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संस्िृत+मराठी
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एका विद्यावथिनीने नििी इयत्तेत असताना वलिीलेलं हे काव्य.
तम्ु िाला वििामल्ू य िाचायला देण्याचा एिच िेतू आिे, तो म्िणजे तमु चा अविप्राय जाणिू घेणं. या विचारांच्या
जडणघडणीत सजु ाण िाचिाच्ं या सचू िाच
ं ा आिारपिु वि समािेश िरणं.
िाट पिातो आिोत. फ़ोि, whatsapp, email साधे पत्र िोणत्यािी पद्धतीिे आपला अविप्राय िक्िी पोिोचिा.

विविता राजेश पाटील
पत्ता: १०९, िांगणी िाईटस,् बदलापरू िेरळ िायिे, पिू म िॉटेलजिळ, िास्ति
ु ार िगर, िांगणी (पिू व), वज. ठाणे.
421503 फो. ि.: ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com
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विरविणी (संस्कृ त काव्य)
विककता राजेश पाटील
पत्ता: १०९, िांगणी िाईटस्, बदलापूर िेरळ िायिे, पूिम िॉटेलजिळ, िास्तुकार िगर, िांगणी (पूि)व , वज. ठाणे. 421503
फो. न.: ८६८९९५४८०६ / e-mail shaktileelanikita@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित असून पुस्तकाचे खकिंर्ा त्यातील अिंशाचे
पुनर्वुद्रण र्ा नाट्य, खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for
any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an
author’s copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction,
damages and accounts
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प्रकाशन: १० िोव्िेंबर २०२२
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o हिनामल्ू य हििरणासाठी उपलब्ध.
o आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिर्ड करू शकिा.
िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी हकिंिा िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी िापर करण्यापिु ी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी
परिानगी घेणे आिश्यक आिे.
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विरविणी
शविलीला विरवित
संस्कृत काव्य
(अनुिादासवित)
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किहयत्रीचा पररचय

हनहकिा राजेश पाटील.
िागिं णीि िास्िव्य.
“कुमारी शहक्तलीला”या नािाने कहििा, लेख, कथािंचे लेखन.
िार््मयीन पररचय:१. चहिं िका माहसकाि श्लोक लेखन.
२. हटळक नगर सािंस्कृहिक मिोत्सिाि ‘िौपदीचे स्िगि’ या
एकपात्री प्रयोगाचे सादरीकरण ( िेशभषू ा, प्रयोग लेखन,
फासडलेखन यािंचा मेळ )
३. हिद्याहिकास सस्िं थेच्या िाहषडकाि (साििं त्सररकाि) रौप्य
मिोत्सिाहनहमत्त ‘िौपदीचे आत्मकथन’ िा लहलि लेख,
‘मनाचे प्रदषु ण’ िी कहििा ि ‘बायको नािाचिं अजीब रसायन’ िी हिनोदी कथा प्रकाहशि.
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४.
५.
६.
७.

र्ोंहबिलीिील आहण बदलापरु ाि काव्य सिंमेलनाि सहिय सिभाग.
अनेक हनबिंध, िकृत्ि स्पधेि प्रथम िमाक
िं .
सिंस्कृि भाषेिील श्लोक लेखनासाठी ‘अमिृ गौरि’ परु स्कार
अहस्मिा या िस्िहलहखि सािंित्सररकाि नाट्याचायड ‘कृष्णाजी प्रभाकर खाहर्लकर’ या लेखाचे
लेखन,
८. मानि हिद्या हिभागाि ‘िाचन सस्िं कृिी’- ‘हर्हजटल आहण इलेक्ट्रॉहनक ग्रथिं ालयाचे मित्त्ि’ या
हिषयाििं र सश
िं ोधन,
९. ‘फार फार िषाांपिू ी’, ‘सिंघषड’ ि ‘सीमान्ि’ या िीन पस्ु िकािंिर के लेली समीक्षा, त्यािील ‘सिंघषड’ या
पस्ु िकाच्या समीक्षेला परु स्कार प्राप्त.
१०. ‘मनोजन’ या माहसकाि ‘मानहसक आरोग्याचा मल
ू मत्रिं ’ या हिषयािर लेख. ‘सजृ न’ या िाहषडकाि
कहििा आहण लेख प्रकाहशि,
११. हचत्रकलेि गोल्र् मेर्ल.
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१२. ई साहित्यािर एक रिस्य कथासिंग्रि, िीन कादबिं ऱ्या (िौपदीिर आधाररि), अद्भुि कथासिंग्रि,
हिर्िंबन काव्य सग्रिं ि, चार आध्याहत्मक ग्रथिं , एक हिज्ञान लेखमाला, ‘अधािो धमड हजज्ञासा ‘ हिदिं ू
ित्िज्ञान ि अध्यात्म’ या हिषयािर आधाररि चार भाग प्रकाहशि, अशी एकूण िेरा पस्ु िके प्रकाहशि
झाली.
१३. ‘अथािो धमड हजज्ञासा’ या हिदिं ू ित्त्िज्ञान ि अध्यात्म हिषयािर प्रबिंध.
१४. मिाराष्र ित्त्िज्ञान पररषदेच्या ‘धमड’ सक
िं ल्पना सादरीकरण स्पधेि हििीय िमािंक.
१५. हशक्षण:- ििृ ीय िषड, सावित्य कला शाखेि हशकि आिे.
िाचन: मी आजपयांि हिहिध प्रकारची पस्ु िके िाचली आिेि. त्यािील सगळ्याि जास्ि मिाभारिाची
पस्ु िकिं आिेि.
हशक्षण:- एसिाय बीए. मराठी
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कुमारी शविलीला वलवित अथातो धमिविज्ञासाचे चार
भाग फोन
(ऋग्िेनदिंब,र:-यि८६८९९५४८०६
ुिेद, सामिेद, अथिििेद) आपण त्या त्या
मुिपष्ठृ ािर वललक करून िाचू शकता.
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अर्पणर्विका
ति र्ुिी ि वशष्या,
कुमारी शविलीला
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अर्पणर्विका
माझ्या विय, स्नेिलता, मिासती, अन्नर्ण
ू ाप,िेमळ,
संुदरतेिी मूती, र्ंविता, सिपश्रेष्ठ ब्राम्िणी अशा सौभाग्यदावयनी मातेला मी िे काव्य अर्पण करत
आिे.
तुझी र्िु ी आवण वशष्या,
कुमारी शविलीला
इयत्ता सातिीत असताना मी विच्यािर मुग्ध झाले िोते, त्या मिाश्रेष्ठ र्वतव्रता, लािण्यिती,
कृत्याशिी, विदुषी, र्ांििांिी र्ट्टराणी, अवग्नकन्या असलेल्या देिी याज्ञसेनी म्िणिेि
द्रौर्दीला मी िे काव्य अर्पण करत आिे.
कुमारी शविलीला
12

विरविणी

विविता पाटील

िस्तािना
िे काव्य मी २०१५-१६ साली, (म्िणजे मी आठिी-नििी इयत्तेि हशकि असिाना हलहिले.)
प्रस्ििु काव्य अजडनु ि िौपदी याच्िं या हिरि -प्रेम यािंिर आधाररि आिेि. िनिास पिाडि अजडनु
जेव्िा िपस्येकररिा पाच िषाांकररिा जािो, िेंव्िा त्याच्या ि िौपदीच्या हिरिी िदयािील भािना िसेच
पािंर्िािंच्या िनपिाडिील ि अजडनु ाच्या िपस्येनिंिरच्या ि स्िगाडि व्यहिि के लेल्या काळािील कािी
घटना-प्रसगिं यािंचे िणडन या काव्याि के ले आिे. उिडशी ि अजडनु यािंिील गीिाच्िं या जगु लबिंदीमळ
ु े या
काव्यास आगळे च स्िरुप प्राप्त झाले आिे. अजडनु ि िौपदीचा प्रदीघड कालाचा हिरि हन काव्याच्या
अखेरीस झालेले उभयिंिाचे हमलन यािंच्या निरसभिृ िणडनाकारणे ह्या काव्याला अहधक रिंग चढला
आिे. हशिाय राधा -कृष्णािंच्या प्रेमाचािी अहधक उल्लेख या प्रेमकाव्याि आलेला आिे. उिडशीचे
अजडनु ािरील प्रेम ि अजडनु ाचे िौपदीिरील प्रेम ि िौपदीचे अजडनु ािरील प्रेम याबद्दल असलेल्या
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िणडनाकारणे त्रयािंच्या प्रेमाि स्पधाड लागली आिे, असेिी भासिे. सख
ु ि समाधान देणाऱ्या आदशड
प्रेमाची स्िप्ने नेत्रािंि घेऊन जगणाऱ्या या प्रेमीयगु ल
ु ाला आपल्या प्रेमाकररिा हकिी दुःु खे सोसािी
लागिाि. काव्यािील अशा िणडनाकारणे हचत्रपटािील सख
ु ी प्रेमयगु ल
ु ािंच्या प्रहिमेला छे द हदला जािो.
िनाचे िथा मनाचे दरू त्ि यािंिनू िर उठण्याचा प्रयत्न करि प्रेमाच्या अत्यच्ु च हशखरािर जाण्याची
चरणचाल करणारे िे यगु ल
ु िेगळे च भासिे. मला प्रेम या हिषयािर सिंस्कृिमध्ये काव्य हलहिण्याची
प्रेरणा जननीमाईमिं ळ
ु े झाली. त्यािंनी मला िे सिंस्कृि काव्य प्रोत्सािन ि मागडदशडन के ले, त्यामळ
ु े च िे
अप्रहिम काव्य रचले गेले. त्याकररिा िे काव्य िी त्यािंच्या चरणी अपडण करिे.
माझ्या मिे आजकाल सिाांनाच सस्िं कृि भाषेहिषयी जाण नसल्याने ि के िळ याच कारणामळ
ु े
िाचक या रसयक्त
ु काव्याला न मक
ु ािे म्िणनू मी या काव्याचा मराठीि अनिु ाद करण्याचे ठरहिले.
आपल्याला िे काव्य भािेल, याची मला पणू ड आशा नव्िे िर खात्री आिे.
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विरविणी:|
(कुमारी शविलीला विरवित
संस्कृत काव्य)

15

विरविणी

विविता पाटील

किवयत्र्येर्ररियम्
कहिहयत्र्यानाडमाहस्ि कुमारी शहक्तलीला बाला |
साहस्ि मिाकुले मिािणे मिागोत्रे मिादेशे च मिाराष्रे जािा ||
सनािनिैहदकहिन्दधु मडर्ब्ाडम्िणिणडसाडरस्ििकुलसाख्िं यकौहशकगोत्रमध्यम िगडम् |
भारिायडििो िस्यादेशो मिाराष्रराज्यम् िस्या हनिासस्थानम् |
र्ोंहबिलीस्य शाहन्िनगरम् िस्याजडन्मभहू मश्च िान्गनीस्य िास्िक
ु ारम् िस्याकमडभहू म: ||
प्रेरणा िा जननीमाई िस्याजडननी नामसदृशम् महू िडमन्िम् प्रेरणा |
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सा प्रेरयहि सििम् िाम् जािामािभडििेषग्रांथिडस्यामागोपदेशनकारणे ||
किहयत्री हलखहि स्म काव्येदम् पौषाथिा माघ मासे िय सिस्त्र षष्ठदशन् िारािकल्पे
सििं त्सरे |
ियहस बाल्यत्रयोदशन् च कक्षायाम् हशहक्षिाध्यहयत्िा निम्याम् ||
िथा पणू डम् करोहि पररपणू डत्िाथिा नीनयेदम् काव्यम् श्रािण मासे कृष्ण पक्षस्य हिनायक
चिर्थु याडम् च िय सिस्त्राष्टदशन् िारािकल्प सिंिस्िरे ||
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बालीयमािदा सन्ु दरी योहषिाद्या काव्यम् समाप्तम् कृत्िा |
प्रणमहन्ि गरु िे च मािरम् , िाचकानश्रोिानाहभिादनम् करोहि च ||
निसक
िं ल्पम् गहृ ित्िा सा निहनहमडिीम् कुयाडि ध्रिु म् |
पनु नडिकाव्यरुपेण सिाडणाम् स्िागििं कुयाडिेदम् िचनम् ||
समडप्ये मािरम् ||
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किहयत्री पररचय
किहयत्रीचे नाि बाहलका ‘कुमारी शहक्तलीला’ (जी काव्य हलििाना बाहलका िोिी.) हिचा
जन्म मिान कुलामध्ये, मिान िणाडमध्ये, मिान गोत्रामध्ये, मिान देशामध्ये आहण मिाराष्रामध्ये
झाला आिे. सनािन िैहदक हिदिं ू धमड िा हिचा धमड असनू , हिचा िणड आहण कुल िे र्ब्ाह्मण िणड
आहण सारस्िि कुल असनू हिचे गोत्र सािंख्य-कौहशक असनू िी मध्यमिगाडमध्ये जन्मलेली आिे.
हिचा देश भारि आयडििड असनू मिाराष्र राज्य िे हिचे हनिासस्थान आिे. र्ोंहबिलीचे शािंिीनगर
िी हिची जन्मभमू ी असनू िागिं णीचे िास्िक
ु ारनगर िी हिची कमडभमू ी आिे.
प्रेरणा अथिा जननी माई िी हिची मािा असनू िी नािाप्रमाणेच महू िडमिंि प्रेरणा आिे. हिने
सिि किहयत्रीला प्रेररि के ले, त्यामळ
ु े िा ग्रथिं हिच्याच मागडदशडन ि उपदेशाकारणे जन्मला.
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किहयत्रीने िे काव्य िषड २०१६ च्या पौष अथिा माघ मासामध्ये हलिायला आरिंभ के ला,
िेव्िा िी १३िषाडची बाहलका िोिी आहण निव्या इयत्तेि हशकि िोिी. िसेच हिने िे काव्य पणू ड
के ले अथिा पररपणू त्ड िाला नेले िे, िषड २०१८ च्या श्रािण मासाच्या कृष्ण पक्षाच्या सक
िं ष्टीला.
िेव्िा बाहलका असलेली आहण आिा यिु िी असलेली िी सदिंु री िे काव्य समाप्त करुन
आपल्या गरुु ला ि मािेला प्रणाम करिे आिे आहण िाचक -श्रोत्यािंना धन्यिाद देि आिे.
िी निा सक
िं ल्प ग्रिण करुन िी हनहश्चिच निहनहमडिी करे ल. पन्ु िा निे काव्य रचनू सिाांचे
स्िागि करे ल, िे िचन आिे.
िे सिड कािी मािेलाच अपडण आिे!
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विरविणी !
िथमोिम् नमावम गुरुमाथपताम्बतपदनन्तरम् दुगापम् |
िामुण्िाम् शारदाम् र्ािपतीनन्दनम् िेरम्बमवर् ||
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किेकापव्यकथनाथापरम्भम्
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स्िगापतिपुवन्नषीदीत्िोस्मयेत द्रौर्दया: कान्तीविपषये|
वियद्वरा कारणैतदं तस्यवियद्वरायास्मपतृ ीतरङगानाम् सो नाभित् शान्त: ||१||
स्िगाडि बसलेला अजडनु ास िौपदीच्या काििं ीबद्दल स्मिृ ी स्मरि िोत्या. त्याच्या हृदयाि
िौपदीच्या स्मिृ ीच्या िरिंहगनी (लाटा)आल्याहशिाय िो शािंि रािि नसे. कारण िी त्याची
हप्रयिरा िोिी. (हप्रयिरा म्िणजे प्रेयसी/ हप्रयिमा)
शारदािस्तेर्क
ं िनयना िानबु ािोििस्त्राधारणविया|
कुन्दयन्ता कारुवणकिलनयनामुिके शार्ादा िवतशोधाथपम|्
नीलोत्र्लगंधो यस्यार्क्रोशात्िधािवत र्ुष्टोरोज्िािदशी कटीममपना, श्यामिदना िणयसुरवभका,
सागरकुंवितकुंतला िञ्िलनर्ु रु ा, विशालाक्षी मृदकषायाधरा दु:खे िार्दे िसन्न्मुखी ||२||
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हजचे नयन शारदेने िािाि धरलेल्या कमलािंप्रमाणे आिेि, हजचे िस्ि जानु (गर्ु घे) पयांि
आिेि, हजला रक्तिणी िस्त्र पररधारणे हप्रय आिेि. हजचे दििं किंु दाप्रमाणे श्वेि ि चमकदार
आिेि, हजचे नेत्र करुणेने भिृ ि पाणीदार आिेि, हजचे के श आपाद असनू हिटिंबनेच्या
प्रहिशोधाकररिा मोकळे सोर्लेले आिेि, हजच्या शरीराला येणाऱ्या नीलकमलाचा उत्कृष्ट
गिंध एक कोसापयांि दरिळिो, हजचे उरोज पष्टु ि मनोिर आिेि, हजचे रुप दररोज निू न
भासिे, हजची कटी नाजक
ू बारीक िथा सर्ु ौल आिे,हजचे सिंदु र मख
ु श्यामिणी आिे, जी
स्ििुः प्रणयगधिं ा आिे, हजचे के श लाटाप्रिं माणे किंु हचि (कुरळे ) आिेि, हजचे नपु रु (पैंजण)
चिंचलिेने हथरकून (सरु े ख) ध्िनी उत्पन्न करायचे. हजचे नेत्र हिशाल आिेि, हजचे ओठ
कषायिणी (के शरी) ि पािळ, मदृ ू आिेि, हजच्या जीिनाि दुःु खे येिो िा सिंकटे येिोि,
हजच्या मख
ु ािरचे िास्य कधीच हमटले नािी.
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द्रौर्द्यादृशा व्यस्मयपते न्तम् |
तो विख्यातैकाग्रताकारणे सैि नैकाग्र: क्षीणीन्दुशकलेित् कस्मादवर् तेििीन विरिी सेषालर्त्
िाक्यम् ||३||
अशा िौपदीचे हिस्मरण अजडनु ास िोणे अशक्ट्य िोिे. जो अजडनु आपल्या एकाग्रिेसाठी
प्रहसद्ध िोिा, त्याचे हचत्त कशािच लागि नव्ििे. क्षीण झालेल्या चिंिशकलेप्रमाणे िेजिीन
हिरिी अजडनु कािी िाक्ट्ये ओठािल्या ओठाि पटु पटु ला.
विरि: मम न सवित्िा |
विघ्रनीयर्द्मगंधा कस्मादवर् वस्थत्यैिसन्न्मुखी र्ाञ्िाली यद्िमाणावदत्यास्ताताम्लायत् तत् न
िवदत्िा ||४||
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माझा हिरि सिन न झाल्याकारणे हजच्या शरीरािनू पिंकजाचा हजघ्रनीय (िास घ्यािा अशी
इच्छा िोणारा) गिंध येिो ि जी कुठल्यािी पररहस्थिीि प्रसन्न रािू शकिे, अशा पािंचालीचे
मख
ु िी ग्लान झाले असािे, जसा सयू ड सयू ाडस्ि िोिाना हकिी िेजिीन िोिो!
िस्त्रिरणस्य िार्मानस्य दु:खेविरिाभ्याम् तस्या: कमलनयने आगच्छताम् शुि् र्यापकुला:|
किावर् मधनु ाप स्िादवत तम् स्िावदष्टा: फला: ||५||
माझ्या -हिच्या हिरिाकारणे ि िस्त्रिरणासमयी घर्लेल्या अपमानाच्या िेदनेने हिचे
कमलनयन भरुन येि असािेि. हिला स्िाहदष्ट फलेिी काय, कािीिी पदाथड मधरु भासि
नसािेि.
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तर्स्याथं गतुम् र्ूिे ममेि वनष्ठुिापक्यािपवदतातपस्यास्कोमलं हृदयम् यत्िमाणाभनक्
मेघाविपद्यल्ु लतायाभनाकवन्त श्रत्ु िा|
मयासि मन्मुि स्िप्ने िानवत सा स्िप्नेतदं स्िप्नं सा मम र्ण
ू ापधांवगनी नावस्त सा न शक्येत रुदनं
अिरुत्सन्नाय िाग्रवतत्िा ||६||
िपस्येपिू ी मी म्िटलेल्या (िोधाने) हनष्ठु र िाक्ट्यािंनी हिचे कोमल िदय दख
ु ािले गेले असािे,
जसे हिद्यल्ु लिेकारणे मेघ भिंगले जािाि. माझ्यासि मन्मक्त
ु हििार करि आिे अशी स्िप्ने
पर्ल्याकारणे हिला हनिा येि नसािी ि हिला अश्रु अनािर िोि असािेि. कारण स्िप्ने िी
स्िप्नेच राहिली आिेि. िी माझी पणू ाांशाने अधाांहगनी नािी याची जाणीि हिला आिे.
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तस्या: तैलिीना: श्रीखंिध्रूमिीना: लोमनोदृशातस्ततस्िायोदोियते |
सा शंगृ ारं त्यिते ||७||
हिचे िैलाहशिाय िथा चिंदनकाष्ठाच्या धरु ीने न सक
ु िण्यामळ
ु े शष्ु क झालेले के श िायच्ु या
लिरींिर इिस्ििुः पसरलेले असािेि. हिने शिंगृ ार त्यागलेला असािा.
मम्तर्स्यार्ूतपताम् गता िा तस्यावम्िघ्नागतामपम मानसािस्था कीदृशावस्त िा
विन्तायामनामदाित सा |
ितुवभप: र्तीवभस्सि वनष्ठायाकापरणे ित्यक्षे न मम् विवित्िा मनसरुर्ी भूिपर्िे वििते सा ||८||
माझी िपस्या पिू डिेस गेली का, त्याि हिघ्ने आलीि का, माझी मानसािस्था कशी आिे, या
हचिंिेकारणे िी जळि असािी. अन्य चार पिींिरील हनष्ठेकारणे िी प्रत्यक्ष माझे हचत्र न रिंगििा
स्ििुःच्या िदयाच्या भजू डपत्रािर कल्पनेने माझे हचत्र रे खि असािी.
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सदोत्तरवदशोक्षणो नयने न्यावसत्िा |
कदा ममागमनम् भिेतैतदं िृत्तं लब्धवयतुम् द्वारे वतष्ठवत ममागमनस्य िवतर्वलत्िा ||९||
हिची दृष्टी िारिंिार उत्तर हदशेकर्े िळि असािी. िी माझ्या आगमनाची प्रिीक्षा करि िारिंिार
मी के व्िा येईन िे ित्तृ कळण्याकररिा िाराि प्रहिक्षण उभी रािि असािी.
वकन्त्ििम तस्या: नाम सन्दवधत्िा |
गीत: गाये वकंतु सा मम् नाम सिस्त्रा: गीता: रत्ना: गुंिवत मनसे युनवकत्िा ||१०||
मात्र मी हिचे नाम गिंफ
ु ू न गीिे गािो, हकिंिु िी माझ्या नामािंनी हनमाडण के लेली सिस्त्र गीिरत्ने
मनोमन गिंफ
ृ लेप्रमाणे गणु गणु ि असािी.
ु ू न शिंख
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व्रतस्थतेकारणे तस्याङ्ग: कृशस्भिवत |
सा भौमोद शेतवत वनषीदवत ि रेणुरंविता अनाकारा वकंतु सिापसुखोर्भोगयोिमेवत ||११||
हिचे शरीर व्रिस्थेकारणे कृश झाले असािे. िी ओबर्धोबर् धळ
ु ीने माखलेल्या जहमनीिर
बसि हकिंिा झोपि असािी. अन् मी स्िगाडि सिड प्रकारची सख
ु े उपभोगि आिे.
र्ूिे मम् बवलष्ठा कुक्षाया: आधाररत्िा |
सोद्य भीमसेनस्य: कुक्षायातपस्याग्रिेण शेतवत िस्त न्यावसत्िा ||१२||
पिू ी माझ्या बलदर्िं कुशीचा आधार घेऊन हनधाडस्िपणे हनिा घेणाऱ्या हिला सद्य:हस्थिीि
भीमाच्या आग्रिामळ
ु े त्याच्या कुशीि हनिा घ्यािी लागि असािी.
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तस्याधरौ दिवबन्दािमोर्रर न न्यासेतैतदकारणे |
तस्याधरौ भितामाद्य शुष्कौ ||१३||
मी हिच्या कषायिणी अधरािंिरील दिहबिंदू न हटपल्याकारणे अद्य हिचे अधर शष्ु क पर्ले
असािे.
िसन्नानृता सा सदा िैषम्येन िसवत |
िवतशोधेच्छाया: तस्या: लोमना: मुिास्भिवन्त ||१४||
हिचे मख
ु प्रसन्न असेल, मात्र िी प्रसन्निा अनिृ (खोटी) असेल. हिचे िास्य िैषम्याने भरलेले
असािे. कारण हिचे के श प्रहिशोधाच्या इच्छे ने मक्त
ु आिेि.
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श्रािणाव्रतोर्सन्यावदनेषु सोन्न िज्यपते |
वशिवनशे र्ूणापन्नोदक वदने त्यज्यते ||१५||
श्रािणमासािील व्रिोपासनेच्या कालाि हिने अन्न िज्यड के ले असािे. मिाहशिरात्रीस िी
अन्नजल त्यागनू हशिाराधनेि लीन रािि असािी.
तस्यादृपशन् न िािलेत कारणिम् तस्यासपििासे वस्थते सा िेमतरङ्नेन्न ििलवत |
तस्या: कटी न र्श्यवत ||१६||
हिची दृष्टी लज्जेने ढळि नसािी. हिची कटी हदसि नसािी. कारण मी उपहस्थि
असल्याहशिाय हिचे िदय प्रेमलिरींनी थरथरि नसािे.
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तस्या: कटी िासेन स्तृणोवत |
भीमािमऋते कोवर् र्ाण्ििावर् न तस्या: कटयोदागुलीविन्िा: करोवत ||१७||
हिची कटी अधरीयाने आित्तृ (झाकलेली)असािी. मी ि भीम याव्िं यहिररक्त कोणीिी पार्िं ि
हिच्या कटीला हचमटे घेि नािी.

तस्या: ममपनौ िस्तौ काये कम्र्ताम |
तस्या: मृदोर्दौ कण्टके भ्यस्घायालौ भिताम् ||१८||
हिचे नाजक
ू ि कृश िस्ि कायड करिाना थरथरि/किंहपि पािि असािेि. हिचे नाजक
ू ि मदृ ू
पाय (िळिे) किंटकािंनी (काट्यािंनी) िारिंिार घायळ िोि असािेि.
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सा विरविणी: िलविना मत्सितोवद्विते |
तस्याञ्िंन: नेियो: स्नाते ||१९||
िी हिरहिणी जलाहिना माश्याप्रमाणे िर्फर्ि असािी. हिच्या र्ोळ्याििं ले काजळ ििि
असािे.

तस्या: श्यामल्मुख म्लायवत |
तस्या: लोमना: स्र्ृवशत्िा भीमािमऋते र्ुलवकता: न भिवन्त ||२०||
हिचे सािळे िदन म्लान झाले असािे आहण हिचे के श भीम हकिंिा मी स्पशड के ल्याहशिाय
पल
ु हकि िोि नािीि.
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तस्या: कटी मम िस्तेन र्ररिण्ृ िीता |
ऋते न मनात्सा भिवत िवषपता ||२१||
हिच्या कटीला माझ्या बािूचिं ा रे शमी हिळखा पर्ल्याखेरीज िी मनापासनू आनिंहदि िोि
नािी.

सा र्वतव्रता र्वतभ्योष्णभूमीद् िावधकान्तरे िलवत र्दौ दवित्िा ि दुवनत्िा |
कण्टकव्रणा: तस्या: र्दाभ्याम:न गवन्त ऋते घायाल तान् भवित्िा ||२२||
िी पहिव्रिा पिीसाठी उष्णभमू ीिर पाय जाळून घेि ि अहधक अििं र चालनू स्ििुःचे मदृ ू चरण
दख
ु िनू घेि असािी. िनाि चालिाना चरणािंि (िळव्यािंि) घसु लेल्या किंटकाचे (काट्यािंचे)
व्रण हिच्या चरणािंिनू जाि नसािेि.
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िीथीमध्योरुध्दे कण्टकिनस्र्त्या: शाखा कण्टकी गत्िा क्षणवन्त ताम् |
रुवधररंविताम् न र्श्यवन्त ित्िार: बांधिास्ताम् ||२३||
काटेरी िनािील अरुिंद प्रभागाि (गल्लीि) जािाना हिच्या शरीराला काटेरी िनस्पिींच्या
काटेरी शाखा (फािंद्या) क्षहि पोिोचि असाव्याि. मात्र हिच्या रुहधररुिंहजि देिाला काय झाले
की नािी ह्याची हचििं ा अन्य चत्िार भ्रात्यािंना नसािीच. िे मागे िळून पाच
िं ालीकर्े पिाििी
नसािेि.

मगृ याम् गतुम र्ूिे नािगतेतदं माम् |
र्ूिेतदं कुिपन् ियम् वकवमपरेन्नािाररिामन्यथा तस्या: रक्षणाथपमािश्यकम् विरमवयतुम्
||२४||
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दरिेळेस मगृ येला जाण्यापिू ी माझ्या लक्षाि यायला ििे िोिे, हिच्या रक्षणाथड हिच्यासि गिृ ी
हिरमणे (थाबिं णे) हकिी आिश्यक िोिे नािीिर हकहमडरासरु ाने हिचे िरण करण्याचे द:ु सािस
के ले नसिे.

तस्योंद्रिस्थे मम् सििासे िेमावतशयश्च कृतककोर्:|
िवषपता लज्िावतशय िणयातुरता रंगकवलकाणाम् िवसता अभिवन्त ममोर् ||२५||
इििं प्रस्थाि माझ्या सििासाि असिाना प्रेमाहिशय (अहिप्रेम) कृिककोप (लटका राग)
लज्जाहिशय (सलज्जिा) प्रणयािरु िा अशा हिहिध रिंगछटािंनी भिृ असलेले माझे ि
पािंचालीचे जीिन िोिे.
38

विरविणी

विविता पाटील

सा रता भिाया: सदावदने वशिवलंगोद वबल्िर्िो न्यासवत |
स्िािानले ित्यििरे दुग्धोदकावभषेकश्च र्ुष्र्कुकमािपनस्मैि करोवत ||२६||
अद्यकालाि िी सदा हशिभक्तीि लीन असेल. िी हशिहलगिं ािर हबल्िपत्र अपडण करि
असेल, प्रत्येक प्रत्येक प्रिराला, के िळ माझ्याकररिाच.

वनष्िले िदेशे र्वतभ्योष्णाकाले सा ित्यििरे िलानयतुम् वतष्ठवत |
तस्या: र्दौ दौनेयताम् तस्या: शरीरे स्िेदोद्भिवत
तयाकारणे सा सिं स्ता भिवत ||२७||
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हनष्जल हकिंिा राजपिु ान्यासारख्या मरुभमू ीि िी िोरानिोरा (िासनािास) पहििंकररिा जल
आणण्याकररिा सरोिराच
िं ा शोध घेि असािी, त्याकारणे हिचे चरण दख
ु ि असािेि हन
हिच्या अिंगािनू स्िेद उद्भिल्याकारणे िी त्रस्ि िोि असािी.

ऋष्याराज्ञोत: सासक
ु े शा िािम् कथम् कुिप: |
वकंतु तस्या: कठोर व्रतर्ालनेनािम् मिादेिस्य सत्त्िर्रीक्षास्ष्िुत्तीणापभिम् ध्रुि ||२८||
मिषी व्यास ि धौम्य याच
िं ी आज्ञा म्िणनू मला िपस्येला जािे लागले, नािीिर मी ि िी
सक
ु े शा काय करु शकि िोिो? मात्र हिच्या कठोर पालनािंमळ
ु े च मी मिादेिाच्या
सत्त्िपरीक्षािंमध्ये हनहश्चि उत्तीणड झालो.
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र्ाटलमार्ारिािपुनस्याधरौ ग्रीष्मे र्ाटलम् यत्िमाणोभित् शुष्कौ भिताम् |
तस्य नेिौ ग्लायताम् ||२९||
अजडनु ाचे गर्द गल
ु ाबाच्या पाकळ्याप्रिं माणे असलेले ओठ शष्ु क पर्ले, ज्याप्रमाणे ग्रीष्म
ऋििू गल
ु ाबािरील मोिोर ि बिार नािीसा िोिो. त्याच्या नेत्रािंिर हिहचत्र ग्लानी आली.

स म्लामत् |
तदोिपशी आगत् ||३०||
त्याचे मख
ु म्लान झाले. हििक्ट्याि उिडशी आली.
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तस्या: नुर्ुरस्य रिेनािपुनस्य तन्द्रयाभङगत् |
ताम् गुरुदेिीसमाम् नृत्यगायनवशक्षकाम् सर्ृच्छत, “ यि वकमथपमागच्छवस? कभित?”
||३१||
हिच्या नपु रु ािंच्या आिाजाने अजडनु ाची िििं ी भगिं ली, त्याने नत्ृ य ि गायन याच
िं े हशक्षण देणाऱ्या
ि गरुु देिीबरोबरीचे स्थान असलेल्या िा गरुु देिीसारखे स्थान असलेल्या उिडशीला पच्ृ छले
(हिचारले) “उिडशी! िू का येथे आली आिेस? काय झाले?”

सोकथयत, “त्िं गायेस!”
न रागरावगनी नारोि- स्िरोरम्भोिपुना -गायत||३२||
्
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िी (उिडशी) म्िणाली, “अजडनु ा! िू गायन करािेस.” िेव्िा अजडनु ाने आरोि -अपरोिाच्या
िसेच स्िराच्िं या हशिाय ि रागराहगणींचे भान न बाळगिा गीि गायनास आरिंभ के ला.

“विरिस्य शुि न सिवत माम् |
नावि सोढुम शक्न्िते ताम् ||३३||
“हिरिाचे दुःु ख साििि नािी मला! हशिाय िे दुःु ख साििणे अशक्ट्य िोि असेल हिला.”

ममपनष्टो तेिवस्िता |
वकंतु शनै: शनै: रोिवत तस्यामपुखे व्रतेभ्यो: तेिवस्िता ||३४||
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माझी िर नष्ट झालेली आिे िेजहस्ििा, मात्र िळूिळू आरोहिि िोि असेल हिच्या मख
ु ािर
व्रिाकारणे ओजहस्ििा!

दुुःख कारणेभ्रकोर्रर ममाश्रण
ु ी र्तवन्त |
कवश्चत वनशे साश्रुणी र्वतत्िोवनले ज्िाला: वनरीक्षत्िातलाय शमवन्त ||३५||
द:ु खाकारणे माझे अश्रू अभ्रकािर (उशीिर) पर्िाि. मात्र हिला क्ट्िहचि अश्रू अनािर िोि
असािेि. कारण िी अश्रिंनू ा करि असािी सििं हधडि.(साठिि) रात्री कधी कधी िी उठून पािि
असािी, अनलाच्या ज्िालािंस, त्यासमयी हिच्या नेत्रािा़ नू नकळि गळणारे अश्रू शहमि करि
असािेि िुिाशनास.
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मम्मुख सदा म्लान |
तस्या: मुखानृत र्वतिषापय िास्यमाण ||३६||
माझे मख
ु सदा असिे म्लान, मात्र हिच्या मख
ु ािर पिींच्या िषाडसाठी अनिृ िास्य असेल
हिराजमान.

