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• णिनामूल्य णििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफ़ॉरिडव करू शकिा.  

• ह ेई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककिा िाचनाव्यणिररक्त 

कोणिाही िापर करण्यापुिी ई -साणहत्य प्रणिष्ठानची परिानगी 

घेणे आिश्यक आह.े  



प्रस्िािना. 

 

मी रामायण िाचाियास घेिल े याचे कारण अस े कीं णिदभव-मराठिाडा 

कंपनीने रामायणाचे समग्र भाषांिर नव्याने करून घेऊन त्याचे सिव खंड क्रमाने प्रणसद्ध केल,े 

िे आमच्याकड े णिकि घेिल े गेले. मी णनिृत्त झालो होिो. िेळ हािाशी होिा. पूिी 

लहानपणापासून अर्ाविच रामकर्ा पररणचि होिीच. रामराज्य णसनेमा िुफान चालला 

होिा िो पाणहला होिाच. इिरणह काही ककरकोळ िाचले होिे पण सिव रामायण िाचून 

पहािे अस े िाटल े ि सुरिाि केली. जसे िाचि गेलो िसे अनेक निनिे उल्लखे ि 

पूिवकल्पनांना छेद दणेारे प्रसंग कदसू लागल.े मग काही माणहिी णलहून ठेिण ेसुरू झाल.े ही 

सिय णनिृत्तीनंिरच्या सिवच िाचनाबद्दल लागली होिी. मग मला आढळलेल्या नव्या गोष्टी 

इिराना सांगाव्या अशी ऊर्मम स्िस्र् बसू ंदईेना.  

महाभारिाबाबि असाच प्रकार झाला होिा ि मी एक ब्लॉग सुरू केला होिा. 

रामायणािरणह णलहाियाचे िर आपला हक्काचा ब्लॉग हिा म्हणून सुरू केला. णलहीि गेलो, 

िाचक णमळि गेल.े  

ककष्ककधा कांडापयंि अशा प्रकारे लेखन झाले पण काही कारणाने िेर्ेच 

र्ांबल.े उरलले े रामायण अर्ाविच िाचले होिे ि णलहायसारख े सुचिणह होिे पण िे 

राणहलेच!  

काही िषे गेली. आिा ंमाझ ेिास्िव्य मुख्यत्ि ेअमेररकेि मुलांकड ेअसि.े आिा 

पुस्िकेणह मला उपलब्ध नाहीि त्यामुळे आणखी णलणहण े होणार नाही. पणहल्या चार 

कांडांिरचे लखेन आपणासमोर ठेिल ेआह.े िाचकांस आिडले अशी आशा 

 



 

 

 

 

 

अपवणपणत्रका 

 

ह ेपुस्िक उत्तुंग प्रणिभेच्या 

श्री िाणल्मकी मुनींना 

सादर अपवण 

 

 

प्रभाकर फ़डणीस  
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या पुस्िकािील कोणत्याही भागाबद्दल काही प्रणिकक्रया असल्यास कृपया   
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संपकव  करािा. आपल्या सूचना, रटका, आिेप िगैरेंचे स्िागिच आह.े  

िाद ेिाद ेजायिो ित्त्िबोधः. 

 

प्रकाशक  



बालकांड 

 

 

 

रामायणाचे माझ े िाचन मयावकदिच आह.े णिदभव-मराठिाडा कंपनीने 

प्रकाणशि केलेले रामायणाचे भाषांिराचे पांच खंड मला िाचाियास णमळाले. त्यािं 

िाणल्मकक-रामायणाची मूळ कर्ा णिद्वान सपंादकांनी अभ्यासपूिवक भाषांिर करून 

छापलेली आह.े त्यांचे भाषांिर अचूक आह ेि उत्तम आह ेअसे मी गृहीि धरललेे आह.े माझा 

संस्कृिचा अभ्यास नसल्यामुळे िस े करण्यािाचून पयावय नाही! रामायणाची इिर अनेक 

भाषांिरे ि आिृत्त्या जगभर प्रणसद्ध झाल्या आहिे. रामकर्ेचे स्िरूप या गं्रर्ांिून दशेोदशेीं 

भाषा, काळ, लेखक, संस्कृणि यानुरूप बदलि आल ेआह.े यांचा िौलणनक अभ्यास ह ेमहा-

णिद्वानांचे काम आह,े माझे नव्ह,े िेव्हां त्या भानगडीि न पडिां, मूळ िाणल्मकक रामायणाचे 

