई झाली. सधं्याकाळपयांत ती 

अयशस्वी ठरून कृष्ण ववदरुाकड े परत येऊन कंुतीला भेटला व मग पांडवांकड े परत 

वनघाला. या ददवशी ‘भरणी’ नित्र असणार कारण रोज एक नित्रातून चंद्र पुढे जातो. हा 



कार्णतक मास होता ह ेगृहीत धरल्यास अमावास्येला चंद्र ‘ज्येष्ठा’नित्रापयांत पोचणार होता. 

(पौर्णणमेला-वशष्टाईच्यादसुर् या ददवशी-तो कृवत्तका नित्रात पोचणार होता कारण हा 

कार्णतकमास). ‘भरणी’ पासून ‘ज्येष्ठा’ पंधरा नित्रे पुढ े आह!े तेव्हां वशष्टाईच्या या 

ददवसापासून आठच ददवसानी अमावास्या येणे शक्यच नाही! तेव्हां जर कृष्णाने ‘आठ 

ददवसांनी अमावास्या आह े त्या ददवशी युद्ध सुरू करंू’ अस े कणावला म्हटल े असले तर हा 

संवाद झाला त्या ददवशी ‘मघा’ ककवा ‘पूवाव’ नित्र असले पावहजे होते जे वशष्टाईच्या 

ददवशीच्या भरणी नित्रानंतर ७-८ ददवसांनी यणेार होतें! तोंवर कृष्ण हवस्तनापुरात होता 

कोठे? तो केव्हाच परत गेला होता! कृष्ण वशष्टाईच्याच ददवशी परत गेला असला पावहजे 

अस ेदसुर् या संदभाववरूनही वनवश्चत ठरत.े पांडवांकड ेतो परतल्यावर मग वशष्टाईबद्दल सवव 

चचाव झाली, युद्ध अटळ आह ेह े स्पष्ट झाले, मग पांडवपिाच्या सवव वीरांची बैठक झाली, 

चचेअंती धृष्टदु्यम्नाला सनेापवत नेमले गेल,े पांडव वीर व सैन्य कुरुिेत्रावर पोचले, रुक्मीने 

येऊन सहाय्य दऊे केल ेते पांडवानी उडवून लावले व तो वनघून गेला वगैरे घटना घडल्या. 

मग बलराम वशवबरात आला व युद्ध होणारच ह ेकळल्यावर, ‘मला ह ेयदु्ध पहावयाचे नाही 

म्हणून मी तीथवयात्रलेा जातो’असे कृष्णाला व पांडवाना म्हणून लगेच वशवबर सोडून गेला. 

येथे नित्राचा उल्लेख नाही. तो नंतर भीम-दयुोधन गदायुद्ध १८व्या ददवशी झाले तेव्हां 

उपवस्थत झाला. त्याने तेव्हां मात्र म्हटले कीं ‘मी पुष्य नित्रावर वनघालो होतो तो आज 

श्रवण नित्रावर (४२ ददवसानी) परत येतो आह.े ’अथव इतकाच कीं पुष्य नित्राच्या 

बलराम-पांडव भेटीच्या व आधीच्या पांडववशवबरातील वर वणवन केलले्या सवव घटनांच्या 

ददवशीही कृष्ण पांडवांच्या वशवबरात होता. ‘भरणी’ नित्राच्या वशष्टाईच्या ददवसापासून या 

सवव घटनामंध्य े४-५ ददवस गेल ेहोते. मग कृष्ण कणावला भटेला असलेच तर यानंतर दसुर् या 

वा वतसर् या ददवशी, मघा वा पूवाव नित्राच्या ददवशीं, गुप्तपणे भटेला काय?  

मुळात या तथाकवथत कृष्ण-कणव संवादाचा उल्लखेही महाभारतात सरळ 

वनवेदन-रूपाने आलेला नाहीं. महाभारत म्हणते, कृष्णाने कणावला परत जाताना आपल्या 

रथावर घेतल ेहोते व त्यांची दीघव चचाव झाली ह ेकळल्यामुळे, (कदावचत काळजी वाटून), 

धृतराष्ट्राने 'त्यांचे काय बोलणे झाल?े' अस े सजंयाला ववचारले व मग संजयाने ते सवव 

धृतराष्ट्राला सांवगतले! ह े अशक्यच वाटते! कंुतीने आयुष्यभर जपलेल े गुवपत वतने, 



नाइलाजाने, कृष्णाला आवण कृष्णाने ते कणावला सांवगतले अस े घटकाभर मानल े तरी ते 

संजयाला कस े कळणार? आवण संजयाला कळून त्याने धृतराष्ट्राला सांवगतले तर मग ते 

फुटलेच कीं व मग अथावतच दयुोधन-भीष्म-द्रोणापासून युयुत्सुपयांत सववच कौरवांना कळले 

म्हटल े पावहजे! एकट्या युवधवष्ठरापासूनच ते गुह्य रावहल?े  ह े अतक्यवच आह.े तेव्हां हा 

संजय-धृतराष्ट्र संवाद प्रविप्त मानला पावहजे. कृष्ण-कणव भेट होण ेव कृष्णाने युद्ध टाळण्याचा 

अखेरचा प्रयत्न करणे त्याच्या वशष्टाईच्या भूवमकेशी ससुंगत आह.े मात्र हा प्रसंग (मागाहून 

केव्हा तरी, कदावचत कृष्ण माहात्म्य वाढवण्यासाठी) महाभारतात वशरला तेव्हा तो सरळ 

वनवेदन रूपाने न येता, गफलतीने, संजय-धृतराष्ट्र संवाद रूपाने वशरला! (वशष्टाई संपवून 

परत जाण्यापूवी कृष्ण कंुतीला भटेला तेव्हां वतने त्याचेबरोबर आपल्या मलुांना ‘आतां सवव 

शक्तीवनशी युद्ध करा, तेच िवत्रय या नात्याने तुमचे कतवव्य आह’े असा स्पष्ट आदशे ददला. हा 

ववदरुाघरी झालेला संवादही धृतराष्ट्राला कळला व त्याने पुन्हा एकदा दयुोधनाला उपदशे 

केला असा उल्लखे आह!े ह ेधृतराष्ट्राला कस ेकळल ेयाचा मात्र काही खलुासा केललेा नाही. ) 

मग खरोखर काय घडल?े  

या सवव घटनांचा ससुंगत व तकव शुद्ध कालानुक्रम माझ्या मते असा आहे. १ 

वशष्टाई संपल्यावर कृष्ण कंुतीला भेटून लगेच परत गेला. २ पांडवांकड ेसवव यदु्धबेत ठरून 

सैन्यासह ते पुष्य नित्रावर वा आधी कुरुिते्रावर गेले. ३ कौरव सैन्यही दयुोधनाच्या 

आदशेाप्रमाणे पुष्य नित्रावर कुरुिते्री गेल े त्यापूवीच कंुतीने कणावची गुप्तपणे गाठ घेऊन 

त्याचे मन वळवण्याचा असफल प्रयत्न केला. कदावचत वतने कृष्णाला गुवपत सांगून कणावचे 

मन वळवण्याची त्याला सूचना केलीही असेल पण कृष्णाने मात्र लगेचच तस े केले नव्हते. 

‘तंूच त्याला भटे, तेच जास्त उवचत’ असेच त्याने कंुतीला म्हटल ेअसावे. मात्र कणव कौरव 

वशवबरात उपवस्थत झालेला असल्यामुळे कंुतीचा प्रयत्न असफल झाल्याचे उघड झाले. ४ 

त्यामुळे कृष्णाने अखेरच्या िणी (मघा वा पूवाव नित्रददनी, वशष्टाईच्या ददवशीं नव्ह,े ) युद्ध 

टाळण्याचा वनवावणीचा प्रयत्न म्हणून कणावची गुप्त भेट घेतली. ‘मी कंुतीपुत्र आह े ह े मला 

माहीत आह’े अस ेया भटेीत कणव कृष्णाला म्हणाला असा स्पष्ट उल्लखे आह.े कंुती भेटली 

तेव्हां मात्र तो असे काही म्हणाला नव्हता!. कंुती त्याला कृष्णाचे आधीच भेटली असेल तर 

कणावने कृष्णापाशी केललेे ते ववधान सुसंगत आह.े मात्र दयुोधनाची बाजू सोडण्याचे कणावने 

मानले नाहीच. उलट, ‘तुझी-माझी भेट व माझे जन्मरहस्य गुप्तच राहूद’े अस ेत्याने कृष्णाला 



ववनववले. ५ तेव्हा, हाही प्रयत्न ववफल झाल्यावर मात्र, कृष्णाने त्याला ‘तर मग आठ 

ददवसानी अमावास्येला युद्ध सुरू करंू’असे म्हटले व त्याप्रमाणे ते झाल े ६ त्यानंतर मात्र 

कंुती, कणव व कृष्ण यानी कंुतीचे गुवपत अखेरपयांत सांभाळले. कौरवांना ते कधीच कळले 

नाही. कृष्णाने ‘ह ेमला माहीत होते’ असे कोणाही पांडवापाशी वा इतर कोणाशीं कधीही 

म्हटल ेनाही व अखरे कंुतीलाच ते युवधवष्ठरापाशी उघड करावे लागले. त्यावेळीही कृष्णाने 

‘ह े मला माहीत होते’ अस े युवधवष्ठराला म्हटल े नाही! नाहीतर युवधवष्ठराने कंुतीप्रमाणेच 

त्यालाही दोष ददला असता. या घटनाक्रमामध्ये कोणतीही अनैसर्णगक वा अतार्ककक गोष्ट 

नाही. या संदभावतील उल्लखे केलेल्या ववसंगवत महाभारतात कालांतराने भर पडताना 

अनवधानाने आल्या असाव्या असे वाटत.े  

 

  



अवभमन्यूचा वध 

 

अवभमन्यूचा वध ही भारतीय युद्धातील एक फार महत्तवाची घटना आह.े 

कारण आपल्या मलुाच्या मृत्यूमुळे वचडून जाऊन अजुवनाने जयद्रथाचा दसुऱ्या ददवशींच वध 

करण्याची प्रवतज्ञा केली आवण ददवसभर जयद्रथाचे अजुवनापासून संरिण करण्याचा 

कौरवांनी आटोकाट प्रयत्न करूनही ते जयद्रथाला वाचवू शकल े नाहीत. अजुवनापुढे आपल े

कोणाचेच काही चालत नाही ह ेत्याना कळून चुकले. जयद्रथाच्या वधाबद्दल मी ववस्ताराने 

वलवहल ेआह.े त्यामुळे आतां त्याची पाश्ववभूमी असलेल्या अवभमन्यू वधाबद्दल वलवहणार आह.े  

युद्धाचे पवहले दहा ददवस भीष्म कौरवांचा सेनापती होता. त्याने प्रथमच दयुोधनाला 

सांवगतले होते कीं मी एकाही पांडवाला मारणार नाही. दहा ददवसात पांडव पिाचा एकही 

प्रमुख वीर मेला नव्हता. भीष्माने पांडव सैन्याचा मात्र फार संहार केला होता. भीष्म 

शरपंजरी पडल्यावर त्याने दोन्ही पिांना युद्ध संपवा असें ववनवल े होते. मात्र ते शक्य 

नव्हते. भीष्म पडल्यावर दयुोधनाने द्रोणाला सेनापती होण्यास ववनवले. त्याने ते 

स्वीकारले. येथून पुढ ेडावपेचाचे युद्ध झाल.े सुरवातीलाच द्रोणाने दयुोधनाला ववचारल ेकीं 

तुला काय हव ेआह.े त्यावर दयुोधनाने म्हटल ेकीं ‘युवधवष्ठराला पकडावे. द्रोणाने आनंद व्यक्त 

केला कीं ‘तू युवधवष्ठराला मारंु इवच्छत नाहीस. ’ दयुोधनाने म्हटल ेकीं ‘युवधवष्ठराला मारून 

युद्ध संपणार नाही, इतर पांडव आमचा सववनाश केल्यावशवाय राहणार नाहीत. युवधवष्ठराला 

पकडल ेतर मी त्याला पनु्हा द्युत खेळायला बसवीन व पुन्हा वनवासाला धाडीन. ’ द्रोणाला 

हा ववचार पसंत पडला कारण पांडवाना मारण्याचे अवप्रय काम यामुळे टळणार होते. द्यूत 

खेळणे योग्य कीं अयोग्य याचा ववचारही त्याला पडला नाही. तेव्हा त्याने मान्य केल ेकीं ‘मी 

युवधवष्ठराला पकडण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीन मात्र अजुवन त्याचे संरिण करण्यास 

उपवस्थत असेल तर ह ेशक्य होणार नाही. तेव्हां त्याला काही करून दरू ठेवा. ’ दयुोधनाने ह े

मान्य केल.े पुढील तीन-चार ददवस कौरवांचा हा मखु्य युद्धहतूे रावहला व सवव यदु्धबेत 

त्याप्रमाणे ठरल.े ही गोष्ट अथावतच पांडवाना समजलीच व त्यांनीही युवधवष्ठराचे संरिण 

करण्याला प्राधान्य ददल.े  



पवहल्या ददवशी अजुवन वत्रगतव सैन्याशी लढण्यात बराच काल व्यग्र रावहला. ह े

संशप्तक सैन्य ह े एक जरासे धसुर प्रकरण आह.े युद्धाच्या पवहल्या ददवसापासून यांनी 

आव्हान ददले कीं अजुवन त्यांच्याशी लढत बस.े अठरा अध्याय गीता ऐकून दखेील अजुवन 

वपतामह भीष्म वा गुरु द्रोण यांच्याशी अटीतटीने लढण्यास कधीच उत्सकु नसे. तो आपला 

संशप्तकांशी लढत राही! अगदी पांडवांच्या इतर वीराना भीष्म वा द्रोण झेपेनासे झाल े

म्हणजे त्याला पुढे व्हावेच लागे. कृष्णही त्याला तसे करू दते होता असें ददसते. या 

द्रोणपवावतीलप्रथम ददवशीही ददवस अखेर द्रोणाचा हल्ला परतवण्यासाठी अजुवनाला 

संशप्तकांचा नाद सोडून दऊेन द्रोणाशी सामना करावा लागला. मात्र द्रोणालाही 

युवधवष्ठराला पकडण्यात यश आल ेनाही. दयुोधनाने नाराजी व्यक्त केल्यावर द्रोणाने पुन्हा 

वनिून सांवगतल ेकीं अजुवन प्रवतकार करत असताना युवधवष्ठराला पकडण ेमला जमणार नाही 

तेव्हां त्याला ददवसभर अडकवून ठेवा. मग पुन्हा वत्रगतवराज सुशमाव, त्याचे भाऊ व इतर 

वत्रगतव वीरांनी ह े आव्हान स्वीकारल े व आम्ही पडले ती ककमत दऊेन उद्यां ददवसभर 

अजुवनाला व्यग्र ठेवूं अस ेदयुोधनाला आश्वासन ददले. त्याप्रमाणे युद्धाच्या बाराव्या ददवशी 

अजुवन युवधवष्ठराच्या रिणाचे काम सत्यवजत नावाच्या द्रपुदपुत्रावर सोपवून वत्रगताांशी 

लढायला गेला. वास्तववक, सत्यवजत हा कोणी सात्यकी वा धृष्टदु्यम्न यांच्यासारखा महावीर 

नव्हता. तेव्हां ही व्यवस्था पुरेशी नव्हती. पण याबद्दल युवधवष्ठर, इतर पांडव वा कृष्ण यांनी 

नाराजी व्यक्त केली नाही. बहुधा वेळ आलीच तर नेहमेीप्रमाण ेआपण वत्रगतावना सोडून परत 

येऊं असे अजुवनाला वाटले असावे. मात्र हा सवव ददवस वत्रगतावनी अजुवनाला सोडले नाही. 

अजुवनाने त्यांची अपररवमत हावन केली. अनेकाना मारले. या युद्धाचे रसभररत वणवन 

व्यासानी केले आह.े मात्र इकड े वबचारा सत्यवजत द्रोणापुढे काही न चालून अखेर मारला 

गेलाच. ददवसभर प्रयत्न करून द्रोणालाही युवधवष्ठराला पकडता आल ेनाहीच कारण इतर 

पांडवपिाच्या वीरानी प्रखर प्रवतकार केला. ददवसाच्या उत्तरभागात कौरवपिाचा एक 

योद्धा भगद्त्त हा पांडवांना फार भारी पडू ंलागला व कोणालाही आवरेना त्यामुल ेअखरेीस, 

द्रोण बाजूलाच राहून, अजुवनाला भगदत्ताचाच प्रवतकार करण्यासाठी धाव घ्यावी लागली. 

अजुवनाने भगदत्ताला मारेपयांत ददवस मावळला व दयुोधन व द्रोण यांचा युवधवष्ठराला 

पकडण्याचा मुख्य बेत असफलच रावहला. दयुोधनाने नाराजी व्यक्त केल्यावर द्रोणाने पुन्हा 



तेच कारण सांवगतले कीं अजुवन असताना जमणार नाही.  

वतसर् या ददवशी पुन्हा वत्रगतावनीच अजुवनाला आव्हान ददले व अजुवन पुन्हा 

एकदा त्यांच्याशी लढायला गेला अस ेमहाभारत म्हणते. दसुर् या ददवशीच्या वत्रगतव-अजुवन 

युद्धाचे दीघव आवण रसभररत वणवन करणार् या व्यासानी या ददवशीचे अजुवन-वत्रगतव युद्ध कस े

झाले, कोणी काय पराक्रम केला, अजुवनाने कोणाकोणाला मारले याबद्दल अवािरही 

वलवहलले ेनाही. सवव ददवसाच्या यदु्धाचे वणवन फक्त दोन श्लोकांत ’उरकल’े आह.े ह ेअवतशय 

संशयास्पद आह!े वशवाय याददवशी युवधवष्ठराच्या रिणाची कोणतीही व्यवस्था अजुवनाने 

केली नव्हती! आदल्या ददवशी ती जबाबदारी सत्यवजतावर सोपवली त्याचे काय झाल ेह े

कृष्णाजुवनाना ठाऊक नव्हते काय? या सवाांमळेु मला असा दाट सशंय आह ेकीं त्या वतसर् या 

ददवशी अजुवन थकव्यामुळे वा जखमांमुळे युद्धाला बाहरे पडलाच नसावा! मात्र या तकावला 

महाभारत गं्रथात कोणताही आधार मला दतेा यते नाही. या ददवशी अजुवन युद्धात असणार 

नाही ह े बहुधा कौरवपिाला खात्रीपूववक माहीत नसावे कारण तस े असते तर द्रोणाने 

युवधवष्ठराला पकडण्याच्या दषृ्टीने ’आक्रमक’ वू्यहरचना केली असती. प्रत्यिात त्याने 

दयुोधनाला आश्वासन ददले कीं ‘आज मी पांडवपिाच्या एकातरी प्रमुख वीराचा वध घडवून 

आणीन!’ आवण त्याने कौरव सैन्याचा चक्रवू्यह रचला. या वू्यहाचे ’भेदण्यास अत्यंत अवघड’ 

असे व्यासानी वणवन केले आह.े ह ेवणवन बचावात्मक वू्यहाला जास्त योग्य वाटते आक्रमक 

वू्यहाला नव्ह!े त्यामुळे असे वाटत ेकीं अजुवन आज कदावचत युद्धामध्ये नसेल याची कौरवाना 

काही कल्पना असती तर द्रोणाने सवव बळ एकवटून युवधवष्ठराला पकडण्याचा प्रयत्न केला 

असता. बचावात्मक वू्यह रचला नसता.  

संजयाने सवव १८ ददवसांच्या युद्धाचे वणवन धृतराष्ट्राला ऐकववले ह ेसवव ज्ञात 

आह.े त्याचेसाठी कृष्णाने त्याला ददव्यदवृष्ट ददली होती, तो सवववेळ धृतराष्ट्रापाशी बसून 

युद्धाचा ’आंखों दखेा हाल’ त्याला ऐकवत होता, अशी एक भोळसट हरदासी समजूत आह.े 

प्रत्यिात तस े काही नाही. संजय प्रत्यि यदु्धभमूीवरच उपवस्थत होता अस े अनेक उल्लखे 

युद्धवणवनात आहते. शेवटच्या ददवशी तर त्याने स्वत: युद्धातही भाग घेतला! मात्र त्याचे 

आधी, त्याला युद्धभूमीवर कोठेही दफरण्यास आडकाठी करू नये असे दोन्ही पिानी मान्य 



केले असाव.े आजही वृत्तपत्र े वा रेवडओ-टीव्ही याना असे स्वातंत्र्य असते. त्याने, भीष्म 

पडल्यावर, द्रोण मारला गेल्यावर, कणावचा मृत्यु झाल्यावर व अखेरच्या ददवशी, अशा चार 

टप्प्यात युद्धाचे वणवन धृतराष्ट्राला प्रथम संविप्त व पुन्हा खलुासेवार असे ऐकवले अस े

महाभारतच म्हणते! पण कृष्णाला दवेाचा अवतार बनवणाराना कोण आवरणार? 

या ददवसाचे युद्धवणवनही व्यासानी संजयाच्या तोंडून धृतराष्ट्राला ऐकवल ेआह.े युद्धाला तोंड 

लागले तेव्हां चक्रवू्यहाच्या पुढे द्रोण स्वत:, जयद्रथ, अश्वत्थामा, शकुवन, शल्य व भूररश्रवा ह े

पांडवांना सन्मुख सज्ज होते. द्रोणाने युवधवष्ठरावर आक्रमण करण्यापूवीच पांडवांच्या प्रमुख 

वीरांनी द्रोणावरच हल्ला केला. मदतवनसांच्या सहाय्याने द्रोणाने त्याना यशस्वीपणे तोंड 

ददले. आता आपल्या वीरांची परवा न करतां द्रोण आपल्यावरच कोसळेल अस ेददसल्यामुळे 

(अजुवन अथावतच जवळ नव्हताच), नाइलाजाने युवधवष्ठराने अवभमन्यूला द्रोणावर आक्रमण 

करण्यास सोडल.े हा वेळ पयांत चक्रवू्यह मागे तसाच होता. तो तोडण्यासाठी कोण पुढे येतो 

ह ेद्रोण पहात होता. तोंच द्रोणावर आक्रमण करून अवभमन्यूने अचानक, द्रोणाचीही पवाव न 

करतां, मुख्य चक्रवू्यहावरच आक्रमण केल.े चक्रवू्यह तोडून आत घुसून त्याने अनवन्वत संहार 

आरंभला. त्याचा प्रवतकार करण्यासाठी दयुोधन स्वत; पुढे झाला. अवभमन्यु हा महारथी 

असल्यामुळे दयुोधनाचा पाड लागणार नाही ह े जाणून द्रोणाने त्याच्या मदतीला द:ुसह, 

द:ुशासन, कृप, ववचवशवत, यांचे बरोबरच, स्वत:जवळ असलले्या अश्वत्थामा, भूररश्रवा, 

शल्य, शकुवन यानाही पाठवले व मग काही वळेाने तो स्वत:ही वतकडचे धावला. यामुळे 

युवधवष्ठरावर हल्ला करण्याचा बेत बाजूलाच पडला. युवधवष्ठराचा हतुे त्या वेळेपुरता सफळ 

झाला पण त्याची फार भयानक ककमत पांडवांना मोजावी लागली.  

कौरवपिाचे अनेक महावीर अवभमन्यूवर चालून आले. कणावसह सवाांना 

अवभमन्यूने अनेकवार चकमकींत हरवून पळवून लावले. शल्याला हरवल्यावर त्याचे सैन्य 

पळून जाऊ लागल े तेव्हां त्याच्या भावाने ते सावरून धरले. मात्र अवभमन्यूने त्याच्यावर 

हल्ला चढवून त्यालाच मारल.े अवभमन्यूचा पराक्रम पाहून द्रोण त्याचे कौतुक करू लागला 

तेव्हा दयुोधनाला राग येऊन तो द्रोणाला म्हणाला कीं ’त्याचे कौतुक कसल े करता? तो 



कोणालाच आवरत नाहीं. त्याच्या वधाचा उपाय सांगा. ’ तेव्हा द्रोणाने म्हटल ेकीं ’त्याच्या 

हातातले धनुष्य चाल ूआह ेतोंवर आपल्या कोणाही वीराला तो दाद दणेार नाही. एकजुटीने 

हल्ला करूनही तुमचा वनभाव लागत नाही. तेव्हा प्रयत्नपूववक त्याचे धनुष्य तोडा!’ 