सा दुुःखविस्मरणाय सदा कायपरत |
वकत्िािम् दुुःखाविस्मरणाय कदाकदा सुप्ताय यत्त ||३७||
िी दुःु ख हिस्मरण्याकररिा सदा कायाडि िथा व्रिोपासनेि िोि असेल रि,. कधी कधी मी
दुःु ख हिस्मरण्यासाठी मिंचकािर राहििो अस्िस्थहचत्ताने पिुर्ि.
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यि मम् भािानाम् कषापविकषप नृत्िा गीतव्या विवित्िा अविभापिावम तु |
सा सिवत ित्िारेभ्य: कृत कषपविकषप तु “||३८||
येथे माझ्या भािनाच
िं ी ओढािाण मी नत्ृ य, गायन िसेच हचत्र या माध्यमािंनी करिो
अहिभाडहिि.
िी मात्र चौघा पािंर्िािंकर्ून िोणारी ओढािाण भािनािंची असेल सािि.

गीतािपुनस्य ऋत्िा िेदनावियमाण |
अब्रिीतोिपशी र्ाथप! किावर् गायवस दुुःखमाण ||३९||
अजडनु ाचे िेदनेने ि दुःु खाने भरलेले गीि ऐकून उिडशी म्िणाली, “पाथाड! िू गीि कसिं गायलसिं !
अगदी दुःु खदायक!”
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गीतिवशक्षणो टालयतुम सभाषत, “र्ृथोिमोिपशी गायतुम् शक्णोवम |
त्िािम् र्ृथ्िीतले गतुमानुमवत देिेंद्रस्य यच्छावम!” ||४०||
गीिाचे प्रहशक्षण टाळण्याकररिा अजडनु म्िणाला,“ उिडशी! मी पर्थृ िीिर उत्तम ररिीने गीिगायन करु शकिो.त्यामळ
ु े आपण उभयिंिािंनी पर्थृ िीिर जाण्याकररिा देिेंिाची अनमु िी
घ्यायला ििी.”

अिपुनोिपशोभयौंद्रदेिसमीर्े गच्छताम् |
देिेंद्रम् तौ िन्मताम् ||४१||
अजडनु ि उिडशी िे दोघे इििं देिाकर्े गेले. त्यािंनी देिेंिाला प्रणाम के ला.
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देिेंद्रार्ृच्छत्तम् |
“र्ुिभारतागच्छवस वकमथपम?” ||४२||
देिेंिाने अजडनु ासिं पच्ृ छले, “पत्रु , भारिा! कशाकररिा माझ्याकर्े आला आिेस!”

भारताकथयत् |
“समयाथं िरावन र्ृथे कत:?” ||४३||
भारि म्िणाला, “िाि! कािी काळ पर्थृ िीिर अटन करु? (हिर्िं ू )

शब्देषाकथयतैंद्रावभ: “कथम् कतपुम ?”
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अिपुनाकथयत, “मन: रमंवयतुम् ?” ||४४||
इििं ाने भारिाला पच्ृ छले, “काय करायला?” मन रमिायला.” अजडनु म्िणिो.

शब्दोर्िासेनोषेद्राकथयत् , “मम् सौम्यस्य मन: यि न्रामत,् तविप गतुम दास्ये सौम्यम् |
र्थ
ृ े त्िमावर् िलोिपशी, तस्रक्षणथपम् ||४५||
इििं त्याला व्यकरि (हचर्िि) म्िणाला, “माझ्या बाळाचे मन येथे रमि नािी, जाऊ दे त्याला
पर्थृ िीिर! उिडशी! ििू ी त्याच्यासि जा पर्थृ िीिर, त्याच्या रक्षणाकररिा.”

िषेनािपुन र्दौङवयत्िोवनगपत् र्ृथावदशाम् |
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कारणम् र्ुनकपृ ष्णायै दशपनायान्िािपुनस्योिपशी सिागच्छत् ||४६||
(हपत्याची अनमु िी लहब्धल्यािर) आनदिं ाने अजडनु मोठमोठी पािले टाकि ( घाईघाईने)
पर्थृ िीिर जायला हनघाला. कारण िो पर्थृ िीिर िौपदीला भेटू शकि िोिा, बोलू शकि िोिा.
िेव्िा अजडनु ासि उिडशीिी हनघाली.

तेन द्वे वदव्यकमलैके विमाने द्रौर्दीम् दातुम् न्यासताम|्
तेन विमानोि्यते, वद्वतीय विमाने सा तस्यस्सिािरेत् ||४७||
त्याने दोन हदव्य कमळे िौपदीस देण्याकररिा हिमानाि ठे िली. त्याने हिमान आकाशाि नेऊन
चालिायला आरिंभ के ला. त्याच्या गिीने अपर (दसु ऱ्या) हिमानाि िी (उिडशी)
हनषीदली.(बसली)
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विमालयस्यो सौंदयं दृशवयतुमिपुन विमान तस्योदा िरेत् |
तस्य: विमानासि िञ्सोियन्त: ||४८||
हिमालयाचे सौंदयड पािण्याकररिा अजडनु त्यािर हिमान चालिू लागला. त्याच्या हिमानासि
िसिं िी उर्ि िोिे, नभाि हििार करि िोिे.

यो र्िपते तेनातर्ते,् ये मेरिे कस्तुरीमृगावर्क्रिायवन्त, या: मेरुविमावच्छतावस्त |
ये मेरिे िन्द्शेखर गङ्गा वशरे न्यासेत्िा उमायै: सिर्क्रीिाधीनावस्त ||४९||
ज्या पिडिािर त्याने िप के ले िोिे, ज्या मेरुिर कस्िरु ीमगृ िीर्ा करिाि, जो पिडि हिमाने
आच्छाहदि असिो, जो मेरुिर चिंि शेखर (हशि) हशरािर गिंगेस धरुन उमेसि िीर्ेि रि
असिो.
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तवस्मन् मेरिोिपुनार्श्यते मानससर:|
वनमपल यवस्मन् सरे करोवन्त िञ्सा: वििर कृष्णधिलोर्क्रोवशत विमानम् खगगायनश्रुते||५०||
त्या मेरुिर अजडनु ाने मानसरोिर पाहिले, ज्याच्या हनमडल जलाि िसिं सिंदु र रीिीने हििार करि
िोिे. कृष्ण- धिल रिंगाच्या पक्ष्याचे सदिंु र कोकीलेप्रमाणे गायन ऐकू येि िोिे.

ते दृश्यािपुन दृष्ट्िा िािरेत् |
र्ञ्किायुि शृङगैयुि, राक्षसेन्द्रतवर्त, दर्पणरुर्ी कै लास मेरु तमार्श्यते ||५१||
िे दृश्य पािून अजडनु हिमानास पढु े चालिू लागला. कमळािंनी सश
ु ोहभि असलेल्या सदिंु र गगनचबिंु ी हशखरे
असलेला, राक्षसेन्िाने (रािणाने) ज्या पिडिािर िप के ले, जो दपडणाप्रमाणे चकाकिा आिे, िो कै लास मेरु
अजडनु ाला हदसला.
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भेदािपुनमािगत: |
राक्षसेन्द्रतवर्त तर्वयतुम् कै लासिपुनात्यज्यत ||५२||
िेव्िा अजडनु ाला फरक लक्षाि आला. रािणाने कै लासािर िप के ले म्िणनू अजडनु ाने
कै लासािर िप के ले नािी. त्याने हिमालयािर िप के ले.

कै लासस्य ििेशसरोर्ुमोर्वतष्ठत् |
ताम् िणमेऋते िािरणम् नैिािपुनमा भात: ||५३||
कै लासाच्या प्रिेशिाराजिळ असलेल्या सरोिराहनकट देिी उमा उभी िोिी. हिला प्रणाम
के ल्याहशिाय पढु े जाणे अजडनु ास योग्य िाटेना.
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कै लाससरोिपुनािाटरत् |
विन्सवयतुम् तम् दृष्टिा र्ािपती विशूल धृत्िावतष्ठत् ||५४||
कै लासाच्या सरोिराहनकट अजडनु उिरला. त्यािर हत्रशल
ू उगारण्यासाठी देिी पािडिी हत्रशल
ू
धरुन उभी राहिली.

“िणमावम िनने.” शब्द भारतस्य श्रुत्िा भिान्यो: मनद्रित|्
“आयुष्यमान भिाणपि:|” सोशीिापदात् ||५५||
“मािे! प्रणाम माझा स्िीकार कर!” अजडनु ाचे मदृ ू ि मधरु , हिनम्र शब्द ऐकून भिानीचे मन
ििले ि हिने त्याला आहशिाडद हदला, “सागराप्रमाणे दयाळू स्िभाि िथा सागराप्रमाणे
अथािंग जीिन िल
ु ा लाभो!”
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“कस्य कारणोगमनाभित?”|
िश्नमायािपुनोत्तराभाषत,् “भगिते, िेतिे त्िा िणवमतुमागच्छावम |” ||५६||
“िझ्ु या आगमनाने कारण काय?” देिीच्या प्रश्नाचे उत्तर देि अजडनु म्िणाला, “भगििी! िल
ु ा
प्रणाम करण्याकररिा आलो आिे.”

उमा: “ममाज्ञा श्रुणु कौन्तेय” |
अिपुन:- “िथम त्िमाज्ञा िदय!” ||५७||
उमा देिी म्िणाली, “माझी आज्ञा ऐक, कौंिेया!” अजडनु म्िणाला, “आधी आज्ञा दे िर!”
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उमा: “भारत! ति विमाने य: स्िगपकमलावस्त अर्पय माम् “|
भीतािपुन तस्यार्क्रोधोत: सार्पयत् र्ञ्कि: ताम् ||५८||
उमा देिी म्िणाली, “भारिा! िझ्ु या हिमानािील एक कमलपष्ु प मला अपडण कर.” हिचा
कोप िोऊ नये या भीिीने अजडनु ाने हिला एक कमलपष्ु प अपडण करिो.

र्ुष्र्ार्पवयत्िोिपुवन्तगपत |
कै लासालकामध्ये “इन्द्रनील” र्िपतेवनगपतस्य वििारोकुिपत् ||५९||
पष्ु प अपडण करून अजडनु हनघाला. कै लास पिडि ि नदी अलका याच्िं या मधोमध असलेल्या
इििं नील पिडिािर जाण्याचा त्याने हिचार के ला.
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तस्यानुिोिपशी विमानम् िािरेत् |
इन्द्रनीलरत्नानाम् ि: सुिणपकमलानाम् सौंदयापरण्यशोभा विमानम् र्वश्यत्िोिपुनािरेत्
||६०||
त्याच्या मागोमाग उिडशीिी हिमान चालिि िोिी. इििं नील रत्नाच
िं ी ि स्िणडकमलाच
िं े सौंदयड
ि अरण्याची शोभा पािि चालिि िोिा.

िगाढारण्यदृश्यते |
ति शरभावद ितुष्र्ादा: के िलादृश्यन्ते ||६१||
नििं र प्रगाढ अरण्य हदसले. िेथे शरभासारखे उर्णारे िाघ आहण हसिंि, चि:ु ष्पाद प्राणी के िळ
हदसि िोिे.
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के िलम् तवस्मनवििीनैकोटिा र्श्यते |
अिपुनमैका सुन्दरा स्त्री द्वारे दृश्यते ||६२||
त्या अरण्याि के िळ एक पणडकुटी हदसिे. त्या पणडकुटीच्या िाराि एक सिंदु र स्त्री अजडनु ाला
हदसली.

सोत्तरवदशे दृश् न्यासत् |
तस्या: नेिेयो: शुिाश्चयप तदात्मानम् िषोदृश्यत् ||६३||
हिने उत्तर हदशेस दृष्टी हस्थर ठे िली आिे. हिच्या नेत्रािंि दुःु ख, आश्चयड, आनिंद असे सिंहमश्र
भाि हदसिाि.
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आशया र्ुरुषस्येकदृष्ट्या विमानम् तस्योष्ठायो वस्मतोद्भित् |
तस्या: भ्रिृ ौ आश्चयेनोद्वतष्ठताम् ||६४||
हिच्या ओष्ठाििं र अचानक हस्मि फुलिे ि एका परुु षाचे हिमान पािून हिच्या िदयाि आशा
जागिृ िोिे, िो अजडनु िर नसेल ना? त्याकारणे हिच्या भिु या आश्चयाडने उर्ाल्या. (अजडनु
इिक्ट्याि कसा परिला, याचे आश्चयड)

तस्या: नीलसुन्दरा: लोमना: िायोदाियन् |
तस्या: कषायनखा: सुयपिकाशो िकादन् ||६५||
हिचे सिंदु र नीलिणी के श िायिु र उर्ि असिाि. हिची के शरी ि उिंच नखे सयू ाडच्या प्रकाशाि
चकाकि असिाि.
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तस्या: कणपयो: द्वे कमलर्ुष्र्े दोलेसम र्क्रीिताम् |
तस्या: कण्ठे सौभाग्यसूि र्ूष्र्माले धूनोताम् ||६६||
हिच्या उभय कणाांमध्ये दोन कमलपष्ु पे हिदिं ोळ्यािर झल
ु ािे िशी झल
ु ि िोिी. हिच्या किंठाि
मिंगळसत्रू ि पष्ु पमाला शोभायमान िोत्या.

तस्याङग व्रतर्ालनेत कृशाभित् |
तस्या: तेि सूयापवग्नसमानाभित् ||६७||
हिचे अगिं व्रि पालनेकारणे कृश झाले िोिे. मात्र हिचे िेज सयू ड ि अहग्नप्रमाणे प्रखर झाले
िोिे.
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सार्श्यत तेिवस्िता |
धनंियागमनस्याभासे तस्या: नेियो: वनगपन्तातन्दाश्रुवण साभित् िवषपता ||६८||
िी िेजस्िी हदसि िोिी. धनजिं याच्या आगमनाच्या अपिू ड आभासाकारणे हिच्या नेत्रािंि
आनिंदाने अश्रू दाटून येिाि. िी आनिंहदि िोिे.

तया: वनगपतम् िास श्यामलममपनाकट्योर्रर|
सा नेिौ तवनत्िार्श्यतोउर्रर ||६९||
हिच्या कटीिरचे िस्त्र सरकले ि हिची कटी स्पष्ट हदसू लागली. िी नेत्र िाणनू िर पािू
लागली.
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अदृशा सन्ु दराम् श्यामलिदनाम् दृष्ट्िा |
भारतमािगत: सैि र्ाञ्िाली सार्श्यत् िवसत्िा ||७०||
अशा श्यामलिदना सदिंु रीला पािून भारिाला िाटले, िी पािंचालीच असािी. िी अजडनु ाच्या
हिमानाकर्े िसनू पािि िोिी.

तेन विश्वसाय दूरनवलकायामार्श्यते |
सैि द्रौर्दी नवलकायामदृश्यते ||७१||
िरीिी त्याने िी िौपदी आिे की नािी िी खात्री पटण्याकररिा दरू दशी नहलके ने (दबु ीण)
पाहिले. िेव्िा त्याला त्याि िौपदी हदसली.
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भारतेनािातरते विमान: द्रौर्दीर्ुरत: | द्रौर्दोस्य िषापगत् यदित् तस्यार्ुरता ||७२||
अजडनु ाने हिमान िौपदीसमोर उिरहिले. िौपदीचा आनदिं जणू हिच्या समोर प्रकट झाला.

सूयप: यद्िमाणे मेघस्य नभे र्वदकै भ्यािातारत् |
तदशैल्यािपुन विमानस्य र्ुष्र्भररता: र्वदकै योिातारतत् ||७३||
सयू ड ज्याप्रमाणे मेघािंच्या पायऱ्यािंनी उिरि आकाशाि येिो, त्याप्रमाणे अजडनु हिमानाच्या
पष्ु पािंनी सजिलेल्या पायऱ्यािंिरुन पर्थृ िीिर आला.

र्ुनुः भितानन्दम् दृष्ट्िा |
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अिपुनािरेत िागत तस्यास्समीर्े िधावित्िा ||७४||
पन्ु िा आपल्या आनदिं ाला पाििाच अजडनु हिच्या हनकट आला, धाििच.

स: यद्िमाणे यद्िमाणोर्ागच्छत तद्िमाणे द्रौर्दीम् यद्िमाणे सूयप |
मेघात्तमेघातागच्छत् कमलाभिन्तानवन्दता, अभित् िषप ||७५||
िो जसा जसा हिच्याहनकट येि िोिा िसा िौपदीस िषड िोि िोिा, ज्याप्रमाणे सयू ड मेघामेघािंिनू
र्ोकाििो, िेव्िा कमहलनींना आनिंद िोिो.

तेन भित: द्वे भुिकरोतन ते |
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िािपुनभायाप धावित्िा तस्य सररत्सागरम् वमलवत
तद्िमाणे बािुर्ाशोबध्दते ||७६||
अजडनु ाने आपले दोन्िी बािू पसरले ि अजडनु भायाड (िौपदी)
धािि जाऊन अजडनु ाच्या बािुपाशाि सामािली, ज्याप्रमाणे
नदी समिु ाि सामाििे.

तस्या: दृश लज्िाया िािलत् |
तस्या: ियप: रिाभित् लज्िाया ||७७||
हिची दृष्टी लज्जेने ढळली, हिची चयाड लज्जेने आरक्त झाली.
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भारत्तस्या: श्याम्मुख िस्तयोधारयत् |
भितांगुष्ठाभ्याम् सुिणीिणी नखयुिाभ्याम तस्या: नेिाभ्याम् गवलताश्रुवण िामािपत|् |७८||
भारिाने हिचे श्यामलमख
ु आपल्या िस्िाि धरले. आपल्या स्िणडिणी नखे असलेल्या
अगिं ठ्यानिं ी हिच्या नेत्राििं नू गळणारे अश्रू पसु ले.

द्रौर्द्यावर् भित करकमलाभ्यामिपुनस्य मुधोर्ररत: |
र्यपिण्िीत यद्िमाणे दिवबन्दू िनस्र्ती भक्ष्यम् भित शाखाभ्याम् र्यपिण्ृ िीत् ||७९||
िौपदीने िी आपले उभय करकमल अजडनु ाच्या किंठाभोििी गिंर्ु ाळले अथिा िस्िाचा
हिळखा घािला, ज्याप्रमाणे दिहबिंदू िनस्पिी भक्ष्य ल आपल्या शाखाििं गर्िंु ाळून घेिे.
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तस्याधरौ ि तस्याधरौ समीर्े -समीर्ोगच्छन्त: |
िुम्बनाथपमधरानाम् वमलनेर्ूिापिपश्या: मनवस ज्िालोद्भित: ||८०||
हिचे ि त्याचे ओठ जिळाजिळ आले. चम्ु बनाकररिा ओष्ठाच्िं या हमलनापिू ीच उिडशीच्या
मनाि िौपदी बद्दलचा मत्सराचा ज्िालामख
ु ी पेटला.

यद्िमाणे र्ुमंगस्यानि: िायांगया: कुक्षे र्तवततुम् र्यपर्ालन्त:् |
तद्िमाणे कौन्तेयस्याधरयो: िलानि: र्ाञ्िाल्याधयोर्रर न्यासवयतुम् र्यपर्ायन्त् ||८१||
ज्याप्रमाणे पमु िंगाचे कण जायािंगाच्या कुक्षीिर पर्ण्याकररिा आिरु झालेले असिाि,
त्याप्रमाणे कौन्िेयाच्या (अजडनु ाचे) ओष्ठािंचे जलकण िौपदीच्या अधरािंिर पर्ण्याकररिा
आिरु झाले िोिे.
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ताितैक विमानािाटरत् द्रौर्दीमाभाते दमयोग्यावसत् सा करोवत र्वतवभरान्यासि िंिना|
तुष्णसमये मृगये तर्स्याथं गन्तुम् र्तीसि रतानुवितम् कृष्णाकृष्णेर्ुरतोिपशी
विमानातािातरत् ||८२||
िेव्िा िौपदीस िाटले, आपण अन्य चार पिीसि प्रिारणा करि आिोि. हिच्या मगृ येस गेले
असिा िपस्येस गेलेल्या पिीशी िष्ु णारीिीने रममाण िोणे अत्यिंि अनहु चि आिे. त्यामळ
ु े िी
मागे सरकली. िेव्िा हिथे एक हिमान उिरले. कृष्ण (अजडनु ) ि कृष्णा (िौपदी) यािंसमोर
उिडशी हिमानािनू उिरली.

तस्या: नेियोवनलािायत् |
भारतेन भितसङगेमतु तामैिाभात: ||८३||
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हिच्या नेत्र पेटले. भारिाने आपल्याच सिंगिीि रममाण व्िािे असे हिला िाटि िोिे.

यद्िमाणे विर्दायोशङ्का भात्िा मृगवयक: कस्तुरीमृगोदस्य लक्ष्य वनकृवतत्िोर्श्यत् |
तद्िमाणे र्ाथापनुभवित्िा र्ाषापत्या: कटीर्ररत: िस्त: वनकृवतत्िोिपशीमर्श्यत् ||८४||
ज्याप्रमाणे सिंकटाच्या शिंकेने हशकारी कस्िरु ी महृ गनीिरचे लक्ष्य काढून पाििो, त्याप्रमाणे
शिंका अनभु िनू पाथाडने पाषडिीच्या कटीिरचा आपला िस्ि काढून पाहिले उिडशीकर्े.

भारतमोिपश्यािदत् ,“सौभाग्यसिू ेन वििाविता भाता मालत्यषा िसन्ना का? भित:
र्वतम् विस्मवयपत्िा कथम् रमवत तिं साधपम् सा” ||८५||
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भारिाला उिडशी म्िणाली, “िी पष्ु पमालेप्रमाणे सिंदु र ि कोमल स्त्री कोण आिे? किंठािील
सौभाग्यसत्रू ाकारणे (मगिं ळसत्रू ) िी हििाहििा िाटिे. आपल्या पिीस हिस्मरुन िी िझ्ु यासि
कशी काय रममाण िोऊ शकिे?”

द्रौर्दी धृष्ट्यािदत, “सत्यावस्त, भित: र्तीनान्य क्षवणक विस्मयापवस्म |
वकंतु ममािगतोनुवितम् ित्यावन्त माम् वकंतु र्त्येषैक ममावर्” ||८६||
िौपदी धैयाडने आपली कसरु मान्य करि म्िणाली, “खरिं आिे! आपल्या अन्य पिींना मी
क्षणाकररिा हिस्मरले िोिे. मात्र िे ििृ ीय कौन्िेया! मला अद्य कळले आिे, िे अनहु चि आिे.
(उिडशीला उद्देशनू ) मला पिी आिेि. (म्िणजे मी हििाहििा आिे) हकिंिु िे आयडपत्रु अजडनु
माझ्या पिीपैंकी एक आिेि.”
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उिपशी: “कथम् ? त्िाम् अवत र्तय: सवन्त?”
र्ाञ्िाली: “एकिस्तागुंल्योयतास्सवन्त “ ||८७||
उिडशी आश्चयड चहकि झाली, “काय? िल
ु ा हकिी पिी आिेि?” पाच
िं ाली म्िणाली, “एका
िस्िास हजिक्ट्या अिंगल्ु या असिाि, हििके आिेि.”

उिपशी: “भारत! श्रुणोवम तद् सत्यावस्त?” अिपुन वलप्ततेनािदत् “कथम? देिी श्रुणोवत
?” ||८८||
िे ऐकून उिडशी िोधाहिष्ट झाली, “भारिा! मी ऐकले आिे िे खरिं आिे का?”
“देिी! आपण काय ऐकलिंि?” भारि अहलप्तिेनिं, त्रयस्थ व्यक्तीप्रमाणे म्िणाला.
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उिपशी: “तिेषा िधुवस्त ?”
अिपुन:- “र्ृथोगच्छावम मम् व्रतेभ्यकपृ शा िा भायाप |
र्श्यवयतुम तस्या: श्यामिन्द्रमा “ ||८९||
“िी िझु ी िधू आिे का?” उिडशी म्िणाली. त्यािर अजडनु उत्तरला, “मी पर्थृ िीिर आलो आिे,
कारण माझ्या (व्रिािंकारणे) अिंगाने कृश झालेल्या भायेची श्यामचिंिमा पािायची िोिी मला.”

मस्तभपूतोिपशी: “िलािपुन !”
अिपुन: “के न कारणेन?” ||९०||
मत्सराने उिडशी म्िणाली, “चल, अजडनु ा!”
“काय कारण आिे?” अजडनु म्िणाला.
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उिपशी: “त्िींद्रेनामंितेवत |”
अिपुन: “त्िमासत्य भणावस|”
उिपशी: “के न कारणेन?”
अिपुन: “यवद सत्येष, तविप िदवस िथमेन” ||९१||
उिडशी अजडनु ाला म्िणाली, “िल
ु ा इििं ाने आमिंहत्रि के ले आिे, असे कारण आिे.”
अजडनु (अहिश्वासाने) िू असत्य सािंगिेस का?”
उिडशी: “कुठल्या कारणाने (िे िू हिचारिो आिेस?)”
अजडनु : “जर िे सत्य असेल, िर िू शपथ घे.”
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उिपशी: “सत्यभारत! ममििन|”
मनसंभ्रमेनािस्यतािपन||
द्रौर्दी, “गच्छवत र्ाण्ििािमागेन गवन्त|”
कृष्णाकृष्णाभ्यामेकमेकम् किाददाताम,् तै: द्वा सरोिौ िैक वदव्यर्ुष्र्: सवन्त ||९२||
“खरिंच भारिा! माझी शपथ!” उिडशी म्िणाली.
मनािील सिंभ्रमामळ
ु े अजडनु त्रासला गेला.
“आपण जािे (या रस्त्यािनू ) याच मागाडने पािंर्ि गेले आिेि.” िौपदी म्िणाली.
त्यानििं र कृष्ण (अजडनु ) ि कृष्णा यािंनी एकमेकािंना कािीिरी हदले. िे एक हदव्य स्िगीयपष्ु प
ि दोन कमळे िोिी.
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द्रौर्दी: “कोषा?”
अिपुन: “मम् गायन्नृत्यवशवक्षकोप्सरसोिपश्येषा “ ||९३||
“कोण िी?” िौपदी म्िणाली.
“िी माझी गायन ि नत्ृ य हशकिणारी हशहक्षका अप्सरा उिडशी!” अजडनु म्िणाला.

उिपशी: “िभापरत |”
“मम विय ललने | िय: िषाप: िवतर्ाल!”
द्रौर्द्यास्िस्तकमल गन्धनीय िुवम्बत्िािपुनाकथयत् ||९४||
उिडशी: “चल, भारिा!
“चल, माझ्या हप्रय ललने! िीन िषे िू माझी प्रिीक्षा कर!” िौपदीचा सगु िंधी िस्ि चिंबु नू अजडनु म्िणाला.
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तौ गच्छताम|्
गवच्छत ित्यािपुनस्य नेिौ िारंिारम् द्रौर्दयार्श्यताम् ||९५||
िे दोघे गेले. जाणाऱ्या अजडनु ाकर्े िौपदीचे नेत्र िारिंिार िळि िोिे.

यद्िमाणे वनशे र्वद्मनी सयू ापगमनस्य ित्यमालत् |
तद्िमाणे द्रौर्दी तस्यार्पुनतपुतीय सौभाग्य सयु ापगमनस्य ित्यमालत् ||९६||
ज्याप्रमाणे रात्री पहिनी (कमळाचे स्त्रीहलिंग) सयू ाडच्या आगमनाची प्रिीक्षा करिे, त्याप्रमाणे
िौपदीिी हिच्या ििृ ीय सौभाग्यसयू ाडच्या पनु रागमनाची पन्ु िा प्रिीक्षा करु लागली.
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र्ुनेंद्रिस्थे गतुमिपुन विमानमियेत |
तस्यान्ििरेती िोिपशी विमानप्याियेत् ||९७||
पन्ु िा इििं प्रस्थाि जाण्याकररिा अजडनु ाने हिमान उर्िले. त्याच्या मागोमाग चालणाऱ्या
उिडशीनेिी हिमान उर्िले.

यद्िमाणैका िेयसीम् वमलवयतुम् वियकरागच्छत |
तद्िमाणे भारत िवस्तनिेयस्येषाम् वमलवयतुमेच्छत् ||९८||
ज्याप्रमाणे एखाद्या हप्रयकर प्रेयसीला भेटायला जािो, त्याचप्रमाणेच भारि िहस्िनापरु ाच्या
प्रेयसीला म्िणजे इििं प्रस्थाि भेटायला जाऊ इहच्छि िोिा.
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विमान तस्येंद्रनील र्िपतोदैिाियेत् |
र्िपतेषेद्रेनील भव्यविशालाभित् ||९९||
त्याचे हिमान इििं नील पिडिािर उर्िच िोिे. िा इन्िनील पिडि भव्य ि हिशाल िोिा.

तस्या: शङ
ृ गैस्तुङगै लम्बासन् |
तस्या नील नद्यरुर्ी िस्त्रोवदन्द्रनील रत्नानाम्सिु णपकमला नाम्स्त्रोंतास्म् ||१००||
त्याची हशखरे उत्तगिंु ि लािंब िोिी. इििं नीलेच्या नील नदीरुपी िस्त्राि इििं नील रत्न ि
स्िणडकमल यािंचा़ ी हकनार जर्लेली िोिी.
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वनशे वनशे िक्ष
ृ ानाम् स्िणपर्ञ्किा: कृष्णतमवस अिकादन् |
यदृश इन्द्रनीलाया: लोमने कृष्णिणे स्िणपर्ुष्र्ा: सन्दधात्तन् ||१०१||
रात्री रात्री िक्ष
ृ ाििं रील स्िणडकमले कृष्णिणी िमाि (अधिं ाराि) चमकिाि. जणू कािी
इििं नीलेच्या काळ्या के सािंि स्िणडकमले सजिलेली आिेि.

उष्माकाले कदा कदा विमसरस्सुस्स्त्रोता: शपुष्कोिातारन् |
यदृश्येइन्द्रेनीलाया शपुष्कोवक्षषु िलधारो ििन ||१०२||
ग्रीष्माि (उन्िाळ्याि) कधी कधी हिमसरोिरे हििळून जेव्िा खाली ओघळिाि, िेव्िा त्याच
िं ी
स्थाने कोरर्ी पर्िाि. िेव्िा असे िाटिे की इििं नीलेच्या कोरर््या नेत्रािंिनू जलधारा िाििाि.
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वियकाराविना यद्िमाणे िेयस्योवद्वििावत |
तद्िमाणे र्ाण्ििाविनांद्रिस्थोद्ववििवत ||१०३||
हप्रयकराहिना जशी प्रेयसी िर्फर्िे, िसेच पािंर्िाहिं शिाय इििं प्रस्थ िर्फर्ि िोिे.

कृष्णगोर्ाभ्रूविलासविना यमुनोभित् शुष्का |
ति र्ाण्ििेभ्या िधपन्ते कृषकाकपृ षीव्यिस्थानवयत्िा ||१०४||
कृष्ण ि गोहपका यािंच्या रासलीला यमनु ािीरी िोि नसल्याकारणे यमनु ा कोरर्ी पर्ली िोिी.
िेथील िीरािर पार्िं िािंनी शेिकऱ्यािंस आणनू कृषीव्यिस्थेचा हिकास के ला िोिा.
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ति राज्ञसयू ापनपिवतपत्िोतनैराश्यतमा तनत् |
मयसभा र्ाण्ििानामोर्भोगग्यस्य ित्यर्ालत् ||१०५||
िेथे सयू ाडसारखे िेजस्िी राजे राज्य करि नसल्याने हनराशेचा गर्द अधिं :कार पसरला िोिा.
मयसभा पािंर्िािंच्या उपभोगाची प्रिीक्षा करि िोिी.

भित वििाराम् तन्द्रयेिपुनेंद्रिस्थम् विमानमोियेत् |
शवठष “कुिं िरवत?” वििारेनेषोिपशी तस्यान्मिरेत् ||१०६||
आपल्या हिचाराच्िं या िििं ीि अजनडु ाने इििं प्रस्थाच्या हदशेने हिमान िळहिले. िा शठ “कुठे
चाललाय?” अशा हिचाराने उिडशीिी त्याच्या मागोमाग जाि िोिी.
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विमानिपुनस्य मेघविरविवण तप्ता शुष्का नद्यालकामेन्द्रनीलावतर्क्रवमत्िोगत् |
र्ािालकायात्थसम्कुविताभित् ||१०७|
अजडनु ाचे हिमान मेघ- हिरहिणी िापलेल्या ि सक
ु लेल्या अलका नदीकर्े इििं नील पिडि
ओलािंर्ून आले. अलके चे पात्र सिंकुहचि झाले िोिे.

यदृश तस्यासु र्ािेक्षे मेघिवतर्ालावयतुमबध्दत|्
नद्यालकोदृशे िालुकोष्णे ित्िार र्ाण्ििाििपन् ||१०८||
जसे हिचे प्राण पात्ररुपी नेत्राििं मेघािंची प्रिीक्षा करिाना साठलेले आिेि. अशा अलके च्या
िीरािर उष्ण िालक
ु े ि चार पाण्र्ि चचाड करि िोिे.
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नद्येषोलकोरिर्ञ्किानाम् माला िायोदर्क्रीित् |
यदृशालकायाधरौ रकृतर्क्िारिफलाित् मेघेनगवलता: दिवबंदू यच्छवयतुम्
वनवमलोन्मलताम् ||१०९||
अलका नदीमध्ये रक्तकमलाच्िं या माला िायसु ि खेळि िोत्या. जसे अलके चे रक्तिणी ि पक्ट्ि
फळािंप्रमाणे असलेले अधर मेघािंकर्ून आलेले जल घेण्याकररिा उघर्ले िोिे.

यदृश भारतविरिे दविता र्ाञ्िालीम् वनयती सत्त्िर्रौक्षत् |
तदृश मेघविरिे शुवष्कतोलकामावदत्य िकाश्याज्िालाया: सत्त्िर्रौक्षत् ||११०||
जसिं भारिाच्या हिरिाि जळणाऱ्या पािंचालीची हनयिी सत्त्िपरीक्षा घेि िोिी, िसिंच मेघाच्या
हिरिाि शष्ु क झालेल्या अलके ची सत्त्िपरीक्षा आहदत्याची प्रकाशज्िाला घेि िोिी.
86

विरविणी

विविता पाटील

तीरैकेनािपुनस्य विमानाभङगत् |
सस्भारतालके गाण्िीितीरास्सिार्ति् ||१११||
एका िीराने अजडनु ाचे हिमान भिंगले. िो भारि गाण्र्ीि ि बाणािंसि अलके च्या प्रिािाि
पर्ला.

ित्िार र्ाण्ििाधािन् |
र्वथकमुष्ण िालुकोयामन्यासन् ||११२`||
चार पाण्र्ि धािले. त्यानिं ी त्या पहथकाला उचलनू उष्ण िालक
ु े िर ठे िले.
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तस्याधरौष्ठायौद् तौदकावसञ्िन् |
तस्य कृष्णनयने क्षणातोन्मीलाताम् ||११३||
त्याच्या िोंर्ािर त्यािंनी पाणी हशपिं र्ले. त्याचे काळे भोर र्ोळे क्षणाधाडि उघर्ले.

भारत िवसत्िा िवसत्िोवत्तष्ठेत |
“कीदृशास्सावन्त मम भ्रातर:?” सेषार्च्ृ छत||११४||
्
भारि िसि िसि उठला. “कसे आिाि माझे भ्रािे?” त्याने असे हिचारले.
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“र्ाथप, त्िम् ?” |
सिे र्ाण्ििानाम् मुखात् वनगपत िषपध्िवनम् ||११५||
“पाथाड, ि?ू ” सिड पार्िं िाच्िं या िोंर्ून िषोद्गार हनघाला.

“कीदृशा कुरुयािस्था भायपया मम् “?
कौन्तेयावधकारेनार्ृच्छतान्यर्ाण्ििान् धृत्िा गाण्िीिम् ||११६||
“माझ्या भायेची कशी अिस्था के लीि रे ?” कौंिेयाने गािंर्ा़ ीि धरुन अहधकाराच्या स्िराि
इिर पार्िं िािंना हिचारले.
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सिाप र्ाण्ििोश्चायपश्चवकताभित् |
“द्रौर्दीम् त्िमादृश्यस?् ” अर्ृच्छत् ||११७||
सिड पार्िं ि आश्चयडचहकि झाले. त्यानिं ी “िौपदी िल
ु ा हदसली?” हिचारले.

