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र्हाभारतस्य घटना प्रवाहे र्हात्र्ा ववदरुः एकं 

अवलोकनर् ्
 

श्री राजीव शर्ाा 
 
प्रस्तावनाः  
 

"आदित्यस्योियस्तात, ताम्बूल ंभारती कथा। 
इष्टा भायाा सशुमत्रञ्च अपुिााणि दिनें दिने।।" 

 
महवषा िेिव्यासस्य अनिद्यः ग्रन्थः महाभारतम।् महाभारतं भारतिषास्येकः 
प्राचीनैततहाशसको ग्रन्थः। रामायिसदृशोSयमवप भारतीयािा ं धाशमाकः ग्रन्थः। अयं 
'पञ्चमिेिः' इत्यावप कथ्यते।कौरि-पाण्डियोः युद्धकादहनीमेि अिलम््य व्यासः 
महाभारतं रचचतिान।् हस्स्तनापुरस्य नपृतत विचचत्रिीयास्य धतृराष्रः पाण्डुः च द्िौ 
पुत्रौ आस्ताम।् धतृराष्रस्य शत सखं्यानां पुत्राः आसन।् तान ्कौरिः इतत कथ्यन्ते। 
धतृराष्रः जन्मान्धः आसीत।् अतः तस्य भात ृपाण्डुः राज्यशासनमकरोत।् यिा पाण्डुः 
मतृ्यु अभित ्तिा हस्स्तनापुरं विभाग ं कृत्िा कौरि-पाण्डियोः मध्ये एकं एकं राज्य ं

ििातत। परन्तु कौरि पक्षस्य ियुोधन-िःुशासन प्रभतृयः अतत मन्िबुद्धयः आसन।् 
पाण्डिान ् प्रतत राज्य िातुं कौरिेन न स्िीकृतिान। अतः तस्य मातुलस्य सहायेन 

कुटकौशल्येि द्युतक्रीड़ायां परास्जतान ् पाण्डिाय द्िािश िषा िनिासः, एकं िषा 
अज्ञातिास पालतयतु ं पे्रवषतिान।्पाण्डिः तस्य प्रततज्ञा पुि ंकृत्िा स्िराज्य ंपुििािातुं 
कौरिं तनिेियत।् परन्त ु ियुोधन पाण्डिाय स्िराज्यं न ििाततस्म। अतः तेषां 
युद्धकारि ंभिस्न्त। युद्धे विष्िरुितारभतूस्य कृष्िः पाण्डिस्य पक्ष ेआसीत।् युद्धे 

िषु्टबुद्चधः कौरिाः सम्पूि ं विनाश ं अभित।्महाभारतस्य एतातन विशभन्नातन 

घटनाप्रिाहातन मध्ये अनेकातन शे्रष्ठातन चररत्राणि पररलक्ष्यन्ते । तातन चररत्रःै 
महाभारतस्य सौष्ठिं बदृ्चध ं जायते । तातन चररत्रािा ं मध्ये वििरुः अन्यतमः । 
महाभारतस्य अनेकातन चररत्रािा ं मध्ये वििरुस्य चररत्रम ् एिं शे्रष्ठम ् इतत मन्ये । 
वििरुः आसीत ्राजा धतृराष्रस्य अमात्यः । 
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तस्योपरर सम्बंधतः सः आसीत ्पाण्डु-धतृराष्रस्य भ्राता 
। िासीगभाात ् जन्महेतु सः पाण्डुः तथा धतृराष्रस्य 

समानं मयाािां न ल्धिान ् । िासीगभाात ् जन्महेत ुसः 
िास्यपुत्रः इत्यारव्याSवप लभते । सः उपयुक्त समये 

उपयुक्त िािी िदितु ंकिावप कुण्ठाबोधं न अकरोत ्। सः 
कौरि पाण्डियोः मध्ये भाततृ्ििोधं स्थापतयतु ं अतीि 