अवभमन्युपुढ ेकोणीच उभा राहू ंशकत नव्हता. कणावलाही त्याने पुन्हापुन्हा पळवून लावल.े 

त्याच्या भावाला अवभमन्यूने मारल.े एक उल्लखे आह े कीं ’एक जयद्रथ सोडला तर इतर 

कोणाचेच काही चालत नव्हते’ मात्र प्रत्यिात जयद्रथ व अवभमन्यूचे युद्ध झालेल ेअवजबात 

वर्णणलेल ेनाही! 

अवभमन्यु चक्रवू्यहात एकटाच वशरला अशी समजूत आह.े एके रठकाणी मात्र 

असाही उल्लखे संजयाच्या वणवनात आह ेकीं ’युवधवष्ठर, भीम, वशखंडी, सात्यकी, धृष्टदु्यम्न व 

इतर अनेक अवभमन्यूच्या मागावने गेल े व त्याच्या भोवती सरंिक कड े करून त्यानी 

कौरवांचा पाठलाग केला, मात्र मग त्या सवाांना जयद्रथाने अडवल.े एके रठकाणी असाही 

उल्लखे आह ेकीं ’अवभमन्यूच्या सारथ्याने वू्यहात पडलेल्या भगदाडातून कौशल्याने त्याचा 

रथ बाहरे काढला व पांडवानी त्याचा जयजयकार केला. ’ मात्र ह ेिवणक उल्लेख सोडल ेतर 

अवभमन्यु एकटाच चक्रवू्यहात वशरला आवण त्याने उघडून ददलेल्या वाटेने इतर पांडववीर 

वू्यहात वशरण्याचा प्रयत्न करीत असताना एकट्या जयद्रथाने त्यान यशस्वीपणाने अडवून 

धरले असेच महाभारत म्हणते. त्याला वर वमळाला होता कीं ’युद्धात कोणत्यातरी एका 

ददवशी अजुवन सोडून इतर सवव पांडवाना तंू अचजक्य ठरशील. ’ हा वर त्याने जेव्हा पांडव 

वनात असताना द्रौपदीला एकटी असताना पळवण्याचा प्रयत्न केला होता व मग पांडव परत 

आल्यावर भीमाजुवनानी वतला सोडवून मग त्याची भयानक अप्रवतष्टा केली होती तेव्हा 

वचडून जाऊन तप:चयाव करून वमळवला होता असे महाभारत म्हणते. यात गोम अशी आह े

कीं या वरामध्ये सात्यकी ककवा धृष्टदु्यम्न ककवा पांडवाकडील इतर रथी-महारथी यांचा 

समावशे कुठे होता? मग त्यांचेही जयद्रथापुढ ेकां चालल ेनाही? महाभारत याचा खलुासा 

करत नाही! अथव इतकाच घ्यावयाचा कीं Every dog has his day या उक्तीप्रमाण ेहा 

जयद्रथाचा ददवस होता! त्यामुळे अवभमन्यूच्या मदतीला कोणीही वू्यहात वशरू शकले नाही.  

जयद्रथाला वमळालेल्या वराची हकीगत पांडव पिाच्या वीराना वू्यहात 



वशरण्यात आलेल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी रचली असावी असा संशय येतो! 

जयद्रथाला स्वप्नात शंकराने वर ददला असें म्हटल े आह े त्यामुळे असें वाटते. काही असो, 

अवभमन्यु चक्रवू्यहात एकटा अडकला. त्याने ददवसभर कौरवांच्या पिाच्या एकाही 

महावीराला दाद ददली नाही. अनेकजण वमळून चालून आले तरीही त्याने त्याना पळवले. 

त्याने कोणाकोणाला मारल ेयाची मोठी यादी होईल. अखेर द्रोणाचा सल्ला मानून कणावने 

पुन्हा अवभमन्यूवर चाल केली आवण अखरे त्याचे धनुष्य तोडले. महाभारतातील 

युद्धवणवनात अनेक वीराचंीं धनुष्ये अनेकवार तोडली गेल्याचे उल्लखे येतात. त्याला अपवाद 

फक्त अजुवनाचा! त्याचे गांडीव धनुष्य मात्र कधीही तोडले गेल्याचा उल्लेख वमळत नाही. 

कणावजवळ गांडीवधनुष्याच्या तोडीचे धनुष्य होते असे म्हटलेल े आह े मात्र त्याचे धनुष्य 

जयद्रथवधाचे ददवशी भीमाने मोजून सतरा वेळा ंतोडले अस ेवणवन आह.े सात्यकी, अवभमन्यु 

आवण इतर अनेकांनीही ते तोडले. धनुष्य तोडणे याचा अथव प्रत्यंचा तोडणे असाही कदावचत 

असेल!  

अवभमन्यूचे धनुष्य तुटल,े सारथी मलेा, घोड ेमले.े मग हाताशी वमळेल त्या 

आयुधाने त्याने युद्ध चालूच ठेवले. अखेर सवव सपंल्यावर द:ुशासनाचा पुत्र व अवभमन्यु यांचे 

गदायुद्ध झाल,े दोघे मूर्णछत पडले मात्र द:ुशासनपुत्र आधी शदु्धीवर आला व त्याने गदचे्या 

प्रहाराने अवभमन्यूची अखेर केली. ददवस संपत आलेला होता. त्यामुळे युद्ध संपवून दोन्ही 

सैन्ये माघारीं दफरलीं.  

ददवस मावळला. सनै्ये वशवबरात परतलीं. त्यानंतर संशप्तकांकडून कॄष्ण व 

अजुवन परत आल ेअस ेमहाभारत म्हणते. पांडव वशवबरात सामसमू व शोक पाहून काय झाल े

ते अजुवनाने ववचारल े व मग नाइलाजाने युवधवष्ठराने अवभमन्यु मारला गेल्याचे अजुवनाला 

सांवगतले. त्याने अजुवनाला सांवगतललेी हदकगत व आधीच्या लखेात ददलेली हकीगत यात 

दकरकोळ ववसंगवत ददसते. युद्धाच्या सुरवातीला पांडववीरानी संयुक्तपणे द्रोणावर हल्ला 

केल्याचे व तो द्रोणाने परतवून लावल्याचे युवधवष्ठर सांगत नाही. तो म्हणाला, ’मला 

पकडण्याचा द्रोणाने शथीचा प्रयत्न केला आवण त्याचाच प्रवतकार आम्हाला जड पडत होता 



मग सैन्याचा मुख्य चक्रवू्यह कोण तोडणार हा प्रश्न होता. नाइलाजाने ते काम अवभमन्यूवर 

सोपवावे लागले कारण त्यालाच ते माहीत होते. त्याने वू्यह तोडल्यावर त्याच वाटेने त्याच्या 

पाठोपाठ जाऊन त्याचे रिण करण्याचे आमचे सवव प्रयत्न जयद्रथामुळे ववफल झाले आवण 

अवभमन्यु एकटाच वू्यहात सापडला. मग द्रोण, कृप, अश्व्तत्थामा, कणव, बृहत्बल व कृतवमाव 

यांनी त्याला घेरल े आवण अखेर द:ुशासनपुत्राकडून तो मारला गेला.’ 

अजुवन संशप्तकांकड ेअडकलेला असो वा माझ्या शकेंप्रमाणे वशवबरातच असो, पण एक ददवस 

तो नसताना त्याचा पुत्र मारला गेला. अजुवनाने, जणू, जयद्रथाला या अनथावला जबाबदार 

धरून, ’उद्या सूयावस्तापूवी मी जयद्रथाचा वध करीन, नाहीतर अवग्नकाष्ट ेभिण करीन’ अशी 

घोर प्रवतज्ञा अचानक केली. प्रत्यिात अवभमन्यूला घरेणार् या सहाही वीरांना सोडून 

(त्यातील बृहत्बलाला अवभमन्यूनेच मारल े होते.) जयद्रथाला मारण्याची प्रवतज्ञा अजुवनाने 

कां केली ह े एक जरास े कूट आह.े आपले हरदास-पुरावणक म्हणत कीं अजुवन आवण कृष्ण 

रणात अवभमन्युचा शोध घेत दफरत होते व मरणासन्न अवभमन्यूने त्याना सवव हकीगत 

स्वत:च सांवगतली. रणात पडलेल्या अवभमन्यूला जयद्रथाने लाथ मारली ह ेअवभमन्यूकडून 

ऐकून वचडून अजुवनाने त्याच्या वधाची प्रवतज्ञा केली. महाभारतात असें काही मुळीच नाही. 

थोडा ववचार केल्यावर अजुवनाच्या प्रवतज्ञेचा मला असा खलुासा सुचतो कीं कौरववीरांनी 

अनेकांनी वमळून एकट्या पडलेल्या अवभमन्युचा वध केला तर आतां त्या सवाांना अजुवनाचे ह े

एक वनवावणीचे आव्हान होते कीं ‘मी जयद्रथाच्या वधाची प्रवतज्ञा केली आह,े ती माझ्या 

एकट्याच्या बळावरच ववसंबून. अवभमन्यु एकटाच होता त्याला तुम्ही सवावनी वमळून 

मारलेत, आता तुमच्यात बळ असेल तर सवाांनी वमळून जयद्रथाला एकट्या माझ्यापासून 

वांचवा!’ पुत्राच्या मृत्यमूुळे त्याला अवनवार शोक झाला असणारच तेव्हा आता एक तर 

कौरववीरांचा निा उतरवणे ककवा स्वत: मरून जाणेच श्रेयस्कर असे त्याला वाटण े

स्वाभाववक म्हटल ेपावहजे. दसुर् या ददवशी काय घडल ेयाचा ववस्तृत परामषव मी जयद्रथवध 

प्रकरणात घेतला आह.े तो वाचकानी अवश्य नजरेखालून घालावा. अनेकांनी वमळून केलेला 

अवभमन्यूचा वध कौरवपिाला फार महाग पडला व ददवस अखरे पांडवपिाची अंवतम 

ववजयाकड ेवाटचाल सरुू झाली एवढेच म्हणून हा ववषय पुरा करतों.  



जयद्रथवध  

 

 

जयद्रथवध ह ेमहाभारत यदु्धातील एक अवतशय वेधक अस ेप्रकरण आह.े सवव 

अठरा ददवसांच्या युद्धाचे खुलासेवार वणवन महाभारतात आह.े त्यातील संख्यात्मक 

अवतशयोवक्त व अद्भुत अस ेअस्त्रवापराचे वणवन सोडून ददल ेतर युद्धहतुे, डावपेच, असेही 

बरेच वाचण्यासारख े आह.े जयद्रथवधाच्या ददवशीचे डावपेच, दोन्ही पिांच्या प्रमुख 

योद्ध्यांनी दाखवलेल े अतुलनीय धैयव व कौशल्य, या ददवसाच्या घोर यदु्धाचा दोन्ही 

पिांच्या तौलवनक बळांवर झालेला वनणावयक पररणाम, कृष्ण व अजुवन दोघानीही अनेक 

अडचणींवर ददवसभर धयैावने व युक्तीने मात करून अखेर वमळवलले ेयश या सवाांमुळे ह ेएक 

अवतशय रंगतदार युद्धप्रकरण ठरत.े 

भीष्माच्या आवधपत्याखाली दहा ददवस यदु्ध चालल े तोवर दोन्ही पिांनी 

थोडाफार संयम राखला होता व अनुवचत प्रकार झाले नाहीत. भीष्मपतनानंतर द्रोण 

सेनापवत झाला, तसेच दहा ददवस युद्धापासून अवलप्त रावहलेला कणवही युद्धात उतरला. 

त्यानंतर डावपेचांचे युद्ध सुरू झाल!े दयुोधनाच्या सूचनेवरून द्रोणाने युद्धहतुे ठरवला कीं 

रणात युवधवष्ठराला पकडावयाचे व पुन्हा द्यूत खेळावयास लावून व हरवून वनांत 

पाठवावयाचे! युद्ध संपवण्याचा कौरवांनी ठरवलेला तो मागव होता. द्रोणाने या हतूेसाठी अट 

घातली की अजुवनाला दरू ठेव ूशकलात तरच ह ेजमले, त्याच्या उपवस्थतीत नाही! हा बेत 

साधला तर पांडवाना मारण्याची गरज उरणार नाही ह े जाणून द्रोणाने तो मान्य केला 

असावा. पांडवपिाला हा बेत कळल्यामुळे द्रोण वजवंत असेपयांतच्या पांच ददवसांच्या 

युद्धात त्यांनी या बेताचा वनकराने प्रवतकार केला. इंद्राकडून कणावला वमळाललेी अमोघ 

शवक्त नष्ट होईपयांत कृष्णालाही त्याचा व अजुवनाचा वनणावयक युद्धप्रसंग टाळावयाचा होता. 

युवधवष्ठराला पकडण्याच्या बेताचा दयुोधनाने बराच गाजावाजा केला होता, त्यामुळे आपला 

शब्द पाळण्याचे द्रोणावरही दडपण होते.  



द्रोणाच्या आवधपत्याखाली पवहल्या ददवशी (युद्धाच्या अकराव्या ददवशी) 

दोन्ही पिांच्या वीरांची घनघोर युद्ध े झाली. अजुवन उपवस्थत असल्यामुळे द्रोणाचा बेत 

सफळ झाला नाही. ददवस अखरे पांडवांचीच सरशी रावहली. द्रोणानी पुन्हा म्हटल े कीं 

अजुवनाला इतरत्र गंुतवलते तरच मला काही करतां येईल. तेव्हा वत्रगतव दशेाचा राजा सुशमाव 

व त्याचे भाऊ यानी ह ेकायव पत्करले. त्यानी अजुवनाला अडवण्याची प्रवतज्ञा केली. त्याप्रमाणे 

बाराव्या ददवशी सुरवातीलाच त्यानी अजुवनाला आव्हान ददले. युवधवष्ठराच्या रिणाचे काम 

द्रपुदपुत्र सत्यवजत याच्यावर सोपवून अजुवन वत्रगताांकड ेवळला. या ददवशी अजुवनाने अद्भुत 

पराक्रम करून वत्रगतव सनेेला धूळ चारली. मात्र इकड ेद्रोणापुढे मात्रा न चालून सत्यवजत 

मारला गेला. युवधवष्ठराला धृष्टदु्यम्न व इतरानी वाचवले. पाठोपाठ राजा भगदत्ताने 

पांडवांवर जोराचा हल्ला केला व द्रोण बाजूलाच राहून भगदत्तच पांडवाना भारी पडू 

लागला तेव्हा वत्रगताांचा प्रवतकार मोडून काढून अजुवन परतला व त्याने भगदत्ताला मारले. 

ददवसभर वनकराचे प्रयत्न करूनही दयुोधन-द्रोणांचा बेत सफळ झाला नाही. दयुोधनाने 

यासाठी द्रोणाला दोष ददला तेव्हा त्याने पुन्हा तेच म्हटले की अजुवन असताना काही जमत 

नाही. त्यामुळे तेराव्या ददवसाचा युद्धबेत पुन्हा तोच ठरला की वत्रगतावनी अजुवनाला 

अडवावयाचे. द्रोणाने आश्वासन ददले की ह े जमले तर आज मी पाडवपिाच्या एकातरी 

महान वीराला मारीन. युवधवष्ठराला पकडण्याबद्दल मात्र त्याने काही म्हटले नाही. हा ददवस 

अवभमन्यूचा व जयद्रथाचा ठरला व अवभमन्यु मारला गेल्यामुळे अजुवनाने जयद्रथवधाची 

प्रवतज्ञा केली.  

आदल्या ददवशी प्रचंड हावन होऊनही या ददवशी पुन्हा एकदा वत्रगताांनी 

अजुवनाला आव्हान ददल ेव यावेळी मात्र त्याला ददवसभर अडवून ठेवण्यात यशस्वी झाले. 

सवव भारतीय यदु्धाच्या वणवनात अजुवनाच्या अनेक पराक्रमांचे खलुासेवार वणवन आह.े 

आदल्या ददवशी वत्रगताांचे अजुवनाने केलेल ेहाल तसेच खलुासेवार वर्णणल ेआहते. या ददवशीचे 

वत्रगतव-अजुवन युद्धवणवन मात्र अवतशय त्रोटक आह.े ह े एक नवल आह.े प्रत्यिांत अजुवन या 

ददवशी थकव्यामुळे वा जखमांमुळे यदु्धापासून दरूच रावहला होता कीं काय अशी मला शकंा 

आह!े दसुरे नवल म्हणजे या ददवशी अजुवन मुख्य यदु्धापासून दरू असूनही द्रोणाने 



युवधवष्ठराला पकडण्याचा प्रयत्न केलाच नाही! त्याने सैन्याचा चक्रवू्यह रचला. तो खरेतर 

बचावात्मक वू्यह होता. आक्रमण करण्यास अत्यतं कठीण असेच त्याचे वणवन केलले ेआह.े तो 

कसा तोडावा ह े अजुवन सोडून इतर कोणाला माहीत नव्हते. अजुवनावशवाय जो कोणी या 

वू्यहावर आक्रमण करील तो मारला जाईल ही द्रोणाची अपेिा असावी. त्यानुसारच त्यांची 

एकातरी प्रमुख वीराला मारण्याची प्रवतज्ञा होती. मात्र अधववट ज्ञानावर अवभमन्यूने प्रयत्न 

केला व वू्यह तोडल्यावर तो फारच अनावर झाला. एकटा असूनही ददवसभर त्याने अतुल 

पराक्रम केला व कौरवसैन्याची अपररवमत हावन झाली. अनेक वीर मारल े गेल.े ददवस 

अखेरीला द्रोण, कृप, कणव, अश्वत्थामा, बृहत्बल व कृतवमाव या सवाांनी एकत्र येऊन त्याला 

घेरण्यात व त्याचे धनुष्य तोडण्यात यश वमळवले व मग कसाबसा त्याचा वध केला व 

सुटकेचा वनश्वास टाकला! प्रत्यि म्रूत्यु मात्र द:ुशासनपुत्राबरोबर गदायुद्ध करताना झाला. 

वू्यहांत अवभमन्यु एकाकी पडण्याचे कारण असे की त्याने मोकळी करून ददलेल्या वाटेने 

वू्यहात वशरंू पाहणार् या सात्यकी, भीम व इतर पांडव वीरांना जयद्रथाने ददवसभर अडवून 

ठेवले. महाभारतामध्य ेयाचा खुलासा, एक ददवस अजुवन सोडून इतर पांडवांना तू अचजक्य 

होशील असा शकंराकडून त्याला वर वमळाला होता असा केला आह.े तेव्हां हा जयद्रथाचा 

ददवस होता अस ेम्हणावे लागते. मात्र अवभमन्यूच्या वधात त्याचा प्रत्यि सहभाग मुळीच 

नव्हता. मृत्युमुखीं पडलले्या अवभमन्यूला त्याने लाथ मारली अशी एक हरदासी कथा आह े

पण त्याला महाभारतात आधार मुळीच नाही. एकूण या ददवसाचे लक्ष्य, युवधवष्ठराला 

पकडणे असे न राहता अवभमन्यूला मारणे ह ेठरले व त्यांत मात्र कौरव यशस्वी झाले. त्याची 

भयंकर ककमत त्याना दसुरे ददवशी मोजावी लागली!  

अवभमन्यूच्या मृत्यूबरोबरच या ददवशीचे यदु्ध संपले. अजुवन परत आल्यावर 

त्याला झाललेा प्रकार समजला. अवभमन्यूला सरंिण न ददल्याबद्दल त्याने सवव पांडववीरांना 

दोष ददला. जयद्र्थाने सवाांना अडवले अस ेकळल्यावर झाल्या अनथावला जयद्रथच व्यवक्तश: 

जबाबदार आह े अस े ठरवून, ‘उद्यां सूयावस्तापूवी जर मी जयद्रथाला मारल े नाही तर मी 

अवग्नकाष्ट ेभिण करीन’ अशी घोर प्रवतज्ञा अजुवनाने अचानक केली. पांडवपिाला ही प्रवतज्ञा 

अडचणीत टाकणारी होती. अजुवनाने कृष्णाशी वा इतर पांडववीरांशी सल्लामसलतही केली 



नाही. रागाच्या भरात केलले्या या प्रवतज्ञेचे युद्धावर फार वनणावयक पररणाम झाले.  

अजुवनापासून जयद्रथाला एक ददवसभर वांचवण्यासाठी द्रोणाने सवव कौशल्य पणाला लावून 

वू्यहरचना केली. सवव सैन्याच्या वू्यहाच्या मागे दरूवर जयद्रथाला ठेवून त्याच्या रिणासाठी 

खुद्द जयद्रथाचेच मोठे सनै्य ठेवले. वशवाय कणव, अश्वत्थामा, शल्य, कृप, भूररश्रवा, कणवपुत्र 

वृषसेन या सहा महावीरांना मोकळे ठेवून त्याना अजुवनाचा प्रवतकार करण्याचेच काम ददले. 

मुख्य सैन्याचा चक्रशकट नावाचा वू्यह रचून त्याचे प्रमुखपदी द:ुशासन, दमुवषव व ववकणव 

याना नेमून वू्यहाच्या अग्रभागी द्रोण स्वत: होता. पाठीमागील कौरव सैन्याचा पद्मवू्यह 

रचून त्याचे प्रमुखपद कृतवम्यावकड े ददल े होते. हा सवव वू्यह तोडून व सहा महावीरांचा 

प्रवतकार मोडून काढल्यावरच अजुवनाला जयद्रथ ददसणार होता व मग त्याच्याशी अंवतम 

युद्ध करावयाचे होते! सहा महावीराना मोकळे ठेवण्याचा हतुे त्यानी ददवसभर अजुवनाला 

पाळीपाळीने अडवावयाचे असा होता. हा एक Dynamic Defense चा उत्कृष्ट नमुना 

म्हणता येईल. अजुवन हा वू्यह तोडण्यात व सहांशी लढण्यात ददवसभर मग्न असताना 

द्रोणाच्या हाताखालील वीरांचा मुख्य रोख युवधवष्ठरावर राहणार होता. त्याला पकडण्याची 

या ददवशी चांगली संवध होती. पांडवांनाही याची जाणीव होती त्यामुळे या ददवशी मात्र 

वू्यहात वशरण्यापूवी अजुवनाने युवधवष्ठराच्या रिणाची जबाबदारी महारथी सात्यकीवर 

टाकली होती. या ददवशीच्या यदु्धाचे फार वनणावयक पररणाम झाले त्याचे वणवन 

महाभारतात फार सुंदर व खलुासेवार केले आह.े  

युद्ध सरुू झाल्यावर दोन स्पष्ट भाग पडले. दकत्येक वीर व प्रचंड सैन्य 

अजुवनाचा प्रवतकार करत होते तर दसुरीकड ेद्रोणाचा प्रवतकार युवधवष्ठर, सात्यकी, धृष्टदु्यम्न 

व इतर पांचाल वीर करत होते. अजुवनाने सबंध ददवसभर दकत्येक प्रमुख वीरांशी, काहींशी 

पुन्हापुन्हा, सामना करत व प्रचंड सैन्यसहंार करत जयद्रथाच्या ददशेने प्रगवत चालू ठेवली. 

युधामन्यु व उत्तमौजा या दोन पांचाल राजपुत्रांकडे अजुवनाचा रथ रिण्याचे काम होते. मात्र 

सुरवातीलाच, कृतवम्यावने त्यांना अडवून धरल.े अजुवन पुढ े वनघून गेला. त्यानंतर ददवसभर 

त्याना अजुवनाला गाठता आले नाही. सगळ्या कौरवसैन्याला वळसा घालनू ददवस अखरेीला 

ते पाठीकडून अजुवनापाशी पोचल.े  



द्रोणाला बाणांनीच वंदन करून व कृतवम्यावला हारवून अजुवन एकटाच सैन्यात 

घुसल्यावर, ददवसभर अनेकानी त्याला अडवल.े अनेकाना त्याने मारले. सवाांची यादी दते 

बसण्यात अथव नाही. दयुोधन द्रोणापाशी जाऊन तक्रार करू लागला की ‘तुम्हाला ओलांडून 

अजुवन पुढे कसा गेला? तुम्ही वचन ददले नसते तर मी जयद्र्थाला परत जाऊं ददले असते. 