“एिम् िा! विविनैके उटिेका दृश्यते |
तस्या: द्वारावर् ललनेकावर् दृश्यते ||११८||
“खरिंच! एका अरण्याि एक झोपर्ी हदसली. हिच्या िाराि एक स्त्रीदेखील हदसली.

“दूरनवलकायाम् सा द्रौर्दी दृश्यते |
तस्या देि कृश दृश्यते” ||११९||
“दरू नहलके िनू िी िौपदी आिे िे हदसलिं, (कळलिं) हिचा देि कृश हदसला.
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भारत स्ििािार्ूरयत् |
तदेकम् तस्य िापमाङगमर्तत् आग्नेयास्त्रेम् ||१२०||
भारिाने आपलिं म्िणणिं पणू ड के लिं. िेव्िाच एक आग्नेयास्त्र त्याच्या र्ाव्या बाजल
ू ा पर्लिं.

आग्नेयास्त्रािपुनस्यर्ुरतागत: |
भारत र्िपन्यास्त्रेनानशत||१२१||
्
अजडनु ाच्या समोर आग्नेयास्त्र आलिं. भारिानिं पजडन्यास्त्रनिं त्या अस्त्रास नष्ट के लिं.

आग्नेयास्त्रस्येवतिासादृशासोत् |
यदा बान्धिामवमलत् तदोिपशी द्वेषेन र्ाञ्िालोर्रर आग्नेयास्त्रा व्यसि
ृ त् ||१२२||
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आग्नेयास्त्राचा असा इहििास िोिा, भारि जेव्िा आपल्या भािािंना भेटला, िेव्िा उिडशीने
िेषाने पाञ्चालीिर आग्नेयास्त्र सोर्ले.

द्रौर्दीमाग्नेयास्त्रस्य दुरोियोग नासीत् |
विरुन्धम् तस्या: सामथ्यापिधपयेत् ||१२३||
िौपदीिर आग्नेयास्त्राचा िाईट पररणाम िोणार नव्ििा. याउलट हिचे सामडर्थय िाढणार िोिे.

वकंतु सोनलम् िाथपयामास् |
“िे वर्तर भिानिपुनम् िविणोस”् ||१२४||
परिंिु हिने अनयाला (अहग्नला) प्राथडना के ली, “िे हपत्या ! आपण आग्नेयास्त्र अजडनु ाकर्े पाठिािे.
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करुणादापनल: िाविणोताग्नेयास्त्रािपुनम् |
सेन्द्रमेषा कथयत||१२५||
्
करुणामयी अनलाने आग्नेयास्त्र अजडनु ाकर्े प्रेषले. त्याने (अहग्नने) इििं ाला (िे सिड) साहिं गिले.

राज्ञावदत्य सान्ध्या ित्यर्ालत् |
“िे अलके , कथयािपुनम् ” सलकामनुिात् ||१२६||
आहदत्याच
िं ा (देिािंचा) राजा सिंधीची (सिंध्याकाळची) िाट पािि िोिा. “िे अलके , (िे सिड)
सागिं .” त्याने अलके ला अनज्ञु ा हदली.
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नद्यलका वस्त्रयरुर्े अविभापित् |
तस्या: कटी ियपक्षकटीितार्श्यत् ||१२७||
नदी अलका स्त्रीच्या रुपाि प्रकटली. हिची कटी हसििं ाच्या कटीसारखी हदसि िोिी.

तस्या: कञ्िुकी िररतिणापसीत|्
तस्या: कटीिस्त्र: नीलिणापसीत||१२८||
्
हिची किंचक
ु ी हिरव्या रिंगाची िोिी. हिच्या कटीिरचे िस्त्र हनळ्या रिंगाचे िोिे.

तस्या: दुकूल: िवस्तनस्य िणापसीत|्
तस्या: मुखिणप गौरासीत||१२९||
्
हिचे दक
ु ू ल करर््या रिंगाचे िोिे. हिच्या चेिऱ्याचा रिंग गौर िोिा.
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तस्या लङ्कारािकादन् सूयपिकाशे |
यदृश ििाला: नद्योिकादन् सूयपिकाशे ||१३०||
हिचे अलक
िं ार सयू डप्रकाशाि चकाकि िोिे,जसे प्रिाळ नदीच्या प्रिािाि सयू डप्रकाशाि
चकाकिाि.

तस्या: नेिौ कृष्णमध्ये श्वेतर्ररतास्ताम् |
यदृश ििालो कृष्णिणपमध्ये र्ाषाणार्ररत तस्या नेिौ आस्ताम् ||१३१||
हिचे नेत्र मधोमध काळी बबु ळे त्याभोििी पाढिं री खोबणी असे िोिे. जसे कािी काळ्या
कािळाभोििी पािंढरे प्रिाल असािेि.
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तस्या: कुण्िले मत्साकारे आस्ताम् |
यदृश शफरौतस्या: कुण्िले आस्ताम् ||१३२||
हिचे कुण्र्ले मत्साच्या आकाराची िोिी. जणू कािी मासोळ्या हिच्या कणाडि कुण्र्लरुपाि
िोत्या.

सा भारतस्यसमीर्ोगत: |
तदृश तस्या: नीलिस्त्र गोलाकार भवि लोगत् ||१३३||
िी भारिाच्या जिळ जाऊ लागली,िसिसे हिचे नीलिस्त्र गोलाकार िोऊ लागले.

भारत िलसंिीिन्येच्छत् |
िलात र्ीतुमेच्छम्यकथयत् ||१३४||
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भारि जलसिंजीिनी ग्रिण करु इहच्छि िोिा. िो अलके ला, “मी पाणी हपऊ इहच्छिोय.” असे
म्िणाला.

श्रुत्िा भारतस्य िाक्यमलकोकथयत् |
“िे धनुधापरी, वर्बय िलम् “ कथवयत्िा भिन्त: िस्ताभ्यामद्वभित||१३५||
्
भारिाच
िं िाक्ट्य ऐकून अलका म्िणाली, “िे धनधु डरा, पाणी पी.” असे बोलनू हिने आपले
िस्ि पसरले ि पढु े के ले.

भारत: िस्तोर्री िलायच्छत् |
मातुदुपग्ध बालकोधयो: वर्बेवत तदृशािपुन नयने वनवमवलत्िोयो कृत्िोवर्बत||१३६||
्
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भारिाने ओजिं ळीि पाणी घेिले. आईचे दधु बालकाच्या अधरािंनी जसे प्यािे िसा अजडनु
र्ोळे हमटून पाणी हपऊ लागला.

“युयम् स्थ कौन्तेया:?”
अकरोतलका र्ृच््या: ||१३७||
िम्ु िी सिडजण कौन्िेय आिाि?” अलके ने हिचारणा के ली.

भारतर्ृच्छत, “िथम िद् त्िम् कावस ?”
झवटत्यालकाकथयत् “त्िम् भारतेिावस “ कथयत||१३८||
्
भारिाने हिचारले, “आधी िू सािंग, िू कोण आिेस? झटकन अलकाने हिचारले, “िू भारिचिं
आिे ना?”
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गुिाके शािदत् , “ियम् स्मर्ापथाप तपिाद्याभित्
शावन्त मनवस ?”
त्िमाद्य िद् त्िम् कावस ?” ||१३९||
गर्ु ाके श म्िणाला, “आम्िी सिडजण पाथडच आिोि. (पथृ ेचे पत्रु ) आिा िरी िझ्ु या मनाला
शािंिी हमळाली ना? आिा िू सािंग, िू कोण आिेस?”

अलकाकुप्यत, “ज्येष्ठ भातुिायासाधपम् िवदते िदादरेन |
नद्यालकामेघभायापवस्म िविणोत् ममेन्द्रेन ||१४०||
अलका रागािली, “मोठ्या िहिनीशी आदराने बोलले जािे. ििु ी आदराने बोल. मी नदी
अलका, मेघाची भायाड आिे, मला इििं ाने प्रेहषले आिे.”
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भारतानमवत तस्यसि र्ाण्ििेभ्यवम |
भारतािदत् , “िणाम,वकंतु त्िम् ममेि भािुिाया कीद्दशावर् ?” ||१४१||
भारिाने हिला नमस्कार के ला. त्याच्िं यासि इिर चार पाण्र्िानिं ी हिला प्रणाम के ला. भारि
म्िणाला, “प्रणाम, हकिंिु िू माझीच ििीनी कशी?” ( काय?”)

“त्िामोर्दृश्यावम तिािन्म |
मेघस्य वर्तास्तेंद्र ||१४२||
“त्याकररिा िझ्ु या जन्मघटनेकर्े पािािे लागेल ि िल
ु ािी. मेघाच
िं ा ि िझु ािी हपिा इििं आिे.”
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तेनानुिते माम|्
त्िम् िदािपुनम् ||१४३||
“त्याने मला अनज्ञु ा के ली की, िू अजडनु ाला (िे सिड) सागिं .”

यदृशेका शवि धारयवत वस्त्रयरुर्: |
तदृश्यवर् नदी धारयावम वस्त्रयरुर्: ||१४४||
“जशी एखादी शक्ती स्त्रीरुप धारण करिे, िशी मीिी (म्िणजे) नदीिी स्त्री रुप धारण करिे.
(करु शकिे)
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यदा तिाभित् िन्म: |
तदा फाल्गुन मासे वशिरािौ तिसि िषापयाभित् िन्म:||१४५||
“जेव्िा िझु ा जन्म झाला िोिा, िेव्िा फाल्गनु मासाि हशिरात्री हदिशीिी िझ्ु यासोबि िषेचा
जन्म झाला िोिा.

ति: िन्म: मुष्टये वबन्दिमौविका: धावयपत्िो भित|्
तदा फाल्गुन मासे विमालयकै लासेन्द्रनीला लकोतेषाम् र्ररसरास्नानन् ||१४६||
“िझु ा जन्म मठु ीि थेंबाचे मोिी धारण करून झाला िोिा, िेव्िा फाल्गनु मासाि हिमालय,
कै लास, इििं नील पिडि ि अलके चा म्िणजे माझा पररसर न्िाऊन हनघाला िोिा.
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िािमालकायोत्तरखंिातििम् |
मुख्यं विषयं विसवृ ित्िा कथयावम वकम् ||१४७||
“आहण मी अलके च्या पिू ाडयष्ु याच्या घटनाििं काय िािि चालेल आिे! मख्ु य हिषय सोर्ून
काय काय बोलिेय मी!

तविप त्िमेन्द्रेन कथयते |
वकम् उिपश्य: कृते “ ||१४८||
“ िर िल
ु ा इििं ाने (जे) साहिं गिलयिं ( िे िल
ु ा सागिं िे), उिडशीने काय के लयिं िे.”
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इवतिासालकािदत् |
श्रुतोषुक्त्िा र्ाण्ििानाम् मुखोर्रर र्क्रोधाश्चयपस्य भािादृश्यत् ||१४९||
(आग्नेयास्त्राचा) इहििास अलके ने साहिं गिला. िे सिड ऐकून पार्िं िािंच्या चेिऱ्यािर िोध ि
आश्चयाडचे भाि आले.

कौन्तेयस्य मुखारिाभित|्
यदृश गगनोर्रर अरुणागवच्छत्िा कषायारिभित||१५०||
्
कौन्िेयाचे (अजडनु ाचे) मख
ु लालेलाल झाले, जसे गगनािर अरुण (सयू ड) आल्यानििं र
आकाश के शरी ि लाल िोिे.
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िाक्यमार्ारम्भ्यालके त् र्ािात|्
िायुिंर्क्रयागतानकम् िालुकाभृभृवत ||१५१`||
अलके च्या शब्दाकारणेच एक िादळ अलके च्या पात्राच्या भोििी आले, िालक
ु े चे कण
घेऊन.

िायुिर्क्र न र्ाण्ििानाम् अदुनोत् लोमानम् |
तदेकमर्तत् तंि विमानम् ||१५२||
िादळाने पािंर्िाच्िं या के सालािी स्पशड के ला नािी. िेव्िा एक हिमान (हगरक्ट्या घेि घेि) िेथेच
कोसळले.
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तवस्मनुिपशी आसीत् |
तस्या: मुखो मधुकफलासमानाभित् ||१५३||
त्याि (हिमानाि) उिडशी िोिी. हिचे िोंर् हनिर्ुिंगाप्रमाणे (लाल) झाले िोिे.

सार्तत् मुखोर्रर |
र्ञ्िर्ाण्ििा तस्योसन् र्रर ||१५४||
िी धार्कन जहमनीिर कोसळली. पाच पािंर्ि हिच्याभोििी गोळा झाले.
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सोवदतष्ठत कञ्िुक्यािरण धपुत्िा |
गुिाके शोर्ािोसत् ताम् िवसत्िा ||१५५||
िी किंचक
ु ी ि िस्त्रे सािरि उठली. गर्ु ाके श हिला िसि िसि हचर्िू लागला.

अन्या: र्ाण्ििावर् िसवत स्म |
गुिाके श िर्क्र दृष्टी र्वश्यत्िा िर्क्रोवि करोवत स्म ||१५६||
अन्य पािंर्ििी िसले. गर्ु ाके श हिरपा दृष्टीक्षेप टाकून ििोहक्त (येथे अथड हिरकस बोलणे)
करु लागला.
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भारत कथयत् “स्िभित्
मृच्छाया कथम्भित. नमप: ?
द्रौर्द्योर्रर स्िाग्नेयास्त्र व्यसि
ृ स्
िावलप्त: िसवत निाने वकम् ति कमप:् ? ||१५७||
भारि म्िणाला, “बरिं झालिं! मगरीची कशी फहजिी झाली? िौपदी िर स्ििुः आग्नेयास्त्र
चालिलसिं हन अहलप्त राहिलीस, (िल
ु ा काय िाटल)िं मी िझ्ु या असल्या कमाांना जाणणार
नािी काय?
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“वकमथपम् तस्योर्रर द्वेषेना दिस् |
र्राभित् ति नमप िायुिर्क्रैि न स्िार्तस् ||१५८||
कशी हिच्यािरच्या िेषाने जळलीस? दसु रिं म्िणजे िझु ी फहजिी झाली. िादळ िझ्ु यािरच
उलटलिं ि िू पर्लीस ना?

“ि मे विमानभङगस् तविप एनस्मात्कृते |
क त्िा नाभावत लज्िा? ताग्नेयास्त्र मया नष्टे ||१५९||
“आहण माझिं हिमान िोर्लेस िर िे सिड करुन िल
ु ा लाज नािी िाटि? शेिटी मी आग्नेयास्त्र
नष्ट के ले.”
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“व्यसने अर्तसाग्नेयास्त्र विसज्ृ ये |
स्िैिादविियास् िायुिर्क्रे ||१६०||
“आग्नेयास्त्र सोर्ून िू स्ििुःच सक
िं टाि पर्लीस म्िणजेच िादळाि सापर्लीस.”

“त्िमान्यमाग्नेयास्त्रोिञ्ियस |
र्स्तु स्ि िायुिर्क्रोिञ्िस् ||१६१||
“आग्नेयास्त्राच्या सािाय्याने िू कुणा दसु ऱ्याला फसिू शकिेस, असे िल
ु ा िाटि असलिं िरी
मात्र िचू िादळाि फसलीस.”
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“कम् र्ीिवस ? |
आयापषभ: धनुधापरािम् `|१६२||
“कुणाला प्रहिरोध करिेस? आयाडिील सिडश्रेष्ठ धनधु डर मी आिे.”

“मत्समीर्े र्ाशुर्तब्रम्िेद्राग्नेय भागपिनारायण समं ोिनिरुणकामेश्वरावद |
शस्त्रास्सवन्त त्िमाप्सरा मियम् स्र्धपसे ? ||१६३||
“माझ्यापाशी पाशपु ाि, र्ब्म्िास्त्र, ऐन्िास्त्र, आग्नेयास्त्र, भागडिास्त्र, नारायणास्त्र, सिंमोिनास्त्र,
िरुणास्त्र, कामेश्वरास्त्र इत्यादी अस्त्रे आिेि. िू एक अप्सरा माझ्याशी काय स्पधाड (बरोबरी)
करिेस?”
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“स्िस्यैि कुयापत सत्यम् |
स्िोर्रर कषेत व्यसनाम् ||१६४||
“स्ििुःचच म्िणणिं खरिं के लसिं ि.ू स्ििुःिरच आपत्ती ओढिनू घेिलीस.”

“ि वििािस्िागण्ृ िवस वकमथपम् ?
वशष्य गुरुम् र्ररणयवत नादृश वनयम ||१६५||
“आहण हििािाचा आग्रि कशाला धरिेस? गरुु सि हशष्य हििाि करिो,असा हनयम नािी.”
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ताित्यभणतो रयोर्िास्ये |
“ ‘गुरुत्िाकषपण’ नावस्त र्ृथ्िीलोके ?” ||१६६||
हििक्ट्याि उिडशी उपिासाने म्िणाली, “गरुु त्िाकषडण पर्थृ िीलोकािर नसिे का?”

“ ‘गुरुत्िाकषपणस्याथापवस्त गुरो: आकषपण: |
तविप त्िा नाभावत वकमथप ममाकषपण ?” ||१६७||
“गरुु त्िाकषडणाचा अथड गरुु च्या प्रहि आकषडण असा असिो िर िल
ु ा कसे माझे आकषडण
नािी िाटि?
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ित्युत्तरतािपुन |
“गुरु द्रोणविषयी वनष्ठा ममावस्त नाकषपण” ||१६८||
अजडनु ाने प्रत्यत्तु र हदले, “गरुु िोणाहिं िषयी माझ्या मनाि हनष्ठा आिे, आकषडण नव्िे.”

“तवव्िषये मनवस वनष्ठावर् |
र्क्रोधावर् नकारोत्तरावम वििािस्यागृण्िषे अवर्“
||१६९||
“िझ्ु याबद्दल मनाि हनष्ठा देखील आिे. मात्र िझ्ु या हििािाग्रिाने िोध ि नकारात्मकिा
देखील हनमाडण के ली आिे.”
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अर्ृच्छत् धमपराि: |
“कोषा सुंदरी ? या करोवत तिोर्रर राि: ||१७०||
(अजडनु ाला) हिचारले, “कोण िी सिंदु री? जी िझ्ु यािर सत्ता गाजििे.”

र्ाथोत्तरत, “,एषोिपशी मम गायन्नृत्यो: वशवक्षका “ |
नकुलाकुप्यत् , “एषैिोिपशी कृष्णाद्वेषी कृष्णायोर्रर आग्नेयास्त्रविसि
ृ का” ||१७१||
पाथाडने उत्तर हदले, “िी उिडशी माझी गायन नत्ृ य हशहक्षका आिे.” नकुल िुद्ध झाला, “िीच
िी उिडशी आपल्या कृष्णेचा (िौपदीचा) िेष करणारी ि हिच्यािर आग्नेयास्त्र सोर्णारी.”
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दृशोिपश्य: िािलत् |
यदृश सा अधोर्श्यत् ||१७२||
उिडशीची दृष्टी ढळली, जसिं कािी िी (अपराधी भािाने) खाली पािि िोिी.

तस्या मुखोिातरत् |
यदृश सा ज्िरेनार्ात् ||१७३||
हिचे मख
ु पर्ले,जशी कािी िी ज्िरीष्ट झाली िोिी.

सा तु र्क्रोधेनािदत् |
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“तस्यो ते र्तय: ित्िारान्यो: सवन्त: ?” ||१७४||
िरीिी िी रागाने म्िणाली, “िे हिचे इिर चार पिी आिेि?”

“नाला: मम् बान्धिा: |
तेषामोर्रर वकमथपम् कुप्यवस िा?” ||१७५||
अजडनु म्िणाला, “इिके च नव्िे िर िे माझे भ्रािे आिेि, त्यािंच्यािर का रागाििेस?”

“त्िमाग्नेयास्त्र: व्यसि
ृ स् |
एषातुमतषे न वकमपथम् ?” ||१७६||
“िू आग्नेयास्त्र सोर्िेस. याला मी का अनमु िी (पाठबळ) द्यािी?”
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“र्ुररिािेयस्यािदत,् “मूढ! शस्त्रोर्रर मेधा दशपवस ?”
र्दन्यासकटीन्यासिस्तन्यासगुष्ठन्यासस्िरसरू तालालार्गणविकार्ंििावनकासारोिार्रो
िावद िानावस?” ||१७७||
परुु रिाची प्रेयसी (उिडशी) म्िणाली, “मख
ू ाड! शस्त्रािर बद्ध
ु ी चालििोस? पदन्यास, कटीन्यास,
िस्िन्यास, स्िर, सरू , िाल, गण, हत्रका, पञ्चजाहनका, अिंगष्ठु न्यास आलाप, आरोि-अपरोि
इत्यादी जाणिोस?”

मुधापिपुनस्याधाभित् |
यदृशावतिषपया सरोिर्ुष्र्धाभित||१७८||
्
अजडनु ाची मान खालिी गेली. जणू कािी अहििषेने कमळाची मान मोर्ािी.
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मुधापिपुनस्याधाभित् |
यदृशावतिषपया सरोिर्ुष्र्धाभित||१७८||
्
अजडनु ाची मान खालिी गेली. जणू कािी अहििषेने कमळाची मान मोर्ािी.

साग्रिाकथयत् ,
“भरतभूतदेिगन्धिपयक्षर्ाशिीर्ाक्षयिाण्िालिेतब्रम्िोमाकालीनाट्यमावद त्िम्
िानावस वकम् ?”
िी पढु े म्िणाली, “ भरि नाट्यम,् भिू नाट्यम,् देिनाट्यम,् गधिं िड नाट्यम,् यक्ष नाट्यम,्
पाशिीनाट्यम,् पाक्षेय नाट्यम,् चािंर्ाल नाट्यम,् प्रेि नाट्यम,् र्ब्म्िनाट्यम,् काली नाट्यम,्
उमानाट्यम,् इत्यादी नत्ृ य नाट्याचे प्रकार िू जाणिोस काय?”
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कौन्तेय विविधा: न्यासा: कृत्िा न्यमीलत् तस्या: मुखम||१७९||
्
कौन्िेयाने (अजडनु ाने) हिहिध प्रकारचे न्यास करून हिचे िोंर् बदिं के ले.

दृष्टोिोषपश्यगुंल्य: मुखोगन:् |
साभिता विवस्मता || १८०||
िे पािून उिडशीने िोंर्ाि बोटे घािली, िी आश्चयडचहकि झाली िोिी.

उिपशी, “िकोंतेय “|
अिपुन, “त्िम् विमानम् निालय “||१८१||
उिडशी म्िणाली, “चल,कौन्िेया!” अजडनु म्िणाला, “िू हिमान चालिू नकोस?”
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भारतस्योत्तरीयोिपशी कवषपत्िा |
अगदत् , “भो: भारत: मम र्वत भि र्ररणवयत्िा” ||१८२||
भारिाचे उत्तरीय खेचनू उिडशी म्िणाली, “अरे भारिा! माझ्याशी हििाि करून माझा पिी
िो.”

भारतान्यान् बान्धिानवलंगत: |
स: भीमस्यारि कणेर्रर अधरौ अन्यासत् `|१८३||
भारिाने इिर भ्रात्यािंना आहलगिं न हदले. त्याने भीमाच्या लाल कानािर ओष्ठ टेकिले.
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भीम, “वकमथपमधरौ न्यासवस ?”
भारत लवज्ित्िाकथयत् “त्िम् ताम् र्ररर्ालवस” ||१८४||
भीम म्िणाला, “कशाला ओष्ठ टेकिलेस?” भारि लाजि पटु पटु ला, “िू हिला साभिं ाळ िो.”

अिपुन्नकुलसिदेिौअिदत् “भिन्तौ र्ालयम् “ |
तयो: भालोर्रर तेनाधरौ न्यासताम् ||१८५||
अजडनु नकुल ि सिदेिाला म्िणाला, “िम्ु िीिी हिला सािंभाळा.” त्या दोघािंच्या कपोलाचे
चबिंु न त्याने घेिले.
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भारतस्याधरस्य र्ाटलकन्दस्य कलङ्क तयो: भालोर्ऱ्यावलखत् |
यदृश िेयस्याधरविन्िो वियकरस्य भालोर्ऱ्यावलखत् ||१८६||
भारिाच्या ओष्ठािरच्या गल
ु किंदाचा ठसा नकुलसिदेिाच्िं या भाळािर उमटला गेला.
ज्याप्रमाणे प्रेयसीच्या ओष्ठािरच्या गल
ु किंदाचा ठसा हप्रयकराच्या कपोलािर उमटिो.

भारत िसतमुखेनािदत् , “त्िाम् एतस्योिपशी र्ुनपददावम मूल्यम् “ ||१८७||
भारि िसि िसि म्िणाला, “उिडशी मी िल
ु ा, िझ्ु या कमाडची हकिंमि चक
ु िी करे न.”

सुदधरेत समं ोिनास्त्र: |
भीत्िा मूकोिपशी विमानस्यांत्यासने अवनवषदत ||१८८||
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अजडनु सिंमोिनास्त्र हनमिंत्रि आिे, िे पािून भयभीि झालेली उिडशी मक
ू पणे हिमानाच्या
चालकाच्या मागच्या आसनािर बसली.

तस्या: िस्तौ एकमेकौयुज्येताम् |
तस्या: दन्तौधरौ एकमेकौ दश
ं ताम् ||१८९||
हिने स्ििुः चे िस्ि एकमेकािंना गिंर्ु ाळून घेिले िोिे. हिचे दाि एकमेकािंना चािू लागले.

धमपराि, “गच्छवस वकमथपम् ?” |
उिपशी, “आमंितींद्र तम् “ ||१९०||
धमडराज म्िणाला, “कशाला जािोस (अजडनु ा)?”
उिडशी म्िणाली, “इििं ाने त्याला आमिंहत्रि के ले आिे.”
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विमानस्यारदणिम् कवषपत्िािपुनाकथयत् |
“ििोशी” स: िवतविमानोगच्छत् ||१९१||
हिमानाचा अग्रदर्िं खेचि अजडनु म्िणाला, “चल, उिडशी.”िो हिमानाकर्े गेला.

स: न्यषीदत् िालकासने |
नमतेतात: िक्षे तेन सुरक्षार्ट्टीका धृत्िोिपश्य: तदृशेि कृत्िा न्यषीदतावतथ्यासने
||१९२`||
िो चालकाच्या आसनािर बसला. पर्ू नये म्िणनू त्याने हिला उिडशीच्या िक्षािर सरु क्षा
पट्टीका बािंधनू अहिथी आसनािर बसायला सहू चि के ले.
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सिालयत विमान: |
वकंतु अस्र्ृश्नात् भूमीम् विमान: ||१९३||
त्याने हिमान चालिले, मात्र हिमान जहमनीला स्पशड करि िोिे.

भारत धमपरािस्यसमीर्े विमानानयत् |
स: धमपरािस्य कणापिते, “इन्द्रिस्थस्यािस्था र्श्यावन“ अलर्त् ||१९४||
भारिाने धमडराजाच्या जिळ हिमान नेलिं. िो धमडराजाच्या कानाि पटु पटु ला, “इििं प्रस्थाची
अिस्था पािणार, मी.”
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सलकावतर्क्रवमत्िा कावश्मरानगयोगच्छत् |
सा विमिस्त्र धाररतासीत् ||१९५||
िो अलका नदीला ओलार्िं ू न काहश्मर नगरीकर्े गेला. हिने (काश्मीरनगरी) हिमाचे िस्त्र
धारण के लेली िोिी.

रथ्ये वस्त्रयर्ुरुषा: अिमांच्ििस्त्रोणपया स्कंधोर्रर धृत्िािरेन् |
तेषामाङगे विविधा: ििालाङ्करा: रत्नाङ्कारोसन् ||१९६||
रस्त्याि स्त्रीपरू
ु ष बोकर्ाच्िं या कािर्ीपासनू हकिंिा लोकरीचे कपर्े खाद्यिं ािर धारण करुन
हफरि िोिे. त्यािंच्या अिंगािर हिहिध प्रिाळािंचे ि रत्नािंचे अलिंकार िोिे.
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भारतस्याङगे शुभ्र विममेघर्तत् |
तस्य श्यामाङग गौरसुन्दराभित् ||१९७||
भारिाच्या शरीरािर बहफड ला ढग पर्ला. त्याचे सािळे अगिं गौरसदिंु र झाले.

वद्वतीय रथ्ये नवतपका नृत्यन् |
यदृशौघमयीिलस्यिाभित् तदृश तेषाम नुर्ुरानाम् ध्िवन अभित् ||१९८||
दसु ऱ्या रस्त्याि नहिडका नत्ृ य करि िोत्या. ज्याप्रमाणे पाण्याचा ओिोळाचा आिाज येिो,
त्याप्रमाणे त्याच्िं या नपु रु ािंचा आिाज येि िोिा.
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कौन्तेयस्य र्ररश्रमेन िवधपत्िा: कृष्णकुंतला: िायोर्ऱ्याियन् |
आश्चयेष: र्ुरुरिावियाया: मुखोर्रर तोियन||१९९||
्
कौन्िेयाचे पररश्रमाने िाढिलेले काळे भोर के स िाऱ्यािर उर्ि िोिे. आश्चयड िे, परुु रिाच्या
हप्रयेच्या मख
ु ािर अजडनु ाचे के स येऊ लागले.

कोसलाग्रोर्श्यत् |
सुन्दरा र्ुष्र्ोद्यनावर् अर्श्यत् ||२००||
पढु े कोसल हदसल.िं सदिंु र पष्ु पािंची उद्याने देखील हदसली.
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सुन्दरा: विविधा: िणपविविता: र्ुष्र्ा: गुिाके शस्यागमनमागोधूनन् |
यदृशािपुनस्य स्िागताय र्ुष्र्ानाम् र्वदकोसन् ||२०१||
सदिंु र हिहिध रिंगाची फुले गर्ु ाके शाच्या रस्त्याि येऊन पर्ली. जणू कािी अजडनु ाच्या
स्िागिाकररिा फुलािंची पायघर्ी अिंथरली गेली.

भारतस्य विमान: दृष्ट्िा |
मावलन्य: िवकताभित् र्ुष्र्ा: िविवनत्िा ||२०२||
भारिाचे हिमान पािून फुले िोर्णाऱ्या हस्त्रया चहकि झाल्या.
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भारतम् कोसलर्त्यपुथदृश्यते |
तस्यस्यंदन विविधा: िणपविवित्िा: र्ुष्र्ेभ्य: व्यरािते ||२०३||
भारिाला कोसल पिीने पाहिले. त्याचा (कोसलनरे शाचा) रथ हिहिध रिंगीबेरिंगी फुलानिं ी
सजिलेला िोिा.

तस्याङगे रत्नांलकारा: सवन्त |
देिे वर्र्सतंतुनाम् िस्त्रा: सवन्त ||२०४||
त्याच्या अिंगािर रत्नलिंकार िोिे. देिािर हपपसिििं चू ी िस्त्रे िोिी.
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गुिाके शस्य विमान दृष्ट्िा |
कोसलरािर्श्यत् भाले िस्त धृत्िा ||२०५||
गर्ु ाके शाचे हिमान पािून कोसल राजाने कपोलािर िाि धरून पाहिले.

तस्य स्यंदनस्य द्वौ िवत द्वे घण्टेमिते आस्ताम् |
कौसल्यािनकस्य ध्िि: ि कोसलरािस्य ध्िि: तस्योर्रर आस्ताम् ||२०६||
त्याच्या रथाच्या दोन्िी बाजल
ू ा दोन मोठ्या घिंटा िोत्या. कौसल्येच्या हपत्याचे ध्िजहचन्ि ि
कोसल राज्याचा ध्िज त्यािर िोिा.
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तस्य: मुख दृश्यवयतुम् |
भारताध: विमानानयत् कोसलरािस्य मुखादृश्यत् स्िेदेन िकादत: र्ुन्िीरीकम् ||२०७||
त्याचा (कोसलपिीचा) चेिरा पािण्याकररिा भारिाने हिमान खाली आणले. िेव्िा
कोसलराजाचा चेिरा स्िेदाने (घामाने) चकाकणाऱ्या पन्ु र्ीरीकाप्रमाणे (पािंढरे कमळ) हदसि
िोिा.

तस्य: स्यंदनम् िणवमत्िा |
भारतागच्छत् िवतगान्धारम् कोसल लङ्वघत्िा ||२०८||
त्याच्या स्यिंदनाला नमस्कार करुन भारि गािंधारदेशाकर्े कोसलनगरी ओलािंर्ून गेला.
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उिपश्य विव्िा िरवत स्म |
“कुत: िररषे ? स्िगोर् नमागप:
मैिेया कथयत् , “भारतोर्रर न विश्वस:”. सस्सत्यम”् आवद िलर्वत स्म ||२०९||
उिडशीची जीभ चालचू िोिी, “कुठे चाललास? मात्र िा िर स्िगाडचा मागड नव्िे. मैत्रा खरिं
म्िणाली, “भारिािर हिश्वास ठे िू नकोस .” इत्यादी बर्बर् करि िोिी

भारत गान्धारमागच्छत् |
िालुकोर्रर शङ्खा: िैदूयापसन||२१०||
्
भारि गािंधाराकर्े हनघाला. गािंधाराच्या िालक
ु े िर शिंख ि िैदयु ड (फुटके मणी) सािंर्ले िोिे.
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र्ुष्र्ाद्यानैकादृश्यते |
ति सुबलर्ुि स्िर्ुिसि व्यिरते ||२११||
पष्ु प िाहटका हदसली. िेथे सबु लपत्रु (शकुनी) स्ििुःच्या पत्रु ासि हििार करि िोिा.

ति र्ाटलाबोल्य: िम्र्ासन् |
भारतस्य विमान: सबु लर्ुिस्य भस्मनयने ि उलूकस्य कृष्ण नयनोर्श्यन् ||२१२||
िेथे गल
ु ाब, अबोली, चमेली अशी फुले िोिी. भारिाचे हिमान सबु लपत्रु ाच्या घाऱ्या
र्ोळ्यािंनी ि उलक
ू ाच्या (शकुनी पत्रु ) काळ्याशार नेत्रािंनी पाहिले.
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तयोरेकेन स्िम् र्श्येतामात: भारताध: विमानानयत|्
शकुनीम् दृष्रिािपुन कुिेष्टायािासत् ||२१३||
त्याच्िं यािील एकाने िरी आपल्याला पािािे म्िणनू भारिाने आपले हिमान खालिी आणले.
शकुनीला पािून अजडनु कुचेष्टने े िसला.

सबु लर्ुिस्य भ्रुनौ अतनताम् |
यदृश नयनविभ्रमेभ्य: र्क्रोधतीरो: तौ ित्यिें व्यसज्ृ यताम् ||२१४||
िे पािून सबु लपत्रु ाच्या भिु या िाणल्या गेल्या. जणू कािी र्ोळ्यािंच्ा़ या िालचालींनी िोधिीर
भिु या सोर्ू पाििाि.
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सुबलर्ुिार्क्रोशात् “त्िमािपुनावस”
भारत न्यवश्चतत् “त्िम् मातृला: न विश्वसवस ?” ||२१५||
सबु लपत्रु ओरर्ला, “िू अजडनु आिेस!” अजडनु ाने हचििं ा न करिा म्िटले, ”िल
ु ा हिश्वास नािी
का,िू माझा मामा आिेस?”