चेष्ठां कृतः ।अस्स्मन ् लेखे कौरब-पाण्डियोः मध्ये 

शास्न्तस्थापनाथ ं वििरुस्य भशूमका इत्यादिविषयाः 
तनरूवपताः सस्न्त। 
 

ववषयस्य आलोचना : 
कौरिाः मन्िबुद्धयः आसन ्। कु-कमाः, कु-चचन्ता, दहसंा 
तथा ईषाा तेषा ंव्रत आसन ् । ियुोधनः सिािा पाण्डिानां 
अदहतं चचन्तयामासः । अतः सः िदृ्धराजा धतृराष्रात ्

अनुमतत गहृीत्िा िारिाित नगरे पाण्डिानां 
तनिासस्थान ं तनश्चीयत े । िारिाित नगरे पाण्डिानां 
तनिासहेतःु एकं गहंृ तनशमातु ं ियुोधनः तस्य एकं 

विश्िस्तमन्त्रीं भार अपाि अकरोत ्। तस्स्मन गहेृ अस्नन 

तनक्षेप ंकृत्िा पाण्डि नाशतयतुं एि ियुोधनस्य उद्िेश्यम ्

आसीत ्। अतः सः लाक्षा-ग्रन्धकादि पिाथथः तस्स्मन ्गहंृ 

तनमााि ं कृतिान ् । यिा पाण्डिाः िारिाित नगरगन्तुं 
समयः उपस्स्थताः तिा वििरुस्य आशेिाचन ल्धुं 
पाण्डिाः वििरुसमीपे आगतिान ् । वििरुः ियुोधनस्य 

िषु्टबुद्चध ं विदित्िा युचधस्ष्ठरं प्रतत म्लेच्छभाषायां 
उपिेश ं ित्िा पाण्डिानां जीिनरक्षा ं कृतिान ् ।विहङ्गं 
द्रषृ्रात ्वििरुः पाण्डिपक्षीयः इतत अनुभिं भितत । परन्त ु

एतत ् न, वििरुः धमास्य अितारः आसीत ् । स्ियं 
धमाराजः माण्डव्यऋष:े शापिशात ् वििरुरूपे िासीगभाात ्

अजायत ् । अतः सः किावप असत्यस्य आश्रय ं न 

ल्धिान ् । यत्र यत्र अन्याय ंदृश्यत ेतत्र तत्र सः सक्रक्रय 

भशुमकां गहृीत्िा पचृथिीिासीं प्रतत महान आिशाः 
स्थापयतािान ् । वििरुसहायेन जतगृहृात ् सरंुगद्िारा 
जीिनरक्षां कृत्िा पाण्डिाः(कुन्तॊसदहतं) अरण्यमध्ये 

आश्रय ंगहृीतिान ् । तत ्समये पाञ्चालराज्ये द्रौपद्या: 
स्ियम्बर समारोहे गत्िा पाण्डिान ् पुिः तनजराज्यं 
आनेतु ंअनुरोधं अकरोत ्। एिं प्रकारेि वििरुस्य साहायेन 

पाण्डिाः भयूं तनजराज्यं प्रतत प्रत्यागताः ।पाण्डिाः 

तनजराज्य ं प्रतत यिा प्रत्यागताः तिा धतृराष्र: तान ्

अधाराज्यं ििाततस्म । तत्पश्यात ्पाण्डिाः खाण्डिप्रस्थ े

राजधानी तनमााि ं कृत्िा सचुारूपेि राज्यशासनमकरोत ्

। तत ्दृष्टा ियुोधनस्य मनशस अशास्न्तं बदृ्चध ंजायते। 
 

"नास्स्त बुद्चधरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भािना । 
ना चाभाियतः शास्न्तर अशान्तस्य कुतः सरुिम ्

"।।(२-६६ गीता) 
 