आता त्याचे रिण कस े करावे याची सवावना चचता वाटते आह’े. द्रोणाने उत्तर ददल े की 

‘कृष्णाने रथ एवढ्या वेगाने नेला की माझे बाण त्याच्यापयांत पोचेनात. आता तो गेलाच 

आह े व समोर युवधवष्ठर आह े तर त्याला पकडण्याचा मी यत्न करतो. तुला मी मंत्र कवच 

बांधतो. म्हणजे तुला अजुवनाचे बाण लागणार नाहीत. तंूही शूरवीर आहसे तेव्हा तू अजुवनाशी 

सामना कर. ’  कवच बांधून दयुोधन अजुवनाला गाठण्यासाठी गेला. इकड े ददवसभर, 

अजुवनाशी सामना करण्यासाठी मोकळे ठेवलले े सहा महावीर सोडून इतर अनेक वीरांनी 

द्रोणाला युवधवष्ठराला पकडण्यासाठी साह्य केले. युवधवष्ठर, सात्यकी, भीम, धृष्टदु्यम्न व इतर 

पांडव व पांचालवीर यांनी या हल्ल्यांचा भार वावहला.  

अजुवन हळूहळू जयद्रथाच्या ददशेने प्रगवत करीत होता. अवंतीचे महारथी राजे 

चवद व अनुचवद यानी त्याला अडवल.े त्याना अजुवनाने मारले व त्यांचे सैन्य उधळून लावले. 

यानंतरची एक अद्भुत घटना म्हणजे, आपल्या घोड्याना ववश्रांवत व सेवा हवी आह ेअस े

पाहून अजुवन रथातून खाली उतरून फक्त एका धनुष्याने सैन्याचा प्रवतकार करत रावहला व 

कृष्णाने शांतपणे घोड ेसोडून व त्याना खरारा करून, अंगात घुसललेे बाण काढून टाकून व 

हलकेच दफरवून त्याना परत हुशार केल े व पनु्हा रथाला जोडले. अजुवन व कृष्ण पुन्हा 

रथावर चढलले ेपाहून कौरव योद्ध ेउदासीन झाले व जयद्रथ आता वाचत नाही असें म्हण ू

लागल.े यावेळी मंत्रकवच बांधललेा दयुोधन स्वत: अजुवनाला वभडला 

अजुवनाचे व दयुोधनाचे युद्ध सरुू झाल.े अजुवनाचे बाण लागूनही दयुोधनाला 

इजा होत नाही ह ेपाहून कृष्ण चदकत झाला. तुझ्या हातातील बळ संपले की काय अस ेत्याने 

अजुवनाला वखजववल!े द्रोणाने दयुोधनाला बांधलेल े मतं्रकवच ओळखून अजुवन कृष्णाला 

म्हणाला की ही ववद्या द्रोणाने मला एकट्यालाच वशकवली आह ेव कवचाचा भंग करणेही 

वशकवले आह!े त्याप्रमाणे कवचभंगासाठी त्याने केललेा अस्त्रप्रयोग मात्र अश्वत्थाम्याने 



दरुूनच दसुरे अस्त्र सोडून वनष्फळ केला. आतां त्याच अस्त्राचा पुन्हा प्रयोगही करता येणार 

नव्हता! त्यामुळे वनभवय झालेल्या दयुोधनाने जोरदार शरवृवष्ट सुरू केली तेव्हा राग येऊन 

अजुवनाने त्याचा रथ, सारथी, घोड ेयांचा नाश केला व त्याच्या तळहातांवर व नखांवर बाण 

मारल.े ह े भाग कवचाने संरवित नसल्याने भयंकर इजा होऊन दयुोधनाने पळ काढला! 

आकवस्मक आलेल्या अडचणीला अजुवनाने कौशल्याने तोंड ददले. यानंतर अजुवनाचीं सहा 

संरिक वीरांशी वारंवार युद्ध ेझाली.  

द्रोणाशी सामना करताना युवधवष्ठराला कृष्णाच्या पांचजन्याचा सारखा 

आवाज येत होता पण अजुवनाच्या गांडीव धनुष्याचा येईना त्यामुळे अजुवनाच्या सुरविततेची 

चचता वाटून त्याने अखेर सात्यकीला ’माझे रिण मी कसेही करीन पण तू जा’ अस ेवनिून 

सांगून त्याला अजुवनाच्या मदतीला पाठवल.े युवधवष्ठराच्या रिणाची जबाबदारी भीमावर 

सोपवून सात्यकी वनघाला. द्रोण व कृतवमाव यांचा जोरदार ववरोध मोडून काढून सात्यकी 

सैन्यात घुसला. अनेक वीरांचा व सैन्याचा पुन्हापुन्हा संहार करून शेवटी तो अजुवनाजवळ 

पोचला. सात्यकी जाऊनही बराच वेळ झाला तरीही अजुवनाची खुशाली कळेना तेव्हा मोठा 

धोका पत्करून युवधवष्ठराने भीमालाही अजुवनाच्या मदतीला पाठवले. नाइलाजाने, 

युवधवष्ठराच्या संरिणाचा भार धृष्टदु्यम्नावर सोपवून भीम वनघाला. त्यालाही द्रोणाशी 

जोरदार सामना करावा लागला. द्रोणाची पवाव न करता, अनेक वीरांचा व सैन्याचा सहंार 

करीत तोही अजुवनापयांत पोचला व त्याला खुशाल पाहून भीमाने मोठमोठ्याने गजवना केल्या. 

त्या ऐकून अजुवन व कृष्ण यांनीही केल्या. त्या ऐकून युवधवष्ठराची खात्री पटली की अजुवन, 

सात्यकी व भीम एकत्र व सखुरूप आहते. ’सात्यकी व भीम सैन्यात घसुल े कसे व आता 

जयद्रथाचे काय होणार’ अशी तक्रार घेऊन दयुोधन पुन्हा द्रोणापाशी गेला. तेव्हा, ’सात्यकी 

व भीम आता येथ ेनाहीत तेव्हा मी आता युवधवष्ठराला पकडण्याचा वनकराचा प्रयत्न करतो, 

तुम्ही सवावनी अजुवनाचा प्रवतकार करा’ असे सांगून द्रोणाने त्याला परत पाठवले. आता पुन्हा 

सैन्यात वशरलले्या युधामन्यु व उत्तमौजा यांची दयुोधनाशी गाठ पडली. दयुोधनाने त्याना 

हारवल े पण त्यानीही दयुोधनाला रथहीन केले. भीम व कणव यांच्या वारंवार चकमकी 

झाल्या. भीमाने दरवेळी कणावला मार दऊेन पळवून लावले. सतरा वेळा त्याचे धनुष्य 



तोडले. त्याच्या व दयुोधनाच्या दखेतच, त्याच्यावर चालून येणार् या अनेक कौरवांचा वध 

केला. अनेक चकमकींनंतर अखरे कणावने भीमाचा पराभव केला व त्याला दरुुत्तरे केली. 

अखेरपयांत भीमाने हार मानली नाहीच वा पळूनही गेला नाही. त्याने कणावला द्वदं्वयुद्धाचे 

आव्हान ददले. कणावचेही धनुष्य तुटल े होतेच. अजुवन भीमाच्या मदतीला आल्यावर अखेर 

कणव व भीम इतरांच्या रथांवर बसून दरू झाले. अजुवनाने यावेळी कणाववर सोडललेा घातक 

बाण मात्र अश्वत्थाम्याने दरुूनच तोडून टाकला व आपण पळून गेला! कणव वांचला. इकड े

सात्यकी व भूररश्रवा यांचे तंुबळ युद्ध होऊन भूररश्रवा सात्यकीचे केस पकडून त्याचे डोके 

उडवण्याच्या प्रयत्नात आह ेअस ेकृष्णाने अजुवनाच्या नजरेला आणल ेतेव्हा अजुवनाने दरुूनच 

बाण सोडून भूररश्रव्याचा हातच तोडला! नंतर सात्यकीने भूररश्रव्याला मारल.े जयद्रथाच्या 

रिणासाठी नेमलले्या सहा वीरांपैकी भूररश्रवा मलेा व भीमाने कणावला वारंवार हरवून 

जखमी व नामोहरम केल े त्यामुळे अजुवनाला फार मदत झाली. कणावने दयुोधनाशी कबुली 

ददली कीं ’भीमाकडून मी आज एवढा मार खाल्ला आह े की यदु्धात उभ े रावहलेच पावहजे 

म्हणून मी नाइलाजाने उभा आहें’ 

सवव संरिकाना वारंवार हरवून व सैन्यसंहार करून अखेर अजुवनाने 

जयद्रथाला गाठलेच. त्याने जयद्रथाचा सारथी मारला व ध्वज तोडला. तोंवर पुन्हा 

संरिकानी त्याला मध्य े घेऊन अजुवनाला अडवल.े अजुवनाने कृप, कणव, शल्य, दयुोधन या 

सवाांवर बाणवृवष्ट करून व जखमी करून पुन्हा जयद्रथाला गाठल.े अखेर सवव सरंिकाना दाद 

न दतेां त्याने जयद्रथाला ठार केले. हा वेळ पयांत संध्याकाळ झाली होती व सूयव आह ेकीं 

अस्ताला गेला ह े कळत नव्हते. मात्र कृष्णाने अजुवनाला बजावून सांवगतले होते की ‘तंू 

सूयावकड े न पाहातां जयद्रथ तावडीत सापडला कीं त्याला मार. ’  त्याप्रमाणे अजुवनाने 

जयद्रथवध केल्यावर नंतर पुन्हा सूयव स्पष्ट ददसू ंलागला. त्यामुळे अजुवनाने आपली प्रवतज्ञा 

पूणव केली याबद्दल शकेंला जागाच उरली नाही. त्यानंतरही प्रत्यि सूयावस्त होईपयांत अजुवन 

ववरुद्ध कृप/अश्व्तत्थामा व सात्यकी ववरुद्ध कणव अशी यदु्ध े काही काळ चालूच रावहलीं.  

सूयव काही काळ स्पष्ट न ददसणे व नंतर पुन्हा ददस ूलागण ेया नैसर्णगक घटना आहते व त्याचे 

कतृवत्व कृष्णाला दणे्याचे काहीच कारण नाही. कृष्णाने योगमायेने सूयव काही काळ अदशृ्य 



केला अशी समजूत आह ेत्याला काहीही आधार नाही. महाभारतात तस ेम्हटल ेआह ेह ेखरे 

पण तो मजकूर, कृष्णाला दवेाचा अवतार मानू लागल्यानंतर, त्याचे महत्व वाढववण्यासाठी, 

मागाहून घुसडललेा स्प्ष्ट ददसून येतो. ते वववशष्ट श्लोक गाळल ेतर कोठेही तुटकपणा जाणवत 

नाही. सूयव ददसत नव्हता असे अजुवनाने वा कौरवपिाच्या कोणीही म्हटललेे नाही. खुद्द 

जयद्रथही अखेरपयांत शथीने लढतच होता पण त्याचा अजुवनापुढे रटकाव लागला नाही. ’हा 

सूयव व हा जयद्रथ’ अस ेकृष्णाने म्हटल ेव मग अजुवनाने समोर असलले्या बेसावध जयद्रथाला 

मारल ेह ेमुळीच खरे नाही. ती हरदासी कथाच! सूयावस्ताला अजून काही काळ बाकी आह े

याचा वहशेब कृष्णाने मनाशी बरोबर ठेवला होता व अजुवनाचे वचत्त त्याने ववचवलत होऊं 

ददले नाही ह ेखरे. ’सूयव अस्ताला जाण्याची वळे आली आह े तेव्हा आता वेळ न घालवता 

जयद्रथाला मार’ असे त्याने अखेरच्या िणी अजुवनाला म्हटले व अजुवनाने लगेच जयद्रथवध 

केला.  

सूयावस्त झाला व अजुवनाची प्रवतज्ञा फोल झाली अशा समजुतीने कौरवांकडून 

जयद्रथाच्या रिणाच्या प्रयत्नात वशवथलता आली असे वबलकुल झाले नाही वा तसा दावा वा 

कांगावाही कौरवांकडील कोणी केला नाही. अखेरपयांत अजुवनाला जोराचा प्रवतकार होतच 

होता व तो मोडूनच त्याला यश वमळाल.े ददवसभर शथीचे प्रयत्न करूनही सगळे संरिक 

अजुवनापुढे रटकले नाहीत हेंच खरे. अजुवनाचा स्वबळावरचा ववश्वास साथव ठरला व कृष्णावर 

स्वत:ची प्रवतज्ञा मोडून युद्धात उतरण्याची वेळ आली नाही. अजुवनाने ददवसभर केलले्या 

शथीच्या प्रयत्नाचे यश कृष्णाच्या पदरात घालण्याचे काहीच कारण नाही. त्याने ददवसभर 

उत्तम सारथ्य करून अजुवनाला जयद्रथापयांत नेले ह े त्याचे कायव थोड ेनव्हे! कृष्णाची खरी 

थोरवी, त्याने डोळसपण ेजो, वेळ आली तर, युद्धात स्वत: उतरण्याचा वनणवय घेतला होता 

व सारथी दारुकाला ददवसभर आपल्या मागे रहावयास सांवगतल े होते, त्यात आह.े रथ 

तयारच होता व अखरेच्या पवावत त्याचा उपयोग रथहीन झालेल्या सात्यकीला झाला.  

जयद्रथवधामुळे दयुोधन फार नाउमेद झाला. या एका ददवसात, अजुवन, सात्यकी व भीम 

यानी सात अिौवहणी सनै्य मारल.े (अ. १५०, श्लोक १४-१६) यातील अवतशयोवक्त सोडली 

तरी कौरवांचे सैन्यबळ हटल े ह े खरे. दयुोधनाची खात्री पटली कीं आपल्या पिातील 



कोणीही वीर अजुवनाच्या तोडीचा नाही. ददवसभरात भीमाने व सात्यकीनेही, वारंवार 

कणावला हारववले त्यामुळे दयुोधनाचा त्याच्यावरील ववश्वासही डळमळू लागला. यापुढील 

युद्धात द्रोण व कणव यानीही पांडवसैन्य मोठ्या प्रमाणावर मारल ेपण सुरवातील ११ ववरुद्ध 

७ अस ेअसलले ेववषम प्रमाण या ददवशी जे उलट झाल ेव ते पुढ ेकायमच कौरवाना प्रवतकूल 

रावहल.े  

युवधवष्ठराने वजवाची पवाव न करतां सात्यकी व भीम यांना अजुवनाच्या 

मदतीला पाठवले तेही वनणावयक िण होते. द्रोणानेही कबुली ददली कीं ददवसभर अजुवन 

आवण बराच काळ सात्यकी व भीम नसूनही त्याला धृष्टदु्यम्न व इतर पांचालांचा वनणावयक 

पराभव करता आला नाही व युवधवष्ठराला पकडता आले नाही. ’आता आपली 

धृष्टदु्यम्नापासून सटुका नाही’ असे द्रोणाने म्हटल.े (अ. १५१ श्लोक २४-२६). जयद्रथाला 

वाचवणे व युवधवष्ठराला पकडणे ह े या ददवसाचे दोनही युद्धहतुे ववफल झाले.  

अशा प्रकारे कौरवांनी केललेा अवभमन्यूचा वध त्याना फार महागात पडला. एक ददवस 

अजुवनाला अडवून धरल े व जयद्रथाला वाचवले तर ववजय आपलाच आह े अशी त्याना 

वाटलेली आशा फोल ठरली व यथेून पढुे ह े यदु्ध पणूवपणे त्यांचेववरुद्ध गेले.  

एक काल्पवनक प्रश्न असा की ददुवैाने सूयव अस्ताला जाईपयांत जयद्रथवध झाला नसता तर 

काय झाले असते? माझ्या मते, कृष्णाने अजुवनाला ताबडतोब अवग्नकाष्ठ े भिण करू ददली 

नसतीं. ’तुझे युद्ध तू पूणव कर, सवव कौरवांचा संहार तंू व भीम पुरा करा व मग पाहू’ं असा 

वनवावणीचा सल्ला ददला असता व अजुवनाने ऐकलेच नसते तर मात्र त्याची जागा स्वत: 

नक्कीच घेतली असती पण कौरवांना ववजयी होऊ ददले नसते! त्याच्या प्रवतमेशी ह ेससुंगत 

आह.े  

 

 

  



भीष्म कथा 

 

महाभारतात आरंभापासून अखेरपयांत वावरललेे एक प्रमखु पात्र म्हणजे 

भीष्म. आपल्या मनात भीष्माबद्दल फार आदरभाव असतो. तो अयोग्य वा अकारण आह े

असे मुळीच म्हणतां यणेार नाही. मात्र सवव कथेमध्य े ज्या ज्या प्रसंगांत त्याची उपवस्थवत 

आह ेत्या अनेक प्रसंगांतील त्याचे वतवन काही वेळा अनाकलनीय वाटत,े त्याची संगवत लागत 

नाही. अथावत कल्पनारम्य वणवने वा अद्भुतरस बाजूला ठेवून या ववववध प्रसंगांकड ेमानवी 

पातळीवरून पावहले म्हणजे काही प्रश्नवचन्ह ेउभी रहातात. या दवृष्टकोनातून भीष्मकथेचा 

ववस्ताराने आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आह.े  

भीष्माची जन्मकथा महाभारतात खूप ववस्ताराने सांवगतलेली आह.े ती 

शब्दश: घेतली तर काही प्रश्न नाही पण अद्भुतरस बाजूला ठेवला व तकव  वापरावयाचे 

म्हटल ेम्हणजे काही प्रश्न पडतातच. भीष्माचा वपता शांतनु, प्रतीप या त्याच्या वपत्यानंतर 

राजा झाला. त्याचा जन्म त्याचा वपता प्रतीप खूप वृद्ध झाल्यावर झाला होता. प्रतीपाला 

दवेावप व बाल्हीक अस े दसुरे दोन पुत्र होते असेही म्हटललेे आह.े दवेावप राज्याचा लोभ 

सोडून तपश्चयेला गेला होता. बाल्हीक व शांतनु दोघेही राजे झाल े असेही एके रठकाणी 

म्हटल ेआह.े मात्र बाल्हीक हवस्तनापुराचा राजा झाला नाही. त्याचे राज्य कोठे होते ह ेस्पष्ट 

नाहीं. बाल्हीक या नावाचा महाभारतात अनेक रठकाणी, अनेक प्रसंगी उल्लखे आह.े 

कुरंूच्या दरबारात त्याचे अवस्तत्व वेळोवेळी जाणवते ते थेट भारतीय युद्धापयांत. खुद्द 

भीष्मच यदु्धापयांत खूप वृद्ध झाला होता मग त्याचा काका युद्धात होता? बहुधा त्याच्या 

वंशातील सववच पुरुषांचा ’बाल्हीक’ असाच उल्लखे होत असावा. (बाल्हीक म्हणजे 

अफगावणस्तानातील ’बल्ख’ शहर अस े एक मत वाचलेल े आह.े ) 

शांतनूने राजा झाल्यावर छत्तीस वषे स्त्रीसखुाचा अनुभव घेतला पण त्याला तेव्हां अपत्य 

झाल्याचा उल्लेख नाही. त्याची पत्नी मृत झाली असे मात्र म्हटलेल ेनाही. त्यानंतर गंगा ही 

नदी मानव शांतनूची पत्नी झाली. ती ’नदी’ ह ेशब्दश: घेतल ेनाही तर ती गंगादकनारच्या 



एखाद्या कुळातील मानव स्त्री मानावी लागते. गंगेने स्वत:चे व शांतनूचे सात पतु्र जन्मत:च 

मारून टाकल.े कां? वतचे कुळ मातृसत्ताक असल्याने अपत्य पुरुष असले तर नष्ट करणे हा 

वतच्या कुळाचा ररवाज होता कीं काय? श्री. 

ववश्वास दांडकेर यांनी ’धमविते्रे कुरुिेत्र’े मध्य े

असाच तकव  केला आह े व मला तो सयुवक्तक 

वाटतो. वतने शांतनूला वरताना अटच घातली 

होती कीं ’मी करीन त्या कोणत्याही कृत्याला 

ववरोध करावयाचा नाही, तसे केल्यास मी तुला 

सोडून जाईन’ त्यामागे हचे कारण असावे. 

गंगेला, राजा महावभषाला (शांतनु हा त्याचा 

अवतार) व अष्टवसूंना स्वगाांत वमळालेल्या 

शापांची कथा ह ेएक रूपकच आह.े ही कथा या 

अपत्यनाशांचे (लंगड)े समथवन करण्यासाठी 

उघडच रचललेी ददसते. पूवीचे अपत्य नसूनही सात पतु्रांचा मृत्य ु शांतनूने सहन केला ह े

नवलच. आठव्या पुत्राच्या जन्माच्या वेळी मात्र, गंगा आपल्याला सोडून जाईल याची पवाव 

न करतां, शांतनूने वतला ’एक पुत्र तरी राहूदं’े असे ववनवल ेम्हणून गंगेने त्याला न मारतां 

आपल्याबरोबर नेल ेपण ती शांतनूला सोडून गेलीच. कुमार वयाचा झाल्यावर वतने हा पुत्र 

दवेव्रत पुन्हा शांतनूच्या स्वाधीन केला. त्याने वेदाभ्यास केला आह ेव तो ज्ञानी आवण शूर 

आह े अस े गंगा म्हणाली. मात्र परशुरामापाशी त्याने धनुर्णवद्या वशकल्याचा येथे उल्लखे 

नाही. पण तो परशरुामवशष्य म्हणून मानला जातो. मग तो केव्हां परशरुामापाशी वशकला 

याचा उलगडा होत नाहीं. शांतनूकड े आल्यावर वशकला असावा. गंगेच्या मातृसत्ताक 

कुटंुवबयांत तो वाढला याचा त्याच्या मनोवृत्तीवर काही पररणाम झाला काय? त्याने 

आमरण ब्रह्मचयव पत्करले त्या मागे त्याच्या बालवयातील काही संस्कार कारण होते काय? 

प्रत्यि मातेने केलले ेपुत्रघात त्याला कळल ेअसणारच वशवाय आईच्या जनसमुदायांत असे 



इतरही प्रसंग घडले असतील ते पाहून आपल्याला गृहस्थाश्रम नकोच अशी त्याची 

मनोभूवमका झाली होती कीं काय अशी शकंा येते.  

दवेव्रत (भीष्माचे खरे नाव)तरुण झाला, वपत्याने त्याला यौवराज्यावभषेकही 

केला अन मग, चार वषे गेल्यावर, उतारवयाच्या वपत्याची सत्यवतीशीं वववाह करण्याची 

इच्छा पूणव करण्यासाठी, त्याने सववस्वाचाच त्याग केला. आपण वववाह व ससंाराच्या 

बंधनात अडकून पडावयाचे नाही अस े त्याचे आधीच ठरल े असावे अशी मला शंका येते 

कारण त्याच्या वववाहाचा ववचारही शांतनूने अद्याप केला नव्हता. त्याच्या या ववचारांची 

शांतनूला बहुधा कल्पना आली असावी आवण त्यामुळे याचेकडून आपला वशं चाल ू

राहण्याची त्याला उमेद रावहली नसावी. सत्यवतीशीं उतार वय असनूही वववाह करावा 

असें आपल्याला कां वाटते याचे त्याने पुत्राशी केलले े स्पष्टीकरण वाचल े म्हणजे ही शंका 

बळावते. सववच िवत्रय राजांना वशकारीचा नाद असताना ’तुला वशकारीचा फार नाद आह े

आवण तंू नेहमीं शस्त्र घेऊन दफरत असतोस त्यामुळे तुझ्या जीवनाची शाश्ववत नाही’ असे तो 

दवेव्रताला म्हणतो ह े नवलाचे नव्ह े काय? आपल्याकडून वंश रटकण्याची वपत्याला उमेद 

नाही तेव्हां त्याला पुन्हा वववाह करून वंशवृवद्ध करावयाची आह ेतर ते होऊ द्यावे, आपण 

त्याआड येऊ नये उलट सत्यवतीला व वतच्या वपत्याला हव े असलले े आश्वासन द्यावे अस े

दवेव्रताला वाटल ेकाय? महाभारतात वणवन केलेल्या घटनांचे असेही एक स्पष्टीकरण असू ं

शकतें! मला तें जास्त नैसर्णगक वाटत.े  

सत्यवती ही उपररचर या िवत्रय राजाची धीवर स्त्रीपासून झाललेी कन्या 

होती. (महाभारतातील वणवन, उपररचराच्या वीयावपासून एका मत्स्यीला झाललेी कन्या, 

असें आह ेतें अथावतच रूपकात्मक आह.े ) मात्र राजकुळात न वाढता ती धीवर कुळात वाढली 

होती. ऋवष पराशराने वतची अवभलाषा धरून वतच्या पदरांत एक पुत्र टाकून मग वतला 

सोडून तपश्चयेचा मागव धरला होता. पुत्र व्यास याला सत्यवतीने धीवरकुळांतच वाढवले. 