भारतागच्छतेंद्रिस्थे गान्धारावतर्क्रवमत्िा |
यमुनाया तरङगनािपस्त्रागोलीया तदृशाभिन् गोलीय भवित्िा ||२१६||
भारि गाधिं ार ओलार्िं ू न इििं प्रस्थाला आला. यमनु ेचे िरिंग िळणाऱ्या गोधर्ीप्रमाणे िळि िोिे.
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नद्यैतस्मौिपुनद्रौर्दीरुवक्मणीसुभद्रासत्यभमा|
कृष्णस्यवद भायाप: व्यिरन् सन्ु दर सूयपकुन्िे यमुनातीरे ||२१७||
नदीकर्े पािून अजडनु ाला आठिलिं की अजडनु , (िो स्ििुः) िौपदी, रुहक्ट्मणी, सभु िा,
सत्यभामा ि कृष्णाच्या अन्य हस्त्रया एकदा यमनु ा िीराजिळील सिंदु र सयू ड कुण्र्ाच्या पररसराि
हििार करायला गेले िोिे.

यमुनयोनयैि भित कपृ षी अिधपते |
द्यूतम् भित मदपनानाम् लङ्वघत्िानयते ||२१८||
या यमनु ेिर आपण कृषी व्यिस्था िाढिली. द्यिु ाकररिा याच यमनु ेला आपण आपल्या
रथािंनी ओलािंर्ले िोिे.
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तस्या: तटे रावधका घटायवच्छत्िासीत् |
ताम् दृष्ट्िा गौरिणप विसवृ ित्िा द्रौर्दी तमास्मयेत् ||२१९||
हिच्या िटािर राहधका घट भरुन घेऊ इहच्छि िोिी. हिला पाहिल्यािर त्याला गौरिणड सोर्ून
िौपदी स्मरली.

कृशांगीम् म्लावनताम् र्ुन्िीररकाम् रावधकाम् |
दृष्ट्िा तमाभिते कृशांगी िवसता नीलर्ञ्किा द्रौर्द्या: स्मरणम् ||२२०||
कृश अगिं यष्टीची, म्लान झालेली जणू श्वेिकमल भासणाऱ्या राहधके ला पािून कृश
अिंगयष्टीची मात्र िसिमख
ु , नीलकमल भासणाऱ्या िौपदीची आठिण झाली.
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तमास्मयैतैक िङ्सग |
सावमलत् यदा स: के शिसिागच्छत् गोकुले भित बान्धि वस्त्रयौसंग ||२२१||
त्याला एक प्रसगिं आठिला. िी (राधा) भेटली िोिी, जेव्िा िो आपल्या बान्धिासि,
के शिासि ि पत्नीसि गोकुळाि गेला िोिा.

भारतािातरत् विमानरापधाया: समीर्े |
यमुनयार्ुरत: तृतीयोषा न ?
आगतोिपश्य: मनवस ||२२२||
भारिाने राधेजिळ हिमान उिरिले, िेिी यमनु ा नदी समोर. ‘िी हिसरी िर नािी नव्िे?
उिडशीच्या मनाि आलिं.
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वबम्बाधर् र्ुष्र्ाच्छावदत: र्वदकौिातरत् |
यदृश कृष्णस्य सामान्यिवतमा विमानातािातरत||२२३||
्
हबम्बफलासारखे अधर असलेला अजडनु पष्ु पानिं ी सजहिलेल्या पायऱ्याििं रुन उिरला जणू
कािी कृष्णाचे प्रहिहबिंबच हिमानािनू उिरले आिे.

तस्यान्िोिपशी अिातरतावर् |
िस्तबवध्दता िवतकारक्षमा न कतपुमाशक्यत् तस्याभित् ||२२४||
त्याच्या पाठोपाठ उिडशीिी उिरली, िाि बाधिं लेली असल्यामळ
ु े िी प्रहिकार करु शकि नािी
असे हिचे झाले.
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सा िस्तौ घवषपत्िा |
अकथयत् , “भारत!” र्क्रोवशत्िा ||२२५||
िी हिचे िाि घासि ओरर्ि म्िणाली, “भारिा !”

विमान: घवषपतात: िालुकाङगे र्वतत्िा |
राधार्श्यत् ित्यािपुनमान्िवलत्िा ||२२६||
हिमान िाळूिर घासि जाऊन पर्लिं. राधेने अजडनु ाकर्े िळून पाहिले.

भारत िािरेत कट्योर्रर िस्त धत्ृ िा |
अविन्तयत् यमुनया िले भित: िवतवबम्ब दृष्ट्िा ||२२७||
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भारि आपल्या कमरे िर िाि ठे िनू पढु े चालू लागला. यमनु ेच्या जलाि आपले प्रहिहबम्ब
पािून हिचार करु लागला.

राधया घटम् न्यमज्िते |
घटागमनेनािपुनस्य िवतवबम्ब ि यमुनाया: िलावर् अभनकते ||२२८||
राधेने घट बर्ु हिला. घटाच्या (जलाि) आगमनाकारणे अजडनु ाचे प्रहिहबम्ब ि यमनु ेचे जलिी
भगिं ले.

यदृश घटस्य क्षेर्ेन यमुनािलाभनक् |
यदृशैि द्युतक्षेर्ेन भित: िीिनोर्दागवन्त ि िीिनाभनक् ||२२९||
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ज्याप्रमाणे घटाच्या क्षेपामळ
ु े यमनु ाजल भिंगले. त्याचप्रमाणे द्यिु ाच्या क्षेपामळ
ु े आपल्या
(पार्िं िाच्िं या) जीिनािील हिपत्ती आल्या ि जीिन भगिं ले.

व्यािविन्तयतािपुन |
अिणमत् यमुनामिपुन ||२३०||
हिचार करि िोिा अजडनु ! त्याने यमनु ेला प्रणाम के ला.

तेन कृष्णर्ञ्किदलौकयुनिे |
र्ाटलारिार्णे आर्गद् न्यमीलते ||२३१||
त्याने काळ्या कमळािंची दले (िाि) जोर्ली. गल
ु ाबाची आरक्त पणे (र्ोळ्यािंची पापण्या)
हमटल्या.
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सकथयत् “यमुनादेिी ! ति तटे कृषी ि गोकुलािधपम् |
त्िा व्रतोर्ासना: कृत्िातुष्यम् ||२३२||
त्याने म्िटले, “यमनु ादेिी ! िझ्ु या िटािर गोकुळ (दग्ु ध व्यिसाय ि कृषी व्यिसाय) िहृ ध्दगििं
झाली िोिी, िीिी आमच्याकर्ून. आम्िी िल
ु ा व्रि उपासना करुन सििं ष्टु के लिं.

त्िम् यदृश गोकुलम् िधपवस |
तदृशेंद्रिस्थम् िधपवस ||२३३||
“िू ज्याप्रमाणे गोकुळ ग्रामास हिकहसि के लिंस, त्याप्रमाणे इििं प्रस्थाला हिकहसि के लसिं.
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(रुदनश्वरे) राज्यमगच्छत् मम् िस्ताद् |
विटम्बनाया: दारुणा शुवि वििनिासोवर् दुुःखद: ||२३४||
(रर्िेल्या स्िराने) “माझ्या िािनू राज्य गेल!िं हिटम्बनेच्या दारुण द;ु खामळ
ु े पहित्र मानला
जाणारा िनिासिी दुःु खद झाला.

कौरिेभ्य: द्रौर्द्या भयानका विटम्बना कृते |
कणेन सतीम्र्वतव्रताम् िारांगनावद अर्शब्दा: िद्यते ||२३५||
“कौरिािंनी िौपदीची भयानक हिटम्बना के ली. कणाडने सिीपहिव्रिेला ‘िारागिं ना’ इत्यादी
अपशब्द म्िटले.
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एङ्कांतभंङ् दिं े त्िार्ाथपये |
कािन नायाप न कामये ||२३६||
“एकाििं भगिं ाचा दर्िं भोगिाना िल
ु ा प्राथडना के ली (मी), “कुणीिी हस्त्रने माझी इच्छा धरु नये.”

तियापवर् नागकन्योच्छत माम् |
वििाङृगदावम िरणौ अधारयत् मम् ||२३७||
“िरीिी नागकन्या (उलपु ी) ने माझी इच्छा धरली. हचत्रागिंदने े माझे चरण धरले.

भवित्िीयत् वशशुर्ालस्य रुवधर यज्ञोर्तत् |
मतीभ्रष्ट: धमपभ्राता द्युतामन्िणाममानयत् ||२३८||
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“यज्ञाि हशशपु ालाचे रक्त सािंर्ले. एिढे िोऊनिी मिीभ्रष्ट झालेल्या भ्रािा धमाडने द्यिु ाच्या
आमत्रिं णाला मान्यिा हदली.

शकुनी अिञ्ियतस्माकम|्
वकन्तु ियमवर् न ताम् र्यपर्ालत् सभामध्ये||२३९||
“शकुनीने आम्िािंला फसिले. पण आम्िीिी द्यिू सभेि हिचे रक्षण के लिं नािी.

र्ुनपराज्यलभत् |
दुबपुद्ध: युवधष्ठीरभ्राता द्युते िवसन्न राज्यमर्ाविन्दत् ||२४०||
“पन्ु िा राज्य लाभले. मात्र दबु डद्ध
ु भ्रािा यहु धहष्ठर पन्ु िा द्यिु ाकररिा िहस्िनापरु ाि गेला.
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वििनिासोस्माकन: र्ुिा: द्रुर्दगृिोगच्छन् |
वनयत्या: कृत्यास्माकन: वर्तृिदयाभङगन||२४१||
्
“हिजनिासाि आमची मल
ु े िुपदाच्या गिृ ी गेली. हनयिीच्या या कृिीने आमची हपििृ दये
भिंगली.

ऋष्याराज्ञाभित् |
अतािपुनेषागच्छत् ||२४२||
“ऋहषच
िं ी आज्ञा झाली. म्िणनू िा अजडनु िपस्येसाठी गेला.”
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विरिैिाियौगच्छे त् ?
द्रौर्दी वकम् भाज्यमासीत् ||२४३||
“हिरिाि आम्िाल
िं ा का टाकलेस? िौपदी िाटण्याजोगी िोिी का?”

यदृश विद्या भ्रातभ
ृ ाज्याम् नावस्त |
तदृशेका नारी भ्रातृभाज्यम् नावस्त ||२४४||
“जशी हिद्या भािािंि िाटली जाि नािी, िशी एक स्त्री भािािंि िाटली जाऊ शकि नािी.”

तस्यामपम् स्िप्निूणपयत् |
तदृश तस्या मपमाकाङ्क्षावम अिूणपयत् ||२४५||
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“हिचे-माझे स्िप्न चकनाचरू झाले, िसेच हिच्या -माझ्या आकािंक्षािी चरू चरू झाल्या.

िकृष्ण ! त्िमास्मकन: र्ररणयमानुिावस ?
कोमला द्रौर्दीमवर् अििेलनाया: शृङगा ददावस ||२४६||
“आहण कृष्णा ! िू आम्िािं सिाांच्या पररणयास अनमु िी हदलीस ? कोमल िौपदीला
अििेलनेची हशखरे हदलीस?”

ि त्िमाकथयस सितम् वििनिासम|्
सतीम् कथम् ददेय दुस्समािारम् ||२४७||
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“आहण िू म्िणालास त्याप्रमाणे आम्िी िनिास साििोय. मात्र सिीला कशाला आम्िी त्रस्ि
करिोय, दुःु ख देिोय ?

कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण ! |
िाष्णेय ! िाष्णेय ! िाष्णेय ! मधुसदू न !
सतैि िीिने वकम् हृषीके श ! हृषीके श !
व्यसन:? ||२४८||
“कृष्णा ! कृष्णा ! कृष्णा ! कृष्णा ! कृष्ण ! िाष्णेया! िाष्णेया ! िाष्णेया !मधसु दू ना !
सज्जनािंच्या जीिनाि दुःु ख ि सिंकटे का? हृषीके शा ! हृषीके शा !
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िे भगिान् !!! कृष्ण ! तिािपुनेष कमप वकम् िानावत ?” |
भारत रोदनायारभवत ||२४९||
“िे भगिन्िा ! कृष्णा ! िझु े कमड िा अजडनु जाणिो (जाणू शकिो) काय?” भारिाने शोक
करायला सरुु िाि के ली.

द्वयो: िस्तयोमध्ये भालम् िवृ णत्िा |
भारतारोदयत् यमुनोश्रुणी वसवञ्ित्िा ||२५०||
कपाळाला िाि लािनू भारि शोक करू लागला. त्याचे अश्रू यमनु ेि पर्ू लागले.
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तस्याश्रुणी तस्यिस्त्रोद्रापभित् र्वतत्िा |
यदृश तस्यमनगच्छत् माविपत्िा ||२५१||
त्याचे अश्रू त्याच्या िस्त्राििं र पर्ून त्याची िस्त्रे ओली झाली. जणू कािी त्याचे मन धिु नू
हनघाले.

अिसतोिपशी तत् दृष्ट्िा |
यदृश तस्याम् दुदुपषाभित् िावग्रत्िा ||२५२||
िे पािून उिडशी िसली. जसिं कािी हिच्यािील खलत्ि जागिृ झाले.
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‘रोवदत बालक:' अकलाििीण’ |
शब्देभ्यादृशेभ्योिपशी तस्यादुनोत् मन: ||२५३||
‘रुदन करणारा बालक' ‘कलेि प्रिीण नसलेला ' अशा शब्दानिं ी उिडशी त्याचे मन दख
ु िि
िोिी.

भारतस्य द्वयो कृष्णौ: स्कन्धयोर्रर |
कस्यावर् श्यामलौ: िस्तौ: अन्यासताम|् |२५४||
भारिाच्या दोन्िी काळ्या खाद्यिं ािर कुणाचेिरी सािळे िस्ि ठे िले गेले.
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स्र्ृश्नसंिेदनायािपुनोवत्तष्ठत् |
र्ुरतस्य द्वे कृष्णोङ्गुल्याभाम् तस्या श्रुणी िामिेत् ||२५५||
स्पशड सििं ेदना झाल्यामळ
ु े अजडनु उठला. समोरच्याच्या दोन सािळ्या बोटानिं ी त्याचे अश्रू
हनपटून काढले.

भारत ‘माधि’ आवलङ्गत् र्क्रोवशत्िा |
राधावम कृष्णसमीर्ोगत: धावित्िा||२५६||
भारि ‘माधिा’ असे ओरर्ून त्याला हमठी मारली. राधािी कृष्णापाशी धािि आली.
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कृष्णाकथयत् भारतस्य स्कन्ध्योर्रर िस्तौ न्यावसत्िा|
“गुिाके श ! वकम् कारणेन् रोवदवस ?” ||२५७||
कृष्ण भारिाच्या खाद्यिं ािर िाि ठे िि म्िणाला, “गर्ु ाके शा! ! कुठल्या कारणाने िू शोक
करिोस ?”

मम् भि! त्ि सामान्य वििनिास न सोढुम् शक्िोवस?”
भितुः दायापर्ुिानाम् विरि न सोढुम् शक्िोवस ?” ||२५८||
“माझ्या भक्ता ! िू साधासोपा िनिास सिन करु शकि नािीस? आपल्या पत्नी-पत्रु ाच
िं ा हिरि
सािू शकि नािीस?”
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यस्यावधक सोढुम्शिी तमैिानेका: व्यसना: |
मनस: सिशिी िधेत् सिाय व्यसना: ||२५९||
“ज्याची जास्ि सिनशक्ती त्यालाच अनेक हिपत्ती सिन कराव्या लागिाि. मनाची
सिनशक्ती िाढण्याकररिा हिपत्ती सािाय्यक िोिाि.”

वशशुर्ालस्य रुवधर यज्ञैि र्तुमासीत् |
भ्रमावस्त तिेषाशुभ सव्यासविनेमवस्तम् नाभित् द्युत ||२६०||
“हशशपु ालाचे रक्त यज्ञािच सार्िं ायचे िोिे. िे अशभु आिे, िा िझु ा भ्रम आिे, सव्यासची !
त्यामळ
ु े द्यिु घर्ले नािी.”
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िे वमि ! द्रौर्दी भातृभाज्य नावस्त |
वकन्तु तस्यीच्छा र्पञ्िगुणानाम् िरावस्त ||२६१||
“िे हमत्रा ! िौपदी भािाििं िाटण्याजोगी नव्ििी. मात्र हिची इच्छा पच
िं गणु ाचा िर हमळािा
अशी िोिी.”

िीिनस्य द्वे धाम्नी दवशपत |
कतपव्येष: मम् शमपनशुि: शीतोष्ण: र्ुष्र्ाकण्टका: िन्ममृत्यू िन्सतिषाप िम्बुकािा:
अविनकुलम् बदरीमूलकम् िुम्बन्नखविन्िा: वमलनविरिम् शमपव्यसनौ मानार्मानम्
िावनवि सत्कृतार्राधम् स्तुवतवनन्दा िेमरोषम् मानिताद्वेषम् िास्याश्रूम द्वन्दा:
समािाररत: ||२६२||
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“जीिनाच्या दोन बाजू दाखिायचे, िे माझे किडव्य आिे सख
ु -दुःु ख, उष्ण- शीि, फुल-काटे,
जन्म- मत्ृ य,ू िसििं ऋिू – िषाड ऋि,ू साप -मगिंु सू , फादिं ी -मळ
ु े , चबिंु न -ओरखर्े, हमलन -हिरि,
सख
ु -हिपत्ती, मान-अपमान, चािंगले कमड -दष्ु कमड, स्िहु ि-हनिंदा, प्रेम -रोष, मानििा -िेष, िस-ू
आस,ू काळे -गोरे , अशी समािार िििं े िू जाणनू घे.”

राधावम माधिामावलङ्गत |
कृष्णस्य िि: श्रुत्िािपुन शान्ताभित् ||२६३||
राधेनेिी कृष्णाला आहलगिं न हदले. कृष्णाचे शब्द ऐकून अजडनु शाििं झाला.

तत् शुविवमलनासीत् |
िकोरर्क्ष्य: र्ुनश्चन्द्रसंङ्ग वमलनासीत् ||२६४||
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िे अत्यिंि पहित्र हमलन िोिे. ज्याप्रमाणे चकोरपक्ष्याची भेट पन्ु िा चिंिासि झाली.

राधाकष्णयौ: मनोवमलन र्ूिैि कदासीत् |
द्वोवर् मनावस एकरुर्ास्ताम् ||२६५||
राधाकृष्णाचे मनोहमलन पिू ीच कधीच झाले िोिे. िे दोघेिी मनाने एकरुप आिेि.

द्वे शक्त्यो: तत् वमलनावसत् |
कृष्णभिा राधाम् वकमथपम् कृष्णा न िवदत्िा भारतस्येष्य िश्नाविपभाित् ||२६६||
िे दोन शक्ट्त्यािंचे हमलन िोिे. भारिाच्या मनाि एक प्रश्न आला, “कृष्णभक्ता राधेला का
‘कृष्णा’ म्िणि नािी ?
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वकन्तु िेम्णा कृष्णस्य मन दुनोयतुमशक्व्नत् |
माधि: तस्य: शङ्वकत:मुख: दृष्ट्िािाणत् ||२६७||
परिंिु कृष्णाच्या प्रेमाकारणे मन दख
ु ािू इहच्छि नव्ििा. माधिाने त्याच्या (अजडनु ाच्या) शहिं कि
चेिऱ्याकर्े पािून सिड कािी जाणले.

“वकमिपुन विन्तयवस ? |
वकमथं साशङ्कांवस !!” ||२६८||
“अजडनु ा ! काय हिचार करिोस ? का शिंका ग्रस्ि झालास?”
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हृषीके शार्ृच्छत् |
राधामदृष्ट्िा तदृशािपुनािदत.् ||२६९||
हृषीके शाने हिचारले. िसा राधेकर्े पािि अजडनु म्िणाला.

“मनमोिना ! त्िावय िेय: दुनम् नेच्छावम |
त्िम् िानीिी मम् मनात: न कथयावमन !||२७०||
“मनमोिना ! िझ्ु या हप्रय व्यक्तीला दख
ु िू इहच्छि नािी. िू जाणनू घे माझे मन (मनािील
भािना) मी सागिं ि नािी.”

171

विरविणी

विविता पाटील

राधेतच््त्िा साशङ्रक दृशार्श्यत् |
“न वबवभिी, कथय ! वनयत्या: कृत्या: भियस्य मनदुनोत्तत् र्ूणोन्मीलौ नेिाभ्याम तद
मम मनस्य वकम् सिावम कृष्णिदत् ||२७१||
िे ऐकून राधेने अजडनु ाकर्े साश
िं क दृष्टीने पाहिले. “घाबरु नकोस, बोल ! हनयिीच्या कृिींनी
भक्ताचे मन दख
ु ािले गेले िेिी मी उघर््या र्ोळ्यािंनी सिन करिो. िर माझ्या मनाचे काय?”
कृष्ण म्िणाला.

अिपुन, “राधा ति िेयसी तथा र्ूणांवगनी |
वकंतु तस्या न वकमथपम् नाम कृष्णावगंनी “ ||२७२||
अजडनु म्िणाला, “राधा िझु ी प्रेयसी िसेच पणू ाांहगनी (अधाांहगनी नव्िे) आिे. पण हिचे नाि
कृष्णािंहगनी का नािी?”
172

विरविणी

विविता पाटील

कृष्ण, “त्िम् र्ाषपती ि कृष्णकृष्णे |
िवदते यत् युिाम् ममावभिातेकरुकर्े ||२७३||
कृष्ण म्िणाला, “िू ि पाषडिी म्िणजे कृष्ण ि कृष्णा सबिं ोधले जािाि. कारण िम्ु िी दोघे
माझ्याशी जन्मजाि जळ
ु लेले आिाि.”

“भिता: ममेि र्ूस्यवत्त भक्त्यातपष्ृ णाम|्
वनसीम भिी श्रध्दा ि वनष्ठा स्थ: समस्तान िैष्णिानादशौ र्ाञ्िाली ि त्िम् ||२७४||
“भक्तच माझ्या भक्तीची िष्ृ णा पणू ड करिाि. हनस्सीम भक्ती, श्रध्दा ि हनष्ठेकारणे िू ि पाच
िं ाली
समस्ि िैष्णिािंना आदशड ठराल.”
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मम् िेयोत्तर भिोि विया: माम् |
सखानुभािावम भिायानुद्यािावम विसवृ ित्िा िस्तस्य कायपम् ||२७५||
“माझ्या प्रेयसी िा पररिारजनापिं ेक्षा भक्तच हप्रय ठरिाि मला. मी त्यानिं ा हमत्ररुपाि अनभु ििो.
भक्ताकररिा मी िािािले काम टाकून धािि येिो.”

युिामुत्कट भक्त्या: सन्तुष्टािम् |
ददावम र्ाण्ििानामुत्तर दावयत्िात: कृष्णौद्वे युिाम् ||२७६||
“िम्ु िािं दोघािंच्या उत्कट भक्तीिर मी सिंिष्टु झालोय. म्िणनू मी पाण्र्िािंच उत्तरदाहयत्ि िम्ु िा
दोघािं कृष्णािंिर सोपििो.”
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भािभूतािपुनावलंगत् माधिम् |
तस्याश्रुवण. कृष्णस्यागािलतन्िगम् ||२७७||
भािभिू झालेल्या अजडनु ाने माधिाला आहलगिं न हदले. त्याचे अश्रू कृष्णाच्या गालािर पर्ले.

“िभापरत ! मम कतपव्यम् र्ुरवयतुम् दास्ये |
िरावम ि माम् विलर्ानन्दायवच्छत्िा दास्ये “ ||२७८||
“चल, भारिा ! माझे किडव्य पणू ड करु दे! दुःु ख ि आनिंद घेऊन नको जाऊ देऊस मला (हस्थर
मनाने जाऊ दे )”

कथवयत्िोष हृषीके शगच्छत|्
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गुिाके शावर् द्वे दृष्ट्िा विमानोरोित् ||२७९||
असे म्िणनू हृषीके श गेला. गर्ु ाके शिी त्या दोघाक
िं र्े (राधा -कृष्णाकर्े) पािि हिमानािर
चढला.

र्ाथपम् दृष्ट्िोिपशी अलर्त् |
विमानम् र्ाथापिवलयत् ||२८०||
पाथाडला पािून उिडशी पटु पटु ली, कािीिरी. हिमान पाथाडने चालिले. (अथाडि हिमान
चालिायला सरुु िाि के ली.)

विमानुियेतुतंग नील गगने |
यमुनावत र्क्रवमत्िा सगच्छतेंद्रिस्थे ||२८१||
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हिमान आकाशाि उिंच उर्ालिं. यमनु ेला ओलािंर्ून िो इििं प्रस्थाला गेला.

विमानिुम्बत् धररिीम् |
िनानैकािपुनस्य स्िागतायाधािन् सीमाम् ||२८२||
हिमान धररिीिर चम्ु बि उिरलिं. अनेक लोकानिं ी सीमेिरच अजडनु ाचिं स्िागि के लिं

वस्त्रयोकयािपुनस्य र्दौर्रर |
िलावसञ्ियत् ि र्ुष्र्ा: व्यसि
ृ त्तस्योर्रर ||२८३||
अनेक हस्त्रयानिं ी अजडनु ाच्या पािलाििं र जल हसहिं चि के ले ि त्यािर फुले िाहिली.
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भारतास्याधयौर्रर वस्मतरेषावलखत् |
“कोषा?” दृष्ट्िोिपशीम् िध्ृ दगृिमेवधनर्ृच्छत् ||२८४||
भारिाच्या ओठाििं र हस्मििास्य उमटले. “कोण िी?” उिडशीकर्े पािून िध्ृ दगिृ मेहधने
(गिृ स्थाने) हिचारले.

अिातरतोिपशी विमानात् |
“राज्ञ: निभायाप वकम् ?” युिनोके न कुिेष्ट्यािदत् ||२८५||
उिडशी हिमानािनू उिरली. “मिाराजाच
िं ी निीन भायाड आिे का?” एक यिु क कुचेष्टने े
म्िणाला.
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भारताकथयत् मानभािात |
“ममाध्यावर्काप्सरोिपशी शावस्त नृत्यात् ि गायनात् ||२८६||
भारि मानभािीपणे म्िणाला, “माझी अध्याहपका अप्सरा उिडशी नत्ृ य -गायन हशकििे.”

सैिोध्दत युिािदत् कुिेष्टया |
“गुरुिरणौ आरोिार्ारोवितुम् िस्ताभ्याम धारयेतेष िानते वशष्येन िा वशष्यया” ||२८७||
िोच उध्दट यिु क कुचेष्टने े म्िणाला, “गरुु िं ची पािले ओजिं ळीि धरुन हिमानािनू चढायला उिरायला पाहिजे, िे हशष्याने िा हशष्येने जाणायला ििे.”
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भारत समाभ्रमत ततोिपशी उर्िासेना कथयत् |
“द्रोणािायप तमेतद् नाशात”् ||२८८||
भारि सभ्रिं माि पर्ला. िेव्िा उिडशी उपिासाने म्िणाली, “िोणाचायाडने त्याला िे हशकिले
नािी.”

एतच्छुत्िा भारतस्य द्वयो: नेियो: र्क्रोधेन दुुःखेना श्रुवण िागच्छत् |
यदृश तस्येक र्क्रोवधत नेिावदत्य: वद्वतीय दु:वखत शशी िासीत् ||२८९||
िे ऐकून भारिाच्या दोन्िी र्ोळ्याििं िोधाने ि दुःु खाने अश्रू आले. जणू कािी त्याचा एक नेत्र
िुद्ध आहदत्य िोिा ि दसु रा दुःु खी शहश िोिा.
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सर्क्रोशत् नोिपशी ," मम वनष्ठात्यन्त द्रोणािायपविषये मनवस |
तमैि दृष्ट्िा तस्यिरणौ धारयतुम् वििारागत: मम मनवस|” ||२९०||
िो ओरर्ला, “नािी उिडशी! माझ्या मनाि िोणाचायाांबद्दल अत्यििं हनष्ठा आिे. त्यािंना पािून
त्यािंचे चरण धरािेसे मला िाटिे.”

र्ुनोध्दताकथयत,् “र्क्षकृत: वशष्य: |”
िध्ृ दाकथयत् “न ज्येष्ठानोर्ािास्य |” ||२९१||
पन्ु िा उध्दट यिु क म्िणाला, “पक्षपािी हशष्य!”
िद्धृ म्िणाला, “ज्येष्ठाचाा़ उपिास करु नये.”
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“िलािपुनोिपश्यौ” िध्ृ दाकथयततो |
िररत्िािपुनार्श्यतेद्रिस्थार्ररवस्थत्यौ ||२९२||
“चला, अजडनु ि उिडशी!” िद्धृ त्यािंना म्िणाला. चालिा चालिा अजडनु इििं प्रस्थािील
पररहस्थिी पािू लागला.

र्ूिपमादृश्यतोङगणे धान्यरुर्ी काञिनम् |
अनोिपखाद्यस्तुभूम्येनेकाकृषका: दृष्ट्िाभङगत् हृदयम् ||२९३||
पिू ी इििं प्रस्थाच्या अिंगणाि धान्यरुपी स्िणड फुलले िोिे. आिा मात्र दष्ु काळी जमीन ि अनेक
दुःु खी शेिकरी पािून अजडनु ाचे मन भिंगले.
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कृषकानेकावम इन्द्रिस्थमधारयत् |
नैकानाम् मुखे नैराश्यम् सर्श्यत् ||२९४||
ज्या अनेक शेिकऱ्यािंमळ
ु े इििं प्रस्थ हटकून िोिे, त्यािंच्या मख
ु ािर नैराश्य िो पािि िोिा.

धारयकािावणि: िासप्तु ा: दूवषत सख
ु विभव्यो: |
िक्ष
ृ ा: ि विर्ुरावर् वकन्तु कीटभृता र्ूिपितादृश्न् द्वयो धाम्नो: ||२९५||
दक
ु िैभिाि मत्त झाले आिेि. दोन्िी बाजल
ू ा हदसणारे
ु ानदार ि व्यापारी दहू षि झालेल्या सख
िक्ष
ृ ि मीनारे पिू ीप्रमाणेच हदसि िोिी, मात्र त्यािंच्या िैभिाला कीर् लागली आिे.
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मागोरुन्दे िध्ृ दिपुनमनयत् |
िणपविवितोटिस्याङ्गणैका िौढा शूर्ोदनािरत् ||२९६||
अरुन्द मागाडि िध्ृ दाने अजडनु ाला नेले. रिंगीबेरिंगी असलेल्या कुटीच्या अिंगणाि प्रौढा सपू ाि
भाि कार्िंि िोिी.

िाम र्दोर्रर धृत्िार्िाम र्द |
धृत्िा निसायापसाप िस्त्रान्यषीदत् बवि द्वाराद् ||२९७||
र्ाव्या पायािर उजिा पाय ठे िनू निसारे चे िस्त्र धरुन बािेर िारािर िी बसली.
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ि र्ाषाणखण्िधापव्यात बवि व्यसि
ृ त् |
भारतस्यािानके नावसकै कार्तत् ||२९८||
आहण धान्यािनू दगर्ाचे िक
ु र्े काढून िी बािेर फे कि िोिी. अचानक भारिाच्या नाकािर
एक दगर् पर्ला.

भारतािसत् |
िास्यरि श्रुत्िा भ्रौ तवनत्िा सोर्रर अर्श्यत् ||२९९||
भारि िसला. िसण्याचा आिाज ऐकून भिु या िाणनू हिने िर पाहिले.
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“कमानयवस भिान् ?” |
कथवयत्िा मुिाद्राप:लोमनानामेक साकरोत् ध्िान् ||३००||
“कुणाला आणयलेि, आपण ?” असे म्िणनू हिने आपले मोकळे ि ओले के श अबिं ार्ा
घालनू िळिले.

मद्यसुन्दरी तस्या नाम: |
िद्ध
ृ र्त्युसि नियुिानम् र्वशत्िािाग: तस्या: नेिे मादक विभ्रम: ||३०१||
‘मद्यसन्ु दरी’ हिचे नाि िोिे. िद्धृ पिीसि एक नििरुणाला पािून हिच्या र्ोळ्यािंि मादक
हिभ्रम जागिृ झाला.
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सा श्यामसुन्दर र्ाथपमर्श्यत् कामभािेन |
भारतस्यार्िाङ्गोसीतोिपशी अिरतावधकारेन ||३०२||
िी श्यामसन्ु दर पाथाडला कामभािाने पािू लागली. भारिाच्या उजव्या िािाशी उिडशी
अहधकाराने चालू लागली.

ियावर् दशपनीयगृिोगच्छत् |
अर्क्रोशममद्यस
्
ुन्दरी र्ािमविपकोर्रर, “िय िलाभूतानय् र्ािान् ||३०३||
हिघेिी दशडनीय गिृ ाि गेले. मद्यसन्ु दरी पात्रे घासणाऱ्या स्त्रीला ओरर्ली, “पाण्याने भरलेली
िीन पात्रे आण.”
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िेमनमापनायत् िय िलाभूतार्ािान् |
मद्यसुन्दयाप: मनवस कागत: सोक्करेनािपुनस्य िस्ते िलमदत्त: ि वद्वतीयािपुनस्य
िस्तोदत्त: ||३०४||
प्रेमनमेने (पात्रे घासणारी स्त्री ) पाण्याने भरलेली िीन पात्रे आणली. मद्यसन्ु दरीच्या मनाि काय
आलिं, (काय ठाऊक) हिने एका िािाने पाणी हदले ि दसु रा िाि अजडनु ाच्या िािाि हदला.

ितुर्ापथप शान्तमनवस भितेकिस्तेन िलमवर्बत् |
वद्वतीयेन तस्या: िस्त: तस्या र्त्यु: िस्तोदत्त||३०५||
्
चिरु पाथाडने शािंि मनाने आपल्या एका िािाने जल प्यायले ि दसु ऱ्या िािाने हिचा िाि
हिच्या पिीच्या िािाि हदला.
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तस्य: कृत्ये नकार ज्ञात्िा |
तामभात् युिानम् मोवित उद्देशस्िप्नागत: भनवकत्िा ||३०६||
त्याच्या कृत्यािील नकार जाणिाच हिला िाटले की यिु काला मोहिि करण्याचे स्िप्न ि
उद्देश भिंहगि झाला.

सा िेलयोदवतष्ठत् र्त्योिपश्यो िलम् दत्त्िा |
सागच्छत् र्ाकगृिे र्ािानायवच्छत्िा ||३०७||
िी आपल्या पिी ि उिडशीला जल देि हिष्ठि उभी राहिली. आहण िी पात्रे घेऊन पाकगिृ ाि
गेली.
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समार्क्रोशतािपुन, “कि िदावम भ्राता |
क्षमस्ि लस्िावम कथयते मे वकम् िवदता ?” ||३०८||
अजडनु सािरि म्िणाला, “काय बोल,ू बधिं ?ू क्षमा करा, मला लाज िाटिे ( िे हिचारायला).
िी मला काय म्िणाली?”

मद्यसुन्दयापकारणेनािपुनालस्ित् |
िद्ध
ृ मादृशाभात् ||३०९||
मद्यसन्ु दरीमळ
ृ ाला िाटले.
ु े अजडनु लाजला असेल, असे िद्ध
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भारतस्य सुन्दर नेिोर्रर आगच्छनलोमना: |
लज्िायोदवतष्ठतारकृतरेषना: ||३१०||
भारिाच्या सन्ु दर नेत्राििं र के शाच्िं या बटा आल्या. त्याच्या गालािर लाजेने लाल रे षा उभ्या
राहिल्या.