समोर असलेल ेभाषांिर आपल्याला परेुस ेआह ेअसे मी ठरिल.े 

प्रत्यि रामकर्ा आपल्याला सिवसाधारणपणे पररणचि असिे. अनेक 

महाकाव्यें,  नाटकें ,  कादबंर यांना णिने ज म कदला आह.े साधारण्पणे श्रद्धा बाळगून, जशी 

कर्ा िाचनाि येईल िशी खरी मानण्याकड,े आपला कल असिो. राम हा प्रत्यि ईश्वराचा 

अििार अशी दढृ श्रद्धा असली म्हणजे िकव  चालिण्याची गरज राहि नाही. माझ्या मनाचा 

कल िसा नसल्यामुळे काही णिचार, शंका िा कल्पना उभ्या राहिाि. 

माझ्या या रामायणािरील लेखनािह श्रद्धा आिश्यक िेर्े दरू ठेिून, पूिवग्रह न 

बाळगिां, िाचन करिाना काही निीन िा पूिवसमजुिीपेिां िेगळ्या कर्ा िा घटना 

नजरेला आल्या त्याबद्दल मी णलणहणार आह.े कोणाच्याही श्रद्धा दखुिण्याचा िा त्यांचा 

अनादर करण्याचा अर्ाविच माझा हिुे नाही, िरीणह िसे झाल्यास मी प्रर्मच कदलणगरी 

व्यक्त करिों. 



रामायणाि, महाभारिाप्रमाणे अनेक उपकर्ानके, स्र्ळिणवने, यात्रा, धार्ममक 

कृत्ये यांची रेलचेल आह.े काही उपकर्ानके दो ही गं्रर्ांि समान आहिे, मात्रा त्याचे स्िरूप 

काही िेळां दो हीकड ेएकच नाही ह ेलिाि घेण्यासारखे आह.े 

बालकांड ह े रामायणाचे पणहले कांड. त्याचे ७७ सगव आहिे. त्यांि राम ि 

त्याचे िीन बंधु यांच्या ज मापासून त्यांच्या णििाहापयंि कर्ाभाग येिो. याबरोबरच 

रामाच्या कुळाची पूिवपीरठका ि इिर अनेक उपकर्ानके आहिे. सुरिािीच्या सगव १ मध्य े

नारदाने िाणल्मकीला रामकर्ा सांणगिली आह.े िाणल्मकीने नारदाला णिचारले कीं सांप्रि 

सिवगुणानी संपन्न असा कोण पुरुष आह?े त्यािर नारदाने राम अस ेम्हणनू त्याचे िणवन केल े

ि संणिप्त रामकर्ा सांगून ’सद्धध्या राम ि सीिा अयोध्येि राज्य करीि आहिे’ असे म्हटले. 

ििवमानकाळाचा िापर दशवणििो कीं रामाने सीिेचा त्याग करण्याअगोदरची ही घटना आह.े 

राम दीघवकाळ राज्य करील अस ेनारदाने म्हटल.े या अणिसंणिप्त रामकर्िे ि पुढील णिस्िृि 

रामायणामध्ये साहणजकच काही फरक कदसून यिेाि. राम िनाि गेला िेव्हा दशरर् त्याला 

पोचिण्यासाठी दरूिर बरोबर गेला अस ेयेर् ेम्हटल ेआह!े रामाने णिश्वाणमत्राबरोबर जाणे, 

िाटकािध, धनुभंग िगैरे यरे्े काही नाही! िालीसुग्रीिाची राजधानी ककष्ककधा णहचे िणवन 

’गुहा’ असे केले आह.े  

दसुर या सगावमध्य े प्रख्याि असा क्रवचिधप्रसंग ि िाणल्मककची पणहल्या ’मा 

णनषाद प्रणिष्ठां त्िम …’ या श्लोकाची रचना िर्मणली आह.े आपण काहीिरी निीनच केल े

असे िाणल्मकीला िाटल े िेव्हाच खुद्द ब्रह्मदिेाने प्रगट होऊन श्लोकरचनेबद्दल िाणल्मकीचे 

अणभनंदन केल ेि ‘िसे करण्याची मीच िुला प्ररेणा कदली, आिा संपूणव रामकर्ा िंू श्लोकबद्ध 