व्यास ’मोठा झाल्यावर’ मातेची अनुज्ञा घेऊन आपल्या मागावने गेला असा उल्लेख आह.े 

शांतनू सत्यवतीच्या प्रेमात पडला तोवर तीही लहान रावहललेी नव्हती अस ेत्यामुळे म्हणाव े

लागते. वतचा वववाह कोणातरी थोर िवत्रयाशींच व्हावा असा वतच्या धीवर पालक 



वपत्याचा हतुे होता. म्हणून त्याने एका थोर 

ऋषीला नकारही ददला होता. राजा 

उपररचर व सत्यवतीचा धीवर पालक यांची 

भेट होत अस े असें महाभारत म्हणतें व 

शांतनूशीं सत्यवतीचा वववाह व्हावा अशी 

उपररचराचीही इच्छा होती. प्रश्न फक्त 

वतच्या पुत्राला राज्य कसें वमळणार हा 

होता! तो दवेव्रताने पूणवपणे सोडवला व 

भीष्म ही पदवी वा नाम वमळवले. 

धीवराला हव े असलले,े राज्यावर हक्क न 

सांगण्याचे आवण स्वत: ब्रह्मचयवही 

पाळण्याचे आश्वासनही भीष्माने ददले व 

अखेरपयांत पाळल.े जन्मभर कुरुकुळातच 

राहण्याचे व कुळाचे वहत जपण्याचे वचन काही सत्यवतीच्या वपत्याने मावगतलेले नव्हते व 

भीष्माने ददललेे नव्हते. मात्र तो हवस्तनापुर सोडून कोठेच गेला नाही. स्वत: संसारात न 

पडूनही, सवव सांसाररक सुख ेव अनेक द:ुखेही, त्याला भोगावी लागलीच!  

शांतनूला व सत्यवतीला वचत्रांगद व वववचत्रवीयव असे दोन पुत्र झाले. त्यानंतर 

थोड्या काळानेच शांतनूचा मृत्यु झाला. ठरल्याप्रमाणे वचत्रांगद राजा झाला. हा शूर होता. 

भीष्माला त्याने सत्तेपासनू दरू ठेवल ेअसावे. त्याचा वववाह झाल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे 

पत्नी वा अपत्याचे नाव नाहीच. त्याचे व वचत्रांगद याच नावाच्या गंधवावचे कुरुिेत्रात यदु्ध 

झाले. तीन वषे एवढा दीघव काळ चाललले्या या युद्धात भीष्माने कोणताही भाग घेतला 

नाही. असें कां झालें असावें? एक तर वचत्रांगदाने भीष्माला खड्यासारखे दरू ठेवले असावे 

ककवा भीष्म कुरुकुळांत राहत असूनही पूणव अवलप्त झाला असावा. महाभारत याबाबत 

काहीच सांगत नाहीं. युद्धात वचत्रांगद मारला गेला एवढेच म्हणतें. त्याला मदत न 

केल्याबद्दल सत्यवतीनेही भीष्माला दोष ददललेा नाही! ह े प्रकरण जरासे धसूरच आह!े 

वचत्रांगदानंतर वववचत्रवीयव राजा झाला. (असे ’वववचत्र’ नाव त्याला कां ददले असाव?े). त्या 



वेळेला तो वयाने लहान असावा. तो मात्र भीष्माच्या कलाने वागत होता असे ददसते. काही 

काळानंतर त्याला भायाव वमळवून दणे्यासाठी भीष्म कावशराजाच्या तीन मुलींच्या 

स्वयंवराला गेला. मात्र एकटाच! वववचत्रवीयावला बरोबर नेलेच नाही! ब्रह्मचयावचा 

गाजावाजा झालेल्या भीष्माला स्वयंवरमंडपात एकटाच पाहून साहवजकच त्याची बरीच 

टटगल झाली. वतन्ही मुलींना पळवून आणावयाचे असाच भीष्माचा बेत होता म्हणूनच 

बहुधा वववचत्रवीयावचे लोढणे त्याने बरोबर बाळगले नसावे. वववचत्रवीयावमध्ये काहीतरी 

जन्मदोष असावा व त्यामुळे त्याला सुखासुखी योग्य भायाव वमळण्यात अडचण पडले अस े

ददसल्यामुळेच असा आडमागव भीष्माला पत्करावा लागला असावा. ठरवलेल्या बेताप्रमाणे 

भीष्माने केल.े सवव वचडलेल्या राजांशी यशस्वी सामना केला. एकट्या शाल्वाने अंबलेा 

सोडवण्यासाठी वनकराचे युद्ध केले पण त्याचाही वनभाव लागला नाही. मात्र भीष्माने 

त्याला न मारतां वजवंत सोडल.े या प्रसंगात भीष्माने शौयव प्रगट केल.े शाल्व हहेी एक कुळ 

असावे व त्यातील पुरुषांना शाल्व म्हणत असावे कारण पुढ े

खूप दीघव काळानंतर, कृष्ण व शाल्व यांचे वरै व यदु्ध झाल.े 

तेव्हा तो शाल्व हा या कथेतील शाल्वाचा वंशज असला 

पावहजे. अंबेच्या इच्छेप्रमाणे भीष्माने वतला शाल्वाकड े

पाठवले पण त्याने वतला स्वीकारले नाही. ती भीष्माकड े

परत आली व ‘तुम्ही माझा हात धरलात म्हणून शाल्व मला 

स्वीकारीत नाही तेव्हा आता तुम्हीच माझा स्वीकार करा’ 

असे ववनवले पण भीष्मानेही प्रवतज्ञेमुळे वतला स्वीकारल े

नाहीच. वतची परवड झाली. अंबेने परशुरामाकड े तक्रार नेली आवण वतच्या वतीने खुद्द 

परशुरामाने आव्हान ददल्यामुळे त्याच्याशी झालेल्या यदु्धात परशुरामालाही भीष्माने दाद 

ददली नाही. परशुरामाने अंबेला सांवगतले कीं ’तुझ्यासाठी मी आणखी काही करंू शकत 

नाहीं, तुझे तंू पहा!’ या युद्धानंतर भारतीय युद्धापयांत एकाही प्रसंगात भीष्माचे शौयव 

ववशेषत्वाने प्रगट झालेल ेनाही! कौरव राज्याच्या वतीने त्याने अश्वमेध वगैरे केला नाही वा 

कोणा राजाचे पाररपत्य करून राज्य ववस्तारही केललेा नाही.  

वववचत्रवीयावने दोन्ही भायाांसह ससंारसुख काही वषे उपभोगले. मात्र त्याला 



अपत्य झाले नाही. त्याच्यात काय दोष होता ते महाभारतात सांवगतलेल ेनाही. वववचत्रवीयव 

या नावावरून तकव  करावा. ऐन तारुण्यातच तो मरून गेला. शांतनूने ज्या हतूेने सत्यवतीशी 

वववाह केला तो वंशवृद्धीचा हतुे वनष्फळ ठरला. वंश रटकवण्यासाठी सत्यवतीने भीष्माला 

त्याच्या प्रवतज्ञेतून मुक्त करून ’तंू वववाह कर’ असे सुचवले ते त्याने अथावतच नाकारले. 

’वडील दीर या नात्याने अंबावलका, अंवबका यांना तंू अपत्य वमळवून द’े अस ेववनवले तेही 

नाकारले. मात्र वंश रटकवण्यासाठी पूवीं, परशरुामाने िवत्रय घराणीं नामशेष केलीं होतीं 

तेव्हां, अनेक िवत्रय वस्त्रयांनी श्रेष्ठ ब्राह्मणांपासून वनयोगाने अपत्यप्रावप्त करून घेऊन 

वंशववस्तार केला, याचा दाखला दऊेन, अंबावलका व अंवबका यांनीही तसेंच करावे असें 

सुचवलें. तेव्हां सत्यवतीने आपल्याला ऋवष पराशरापासून झालले्या व्यास या पतु्राचे नाव 

वनयोगासाठी सुचवले ते भीष्मानेही मान्य केल.े यावळेीं कुरुकुळांतीलच दसुर् या कोणा 

पुरुषाचा ववचार दोघांनीही कां केला नाही ह े एक कोडचे आह.े ज्या बाल्हीकाचे नाव 

वरचेवर येते, त्याच्या वंशातला कोणी योग्य पुरुष कसा सुचला नाहीं? (बाल्हीक सोमदत्त व 

त्याचा पुत्र भूररश्रवा याचे नाव पुढ ेकथेत अनेकदां येते. भूररश्रवा साधारण कौरव-पांडवांचा 

समवयस्कच ददसतो तेव्हां सोमदत्त वा त्याचा वपता हा वनयोगासाठी कदावचत योग्य वयाचा 

ठरला असता!) 

सासूची सूचना दोन्ही सुनांनी अवनच्छेनेच मान्य केली असणार कारण 

व्यासाचे ओंगळ ऋवषरूप. खुद्द व्यासालाही त्याची जाणीव होतीच. व्यासाला शुक नावाचा 

एक पुत्र होता तेव्हां सत्यवतीने ववनवले तरीही या भानगडीत आपण पडू ंनये असें व्यासाला 

कां वाटलें नाहीं? अंबावलका व अंवबका दोघीनाही जन्मदोष असलेल ेपुत्र झाले. त्याचें ददलेले 

कारण (अंबावलकेने डोळे वमटून घेणे व अंवबकेने भीतीने पांढरीफटक पडणे) वनव्वळ 

हास्यास्पद आह.े इच्छेववरुद्ध (उदा. बलात्काराने) मातृत्व लादले गेल े तरीदखेील स्त्रीला 

अनेकदां सुदढृ अपत्य होतें! येथे तर मातृत्व हवेच होते! जणू व्यासावर पुत्रांच्या वं्यगांचा दोष 

नको म्हणून तो त्या दोघींवर ढकलललेा वाटतो! मात्र धृतराष्ट्र आंधळा वनपजल्यावर तरी 

व्यासाचा नाद सोडून दऊेन दसुरा कोणी शोधावा असें सत्यवतीला वाटले नाही वा 

भीष्मालाही सुचल े नाही. यांतही भीष्माचा अवत अवलप्तपणाच जाणवतो. वतसरा प्रयोग 



अंबावलका-अंवबका यांनी युक्तीने टाळला. आपल्या जागीं दासीलाच पाठवले! व्यासांना 

कळले होतेच कीं यावेळी आपल्यासमोर दासी आली आह े पण व्यासानी सत्यवती वा 

भीष्माकड े तक्रार केली नाही पण माघारही घतेली नाही! दासीचे पोटीं ववदरु जन्माला 

आला.  

पदरीं पडलें तें पववत्र मानून, इच्छा असो वा नसो, ह े दोन्ही पुत्र मोठे 

होईपयांत भीष्माला राज्य सभंाळावे लागले! धृतराष्ट्र आंधळा त्यामुळे राजा होण्यास लायक 

नव्हताच त्यामुळे पांडु पुरेसा मोठा झाल्यावर त्याला राज्यावर बसवून भीष्म मोकळा 

झाला. पांडूमध्ये कोणता जन्मदोष होता ह ेस्पष्ट नाही. तकव  करावयाचा तर बहुधा त्याच्या 

हृदयाला वछद्र वगैरे असावे त्यामुळे जन्माचे वळेी तो पांढराफटक असावा. बाल व तरुण 

वयात तो दोष काहीसा झाकला गेला असावा म्हणून त्याचा युद्धकलेचा अभ्यास झाला व तो 

वीरपुरुष बनला. पुढे वय वाढल्यावर तो दोष पुन्हा पुढ ेआला असावा व कोणताही ताण, 

राज्यकारभाराचा वा संसारसुखाचा, झेपणे त्याला शक्य रावहल े नाही. त्यामुळे त्याला 

राज्यवनवृवत्त स्वीकारून वनवास व पुत्रासाठी कुरुकुळात पुन्हा एकदां वनयोग स्वीकारावा 

लागला. पांडु वनात भायाांसह गेला त्याला भीष्माने रोखल े नाही. राजधानीतच राहून 

वनयोगाने अपत्यप्रावप्त करून घ े असेही सत्यवतीने वा भीष्माने त्याला म्हटल े नाहीं. 

आधीच्या वपढीचा अनुभव लिात घेऊन ’तंू वहमालयाकड ेजाऊन कुरुसमदुायांतील वतकडील 

एखाद्या योग्य पुरुषामाफव त वनयोगमागव पत्कर’ असें भीष्मानेच कदावचत त्याला सुचवल े

असा माझा तकव  आह.े  (पांडवांचा जन्म दवेांपासून ह ेएक रूपकच म्हटल ेपावहजे. तें शब्दश: 

घेणे योग्य नाहीं ) 

पांडु राज्य सोडून वनांत गेल्यामुळे नाइलाजाने धृतराष्ट्राला राज्यावर बसवून 

कारभार भीष्म व ववदरु यांना पहावा लागला. वववाह पांडूबरोबरच होऊनही, अद्याप 

धृतराष्ट्रालाही अपत्यें झालीं नव्हतींच. कंुतीला वनात युवधवष्ठर पतु्र झाल्याचें गांधारीला 

कळले तेव्हां तीही गरोदर होती असें महाभारत म्हणतें पण ह ेबरोबर वाटत नाहीं. वतचा 

ज्येष्ठ पुत्र दयुोधन युवधवष्ठरापेिा लहान, भीमाच्याच वयाचा होता! कंुतीपुत्र आधीं 

जन्मल्यामुळे आपल्या पुत्राला पुढ े राज्य वमळण्याची खात्री गांधारीला व धृतराष्ट्राला 



रावहली नाहीं. कौरव-पांडव वैराची ही सुरवातच होती! कालांतराने पांडू व माद्री यांचा 

वनात मृत्यु झाला व कंुती पांच पुत्रासंह हवस्तनापुरास परत आली. कौरव पांडव दोघेंही 

लहान असल्यामुळे राज्याची व्यवस्था कायम रावहली. मात्र दयुोधनाला युवधवष्ठर हा आपला 

प्रवतस्पधी आह ेहें लहानपणापासूनच स्पष्ट ददसू ंलागलें. 

कौरव-पांडवांच्या वशिणाची व्यवस्था भीष्माने नीट लावली. आधी कृप व 

मग द्रोण यांचेपाशी ते युद्धकला उत्तम वशकले. सवव राजपुत्र मोठे झाल्यावर अस्त्रदशवनाचा 

प्रसंग घडला. त्यावेळी अचानक उपवस्थत होऊन कणावने अजुवनाची बरोबरी करून मग 

त्यांच्या द्वदं्वापयांत पाळी आली. ते थांबवण्याचे श्रये कृप व भीमाला ददल ेपावहजे. यावेळीही, 

भीष्माने कुरुप्रमुख या नात्याने वेळीच हस्तिेप केला नाही. दयुोधनाने आततायीपणे कणावला 

अंगराज्य दऊेन टाकले व राज्यावभषेकही केला. त्याला भीष्माने थांबवले नाही. कुलप्रमखु 

या नात्याने त्याच्या समंतीवशवाय ह े कस े होऊ शकल?े दयुोधनाचा अवधकार, येथून पुढ,े 

जणूं भीष्माने मान्यच केला! मात्र पुढ े नवीनच पेंच उभा रावहला. राज्यावर धृतराष्ट्र पण 

यौवराज्य युवधवष्ठराला ददले गेल.े हा अथावतच भीष्माचा वनणवय होता. यातून वतढाच वनमावण 

झाला. कौरव-पांडवांतील वाढता वरैभाव व दयुोधनाला वमळाललेी कणावची साथ ह ेददसत 

असूनही भीष्माने वेळीच राज्य वाटून दणे्याचा उपाय योजला नाही. दयुोधन सुखासुखी 

युवधवष्ठराला राज्य वमळू दणेार नाही ह ेउघड होते व धृतराष्ट्र दयुोधनाच्या आहारी जातो 

आह ेहहेी ददसत होते तरीही भीष्माने काही केल ेनाही. या वेळीं भीष्माचा सल्ला वा वनणवय 

धृतराष्ट्र वा दयुोधन वझडकारंू शकले नसते. पण भीष्माने तसे केले नाही. अवलप्तपणा एवढेच 

कारण? 

पांडवाना वारणावतास पाठवण्याच्या दयुोधनाच्या बेतामागील कारस्थान 

भीष्माला उमगले नाहीं. ववदरुाला उमगल ेव आपल्यापरीने त्याने पांडवांना वांचवण्यासाठी 

साह्य केलें (वाड्यातून पळून जाण्यासाठी भुयार खणण्यासाठी आपला ववश्वास ू माणूस 

युवधवष्ठराकड े पाठवला), मात्र नवल म्हणजे, त्याने आपला संशय भीष्माच्या कानावर 

मुळीच घातला नाहीं वा वारणावतास पांडवांना पाठवूं नये असें त्याने भीष्माला मुळीच 



ववनवले नाहीं! असें कां झालें? भीष्म कांहीही करणार नाहीं असें ववदरुाला वाटलें काय? 

महाभारत याबद्दल गप्प आह!े शेवटी वारणावतास जे व्हायचे ते झाल.े वाड्याला लागलेल्या 

आगीतून पांडव व कंुती कसेबस ेवांचले व परागंदा झाले. तीं वांचल्याची कुणकूण ववदरुाला 

लागलीच असणार पण त्याने तेही भीष्माला कळंू ददल ेनाही. कौरवांनी पांडव व कंुती यांचे 

औध्ववदवैहकही केल े अस े महाभारत म्हणते. सत्य पररवस्थतीबाबत भीष्म पूणव अंधारात 

रावहला.  

द्रौपदीच्या स्वयंवराच्या मंडपांत वारणावतांतून वांचून परागंदा झालेले पांच 

पांडव ब्राह्मणवेषांत प्रगट झाल ेहोते. अनेक वषाांचा सहवास असूनही, कौरवांपैकीं कोणीही, 

भीष्मानेदखेील, त्यांना अवजबात ओळखल े नाहीं. अजुवनाने दषु्कर पण चजकला तरीही ’हा 

अजुवन तर नव्ह’े अशी शंका कोणालाही आली नाहीं. नंतर ’पण अखरे एका ब्राह्मणाने 

चजकला’ म्हणून रागावलेल्या िवत्रय राजांबरोबर अजुवन व भीम यांचे जोरदार यदु्ध झाल े

त्यांत भीमाचे अफाट बळही प्रगट झाल े तरीही युद्ध संपल्यावर इतरांप्रमाणे कौरव तसेंच 

भीष्मही पांडवांना अखेरपयांत न ओळखता ं हवस्तनापुरास वनघून गेले. पांडवद्रौपदी 

वववाहालाही कौरवांकडून कोणी आलें नाहीं. काही काळ गेल्यावर पांडव-द्रौपदी–कंुती 

हवस्तनापुराला परत आल्यावर मग अखरे भीष्माने राज्याचा वांटा पांडवांना द्यावा असा 

सल्ला ददला. यावेळीं त्याने म्हटलें कीं ’वारणावत प्रकरणीं लोक मलाच दोष दतेात’! खरे तर 

युवधवष्ठराला पूवीच यौवराज्यावभषेक केललेा होता तर मग आतां तो वजवंत परत आल्यावर 

धृतराष्ट्राचे जागीं त्यालाच हवस्तनापुरचे राज्य वमळावयास हवे होते. भीष्माने तसे केल े

नाहीच. राज्याचा वाटाही खरे तर ददला नाही. ’खांडवप्रस्थास जाऊन तुम्ही राज्य करा’ अस े

पांडवांना म्हटल.े तेथे खांडववन जाळून, नवीन प्रदशे वस्तीखाली आणून, नवीन इंद्रप्रस्थ 

राजधानी बनवनू, नवेच राज्य पांडवांना वमळवावे लागले. या सवव घटनांमध्ये भीष्माची 

न्यायबुवद्ध ददसत नाही. आपला वनणवय धृतराष्ट्रावर वा दयुोधनावर लादण्याची त्याची 

इच्छा वा तयारी नव्हती अस ेम्हणाव ेलागते. येथून पुढ े त्याने दयुोधनाच्या कुरटल बेताना 

कधीच प्रखर प्रवतकार केललेा नाही. दयुोधनाचा सवाववधकार त्याने जणू मान्यच केललेा 

ददसतो.  



पांडवानी इंद्रप्रस्थ राजधानी वसवली. राजसूय यज्ञाचा बेत केला. त्यासाठी 

जरासंधाला मारल.े ददवग्वजय केला. यज्ञाच्या वेळी सवव कौरव उपवस्थत होते. यज्ञानंतर 

अग्रपूजेचा मान कृष्णाला दणे्याचा सल्ला भीष्माचा. तो पांडवांना मानवला. वशशुपालाने 

कडाडून ववरोध केला. भीष्मालाही दरुुत्तरे केलीं. भीष्माने त्याला अवतशय तुच्छतेने 

वझडकारल.े अखेर कृष्णाने त्याला मारल.े भीष्माला हा अवतरेक टाळतां आला असता काय? 

या अवतप्रसंगाच्या छायखेाली यज्ञ पुरा झाला.  

पांडवांच्या दरार् याचा व वैभवाचा हवेा वाटून शकुनीच्या सल्ल्यावरून 

दयुोधनाने द्यूताचा बेत ठरवला व धृतराष्ट्राच्या गळीं उतरवला. भीष्माला ववचारले नाही 

पण कळल े असणारच. द्यूत होऊं नये यासाठी त्याने कांहींही केललेे नाहीं. त्याने स्पष्टपणे 

धृतराष्ट्राला वनिून सांवगतले असते तर बहुधा द्यूत टळले असते पण भीष्म स्वस्थ बसला. 

पांडव हवस्तनापुरात आल्यावर सवाांना भेटले व द्यूत दसुर् या ददवशीं झालें. तोंवर वेळ 

वमळाला होता मात्र भीष्माने युवधवष्ठरालाही ’द्यूत खेळंू नको’ असा वनकराचा सल्ला ददला 

नाही. ’खेळताना संयम पाळ’ येवढहेी वनिून सांवगतले नाहीं! कुटंुबप्रमुख असलले्या 

भीष्माला हा नाकतेपणा कां ग्रासनू रावहला ह े उलगडत नाही.  

द्यूत झालेच. युवधवष्ठर कायम हरतच रावहला. पांडव सवव संपवत्त हरेपयांत द्यूत चालले. मग 

त्याने सहदवेास पणास लावल.े हीच वेळ होती, खरे तर द्यूत संपवण्याची! येथून पुढील 

युवधवष्ठराचा सवव अवतरेक दरबारातील सवाांनी चालूं ददला. भीष्माने, पवहल्या पांडवाला 

पणाला लावण्याच्या वळेेसच, वनधावराने हा गैरप्रकार कां थांबवला नाहीं? ’राज्य वैभव 

तुम्हा नालायकांना राखतां आल ेनाहीं, आतां वनघा आवण भीक मागा ककवा पुन्हा पराक्रम 

गाजवून नवीन राज्य व वभैव कमवा. तुमच्या ददुवशेला युवधवष्ठरच कारण आह,े तेव्हां 

कौरवांना दोष दऊंे नका’ असें म्हणून त्याने पांडवांना हांकलून कां ददलें नाहीं? द्यूत तेव्हांच 

थांबवले असते तर पुढील घोर अपमान, द्रौपदीचा छळ व अनावर वैर टळलें असतें. 

महाभारतात याचे उत्तर वमळत नाहीं.  

युवधवष्ठर चारी भावांनंतर स्वत:ला पणाला लावून हरला. सवव पांडव दास 



झाले. शकुनीने द्रौपदीला पणाला लावण्याची सववथैव अनुवचत सूचना केली. वतलाही 

भीष्माने काडीचाही ववरोध केला नाहीं! हा पणही हरल्यावर द्रपुदकुळाची राजकन्या 

असलले्या द्रौपदीची सवव प्रकारे होणारी अप्रवतष्ठा भीष्मानेही वनमूट पावहली. यांतून 

उद्भवणारे पांचाल-कौरव घोर वैर त्याला ददसत नव्हतें काय? कुरुकुळाचा प्रमुख या नात्याने 

त्याने तें टाळावयास हवें होतें. द्रौपदीने ववचारलेल्या, ’मी दासी झाल ेकीं नाहीं?’ या प्रश्नाचे 

उत्तरही भीष्माने ददलेच नाहीं. ’मला काय उत्तर द्यावे समजत नाहीं ’ असा जबाब त्याने 

ददला. अखेर धृतराष्ट्रानेच वतला वर दऊेन पांडवांना दास्यांतून मुक्त केल ेव चजकलेल ेसवव 

धनही परत ददले व ’सवव प्रकार ववसरून परत जा’ असा युवधवष्ठराला वनरोप ददला. पांडव 

परत गेल.े या सवव प्रसंगानंतर, परत जाण्यापूवी, भीष्म, ववदरु, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृप वा इतर 

कुरुवृद्धांनी युवधवष्ठराची अवतरेकी द्यूताबद्दल खरडपट्टी काढली नाही.  