यदृश तस्य श्यामसरसोर्रर रिसरोिेदलोन्मीलन् |
“मधुकिूणप त्ित्समीर्े वकम् ?”
नज्ञातिपुनस्य शब्दा: मुखाद् बविपर्तन||३११||
्
जणू कािी त्याच्या सािळ्या सरोिरािर लाल रिंगाच्या कमळािंच्या दलािंच्या रे षा उमटल्या िोत्या.
“ मधक
ु ाचे चणू ड िमु च्याकर्े आिे का ?” काय माहिि, अजडनु ाच्या िोंर्ून शब्द बािेर पर्ले.
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“भारतेयतैिा ? विये, खाद्यनन्तरोनाय् मधुकिूणप” |
िध्ृ दावदशत् मद्यसन्ु दरी िह्नोदित् दारु ||३१२||
“भारिा ! इिकिंच?हप्रये ! खाद्यानििं र मधक
ु चणू ड आण.” िध्ृ दाने मद्यसन्ु दरीला आदेश हदला.
मद्यसन्ु दरीने हिस्ििाि लाकर्िं घािली.

मद्यसुन्दरी खाद्यारोियत् |
अधोमुखेनािपुनाखाद्ययत् ||३१३||
मद्यसन्ु दरीने जेिण िाढलिं. खाली मानेने अजडनु खाऊ लागला.
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भोिनानन्तर िध्ृ दासवितािपुन शतर्ादाकरोत|्
शुभ्र र्दाथेन माविपता मधुकिूणप भारतम् सादत्त ||३१४||
भोजनानििं र िध्ृ दासहिि अजडनु ाने शिपािली के ली, त्यािेळी शभ्रु पदाथाडि मळलेले
मधक
ु चणू ड त्याने भारिाला हदले.

मधुकिूणापनाम् सशपुभ्रकणा स्ितंि विसवृ ज्यतयवतत्िा |
कणैकैणम् मधुकिूणप खाद्ययत् व्यूढाम् दृष्ट्िा ||३१५||
मधक
ु चणू ाडिील शभ्रु कण बाजल
ू ा टाकि एक कण हन कण व्यिहस्थि पािि िो मधक
ु चणू ड
खाि िोिा.
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मधुकिूणप तिपन्या घवषपत्िा |
शुभ्रदन्तोर्रर भारताकरोत् मृवत्तकािणप कृत्िा दतं मंिनश्च ||३१६||
मधक
ु चणू ड िजडनीने मळि भारिाने िो आपल्या शभ्रु दािाििं र घासनू त्यािंना (दािानिं ा) मािकट
के ले आहण दििं मिंजन के लिं.

“भारत ! शमपछायागत: वकमथपम् द्युतमागन |
ति र्वतव्रताम् के शुिसपिते ? ििावर् दुयोधनस्य लगुिििारासित ?” ||३१७||
“भारिा ! कशाला द्यिु ाला गेलाि ? त्यामळ
ु े च सख
ु ाची सािली गेली. िझ्ु या पहिव्रिेने हकिी
दुःु खे सािािीि? प्रजेनेिी दयु ोधनाचे प्रिार सिन करािा काय?”
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“द्युतैक व्यसनावस्त |
एतदैि धमपशास्त्र कथयवत ||३१८||
“द्यिु एक व्यसन असिे, िेच कथन धमडशास्त्राचे आिे.”

“द्रौर्द्यार्पष्ु यता र्ररिादवनिारणव्यिस्था कृष्याथापव्यिस्थाभ्याम् ियमास्म र्ररिादिीन
अन्नाथापसुखे |
त्िया र्ुवष्यता िावणकव्यिस्था: िापवणिभिन् सन्तुषे ||३१९||
“िौपदीने कृषी, जनििार हनिारण ि अथडव्यिस्था चािंगल्या प्रकारे सािंभाळली. त्यामळ
ु े आम्िी
अन्न, उत्तम आहथडक हस्थिी ि सव्ु यिस्थेकारणे सख
ु ी िोिो. आमचा व्यापार उत्तम ररिीने
फळला -फुलला िोिा. अजडनु ा, िू व्यापार व्यिस्था साभिं ाळली म्िणनू व्यापारी सिंिष्टु िोिे.”
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“नकुलेन र्ुवष्यताश्वाव्यिस्थासपिापश्वाकपृ तात्तमा: |
यवद ियमर्क्रीणीमतपविपसदत्तश्वोत्तमासंििनवर् ||३२०||
“नकुलाने अश्वव्यिस्था साभिं ाळली. सिड अश्वानिं ा उत्तम प्रकारचे प्रहशक्षण हदले. जेव्िा आम्िी
अश्व हिकि घ्यायचो, िेव्िा त्याने आम्िािंला उत्तम प्रिीचे अश्व हदले िोिे.त्यामळ
ु े सिंििन
व्यिस्था सक्षम झाली.

“सिदेिेन र्ुवष्र्ता गोव्यिस्थात क्षीर र्ूणाप: गािलभनस्माकन: |
सिदेिस्य गोधन ि द्रौर्द्या: कृषी व्यिस्था कारणेन सुखसुप्त र्दाधस्माकन: ||३२१||
“सिदेिाने गोव्यिस्था उत्तम ररिीने सािंभाळली. म्िणनू आम्िािंला दधु दभु त्या गाई प्राप्त झाल्या.
सिदेिाचे गोधन ि िौपदीच्या कृषीव्यिस्थेकारणे सख
ु जणू आमच्या पायािंशी आले िोिे.”
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“सेनार्ती भीमेन कृता ििायाक्षपण |
ि सामंतोर्रर न्यावसता वनयन्िण ||३२२||
“सेनापिी भीमाने प्रजेचे रक्षण के लिं आहण अन्यायकारी सामििं ाििं र हनयिंत्रण ठे िल.िं ”

“धमपरािेन कृता धमपक्षपण |
धमापनुसारेण कृता न्यायदान ||३२३||
“धमडराजािंनी धमडरक्षण के ले िोिे. धमाडनसु ार त्यािंनी न्यायदान के ले िोिे.”

“यि र्रवस्त्रयाङगम् ि शीलम् न कवर् स्र्श्न
ृ ातुम शक्नत् |
तिस्थावयका: सम्राज्ञ्य: शीलोर्रर कलङ्क ि वििम्बनाभित् ||३२४||
200

विरविणी

विविता पाटील

“हजथे परस्त्रीच्या अिंगास ि शीलाला कोणीिी स्पशड करु शकि नािी, त्याच देशाच्या
सम्राज्ञीच्या शीलािर लाछ
िं ने बसली ि हिची हिटम्बना झाली.”

“यै: शौयापवद्यग्ििय कृता |
येषाम् शस्त्रिषापिर्रा मेघेनावर् लवस्ित्िा ||३२५||
“ज्यानिं ी शौयाडने हदहग्िजय के ला िोिा, ज्यािंच्या शस्त्र िषाडिापढु े मेघािंनीिी लहज्जि
व्िािे.”(असे शरू िीर िोिे िम्ु िी)

“यै गणेवशिेन्द्रानागावद देितांनी र्राियता |
यै: िस्तौ युनवकत्िा लक्ष्मी तेषामर्रावतष्ठता ||३२६||
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“ज्यानिं ी हशि, इन्ि, गणेश ि नाग आहद देििािंना पराहजि के लिं िोििं, ज्यािंचे िस्ि जळ
ु िाच
त्याच्िं यापढु े लक्ष्मी उभी राििे.”

“यै: द्रौर्दीस्ियम्िरे ज्येष्ठ योध्द्यान् र्राियता ||३२७||
“ज्यािंनी िौपदी स्ियिंिराि ज्येष्ठ योध्दािंना पराहजि के लिं िोििं.”

“येषाम् र्रागदाििारे मेघिेन लवस्ित्िा |
येषाम् िेगिानावसताकौशल्यर्रा िञ्िलया लवस्ित्िा ||३२८||
“ज्याच्िं या पराशक्तीमयी गदाप्रिाराच्या आिाजापढु े मेघाच
िं ा गर्गर्ाट लहज्जि िोिो, ज्याच्िं या
िेगिान िलिारी चालिण्याच्या कौशल्यापढु े िीजेलािी लाज िाटिे.”
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“येषु बलिानस्येकस्र्िप गगनावद दायेत् |
सुन्दभपन्यकस्येकस्य खि्ग काल्या: खि्गेयेत् रुवधरावर्बत् ||३२९||
“ज्यािील बलिानाच्या एका रिाने आकाशिी फाटून जािे, िम्ु िािं प्रत्येकाचे, एका -एकाचे
सिंदु र खर््ग कालीच्या खर््गाएिढे रक्त हपिे.”

“तेषामैिेकमेि सतीिायामर्मानता तेषामैि कुरुसभायाम् |
तैिा: धमपिारीन: र्ूणोन्मीलत्त्नेिाभ्याम् कलिाया: मृत्युदारुण: वििम्बनाम् दृवशता
||३३०||
“त्याच्िं याच एकमेि सिी पत्नीचा अपमान त्यािंचाच कुरुसभेि झाला, त्याच धमडचारींनी
उघर््या र्ोळ्यािंनी पत्नीची मत्ृ यिू ून दारुण हिटिंबना पाहिली.”
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“यस्य िरदृश् र्ूणो विश्वोर्रर आवस्त |
मिार्ुरुषैक धावित्िा हृषीके श: भक्त्या: वििम्बना दृष्ट्िागता “ ||३३१||
“ज्याचा िरदिस्ि सपिं णू ड हिश्वािर आिे, िोच मिापरुु ष -हृषीके श आपल्या भहक्तणीची
हिटिंबना पािून धािि आला.”

“वकन्तु द्युतमगच्छत तविप ति धमेण वकमथपम् द्रौर्दी बाध्यान् द्युते वनरवस्यता? |
र्ुष्करेण कवथता तिपयावर् न्नलेन दमयंतीम् द्युते वनरास्यता “ ||३३२||
“हकिंिु द्यिु ाला गेलाि िरीिी हिथे धमाडने का िौपदी ि भािािंना द्यिु ाि पणाला लािलिं ?
पष्ु कराने सािंहगिलिं िरीिी नलाने दमयिंिीला द्यिु ाि पणाला लािलिं नव्िििं.”
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न धृतराष्रे न िर दवदता |
यवद तविप दास्य: र्ाण्ििेय: स्िावभमान भिता” ||३३३||
“जर धिृ राष्राने िर हदला नसिा िर पाण्र्िाच
िं ा स्िाहभमान कौरिाच
िं ा दास झाला असिा.”

“लक्ष्मी र्क्रोधेन युष्मत्समीर्े वनगपता |
रािश्र्यावर् तिोर्ऱ्या: छिा: वनकृता “ ||३३४||
“लक्ष्मी िोधाने िमु च्या समोरुन हनघनू गेली. राजश्रीनेिी िमु च्या र्ोक्ट्यािरची छत्रे काढून
टाकली.”
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“कुन्तीनंदन ! ररर्ुवभ: तिाद्वयता बािू िीरश्र्या स्फुररता |
तैि ति नेिभ्यामश्रुणी गवलत्िा “ ||३३५||
“कुन्िीनदिं ना ! ज्या ररपिंक
ु ारणे िझ्ु या दोन्िी बािू िीरश्रीने स्फुरण पािििं िोिे, िेच ररपु िझ्ु या
नेत्रािंिनू अश्रू गाळण्यास प्रित्तृ करिािेि.”

िध्ृ दस्य िि: श्रुत्िा |
भारतस्यश्रुणी भूमोदर्तन् नेिाभ्याम् गवलत्िा ||३३६||
िध्ृ दाचे िच ऐकून भारिाचे अश्रू नेत्रािंिनू भमू ीिर पर्ले.

भारत वधककृत भितस्शौयपम् मनवस |
तस्य वशराधकृता द्युतिकरणर्यैक्षत तस्य शौये ि यशवस ||३३७||
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भारिाने मनोमन स्ििुःच्या शौयाडचा हधक्ट्कार के ला. त्याची मान झक
ु ली, द्यिु प्रकाराने
त्याच्या शौयाडची ि यशाची परीक्षा घेिली िोिी. (ि िो परास्ि झाला िोिा.)

किम गिविप िास्तणेर्मिपुनस्यातीतम् कृतमाटनम् अन्िािपुनस्य सततम||३३८||
्
कुठे िी जािे, िरीिी अजडनु ाच्या अिीिाचे िास्िि अजडनु ाच्या मागे मागे हफरि िोिे.

झवटती तेनाश्रुणी िामािपता |
िध्ृ देन तस्य स्कन्धोद् िस्त स्र्ृशन्ता ||३३९||
त्याने झटकन अश्रू पसु ले. िध्ृ दाने त्याच्या स्किंधािर िाि ठे िला.
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“क्षमस्ि माऽिपुन ! िाभाित मम् िि: ति मनवस |
नेतद् ममागत: मनवस ||३४०||
“माफ कर, अजडनु ा ! माझे शब्द िझ्ु या मनाला दख
ु ािनू गेले. असा िेिू माझ्या मनाि नव्ििा.”

“िेमभाते माम् |
र्ाण्ििविषयोत: कथयावम त्िाम् ||३४१||
“पाण्र्िािंहिषयी मला प्रेम िाटिे. म्िणनू िल
ु ा सािंगिोय.”

“िसताद्ययये वििनिासे |
िसतासुऱ्यािसवतस्थाने वकन्तु र्त्नीम् दत्त संरक्षणम् ||३४२||
209

विरविणी

विविता पाटील

“आिा िम्ु िी हिजनिासे रािि आिाि. आसरु ी िस्िी असलेल्या भागाि रािि आिाि.
िरीिी पत्नीचे सरिं क्षण करा.”

“सा वनयत्या: कण्टकी िर्क्रेनािता |
शब्द सख
ु दत्त्िा र्श्यत सानन्दीता ||३४३||
“(कारण) िी हनयिीच्या काटेरी चिाने आिि झालेली आिे. (हनदान) शब्दसख
ु देऊन हिला
आनदिं ी करण्याचा प्रयास करुन पिा.”

“नायेकमेि र्ञ्ििाया (र्ञृिानाम् िाया) सासीत् |
मगृ यासमये ताम् र्ररर्ालत” ||३४४||
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“िी पाचािंची एकच स्त्री आिे, पत्नी आिे. मगृ येिेळी हिचे रक्षण करा.”

कथवयत्िोतद् िध्ृ दाग्रािाकथयत् |
“कुिाद्य त्िम् गच्छवस ? अन्या: कुिं वनिासत?” ||३४५||
इिकिं सािंगनू िद्धृ पढु े सािंगिा जािला, “अद्य िू कुठिं हनघालास? अन्य बिंधू कुठिं राििाि ?”

“विमालये िसावम |
वदिम् गच्छवम” ||३४६||
“हिमालयाि मी राििोय ि स्िगी हनघि आिे.”
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कथवयत्िािपुन सिाप कथाकथयत् |
शृगालतन्तुिस्त्रुष्णाकाले मद्यसुन्दरी भूम्येर्रर अतनत् ||३४७||
असे म्िणनू अजडनु ाने सिंपणू ड कथा साहिं गिली. शगृ ालाच्या शरीरापासनू ििंिपु ासनू बनलेले िस्त्र
उष्णाकालाििी मद्यसन्ु दरीने भमू ीिर अिंथरले.

िध्ृ दािपुनो र्ूणोष्मे बविगच्छतम् |
तो कणापधोर्रर धमपवबन्दौ अर्तम् ||३४८||
िद्धृ ि अजडनु पणू ड उन्िाि बािेर पर्ले. त्यािंच्या कानाखाली घामाचे हबदिं ू हनमाडण झाले.
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येन मागेन तौगच्छतम् |
तेनैि मागेन द्वे स्यंदनोगच्छतम् ||३४९||
ज्या मागाडने िे गेले, त्याच मागाडने दोन रथ आले.

स्यंदनध्ििैकस्य सयु पिसत् |
वद्वतीयस्य सर्ोिसत् ||३५९||
एका स्यिंदनाच्या (रथािर) ध्िजािर सयू ड िसि िोिा, िर दसु ऱ्याच्या ध्िजािर सपड िसि
िोिा.
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सुयपध्िि वबम्बधारासीत् |
सुयपित् वर्त्तेिवस्िण: नेियो: युिक स्तपसीत् ||३५१||
सयू ड ध्िज (ज्याचा रथ िोिा िो कणड) सयू ाडचे हबबिं धारण करणारा िोिा. सयू ाडप्रमाणे हपगिं ट ि
िेजस्िी नेत्रािंचा यिु क िोिा.

तस्य मुखस्य सुयपित् वर्त्तेिस्िी िणापसीत् |
यदृश तस्य मुख सयु ेन वनसवज्िता रत्नाकरे न्यमज्ित् ||३५२||
त्याचा मख
ु ाचा िणड सयू ाडप्रमाणे हपििणी ि िेजस्िी िोिा. जणू त्याचे मख
ु सयू ड बर्ु ल्याकारणे
रत्नाकराप्रमाणे िोिे. (अजडनु ाला पाहिल्याकारणे)
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तस्या कणपवछद्रोरिोस्ताम् |
यदृश मूधोर्रर भास्करस्य
द्वय धाम्नो: द्वे सूयप वकरणोरिोस्ताम् ||३५३||
त्याच्या कानाची भोकरिं लालभर्क िोिी. जणू कािी र्ोक्ट्यािर असलेल्या मध्यान्िीच्या
भास्कराच्या दोन्िी बाजल
ू ा दोन सयू डहकरणे लाल िोिी.

वद्वतीय यदृश दञ्शावलतैि सर्ापसीत् |
तस्य सर्पिते नयनोरिास्ताम् ||३५४||
दसु रा जणू दश
ु असा सपड िोिा. त्याचे नयन सपाडसारखे लाल िोिे.
िं मारायला उत्सक
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तस्योष्ठोर्ऱ्या: लोमना:
िवलता: ि भन्यकरासन् |
तस्य स्यंदनस्य घुंगुऱ्यपिा: मिासन् ||३५५||
त्याच्या ओठािंपयांि आलेले के स िळलेले ि भयिंकर िोिे. त्याच्या रथास जळ
ु लेल्या घिंगु राचा
आिाज मोठा िोिा.

िध्ृ दाकथयत् “ति मधुरपि |
र्ाथाप कोवकलासम शृण्िवयतुमिमातुरातीि” ||३५६||
िद्धृ म्िणाला, “पाथाड ! िझु ा कोहकळे सारखा मधरु आिाज ऐकण्याकररिा मी अहिआिरु
झालो आिे.”
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कौन्तेयालस्ित् |
स मेघस्यापग िाथपयत् ||३५७||
कौन्िेय लाजला. त्याने मेघाच
िं ी प्राथडना के ली.

“ति श्यामसन्ु दर िणप िे मेघ |
िभािवत मामातीि िणामावम मेघ ||३५८||
िझु ा सािळा -सिंदु र रिंग िे मेघा ! मला अहिशय आिर्िो. मी िल
ु ा नमस्कार करि आिे, िे
मेघा !”
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“क्षणे तमाभिेतावलङगेस् विद्युतम|्
यदृश द्वे िेयानिेयस्य: वमलने सैका
विरिरेखम् ||३५९||
“क्षणाि अिंध:कार िोिो हन िू हिजेला आहलिंगन देिो. जणू कािी प्रेयसीच्या हमलनाि
आलेली िी िीज (अिंधकाराची एक रे घ) एक हिरिरे खा असिे.”

“द्रौर्दीस्ियंिरोिमतनम् र्शुर्वतधनुष्य: |
तदृशा त्िमावर् िर्लास्ियंिरे तनेसेंद्र धनुष्य: ||३६०||
“िौपदीच्या स्ियिंिराि मी ज्याप्रमाणे हशिधनष्ु य िाणलिं िोििं, त्याप्रमाणे ििू ी चपलेच्या
स्ियिंिराि इन्िधनष्ु य सिंयोहजि करिोस.”
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“भिे भ्या: त्िा स्तविता |
दृष्ट्िोनदानन्दाश्रुणी त्िया िवषपत्िा ||३६१||
“िझु े भक्त िझु ी स्ििु ी करिाि, िे पािून िू िझ्ु या नेत्राििं नू आनदिं अश्रिु षाड करिोस.”

“दर्पणाित् दिवबन्दिादृशाङ्गोर्रर र्वतता |
भावत माम् शूविस्नापन भविता ||३६२||
“दपडणासारखे हदसणारे दिहबिंदू असे अिंगािर पर्िाि की मला शहु च स्नान घर्ण्याचा आभास
िोिो.”

“यदृश त्िम् भित िस्ताभ्याम् िलिसाद ददावस |
द्वो िस्तौ तवनत्िे तद् र्तवत सरवस ||३६३||
220

विरविणी

विविता पाटील

“जणू कािी िू आपल्या (िािािंिनू ) दोन्िी िाि पसरून जलप्रसाद देिोस. िे जल सरोिराि
पर्ििं.”

“तिविरिे नद्य: तर्वन्त |
दारुणष्माकाले शुष्का: भिवन्त ||
तविप विरिदाि सिवन्त |
ि ति िवतर्ालवन्त ||३६४||
िझ्ु या हिरिाि नद्या िापिाि. दारुण अशा उष्णकालाि शष्ु क िोिाि. िरीिी हिरिाचा दाि
सिन करिाि आहण िझु ी प्रहिक्षा करिाि.”
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“भूम्येंद्रिस्थस्येसा नोष्णदाि सोढुम् शक्यनवत |
धररिी ति माता िेंद्र वर्ता सदा या भूमी िलेन ति तुष्यवत ||३६५||
“त्याप्रमाणे िी इििं प्रस्थाची भमू ी िा उष्णदाि सिन करु शकि नािी. धररत्री िझु ी मािा ि इििं
िझु ा हपिा, जी भमू ी िझ्ु या जलाने िष्टु िोि िोिी.”

“यमुना शुतुद्री विर्ाशागंगाद्य ति िलस्य तृषाताप |
शुभ्रनीलमयूरेभ्य: तिागमनस्य नवतपत्िा
स्िागत कुिीता ||
िातका: ति िलवबन्दिा: वर्बेयु: |
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वर्प्र्लशमीमधुकाकदलीर्लाशा: भित: िवटला:
शाखा: तवनत्िा वसंवञ्ित: तििल
स्िीकारेयु: ||३६६||
“यमनु ा, शिु िु ी (सिलज) गिंगा, हिपाशा (व्यास) आिा िझ्ु या जळाच्या िषृ ाडिा आिेि, पािंढरे
-हनळे मोर नत्ृ य करिाि, िझ्ु या आगमनासमयी स्िागि करण्याकररिा. चािक िझु े जलहबिंदु
हपिाि. हपपिं ळ,शमी,मिुआ,के ळी ि पळशाचे िक्ष
ृ आपल्या जहटल शाखा िाणनू िझु े जल
स्िीकारिाि.

“कृषकावर् भिेयुनन्दीता |
ति िलवसत्र्यनेन कृषी िधेत्िा ||
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गोमविषानवर् तृणम् लभेत् |
तैभ्य: र्ुवष्टता तविप क्षीद्रेिस्थे िधेत ||३६७||
“शेिकरीिी आनदिं ी िोिाि. िझ्ु या जलहसच
िं नाकारणे कृषी िोिे िहधडि. गाई म्िशींना हमळिो
चारा. िे पष्टु झाले िरच दधु दभु ििं िाढेल इििं प्रस्थाि.”

“कृर्े तमसो या िोवतगपमय |
तमसो मा विद्युत्गमय बोधििनेमद् त्िा कवथत िे िलमय ||
तिेिालम् िलनास्मकन शाम्येतोष्णता |
सत्यधमोद्य ििनै दवित माम्
िेमर्िपन्यस्यातीिाश्यकता ||३६८||
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“कृपा करुन िू मला अिंधकारािनू प्रकाशाकर्े ने. िू मला अिंधकारािनू हिजेकर्े ने. िे
बोधिचन िू मला साहिं गिलेले आिे, िे िचन सत्य कर. िझ्ु या पयाडप्त जलामळ
ु े आमची
उष्णिा शमली आिे. आिा सत्यधमाडच्या अग्नीि जळणाऱ्या मला प्रेमपजडन्याची अिीि
आिश्यकिा आिे.”

वनयत्या: कण्टकी िर्क्रेन रुवधरभूत: |
सततनाम् शस्त्रििारैभ्य ििारभूत ||
सततम् वििनिासस्य व्यसनेस्य दुवनत |
सदैि शुिाम् ििारै: दु:वखत ||३६९||
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“हनयिीच्या काटेरी चिाने रक्तबिंबाळ झालेला, हनयहमिच्या शस्त्र प्रिारािंनी जखमी झालेला,
नेिमीच्या िनिासाच्या सक
ु े दुःु खी
िं टािंनी दख
ु ािलेला, सदैि दुःु खाच्या आिमणामळ
झालेला.”

“भारतामदृशमािश्यका: ति
िेमभूता: िलधारा: |
तिेि िेमामृत र्ीत्िा तस्य
तुष्येत मनोधरा “ ||३७०||
“अशा या भारिाला (अजडनु ाला) आिश्यक आिेि, िझ्ु या प्रेममयी जलधारा. िझु िं प्रेमामिृ
हपऊन त्याच्या मनाची िप्तृ िोऊ दे धरा.”
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कौन्तेयस्य सुन्दरा: स्तुवतसुमना:
श्रुत्िा िासावदत् मेघ: |
िलधारावसञ्ितेंद्रिस्थस्य भूम्याम् मेघ: ||३७१||
कौन्िेयाचे सिंदु र स्ििु ीसमु ने ऐकून मेघ प्रसन्न झाला. मेघाने इििं प्रस्थाच्या भमू ीिर जलधारा
हसिंहचि के ल्या.

िाणमत् मेघमिपुन मनोभािेन |
दुयोधनकणौ ततो अर्श्यतोर्रर िवकतभािेन ||३७२||
अजडनु ाने मेघाला प्रणाम के ला, मनोभािे. दयु ोधन ि कणड आश्चयाडने पािि िोिे, त्याच्याकर्े.
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ड्ि
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तयो: लोमनार्रर र्वतत्िा |
द्रिवबन्दिागच्छनेिाध: गवलत्िा ||३७३||
त्या दोघाच्िं या के शाििं र पर्ून त्यािंच्या नेत्रािंना टोचनू खाली गळू लागले, दिहबदिं .ू

यदृश तौ वनष्ठरौ वनसगापशास्त |
धमपज्ञ: उवितदृश िकारेनान्िितपतदण्ियत ||३७४||
जणू कािी त्या दोन्िी हनष्ठु रानिं ा हनसगड दहिं र्ि करुन हशकहिि िोिा की धमडज्ञ पार्िं िानिं ा त्रस्ि
के ल्यानिंिर िे स्िस्थ रािणार नािीि आहण त्यािंना उहचि प्रकारे दहिं र्ि करिील.
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वकन्तु बालात्र्िपन्य: िाभाित कणपम् |
र्िपन्यमपणीयागत्िा तविप िसन्नताभात् राधेयम् ||३७५||
मात्र कणाडला िी बालिषाड िाटली. म्िणनू त्याला पजडन्य रमणीय िाटल्यामळ
ु े राधेयाला
प्रसन्निा िाटली.

कणपस्योधरोर्रर िास्यावलखत् |
तस्य स्यंदनवर् दुयोधनस्य िागत ||३७६||
कणाडच्या अधराििं र िास्य उमटले. त्याचा रथ दयु ोधनाच्या रथासि पढु े आला.
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तयोस्स्यंदनोगत्िा |
भूमीमिपुन िाणमत् नयने वनवमलत्िा ि मस्तक न्यावसत्िा||३७७||
त्याचिं े रथ पढु े येि असिानाच अजडनु ाने इििं प्रस्थाच्या भमू ीला मस्िक टेकिनू आहण नेत्र हमटून
साष्टािंग नमस्कार के ला.

झवटत्िाभितेषा सयं ुि िसंग ||३७८||
असा योगायोग लगेच घर्ला.
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मुख्यम् िदावम दुयोधनर्ूिपम्
कणपस्याङ्शकागत् मनवस |
दृष्ट्िािामेष वकमथप नमवत िा कथम्
गच्छवत यमुनाकुण्ि सरवस ||३७९||
मख्ु य म्िणजे दयु ोधनापिू ी कणाडच्या मनाि आशिंका आली, िे पािून की िा अजडनु का
नमस्कार करि आिे आहण कशाला यमनु ाकुण्र् सरोिराकर्े जाि आिे?

कदावितिपुन शरणमागत: |
सिानत् सामथ्यप: भित: वमियो ||३८०||
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कदाहचि अजडनु ाने शरणागिी पत्करली असेल. कदाहचि त्याने आम्िािं हमत्रािंचे सामर्थयड
जाणले असेल.

भालमवृ त्तकािपुनोदवतष्ठत् िस्तौ झवटत्िा |
सोवत्तवष्ठत्िा वनमपल वस्मताकरोत् ||३८१||
अजडनु ाने उठून भाळाला इििं प्रस्थाची महृ त्तका लािली आहण िाि झटकले. त्याने उठून हनमडल
हस्मि के ले.

कणापवम शान्तािासत |
दुयोधन भ्रुकटोभ्यातुवत्तष्ठेताभ्यामर्श्यत् ||३८२||
233

विरविणी

विविता पाटील

कणडसध्ु दा शान्िपणे (हनहश्चिपणे) िसला. दयु ोधन मात्र भिु या उिंचािनू आश्चयड ि सिंशयाने
पािू लागला.

यदृश देिेन्द्रावदत्येकमैकोयोर्ुरतास्ताम् |
स्मरतेंद्रर्िु ो र्ुिावदत्यस्य र्दौ कुन्तीिरणवमिास्ताम् ||३८३||
जणू इििं देि ि आहदत्य एकमेकािंसमोर िोिे, मात्र इििं पत्रु ाला िे आठिले की आहदत्याच्या
पत्रु ाचे दोन्िी चरण किंु िीच्या चरणाप्रमाणे आिेि.

तस्मै दृष्ट्िा धमपरािाभित् शान्त: |
भारतमेकदादृश सकथयत् ||३८४||
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त्याच्िं याकर्े (कणाडच्या चरणाकर्े) पािून धमडराज शािंि झाला, असे त्याने (यहु धहष्ठराने) स्ििुः
भारिाला एकदा साहिं गिले िोिे.

कणपस्य र्दौ द्रष्टुम् |
िध्ृ दसिािपुनागच्छत् कणपस्य स्यंदनस्यावभवदशम् ||३८५||
कणाडचे चरण पािण्याकररिा िध्ृ दासोबि अजडनु कणाडच्या रथाच्या हदशेने गेला.

िार्लािपुनस्य ज्ञातुम् |
कणापिातरत् स्यंदनाद् ||३८६||
अजडनु ाचे चापल्य म्िणजे आपल्या रथाकर्े येण्याची घाई पािून कणडिी रथािनू उिरला.
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तस्य भ्रूिौ ित्यंिेितातनताम् |
यदृश तस्य वििय िार्स्य ित्यंिाम्
द्वेषषोभ्याम् शरौ अतनताम् ||३८७||
त्याच्या भिु या प्रत्यिंचेप्रमाणे िाणल्या गेल्या िोत्या. ज्याप्रमाणे त्याच्या हिजय धनष्ु याच्या
प्रत्यिंचेिर िेष आहण िषड असे दोन्िी बाण िाणले गेले आिेि.

वबम्बाधभारतस्य नेिोतुरतािायत् |
तस्य दृश धमपराि कथम् वकम्
कणपस्य र्दौ दृष्ट्िो शान्तेतस्य
कारणमन्िष्यत् ||३८८||
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हबम्बफलाप्रमाणे अधर असलेल्या भारिाच्या नेत्रािंमध्ये आिरु िा जन्मली. त्याची दृष्टी
धमडराज कणाडचे चरण पाहिल्यािर कसा काय शाििं झाला, याचे उत्तर शोधि िोिी.

तस्यािनकम् कणपस्य र्दोर्रर दृशार्तत् |
िरणाङ्गस्योर्रर अत्योर्रर कवषपत िस्त्र
कणपस्यादृशासीम् ||३८९||
त्याची दृष्टी अचानक कणाडच्या चरणािंिर पर्िे. कणाडने आपले पािलािंिरचे अधरीय िर
उचलले असे दृश्य िोिे.

237

विरविणी

विविता पाटील

भारतस्योषाशाम्यत् |
यदृश र्क्रोधस्य ििनै: िेमिात्सल्यो:
िल र्वतत्िा सशाम्यत् ||३९०||
भारिाचा िेष अचानक मािळला. ज्याप्रमाणे िोधाच्या िन्िीिर प्रेमिात्सल्याचे जल
हशिंपर्ले गेले ि िो अहग्न शमला गेला.

तत्तस्य र्क्रोधभूत मुख शान्ताभित् |
यदृश दवितक्षीर िलम् दृष्ट्िा
शान्तभित् ||३९१||
त्याचे िुद्ध मख
ु शाििं -हनमडल झाले, जणू जळिे दधू जलाला पािून थर्िं िोिे.
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यदा यदा वि स: शौयापथिा
वद्ववग्ििय कतपुमगच्छत् |
सस्तदा तौ िरणौ िणवमत्िा गच्छत् ||३९२||
ज्या-ज्या समयी िो शौयड परािम करण्यासाठी अथिा हिहग्िजयाकररिा जायचा, त्या-त्या
समयी त्या चरणािंप्रमाणे हदसणाऱ्या चरणािंना प्रणाम के ला िोिा.

िैि सैि िस्त वशरोर्रर धृत्िा |
कुन्ती आशीिादत् िवृ त्तत्िा ||३९३||
आहण िसाच गौरिणड िाि त्याच्या मस्िकािर ठे िनू किंु िी त्याला आहशिाडद द्यायची.
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भारत स्मवयपत्िा शोवितेतदाभित् |
दृष्टृिा तौ (कणपस्य) गौरिरणौ िणमेयमभात् ||३९४||
भारिाला िे आठिनू दुःु ख िाटलिं, कणाडचे िे गौर चरण पािून प्रणाम करण्याची इच्छा त्याच्या
मनाि जागिृ झाली.

िध्ृ दर्ृच्छत् ज्ञात्िािपुनस्य मन: |
“विन्तयेवर् अवर् युिमेततर ?” ||३९५||
िध्ृ दाने पच्ृ छले, “असा हिचार करणे योग्य आिे का?” (अजडनु ाच्या मनािील भाि जाणनू )
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अिसतािपुन द्वे न र्श्येतामथं |
िध्ृ दस्य स्कंधोर्रर नौ घष्यप
कारणेन सागरकूलथिा नदीतले
अश्म िघष्यापभित्
कुम्भगतप तदृश तस्य िनुगतापर्तन् ||३९६||
िसा अजडनु िसला. (कणड ि दयु ोधनाला त्याच्या मख
ु ािरचे भाि हदसू नये म्िणनू ) िध्ृ दाच्या
स्किंधािर अजडनु ाने नौका घासल्याकारणे सागरिट हनमाडण िोिो अथिा नदीच्या िळामध्ये
दगर् घासल्याकारणे किंु भगिड हनमाडण िोिो, िशी हदसणारी आपली िनिु टी ठे िली.
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“कणपस्य र्दौ दृष्ट्िा शान्तासम् “
मन्दातलस्िरोिपुनाकथयत् यदृश तस्य
िि: कण्ठे कृष्ट्िागत वकम ! ||३९७||
“कणाडचे चरण पािून मी शािंि झालो.” अजडनु इिक्ट्या मन्दस्िराि म्िणाला की जणू त्याच्या
किंठामध्ये त्याचे शब्द अर्कले िोिे की काय!

िध्ृ दावर् अिसत|्
मा शुवित भि र्ुिािपुन िगपिृ म् नावस्त
समयेष दूरम् संध्यासमयात् ||३९८||
िध्ृ द देखील िसला, “द:ु खी िोऊ नकोस, पत्रु ा, अजडनु ा! चल, गिृ ाकर्े! सध्िं यासमय आिा दरू नािी.”
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सिपुनस्य स्कन्धोर्रर िस्तन्यासेत् |
भारतावर् िध्ृ दासिािरत् ||३९९||
त्याने अजडनु ाच्या स्किंधािर िाि ठे िला. भारि देखील त्या िध्ृ दासोबि चालला.