सः द्युतक्रीडायाःद्िारा पाण्डिानां राज्यं हस्तगत कतु ं
बदृ्धराजा धतृराष्रात ् अनुमततमलभत ् । तद् श्रुत्िा 
वििरुः अक्षक्रीडाया: अपकाररता ं विदित्िा द्युत क्रीडाया 
अनुमतत ंपुिविािेचानाय धतृराष्रं प्रतत प्राथानामकोरत ् । 
परन्त ुअनुमतत ंप्राप्य ियुोधनः द्युतक्रीडा अनुस्ष्ठतिान ्

। द्युतक्रीडायाः अपकररतां विदित्िा वििरुः द्युतक्रीडाम ्

आयोजनसमये अवप द्युतक्रीडायाः अपकाररताविषये 

उक्तिान आसीत ् । तद् श्रूत्िा ियुोधनः वििरंु प्रतत 

अनेकातन कटुिाक्यातन अिित ् । तस्योपरर सः वििरंु 

अन्यराज्यं गशमतुं अवप आिेश ंित्तिान ्। तथावप वििरुः 
सत्यिाक्य ंिदितु ंकिावप भयं न कृतिान ्। सः ियुोधनं 
प्रतत अिित ्- -"ियुोधन, ससंारे यिा धन सम्पिं ततष्ठतत 

तिा बन्धु-बान्धिाः अवप बदृ्चध भितत । परन्तु दहत ं

मनोहारी च िलुाभ ंिचः ।" 

 

"िलुाभ ंसनुतृं िाक्यं िलुाभः पस्ण्डतः सतुः। 
िलुाभा सदृशा भायाा िलुाभः सजुनः वप्रयः।।"(चािक्य 

नीतत श्लोक) 

भितः दहत-ंअदहतं इतत विदितु ं सामथ्या नास्स्त। 
क्रोधः मनुष्यानां प्रधान ंशत्रःु। 
"आपिा ंकशभतः पन्था इस्न्द्रयानाम ्सयंम:। 
तज्जय: सम्पिां मागो येनेष्टं तेन 

गम्यताम।्।"(चािक्य नीतत श्लोक) 

 
क्रोधं सम्बरि ं कुरू। लॊभात ्मनुष्या: धमाभ्रष्ट: भितत। 
भिान धमामागाः गहृीत्िा स्ि-िंशस्य यशः बदृ्चध ं कुरु। 
वििरुस्य एतातन नीततिाक्यातन अस्स्मन ्कालेऽवप ऐक्य 

-सम्प्रीतत तथा भाततृ्िबोध स्थापतयतु ं अतीि 

आिरिीयम।् 
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"यत्र नायाास्त ुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र िेिताः। 
यत्रतैास्त ुन पूज्यन्ते सिाास्तत्राऽफलाक्रक्रया।।" 

 

नार्यााः प्रतत सन्मानं कथं भवितुम ् अहातत तत ् विषये 

अवप वििरुः तत ् समये उक्तिान ् आसीत।् द्रॊपद्याः 
बस्त्रहरिसमये वििरुस्य ियुोधन ं प्रतत यातन िचनातन 

तातन एि अस्स्मन ् क्षेत्रे उल्लेखयोनयातन। वििरेुि तत ्

समये उक्तिान ् यत ् नार्यां प्रतत किावप अिमानना 
सचुकातन िाक्यातन न िक्तव्यम ् । यः नार्याा अपमानं 
क्रक्रयत े तस्य आस्जातातन सिाातन पूण्यातन क्षय ं भितत। 
चािक्य श्लोके अस्स्त यत-् 

 

"वपतशृभः भातशृभशे्रताः पततशभिेिरैस्तथा। 
पूज्या भषूतयतव्याश्चिहु कल्यािमीप्सशुभ।।" 

वििरुस्य नीततिचनद्िारा द्युतक्रीडा समास्प्त न 

अभित।् 
"क्रकं कररष्यस्न्त िक्तारः श्रोता यत्र न विद्यते। 
नननक्षपिके िेशे रजकः क्रकं कररष्यतत।।" 