पांडवांच्या झालेल्या अपमानांमुळे लगेचच यदु्ध उभे राहील या धास्तीने, माझ्या मते, ते भय 

दरू सारण्यासाठी, अनुद्यूत झाल.े कोणताही पि चजकला तरी यदु्ध तेरा वषे टळणार होते. 

मात्र युवधवष्ठर चजकला असता तर कौरवांतफे कोणकोण वनात जाणार होते ह े स्पष्ट 

सांवगतलेले नाही. अनुद्यूताचा बेत मुळात कोणाचा ह े महाभारतात स्पष्ट नाही. या 

बेतालाही भीष्माने ववरोध केला नाहीं. पांडव पुन्हा हरून १२ वषे वनवास व एक वषव 

अज्ञातवासासाठी वनात गेल.े या सवव अनथवपरंपरेचा भीष्म वनव्वळ सािीदार रावहला. तो 

इतका वनवष्क्रय कां झाला याचे उत्तर महाभारतात नाहीं.  

पांडव वनवासाला गेल.े त्यांची खबरबात हवस्तनापुराला कळत होतीच. 

पांडवांना वहणवण्यासाठीं दयुोधन व कणव यांनी गायींचीं वखल्लारे तपासण्याच्या वनवमत्ताने 

वनांत त्यांच्या सवन्नध जाऊन त्यांना आपल्या वैभवाचे प्रदशवन घडवावे व त्यांची दनै्यावस्था 

पहावी म्हणून द्वतैवनात दौरा काढला. हा बेत धृतराष्ट्राला पसंत नव्हता आवण भीष्मही 

त्याला मान्यता दणेार नाही अस े त्याने दयुोधनाला म्हटल.े दयुोधनाने बापाची समजूत 

काढली अन भीष्माला ववचारलेच नाहीं! एव्हांना दयुोधनाने व कणावने भीष्माला 

काडीइतकीही ककमत द्यायची नाही असेच ठरवल े होते! भीष्म तरीही हवस्तनापुराला 

वचकटून रावहला ! कां कोण जाणे.  



कौरव वनात गेले तेथ ेत्यांचा गंधवाांशी झगडा होऊन सडकून मार वमळाला. 

कणव दयुोधनाला सोडून जीव वाचवण्यासाठी पळून गेला. दयुोधन गंधवाांचा बंदी झाला. 

अखेर पांडवांनी दयुोधनाला मकु्त केल.े भयंकर अपमान सोसून सगळे हवस्तनापुराला परत 

आल.े यावेळी मात्र भीष्माने ’कणव पांडवांच्या चौथ्या वहश्शानेही नाही’ असें दयुोधनाला 

ऐकवलें. दयुोधन व कणव यांनी नेहमी प्रमाण े भीष्माकड े पणूव दलुवि केले. भीष्म तरीही 

अपमान सोसत हवस्तनापुरातच रावहला! 

पांडव अज्ञातवासात असताना त्याना शोधण्याच्या दयुोधनाच्या प्रयत्नांमध्य े

भीष्माने उत्साहाने भाग घेतला. जणू ंपांडवांना शोधून काढून पुन्हा वनवासाला धाडण्यात 

त्याला स्वत:ला काहीच वावगे वाटत नव्हते आवण त्याला तेच हवे होते! एवढा तो 

पांडवांच्या ववरोधात कां गेला असावा? ववराटाचा सेनापवत असलेल्या कीचकाच्या 

वधानंतर, वत्रगतव राजाच्या सूचनेप्रमाणे ववराटावर हल्ला करून त्याचीं गायींचीं वखल्लारे 

लुटण्याच्या दयुोधनाच्या बेतातही तो सहभागी झाला. खरे तर कौरवांचे व ववराटाचे काही 

पुराणे वैर नव्हते मग त्याने दयुोधनाला ववरोध कां केला नाहीं? 

महाभारतात स्पष्टपण े म्हटलले े नाही पण सूवचत केल े आह े कीं कीचकाच्या 

वधाची बातमी ऐकून दयुोधनाला वाटल ेकीं हा वध भीमावशवाय दसुर् या कोणी केला असण े

असंभव आह.े वत्रगतवराजाची सूचना त्याने स्वीकारली यामागे ववराटाच्या आसर् याला पांडव 

असतील तर ववराटाच्या मदतीला ते युद्धात उतरतीलच व ओळखता यतेील असा त्याचा 

ववचार होता असे ददसते. भीष्म वा ववदरुाला अशी शंका आली असती तर ववराटावर हल्ला 

करण्याचा बेत त्याना कदावचत मोडून काढतां आला असता. भीष्माने तसा प्रयत्न केला 

असता काय हा प्रश्नच आह!े कौरवांचा हल्ला पवहल्या ददवशी सप्तमीला झाला असता तर 

अजुवन नव्ह े तर भीम कौरवांशी युद्धाला आला असता व तोही लगेच ओळखला गेला 

असताच. प्रत्यिात वत्रगताांचा हल्ला सप्तमीला दपुारी झाला. वत्रगताांच्या ववरुद्ध भीम लढला 

व त्याने मोठा पराक्रम गाजवला पण सुदवैाने, वत्रगतावला त्याला ओळखता आले नाही. 

युवधवष्ठराने त्याला ’इतरांप्रमाणेच लढ, झाड उपटून घेण्यासारख ेतुझे खास प्रकार करंू नको, 

नाहीतर ओळखला जाशील’ असे बजावले होते. 



प्रत्यिात कौरवांचा हल्ला दसुर् या ददवशी अष्टमीला सकाळीच झाला. 

ववराटाचे वतीने त्याचा पुत्र उत्तर व अजुवन यदु्धाला उभ े रावहल्यावर कौरवांनी अजुवनाला 

लगेच ओळखलें व ’तेरावे वषव पुरे होण्यापूवीच अजुवन ओळखला गेला आह’े असे दयुोधनाने 

लगेच म्हटल.े द्रोणाचायाांनी, ’पांडवांनी असे कस ेकेल’े अशी शंका व्यक्त केल्यावर भीष्माने 

सौरवषव व चांद्रवषव यांचे गवणत उलगडून ’आज सकाळीच, सौरमानाने पांडवांनी तेरा वषे 

पुरीं केलीं आहते’ असें म्हटलें. (कौरवांचा हल्ला एक ददवस आधी झाला असता तर तेही 

झाले नसते!) चांद्रमानाने आवश्यक तेवढे अवधक मवहने मोजून तेरा वषे उघडच पुरीं झालेलीं 

नव्हती. मग पांडवांनी अनुद्यूताचा पण पुरा केला अस े ठरते कीं नाहीं याबद्दल भीष्माने 

स्वत:चे वन:संददग्ध मत, अनुकूल वा प्रवतकूल, तेव्हां (वा नंतर पुढ े केव्हांही, कृष्णवशष्टाईचे 

वेळीं दखेील) ददलेच नाहीं! अजुवनापासून कणावला व कौरवांना यावेळीं वांचवून 

हवस्तनापुराला परत नेण्याचें काम मात्र त्याने केलें.  

अज्ञातवास संपल्यावर पांडवांतफे द्रपुदाचा पुरोवहत कौरवांकड ेआला व त्याने 

राज्याची मागणी केली. ती दयुोधनाने नाकारली. भीष्माने परुोवहताला सांवगतले कीं आम्ही 

ववचार करून काय तो जबाब कळवू. पांडवांची मागणी न्यायाची आह ेआवण म्हणून मान्य 

केलीच पावहजे असा आग्रह भीष्माने धरला नाहीं. मागणी नाकारली गेली. कटु सवाल 

जबाबांनंतर अखेरचा प्रयत्न म्हणून पांडवांतफे कृष्ण कौरवदरबारांत वशष्टाईला आला. 

पांडवांचा अज्ञातवास पुरा केल्याचा दावा, वादग्रस्त आह े हें ओळखनू, कृष्णाने त्यावर 

मुळीच भर न दतेां शम हा दोन्ही पिांना कसा वहतावह आह ेयावरच जोर ददला. दयुोधनाने 

पांडवांचा दावा सपशले फेटाळून लावला व ’युद्धाला वभऊन मी राज्य दणेार नाहीं’ अस े

म्हटलें. यावर भीष्मद्रोणांनी ’तंू असा आडमुठेपणा केलास तर आम्ही तुझी बाजू घेणार नाहीं, 

युद्धापासून अवलप्त राहू’ं असे त्याला बजावल े नाहीं. पांडवांचे मुख्य समथवक द्रपुद व 

पांचालराजपुत्र असल्यामुळे द्रोणाला त्यांच्याशीं युद्धाची खुमखुमी असणे समजंू शकतें पण 

भीष्माने अशी धमकी ददली असती तर, जन्मभर भीष्माच्या हो ला हो करणार् या 

द्रोणालाही, स्वस्थ बसावें लागल े असते. भीष्माने अस े कांही केल े नाहीं. पांडवांचा 

अज्ञातवास पुरा केल्याचा दावा त्यालाही मान्य नव्हता काय? त्याने तसेंही म्हटलेले नाहीं! 



दयुोधन अवजबात बधत नाही असे ददसल्यावर कृष्णाने अखेर धृतराष्ट्र, भीष्म व इतरांना 

बजावलें कीं कुलिय टाळण्यासाठी तुम्ही दयुोधनाला आवरा. तसे केलते तर पांडवांना मी 

आवरीन. ’ कोणीही काही केले नाही. एव्हांना दयुोधनाला ठामपणे ववरोध करण्याचे बळ वा 

इच्छाशवक्त भीष्म वा इतर कोणातही उरली नव्हती. वशष्टाई असफल होऊन कृष्ण परत 

गेला व मागवशीषव प्रवतपदपेासून युद्ध सुरू करंू असा कणावतफे त्याने कौरवांना वनरोप ददला. 

युद्ध आतां अटळ होतें. 

भीष्माने या अटीतटीच्या वेळीदखेील, कौरवपि सोडून पांडवांची बाजू 

घेण्याचा ववचारही केलेला ददसत नाही. त्याने अजूनही तसा धाक दयुोधनाला घातला 

असता तर द्रोण, कृप, अश्वत्थामा यांनी काय केल ेअसते, दयुोधनाने काय केले असते, ह ेतकव  

वनष्फळ आहते. कौरवांचे दयुोधनाने दऊंे केललेे सेनापवतपद भीष्माने खळखळ न करतां 

स्वीकारलें. फक्त एकच अट घातली कीं ’एकतर कणव ककवा मी, एकच कोणीतरी लढले’. यात 

मात्र एक गोष्ट ददसून यतेे कीं यदु्धावर वनयंत्रण ठेवण्याचा त्याचा हतुे असावा. आततायी व 

पांडवाचा दीघवद्वषे करणार् या कणावला ’अधवरथी’ ठरवण्यामागे आवण अशी अट घालण्यामागे 

कणावने यदु्धापासून दरू रहावें हाच भीष्माचा हतुे होता तो अचूक सफळ झाला. ’भीष्म वजवंत 

असेपयांत मी यदु्धात भाग घेणार नाही कारण मी दकतीही पराक्रम केला तरी ववजयाचे श्रेय 

सेनापवत या नात्याने भीष्मालाच वमळेल. भीष्माच्या मृत्यूनंतरच मी यदु्धाला उभा राहीन. ’ 

असे त्याने दयुोधनाला म्हटल.े ज्याच्यावर दयुोधनाचा भरवसा होता त्या कणावनेच एक 

प्रकारे त्याला दगा ददला! कणावसाठी भीष्माला बाजूला सारण्याचे धैयव अथावतच दयुोधनाला 

झाले नाही. ’मी रोज १०, ००० सैन्य मारीन पण एकाही पांडवाला मारणार नाही’ हहेी 

भीष्माने दयुोधनाला प्रथमच सांगून टाकलें. यावरून माझा तकव  असा कीं सवव राजे व प्रचंड 

सैन्य जमलें आह ेतेव्हां थोडेंफार युद्ध अटळच आह,े तर तें जमेल वततके वनयंत्रणाखालीं ठेवलें 

तर वनदान कुलिय टळेल असा भीष्माचा प्रयत्न ददसतो. त्याच्या सेनापवतत्वाखाली पवहल े

दहा ददवस युद्ध झाले तोंवर धमवयुद्धाचे त्यानेच घालून ददललेे वनयम सरावस मोडले जात 

नव्हते. जरी सैन्याचा व दकत्येक वीरांचा मृत्यु झाला होता तरी कौरव व पांडवांपैकी 

कोणीही मेल ेनव्हते. त्यामुळे भीष्माचा हतुे साध्य झाला होता अस ेम्हटल ेपावहजे.  



युद्धामध्य े भीष्माला कोणीही रोखू ं शकत नव्हतें. तो फार अनावर झाला 

म्हणजे नाइलाजाने अजुवनालाच त्याचेशीं लढाव े लागत होते. अंबेने ज्या वशखंडी रूपाने 

पुनजवन्म घेतला होता त्याचेशी युद्ध करण्याचे भीष्म नाकारत रावहला कारण वशखंडी प्रथम 

स्त्री म्हणून जन्माला आला होता. मात्र वशखंडीचे हातून भीष्म मलेा असे महाभारत मुळीच 

म्हणत नाही. त्याचे आड राहून अजुवनाने भीष्माशी युद्ध केले असेही महाभारत म्हणत नाही. 

ह ेदोन्हीही वनव्वळ गैरसमज आहते. युद्धाच्या दहाव्या ददवशीं अजुवनाचेच प्रखर बाण लागून 

अखेर भीष्म शरपंजरीं पडल्यावर ’आतांतरी युद्ध परेु करा’ असें त्याने दोन्ही पिांना 

सांवगतले पण आतां फार उशीर झाला होता. त्यामुळे युद्ध चालू रावहल ेव कुलिय व्हायचा 

टळला नाहीं. उत्तरायण लागेपयांत भीष्म शरपजंरी जीव धरून होता. त्यामुळे युद्धाचा 

भीषण शेवट त्याला मृत्यपूूवी ऐकावा लागला.  

सवव भीष्मचररत्राचा आढावा घेतल्यावर त्याच्या वागण्याचा दकत्येक वेळां 

उलगडा होत नाहीं असेंच म्हणावे लागते. ज्या कुरुकुळाच्या वाढीसाठी तो कौरव-पांडवांच्या 

जन्मापयांत आपल्यापरीने झटला त्या कुळातील दयुोधनाचे अनाचार तो थांबवू शकला 

नाही. तसा वनकराचा प्रयत्नही त्याने केललेा ददसत नाही. पररणामी कुरुकुळाचा ियच 

त्याला अखेर पहावा लागला. भीष्मप्रवतज्ञा एकप्रकारे ववफलच झाली असें म्हणावे लागते. 

मात्र प्रवतज्ञापालनाचा एक उज्वल आदशव त्याने जगासमोर उभा केला ह ेखरे.  

  



द्रोण आवण पांडव 

 

द्रोणाचायव आवण पांडव यांचेमधील परस्पर संबधं गंुतागंुतीचे व बदलत गेलेल े

ददसून येतात. त्यांचा थोडा आढावा घेणार आह.े  

कौरव पांडवांचे बालपण संपल्यावर त्यांच्या वशिणाचे काम कृपाचायाांकड े

होते. द्रोणाचायव ह े कृपाचायावच्या बवहणीचे पवत. द्रॉणाचायव व पांचालांचा राजा द्रपुद ह े

एकाच गुरूपाशी वशकल ेव बाळपणी त्यांची अथावतच मैत्री होती. द्रोण दररद्री रावहला, द्रपुद 

राज्यावर आला. द्रोणाने दाररद्र्यावर उपाय म्हणनू द्रपुदाची गाठ घेतली व मैत्रीची आठवण 

ददली पण द्रपुदाने ती वझडकारली व आता तुझीमाझी बरोबरी कशी होणार असे म्हणून 

अपमान केला. रागावून द्रोण वनघाला व उत्तम वशष्य वमळवून त्याना वशकवून त्याच्याकडून 

द्रपुदाला धडा वशकवण्याच्या उद्देशाने भटकत असता ंहवस्तनापुरात आला. भीष्माने त्याची 

लायकी जाणून त्याला सन्मानाने ठेवून घेतले व कौरव-पांडवाना धनुर्णवद्या वशकवण्याचे 

काम त्यांच्याकड ेसोपवल.े त्यामुळे पांडव व द्रोण यांचे मूळ नाते गुरु-वशष्याचे.  

द्रोण हा खरा धनुवेदाचा आचायव. तो काही मल्लववद्येचा तज्ञ नव्ह.े कौरव-

पांडवाना व त्यांचेबरोबर आपला पुत्र अश्व्तत्थामा यालाही त्याने धनुर्णवद्या वशकवली. सवव 

वशष्यांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे ती आत्मसात केली. अजुवन आवण अश्वत्थामा यांनी 

बरोबरीने उत्तम यश वमळववले. भीम, युवधवष्ठर, नकुल सहदवे एकादी पायरी खाली असल े

तरी नगण्य खासच नव्हते. दयुोधन दःुशासन कदावचत आणखी एक पायरी खालीं असावे 

पण तेही नगण्य नव्हतेच. द्रोण मल्लववद्या तज्ञ नव्हता. भीम, दयुोधन, दःुशासन यानी 

आपल्या आवडीप्रमाण ेते ज्ञान इतरांकडून वमळवल.े  

कणावचा उल्लेख कोठेकोठे द्रोणवशष्य असा आढळतो. मला ते मान्य नाही. कणव 

कौरव-पांडवांपेिा ८-१० वषावनी मोठा होता तव्हा द्रोण हवस्तनापुराला येण्यापूवीच तो 

बाहरे पडून प्रथम इतर कोणा गुरूपाशी व नंतर परशरुामापाशी वशकला असला पावहजे. 

कणावने द्रोणाला गुरु म्हणून कधीच कोणताही मान ददलेला ददसत नाही याचेही कारण 



गुरुवशष्याचे नातेच नव्हते. कौरव-पांडवांचे वशिण संपल्यावर कौशल्यप्रदशवनाचा कायवक्रम 

झाला तेव्हा सवव कायवक्रम उरकल्यावर कणव उपटसुभंासारखा पुढ ेआला, त्याने अजुवनाचे सवव 

धनुर्णवद्याप्रयोग स्वत;ही केल ेआवण मग त्याला, अचानक, द्वदं्वाचे आव्हानही ददल.े त्यावेळी 

‘तंू कोण?’ असा प्रश्न कृपाचायावना त्याला ववचारावा लागला यावरूनही तो आधीपासून 

हवस्तनापुरात द्रोणापाशी वशकत असण ेशक्य नाही हचे ददसते.  

वशिण संपल्यावर गुरुदविणा म्हणून कौरव-पांडवानी द्रपुदाशी लढून त्याला 

पकडून आणाव ेअस ेद्रोणाने म्हटल.े कां कोण जाणे पण कौरवानी प्रथम स्वतंत्रपणे द्रपुदाशी 

युद्ध केल ेपण द्रपुदाने त्याना दाद ददली नाही. मग पांडवानी द्रपुदाचा पराभव करून त्याला 

द्रोणासमोर उभ ेकेल.े द्रोणाने द्रपुदाचे अधे राज्य घेतले असे म्हटले आह ेपण ते नावापुरतेच 

असाव,े तेथे राज्य करण्यासाठी द्रोण वा अश्वत्थामा काही गेले नाहीत! अपमानाचा बदला 

घेतला एवढेच. या काळात पांडव साहवजकच द्रोणाच्या मजीतले झाले होते.  

द्रपुदाच्या पराभवानंतर द्रोणाचे हवस्तनापुरातील कायव सपंल े होते. पण 

भीष्माने काही त्याना वनरोप ददला नाही व द्रोणही हवस्तनापुर सोडून कोठे गेला नाही. 

त्याने वशष्याना वशकवण्याचे काम चाल ूठेवल ेहोते काय ह ेमहाभारतात स्पष्ट केलेल ेनाही.  

यानंतर युवधवष्ठराला यवुराजपद वमळाले. दयुोधनाची वनराशा व जळफळाट 

होण े स्वाभाववकच होते. धृतराष्ट्राने पांडवाना दरू करण्यासाठी वारणावतास जाऊन 

राहण्यास सांवगतल.े दयुोधनाचा बेत अथावत वेगळाच होता. पांडव आवण द्रोण यांचे संबधं 

येथून पुढ े हळूहळू दरुावत गेलले े ददसतात. वारणावतात पांडवाना लािागृहात जाळून 

मारण्याचा दयुोधनाचा बेत ववदरुाने त्याना वळेीच सावध केल्यामुळे व मदत केल्यामुळे 

तडीस गेला नाही. पांडव वजवावनशी वाचले पण पुढ ेदीघवकाळ वजवाच्या भीतीने परागंदा 

व्हाव े लागल.े हवस्तनापुरात, पांडव व कंुती जळून मलेे असाच समज झाला. त्यांची 

उत्तरदक्रयाही झाली. धृतराष्ट्र नावाचा राजा, दयुोधन सववसत्ताधीश व भीष्म वनवृत्त, अशी 

अवस्था झाली. मात्र दयुोधनानेही द्रोणाला दरू केले नाही. द्रोणही अश्वत्थाम्यासह 

हवस्तनापुरातच कौरवांच्या आश्रयाने रावहला. पांडवाना सारेच ववसरून गेल.े  



द्रपुदाचा पांडवानी पराभव केला पण त्याने द्रोणावरचा राग सोडून ददलेला 

नव्हता. त्याने यज्ञ करून द्रौपदी व धृष्टदु्यम्न या आपल्या मुलाना राजकुळात सामील करून 

घेतल.े तीं द्रपुदाचीं वन्य जमातीच्या स्त्रीपासूनचीं अपत्य ेअसा माझा तकव  आह.े  (यज्ञातून 

मुले जन्माला येतात   ह ेमला पटत नाही!)   धृष्टदु्यम्नाने आपल्या मातृकुळाकडून युद्धववद्या 

प्राप्त केली असावी. द्रोणाने त्याला वशकवल ेअस ेक्ववचत कोठे सूवचत केले आह ेपण ते मला 

खरे वाटत नाही. कौरव-पांडवांनंतर द्रोणाने इतर कुणाला वशकवललेे नाही. धृष्टदु्यम्नानेही 

द्रोणाला कधी गुरु म्हणून मान ददललेा नाही.   

पांडव लािागृहातून वांचले होते अशी शंका यादवाना व द्रपुद-दषृ्टदु्यम्नाला 

होती असा महाभारतात उल्लेख आह.े पण ते कोठे गेले ह ेकोणालाच माहीत नव्हतें. द्रपुदाने 

द्रौपदी व धृष्टदु्यम्न यांचा राजकुळात समावेश करून घेतला ह े पांडवाना माहीत नव्हते. 

पांडव अनेक रठकाणी भटकून अखेर एकचक्रा नगरीत लपून रावहल े होते. भीमाने तेथे 

बकासुराचा वध केला. ते ऐकून कदावचत काहीना भीमाची आठवण आलीही असले! काही 

काळाने द्रपुदाने कन्येचे स्वयंवर जाहीर केल.े पण लावला होता तो असा अवघड कीं जणू ं

अजुवन कोठे वजवंत असले तर त्यालाच तो चजकता ंयेईल! तो नाहीच प्रगट झाला पण इतर 

कोणा वीराने पण चजकला तर तोही द्रोणाववरुद्ध  मदतीला येईलच असा त्याचा हतुे ददसतो. 

स्वयंवराची बातमी पांडवांना कळलीच आवण त्याना तेथे जावे अस ेवाटंू लागल.े केव्हातरी 

अज्ञातवासातून बाहरे पडायचे तर द्रौपदी प्राप्त झाल्यास द्रपुदासारखा प्रबळ सासरा 

मदतनीस वमळणार होता. कंुतीनेही त्याना संमवत ददली. पांडव ब्राह्मणवेषात स्वयंवराला 

गेल.े अनेक लहानमोठे राजे व वीरपुरुष आल ेहोते. स्वयंवराचा पण ऐकल्यावर कोणी धाडस 

करीना! कणव पुढ े झाला तेव्हा लगेच द्रौपदीने स्पष्टपणे ‘मी सूतपुत्राला वरणार नाही अस े

म्हटल.े’ कृष्ण-बलरामानी ब्राह्मणवेषातील पांडवाना ओळखल.े अपेिेप्रमाण े अखरे 

अजुवनानेच पण चजकला. पांडवांच्या इच्छेप्रमाणे पांचही भावांची द्रौपदी पत्नी झाली.  