भारत िद्ध
ृ मामवनत्िा वदिमगत |
िवस्तन्स्थावयका: तम् िस्त
धूवनत्िाम्लायन् तत् ||४००||
भारि िद्धृ ाला सोर्ून स्िगाडि गेला. िहस्िनापरु ाच्या नागररकािंनी िाि जोर्ून ि िाि िलिनू
म्लानपणे त्याला हनरोप हदला.
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िसुन्धरायाम् कृष्णावर् विरिश्रमकठोव्रपतर्ालेभ्यभित् कृशा |
वकन्तु नैकावम नाभितल्र्न्शेन तस्याशाया: बल: ||४०१||
िसधिंु रे ि कृष्णादेखील हिरि, श्रम, कठोर व्रिपालनेनामळ
ु े कृश झाली. हकन्िु हिच्या आशेचे
बल अिंशमात्रिी घटले नव्ििे.

भारतस्य िवतर्वलत्िा सोत्तरकाष्ठाम् दृष्टिाभणत् |
“नाथा: भारत कदागेतेतद् श्रसुर्पिन कथयेत् “||४०२||
भारिाची प्रहिक्षा करि िी उत्तर हदशेकर्े पािून म्िणि असे, “नाथ भारि! (आयडपत्रु अजडनु )
कधी येिील, िे सािंगािे, िे श्वसरू पिन!”
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यवद तस्याङृग कृशाभित् |
तविप तस्योििास्ये नागच्छत् ||४०३||
जरी हिचे अगिं कृश झाले असले, िरी हिचे ओज आहण िास्य गेले नव्ििे.

अिदन्तादृश िेयसविपिैि देिस्य स्मयेत नाम: |
वकन्तु देिास्यािपुनम् पाांञ्चाल्या: मुखैकान्ते िार्वयतुम् िाितृ तस्य नाम ||४०४||
असे म्िणिाि ना, हप्रयजनािंच्या हिरिामध्ये देिाचे नाम स्मरिे. हकन्िु िौपदीच्या मख
ु ामध्ये
देिासि अजडनु ाचेिी नाम येि िोिे, जप करण्यासाठी.
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ित्िार: र्तीनाम् सििासेषािपुनस्य
सा नामावम न मुखावत्नगपत: |
यि स्त्रीमैकवनष्ठ नालमाभित्
ति याज्ञसेनी र्ञ्िवनष्ठाव्रतोत्तीणाप भित् ||४०५||
चारिी पिींच्या सििासामध्ये िी हनग्रिाने अजडनु ाचे नामिी मख
ु ािाटे काढि नव्ििी. जेथे
स्त्रीला एकहनष्ठ िोण्यामध्येिी अनििं परीक्षा द्याव्या लागिाि, िेथे याज्ञसेनी पच
िं हनष्ठेचे पालन
करण्यासाठी उत्तीणड िोि िोिी.
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तविप तामभात् |
सािपुनस्य विन्तन कृत्िान्याय
ित्िार: र्ाण्ििौर्रर अकरोत् ||४०६||
िरीिी हिला िाटि िोिे की िी अजडनु ाचा हिचार करुन अन्य चार पािंर्िािंिर अन्याय करि
आिे.

िषापवण िीणी तामभात् मिता: िेताद्वार्ारकवलयुगीि|
सािसत् विषोदेन यतवत िेमकारणेन र्ञ्िे कुिम्बनाभित् िन्द्रीि ||४०७||
िी िीन िषे हिला इिकी मोठी िाटली की जणू त्रेिा, िापार, कहलयगु ! िी हिषादाि िसायची, कारण याच
प्रेमाकारणे हिची पाचामिं ध्ये कुचबिं णा व्िायची.
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श्रािणमासे: र्ूणप सा नान्नोदक व्रताधारयेत् |
र्ूणप र्ञ्ि िषेषु वशिर्ूिनावद साकरोत् ||४०८||
श्रािणमासामध्ये िी सिंपणू ड अन्नानोदक व्रि धारण करायची. हिने या सपिं णू ड पाच िषाांमध्ये
हशिपजू निी के ले िोिे.

वकन्तु व्रतर्ालनसमारम्भिेलाश्रमै:
िीणी िषापवन वनगपता:िेगेन िीक्ष्य |
सुयोद्यसमये कृष्णा स्िप्नर्श्यत् स्िप्ने
मिादेिाकथयत,् “भिविये! मम भि:
श्वागच्छे त तदोटिम् न्यास भूष्य “ ||४०९||
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हकन्िु व्रि पालन अहिथींचा सत्कार, सभारिंभ, अनेक पररश्रमामळ
ु े िी िीन िषे पाििा पाििा
सरुन गेली. एका हदिशी पिाटे स्िप्न पाहिले, स्िप्नामध्ये मिादेिािंनी दशडन हदले, “भक्ताहप्रये!
माझा भक्त दसु ऱ्या हदिशी येणार आिे. िेव्िा िू पणडकुटीला ससु हज्जि कर.”

वद्वतीय िासरे र्ाञ्िाली ित्िारसाधपमुदवतष्ठत् |
स्ियन्र्ाकगिृ बविपकक्षांगणार्ुष्यत् ||४१०||
दसु ऱ्या हदिशी पाञ्चाली सकाळी सयू ाडदयापिू ी उठली. हिने पाकगिृ , अिंगण, प्रािंगण स्िच्छ
करुन पष्ु पािंनी सजिले.

र्ाण्ििान् सा स्नातुमानयत् |
र्ाण्ििावर् र्ुष्र्ाफला िाविनोण् दूरम् गत्िोटिात् ||४११||
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हिने पाण्र्िाना स्नानाकररिा उठिले. पाण्र्ििी पष्ु प, फल खर्ु ू न घेण्याकररिा पणडकुटीिनू
दरू गेले.

विविधा: िणपविविता: र्ुष्र्ै: सोटिमभष्ू यत् |
विविधा: र्णपर्ुष्र्ानाम् वर्वन्ष्टत्िा सा द्वारे वििािल्यावलखत||४१२||
्
हिहिध रिंगािंच्या फुलािंनी हिने पणडकुटीला ससु ज्ज के ले. हिहिध पानफुलािंचे चणू ड करुन हिने
िारािर रिंगािली रे खली.

सुन्दरार्ंिदीर्ा वसनेग्धत् |
द्वारोर्रर र्ष्ु र्ािार्िाणाम् तोरणमवर् अलम्बत ||४१३||
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हिने पाच हदपकाच्या
ा़ ज्योिी उजव्यल्या. िारािर पष्ु प आहण आम्रपत्रािंचे िोरणिी लािले.

तया र्ञ्िारती वनवमपतम|्
यत् तामागतिीर यिागच्छत्
तिाम् शौयप कृत्िा ऋते नागच्छत् ||४१४||
हिने पच
िं ारिी ियार के ली. कारण हिला ज्ञाि िोिे, एखाद्या िीर कुठे िी गेला असला िरी
परािम गाजल्यािाचनू िो परिि नािी.

तस्या: मुखे तेिावधकमाितरत् |
यदृश सयू ापगमनसमये कमवलनी नाििोन्मीलत् ||४१५||
हिच्या मख
ु ािरचे िेज अहधकच उजळले, ज्याप्रमाणे सयू ाडच्या आगमनािेळी कमहलनी उमलिे.
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सािपुनस्य र्वदकाकृतोगंणे र्ुष्मानाम् सम्मािपता करोवत |
सदनादृशा भूष्यत् यदृशा वदर्ािल्यागच्छत् ||४१६||
िी अजडनु ाच्या पायघर्ीकररिा अगिं णामध्ये सर्ासमिं ाजडन के ले, गिृ असे सजिले की जणू
हदपोत्सि आरिंहभि झालाय.

वकन्तु िेयसागमने क्षणा: समारम्भाररिाभान् |
मातार्ुिौ िा बन्धुस्िसौ िा र्वतभायो
िान्यवमलन तदसमये मनावस सद्गवतताभिन् ||४१७||
जशी मािा-पत्रु , बन्ध-ु भहगनी, पिी-पत्नी यािंच्या हमलनािेळी मने सदगहदि िोिाि, हकन्िु
हप्रयाच्या आगमनाच्याि क्षणी सिड क्षण सभारिंभाप्रमाणे िाटिाि.
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वकम् िदेत् नािगत: |
शब्दमय दृश: िेवत्त शब्दमयैि दृशम् //४१८//
काय बोलािे, कसे बोलािे, िे कळि नािी,असे िाटिे की शब्दमयी दृष्टी झाली आिे, दृष्टी
िी शब्दमय झाली आिे.

कृष्णा िवषपतासीत् |
यदृश िकोरम् सयू ापस्त दृष्ट्िा
िन्द्रागमनािगवतत्िा नन्दीताभित् ||४१९||
कृष्णा आनिंहदि झाली िोिी. ज्याप्रमाणे चकोर सयू ाडस्ि पािूनच चिंिाच्या आगमनाचा
आभास िोऊन आनिंहदि िोिो.
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िवसत्िा समादर्ञ्ििादने भास्कराभ्राणाम्
र्वदकािािातरत|्
तेन सि र्दािर्क्रारुणासीत् ||४२०||
प्रभाि झाली. भास्कर िसि मेघािंच्या पायऱ्यािंिनू उिरि पर्थृ िीिर आला. त्याच्यासोबि पाय
िाकर्ा असलेला अरुणिी (सयू ाडचा सारथी) िोिा.

सुयापनु तस्य स्यंदनस्यािपुनावर् आगच्छे त् |
तस्येद्रंस्यसव्येष्टा मातल्यासीत् ||४२१||
सयू ाडच्या मागोमाग अजडनु स्ििुःच्या रथािनू आला, त्याचा रथाचा सारथी इििं सारथी मािली िोिा.
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सुयापनु तस्य स्यंदनस्यािपुनावर् आगच्छे त् |
तस्येद्रंस्यसव्येष्टा मातल्यासीत् ||४२१||
सयू ाडच्या मागोमाग अजडनु स्ििुःच्या रथािनू आला, त्याचा रथाचा सारथी इििं सारथी मािली
िोिा.

अिपुन स्यंदनस्यासनबवि: मृगगििमोस्ताम् |
गोलाकार कलशे द्वे घण्टोस्ताम् ||४२२||
अजडनु ाच्या रथाच्या आसनािर आहण बािेर मगृ ि गजाचे चमड िोिे. रथाच्या गोलाकार
कलशाला दोन घिंटािी िोत्या.
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स्यंदनोर्रर इन्द्रध्ििासीत|्
ि िणपविविता: रत्नर्ुष्र्ामालासन् ||४२३||
रथािर इन्िध्िजा िोिी आहण हिशेषिुः िेगिेगळ्या रिंगाच्या रत्नमाला ि पष्ु पमालािी
जर्िलेल्या िोत्या.

स्यंदनबाह्ये विविधा: वििावण आसन् |
भारतस्य कंठे कल्प्र्ुष्र्ानाम् मालासन् ||४२४||
रथाच्या बािेर हिहिध हचत्रे िोिी. भारिाच्या किंठामध्ये कल्पिक्ष
ृ ाच्या पष्ु पाची माला िोिी.
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स्यंदनस्तंभोर्रर विविधा: शृङ्खलासन् |
स्यंदनम् ित्िार सश
ु ोवभता: श्यामिण्यापश्वायुनकन् ||४२५||
रथाच्या स्ििंभाभोििी हिहिध शख
ु ोहभि श्यामिणी अश्व जोर्लेले िोिे.
िंृ ला िोत्या. रथाला चार सश

तस्य तेििधपत् सुयपिकाशे |
यदृश सुयोितरत् र्थ्ृ िीतले ||४२६||
त्याचे (रथाचे) िेज सयु डप्रकाशाि अहधकच िाढले, जणू कािी सयु डच पर्थृ िीिर अििररि झाला.

स्यंदन िावलत्िार्च्ृ छत् मातली भारतम् |
“कुिावस्त ति रािगृिम”् ||४२७||
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रथ चालििाना मािलीने भारिाला हिचारले, “िझु े राजगिृ कुठे आिे?”

भारत िवसत्िाकथयत् |
“मातली! मम् गृिमतीि सामान्य सुन्दरावस्त” ||४२८||
भारिाने साहिं गिले, “मािली ! माझे गिृ अत्यििं सामान्य ि सदिंु र आिे.

“िथमवदनम् िसुन्धरा र्श्यावम |
सुन्दर िररतसौदयेन शोवभता र्ृथ्िीम्
र्वश्यत्िा शुवि भिावम ||४२९||
“िर मी पहिल्यादिं ा ह्या पर्थृ िीला पाििो. सदिंु र हिरव्या सौंदयाडने सश
ु ोहभि असलेली िी पर्थृ िी
पािून मी पहित्र िोईन.”
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“भारत ! गृिकारभार: कप थम् िरवत ?
कुटुम्बस्य कुशल कप थमावस्म ?” ||४३०||
“भारिा! गिृ ाचे अथडसिंपादन ि अन्य कमे कसे चालिे? कुटुिंब (िझु े) कुशल -मिंगल आिे
का?”

मातल्या र्ृष्टे तदािपुनाकथयत् |
“कुटुम्ब कुशलवस्त ियम् खेवलत्िा
कौरिसि र्यपभिम द्युतम् ||४३१||
मािालीने हिचारण्यािर अजडनु ाने िेव्िा सािंहगिले, “कुटुिंब कुशल आिे. मात्र आम्िी
कौरिािंशी द्यिु खेळून पराभिू झालो.
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“र्ररणाम: तस्य िनिासागच्छत् |
मवध्यवतिास न शक्नोवम कथवयतुम् ||४३२||
“त्याच्या पररणामस्िरुप आम्िी िनिासाला गेलो. मधला इहििास मी सािंगू नािी.”

वखन्नािपुनाभित् |
मातली, “न वखद् भभारत
वकमथपम् गच्छत् ?” असांन्त्िायत् ||४३३||
अजडनु हखन्न झाला िोिा. (िो रथािनू बािेर पर्ला.) म्िणनू च मािली त्याच्या मागोमाग जाि
म्िणाला, “हखन्न िोऊ नकोस,भारिा! िू असा कुठे चाललास?”
263

विरविणी

विविता पाटील

सुन्दशपङ्खमवर् भारतस्य िस्तोसीत् |
यदृश भास्करस्य मुखे भानिरुर्ी िास्य
तदृश भारतस्याधरतवनत्िारुर्ी िास्यासीत् ||४३४||
सिंदु र शिंखिी भारिाच्या िािाि िोिा. ज्याप्रमाणे भास्कराच्या मख
ु ािर हकरणस्िरुपी िास्य,
त्याचप्रमाणे भारिाच्या अधरािंिरिी िणाि असलेल्या (प्रत्यिंचेप्रमाणे) िास्य िोिे.

वदिाकर स्यंदन शृङ्खालागनाम् ध्िवन कृत्िा
भितागमनस्य िातवदत्त |
खगावर् सुयपस्य शंखस्य ध्िवन कृत्िाकुिपन् अिपुन स्िागत ||४३५||
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सयु ाडच्या रथ शिंखाचा ध्िहन करुन आपल्या आगमनाची िािाड देिो, स्िगाडि ि पर्थृ िीमध्येिी
म्िणनू अजडनु ाने शख
िं ाचा ध्िहन करुन सयु ाडचे स्िागि के ले.

भारतस्य स्यंदन दण्िकारण्ये िाविशत् |
गङ्गासरस्ितयो: स्त्रोतसवतर्क्रवमत्िा
िािरत् ||४३६||
भारिाचा रथ दण्र्कारण्यामध्ये प्रिेशला. गगिं ा -सरस्ििीच्या स्त्रोिाला ओलार्िं ू न पढु े
चालला.

वनवबिेषारण्यासीत् |
विविधा: िक्ष
ृ ा: लता: िासम् ||४३७||
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आिा हनहबर् असे अरण्य िोिे. हिहिध िक्ष
ृ ि लिा िोिे.

विविधोष्णशीता: तिागावर् िासन् |
विविधा: ऋषीणामवर् वनिासासन् ||४३८||
हिहिध उष्ण ि शीि अशी िळे सध्ु दा िोिी. हिहिध ऋषींचािी हनिास िोिा.

सुयपिकाशेऽवर् मागापनुवितावन्ष्िन्त: लोका: |
वनवबिारण्यादृशासीतोर्रर नभोवििरन्
शुभ्रकृष्णा: बका: ||४३९||
सयु ड प्रकाशामध्येिी लोक मागड चक
ु िाि. अशा हनहबर् अरण्याि सध्ु दा नभामध्ये काळे -पािंढरे
बगळे हििार करि िोिे.
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तदनन्तरम् स: शतुद्री नद्य: विभुि िदेशोगच्छत् |
ति र्ाण्ििावर् कृते स्नान् ||४४०||
त्यानििं र त्याने शििु ी (सिलज) नदीच्या हत्रभजु प्रदेशाि प्रयाण के ले ि स्नानिी के ले.

नन्तरम् शतु ुद्र्यद्याने भारतगच्छत् |
िक्ष
ृ ाल्र्ासन् लता: तानावलङ्गन् ||४४१||
नििं र शििु ीच्या त्या प्रयागामध्ये भारि गेला. िेथे िक्ष
ृ अल्पच िोिे, लिा त्यािंना आहलिंगन
देि िोत्या.
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यदृशा वनसगप: भित: काव्यसौंदयप िनानशास्त् |
सुयपखग: भित: माद्यम्मुखे धान्यम् ििात् ||४४२||
जणू हनसगड आपले काव्य सौंदयड लोकािंना हशकिि िोिा! सयू ड पक्षी आपल्या मादीच्या
मख
ु ामध्ये धान्य घालि िोिा.

भारतस्य स्यंदनर्ुरत: गौतमी मागापिरुन्त्स्ित |
तस्या: मागापिरुवन्त्सता: स्त्रोतास्सुर्रर सुन्दरा: श्यामकणापश्वा: भित: सदैि गोदाियाप:
िलुियेन्त् ||४४३||
भारिाच्या रथासमोर गौिमी (गोदािरी) मागड अर्िि आली. मागाडमध्ये अर्लेल्या हिच्या
जललिरींिर सदिंु र श्यामिणी अश्व दौर्ि गोदािरीचे जल उर्िि मख्ु य प्रिािाि उिरले.
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इन्द्रदेिस्य स्यंदन दृष्ट्िा गोदािारीम् भात् |
क: इन्द्रस्यंदनारुढ भाग्यिानासीत् ? ||४४४||
इििं देिाचा रथ पािून गोदािरीला िाटले, कोण भाग्यिान इििं ाच्या रथािर आरूढ आिे.

द्रौर्द्या: वमलवयतुमोत्सक
ु : सिपुन सिेग िालवयतुमकथयत् मातलीम् |
मातल्यार्ािासत,् “भारत ! िेला िरवत ति वकमथपम् ? ||४४५||
िौपदीला भेटण्याकररिा उत्सक
ु असणाऱ्या त्या अजडनु ाने मािलीला रथ िेगाने चालिायला
सािंहगिले. मािलीने त्याचा पररिास के ला, “भारिा! िझु ी इिकी िेला (घाई) कशासाठी
आिे?”
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लज्िाभूतािपुन कथमभित |
स: गोदाियाप: विभुि िदेशावतर्क्रवमत्िा
तृणभररत: िदेशोगच्छत् ||४४६||
लाजलेला अजडनु काय बोलणार? त्याने गोदािरीच्या प्रदेशाला ओलािंर्ून िणृ ािंनी भरलेल्या
प्रदेशाला प्रयाण के ले.

गाििरािा खाद्यवन्त स्म तृण |
युवथकानाम् लतोर्रर तस्यमुियत् मन: ||४४७||
गोमािा ि िराि िणृ खाि िोिे. िेथील मोगऱ्याच्या िेलीिर त्याचे मन जर्ले.
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स: स्यंदनातािातरत् |
सरोि नीलसुरवभम् ददातुम्
युवथकामाला सैच्छत् ||४४८||
िो रथािनू खाली उिरला. हनळ्या सगु िंहधि िणाडच्या कमलािंच्या सगु िंहधि काया असलेल्या
पािंचालीला मोगऱ्याच्या गजरा देऊ इहच्छि िोिा िो.

रानलताया: र्ुष्र्ानाम् सगुं धेन स:
िाभित् |
अभितेयत् स: सिस्त्रा: र्ुष्र्ा: वनगपत: ||४४९||
रानिेलींच्या फुलाच्िं या सगु धिं ाने िो प्रभाहिि झाला िोिा. त्याने अशी सिस्त्र पष्ु पे काढली.
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स: स्यंदनोरोित् |
मातली स्यंदनिालयत् ||४५०||
िो रथािर चढला. मािली रथ चालिू लागला.

द्रौर्द्या: कृते माला युनवकतुमुत्सक
ु स्युत्तरीयोसन् युवधका र्ुष्र्ा: |
वियकरस्य र्वदकाया: कृत स्िागताय िेयसी सममािपत र्ुष्र्ा: ||४५१||
िौपदीकररिा मोगऱ्याच्िं या पष्ु पाच
ु असलेल्या अजडनु ाच्या
िं ी माला गफ
िंु ण्यासाठी उत्सक
उत्तरीयामध्ये यहू धका (मोगरा) िोत्या, हप्रयिमाच्या पायघर्ीसाठी (त्याच अजडनु ाच्या
पायघर्ीसाठी) त्याचे स्िागि करण्यासाठी प्रेयसी कृष्णेने पष्ु पािंचे सर्ासिंमाजडन के ले िोिे.
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द्वे ऽवर् िीिनमैकमेकस्य िेमेन सुरवभ कतपुमिरतम् |
िेमसैक स्िागताय र्ुष्र्ानाम् र्वदकाकरोत्
तविप िेमस्यैक स्िागताय माला करोत ||४५२||
दोघेिी एकमेकािंचे जीिन प्रेमगिंधाने सगु िंहधि करण्यासाठी चालि िोिे प्रेयसी हिच्या
हप्रयिमाच्या स्िागिाकररिा पष्ु पािंची पायघर्ी करि िोिी िर हप्रयिम हिच्या स्िागिासाठी
माला गफ
िंु ि िोिा.

िेयसवर् िस्ते र्ुष्र्ासन िवर् िेयस्यवर् िस्तोसन् |
यदृश सुयप कमलायोिथा िन्द्रिन्द्र कान्तयोथिा िेमातुरतायोथिा
विश्वासश्रद्धायोथिोत्तमोर्मा
िदयिदयोसीत वमलन: ||४५३||
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हप्रयिमाच्या आहण हप्रयिमेच्या दोघािंच्यािी िािाि पष्ु पे िोिी. ज्याप्रमाणे सयू ड आहण
कमहलनीचे अथिा चििं ि रे ििीचे अथिा प्रेम ि आिरु िेने अथिा हिश्वास आहण श्रध्देचे
अथिा उत्तम उपमा द्यायची असल्यास िदय िदयाचे हमलन िोिे.

तद् शुवि वमलन: दृशावयतुम सुयापवर् व्यरमत |
यदृश कस्तुरीमृग: भितैि कस्तुऱ्या:
कवल्र्त्िा कस्तुरीमृवगनीमावन्िष्यत तदृशािपुनस्य
नावसका नीलर्ञ्किसुरवभमवन्िष्यतुम विघ्रेत् ||४५४||
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िे मिंगल ि शद्ध
ु हमलन पािण्याकररिा सयू ड िी थािंबला. ज्याप्रमाणे एक कस्िरु ीमगृ स्ििुःच्या
कस्िरु ीगधिं ास कल्पनू कस्िरु ीमहृ गनीला शोधिो. त्याप्रमाणे अजडनु ाची नाहसका नीलिणाडच्या
कमळािंचा सगु िंध शरीराला असणाऱ्या पािंचालीला शोधण्यासाठी गिंध िुगिं ि िोिी.

गिृ ाखेरम् िवतक्षेनन्तरमिपुनमदृश्यत् |
श्यामलैका नारी र्ुष्र्ा: सममािपत ||४५५||
शेिटी प्रिीक्षेनििं र अजडनु ाला आपले गिृ हदसले. िेथे एक सािळी स्त्री त्याला पष्ु प समिं ाहजडि
करिाना हदसली.
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मातल्या: नेिौ ताम् दृष्ट्या मुियतम|्
सत्यमवस्त तौ नैष सौंदयप वदिे र्श्यतम् ||४५६||
मािलीचे नेत्र हिला पािून समिं ोहिि झाले. खरिंच िोििं की त्याने असे सौंदयड स्िगाडििी पाहिले
नािी.

स्यंदनस्यपि श्रुत्िा र्ाञ्िाली भितगच्छत् कायापतरमिवित्िा |
सािपुनम् वनरांिननाम् र्ञ्ि वस्नग्धा:
ज्योत्यावभ वबभृत् ||४५७||
रथाचा खर्खर्ाट ऐकून पािंचाली आपली काये टाकून बािेर आली. हिने अजडनु ाकररिा
पिंचारिी ियार के ली.
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तदैि सौम्यारि मलीन िस्त्र कलुदवतष्ठतिपुनस्य मनवस दृष्ट्िा |
स्ि ददातुम शक्यवत नैक क्षौम्यं िस्त्र तमभान: शुिमयैष भात्िा ||४५८||
हिच्या अिंगािरचे िेच सौम्य आरक्त आहण मलीन िस्त्र पािून अजडनु ाच्या मनाि दुःु ख उमटले.
उत्तम रे शमी िस्त्रिी आपण हिला देऊ शकलो नािी, असे िाटून त्याला खेद िाटला.

विभृवत्त्ित्िा द्रौर्दी भित: िस्तन्यासेत् भारतस्य मुखोर्रर |
“कस्य विन्तयवत स्िामी? भिन्तम् ददावम मञ्िकम् वनवषदवत नासनर्रर” ||४५९||
पाचिं ालीने (त्याला ओिाळून) त्याच्या मख
ु ािर िाि ठे िनू हिचारले, “स्िामी, कसला हिचार
करिािाि? मी आपणािंस आसन प्रदान करिे, त्यािर आपण बसािे.”
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भारत श्यामिस्ताभ्याम् र्यपिण्ृ िीत्
तस्या कट्यार्ररत: |
यदृश लता: र्यपिवृ ण्ित् कोमला
र्णपिस्ताभ्याम् िक्ष
ृ स्य कट्यार्ररत: ||४६०||
भारिाने आपल्या श्यामल िािाने पािंचालीच्या कटीला हिळखा घािला, ज्याप्रमाणे लिा
कोमल पणाांनी िक्ष
ृ ाच्या कटीला हिळखा घालिे.
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र्ाञ्िाली लज्िाया भित: मूधापिपुनस्यन्यासेत्
िक्षस्थलोर्रर |
तस्योष्णिलदश्वासार्तत् भारतस्यो
दरोर्रर ||४६१||
पाचिं ालीने लाजेने (आपली मान खाली िळिि) आपले मस्िक अजडनु ाच्या िक्षािर ठे िले.
हिचा उष्ण श्वास भारिाच्या उदरािर आपटि िोिा.

िेयसवमलनस्य कारणे तस्या: श्वास: िलदाभित् |
तस्या: िदयस्याकुञ्िनिसरणेऽवर् सिािधपत् ||४६२||
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हप्रयिमाच्या हमलनाकारणे हिचा श्वास जलद झाला िोिा. हिच्या हृदयाची स्पिंदने
त्याबरोबरच िाढि िोिी.

सालर्त् “िे िेयान् ! सिाप: किा: तुभ्यम् त्यागकरिम,् त्याग करोवम कूयापमवर् |
तुभ्यमैिाप्निम् तुभ्यमैिानाप्निम् तुभ्यमैि
किावर् कुयापमवर् ||४६३||
िी पटु पटु ली, “मी िे सिड त्याग िमु च्याकररिाच के ले आिेि आहण करि आिे, करिच
रािणारच. िम्ु िाला सदैि प्रसन्न करे न, िमु च्याकररिा मी कसलािी त्याग करे न.”

यदृश ित्िार र्ाण्ििानामसाि स्सवन्त ममोर्रर |
तदृशेतद् िानावम तिावर् ममास्िोर्रर ||४६४||
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“ज्याप्रमाणे चारिी पाण्र्िािंचे प्राण माझे आिेि, त्याप्रमाणेच मी िेिी जाणिे आिे, िम्ु िी
माझ्या प्राणाििं ून िर आिाि.”

ऋष्याराज्ञातिम् भिन्तमनुमनिम् |
भिान् तर्गच्छत: िज्ये भित: कतपव्यम्
मोि: मम् ||४६५||
“ऋहषराजािंची आज्ञा म्िणनू मी िम्ु िाला अनमु िी हदली. िम्ु िी िपाला जािे म्िणनू मी
आपल्या किडत्व्यासाठी आपला मोि त्यागला.”

िदयदेिालये िसवत भिान् |
ििम् िसावम भित: िदयदेिालये ||४६६||
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“माझ्या िदयाच्या देिालयामध्ये आपण सिडजण िसिा, आहण मी िमु च्या हृदयाच्या
महिं दराि िास करिे.”

मनाभ्यामािाम् यवद स्िैकरुर्: |
तविप वकमथपम् वबभवत वियोगम् भिान् ? ||४६७||
“मी स्ििुःला समजििे की आपण दोघे एकरुप आिोि, िरीिी िा हियोग का, सािंगािे
आपण?”

भित्िेमैिैच्छावम |
वस्निावम अर्ेक्षात: करोवम ||४६८||
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“मी (आपल्यािरिी) प्रेम करिे, म्िणनू च मी आपले प्रेम इहच्छि आिे, अशी अपेक्षा करि
आिे.”

भिान् किावर् ददातु |
स्िीकायेऽिम् सिे: िेमैि स्िीकायपु: ||४६९||
“आपण जे कािीिी प्रेमाने द्याल, िे सिड मी स्िीकारे न. सिड प्रेमाने स्िीकारे न.”

कामये भिन्तमावधकम् |
र्ावतव्रात्य बध्दतायात: कारणे भावत मामेष
र्क्षर्ातम् ||४७०||
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“मी िमु च्यािर अहधकच प्रेम करिे. मात्र पाहिव्रात्यधमाडचे पालन करि असल्याकारणे मला
िा पक्षपाि िाटि आिे.”

कथवयत्िोसद् र्ाञ्िाली विषादेनघषेन्
तस्य िक्षस्थलोर्रर मूधाप भित: |
कदावितम् ताम् र्श्चात्तार्ाभात: ||४७१||
असे म्िणनू पािंचाली हिषादाने त्याच्या िक्षािर आपले मस्िक घासू लागली. कदाहचि हिला
पश्चात्ताप िाटि असेल.

िेयान् र्ुरत: दृष्ट्िा विषादैि वनगपतम्
मुखाद् वकमथपम् ?
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यत् सैि भित: विषादमािगेते तद् ि
स्मन्त्ियेत् विश्वसम् ||४७२||
हप्रयिमला समोर पािून मनािील हिषाद कसा काय ि का हनघािा? कारण िोच हप्रयिम
आपल्या हिषाद आहण आिेगाला शािंि करुन सािंत्िन करुन आपल्याला हिश्वास ि धीर देिो.

श्रुत्िोतद् भारतस्यादित् र्क्रोधेन मन: |
सर्क्रोशेत् तस्यारिौ नेिौ क्षोमविक्षोमिमन: ||४७३||
िे ऐकून भारिाचे मन िोध ि दुःु खाने जळि िोिे. त्याचे नेत्र क्षोभ ि हिक्षोभामळ
ु े लाल झाले
ि िो िुद्ध झाला.
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“िेमवधकार: नावस्त वकमथपमेषा िसुन्धरायाम् |
र्वतव्रात्य र्ावलत्िा लभते वकम ?”||४७४||
“प्रेम करण्याचा अहधकार कुणालाच या पर्थृ िीिर नािी का? पाहिव्रत्य पालन करुन काय
हमळिे?”

“र्तयानािापलभन् |
तविप र्ावतव्रात्य र्ालसे त्िं” ||४७५||
“िल
ु ा हििके योग्य पिी हमळून कािी उपयोग झाला नािी ि िरीिी िू पहिव्रात्याचे पालन
करिेस ना!”
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“र्वतव्रात्य त्िमर्ालस: तिाम् तविप ियम्
ददाम: िेदनाविषादा: |
नमूल्यवर् त्िामावस सुखदा” ||४७६||
“पाहिव्रात्याचे पालन करिेस, िरीिी आम्िी िल
ु ा दुःु ख ि यािनाच हदल्या. आम्िी िल
ु ा सख
ु
देऊ शकलो नािी.”

“वधक माम् |
न य: कथयत् तद् कथयावम
ददावम विषाद: भिन्तम”् ||४७७||
“िे काय? ज्यानिं मला कधीिी दख
ु ािले नािी, त्याला आपण हिषाद हदला.
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“क्षामसे माम् स्िामी|
बान्धिान्यविषये न मत्सर: न्यास
भित: मनवस ||४७८||
“स्िामी, मला क्षमा करा. अन्य बािंधिाहिषयी मत्सर आपल्या मनाि ठे िू नका.”

“भित: र्यपटनस्य ताम् िम्
िलर्ावम स्िागतं शीतल कृत्िा ऋते |
सन्ु दर्पुष्र्शय्या: वनवमपतम् भित्कृते” ||४७९||
“आपल्या पयडटनाच्या िेळी मी िम्ु िाला शीिल स्िागि करण्याऐिजी कािी बोलनू गेले.
सदिंु र पष्ु पाच
िं ी शय्या अथिा पष्ु पमिंचक हनमाडण करे न.”
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भित: शीतल::कोमलकरिपुनस्य
स्कन्धोद् न्यावसत्िा सासांन्त्िायत् |
तौ सा गृिेनयत् ||४८०||
आपले शीिल ि कोमल कर अजडनु ाच्या खािंद्यािर हिने न्यासले. (ठे िले) हिने त्या दोघािंना
घरी आणले.

तौ सा िलमाददात् |
भारतस्य मन: तस्या: ििसा धुनेतैष दृष्ट्िा तस्या: मन: र्श्चातार्ाभात् ||४८१||
हिने त्या दोघािंना जल हदले. भारिाचे मन हिच्या शब्दािंनी िलले, िे पािून की हिचे मन
पश्चात्तापदग्ध झाले.
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सा िलर्ािोयच्छावयतुमागच्छत् |
मातली, “कै षा सुकेशा वदिसुन्दरी ति?”
भारतम् र्च्ृ छत् ||४८२||
िी जलपात्रे घ्यायला आली. मािलीने भारिाला हिचारले, “िी सक
ु े शा हदव्यसिंदु री कोण
आिे?”

“कृष्णावभधान मम वियांगना|
सा सामान्य िस्त्रे दृश्यते सुन्दरानना” ||४८३||
“कृष्णा नाि असलेली माझी हप्रयािंगना आिे, िी सामान्य िस्त्रािंमध्येिी सिंदु र हदसिे.”
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यदृशािपुनाकथयत् |
मातली तदृशार्ृच्छत् ||४८४||
जसे अजडनु ाने िे सािंहगिले, िसे मािलीने हिचारले.

“वकयता: विशालासर्ापलाकारा: लोमना: |
कालीन्तरमेतस्या: विशाला: र्श्यवम लोमना: “ ||४८५||
“हकिी मोठे ि सपाडलाकार के श आिेि. मािा कालीनििं र मी हिचेच मोठे के श पाििो आिे.”
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तदािपुनस्य ऋते र्ाञ्िाल्योत्तरत: |
“र्रमेश्वराकावभिातम् माम् विशाला:
लोमनाददात: “ ||४८६||
िेव्िा अजडनु ाऐिजी पािंचाली उत्तरली, “परमेश्वराने अहभजािच मला हिशाल के श हदले
आिेि.”