 

पाशाक्रीड़ायाः प्रततज्ञाहेतःु पाण्डिानां द्िािशिषाा 
िनिासः एकिषअंज्ञातिासं अभित।् यिा िनिासकालं 
समास्प्त ं भिेत ् तिा पाण्डिाः तनजराज्यं पुििािातुं 
धतृराष्रं प्रतत तनिेियामासः। परन्तु ियुोधनः पाण्डिः 
पुिः राज्यिािातु ंन स्िीकृतिान।् अतः कौरि-पाण्डियोः 
मध्ये युद्ध अतनिाया अभित।् अस्स्मन ्क्षेत्रे बदृ्धराजा 
धतृराष्रः उपायहीनः भतू्िा वििरुमरुिात ् नीततिाक्यं 
श्रुतुम ् इच्छयामासः। युद्धारम्भस्य पूिे वििरुमरुिात ्

तनसतृातन यातन िचनातन तातन अतीि शे्रष्ठातन इतत 

मन्ये। तातन महाभारतस्य सोष्ठिं िदृ्चध ंअकुिान,् अवप 

च जातत ििा तनविाशेष े महाभारतस्य आिरं िदृ्चध ं

जायते। वििरुः धतृराष्रस्य मानशसक अिस्था ं विदित्िा 
उक्तिान ् आसीत-्"महाराजः यदि ििुालजनस्य उपरर 

शस्क्तमानजनस्य आक्रमिस्य शङ्का ततष्ठतत तिा 
ििुालजनस्य तनद्रा न भितत। यः कामाताः, चौरः तेषां 
अवप तनद्रा न भितत।"यः आत्मज्ञानी, यः सामथ्या 
अनुसारेि कमा क्रक्रयत,े यः सहनशीलः, यः कामादि 

विषये आसस्क्तहीनः, यः श्रद्धानुसारेि धमाानुष्ठाने 

व्रती, यः परदहतैषी, यस्य ईश्िरस्य प्रतत अथिा परलोके 

विश्िासः अस्स्त, यः ररपजुयी, स एि पस्ण्डतः। तस्योपरर 

यः असम्भि काया सम्भि कतु ंन इच्छतत, यः गतस्य 

शोचनां न क्रक्रयते, उपयकु्त समये पराक्रम ं प्रकाश्यते, 
अमलु्य समयं न विनश्यते, सन्मान ं प्राप्य गविातं न 

भितत, शत्रनुां गोपन रहस्य ज्ञातुं समथ ंभितत सः अवप 

पस्ण्डतः आख्यां लभते।यः शास्त्रसन्मतः िािी अवप च 

दहतैषीजनस्य िचन ं न सन्मानं क्रक्रयते, स्ियम ् एि 

शे्रष्ठम ्इतत मन्यते, असत ्उपायेन धन-सम्पिः बदृ्चध 

कतु ंइच्छा क्रक्रयते, शमत्रस्य सह असत ् व्यिहारं क्रक्रयते, 
शत्रनुां सह शमत्रता ं क्रक्रयन्ते, सि ं प्रतत सन्िेह भािं 
पोषयतत, काय ंसहसा क्रक्रयते, सः मखूाः। अस्योपरर यः 
वपतुः श्राद्धादि कमा न क्रक्रयते, िेितां प्रतत अघ ंन यचते, 
बहुिल्की, स्िस्य िोषः अन्यस्य उपरर िीयते, परस्त्रीं 
प्रतत दृस्ष्टं िीयते, सः प्रकृततः मखूा एि।वििरुः पुिः 
अिित-्विषद्िारा अथिा अस्त्रद्िारा केिल ंएकं एि हन्तुं 
शक्यते। परन्तु कु-विचारेि एकं जातत अथिा एकं िेशं 
विनाश ं भितत। कोऽवप शसद्धान्तः किावप एकाकी न 