या स्वयंवराला भीष्म वा द्रोण उपवस्थत होते का? महाभारतात स्पष्टपण े

काही म्हटलले ेनाही. बहुधा नव्हते. पांडव जगल ेह ेऐकून भीष्माला आनंद झाला असणारच 



पण आपण पूवी दलुवि केले होते हहेी जाणवल.े पांडवांचा द्रपुदकन्येशी वववाह झाल्यामुळे 

द्रोण आवण पांडव यांच्यातील संबंध मात्र वनवश्चतच बदलल!े द्रोणाला जाणवले असणार कीं 

येथून पुढ ेकधी द्रपुदाशी युद्धप्रसंग आल्यास पांडव आपले नव्ह ेतर द्रपुदाचे समथवक असतील. 

द्रोण व पांडव यांच्यातील या बदललेल्या संबधंाची छाया यापुढ ेप्रत्येक प्रसंगीं जाणवते.  

पांडव वजवंत आहते आवण ते आता द्रपुदाचे जावई झाले आहते ह ेकळल्यावर 

भीष्मालाही जाग आली. त्याने पांडवाना हवस्तनाअपुराला बोलावून घेतले आवण राज्याचा 

वाटा ददला. मात्र हवस्तनापुरात न राहता खांडववन जाळून नवीन राजधानी बनवण्यास 

सांवगतले. हवस्तनापुरात धृतराष्ट्र व दयुोधन यांचेच राज्य रावहल.े भीष्म, द्रोण, ववदरु हहेी 

हवस्तनापुरातच रावहले. पांडवानी कृष्णाच्या मदतीने खांडववन जाळून इंद्रप्रस्थ ही नवीन 

राजधानी वसवली. तेथे त्यांचा उत्कषव झाला. कालांतराने युवधवष्ठराने राजसूय यज्ञ योवजला. 

जरासंध वध केला आवण इतर राजांची संमवत यज्ञाला वमळवली. यज्ञ पार पडल्यावर 

झालेल्या समारंभाला कौरव उपवस्थत होते. भीष्मही होता. द्रोणाचा उल्लेख नाही पण तोही 

असणारच. वशशुपालाने कृष्णाच्या अग्रपूजेला ववरोध केला, भीष्माचाही अद्वातद्वा बोलून 

अपमान केला. अखेर कृष्णाने त्याला मारल.े द्रोणाने पांडवाना ववरोध केला नाही पण 

त्यांच्या बाजूने काही केल्याचाही उल्लखे नाही. त्याने पांडवांच्या वाढत्या बळाची नोंद 

घेतली असणारच.  

दयुोधनाला पांडवांचा उत्कषव सहन झाला नाही. शकुनीच्या सल्ल्याने त्याने 

द्यूताचा बेत आखला व बापाची संमवत वमळवली. पुढील अनथव एकट्या ववदरुालाच 

जाणवला. युवधवष्ठर व पांडव आल्यावर अखरेच्या िणी आपल्याला शकुवनबरोबर खेळायचे 

आह ेह े त्याला कळल.े युवधवष्ठर आणी शकुनी यांच्यात द्यूत झाले तर काय होईल ह ेउघड 

होते पण भीष्मानेही ते थांबवण्याची आज्ञा ददली नाही. भीष्म स्वस्थ बसल्यावर द्रोणाने 

काही करण्याचा प्रश्नच नव्हता.  

अपेिेप्रमाण े युवधवष्ठर अनेक पण लागोपाठ हरला. भावांना आवण स्वतःला 

पणाला लावून हरल्यावर द्रौपदीला पणाला लावणे, मग वतचा भयानक अपमान व छळ ह े



सवव होत असताना भीष्मानेही ‘तंू दासी झालीस कीं नाही ह ेमला सागंता ंयेत नाही’ असा 

वववचत्र पववत्रा घेतला! द्रोणाने आपल्या एकेकाळच्या वमत्राच्या मुलीवर ओढवलले्या या 

प्रसंगीं काय केल?े काही नाही! त्याला आनंद झाला असेल असे म्हणवत नाही.  

अखेर धृतराष्ट्रानेच पुढील अनथव जाणून, पांडव व द्रौपदी याना सन्मानपूववक 

मुक्त करून, ‘झाले गेले ववसरून जा’ अस े म्हणनू परत जाण्यास सांवगतले. झालेल्या घोर 

अपमानांचा बदला घेण्याचा आज ना उद्या पांडव प्रयत्न करतीलच या धास्तीने दयुोधन व 

कौरवाना घेरल.े भीष्म आपली बाजू घेईल अशी त्याना खात्री नव्हती. त्यानी द्रोणाला 

साकड े घातल.े त्याना चार कठोर शब्दही न सुनवता द्रोणाने बेलाशक त्याना मदतीचे 

आश्वासन ददले अस ेमहाभारत म्हणते! अववश्वसनीय पण खरे आह!े  

पांडव पुन्हा परतून आल ेआवण आणखी एक डाव खेळले व हरले. त्याना १२ 

वषे वनवास व एक वषव अज्ञातवासासाठी वनात जावे लागले. पररणामी कॉरव-पांडवांमधल े

युद्ध १३ वषे टळल.े हा सवव काळ द्रोण हवस्तनापुरातच रावहला. १३ वषाांनंतर 

पांडवांबरोबर युद्ध होणार आवण पांडवांचे मुख्य समथवक द्रपुद व त्याचे बधंु, पुत्र ह ेअसणार 

ह े द्रोणाला ददसत होते. युद्ध टाळण्याचा कोणताही प्रयत्न द्रोणाने केला नाही. जणू 

द्रपुदाबरोबर एक अखेरचे युद्ध त्याला हवेच होते! 

अज्ञातवासाचे अखेरीस वत्रगतावच्या बेताप्रमाणे ववराटाचे गोधन लुटण्याच्या 

दयुोधनाच्या मोवहमेत द्रोण सामील झाला. अजुवन समोर आल्यावर, द्रोणानेच १३ वषे पुरी 

झाली कीं नाही ह े ववचारल ेभीष्माचा खलुासा त्यावेळी वा नंतरही, त्याने स्वीकारला वा 

नाकारलाही नाही! दयुोधनाने मात्र तो तेथेच नाकारला. अजुवनाने सवव कौरववीरांचा 

समाचार घेतला व त्याना पळवून लावल.े त्या युद्धप्रसंगी द्रोणाने फारस ेकाही केल ेनाही. 

पट्टवशष्य अजुवनाचा पराक्रम तो पाहत बसला.  

पांडव प्रगट झाल,े अवभमन्यूचा ववराटकन्येशी वववाह झाला, पांडवानी 

इंद्रप्रस्थाच्या राज्यावर आपला दावा दयुोधनाकड े केला. त्याने तो नाकारला. वाटाघाटी 

चालल्या. अखेरच्या प्रयत्नासाठी कृष्ण आला. तेव्हाही द्रोणाने दयुोधनाला ‘मी युद्धापासून 



अवलप्त राहीन’ असा धाक घातला नाही. युवधवष्ठराचा दावा द्रोणाने स्पष्टपणे स्वीकारला पण 

नाही वा नाकारलाही नाही! द्रपुदाबरोबरचे युद्ध त्याला टाळायचे नव्हतेच. केव्हातरी त्याला 

धृष्टदु्यम्नाबरोबर अंवतम युद्ध करणे भाग होते. युद्ध सरुू झाले तेव्हा भीष्माने सेनापवतपद 

स्वीकारले. कणव बाहरे रावहला. १० ददवस युद्धावर भीष्माने वनयतं्रण ठेवले. द्रोणाने 

वनकराचे युद्ध केल ेनाही. १० व्या ददवशी सवव प्रमुख रथीना ‘भीष्माचे संरिण करा’ अस े

त्याने म्हटल.े पांडवाना मारण्याचा द्रोणाचा हतुे नव्हताच. कदावचत थोड्या यदु्धानंतर समटे 

झाला तर त्यालाही तो बहुधा हवाच असले. १० ददवसाचे अखेर भीष्म कोसळला पण 

उत्तरायण लागेपयांत त्याने शरपंजरी पडणे पत्करल.े  

कणव आता युद्धात सामील झाला पण द्रोणाला दयुोधनाने डावलले नाही. 

द्रोणालाच सेनापवत केल.े कणावनेही तसाच सल्ला ददला होता. पांडवांचे मुख्य समथवक 

अजूनही पांचालच होते. त्याना तोंड दणे्याचे काम द्रोणालाच करायचे होते.  

सेनापवत म्हणून वनयुक्त झाल्यावर द्रोणाने दयुोधनाला त्याची काय इच्छा 

आह े अस े ववचारल.े दयुोधनालाही बहुधा आता यदु्ध संपल े तर हव े असावे, कारण त्याने 

द्रोणाला म्हटले कीं त्यानी युवधवष्ठराला पकडावे. द्रोनाने आश््य व आनंद व्य्क्त केला कीं 

दयुोधनाला युवधवष्ठराचा मृत्यु नको होता! दयुोधनाने खुलासा केला कीं युवधवष्ठराला मारले 

तर भीमाजुवन कोपून सववनाश करतील. त्यापेिा युवधवष्ठराला पकडले तर त्याला पुन्हा द्यूत 

खेळायला लावून पांडवाना कायमचे वनात पाठवतां येईल. द्रोणाने यवुधवष्ठराला पकडण्याचे 

कबूल केल ेमात्र ‘अजुवन उपवस्थत असेल तर ते शक्य होणार नाही, अजुवनाला इतरत्र अडवून 

ठेवलेत तर मी तुझा हतुे साध्य करीन’ असे त्याने दयुोधनाला म्हटल.े  

या बेतामध्य े  जर द्रोण यशस्वी झाला असता तर काय झाल े असते असा 

ववचार करतां येईल! युवधवष्ठराला पकडल ेतर पांडवांचे काय होणार ह ेस्पष्ट होते. पांडवाना 

मारणे ह ेकाही सोपे नव्हतेच तेव्हां त्यापेिा ते कायमचे राज्यवंवचत होणे कदावचत द्रोणाला 

उवचत वाटले असले!  



पररणामी ११ व्या ददवसापासून यदु्धहतुे बदलला! युवधवष्ठराला पकडण ेआवण 

त्यासाठी अजुवनाला इतरत्र अडकवणे हा मुख्य बेत ठरला. ह े पांडवांनाही कळलेच होते. 

पवहल ेदोन ददवस वत्रगतव राजा सुशमाव आवण त्याच्या बंधूनी अजुवनाला अडकवण्याचा प्रयत्न 

केला तरी ते पूणव साध्य झाल े नाही. अजुवनाने अडचणीच्या वेळी युवधवष्ठराला वाचवलेच. 

दयुोधनाला राग आला पण द्रोणाने पुन्हा स्पष्ट सांवगतले कीं अजुवन उपवस्थत असताना मी 

युवधवष्ठराला पकडू शकत नाही! त्याला दरू ठेवा! १३ व्या ददवशी पुन्हा वत्रगतावनी अजुवनाला 

अडवण्याचा वनवावणीचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन ददले. १३व्या ददवसाचे यदु्ध 

अनपेवितपणे वनणावयक ठरल.े  

महाभारत म्हणते कीं तेराव्या ददवशी वत्रगतव वीरानी अजुवनाला ददवसभर 

अडवून ठेवल.े नवल म्हणजे या सवव ददवसभराच्या अजुवन-वत्रगतव युद्धाचे वणवन अवघ्या चार 

श्लोकात उरकल ेआह!े आधीच्या ददवसाच्या यदु्धाचे वणवन अनेक पाने भरुन आह!े मला दाट 

शंका आह ेकीं या ददवशी अजुवन थकव्यामुळे वा जखमांमुळे ददवसभर यदु्धभूमीवर दफरकला 

नसावा!  

या ददवशी द्रोणाने दयुोधनाला आश्वासन ददले होते कीं आज मी एका तरी 

पांडवपिाच्या प्रमुख वीराचा अंत घडवीन. मात्र त्याने कौरवसेनेचा चक्रवू्यह रचला होता. 

त्याचे वणवन भेदण्यास अत्यंत कठीण असे केल ेआह ेह ेवणवन खरे तर बचावात्मक वू्यहाला 

लागू पडते. द्रोणाने स्वतःला या वू्यहापासून वगेळे ठेवले होते. त्याचा बेत युवधवष्ठराला 

पकडण्याचाच होता. ह ेअथावतच पांडवाना ठाऊक होते. या ददवशी पांडवानी अनपेवितपणे 

सुरवातीलाच द्रोणावर हल्ला केला. द्रोणाने आपला बचाव व्यववस्थत केला. चक्रवू्यह कोण 

भेदणार याचे उत्तर पांडवाना वमळत नव्हते.  

अजुवनाच्या अनुपवस्थतीत ते काम अवभमन्यूवर पडले. तो वू्यह तोडून आत 

वशरला व सवव कौरववीराना भारी पडत होता. अखेर द्रोणानेच सल्ला ददला कीं त्याच्या 

हातात धनुष्य आह ेतोवर तो हरणार नाही. काही करून ते तोडा. त्याप्रमाणे करून अखेर 

कौरवानी अवभमन्यूचा वध केला. द्रोणाला याचा आनंद झाला का? महाभारत काहीच 

म्हणत नाही! 



अजुवन नसूनही ददवसअखेरपयांत द्रोण युवधवष्ठराला पकडू शकला नाहीच! 

अवभमन्यु मारला गेला आवण या ददवसाचे यदु्ध संपले. अजुवनाला अवभमन्यु मारला गेल्याचे 

कळल े तेव्हां त्याने दसुरे ददवशी जयद्रथाचा वध करण्याची प्रवतज्ञा केली. कौरवाना ह े

कळल्यावर त्यानी कोणत्याही पररवस्थतीत जयद्रथाला वाचवायचे म्हणजे अजुवन स्वतःच 

प्रवतज्ञेप्रमाणे नष्ट होईल असे ठरवल.े १४ वे ददवशी द्रोणाने सवव भर जयद्रथाला 

वाचवण्यावर ददला होता. त्याला सवव कौरवसैन्याचे मागे ठेवले होते व सहा महावीराना 

ददवसभर अजुवनाला आव्हान दऊेन अडवून ठेवण्याचे काम ददले होते. त्याचा स्वतःचा बेत 

मात्र अजूनही युवधवष्ठराला पकडण्याचाच होता. द्रोणाचा दयुोधनाच्या आश्वासनावर 

ववश्वास असावा व जयद्रथाचा बळी दऊेन युद्ध संपवता येईल अशी आशा वाटली असावी 

कारण अजुवन अखरे यशस्वी होईलच ह े त्याला ठाऊक होते! मात्र ददवस अखेर होण्यापूवी 

जयद्रथ तर मारला गेलाच पण भीम आवण सात्यकी अजुवनाच्या मदतीला गेले असतांही 

एकट्या धृष्टदु्यम्नाने युवधवष्ठराचा बचाव केला. आता द्रोणासमोर त्याच्याबरोबर अंवतम युद्ध 

येऊन ठेपले होते! 

याआधीच्या प्रत्येक ददवशी सूयावस्ताबरोबर वा त्यानंतर थोड्या वेळाने युद्ध 

थांबत अस.े या ददवशी मात्र जयद्रथवधानंतर युद्ध चालूच रावहले ते सवव रात्रभर चालले. 

मध्यरात्री घटोत्कच मारला गेला. द्रोण युवधवष्ठराला पकडू शकला नव्हता आवण पांचालांचा 

जोर वाढतच होता. द्रोणाचा युद्धहतुे आता बदलला. आता पांचालांचा ववनाश त्याला 

करायचा होता. त्याने सवव कौशल्य व मोठी अस्त्रे वापरण्यास सरुवात केली. पहाटे थोडाकाळ 

थांबललेे यदु्ध सूयोदयानंतर पुन्हा चालू होऊन ददवस अखरेपयांत चालले. द्रोणाने चालवलेला 

संहार पाहून कृष्णाला काळजी वाटू लागली. तो पांडवाना म्हणाला कीं याला आवरला नाही 

तर ददवस अखरे तुमचे सवव समथवक मारले जातील! मग कृष्ण आवण भीम यानी एक कुरटल 

बेत ठरवला. भीमाने एक अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मारला व द्रोणाजवळ जाऊन वरचेवर 

‘अश्वत्थामा मलेा’ असे त्याला सांगंू लागला. द्रोण ववश्वास ठेवणार नाही आवण अखरेीस 

युवधवष्ठरालाच ववचारील ह े ठाऊक असल्यामलुे भीम-कृष्ण यानी त्याला पढवले होते. 

नाइलाजाने, जेव्हा द्रोणाने ववचारले ‘अश्वत्थामा मेला काय?’ तेव्हा युवधवष्ठराने ‘हो मेला, 



पण हत्ती’ असे उत्तर ददल.े शेवटचे शब्द मान वळवून उच्चारले. खोटे बोलणे टाळले. हतुे 

साध्य झाला. द्रोण ववमनस्क झाला. भीमाने पुन्हा त्याच्याजवळ जाऊन ‘तंू आमचा गुरु नव्ह े

तर वैरी आहसे, पुत्र मलेा, आता कशासाठी लढतो आहसे?’ अशी वनभवत्सवना केली. द्रोणाने 

द्रपुदाला व इतर अनेक पांचाल वीराना मारलेच होते. आता तो धनुष्य टाकून दऊेन रथात 

बसला. धृष्टदु्यम्नाने वेळ न दवडतां, अजुवन, सात्यकी यांच्या ओरडण्याकड ेदलुवि करून सरळ 

द्रोणाचा वशरच्छेद केला.  

सात्यकी आवण अजुवन ववरुद्ध भीम धृष्टदु्यम्न असा वादवववाद चालू रावहला पण 

अखेरीला द्रोणवध झालाच होता. युद्ध बदं झाल.े अजुवनाला द्रोणाशी अंवतम सामना करावा 

लागला नाही.  

द्रोणाला माहीत होते कीं अश्वत्थामा वचरंजीव आह े मग त्याने ववश्वास कां 

ठेवला? कदावचत त्यालाच आता युद्ध नकोसे झाले असले. आपल्याला गुरु मानणार्या 

पांडवानाही आता आपला मृत्यु, कसेही करून हवा आह ेह ेददसून आले होते. तेव्हा आता पुरे 

झाले असे त्याने बहुधा ठरवल.े  

धनुवेदाला वावहललेे एक आयुष्य अखेर सपंले.   

  



महाभारताबद्दल काही गैरसमजुती -  

 

काही शब्दप्रयोग आपल्या कानावर बालपणापासून पडत आलेले आहते आवण 

त्यामुळे ते खरेच आहते असे आपण गृहीत धरतो. पण त ेगैरसमजुतीवर आधारललेे असतात.  

 

‘हा सूयव व हा जयद्रथ’ –  

 

जयद्रथ वधाचे ददवशी कृष्णाने काहीतरी उपायाने काही काल सूयव ददसणार 

नाहीं असें केले. मग जयद्रथ ‘आपण आता ं वाचलो’ असें समजून गैरसावध झाला. कौरव 

वीरही गैरसावध झाल.े जयद्रथ अजुवनासमोर आल्यावर कृष्णाने सूयावसमोरचे आच्छादन 

अचानक काढून घेतले व अजुवनाला म्हटले ‘हा सूयव व हा जयद्रथ’ मग लगेच अजुवनाने 

जयद्रथाला बाण सोडून मारल.े अशी कथा बालपणापासून हरदास परुावणक आपल्याला 

सांगत आल.े आवण ती आपण खरी मानत आलो!  

महाभारतात असें काही नाहीं. प्रत्यिात काय घडले याचे ववस्तृत वववेचन मी 

पूवी केलेच आह.े अजुवनाने अखरेचा बाण मारून जयद्रथाचा वध केला तोपयांत तो स्वत:च्या 

रथावर बसून जमेल तसा अजुवनाचा प्रवतकार करत होता कृष्णाने अजुवनाला सावध केल ेकीं 

‘सूयव अस्ताला जाण्याची वेळ जवळ आली आह े तेव्हा वेळ फुकट घालवू नकोस. ’ मग 

अजुवनाने तो अखेरचा बाण सोडला व जयद्रथाचा वध केला. त्यानंतरही काही काळ युद्ध 

चालू रावहल ेव मग सूयावस्त झाला. ‘हा सूयव व हा जयद्रथ’ असें शब्द महाभारतात कृष्णाच्या 

तोंडी मुळीच आलेले नाहीत. आपल े गैरसमज मात्र पके्क असतात त्यामुळे यां शब्दांना 

सावहत्यात व व्यवहारातही अनेकदां स्थान वमळते.  

 

  



‘दवैायत्तं कुल ेजन्म मदायत्तं तु पौरुषम’् 

 

कणावच्या तोंडचे ह ेवाक्य फार प्रवसद्ध आह.े उत्तम कुलात जन्म न लाभलले्या पण असाधारण 

कतवबगारी अंगी असलेल्या अनेक व्यक्तीना या वाक्याने स्फूती ददली असले. ही उक्ती 

महाभारतात असणार अशी आपली ठाम समजूत असते. मात्र महाभारतात शोध ूगेल ेअसता 

ह ेवाक्य सापडत नाहीं! 

ह ेमहाभारतातील वचन नाहीच मग सापडणार कसे? ‘वेणीसंहार’ नावाच्या 

संस्कृत नाटकात कणव आवण अश्वत्थामा यांच्या कलहाचा एक जोरदार प्रवेश आह.े त्यात 

अश्व्तत्थाम्याने कणावला सतूपुत्र म्हणून वहणवल्यावर कणावने त्याला ह ेप्रत्युत्तर ददल ेआह.े पूणव 

श्लोक असा आह े– 

सूतोSवा सूतपुत्रोSवा यो वा को वा भवाम्यहम ्| 

दवैायत्तम् कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम् || 

 

 

 

  



भारतीय युद्धाचे वेळीं अवभमन्यु काय वयाचा होता? 

 

हा प्रश्न ववचारला असतां महाभारताशी कमीजास्त पररचय असलेल्या 

बहुतेकांचे उत्तर १७-१८ वषाांचा नवतरुण होता असें येईल. पण हें बरोबर आह े का? 

थोडासा ववचार केला तर लिात येईल कीं हें शक्य नाहीं. पहा बरें! अवभमन्यूच्या 

जन्मानंतरच द्रौपदीच्या पांच पुत्रांचा जन्म झाला असें महाभारतच म्हणते. अथावतच 

द्रौपदीचा सवावत लहान पुत्र (सहदवेाचा) अवभमन्यूपेिा ७-८ वषाांनी तरी नक्कीच लहान 

होता. राजसूय यज्ञाचे वळेी द्रौपदी अगदीच लेकुरवाळी होती असें महाभारत म्हणत नाही, 

म्हणजे हा पुत्र २-३ वषाांचा तरी झाला होता अस ेमानणे भाग आह ेम्हणजे अवभमन्यु वनदान 

१० वषाांचा झाललेा होता! राजसूय यज्ञानंतर काही मवहन्यांचा काळ दयुोधनाचे व शकुनीचे 

कुरटल बेत ठरून व धतृराष्ट्राची त्याला मान्यता वमळण्यात गेला. मग द्यूत झाल े आवण 

त्यानंतर १२ वषे वनवास व १ वषव अज्ञातवासात गेले. अजुवन प्रगट झाला तेव्हा ग्रीष्म ऋतु 

चालू होता असे भीष्माने स्पष्ट म्हटलले े आह.े त्यानंतर कार्णतक अमावास्येपयांतचा काळ - 

सहा मवहने - कृष्णवशष्टाईपयांत व युद्धाला सरुवात होईपयांत गेला. तेव्हा युद्धाचे वेळी 

अवभमन्यु कमीतकमी २४ वषाांचा नक्कीच झाला होता. द्रौपदीचे सवव पतु्र यदु्धात लढल ेहोते 

व शेवटच्या ददवशी अश्वत्थाम्याकडून मारले गेले. त्या सवावना भीष्माने रथी ठरवल ेहोते. 

द्रौपदीचा सवावत लहान पुत्र युद्धात सक्रीय भाग घेत होता तेव्हां तो १७-१८ वषाांचा तरी 

असला पावहजे हहेी अवभमन्यूच्या वयाशी व दोघांच्या वयातील फरकाशी जुळते. 