भारतेयवत द्रौर्द्या: िस्तैक वदव्य
िस्त्राङ्कारादत्त: |
“मलीनैष: िस्त्र: न िस्तुस्ि िस्त्रेतत् “ ||४८७||
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भारिाने कािी हदव्य िस्त्रे ि अलिंकार िौपदीला हदले, “िे मलीन िस्त्र धारण करु नकोस.
कृपया िे धारण कर.”

झवटती सा मंथनलगुिाया: दध्यामन्थमत् |
विरिना: साििात् ||४८८||
(मात्र िे बाजल
ू ा ठे िि) िी झटकन रहिने दिी घसु ळु लागली. हिने हिरजण टाकून हदले.

सा मिादेिस्य मवन्दरे भारतम् भवणत्िा गच्छत् |
दध्यावभषेक मिादेिमकरोत् ||४८९||
िी मिादेिाच्या मिंहदराि भारिाला सािंगनू गेली. मिादेिाला दह्याचा अहभषेक के ला.
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मङ्गलसूिपत्नमालािस्त्रा: श्रीफलवर् सा
देिीमर्पयत |
सा िाथपयत,् “मम् र्तीन सदा सुखे न्यासत “ ||४९०||
सौभाग्य हचन्ि, रत्नमाला ि िस्त्रे, श्रीफळ देखील हिने देिीला अपडण के ले. हिने प्राथडना के ली,
“माझ्या पिींना सदैि सख
ु ी ठे ि.”

देिीर्ूिक: रत्नर्ुष्र्माले तामादत्त: |
“कृर्य: न देवि माले र्ूिन: मनस करिम्
र्ूिनस्योर्कार: नवि “ साकथयत् ||४९१||
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देिीपजू काने हिला रत्नमाला ि पष्ु पमाला हदल्या. हिने नमस्कार करुन म्िटले, “कृपया ह्या
माला देऊ नका, पजू क. मी पजू न मनापासनू के ले आिे. मी अपडण के लेल्या िस्िू पनु ुः देऊ
नका.”

वकन्तु देिीर्ूिकागृण्ित् |
“नारर! भिती स्िीकारतु फलेतोत:” ||४९२||
मात्र देिीपजू काने िे परि घेि (फळे हदली) “िे स्त्री! आपण िी फले घ्यािी, देिीच्या
प्रसादाच्या रुपाि.”

तस्याग्रि मावनत्िा सा फलायवच्छत्िा गृिोगच्छत् |भारत: द्रौर्द्या: कृते मालायुनवकत्
||४९३||
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त्याचा आग्रि स्िीकारि िी फले घेऊन आपल्या गिृ ाि गेली. भारि िौपदीकररिा माला
गफ
िंु ि िोिा.

यूवथकानाम् सुगन्धस्तृणोत् र्ररत: |
यदृश तस्य िेमस्य सुगंध स्तृणोत् ||४९४||
मोगऱ्याच्या सगु िंध सभोििाली दरिळि िोिा. ज्याप्रमाणे त्याच्या प्रेमाचा सगु िंध पसरलेला िोिा.

सा फला: र्ाकगृिे न्यासेत् |
भारत: माला र्ूणोकरोत् ||४९५||
हिने फळे पाकगिृ ाि ठे िली. भारिाने माळ पणू ड गिंफ
ु ली िोिी.
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स बविगपच्छत् सुरवभ िारर आयवच्छत्िा |
भारत: मालावयतुम् माला िाकरोत्
िस्ताभ्याम् धृत्िा ||४९६||
िी बािेर आली, सगु िंहधि िायु घेऊन. भारिाने माळलेली माला आपल्या िािाि धरली िोिी.

भारतस्य स्िवणपमौ र्दाभ्यामोर्निौ कृष्ट्िा |
सािपुनस्य र्दािमाि्प िाकृत्िा ||४९७||
हिने भारिाच्या चरणािील स्िहणडम खर्ािा काढून हिने अजडनु ाचे चरण धिु ले.
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सालर्त् “तृषातापवस्म अमृतोतत”् |
सावर्बेद्वारर माला समालयत् लोमनेषु ||४९८||
िी पटु पटु ली, “या अमिृ ाकररिा मी िषृ ािड आिे, असे म्िणनू हिने िे जल (खाली िाकून)
ग्रिण के ले, अजडनु ाने हििक्ट्याि हिच्या के शािंमध्ये माला माळली.

सान्तरगिृ ेऽगच्छत् िवर्त्िा |
यदा मातली, “वियदवशपनीमवर् ‘त्िमवर् कुरुष्िादृश’
कथयावन ' र्ाथपमािदत् ||४९९||
िी (लाजनू ) आि हनघनू गेली. िेव्िा मािली पाथाडला म्िणाला, “मीिी माझ्या हप्रय भायेला
असेच करायला सािंगेन.”
301

विरविणी

विविता पाटील

302

विरविणी

विविता पाटील

“वकन्तु मातवल! वदिे ‘स्िामी’ ‘नाथ’ वस्त्रय: र्तयान्
कथयवन्त वकम् ?” |
अिपुनािदत् मातलीम् ||५००||
“हकिंिु मािली! स्िगाडमध्ये हस्त्रया ‘स्िामी’ ‘नाथ’ अशा सिंबोधनािंनी सिंबोधिाि (पिीला) का ?”

“’सििर’ ‘विय' ‘िेयान’् विशेषणावभ दीवभ: सन्बोधयवन्त वस्त्रय: भित: र्रुु षांन् “ |
मातल्योत्तरत् तत्क्षण: ||५०१||
‘सिचर’, ‘हप्रय', ‘प्रेयान’् अशा हिशेषणािंनी स्िगाडिील हस्त्रया आपल्या परुु षािंना सिंबोधिाि.”
मािली ित्क्षणी उत्तरला
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“देव्या: िसाद स्िीकायेताम”् |
ब्रुिन्त्यादृशा द्रौर्द्या: तौ फला: स्िीकायपतम् ||५०२||
“देिीचा प्रसाद आपण स्िीकारािा.” असे िौपदीने म्िणिाच त्या दोघािंनी िी फळे घेिली.

तस्याधरदलौरिे िास्िंद्यलोदृशास्ताम् |
यदृशारि र्ाटलस्य तस्याधरौ आस्ताम् ||५०३||
हिचे अधर आरक्त जास्ििंदीच्या दलािंसारखे हदसि िोिे. जणू कािी गल
ु ाब पष्ु पे म्िणजे हिचे अधर िोिे.

भारत: भितासनासोवत्तष्ठत् |
र्ाकगिृ े र्ाञ्िाली स्िािावग्नर्ूिनोरमत् |
भारि आपल्या आसनािरुन उठला. पाकगिृ ाि पाचाली
ा़ स्िािाहग्न पजू नामध्ये रमली.
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सा क्षीरोदकयोवभषकाकरोत् |
सा िाथपयत् “र्तय: सुवखन: सन्तु |
सिे सन्तु वनरामया स्िामय: र्श्यन्तु भद्रावण कवश्चत दुुःखमाप्नुयात् “ ||५०५||
हिने त्यािंच्या मिू ीिर दधू ि जलाचा अहभषेक के ला. हिने प्राथडना के ली, “माझे पिी आहण
हिश्वािील अन्य सिडजण (शत्रू िगळिा) सख
ु ी िोिोि, सिड हनरोगी िोिोि, आहण माझ्या
पिीचे (माझेिी) धमाडचरण हस्थर रािो, िे ईश्वरा! माझ्या पिींचे दुःु ख सदैि हनिारण कर, त्यािंचे
हिपदािंपासनू रक्षण कर. आहण अन्यजणािंनािी सख
ु ी ठे ि.”

िाथाप तस्या: नेिाभ्यामश्रुणृयगलत् |
तदािपुनागताम् तस्याश्रुण्यर्श्यन् ||५०६||
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िी प्राथडना करिाना (आपल्या पिीचे दुःु ख आठिनू ) हिच्या नेत्रािंिनू अश्रू गळू लागले. िेव्िा
आलेल्या अजडनु ाला हिचे अश्रू हदसले.

र्ाथपमािप तस्याश्रुणी |
वकन्तु नश्यन् स्त्रोतांवस ||५०७||
पाथाडने हिचे अश्रू पसु ले. हकिंिु अश्रू गळणे थािंबले नािी.

कौन्तेयाखेरम् तस्या: कटी िस्ताभ्याम्
श्यामल र्यपिण्ृ िीत: |
कृष्णा कमलनयनोन्मीलतिासत् ||५०८||
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(पजू ा झाल्यािर,उभ्या राहिलेल्या) हिची कटी कौन्िेयाने आपल्या िािािंनी धरली. कृष्णा
कमलनयन उघर्ून िसली. (हिला कळले की, हिचा पिी आला आिे.)

“भिानोवत्तष्ठतु स्िामी ! वशिवलङ्गािपन करोतु “ |
कृष्णाया: िाक्य श्रुत्िािपुन कटीबन्धन
िाविनोत् तु ||५०९||
“आपण उठािे, स्िामी! हशिहलिंगाचे अचडन करािे.” कृष्णेचे िाक्ट्य ऐकून अजडनु ाने हिच्या
कटीिरचे िाि काढले.

शुच्याद्रप भूम्योर्रर वशिवलङ्ग न्यासेत्िा |
भारत र्ूिनाकरोत् र्ुष्र्ावबल्िर्िावन
िवित्िा ि क्षीरोवभवषकीत्िा ||५१०||
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पहित्र ि हभजलेल्या भमू ीिर हशिहलिंग ठे िनू भारिाने पष्ु प-बेलपत्रे िािून ि दहु ग्धहभषेक करुन
हशिहलगिं ाचे पजू न के ले.

तिस्थ क्षीर: र्ाञ्िाली िस्त्रेनाक्षालत् |
“वकमथपम् क्षालवस र्ाञ्िाली? अवभषेकतािम्
त्िम् क्षीरम् क्षालवस?” भारतकुप्यत् ||५११||
हिथे सािंर्लेले दधु पािंचा़ ालीने िस्त्राने पसु ले. “कशाला पसु लेस, पािंचाली? मी अहभषेक
के लेले दग्ु ध ि जल का धिु नू पसु लेस?” भारि रागािला.

नम्रस्िरेन सािदत् |
“क्षमस्ि नाथ! वशिस्य िसाद: िस्त्रम्
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र्ुष्र्ेत् िस्त्र: क्षालनसमये िलम् ििनसमये वमलेत्
भूमीम् सावर् र्ुष्येत् “ ||५१२||
िी नम्र स्िराि म्िणाली, “क्षमा असािी! हशिाचा प्रसाद असलेले,िे िस्त्र शद्ध
ु िोईल. कारण
धिु ाना ि पसु िाना जल ि दग्ु ध भमू ीमध्ये हमसळले, त्यामळ
ु े भमू ी ि िस्त्र पयाडयाने पहित्र झाले
आिे.

श्रुत्िा तस्योत्तरािपुनाश्चयपश्चवकताभित् |
तिपनी स्िवदशे कृत्िािदेत् ||५१३||
हिचे उत्तर ऐकून अजडनु आश्चयडचहकि झाला. स्ििुःची िजडनी आपल्या हदशेकर्े करि बोलला.
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“र्श्याि !” र्ाञ्िाल्यार्श्यत् |
तस्य: तेििान् मुद्रा िकाशोद्योतत् ||५१४||
“िे बघ.” पाच
िं ालीने पाहिले, त्याची िेजस्िी मिु ा प्रकाशाि चमकि िोिी.

मातमृ मताया: सा तमार्श्यत् |
स्ियंर्ाकगृिस्य द्वारे स: तस्या:
मुधोर्ररत: र्यपिण्ृ िीत ||५१५||
मािमृ मिेने हिने त्याच्याकर्े पाहिले. (हििक्ट्याि) त्याने पाकगिृ ाच्या िारािर हिचे र्ोके
टेकिि हिचे मख
ु ओजिं ळीि धरले.
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तस्य: सुधाराभ्याम् नखाभ्याम्
र्ुष्र्मालाया: सिे र्ुष्र्ा: िविनोत्िा
खवण्ित्िा देिानाम् र्दोर्रर अर्तन् |
यदृशािपुनात्र्ुण्य कतपुम् र्ुष्र्ाििन् ||५१६||
त्याच्या धारदार नखािंमळ
ु े हिच्या के शािंिील पष्ु पमालेिील सिड पष्ु पे खर्ु ू न हिखरु ली ि देिािंच्या
मिू ीच्या चरणाििं र पर्ली, जणू कािी अजडनु ाचे पण्ु य िी पष्ु पे िािून देििािंच्या चरणी अपडण करि िोिे.

“ति र्ुष्र्माला वकरवत तविप” अिपुनािदत् |
“अस्तु नाथ! भित: िेम: िभािेत् देिान् “
द्रौर्द्याभणत् ||५१७||
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“िझु ी पष्ु पमाला खर्ु ू न हिखरु ली गेली.” अजडनु ाने पश्चािापाने म्िटले. “असू दे, नाथ! आपले
प्रेम पािून देििी प्रसन्न िोिील.” िौपदी म्िणाली.

अलस्िेतािपुन |
किावर् िदवस मम् िेयन् ||५१८||
अजडनु लाजला. (िे ऐकून) “काय. बोलिे आिेस, माझे हप्रये?”

मातली तस्या सामान्य: िनसन्ु दर: श्यामलमोिक:
सौन्दयपम् दृश् न्यावसत्िार्श्यत् |
तद् दृष्ट्िा द्रौर्दी भितिस्त्र: भालोदवधक्कषेत् ||५१९||
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मािली हिचे असामान्य िनकन्येप्रमाणे सिंदु र, श्यामल, मनमोिक सौंदयड एकटक बघि िोिा.
िे पािून िौपदीने आपल्या िस्त्राचा पदर कपाळािर ओढून घेिला.

र्ाञ्िाली भितमुद्रा वनविपकाराकरोत् |
मातली िायादृशा भिन्तमवर् िाच्छामीती
अविन्तयत् ||५२०||
पाचिं ालीने आपली मिु ा हनहिडकार ठे िली. मािली हिचार करु लागला, आपल्याला अशीच
भायाड असायला ििी िोिी.
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“रे र्ाथप!” द्रौर्द्या: िक्षोसि िवदत भारतम्
मातल्याद्वेयत|्
भारत: मातलीसमीर्े आगत्िा न्यषीदेत् ||५२१||
“अरे पाथाड! अशी मािलीने िौपदीच्या नेत्रािंशी गजू करणाऱ्या भारिाला िाक मारली, िसा
भारि मािलीजिळ येऊन बसला.

“रे भारत, वकयता: िाया: ति ि का विया सत्या ति?” |
मातली भारतामार्र्ृच्छत् खोल रिाररि ||५२२||
“अरे भारिा, िल
ु ा हकिी भायाड आिेि? आहण त्यािील हकिी िल
ु ा हप्रया आिेि!” मािलीने
भारिाला िळू स्िराि म्िटले.
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भारतस्य मुद्रोर्रर तेिोर्रर सन्देिागत |
यदृश िभातसमये साधपम् तम: साधम
िकाश: िासीत् ||५२३||
भारिाच्या मख
ु ािर -िेजािर सिंदिे ाचा भाि आला, ज्याप्रमाणे पिाटेिेळी िम् आहण प्रकाश
एकत्रच असिाि.

“तुभ्यम कवत भायापसन् ?” भारतार्ृच्छत् |
“द्वया! ज्येष्ठतमा गुणके शी वियतमा ि
वमिसाधना “ मातल्यािदत् ||५२४||
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“िल
ु ा हकिी हस्त्रया आिेि?” भारिाने हिचारले.
“दोन, ज्येष्ठ आिे िी गरुर्ाची पत्रु ी गणु के शी आहण मला अत्यिंि हप्रय असलेली हमत्रसाधना.”
मािली म्िणाला.

“मम ित्िार िायासन् ज्येष्ठैषा |
वद्वतीयोलुर्ी ततृ ीया वििविदं ा
कवनष्ठा सभ
ु द्रा कृष्णा सिेषु िेष्ठैषा ||५२५||
“मला चार भायाड आिेि. िी िौपदी ज्येष्ठा आिे. हििीय उलपू ी, ििृ ीया हचत्रहििंदा आहण
कहनष्ठा सभु िा. मात्र िी कृष्णाच मला सिाडहधक हप्रय आिे.”
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भारतिदत् तया मातल्यािदत् |
“र्ाथप रे! यूयम् द्युतनन्तर तत्कालम्
विवर्नमगच्छताथिा राज्य र्ुनलपभत ||५२६||
भारिाने म्िटले, िसे मािली म्िणाला, “अरे पाथाड! िम्ु िी द्यिु ानिंिर ित्काळ िनिासाला
गेलाि अथिा िम्ु िाला राज्य हमळाले?”

र्ृच्छावम देिान्माम् त्िम् िभािवस |
भारतािदत् “तद्नन्तरम् ------ तद्नन्तरम् धमपराि:
द्युतम् िैभिवभगच्छत् ि गरीयसी… “ ||५२७||
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“मी िे िल
ु ा हिचारले कारण िू ि िझू े शब्द मला ि देििािंना प्रभाहिि करिाि.” भारिाने
यािर म्िटले, “त्यानििं र … त्यानििं र धमडराजाने द्यिु ामध्ये िैभि गमािले आहण थोरली……
(पट्टराणी)”

िवदत्िा िवदत्िा भारतस्य शब्दा: व्यरमन |
तस्य: दृश भितिायोर्रर िर्श्य तस्या: दन्ता:
िसन् ||५२८||
बोलिा बोलिा भारिाचे शब्द थािंबले. त्याची दृष्टी आपल्या पत्नीिर पर्ली, हिला दुःु ख
िाटि िोिे, िरीिी िी असत्य िसली.
319

विरविणी

विविता पाटील

320

विरविणी

विविता पाटील

“का गरीयसी ? िद रे ियस्य विवततावस्म” |
मातल्यािदत् ऋते द्रौर्द्यावर् “िदतु ! नाथ!
ित्िार र्ाण्ििा गमनर्ूिप िदतु यत् तेवर् भिेयु
दुुःखी “ अिनत् ||५२९||
“कोण थोरली? सािंगा़ हमत्रा, मी हचिंहिि झालो आिे.” मािलीने असे म्िणिाच िौपदी बोलली,
“नाथ बोलािे. अन्य चार पाण्र्ि येण्यापिू ी बोलािे. (त्यािंच्यासमोर बोलले िर) िेिी दुःु खी
िोिील.”

भारत खोलालर्त् “वियतमाया: िस्त्रिरण भित” |
मातल्यार्च्ृ छत “ि यूयम् र्ाण्ििा: कथमकुरुन् ?”||५३०||
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भारि खोल स्िराि म्िणाला, “हप्रयिमेचे िस्त्रिरण घर्ले.” मािलीने हिचारले, “आहण िम्ु िी
पाण्र्िािंनी काय के ले?”

द्रौर्द्याकम्र्त.िाकथयत् “स्िामी! वकम गच्छवन र्ाकगृिे? ि भतापवमिस्ि! मम
ित्िारवर् स्िावमवभ: िवतरोधा: कृत “ |
मातल्यार्ृच्छत,् “ि युवथवष्ठरेण वकम् कृत “ ||५३१||
िौपदी थरारली, मात्र सािरुन हिने म्िटले, “स्िामी! मी पाकगिृ ाि जाऊ का? आहण िे मािली
म्िणजे पहिच्या हमत्रा! माझ्या चारिी स्िामींनी प्रहिरोध के ला िोिा.”
मािलीने हिचारले, “आहण यहु धहष्ठराने काय के ले?”
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द्रौर्द्याकथयत,् “र्वतवमिस्ि! धमपराि: वनदोषवस्त सासीत् ििनबध्द: |
अिपुनाकथयत् कृष्णे कस्याधारौत: त्िम् कुरुवस
एष: विधानिरुध्द !” ||५३२||
िौपदीने सािंहगिले, “पहिच्या हमत्रा! धमडराज हनदोष आिेि. िे िचनाि बध्द िोिे.”
अजडनु ाने म्िटले, “कृष्णे! कुठल्या आधारािर िू िे हिधान करि आिेस?”

िैदेिी र्ूणापभित् दु:वखता तस्या: कमलमुख रििणप
खेदभृताधाभित् |
तस्या: कवम्र्तौ: अधरा भ्याम शब्दागच्छन् , “क्षमस्ि
स्िामी! धमपराि: बवलिवतर्दे आमंिणात: वनमंिण स्िीकायेत “ ||५३३||
323

विरविणी

विविता पाटील

िैदिे ी पणू डिुः दुःु खी झाली िोिी. हिचे कमलमख
ु रक्तिणड ि खेदाने भरलेले िोिे. हिच्या
किंहपि अधराििं नू शब्द बािेर पर्ले, “क्षमा असािी, स्िामी! बहलप्रहिपदा िोिी, म्िणनू
धमडराजािंनी हनमिंत्रण स्िीकारले.”

अिपुनकुप्यत् , “तविप तविप त्िं गच्छावस र्ाकगृिो इदम् योग्यम् “ |
मातल्यार्ृच्छत् , “ति वियतमा िस्त्रिरणेकुप्यत् सत्य?” ||५३४||
अजडनु िुद्ध झाला, “िरीच िू पाकगिृ ाि जािेस, िेच योग्य ठरे ल.”
मािलीने हिचारले, “िझु ी हप्रयिमा आिा इिकी िझु ी अथिा पार्िं िानचा पक्ष घेि आिे. िर
िी िस्त्रिरणािेळी िुद्ध झाली नव्ििी का!”
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द्रौर्दी भिते कृश काया ि दु:वखत मुख: गृिीत्िातरगृिोगत् |
सा वियतमासिाय्या भावित्िा द्युतसभे न्यायािनत्
मिाभागान् ि ियम् षन्ढावनषीदम् “ अिपुनवर् लवज्िताभित ||५३५||
कृश काया असलेली िौपदी आपले दुःु हखि मख
ु घेऊन आिल्या खोलीि गेली.
“िी हप्रयिमा असिाय्य िोऊन द्यिु सभेमध्ये मिाभाग असलेल्या सभाजनािंना प्रश्न हिचारि
राहिली. (िोधाने) न्याय मागि राहिली िोिी. मात्र आम्िी षिंढासारखे बसलेलो िोिो.” अजडनु
लहज्जि झाला.

मातली िवकताभित् , “ियस्य! सा कीदृशी सभागत् ?” |
अिपुनिदत,् “नीलागंनाया नीलसन्ु दरकुंतल कृष्ट्िा
तामसभे दु:शासनागतिन्त” ||५३६||
325

विरविणी

विविता पाटील

मािली चहकि झाला, “हमत्रा! (हस्त्रया कधी द्यिु सभेि येि नािी) िर िी कशी सभेि आली?”
अजडनु ाने दुःु खाने म्िटले, “नीलािंगनेच्या नील सिंदु र किंु िल खेचनू द:ु शासनाने हिला सभेि
आणले.”

मातल्याकुप्यत् , “तविप युयम् वकमकरोत?् ” |
गुिाके शोिदत् , “भीमेनैि विरोध: कृत वकन्तु
ित्िाराियम् षन्ढो र्ाण्िुसतु ” ||५३७||
मािली (िे ित्तृ ऐकून) िुद्ध झाला,”िर िम्ु िी काय के लेि?”
गर्ु ाके श म्िणाला, “भीमानेच हिरोध के ला िोिा. मात्र आम्िी चारिी पािंर्ुसिु षिंढासारखे
बसलो िोिो.”
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गुिाके शस्य िाग्बाणा: र्ाञ्िाल्या: मनभङ्गत |
सो-विन्तयत् , “मम्मधुकर: दु:ख्यावस्त” सावर् दु:ख्याभित् ||५३८||
गर्ु ाके शाच्या शब्दािंमळ
ु े पािंचालीचे मन भिंगले. हिने हिचार के ला, “माझा हप्रय पिी दुःु खी
झाला आिे.” िीसद्ध
ु ा दुःु खी झाली.

ित्िार: कौन्तेयागच्छत् |
तोिपुनमवलग्ङ्त् ||५३९||
हििक्ट्याि चारिी पािंर्ि आले आहण त्यािंनी अजडनु ाला हमठी मारली.
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“विय बपन्धािपुनास्माकन: “ र्क्रोवशत्िा ते
भारतमिुम्बत् भाले |
र्ाञ्िाल्यावर् बविपगच्छत कता -क्षणा-तपया ित्यक्षेन् ||५४०||
“आमच्या हप्रय बिंधु अजडनु !” असे म्िणनू त्यािंनी भारिाच्या कपोलाचे चिंबु न घेिले. पािंचाली
सध्ु दा बािेर आली. हिने िे कािी क्षण प्रत्यक्षाि पाहिले िोिे.

र्ूणप: मनात् शल्यरुर्: सन्िादेच्छत तया ि तेन |
“र्ाञ्िाल्या:सि िणयेच्छावम िवदत्िा गच्छयत् भारतेन ||५४१||
हिच्या ि त्याच्या (अजडनु ाच्या) मनािनू पणू ड मनापासनू शल्य हनरसू लागले िोिे.
“पािंचालीसि प्रणय करु इहच्छि आिे.”’असे म्िणनू भारिाने हिला आि नेले.
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र्ाञ्िाल्यासि र्ूणांगगच्छतातंरगृिे |
रतेच्छा: तयोभित तौ रतौ िणये ||५४२||
पाचिं ालीसि िो आिल्या कक्षाि गेला. त्याच्या मनाि त्या दोघानिं ी प्रणयरि व्िािे अशी इच्छा
हनमाडण झाली.

याज्ञसेनाित्त
ृ ा र्ररकरोर्रर भारतस्य िस्तौ
र्यपिन्ृ ित |
िाधरौ तस्याधरौ िणयशोभत् ||५४३||
भारिाने याज्ञसेनीला अिंगाला िािािंनी गिंफ
ु ु न जिळ घेि आहलिंगन हदले ि हिच्या अधरािंिर
आपलिं अधर टेकिले.
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“र्ांिाली!” विष्णि: ध्िवन कातरगुञ्ित् |
“विरिे ति दवित्िा दवित्िािममृतन् उिपश्योशर्त् ||५४४||
“पाच
िं ाली, हजष्णचु ा (अजडनु ) स्िर कािरपणे गजिंु ला, “िझ्ु या हिरिाि जळून जळून मिृ िि
झालो िोिो आहण त्याचिेळी उिडशीने शाप हदला.िोिा ”

“र्ाशुर्तािं िाप्य कठोर तवर्त्िोंद्रलोके न्यिसान्
तदोिपश्योमुियत् |
मम सुन्दर रुर्ोिानत् नकारन् िषापयैक भि
षन्ढर्शर्त् ||५४५||
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“मी कठोर िप करुन पाशपु ि अस्त्र प्राप्त के ले िोिे ि इन्िलोकाि हनिास करु लागलो िोिो,
त्यािेळी उिडशी माझ्या सदिंु र रुपािर मोहिि झाली. हिने मला हििािाची हिनििं ी के ली. मी
नकार हदला िोिा, िेव्िा हिने मला शाप हदला िोिा, “एका िषाांपयांि िू नपिंसु क िोशील.”

“सा मम नत्ृ यवशवक्षका ि बिि: र्त्निातअनकारन्
वकन्तु ति िेमकारणे |
त्िम् मम िेमावस अतिमनकारन् ििम् बध्द: ति
िेमबन्धने ||५४६||
“िी माझी गरुु िर म्िणजे नत्ृ य हशहक्षका िोिी ि मला अनेक पत्नी आिेि, म्िणनू च मी नकार हदला. मात्र
खरिं कारण िझु िं प्रेम. िू माझे प्रेम आिेस ि मी िझ्ु या प्रेमबिंधनाि बध्द आिे म्िणनू मी हिला नाकारले.”
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र्ाञ्िाल्यािदत,् “स्िामी! भिान् मत्कृते त्यागकुिपत
ििम् भित: मन: भङ्वगत्िा र्ञ्िर्ररणेयकुिपन् |
िेमकर: वियकर: मधुकर: भङ
ृ ् गकर: स्िप्न कुमार:
िदयसत्ताधारी भारतावस्त भिान् ||५४७||
पाचिं ाली म्िणाली, “स्िामी! आपण माझ्याकररिा इिका त्याग के लाि आहण मी आपले मन
मोर्ून िे पिंचकपररणय के ले िोिे. हप्रयिम, प्रेमकिाड, भ्रमर, स्िप्नीचे राजकुमार आहण
हृदयाच्या सत्तेचे धारक आपण आिाि, िे भारि!”

ति सुखाय विताय ि सदैि भविष्यावम बध्दर्ररकर: |
का कथयवत भिन्तम् षन्ढ: तस्य: वित्तकठोर: ||५४८||
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“िमु च्या सख
ु ाकररिा, हििाकररिा मी सदैि कटीबद्ध रािेन. कोण ज्याने िम्ु िाला षिंढ
िोण्याचा शाप हदला, त्याचे हचत्त कठोरच असेल.”

विरिे मम न दवितम् नाथ! कतपव्याय विरिावर्
सितु योग्यम् |
वकन्तु भि मा दुुःखी भिान् या विवन्तत भिािम्
ददाष्यावम िषपम् ||५४९||
“नाथ! माझ्या हिरिामध्ये जळू नका. किडव्यासाठी हिरि सािणेच योग्य असिे. हकिु आपण
दुःु खी ि हचिंहिि िोऊ नये. मी आपणािंस प्रसन्निा देईन.”
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वकन्तु भिान् कीदृश तर्त?्
विरि: कीदृशासित् ?” ||५५०||
हकिंिु आपण का जळि आिाि या हिरिामध्ये? का?”

र्ाथापभित् , “कीदृशा विस्मयापवस त्िम् माम?्
भिावम ति अणिोणिे वकमकथयस् गमनर्ूिे त्िम?् ” ||५५१||
पाथड भािक
िोिे ना, की मी
ु झाला, “कशी हिसरलीस ि,ू मी जाि असिाना िचू साहगिले
ा़
िझ्ु या अणरू े णमू ध्ये िास करि आिे िे!”
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िैदेियािदत् , “मुिान् कुन्तलान् मम भितु न विस्मृवत:” |
भारतािदत् , “सत्यम् िदवस आिवतशोध सोत्र्ाष्यवम स्मृवत:” ||५५२||
िैदिे ी म्िणाली, “िम्ु िाला माझ्या मक्त
ु किंु िलाची हिस्मिृ ी नािी घर्ली िोिी ना?”
भारि म्िणाला, “सत्य बोललीस, मी िी प्रहिशोधाची स्मिृ ी जोपासली िोिी.”

र्ाञ्िाल्यािदत् , “मम िवतशोधार्मानस्य कृतोतर् भिान् |
तर्मध्ये कवत िेदना कवत आघातासि: कवत श्रमाभिन् तुभ्यम् िे िेयन् “ ||५५३||
पाचिं ाली म्िणाली, “माझ्या अपमानाच्या प्रहिशोधाकररिा आपण िप के लेि. िपामध्ये हकिी
िेदना, हकिी आघाि, हकिी कष्ट झालेि, िम्ु िाला, िे हप्रयिमा!”
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गुिाके शोिदत् , “ति िवतशोधार्मानस्य लक्ष्य: नावस्त मम् |
तविप नारायणी! ति मुिके शा: बाध्यवयष्यानेष स्िप्ने दृश्यवत माम”् ||५५४||
गर्ु ाके श म्िणाला, “िझ्ु या अपमानाचा प्रहिशोध िे माझे फक्त लक्ष्य नािी, िे नारायणी! िझू े
िे मक्त
ु के श बािंधले जाणे िेच मी स्िप्न पािि आलो आिे.”

विन्ता मा कुरू र्ाञ्िालसुते |
रामेनावर् सितम् सिाप: दुुःखा: सिधृते ||५५५||
“हचििं ा करु नकोस, पािंचालकन्ये! रामानेिी सिड दुःु खे धैयाडसि सिन के ली िोिी.”
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“त्िम् सिवस मम कृते ममैि कृते |
सिाप: दुुःखा: रोषा: िेदनाघाता: श्रमा:
सािपदविते!” ||५५६||
“ििू ी माझ्यासाठी, माझ्यासाठीच सिड दुःु खे, रोष, िेदना, आघाि ि श्रम सािले आिेस,
अहग्नकन्ये!”

“वस्निावम तुभ्यमावधकम् |
कृष्णस्मृत्या: लभते शीतलता माम् सततम् “ ||५५७||
“मी िझ्ु यािर िसेच सखा कृष्णािर अहधक प्रेम करि आिे. कृष्णाची स्मिृ ी मला सिि
शीिलिा देिे.”
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“तिाबध्दमाना: लोमना: िेरयन् सततम् मम|्
ति के शस्मरणात्मुिोत्साि: लभते माम् शौयपकृते
सततम् “||५५८||
“िझु े अबध्दमान (न बािंधलेले) के श सदैि मला प्रेरीि करि असिाि. िझ्ु या
के शस्मरणाकारणे मला शौयड करण्यासाठी उत्साि ि उिेग प्राप्त िोिो.”

“यतास्मरयम् त्िम् कवत िेदना सिये मित्मने |
तदृशाि सविष्ये न दुुःखग्लने ||५५९||
“जेव्िा िे मिाभागे! िू इिक्ट्या िेदना सिन के ल्यास, िे मला स्मरले िेव्िा िेव्िा मी माझ्या
मनाि येणारी दुःु ख ग्लानी सािू शकि नािी.”
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“तिकृतेवि ति मुिके शा: बवध्दयामानेषया आशया |
िैदेिी! तर्ाकरिम् तिकृते तिैि िेरणया “ ||५६०||
“िझ्ु यासाठीच, िझु े मक्त
ु के श बध्द करािेि, याच आशेने मी िप के ले िोिे, िे िैदिे ी!
िझ्ु यासाठी, िझ्ु याच प्रेरणेने.”

र्ाषपत्यािर्त् , “वियािपुन! किावर् िदवत भिान् |
भाग्य न वि सौभाग्यावस्त मम् अलभतोदृश: िेयान् ||५६१||
“पाषडिी लाजली, “हप्रय अजडनु ा! कािीिरीच िमु च?िं भाग्य नव्िे, िोिे माझे सौभाग्य आिे की
असा हप्रयिम मला लाभला.”
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य: र्वत िानावत मम दुुःखान् िेदनान् |
सवस्त मम भारतािपुनवतिेयान् ||५६२||
“जो पहि माझ्या दुःु ख आहण िेदना जाणिो, िो माझा अहिहप्रयिम भारि अजडनु आिे.”

“नवि नवि लस्िावम ििोतद् िदनसमये |
कारणमिम् न विस्मयापवम र्ञ्िकर्तयनाम्
बध्दािम् वनष्ठाबन्धने” ||५६३||
“नािी, नािी! िे म्िणिाना मला लाज िाटि नािी. कारण मी िेसद्ध
ु ा हिसरले नािी की मी
पिंचपहिच्या हनष्ठाबिंधनामध्ये बध्द आिे.”
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“तुलाया: भुिा ििा भिते भित्कृते भितैि कृते मम िेमस्य |
वकन्तु न न मम िेम भितु र्ञ्िर्वत द्रोिस्य” ||५६४||
“िमु च्याकर्े, िमु च्यासाठी, माझ्या प्रेमाचे पारर्े झक
ु िे. परिंिु िे माझे पाथड प्रेम चार पहिच्िं या
प्रिारणेला कारणीभिू ठरू नये.”

“िानावस वियिर! य: वस्त्रया:करण िानावत तस्या: भािा: िानावत भिान् |
सैि वस्त्रयानन्यसाधारण भिवत िेयान”् ||५६५||
“जाणिािाि, हप्रयिर! जाणिािाि, आपण? जो हस्त्रचे अििं :करण जाणिो, हिची भािभािना
जाणिो, िोच स्त्रीचा अनन्यसाधारण हप्रयिम असिो.”
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“सौिादेनवर् र्ूियवस मामािम् र्ूियावर् तुभ्यम् |
भिानातियस् मम हृदयम् ध्रुिम”् ||५६६||
“िम्ु िी मला प्रेमाने पजू ि आिाि, मी िम्ु िालािी. म्िणनू च िम्ु िी माझ्या हृदयाला हजक
िं ले
आिे.”