ग्रहीतव्यम।् रात्रौ किावप एकाकी न गन्तव्यम,् क्षमा 
मनुष्यानां परम ं शस्क्तः। युद्धविमखुः राजा, अप्रिासी 
ब्राह्मिः एतद्िय ं सत्यमेि पाषण्डम।् क्षमा अवप च 

िररद्रान प्रतत िानम ् एतद्िय ं मोक्ष लाभस्य उपायम।् 
धनिान भतु्िा यः िररदं्र न यचत,े िररद्रः भतु्िा ईश्िरः 
आराधना न क्रक्रयते सः पापी। वपता-माता-िेिता-मनुष्यः-
याचक-अततथयः एतेषा ं यः शुश्रूषा क्रक्रयते सः सिात्र 

पुजनीयः भितत। षडिोषं सिाथा त्यन्तुं कताव्यम-् 

अचधक तनद्रा, तन्द्राजनक अिस्था, भयं, क्रोधं, आलस्य 

अवप च पश्चात ् करोशम इतत भािः। सत्य, िान, 

जाग्रतभािः, पे्रम, क्षमा, धैया एताना ंकिावप न त्यक्तम।् 
गो-कृवष-स्त्री-विद्या-शुद्र अवप च भतृ्यः एताषा ं प्रतत 

सिािा दृस्ष्ट तनक्षेप ंप्रयोजनम।् रोगहीनता, स्ििेशे बास,ं 

सत्सगें िसतत, अनुकुल ंजीविका, भयहीन स्थाने िसतत 

एतातन सखुस्य कारिातन। यः परश्रीकातरः सिािा 
असन्तुष्टः परजीिी, तनन्िकु सः सिािा िःुखी 
भितत।स्त्री, द्युतक्रीडा, मगृया, मद्यपान, कठोर 

िचनम,् भयंकर िण्ड, काम एतातन सप्तिोषातन सिाथा 
िजानीयम।् ब्राह्मिानां प्रतत द्िेषः, युद्धः, तेषा ं धनं 
ग्रहि,ं तनन्िा, तेषा ंहन्तुशमच्छा, तेषा ंप्रशंसा अस्िीकाराः 
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तेषा ं विस्मतृाः, शभक्षा ं न ित्िा एतातन सप्तिोषातन 

नाशप्राप्तयः अन्यतमातन कारिातन।यः मद्यपायी, 
विषय सखुं प्रतत व्याकुलः, धातु िोषहेतःु उन्मािः, प्रतत 

कथायाः क्रोधी, लोभी, भीरु अवप च कामाताः एतेषा ंसह 

किावप सगंतत न कताव्यम।् यः विपि समये न व्यचथातं 
भितत, सािधानेन सिााणि कमााणि क्रक्रयन्ते, तस्य शत्रु 
सहजेन विनाशं भितत। यः समानं कुलस्य सह िैिादहक 

सम्पका  स्थापन ं क्रक्रयत,े गिुीजनस्य सह बास ं क्रक्रयते 
तस्य किावप िःुख न भितत। 
 

उपसहंारः- 
 

"यस्स्मन िेशे न सन्मानं न प्रीततना च बान्धिाः। 
न च विद्यागमः कचश्रतद्िेश ं पररिजायेत।्।" 

(चािक्य नीततश्लोक)  

 

यिा स्िराष्रे वििरुस्य नीततिाक्य ं कोऽवप आिरं न 

अकरोत ् तिा सः स्ििेशं त्यक्तिान।् राजगहृस्य 

मस्न्त्रत्िपिं त्यक्त्िा, िनिासिवृत्त ं गहृीत्िा वििरुस्य 

तनःस्िाथा मनोभािं पिशशातिन्तम।् सः अचचन्तयत-् 

 

"कुलक्षय ंदृष्टात ्िेशान्तर एि शे्रष्ठम।् 
पररिततानी संसारे मतृः को िा न जायते।।" 