अज्ञातवासात ववराटाची कन्या अजुवनापाशी नृत्य वशकत होती व ती लहान होती असा 

उल्लखे असल्यामुळे (वतने आपला भाऊ उत्तर याला कौरवांची उची वस्त्रे मला बाहुल्या 

करण्यासाठी घेऊन य े अस े म्हटल े होते व अजुवनाने कौरववीरांचा पराभव केल्यावर 

उत्तराकडून तस े करून घेतले) आवण वतचा अवभमन्युशी अज्ञातवास सपंल्यावर लगेचच 

वववाह झाला तेव्हा तोही नवतरुण - १८ वषाांचा - होता असा गैरसमज आपण करून घेतो! 

पण तो गैरसमजच! प्रत्यिात द्रौपदीचा सवावत लहान पुत्र १७-१८ वषाांचा व अवभमन्यु २४-

२५ वषाांचा होता ह ेखरे! 

 

  



धृतराष्ट्राला युद्धदशवन 

 

कौरव-पांडव युद्ध सुरू होण्यापूवी धृतराष्ट्राला, आपल्याला युद्धवाताव कशा 

कळतील अस ेवाटत होते. संजयाला ददव्य दवृष्ट दऊेन कृष्णाने त्याला धृतराष्ट्राशेजारीच बसून 

सवव यदु्ध पाहता येईल असे केल ेव मग संजयाने ’आंखों दखेा हाल’ धृतराष्ट्राला रोजच्या रोज 

सांवगतला अशी समजूत असते. कृष्णाने कौरवदरबारात ववश्वरूपदशवन घडवल े तेव्हां 

धृतराष्ट्राला व गांधारीला ते ददसावे म्हणून ददव्य दवृष्ट ददली होती (खरेखोटे दवे जाणे) 

त्यामुळे अशी समजूत होते.  

प्रत्यिात ददव्यदवृष्ट व्यासानी ददली होती आवण धृतराष्ट्राला नव्ह े तर 

संजयाला ददली होती असे महाभारतात म्हटले आह.े मात्र १८ ददवसांच्या युद्धवणवनांत काही 

वेळा संजय स्वत: यदु्धभूमीवर होता असा स्पष्ट उल्लखे आह.े यदु्धवणवनही १८ ददवसांचे 

अलगअलग नसून चार सरळ भागात आह.े पवहला भाग भीष्मपतनापयांतच्या दहा 

ददवसांचा, मग दसुरा भाग द्रोणवधापयांतच्या पांच ददवसांचा, वतसरा भाग 

कणववधापयांतच्या दोन ददवसांचा व अखेरचा भाग शेवटच्या ददवशी शल्यवध व दयुोधन-

भीम गदायुद्ध झाले तोपयांतचा असे चार भागात युद्धवणवन संजयाने धृत्रराष्ट्राला ऐकवलेल े

आह.े  

संजयाचे वणवन तो स्वत: सवव घटना पाहत असल्याप्रमाण े आह.े ददव्यदवृष्ट 

वगैरे अद्भुत कल्पना सोडून ददल्या तर अस े मानावे लागते कीं हल्ली युद्धात जस े

वातावहराना वा टी. व्ही. ला वा रेड-क्रॉसला संरिण असते तस ेसंजयाला असावे व त्यामुळे 

त्याला युद्धभूमीवर सववत्र दफरतां येत होते व घटना पाहतां येत होत्या. त्यामुळे त्याचे वणवन 

प्रत्यिदशी झाल े आह.े चार महत्वाच्या टप्प्यांवर यदु्धभूवम सोडून धतृराष्ट्रापाशी परतून 

त्याने झालेल्या घटना वर्णणल्या आहते. तेव्हा ददव्यदवृष्ट ही एक गैरसमजूतच! 

 

  



नरो वा कंुजरो वा। 

ह ेआपण बाळपणापासून ऐकत आलो. अस ेखोटे वाक्य बोलल्यामुळे चार बोटे 

अधांतरी चालणारा युवधवष्ठराचा रथ पंक्चर होऊन जवमनीवर टेकला अशीही हरदासी कथा 

आपण ऐकत आलो. पण महाभारतात असे वाक्यच नाही!  

हा उलगडा मलाही हल्लीच वाचलेल्या श्री. जातेगांवकर यांच्या एका पुस्तकावरून झाला.  

भीष्मपतनानंतर द्रोण सेनापवत झाला व चौथ्या ददवशी जयद्रथवध झाल्यावर पांचव्या 

ददवशी द्रोण फार त्वेषाने युद्ध करू लागला व त्या ददवशी पांडव व पांचाल यांचा ववध्वंस 

त्याने आरंभला. तो कोणालाच, अजुवनाला दखेील आवरेना. कृष्णाने अखेर पांडवांना सावध 

केले कीं असेच युद्ध चालले तर ददवस अखेर तुम्ही पूणव नष्ट व्हाल. तेव्हां काहीही करून याला 

युद्धत्याग करण्यास उदु्यक्त केल ेपावहजे. कृष्ण व भीमाने एक कुरटल बते ठरवला. भीमाने 

प्रथम एक अश्वत्थामा नावाचा हत्ती मारला आवण द्रोणापाशी जाऊन ’अश्वत्थामा हत:’ अस े

पुन्हापुन्हा त्याला म्हणाला! आपला पुत्र मारला गेला यावर द्रोणाचा ववश्वासच बसेना पण 

पुन्हापुन्हा ऐकल्यावर खात्री करून घेण्यासाठी तो युवधवष्ठरापाशी आला. असे होईल याची 

कल्पना असल्यामुळे कृष्ण व भीम यानी युवधवष्ठराला ववनवले होते कीं ‘तंू होय म्हण!’ 

भीमाने त्याला सांवगतले कीं मी अश्वत्थामा हत्ती खरोखरीच मारला आह.े असत्य बोलण्यास 

युवधवष्ठर सहजीं तयार होणेच शक्य नाही याची कृष्ण व भीमाला भीवत होती. पण हत्ती कां 

होईना, अश्वत्थामा मारला गेला आह े या आधारावर युवधवष्ठराने मनाशी तडजोड केली 

आवण द्रोणाने जेव्हां ववचारले कीं ’कक अश्वत्थामा हत:? ’, तेव्हा जबाब ददला ’हत:, कंुजर:’ ! 

जबाब दतेाना कंुजर: हा शब्द हळू व तोंड चुकवून उच्चारला जेणेकरून तो द्रोणाला ऐकू जाऊ 

नये! 

द्रोणाला युवधवष्ठराचा ’हत:’ एवढाच शब्द ऐकू गेला व त्याचे मनोधैयव खचले. 

काही काळाने त्याने धनुष्य खाली ठेवले आवण मग त्याचा वध झाला. कृष्ण-भीमाचा हतूे 

साध्य झाला पण खोटे बोलल्याचा डाग युवधवष्ठराला लागला नाहीं! कारण ‘हत:, कंुजर:’ ह े

सत्यच होते! त्याने ‘नरो वा कंुजरो वा’ म्हटल ेअसते तर ते मात्र असत्य भाषण ठरल ेअसते 

कारण युवधवष्ठराला नर अश्वत्थामा मारला गेललेा नाहीं ह े पके्क ठाऊक होते! कृष्ण आवण 

भीम खरे हुशार म्हटल े पावहजेत. आपल्याला पावहजे ते त्यांनी युवधवष्ठराकडून बरोबर 

वदवून घेतले! आपण मात्र अजूनही ‘नरो वा कंुजरो वा’ म्हणत असतो! पण तो गैरसमजच! 



सौभद्र नाटक 

 

’सौभद्र’ ह ेमराठीतील एक गाजलेले व सदा लोकवप्रय नाटक आहे. अजूनही 

कधीतरी त्याचे प्रयोग होतात. नाटकाची अन त्यातील पदांची मोवहनी अजून कायम आह.े 

मात्र या नाटकामुळे एक मोठा गैरसमज वनमावण झाला आह े ज्याला महाभारतात काही 

आधार नाही! 

नाटकातील कथानकाप्रमाणे अजुवन-सुभद्रा यांचे बालवयापासून परस्पर प्रेम 

होते, अजुवन तीथवयात्रेला गेलेला असताना बलराम सुभद्रा दयुोधनाला द्यायचे ठरवतो, सभुद्रा 

हवालददल होते, अजुवनाचा ठावरठकाणा नसल्यामुळे कृष्णालाही काय करावे सुचत नाही. 

पण मग अजुवन तीथवयात्रवेनवमत्तने भटकत द्वारकेच्या जवळ आल्याचे कृष्णाला कळते व मग 

अनेक गमतीचे बेत रचून अखेर कृष्ण सुभद्र-अजुवनाचा वववाह घडवून आणतो! नाटकाची 

रचना सुरेखच आह े यात शंकाच नाही! मात्र महाभारतात असे काही नाही! 

महाभारताप्रमाणे अजुवन सुभद्रा यांचे बालवयापासून काही ’रहस्य’ नव्हते. कधी गाठभेट 

झाल्याचेही उल्लखे नाहीत. पांडव कृष्ण-बलराम यांची प्रथम प्रत्यि भेट द्रौपदीच्य़ा 

स्वयंवर-मंडपात झालेली वर्णणली आह.े पांच पांडवांचे द्रौपदीशी वववाह झाले, मग त्यानी 

खांडवप्रस्थ वसवून तेथ े राज्य करण्यास सरुवात केली. अजुवनाने युवधवष्ठर-द्रौपदी याचा 

एकांतभंग केला म्हणून पांडवांनी स्वत:च केलेल्या वनयमाप्रमाणे त्याला तीथवयात्रेला जावे 

लागल.े (माझ्या मते, ‘स्वयंवराचा पण मी चजकला, मात्र द्रौपदी पाचांची पत्नी झाली आतां 

युवधवष्ठर, भीम यांच्या नंतर ज्येष्ठता क्रमाने ती माझ्या वाट्याला येणार कधी?’ असा वैताग 

येऊन त्याने रस्ता सुधारला व आपली सोय पावहली!) त्याने ब्रह्मचयव पाळावे अशीही अट 

खरे तर होती पण त्याने ते मुळीच पाळले नाही! उलुपी, वचत्रांगदा अशी एकेक ‘प्रकरण’े 

करीत तो काही काळाने द्वारकेला आला. यादव समुदायात सुखाने काही काळ काढत 

असताना कृष्णासमवेत असताना एकदा सुभद्रा त्याचे नजरेस पडली. त्याने कृष्णाला 

ववचारले ‘कोण रे ही?’ कृष्णाने म्हटल े ‘अरे ही माझी सावत्र बवहण सुभद्रा’  

अजुवनाचे मन सुभद्रवेर गेलेल ेओळखून कृष्णाने ववचारले की ‘ही तुला आवडली आह ेकाय?’ 

अजुवनाने कबूल केल्यावर कृष्णाने सल्ला ददला की ‘वहचा आतां वववाह करावयाचा आह ेपण 

स्वयंवर योजले तर तेव्हा ही कोणाला वरील याचा काय भरवसा? तू वहला संधी पाहून 



पळवून ने. िवत्रयाना मुलगी पळवून नेऊन केलेला ‘रािस वववाह’ शास्त्रसंमत आह.े ’  

मग योग्य संधी पाहून अजुवनाने सुभद्रलेा रथात घालून पळवून नेले! सवव यादव वीर रागाने 

खवळून जाऊन युद्धाला तयार होऊ लागले पण कृष्ण ‘थंड’ बसललेा पाहून बलरामाने म्हटल े

कीं ‘अरे त्या कृष्णाचे काय मत ते तरी ववचारा. ’ तेव्हा कृष्णाने सल्ला ददला ‘युद्धाला उभ े

राहण्यापूवी जरा ववचार करा. गाठ अजुवनाशी आह,े कोणा सोम्यागोम्याशी नव्ह.े वनभाव 

लागला नाहीं म्हणजे अब्रू जाईल. अजुवनापेिा चांगला पती सभुद्रलेा वमळेल काय?  तेव्हा 

झाले आह ेते चांगलेच आह.े दोघाना बोलावून आणून सन्मानाने त्यांचा वववाह करून द्यावा 

आवण यादव-पांडवांचे सख्य साधावे. ’ ह े सवाांना पटले व तसेच झाले. या सवव कथेत 

दयुोधनाचे नाव कुठेच आलेल ेनाहीं. 

तेव्हा सौभद्र नाटक छानच आह.े पण महाभारताबद्दल तो एक मोठाच 

गैरसमज! 

 

 

कणव-शल्य  

शल्य हा महारथी, मोठ्या मान्यवर घराण्याचा राजा व त्याचा एक वगेळाच 

लौदकक म्हणजे तो सारथ्यकमावमध्ये अवतशय कुशल होता व त्याचा त्याला फार अवभमान 

होता. सारथ्य ह ेसूतांचे काम पण अनेक िवत्रय राजे त्यात तरबेज होते. नलराजा, ऋतुपणव, 

ही नावे पूवीच्या काळची पण खुद्द श्रीकृष्ण व अजुवन हेही प्रख्यात होते. दयुोधन जेव्हा 

शल्याला यदु्धापूवी भेटला व त्याला आपल्या पिाला वळवून घेतल े तेव्हा शल्याने त्याला 

ववचारले कीं तुझी काय अपेिा आह.े नवल म्हणजे दयुोधनाने त्याला म्हटल ेकीं 'तंू माझा 

सेनापवत हो!’ आपल्या पिात भीष्म, द्रोण, कणव असताना त्याना बाजूला सारून शल्याला 

तो सेनापवत कसा करणार होता? कदावचत भीष्मद्रोण युद्धवनवृत्त तर राहणार नाहीत ना 

अशी त्याला शंका असावी. तस े झालेच तर सनेापवतपदाचा भार शल्यावर ठेवून कणावला 

अजुवनाशी टक्कर दणे्यासाठी मोकळे ठेवाव ेअसा त्याचा ववचार असले! पांडवानी, धृष्टदु्यम्नाला 

सेनापवत केले आवण भीम-सात्यकी-अजुवनाला मोकळे ठेवले होते. प्रत्यिात भीष्म व द्रोण 



यानी १५ ददवस सेनापवतपद साभंाळले. १६ व्या ददवशी शल्याने सेनापवतपदाचा आग्रह न 

धरता, उदार मनाने ‘कणावला सेनापवत कर, तोच आपली ढासळती बाजू सावरू शकेल’ असा 

सल्ला दयुोधनाला ददला. कणावने एक अवघड पेच दयुोधनापुढे टाकला. ‘अजुवनाचे सारथ्य 

खुद्द कृष्ण करतो आह,े तेवढ्या लायकीचा सारथी मला नसल्यामुल ेमाझी बाजू लंगडी पडते 

तेव्हा कृष्णाच्या बरोबरीचा सारथी आपल्या पिात एकच आह ेतो म्हणजे शल्य. त्याला तू 

गळ घाल!’ खरे तर शल्य हा स्वतः महारथी होता त्याला सारथ्य करावयास सांगण्याने एक 

महारथी प्रत्यि युद्धातून बाजूला पडणार होता. कौरव पिाचे अनेक जण मारल ेगेल्यामुळे ह े

योग्य नव्हते. तरीही कणाववर ववसंबून, दयुोधनाने शल्याला ववनंवत केली! शल्याच्या 

वाट्याला सेनापवतपदाऐवजी सारथ्य आल!े तरीही ‘कणाव, तंू मला कृष्णाच्या बरोबरीचा 

सारथ्यकुशल मानतोस हा माझा मोठाच सन्मान आह’े असे म्हणून त्याने संमवत ददली! मात्र 

मी िवत्रय राजा व कणव हा अखरे सूतपुत्रच तेव्हां सारथ्य करताना मी काहीही बोललो तरी 

कणावने ते मुकाट्याने ऐकल ेपावहजे एवढीच अट घातली व नाइलाजाने दयुोधन-कणावने ती 

मानली! १६व्या यदु्धददवशी सारथ्याला सुरवात करताना शल्य-कणावमध्य े बरीच अश्लाघ्य 

वादावादी झाली. ती प्रविप्त आह ेअसेही मानले जाते. उलट शल्याने कणावची उदार मनाने 

भरपूर स्तुवत करून ‘दयुोधनाचे मनोरथ तंूच पूणव करू शकतोस तर तें तंू कर’अस ेम्हटले. दोन 

ददवस उत्तम सारथ्य करून कणावला अपेवित असलले े कौशल्य दाखवले. दसुर् या ददवशी 

सायंकाळी अजुवन-कणव आमनेसामने येऊन जोरदार यदु्ध सुरू असताना. कणावच्या रथाचे चाक 

भूमीत रुतल.े गैरसमज असा आह ेकीं कणावने शल्याला म्हटल ेकीं ‘तंू खालीं उतरून खटपट 

करून ते सोडव. ’ मात्र 'मी मूधाववभवषक्त राजा आह ेतेव्हां मी ह ेकरणार नाहीं, तंूच खालीं 

उतर. ’ असे शल्याने त्याला वझडकारल.े त्यामुळे कणावला धनुष्य टाकून खालीं उतरावे 

लागल.े मात्र प्रत्यिात, कणावने शल्याला अस े म्हटल्याचा व शल्याने नाकारल्याचा उल्लखे 

महाभारतात मुळीच नाही. हा एक गैरसमजच आह.े मात्र कणव शल्याला ववनवण्याच्या वा 

नकार ऐकण्याच्या भानगडीत पडलाच नाही. चाक बाहरे काढण्याची खटपट कणावला 

स्वतःच खाली उतरून करावी लागली. कृष्णाने अजुवनाला स्पष्टपण े म्हटल े कीं 'प्रबळ शत्र ु

अडचणीत आलेला असताना त्याला सवलत दणे्याचा अडाणीपणा करंू नको! शहाण ेलोक 

असे करीत नाहीत. ' अजुवनाने ते ऐकले व जमेल तसा प्रवतकार अखरेपयांत करतच असलले्या 

कणावचा वध केला.  



 

सुईच्या अग्रावर  

पांडवानी अज्ञातवास संपल्यावर आपल्या राज्याची मागणी केली ती 

दयुोधनाने धुडकावून लावली. मग दतूांची दवेघवे, आरोप प्रत्यारोप होऊन तोडगा वनघेना 

तेव्हा खुद्द कृष्ण पांडवांतफे कौरव दरबारात आला व त्याने पांडवांतफे राज्याची मागणी 

केली. अनेकांनी समजावूनही दयुोधनाने कृष्णाने केलेल े सवव आरोप नाकारून पांडवानी 

अज्ञातवास पुरा केललेा नसल्यामुळे राज्य मागण्यापूवी त्यानी अटीप्रमाणे पुन्हा बारा वषे 

वनवास भोगावा अस े म्हटले. युवधवष्ठराने युद्ध टाळण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून 

कृष्णाबरोबर कमीतकमी पांच गावे तरी द्यावी असा वनरोप पाठवला होता. ती मागणीही 

दयुोधनाने नाकारली व त्यावेळी त्याने ‘मी वजवंत आह े तोवर सुईच्या अग्रावर राहील 

एवढीही भूवम दणेार नाही’ असे म्हटल.े ह ेत्याने प्रथमच स्पष्टपण ेम्हटले अशी समजूत असते. 

मात्र तस े नाही! धृतराष्ट्रातफे संजयाला चचेच्या पवहल्याच फेरीत पांडवांकड े त्यांच्या 

मागणीला उत्तर दणे्यासाठी पाठवल े गेल े होते. त्याने धृतराष्ट्राचा शहाजोग वनरोप 

युवधवष्ठराला ददला कीं ‘सामोपचाराने दयुोधनाने राज्य ददले तर घ्या पण नाही ददले तरी 

युद्ध करंू नका कारण यदु्धामुळे कुलिय होईल व त्याला तुम्ही जबाबदार व्हाल!’तो 

पांडवांकडील एकूण यदु्धतयारी पाहून आल्यावर धृतराष्ट्राने त्याचेजवळ सवव मावहती 

बारकाईने ववचारून घतेली. पांडवानी व त्याचं्या सवव साथीदारानी संजयातफे जोरदार 

प्रत्युत्तर धाडल े होते कीं मुकाट्याने अध े राज्य द्या नाहीतर घोर पररणामाना सज्ज व्हा. 

धृतराष्ट्राची घाबरगंुडी उडून त्याने दयुोधनाला पुन्हापुन्हा समजावले कीं आपल्याकडील 

भीष्मद्रोणादद कोणीही प्रमुख वीर यदु्धोत्सुक नाही. तेव्हां शम करणेच बरे. तेव्हां दयुोधनाने 

वपत्याला दोन गोष्टी स्पष्ट केल्या. एक म्हणजे ‘माझा खरा भरवसा मी स्वतः, दःुशासन व 

कणव या वतघांवरच आह.े ’ व दसुरे, ‘काही झाल ेतरी सुईच्या अग्रावर राहील एवढी भूवमही 

मी वजवंत असेपयांत मी पांडवाना दणेार नाही. ’ तेव्हा दयुोधनाची भूवमका प्रथमपासूनच 

स्पष्ट व ठाम होती आवण कृष्णवशष्टाईचे वेळी त्याने वतचा पुनरुच्चार केला इतकेच. पांडवानी 

पांच गावांवर समाधान मानण्याचा उपयोग कधीच होणार नव्हता व वशष्टाई ववफलच 

व्हायची होती.  

 



 

द्रोणाचायावचे वय.  

 

द्रोणाचायावचा उल्लेख नेहमेी भीष्माचे जोडीने, भीष्म-द्रोण असा होत 

असल्यामुळे ते वयाने वरोबरीचे असाव ेअसा चटकन समज होतो. मात्र तस ेनव्हते. भीष्म ह े

कौरवपांडवांचे नात्याने आजोबा, पण प्रत्यिात पणजोबा शोभतील एवढे मोठे होते. कारण 

सत्यवतीने शंतनूशी वववाह केला तेव्हा दवेव्रत, म्हणजे भीष्म, स्वतःच तरुण वयाचा होता. 

त्यामुळे कौरवपांडवांचा आजोबा, वववचत्रवीयव हा भीष्माचा, नात्याने भाऊ खरा, पण वयाने 

मुलगा शोभला असता. द्रोणाचायव ह े कौरवपांडवांचे गुरु. त्यांचा पुत्र अश्वत्थामा हा 

कौरवपांडवांच्याच वयाचा होता व त्यांच्याबरोबरच वपत्यापाशी धनुवेद वशकला. तेव्हां 

द्रोणाचायव ह ेकौरवपांडवांचे वडील शोभतील अशाच वयाचे होते. धृतराष्ट्र, ववदरु, द्रोण, कृप 

(अश्वत्थाम्याचा मामा) व द्रपुद – हा तर द्रोणाचा सहाध्यायी - ह ेसाधारण एकाच वयाचे 

म्हणतां येतील. त्यामुळे भीष्म या सवाांच्या दोन वपढ्या आधीचा व म्हणनू त्यांचेपेिा ४५-

५० वषावनी मोठा असला पावहजे. भारतीय युद्धाचे वेळी दयुोधन, दःुशासन, युवधवष्ठर, भीम, 

अजुवन, कृष्ण, अश्वत्थामा ह ेसाधारण ५५ ते ६० वयाचे, कणव त्यांचेपेिा ७-८ वषाांनी मोठा, 

द्रोण, द्रपुद कृप ह े७० ते ८० वयाचे तर भीष्म १२५ वषाांचा असावा असा तकव  करतां येतो. 

द्रोणपवावत एके रठकाणी स्पष्ट उल्लखेही आह ेकीं द्रोण ८४ वषे वयाचा असूनही तरुणाप्रमाण े

जोमाने लढत आह.े भीष्म-द्रोण असा जोडीने उल्लेख नेहमेी होत असल्यामुळे ते समकालीन 

असल्याचा उगीचच गैरसमज होतो. पण ते खरे नाही! 

कृष्ण फारतर ६५ वषाांचा होता व युद्धानंतर ३६ वषे जगला म्हणजे त्याचे 

आयुष्य जास्तीत जास्त ११० वषे अस ेम्हणता येईल.  