“यवद िमादाकरिमिं क्षामैस्ि माम् तविप भिान् |
ित्यात्तरे तुभ्यम् विरुध्दम् ति िेतासिमाणे कृत्िािारम् क्षामेस मम कमापन”् ||५६७||
“जर मी प्रमाद के ला असेल आहण आपल्या इच्छे हिरुद्ध कािीिी कमे के ले असिील िर
मला क्षमा करािी.”
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“यवद िमादकरिम व्रतर्वतव्रात्योर्ासनाराधानािैकल्येषु व्यस्मये
किा: विधय: क्षामेस मामेश्वर |
वकमिं र्ृच्छावम ममकरिे भित:
कदा अवितमाभित् मधुकर” ||५६८||
“जर मी व्रि, पाहिव्रत्य, उपासना, िैकल्यािंमध्ये प्रमाद के ला असेल, माझ्याकर्ून कािी हिधी
हिसरले गेले असिील, िर िे ईश्वरा! मला क्षमा कर! मी िे काय हिचारले? िे मिाराज! आपले
अहिि माझ्याकर्ून कधी घर्ले का, मधक
ु रा! म्िणजे मी हनहश्चि रािेन.”

र्ाथेन र्ाण्ििलक्षम्या: धृत्िा दुमोक कोमलबािुलते िदतम् |
“िे र्ाञ्िाली! वकमिमं द्य िदावम विये, ति अज्ञििन ||५६९||
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पाथाडने पािंर्िलक्ष्मीचे िेली सारखे कोमल िाि धरुन म्िटले, “िे पािंचाली! मी िझ्ु या या
शब्दाििं र काय बोल?ू हप्रये, िू अज्ञाप्रमाणे िचन बोलू नकोस.”

“नाकरो त्िम् कवश्चता विप िमादा: श्रुणु न भिवत कस्या ति िेमस्य र्ावतव्रत्य: तुल्येिात:
नप भिवस अनुतप्ता “ ||५७०||
“िू कािीिी प्रमाद के ले नािीस, ऐक. िझ्ु या प्रेमाची ि पाहिव्रात्याची िल
ु ना या इिलोकािंमध्ये
नव्िे. िू अनिु प्त िोऊ नकोस.”

“कवश्चतैि कथवस मम िेयान् |
तद्िमाणे देिताया: िस्ताभ्याम् र्वतत र्ुष्र्म भिवत
र्ुनीत माम् भिताम् िस्तेन ||५७१||
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“कािीिरी बोलिािाि, माझ्या हप्रयिमा! ज्याप्रमाणे देििािंच्या िािामध्ये पर्लेले पष्ु पिी
पहित्र िोिे, त्याप्रमाणे आपल्या प्रेमाने माझ्या हृदयाला अहधक पहित्र के ले आिे.”

“वकन्तु वबभावम यदाकदावित् र्ाण्िि विदेत क. तविप |
मम शीलस्याध:र्वततस्य वकम भिेतइवि”
||५७२||
्
“परिंिु मी भयभीि िोिे की यदाकदाहचि पािंर्िािंना (माझ्या पाथड प्रेमाहिषयी) िे कािी कळले
िर, माझे शील अिंध:पहिि आिे, असा अिमान ह्या धरिीिर िोईल.”

नीलांवगनी िािलत भािनाणाम् द्वंद्वे |
“वकमथपम् शुिवस ति वियागमने, कृष्णे न
र्ीिवस मम हृदयम् ति शब्दे” ||५७३||
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नीलाहिं गनी
ा़ भािनेच्या ििंिामध्ये ढळली.
“का शोक करिेस, िझ्ु या हप्रयिराचे आगमन झाले असिािी, कृष्णे? त्याच्या हृदयाला िझ्ु या
शब्दानिं ी पीर्ा देऊ नकोस!” हिचे मन म्िणाले.

“क्षामसे माम् िषपिरणे कवश्चता: शब्दा:
ििल्र्े भारत |
िेष्ठ! वकन्तु दुुःख कम् िदेयमैि िासतम्
िदयर्ुरत:” ||५७४||
“क्षमा करा, मला! या आनदिं ी िािािरणाि मी िा काय प्रलाप के ला, भारिा! िे हप्रयिरा!
हकिंिु आपले दुःु ख कुणापढु े व्यक्त करणार? आपल्या िदयेश्वरापढु ेच ना!”
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द्रौर्दी अिपुनमािपत फला र्ुष्र्ोदनेभ्य: |
सा िणमायािपुनस्य र्दयो: र्ुरत: वकन्तु
न्यर्ततांगुल्य: न स्र्शापयाशक्िन् वकरीटे िरणो ||५७५||
िौपदीने अजडनु ाचे पजू न फल,पष्ु प ि ओदनाने के ले. िी अजडनु ाचे चरण हशिण्यासाठी िाकली
खरी, परिंिु हिची बोटे हकरीटीच्या पायािंशी पोिोचू शकली नािीि.

“िे कृष्णे! व्यस्मयैिैिलर्ा वकन्तु न स्र्ृश मम िरणाभ्याम् |
अिपुनस्य ि िोत्तरत् िैदेिी, “भो र्ाथप: र्वतर्रमेश्वरस्येि धमप: िरणस्र्ृिनोदम् तविप
अिरुत्सन्नावत भिान् माम् वकमथपम् ?” ||५७६||
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“िे कृष्णे! िू जे कािी बोललीस, िे हिसरून जा. हकिंिु माझ्या चरणािंना स्पशड करु नकोस.”
अजडनु ाच्या शब्दाििं र िैदिे ी उत्तरली, “िे पाथाड! पहि िा परमेश्वर आिे. त्याची चलणसेिा
करणे िा इिलोकािील धमड आिे, िरी आपण मला का अर्ििािाि?”

“मम िदयलवक्ष्म! तुभ्यम् ददावम किा: िस्त्रालंकारा: |
तेषाम मम्िुषा देवि माम् “|
िगादािपुन: दवदरे कृष्णा तम् विविध रत्नसभ
ं ारा: ||५७७||
“माझ्या िदयलक्ष्मी! मी िल
ु ा कािी िस्त्रालिंकार हदले िोिे. मला त्यािंची मजिं षु ा दे.” असे
अजडनु ाने म्िटले. िेव्िा कृष्णेने त्याला हिहिध रत्नालिंकाराची पेटी हदली.
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“तुभ्यमेगच्छावम अलंकारोते: र्यपधारताम्
ििनाथपम् शोभनम् शोभनम् |
िानाम्यलंकारा: िर्वन्त तिर्ुरतात: र्ररधार
कृते ममैि “ ||५७८||
“िल
ु ा या अलिंकारािंनी सजिािे अशी इच्छा मी करिो, िे िचन हकिी शभु आिेि. मला ज्ञाि
आिे, िझ्ु या सौंदयडपढु े िे अलक
िं ार लहज्जि िोिाि. परिंिु माझ्यासाठी िे अलक
िं ार धारण कर.”

कथवयत्िािपुन कृष्णाया: कटीर्ररत: न गत न
र्ररधाराथपम् सुिणपमौविकमालाम् र्ाषपत्याकस्मादम् धृत्िा तस्य िस्तौ अिारुत्सन्नत्तम्
||५७९||
350

विरविणी

विविता पाटील

असे म्िणनू अजडनु कृष्णेच्या कटीभोििी मौहक्तकािंची स्िहणडम माला घालण्यासाठी प्रित्तृ
िोिो न िोिो, पाषडिीने अकस्माि त्याचे िस्ि धरुन थािंबिले.

“न्नाथािम् स्र्िृ ावम एतोलंकारै: िानावस ममैि ििम् |
न र्ररधारावम िालंकारा: यत् सभामध्ये गच्छसमये घवषपतोर्रर भूमध्ये न सा रिभतृ ाम्
विलसवन्त मम् कटीम् “ ||५८०||
“नाथ, िे अलिंकार मला आिर्लेि मात्र माझे शब्द समजनू घ्या. मी िे अलिंकार धारण करु
शकि नािी. कारण भरसभेि जाण्यासमयी धरिीिर घसपटल्यामळ
ु े रक्ताने माखलेल्या
कटीला िा अलक
िं ार शोभणार नािी.”
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श्रुत्िा िैदेिया: ििर्श्यत् भारतस्य िस्तात् सुिणपमौविकमेखला |
तस्य िदयमाघात: िाभित सािगाम आशया रत्नालंकारात: र्ररधारेत् कृष्णा ||५८१||
िैदिे ीचे शब्द ऐकून भारिाच्या िािािनू स्िहणडम मौहक्तकाच
िं ी मेखला पर्ली. त्याच्या
हृदयाला आघाि झाला. मात्र कृष्णा िे अलिंकार धारण करे ल अशी आशा जागिृ झाली
िोिी.

“वकन्तु कृष्णे! अवय सौभाग्यम् नयनयो: मावमदम् |
त्िमाविभापविथा: ममर्ुरतालंकारा: िस्त्रा: र्ररधाररत्िा र्ुवनवतथा: एषाम् “||५८२||
“मात्र, कृष्णे! माझ्या नेत्रािंचे सौभाग्य असेल की िू माझ्या समोर िस्त्र ि अलिंकार धारण करून
सज्ज व्िािीस आहण या िस्त्रालिंकारािंना पहित्र करािेस.”
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“वकयत्याशयानीनय वकन्तु न न त्िम् न र्ररधारवस कुरु कथयोतादृशाम् |
शृङ्गाररताम् तुभ्यम नयनौ र्यापकुलौ भूत्िा र्वश्यतुमेच्छावम “ ||५८३||
“के िढ्या आशेने आणले िोिे िी िस्त्रे ि अलक
िं ार! पण िू िे पररधान करणार नािीस, कृपया
असे नकारात्मक शब्द नकोस बोल.ू मी भरल्या र्ोळ्यािंनी िझ्ु या शिंगृ ारमयी रुपाला पािू
इहच्छि आिे.”

श्रुत्िािपुनस्य ििल्र्नम् कमलर्ररमलािदत् , “रे, भारत! |
यत्क्षणे शक्व्नावम र्ररधारवयतुमेते तत्क्षणालंकारा: कृत्िा माम् भाग्यिती अयात् “
||५८४||
अजडनु ाचे शब्द ऐकून कमलाचा सगु धिं कायेला असणारी िौपदी म्िणाली, “िे भारिा!
ज्याक्षणी मी िे अलिंकार धारण करु शके न, त्याक्षणी मी खरोखरच भाग्यििी झाले असेन.”
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स्मवयत्िा भारतािदत् , “तविप क्षणाद्यैि भि भाग्यिती, श्रीमती ि धनिती |
वकन्तु यवद त्िमेते अलंकारा: िस्त्रा: र्ररधाररथा: रुर्मवत “ ||५८५||
भारिाने िसनू म्िटले, “िर ियाच क्षणी िू भाग्यििी, श्रीमिी ि धनििी िोशील. परिंिु िे
रुपमिी! िू जर िी िस्त्रालिंकार धारण के ली िरच.”

कवम्र्त्िा द्रौर्द्याधरभ्याम् शब्दा: बभाषते |
“न कुरू मामाग्रिम् सवु िय कृष्णेषा न शक्व्नते िस्तुवयम् िस्त्रा: िालंकारोते “ ||५८६||
िौपदीचे अधर थरथरि बोलले, “िे हप्रयिमा! मला आग्रि करु नका. िी कृष्णा िी िस्त्रालिंकार
धारण करु शकि नािी.”
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“भाषस्ि नादृशम् कृर्य: विदवस त्िम?” |
इदमुक्त्युत्िािपुन: द्रौर्द्या: कण्ठर्ररत: विमालयस्य विमसम द्युवतमाना: सुिणपसम र्ीत
र्ौिल्यानाम् कण्ठभूषण: असरत् र्ररधारवयतुम् ||५८७||
“कृपया असिं बोलू नकोस, कळलिं?” असे म्िणनू अजडनु पढु े सरसािला, िौपदीच्या किंठामध्ये हिमालयाच्या
हिमाप्रमाणे श्वेि ि चकाकत्या, स्िणाडप्रमाणे हपिळ्या पोिळ्यािंचे किंठभषू ण घालण्यासाठी.”

अरुध्यत् कल्याणी तम् िािदत् |
“मुि के शाकृतै रुवधरम् र्यापप्तम् वकम् रत्नानाम् ियोिन?” ||५८८||
कल्याणीने अर्िले आहण म्िटले, “या मोकळया के शािंसाठी रुहधर पयाडप्त आिे, रत्नािंचा काय
उपयोग?”
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र्रस्र्ृष्टा िािमावनतामवििनीक
्
ृ तम् |
तविप विटवम्बतेदम् िष्मपम वकमथपम विभूषसे दण्िसे
शृङ्गारसंभारान् ||५८९||
“परपरुु षाकर्ून अभि स्पशड झालेली ि अपमानीि झालेली आहण िनिासी झालेली मी
आिे, िरीिी माझ्या या हिटिंहबि देिाला शिंगृ ारसभारािंनी सजिनू का दहिं र्ि करिािाि?”

स्त्री नेिे स्र्ृियवत िालंकारोत्तमा िस्त्रा: |
सा स्र्ृियवत सैकमािम् िानयेत् तस्या: िेदना:” ||५९०||
“या पर्थृ िीिर, कोणिीिी स्त्री उत्तम िस्त्रालिंकारािंना इहच्छि नािी. िी त्यालाच इहच्छि असिे,
जो हिची िेदना जाणिो.”
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श्रुत्िािपुनादधातालंकारा: र्ुनुः ताम्रमंिुषामध्ये |
“त्िमाद्य मोवदता भिवस न? िवतशोधाय तिार्मानस्य तर्ाकरिम् तविप युध्येय नन्तरम्
विभूषेयालंकारै: ति िष्मे “ ||५९१||
िे ऐकून अजडनु ाने िाम्रमजिं षु ामध्ये िे अलक
िं ार ठे िनू हदले. (िोधाने) “आिा िू प्रसन्न झाली
असशील ना? जर मी िझ्ु या अपमानाच्या प्रहिशोधासाठी िप के ले िोिे, िर यध्ु दिी करीन.”
त्यानिंिरच मी िझ्ु या या शरीराला सजिेन.”

स्फुरणमिपुनस्य दृष्ट्िा िेररता िैदेिी भिवत नवन्दता |
तमर्यपष्िित् िवदत्िोदम् , “वकन्तु मा िानवत भिानािम् कारणमावधके कमवस्त
यदविषये अङ्गभूषणा: त्यिा” ||५९२||
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अजडनु ाचे स्फुरण पािून प्रेररि िैदिे ी आनिंहदि झाली. िी त्याला आहलिंगन देि म्िणाली, “पण
अजनू एक कारण आिे, जे िम्ु िी जाणि नािीि की मी का अलक
िं ार त्यागले.”

“वकम् ?” र्ृष्ट्िािपुनभिातावलंगनात् विभि: |
“र्वत भूषणेदमैि नायोत: त्िमवर् िान्यर्पन्िुनन्दना: भूषणामपम ||५९३||
“काय?” असे म्िणनू अजडनु आहलिंगनािनू मक्त
ु झाला.
“पिी िेच नारीचे आभषू ण असिे म्िणनू च आपणिी ि. अन्य पिंर्ुनदिं न माझी आभषू णे
आिाि.”

“तविप वकमथपमेते िस्त्राणाम् िालंकारोणाम् ियोिनम?”
र्वत यस्यालंकारतपस्या: भूषणाणामािश्यकता वकमथपम् “ ||५९४||
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“िर उत्तम िस्त्रे आहण अलिंकाराचे काय प्रयोजन? पहि हजचे उत्तम भषू ण आिे, हिला
आभषू णाच
िं ी का आिश्यकिा आिे?”

कृष्णोिािशण
ृ ोत् िािपुनािदत् “मा विन्ता कुरु, र्श्य माम|्
कृष्णे: िातिमैिात: कुरुविनाशकृते ध्रुिम् ||५९५||
कृष्णेचे शब्द ऐकून अजडनु म्िणाला, “हचिंिा करु नकोस. माझ्याकर्े पिा. कृष्णे! मी हनहश्चिच
करुहिनाशासाठी जन्मलो आिे.”
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“िाताम्यिम् तव्िेदना: वकन्तु भद्रे, शक्व्नावम िमाष्टुपम् ति दुभापग्यम् |
यतािम् लेभे िज्रेन्दस्ययमस्य कालदण्िस्यानलस्य कुठारस्य भागपिस्य
र्रशुनिापयोतीरपस्य शियवदपवि “ ||५९६||
“मी िझु ी िेदना जाणि आिे. हकिंि,ु भिे, मी िझु े िे दभु ाडग्य पसु नू टाकू शकिो. कारण मी इन्िाचे िज्र,
यमाचा कालदर्िं , अहग्नदेिाचा ि भागडिाचा परशु ि िायिंचु े िीर अशा शक्ती स्िगाडि प्राप्त के ल्या आिेि.”

द्रौर्दी िभावित्िािपुनस्य िक्षोस्थलोर्रर मूधाप दधावतत्िाकथयत् |
“मम र्वतनाम िेमदुपभाग्यम् मा ममवकप मथपम् िमावष्टप?” ||५९७||
िौपदी प्रभाहिि िोऊन अजडनु ाच्या िक्षस्थलािर मस्िक टेकिनू म्िणाली, “माझ्या पिीचे
प्रेम माझिं दभु ाडग्य का पसु णार नािी?”
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िगादािपुन मूधाप धुनुवयत्िा दुुःखभृतानुतप्त स्िरे |
“वकन्तु िसूत्यास्माकनवस्तत्त्िम् ति दुभापग्यम् भावत सततम् मने ||५९८||
अजडनु आपले मस्िक िलिि दुःु खाने ि पश्चात्ताप दग्ध स्िरामध्ये म्िणाला, “परिंिु िझु े दभु ाडग्य
आमच्या अहस्ित्िामळ
ु े हनमाडण झाले, असे मनाि िाटिे, सिि.”

तत्क्षणो यवद दण्ियेय कौरिान् वनवमवलते कमवलवनसमेि तिािस्थामाभिेत् “ |
मुखोर्प्यािपुनस्य िस्त धृत्िा कृष्णा िवसत्िािदत् , “भोिपुनिपनिासाज्ञातिासयोनप
वकमवर् ना विन्ता करोवम “ ||५९९||
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“जर ित्क्षणीच मी त्या कौरिािंना दहिं र्ि के ले असिे िर िझु ी कोमेजणाऱ्या कमळासारखी
अिस्था झालीच नसिी.” अजडनु ाच्या मख
ु ािर िाि ठे िि कृष्णा िसनू म्िणाली, “अिो
अजडनु ा! मी ना िनिासाची, ना अज्ञाििासाची हचिंिा करिे आिे.”

“ िानावस त्िमािम् वकम् कारणे कृशा भविता |
भो: ति तर्र्ूतपतायै िसरुु द्रावदत्येन्द्रानलदुगापवदवनदेिताणामोर्ासना कृता “ ||६००||
“िम्ु िी जाणिािाि का, मी का कृश झाली आिे? अरे , िमु च्या िपपिू ीसाठी मी रुि, िस,ु
आहदत्य, इििं , दगु ाड आहद देििाच
िं ी आराधना के ली िोिी.”

श्रुत्िोष नन्देन िसवत स्मािपुनद्रौर्दी अिसतावर् ||६०१//
िे ऐकून अजडनु आनिंदाने िसला आहण िौपदीिी िसली.
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यत्िमाणे ग्रीष्मेतप्ता धररिी िषापकाले भविता तृप्ता |
मेघेन्द्रस्यप िेमर्ुष्णाणाम् वबन्दुिषाप लब्धत्िानवन्दता ||६०२||
ज्याप्रमाणे ग्रीषमृ ामध्ये िापलेली धरिी िषेमळ
ु े िप्तृ िोिे, मेघेंिाच्या प्रेमाने पररपणू ड असलेल्या
हबिंदच्ु या िषाडिाने आनिंहदि िोिे.

यत्िमाणे वनवशगन्धा शशयकपु र्ािेमिसादकरालपब्धत्िा भविता र्ुलवकता |
िंद्रकरस्र्श
ृ नेनोन्मीवलता-तपस्यादपलान्नीवमपवलता ||६०३||
ज्याप्रमाणे हनहशगधिं ा चिंिाची कृपामयी ि प्रेमपणू ड प्रसादरुपी हकरण प्राप्त करुन पल
ु हकि िोिे.
चिंि हकरणािंच्या स्पशाडने हिचे दल उघर्िाि.
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यत्िमाणे िवस्यताितेत लतािक्ष
ृ स्कंधोर्रर अवलंङ्वगता |
तस्याधारे तस्य स्कंधोर्रर भविताितापत्सुरवक्षता ||६०४||
ज्याप्रमाणे िादळाने त्रस्ि झालेली िक्ष
ृ ाच्या स्किंधािर लपेटिे. त्याच्या आधाराने त्याच्या
स्किंधािर िी स्ििुःला िादळाििी सरु हक्षि मानिे.

यत्िमाणे नदीस्मै र्ाषाणाितापतपथा र्िपतान्सन्घवषपता |
तमसागारम् वमलत्िा भविता संतुष्टा ||६०५||
ज्याप्रमाणे नदी पाषाण, िादळे िसेच पिडिाश
िं ी सघिं षड करुन सागराला हमळिे आहण सििं ष्टु
िोिे.
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यत्िमाणे यावमनी सूयापगमनस्य ित्यर्ालते |
इन्दुिकाशेऽवर् तमेभृता वकन्तु सा भवितोष:काले िभात ||६०६||
ज्याप्रमाणे रात्री सयू ाडच्या आगमनाची प्रिीक्षा करिे. िी चिंि प्रकाशाििी अिंध:काराि असिे,
हकिंिु िी उष:काली प्रभाि िोिे.

यत्िमाणे र्ुष्र्ालपयागमने भिवन्त सन्ु दरा: शोभना: |
र्ुष्र्ददावत मधु ध्िन्यालयेदम् तविप विवनमयिेमान् ||६०७||
ज्याप्रमाणे पष्ु पामध्ये भ्रमर आल्यामळ
ु े िी अहधक सदिंु र ि शोभनीय िोिाि. पष्ु पे मकरिंद देिाि
िर उत्तम ध्िहन करुन भ्रमर िो मधु घेिाि,िर िाच प्रेमाचा हिहनमय आिे.
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यत्िमाणे मेघार्तवन्त उर्येकमेकयोिपषापकाले |
तदा िुवम्बता मेघान्तवितर्ूरयत् वमलनेच्छावलंगीत्िादृश वमलनम् भिवत सततम्
िेमकाले ||६०८||
ज्याप्रमाणे मेघ एकमेकाििं र िषाडकालामध्ये आपटिाि, िेव्िा त्या मेघानिं ा आहलगिं न देऊन
सौदाहमनी त्यािंना चिंबु न देिे, असे हमलन प्रेमकालाि िोि राििे, सिि.

यत्िमाणे िर्क्रिाकयुगलिपणयवन्त वदने ि कमलर्िेन विभि कृतम् तौ |
िेमादृशमवस्त वमलन्नतरम् तदेि विरिनन्नतरमागपमवत िानदवन्त िेमयुगलौ ||६०९||
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ज्याप्रमाणे चििाक पक्ष्यािंची जोर्ी हदिसा प्रणय करि असिे आहण एक कमलपत्र त्यािंना
िेगळे करिे. प्रेम असेच असिे. हमलनानििं र हिरि, हिरिानििं र हमलन असे घर्ि असिे आहण
त्यामळ
ू े च प्रेमयगु ल
ु आनिंहदि िोिाि.

यत्िमाणे शुष्कार्पणापिपषपणक्षेिे ित्यर्ालत िषापयै सदा|
िषापवबन्दिैकस्य र्तन भिवत तेषामंगोर्रर तप्तृ ाभिवन्त तदा ||६१०||
ज्याप्रमाणे अिषडन क्षेत्रामध्ये िक्ष
ृ ाची शष्ु क पणे सदैि िषेची प्रिीक्षा करि असिाि, िषेचा
एक हबदिं ू त्याच्िं या अगिं ािर पर्िाच िे िप्तृ िोिाि.

तद्िमाणैि द्रौर्दी विरिेनावसत् तप्ताक्षब्ु धा र्ीविता ि |
सन्घषैकपु ध्द्रा दुुःखेन िासीवदता ि ||६११||
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त्याप्रमाणेच हिरिामळ
ु े िौपदी िप्त, प्रक्षब्ु ध, अनेक सिंकटािंकारणे पीहर्ि आहण सिंघषाडकारणे
िुद्ध ि दुःु खाकारणे खेहदि िोिी.

वकन्तु सािपुनागमने भविता िानवन्दतातृप्तास्नेिलता |
सा दुुःख र्ीिाभतृ ा व्यस्मयेतस्यादुप:खर्ीिोिपुनस्यदपशनेनाभित् सतं ुष्टािेमभृतािपुनस्र्ृविता-र्ुलवकता ||६१२||
हकिंिु िी अजडनु ाच्या आगमनाकारणे आनिंहदि, िप्तृ ि स्नेिलिा झाली. दुःु हखि असलेली िी
आपले दुःु ख, पीर्ा हिसरली. अजडनु ाच्या दशडनाने िी सिंिष्टु झाली. अजडनु ाच्या प्रेमाकारणे िी
पल
ु हकि ि अहधक स्नेिल झाली.
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स्मरणोतिेमयुगलावन ििेषम् िर्क्रम् विरि वमलनस्यैि िलवत सततम् |
अलमशोिेयवत्िरिे विरिनन्नतरमागवमष्यवत वमलनन्नतरम् विरिभपिवत सततमादृशम्
||६१३||
प्रेमयगु ल
ु ानिं ी िे लक्षाि ठे िािे की हिरि हमलनाचे चि सिि चालू असिे. म्िणनू हिरिाि
शोक करु नये. कारण हिरिानिंिर हमलन घर्िे, हमलनानिंिर हिरि घर्िो, असे सिि घर्ि
राििे.

सष्टृ यावनपयमैिेग्रीष्मन्नतरम् िषापनन्तरम् वशवशरनन्तरम् ग्रीष्मम् |
र्ुनिपर्क्र तथा सुखनन्तरम् दुुःखम् दुुःखनन्तरम् शमपम् ||६१४||
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सष्टृ ीचा हनयम असा आिे की ग्रीष्मानिंिर िषाड, िषेनिंिर ग्रीष्म असे पनु चडि चालचू असिे,
िसेच सख
ु ानििं र दुःु ख, दुःु खानििं र सख
ु .

तथैिादृशमवर् वनयमिेमनस्य |
विरिवमलनौ घटकौिेमनस्यविभािौ द्वेवर् ||६१५||
िसेच प्रेमाच्या हनयमाचे असिे. हिरि-हमलन िे प्रेमाचे अहिभाज्य घटक असिाि.

स्िीकायेतात -भपिन्तिेमयुगलाद्वेवर् घटकौ-िेमनस्य |
वकन्तु स्मयेत भिन्र्तेकम् िेमरुर्कावस्त मानित्िस्य ||६१६||
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आपण िे स्िीकार करािे की प्रेमयगु ल
ु ािील हप्रयिम -प्रेयसी िेिी प्रेमाचे घटक असिाि. परिंिु
आपण एक लक्षाि ठे िा, प्रेम िे मानििेचे सदिंु र रुपक असिे.

िेमस्य स्िरुर्ावस्त व्यार्कावधकम् |
िेमातवकप यतम् र्वििमवस्त र्ौष्यंम् ||६१७||
प्रेमाचे स्िरुप व्यापक असिे. प्रेम हकिी पहित्र ि शभु असिे.

यत्िेमे समाविष्टात्यापगकरुणा श्रध्दाविश्वासावद
भािासभ
ं ूता: |
िेमसमातर्पवििम सुन्दरम् वशिम् भद्रमादृशम् नावस्त कुशलमेि || ६१८||
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कारण प्रेमामध्ये त्याग, करुणा, श्रध्दा ि हिश्वास आहद भािना समाहिष्ट असिाि म्िणनू च
प्रेमासारखे पहित्र, सदिंु र, भि, उत्तम आहण हशि असे कािीच उत्तम जगाि नसिे.

िेमस्य िणपनम् कृत्िा, कृत्िावर् वनयतम् सदैिार्ण
ू प म् |
शब्दालंकारोर्मावर् भ्रश्यावन्त यत्िेमैक विद्यते मानिाणामलंकारम् ||६१९||
प्रेमाचे िणडन हजिके करािे हििके थोर्ेच. शब्दलिंकारिी िटु ू न पर्िाि कारण प्रेमच िा
मनष्ु याचा अलक
िं ार असिो.
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काव्येदमर्पये मातरम् गुरिे ि |
दुगापमातायै िणम्यािं गायिीम् ि सरस्ितीम्
तथा गणर्त्ये ||६२०||
मी िे काव्य गरुु ला, मािेला, दगु ाडमािेला, गायत्री मािेला सरस्ििी देिीला आहण गणपिीला
प्रणाम करुन अपडण करि आिे.

मन्िेदमातोच्िाररत्िा सिपस्तरतु दुगापवण | समर्पये गुरिे |
काव्येदम् र्ूणप करोवम शब्देंत्ये ||६२१||
म्िणनू च मी “सिाांचे कल्याण िोिो, आहण माझ्या गरुु ला ि मािेला माझा प्रणाम िसेच
समपडण” असा मिंत्र म्िणनू मी काव्य पणू ड करि आिे.
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इवत श्री शविलीलीकृतम् िननी |
िेमनस्य काव्य ‘विरविणी:' सम्र्ूणपमेदम् ||६२२||
कुमारी शहक्तलीलाने हलहिलेले आहण जननीमाईकारणे स्फुररि झालेले प्रेमाचे काव्य
‘हिरहिणी’ िे सम्पणू ड झाले.

सिपस्तरतु दुगापवण |
श्रीगुरुिोर्पणमस्तु ||
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे पध
ां रािे िर्षं.
वनवकता पाटील याांचां ई सावहत्यिरचां हे सोळािां पुस्तक.
विविता राजेश पाटील िी विद्यावथविी मळ
ू ची डोंवबिलीची असिू सद्यिालात वतचे िास्तव्य िािी िर्ाांपासिू िांगणीत आिे. कुटुिंबाि
लेखनाचा िा साहित्याचा िारसा असा नािी. पण अगदी शालेय ियािच हिला लेखनाची ऊमी शािंि बसू देईना. ियाच्या िेराव्या िषाडपयांि
हिने पणू ड पस्ु िक िोईल इिके हलहिले. नििं र मराठी साहित्याचा ररिसर अभ्यास करून आिा िी साहित्याच्या िेगिेगळ्या रसाच्िं या हनहमडिीचा
अनभु ि घेि आिे. वतिे वलविलेल्या यापिु ीच्या पस्ु तिांचे िौति
ु जाणिार िाचिांिी िे ले आिे. हिने हलहिलेल्या चरिी िेदािंच्या ऋचािंिर
आधाररि चार मराठी पस्ु िकािंचे िाचकािंकर्ून हिशेष स्िागि िोि आिे. िौपदी या मिाभारिािील व्यहक्तरे खेचा हिने अत्यिंि सखोल अभ्यास
के ला असनू त्यािर एक हत्रखर्िं ात्मक कादबिं री हलहिली आिे.
अनेक िरूण लेखक खपू छान हलिीि आिेि. पण त्यािंची पस्ु िकिं प्रकाहशि करायला प्रकाशक धजािि नािीि. कारण त्यािंचे नाि प्रहसद्ध
नसल्यामळ
ु े त्याच्िं या पस्ु िकहििीबद्दल प्रकाशक साशिंक असिाि. जर या लेखकािंची पस्ु िके िाचकािंसमोर आली नािी िर त्याचिं े नािंि प्रवसद्ध
िोणार कसे? या दष्टु चिाि सापर्ून अनेक िरूण लेखकाच्िं या हपढ्या बरबाद झाल्या. पण आिा इटिं रनेटिर ििलेखकानिं ा िाचकापिं यांि िेण्याचे
काम अनेक सिंस्था करि आिेि. ई साहित्य प्रहिष्ठान त्यािील एक. ६ लाख िाचकािंपयांि या निीन लेखकािंना नेण्याचे काम िी सिंस्था करिे.
पणू ड हिनामल्ू य. लेखकािंनािी कोणिािी खचड नािी. िविष्य िाळात लेखकािंना भरघोस मानधन देण्यासाठी ई साहित्यचे प्रयत्न चालू आिेि.
निनिीन िाकदिान लेखक ई साहित्याकर्े िळि आिेि. त्यानिं ा प्रहिसादिी हमळिो. कुणाला भरघोस स्ततु ी िर कािींच्या िाट्याला टीकािी
येिे. या टीके ला positively घॆऊन िे लेखक आपला कस िाढिि नेिाि. सरू
ु ची नाईक, प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल मानकर,
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सरु ज गािार्े, अनपू साळगािकर, बाळासािेब हशिंपी, चिंदन हिचारे , सौरभ िागळे , यशराज पारखी, चिंिशॆखर साििंि, सिंयम बागायिकर, ओकिं ार
झाजिं े, पक
िं ज घारे , हिनायक पोिदार, चििं काििं हशदिं ,े हनरिंजन कुलकणी, चारुलिा हिसपिु े, काहिडक िजारे , गणेश सानप, मनोज चापके , मिेश
जाधि, मनोज हगरसे, मृदल
ु ा पाटील, हनलेश देसाई, सनिा पठाण, सिंजय बनसोर्े, सिंजय येरणे, शिंिनू पाठक, श्रेहणक सरर्े, शभु म रोकर्े,
सधु ाकर िळिर्ेकर, हदप्ती काबार्े, भपू ेश किंु भार, सोनाली सामिंि, के िकी शिा, हिहनिा देशपािंर्े, सौरभ कोरगािंिकर, हमहलिंद कुलकणी, शभु म
पाटील, आहशष कले, सरु ें ि पाथरकर, प्रीिी साििंि दळिी, हनहमष सोनार, उमा कोल्िे, गणेश ढोले, सहचन िोर्कर, मिेश पाठार्े, अहभजीि
पैठणपगारे , काहिडक िजारे , हकरण दशमख
ु े, जगहदश खािंदिे ाले, माधरु ी नाईक, हिशाल दळिी, गौरी िुलिणी, वजतेश उबाळे , वप्रतम साळंुख,े
िुमार सोिािणे, प्रवति उिले, सजु ाता वसद्धा, गायत्री रोडे, मिोज िळमिर, िाजल दळिी, सवचि बोरसे, िावतविी िट, डॉ. वप्रतम दरिडे,
अमोल गिळी, विविता पाटील, सजं ीििी देशपाडं े, अवं िता वशदं ,े िाजल दळिी, वदपजू ा चव्िाण असे अनेक िरूण लेखक साित्यपणू ड लेखन
करि आिेि.
इटं रिेटिर िौशी मराठी लेखकािंची कमी कधीच नव्ििी. आिा िौसेच्या िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकर्े गिंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या
लेखनाला पैलू पार्ण्याकर्े लक्ष देणारे िरूण लेखक येि आिेि. िी निीन लेखकाचिं ी फ़ौज मराठी भाषेला निीन प्रकाशमान जगाि स्थान
हमळिनू देिील. त्यािंच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. िाचकािंना आनिंद हमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगािील सिोत्कृ ष्ट
साहिहत्यक प्रसिणारी भाषा म्िणनू मराठीची ओळख जगाला िोिो.
या सिाडि ई साहित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आनदिं .
या यशाि ई लेखकािंचा हसिंिाचा िाटा असेल याचा अहभमान. बस्स. अजनू काय पाहिजे?
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