 
धमााितारः वििरुः धमे दह विलीनः अभित।् परन्त ुतस्य 

मखुात ् तनगदितः शाश्ितिािी अस्स्मन ् कालेऽवप 

आिरिीयम,् स्मरिीयम।् 'यतोधमास्ततोजयः' इतत 

महाभारतस्य या िािी सा शाश्ितः इतत वििरुिाण्यात ्

प्रतीयते। दहसंा समास्प्त ं हेतु अदहसंा मागा एि शे्रष्ठम ्

इतत िाक्यं वििरुः तत ्समये उक्तिन्तः। सः उच्चदृस्ष्टं 

च नीचदृस्ष्टं पोषि न कृत्िा समदृस्ष्ट पोषिमकरोत।् 
स्िकीय सखु तनशमत्तात ् सः असत्यस्य आश्रयः न 

गहृीतिन्तः। स्ििंश ध्िंसस्य मलुकारिमेि 

सत्यिचनस्य अभािः इतत वििरुमतम।् उपयुक्त समये 

उपयुक्त कथा िक्तुं किावप भयं न कत्ताव्यम,् अन्यथा 
विनाशः तनस्श्चतः इतत वििरुशशक्षायाः मलूमस्स्त। अन्ध 

अनुकरिेन सम्प्रीतत अवप भाततृ्िबोधं अिलोपं भितत 

इतत कथा वििरुः तत ्समये उक्तिान ्आसीत।् द्रौपद्याः 

िस्त्रहरिसमये युद्धारम्भस्य प्रारम्भे वििरुः यातन 

िाक्यातन उक्तिान ् तातन ऐक्य, सम्प्रीतत तथा 
भाततृ्िबोधं प्रतत यथेष्ठम।् राज्ञा ं प्रतत भयं न कृत्िा 
वििरुः सत्यिाक्यम ्उक्तिान।्गरुु प्रभतृयः सन्मातनताः 
जनान ्प्रतत भस्क्तः अवप च कणिष्ठजनान ्प्रतत स्नेहः 
केन प्रकारेि करिीयः तातन अवप वििरुमखुात ्

तनगदितः। धतृराष्रं प्रतत तस्य भाषिकाले मसु्क्तत्ि,ं 

ज्ञानतत्िं, भस्क्ततत्ि ं प्रभतृयः िचनातन विश्िशान्तेः 
तथा विश्िभाततृ्िबोधं प्रतत अतीि स्मरिीयम।् 
पाशाक्रीडायाः कुप्रभािःसामास्जक व्याचधरीततः, 
सत्यरक्षाः प्रततज्ञापालनं प्रािेभ्योऽवप महदितत वििरुस्य 

मतािशा सिाजन समादृतम।् श्रीकृष्िः यिा ितूरूपेि 

ियुोधनस्य राजसभायाः पिापािम ् अकरोत ् तिा 
ियुोधनस्य राजकीय आततथ्य ं त्यक्ता वििरुगहेृ 

तनशायापन अकरोत।् सत्यिािी, महात्मा वििरुस्य पक्षे 
एतत ् सौभानयम ् अतीि शे्रष्ठम।् सत्यसन्धः वििरुस्य 

एतादृशः त्यागः, आिशाः, सत्यिाक्यः सहंतत स्थापनाय 

यथेष्टः इतत मन्ये।यदि वििरुमरुिात ् तनगदितातन 

िाक्यातन अस्स्मन ् काले जनाः समािरं क्रक्रयन्त,े तदहा 
समाजे तथा िेशे कुत्रावप असयुा, अप्रीतत न भविष्यस्न्त। 

सिात्र शांतत प्रततष्ठा ंभविष्यस्न्त। अवप च समाजे सहंतत 

स्थापने वििरुस्य एतादृशातन िाक्यातन प्रासचंगकः 
भविष्यस्न्त। 
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