 

  



महाभारतातील स्फुट प्रकरणे  

 

या लखेात आता काही स्फुट प्रकरणांचा परामषव घ्यावयाचा आहे. यांत काही 

नवीन वा आजच्या काळाला ससुंगत अशा गोष्टी नजरेला आल्या त्याबद्दल वलहावयाचे आह.े  

अिौवहणी : 

भारतीय यदु्धात अठरा अिौवहणी सैन्य दोन्ही पि वमळून लढले. बहुतेक सवव 

राजांनी एकेक अिौवहणी सैन्य आणल े होते. कृष्णाने आपल े तीन कोरट गोपालांचे सैन्य 

दयुोधनाला ददल ेहोते. मात्र कौरवांच्या अकरा अिोवहणी सैन्याच्या मोजदादीत ह ेकृष्णाचे 

सैन्य अवजबात मोजललेे ददसत नाही.  

एक अिौवहणी म्हणजे काय याचा पूणव खलुासा ददलेला आह.े १ रथ, १ हत्ती, 

३ घोड ेव ५ पायदळ सवैनक वमळून १ पवत्त होते. ३ पवत्त म्हणजे एक सेनामुख व त्यानंतर 

३-३ च्या पटीत गुल्म, गण, वावहनी, पृतना, चमू, अनीदकवन व अिौवहवण असे कोष्टक 

ददलेले आह.े एकूण एका अिौवहणीत २१८७० रथ, वततकेच हत्ती, ६५६१० घोड े व १, 

०९, ३५० पायदळ समाववष्ट होत. नवल म्हणजे, आजही ३ सैवनक म्हणजे एक गू्रप, ३/४ 

गू्रपचा एक सेक्शन, मग त्याच पटीत प्लॅटून, कंपनी, बटावलयन, वब्रगेड, वडववजन, कोअर 

अशीच व्यवस्था असत!े मधल्या काळात, युरोवपयन, मुघल, मराठे वा इतरांच्या सैन्याचीही 

अशीच व्यवस्था असे काय?  

अिौवहणीतील रथ व हत्ती यांची तुलना टॅंक, आर्टटलरी (तोफखाना) 

यांच्याशी होईल. घोडदळाची जागा आता वचलखती वाहनानी घेतली आह.े काही 

पायदळाच्या वडवव्हजन्स, आर्टटलरी वडववजन्स, आमवडव वडवव्हजन्स एकत्र करून बनणार् या 

आमीची अिौवहणीशी तुलना करता येईल. अशा दकत्येक आमी गू्रप दसुर् या महायुद्धात 

दोन्ही पिांतफे लढले. एकेका राजाचे एक अिौवहणी सैन्य चतुरंग व स्वयंपूणव होते.  

अठरा अिौवहणी सैन्य म्हणजे एकूण २५ लाख माणस ेएवढ्याशा कुरुिते्रावर 

कशीं लढलीं असतील? दसुर् या महायुद्धात काही शहरांसाठी झालेल्या यदु्धात, उदाहरणाथव 

स्टावलनग्राड, मॉस्को वगैरे, दोन्ही पिांकडून सात आठ लाख सैन्य लढल ेपण तीं यदु्धिते्रे 



खूप ववस्तृत होतीं. भारतीय इवतहासातील मोठ्या लढायांत, उदा. तावलकोट, पावनपत 

वगैरेत ४-५ लाखांवर मजल गेली नव्हती. तेव्हां महाभारतांतील आकडवेारी खूप 

अवतशयोक्त म्हटली पावहजे.  

 

उपररचर वसूची कथा : 

उपररचर नावाचा एक धमवशील राजा होऊन गेला. आपल्या उग्र तपश्चयेने हा 

एक ददवस इंद्रपदाला योग्य होईल या भीतीने दवेांनी त्याला तपश्चयेपासून परावृत्त केले. 

इंद्राने त्याला, ’तंू पृथ्वीवर वनत्य तत्पर राहून धमवपालन व धमावचा प्रवतपाळ कर, चेदद दशे 

चजकून तंू त्याचा राजा हो’ असे सांवगतले. आपलें स्फरटकाचे गगनववहारी ववमान त्याला 

ददले व वैजयंती माळ ददली. आपली वनत्य आठवण रहावी म्हणून सज्जनाम्चा प्रवतपाळ 

करणारी एक कळकाची काठी त्याला ददली. इंद्राचा मान राखण्यासाठी संवत्सराच्या 

शेवटच्या ददवशी उपररचर राजाने ती काठी जवमनीत रोवली व वतची पूजा केली. दसुरे 

ददवशी या काठीवर शेल्यासारखे एक वस्त्र बांधीत व वतची पूजा करीत. ही काठीची पूजा 

म्हणजे इंद्राचीच पूजा होय.  

या कथेतील रूपके मला उलगडली नाहीत पण यांत गुढीपाडव्याच्या प्रथेचे 

मूळ स्पष्ट ददसते. मात्र आजकाल गुढीपाडव्याच्या प्रथेच्या या मूळ कथेचे स्मरण फारस े

कोणाला नाही! गुढीला आपण शावलवाहनाच्या ववजयाचे प्रतीक मानतो. इंद्रपूजा मानत 

नाही.  

व्यासांची माता सत्यवती ही या उपररचर वसचूी धीवर स्त्रीपासून झालेली 

कन्या होय. महाभारतात सत्यवती ही धीवरांना मत्स्यीच्या पोटांत वमळाली व त्यांनी वतला 

राजा उपररचराकड ेनेऊन ददले असे म्हटले आह.े मत्स्यीच्या पोटात एक बालकही वमळाला 

होता. मात्र राजाने मुलाला ठेवून घेतले व कन्येला धीवरालाच दऊेन ’तंूच वहचा सांभाळ 

कर’ अस ेसांवगतल!े पुत्र पुढे मत्स्य दशेाचा राजा झाला. ती मत्स्यी एक शावपत अप्सरा होती 

असे महाभारत म्हणते व ती उपररचराच्या वीयावपासून गभववती झाली असेंही म्हणतें! याचा 

सरळ अथव धीवर स्त्रीला राजापासून हीं दोन अपत्ये झाली असाच घेतला पावहजे. राजाने 

कन्येला कां स्वीकारले नाही याबद्दल महाभारत गप्प आह.े राजा जनकाने व द्रपुदाने शेतात 



व यज्ञात वमळालेल्या (कोणापासून झालले्या?) कन्या सीता व द्रौपदी यांचा स्वीकार केला व 

त्याना राजकन्या म्हणूनच वाढवले ह ेववषेश! ते भाग्य सत्यवतीला वमळाले नाही.  

 

वशष्यांची परीिा. 

आददपवावमध्ये धौम्य ऋवष व त्यांचे तीन वशष्य यांची एक छोटीशी कथा आह.े 

ववद्या दणे्यापूवी धॊम्यांनी आपल्या आरुणी, उपमन्यु व वेद या तीन वशष्यांची कठोर परीिा 

घेतली. शेतात वशरणारे पाणी अडवण्यासाठी बांध घालण्याचे काम आरुणीला सांवगतले. 

त्याला ते जमेना तेव्हा बांधातील भगदाड अडवून तो स्वत:च झोपून रावहला. (आपल्या 

शरीराचाच बांध केला. ) तो बराच वेळ ददसेना तेव्हा त्याला शोधत गुरु स्वत: शेतात आल े

व त्यानी आरुणीला जोरात हांक मारली तेव्हा तो बांधातून उठून आला. त्याने धोका 

पत्करून केललेें आज्ञापालन पाहून गुरु प्रसन्न झाले व मग त्याला ववद्या ददली.  

दसुरा वशष्य उपमन्य.ु त्याला गुरे राखायला पाठवीत पण काही खावयास वमळत नसे. तो 

गायींचे दधू प्यायचा. वासरांच्या वाटच ेदधू तंू वपऊं नको असे त्याला गुरु म्हणाले. मग तो 

फक्त फेस प्यायचा. त्यालाही गुरूनी बंदी केली. मग उपासमार झाल्यामुळे त्याने एकदा ं

रुईचीं पाने खाल्ली> त्यामुळे तो आंधळा झाला व वववहरीत पडला. गुरूना कळल्यावर 

’अवश्वनीकुमारांची स्तुवत कर’ असे त्याला सांवगतले. त्याना प्रसन्न करून त्यांच्याही परीिलेा 

उतरल्यावर त्याला पुन्हा दवृष्ट वमळाली. मग प्रसन्न होऊन गुरूनेही सवव ववद्या ददली.  

वतसरा वशष्य वेद नांवाचा होता तो बदु्धीला कमी होता. त्याला गुरुशशु्रूषेचे काम वमळाल.े 

इतर कामाबरोबर गुरु त्याला वनत्य बैलाप्रमाणे जोखडालाही जंुफत. बराच काळ अस ेकष्ट 

केल्यावर त्याचेवरही गुरुकृपा झाली! 

या कथेतील शेवटचा भाग लिणीय आह.े वेद हा वशष्य ज्ञानसंपन्न होऊन 

गृहस्थाश्रमी झाल्यावर त्यालही तीन वशष्य वमळाले. वेदाने मात्र त्यांना काहीही काम 

सांवगतले नाही! गुरुगृहीं वास म्हणजे केवढे ववलिण कष्ट याचा त्याला प्रत्यि अनुभव होता. 

गुरुवशष्यपरंपरेने ववद्या वमळवण्यासाठी गुरुगृहीं राहताना आजच्या युगात भीमसेन जोशी 

यांनी काढलेल्या अपार कष्टांची आठवण अपररहायवपणे येते.  

 

  



अवणमांडव्यांची कथा 

 

मांडव्य नांवाचे एक ववद्वान व पुण्यशील ऋवष तपश्चयेसाठी ध्यानस्थ बसलेल े

असताना एक चोर त्याचें आश्रमांत आला. व दडून बसला. पाठलाग करणार् या वशपायांनी 

मांडव्यांकड े चौकशी केली तेव्हा मौनव्रत असल्यामुळे ते काही बोलले नाहीत. चोर 

आश्रमांतच सांपडल्यावर रागाने वशपायांनी त्याचेबरोबर मांडव्यांनाही पकडून राजापुढे उभ े

केले. अववचारी राजाने चोराबरोबर मांडव्यांनाही सुळावर चढवल.े सुळावर चढवलले े

मांडव्य बराच काळ पयांत यातना भोगत वजवंत रावहल.े रखवालदारांनी राजाला ह े

कळवल्यावर त्याने अमात्यांशी चचाव करून ऋषीना खाली उतरवले व िमायाचना केली. 

सुळावरून उतरवताना त्याचे टोक (अवण), तुटून ते मांडव्यांच्या शरीरात तसेच रावहले. 

त्यामुळे त्याचें नाव अवणमांडव्य पडले. ऋषीनी राजाला िमा केली पण जेव्हा यमाच्या 

दरबारात गेले तेव्हा त्यानी यमालाच जाब ववचारला कीं माझ्या कोणत्या घोर अपराधामुळे 

मला सुळावर यातना भोगाव्या लागल्या? यमाने उत्तर ददल ेकीं तंू लहान असताना एका 

पाखराला काडीने टोचल े होतेस त्याचे फळ तुला भोगावे लागले. !  

या ववलिण कथेचा पुढील भाग महत्वाचा आह.े मांडव्य ऋषीनी ह ेऐकून यमधमावला दोष 

ददला व शापही ददला. मूल बारा वषाांचे होईपयांत जें करील त्याला धमव/अधमव ठरवता येत 

नाही. कारण तोंवर त्याच्या बुद्धीला ती ताकद आललेी नसते. तेव्हा मूल १४ वषावचे 

होईपयांत त्याच्या कृत्याची पापात गणना करू नये व त्याला वशिाही होऊ नय ेअसा दडंक 

त्यानी यमधमावला घालनू ददला! गुन्हा व वशिा यांचेमध्येही प्रमाण राखल ेपावहजे असाही 

ववचार त्याचेपुढे मांडला व ’माझ्या िुद्र पापाला एवढी कठोर वशिा तंू कशी ददलीस?’ असा 

त्याला जाब ववचारला!’या गुन्ह्याबद्दल तुला मनुष्यजन्म घ्यावा लागेल’ अशी वशिाही 

फमाववली! यमधमावचा मनुष्यावतार म्हणजे पांडु-धृतराष्ट्रांचा भाऊ ववदरु होय.  

या कथेमध्य ेमांडव्यांनी इतक्या पुरातन काळात मांडललेा, गुन्हा व वशिा यांमध्ये प्रमाण 

हव े हा ववचार व १४ वषाांपयांत अजाण मानून गुन्ह्याला वशिा नसावी हाही ववचार 

आजच्या काळातही सवव पुढारलले्या मानवसमाजांमध्ये न्यायाचे तत्तव मान्यता पावलेला 

आह ेहें ववषेश! 

 



परशुराम कथा  

महाभारतांतील परशरुामकथा ही दखेील आपल्या समजुतीपेिा थोडी 

वनराळी आह.े  

परशुरामाचा वपता जमदवग्न. हा भृगुचा नातू व ऋचीकाचा पुत्र. तो वेदवेत्ता 

व सवव शास्त्रांचा व शस्त्रांचाही जाणकार होता. मात्र जमदवग्न म्हणजे शीघ्रकोवप अशी 

आपली समजूत असते तसा तो नव्हता! परशरुामाची माता रेणुका ही राजा प्रसेनवजत याची 

कन्या म्हणजे िवत्रयकन्या. रेणुका व जमदवग्न यांचे चार पुत्र, त्यांत परशुराम सवावत लहान. 

स्नानासाठी नदीवर गेललेी असताना जलक्रीडा करीत असलले्या राजा वचत्ररथावर, ( 

कातववीयाववर नव्ह!े) िणभरासाठी कां होईना, रेणुकेचे मन गेल.े त्या मानवसक व्यवभचाराने 

रेणुका वनश्चेष्ट होऊन पाण्यात पडली. आश्रमात परत आली तेव्हां वतची अवस्था जमदग्नीने 

ओळखली व वतचा वध:कार केला. चारही पुत्र क्रमाने आश्रमांत आल े तसतसे जमदग्नीने 

प्रत्येकाला आईला मारून टाकावयास सांवगतले. मोठ्या वतघांनीही नकार ददला. त्यांना 

वपत्याने रागाने शाप ददले. चौथ्या परशुरामाने मात्र आज्ञेप्रमाण े परशूने आईचे मस्तक 

तोडले. जमदग्नीचा क्रोध एकदम शमला व त्याने परशुरामाला ’वर माग’ असे म्हटल.े 

परशुरामाने मावगतलेल े वर लिणीय आहते. ’आई वजवंत व्हावी, मी मारल्याची वतला 

स्मृवत राहू ंनय,े मानवसक पापाचा स्पशव वतला न व्हावा, भावांचे शाप परत घ्यावे, आवण 

स्वत: यदु्धात अचजक्य व दीघावयुषी व्हाव’े अस ेते वर होते. व ते सवव वपत्याने त्याला ददल.े  

जमदग्नीचे सवव पुत्र आश्रमाबाहरे गेल ेअसताना एकदां राजा कातववीयव सहस्राजुवन आश्रमांत 

आला. रेणुकेने त्याचे योग्य ते स्वागत केल े तरीही त्याने आश्रमाचा ववध्वंस केला. 

(जमदग्नीला मारल ेनाही!) परशुरामाने परत आल्यावर ते पाहून रागावून कातववीयाववर चाल 

करून त्याचा वध केला. पुढे एकदा परशुराम आश्रमात नसताना पुन्हा कातववीयावच्या पुत्रांनी 

आश्रमांत येऊन, जमदग्नीवर हल्ला करून त्याला मारून टाकले. परशुराम परत आल्यावर 

वपतृहत्या पाहून त्याने फार ववलाप केला व युद्ध करून त्याने सवव कातववीयव पुत्राना व 

त्यांच्या मदतनीस सवव िवत्रय राजाना मारले. वारंवार झालेल्या यदु्धामंुळे एकवीस वेळां 

पृथ्वी वन:िवत्रय झाली. नंतर यज्ञ करून परशुरामाने सवव पृथ्वी कश्यपाला दान केली. 

कश्यपाने त्याला आपल्याला दान केलले्या भूमीवर वसती करण्यास मनाई केली. त्यामुळे 

परशुराम महदे्रपववतावर वसती करंू लागला. परशरुामाने नवीन वसवलले्या कोकण 

भूप्रदशेात हा महेंद्रपववत असल्याचे मानले जाते. नंतर कधीही परशुराम रात्री इतर कोठे 



राहत नसे. याचा इतरत्रही उल्लखे आह.े रामाने वशवधनुष्य तोडले तेव्हां व भीष्माने अंबेचा 

स्वीकार करण्याचे नाकारले तेव्हां त्याने त्या दोघांना वशिा करण्याचा त्याने प्रयत्न केला पण 

दोन्ही प्रसंगी तो हरला. त्याचे बळ संपल ेहोते व िवत्रय राजे पुन्हा प्रबळ झाल ेहोते. या 

कथेप्रमाणे जमदग्नीच्या वधाचा दोष कातववीयावला नव्ह े तर त्याच्या पतु्रांना ददलेला आह.े 

तेव्हां ’सहस्राजुवन मातला जमदग्नीचा वध केला । कष्टी ते रेणुका म्हणुनी सहस्राजुवन ववधला’ 

ह ेदशावतार आरतीतील वणवन बरोबर नाही! 

 

रुरु आवण प्रमद्वरा 

महाभारताच्या आददपवावत सुरवातीला भृगुऋषींच्या कुळातील अनेक 

व्यक्तींच्या कथा आहते. त्यांतील एक पुरुष म्हणजे रुरु. भृगूचा पुत्र च्यवन, त्याचा पुत्र प्रमवत 

व त्याला घृताची नावाच्या अप्सरेपासून झाललेा पतु्र म्हणजे रुरु. रुरुचा पुत्र शुनक व नातू 

शौनकऋवष. हा ऋवष व त्याचे सहकारी यांनी एक द्वादशवषीय यज्ञसत्र केले. त्या सत्रासाठी 

जमलेल्या अनेक ऋवषमुनींना, संध्याकाळच्या वेळी, सूत लोमहषवण याचा पतु्र, सौवत 

नावाचा पुरावणक, मनोरंजनासाठी अनेक कथा सांगत अस.े पूवी व्यासांनी परीवितपुत्र 

जनमेजयाला त्याच्या पूववजांच्या कथा सांवगतल्या होत्या. तो मूळ ’जय’गं्रथ. (परीवित हा 

पांडवांचा नातू अवभमन्यूचा पुत्र. आपला मतृ्यु समीप आल्यावर त्याला युवधवष्ठराने 

हवस्तनापुराच्या राज्यावर स्थावपत केले होते. ) त्या ’जय’ गं्रथांवतल कथा सौतीने खूप 

ववस्ताराने सांवगतल्या व ’जय’चे महाभारत झाल.े असा रुरूचा महाभारताशी दरूचा संबंध 

आह.े  

रुरुला शुनक हा पुत्र प्रमद्वरा या त्याच्या पत्नीपासून झाला. रुरु आवण 

प्रमद्वरा यांची कथा ही एक प्रेमकहाणीच आह.े 

ववश्वावसु नावाच्या गंधववराजापासून मेनका अप्सरेला प्रमद्वरा ही कन्या 

झाली. मात्र जन्मत:च मेनकेने वतला स्थूलकेश नावाच्या ऋषीच्या आश्रमाजवळ नदीकाठी 

ठेवून ददल ेव ती ’वनघृवण व वनलवज्ज स्त्री’ (महाभारतकारांचे वणवन) खुशाल चालती झाली. 

तीच ही मेनका, वजने शकंुतलेला असेच जन्मत:च कण्वमुनींच्या आश्रमापाशी सोडून ददल े

होते! यावेळींही वतच्या कन्येला स्थूलकेश ऋषींनी उचलल े व वतचा साभंाळ केला व 



लहानाची मोठी केली. ती रूपवान व गुणवान असल्यामुळे वतचे प्रमद्वरा असे नाव पडले.  

रुरु हा एक ववद्वान ऋवष होता. एकदा प्रमद्वरा काही कारणाने रुरूच्या नजरेला पडली व 

त्याचे वतच्यावर प्रेमच जडले. त्याने वमत्रांतफे ही गोष्ट ववडलांच्या कानावर घातली. त्यांनी 

स्थूलकेशाकड ेप्रमद्वरेसाठी रीतसर मागणी घातली व ती मान्य होऊन रुरु व प्रमद्वरा यांचा 

वववाह ठरला. मात्र वववाह होण्यापूवी काही ददवस आधी, प्रमद्वरा मैवत्रणींसह क्रीडा करत 

असताना चुकून वतचा पाय एका झोपलले्या भुजंगावर पडला. त्याने वतला दशं केला व ती 

कोसळली. अनेक ऋवष व रुरु जमा झाले पण ती गतप्राणच झाली. सववजण शोकमग्न झाल.े 

रुरु एकटाच वनात जाऊन आक्रोश करत बसला. वतची आठवण काढून तो स्वत:शी म्हणत 

रावहला कीं माझ्या हातून जर तपश्चयाव, दान व गुरुसेवा घडली असले तर माझी वप्रया 

वजवंत होवो. बराच काळ त्याने असा ववलाप केल्यावर एक दवेदतू आला व त्याला समजावंू 

लागला कीं ’वहचे आयुष्यच संपले आह े त्याला काय करणार? तुझे आयुष्य तंू वतला दतेोस 

काय?’ रुरूने म्हटल े कीं ’माझ्या उरलेल्या आयषु्यातील अध े आयुष्य वतला वमळो व ती 

वजवंत होवो’ (सवव आयषु्य दऊेन काय उपयोग कारण मग रुरुच मरून जाणार!) मग तो 

दवेदतू व गंधवाांचा राजा यमधमावकड े गेले व त्यांनी रुरूसाठी रदबदली केली. यमानेही ते 

मान्य केले. रुरूच्या उरलेल्या दीघव आयुष्यातील अधे प्रमद्वरेला वमळाले व ती वजवंत झाली! 

मग रुरु आवण प्रमद्वरेचा वववाह झाला.  

मात्र रुरूने सपाांचा दीघवद्वषे धरला व हातात दडं घेऊन, सापडले त्या सपावला 

तो मारीत सुटला. एकदा ंएका वनर्णवष सपावलाही तो मारंू पहात असताना त्या सपावने त्याला 

उपदशे केला कीं ’अशा तर् हचेे आचरण तुला ब्राह्मणाला शोभत नाही. तंू ह ेसोड. पूवी राजा 

जनमेजयाने वपता परीवित याचा मृत्यु तिक नागाच्या दशंामुळे झाला या रागापोटीं 

सपवयज्ञ केला व अनेक सपव यज्ञाग्नीत जळाले. सपवकुल नष्ट होण्याची वेळ आली होती तेव्हां 

आस्तीक या ब्राह्मण ऋषीनेच त्याला थांबवल ेहोते व सपवकुल वांचवल ेहोते. तस ेवागणे हचे 

तुला शोभले. ’ त्याचे म्हणणे मानून रुरूने सपव मारणे बंद केल.े  

अशी ही रुरु-प्रमद्वरा यांची प्रेमकहाणी.  
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण 

लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिेुरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि 

एक जबरदस्ि वाचन सांस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण 

भागािील िरुणाांना मोबाईलवर पसु्िके उपलब्ध व्िावीि, परदेशस्थ मराठी वाचकाांना 

सिजासिजी इांटरनेटवर पसु्िके हमळावीि िे आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशाांिील  

समुार ेसाडॆिीन लाख वाचक या चळवळीचे सभासद आिेि.  मिाराष्ट्राच्याया जवळपास 

प्रत्येक िालकु्यािील खेड्यापाड्याांि ई साहित्य चे वाचक आिेि. याहशवाय दरवर्षी 

समुार ेिीस िे चाळीस लाख वाचक ई साहित्यच्याया वेब्साईटला भेट देऊन पसु्िके डाऊन 

लोड करिाि. पण याने आमचे समाधान नािी. जोवर मिाराष्ट्रािील प्रत्येक साक्षर िा 

वाचक िोि नािी िोवर िी चळवळ चालेल. आमचे लक्ष्य सिा कोटींचे आिे. मराठीि 

सिा कोटी वाचक व्िायला िवेि. मराठी पसु्िकाांच्याया आवतृ्त्या कोटींच्याया हनघाव्याि. 

आमच्याया पाठीशी माऊलींचा आहशवााद आिे. “ ईये मराठीहचये नगरी, ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू 

करी” िी त्याांची प्राथाना आपणा सवाांकरवी सफ़ुळ सांपूणा व्िावी.  

आमच्याया वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखीच्याया हकमान दिा साक्षराांचे 

ई मेल पते्त आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे 

िोऊ. या मराठीहचये नगरी ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ 

असेल िर.  

एवढी हवनांिी मान्य कराच.  

ई मेल पते्त esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरां!  

 

mailto:esahity@gmail.com