कर’ अशी त्याला आज्ञा केली. रामायण रचनेमागची ही पाश्ववभूणम या दोन सगांि िर्मणली 

आह.े 

सगव िीन मध्य े रामायणाची सिव कर्ा पु हा एकदा संणिप्त स्िरूपांि 

िाणल्मकीने स्िि:च्या शब्दांि सांणगिली आह.े यरे्े मात्र कर्चेा शेिट प्रजेच्या 

समाधानासाठी रामाने सीिेचा त्याग करण्यापयंि नेला आह े ह ेलिाि घेण्यासारखे आह.े 

रामाने त्याणगल्यानंिर सीिा दीघवकाळपयंि िाणल्मकीच्याच आश्रमाि राणहली ि 

लिकुशांचा ज म ि सिव संगोपन िेर्ेच झाल ेत्यामुळे राम-सीिा यांनी दीघवकाळपयंि राज्य 

केल े हा नारदाने सांणगिलेला रामकर्ेचा शेिट खरा नाही ह े िाणल्मकीला ठाऊकच होिे. 



पणहला सगव ि णिसरा सगव यांमध्य े १३-१४ िषांचा काळ लोटला असे कदसिे. कदाणचि 

नारदाने रामकर्ा सांणगिली िेव्हा राम-सीिा आिा दीघवकाळ राज्य करिील अशी नारदाची 

अपेिा असािी!  

उत्तर-रामचररत्र हा रामायणाचा भाग मानाियाचा कीं नाही हा एक 

णिद्वानांचा िादणिषय आह ेअशी माझी कल्पना आह.े रामायण िाणल्मकीने प्रर्म रचले ि 

लिकुशांना णशकणिल े िेव्हा सीिेच्या त्यागाचा सुरिािीचा कर्ाभाग त्यांि कदाणचि 

समाणिष्ट असािा. लिकुशांनी अयोध्येि जाऊन िे लोकांना ि नंिर खुद्द रामाला ऐकणिल.े 

त्यानंिर राम स्िि: िाणल्मकीच्या आश्रमांि आला, सीिेची भटे झाली ि िाणल्मकीने 

सीिेबद्दल सिविोपरी आश्वासन कदले िरीणह रामाने सीिेचा स्िीकार केला नाहीच ि संशयही 

पूणवपणे सोडला नाही. िेव्हां णनराशेने सीिा भणूमगि झाली ि शोकाकुल राम लिकुशांना 

घेऊन अयोध्येला परि गेला हा अखेरचा कर्ाभाग िर मूळ रामायण रचनेच्या िेळी 

घडललेाच नव्हिा त्यामुळे िो मूळच्या रामायणांि समाणिष्ट असण्याचा संभिच नाही. मात्र 

त्यानंिर केव्हािरी िाणल्मकीने स्िि:च िा इिर कोणाकडून िरी हा कर्ाभागणह रामायणाि 

समाणिष्ट केला असािा. अर्ावि िो रामकर्ेचा अणनिायव भागच आह.े रामाने सीिेचा केलेला 

कायमचा त्याग हा योग्य कीं अयोग्य,  याय्य कीं अ याय्य हा एक कूट्प्प्रकन आह ेि रामािर 

अिीि श्रद्धा बाळगणारानंाणह िो अिघडच आह.े  

िाणल्मकीने श्लोक ि अनुश्टुभ छंद पणहल्याने रचला कीं इिर पूिींची कांही 

रचना त्या छंदांि आह ेह ेमला माहीि नाही. मात्र िेद, उपणनषद ेरामायणाच्या खूप पूिींचीं 

ि त्यांि काव्यमय ि गेयणह रचना – सकू्तें - आहिे अशी माझी समजूि आह.े िस ेअसले िर 

मग रामायणाला आकदकाव्य कां म्हणिाि असा मला प्रश्न आह.े 

सगव ४ मध्य ेिाणल्मकीने सिव रामकर्ा साि सगािं रचली अस ेम्हटल ेआह ेि 

त्यांि उत्तरकांडाचाही समािेश आह.े नंिर िें लिकुशांना णशकिल ेगेल ेि त्यांचेकडून त्याचे 

गायन फार पररणामकारक होिे असे सिव मुणनगणांचे मि होऊन सिांनी त्याना कौिुकाने 

काही भेटिस्िू कदल्या. त्यांि छाटी, लंगोटी, रुद्रािांची माळ अशा नामी िस्िंूचा समािेश 

होिा! लिकुश अयोध्यचे्या रस्त्यांिून रामायण गाि कफरि असिांना खदु्द रामानेच त्यांना 

दरबारांि नेऊन त्यांचे कौिुक ि स मान केला ि सिव रामायण गाण्याची त्यांना आज्ञा केली. 

त्यािेळी त्यांनी गाइलेली रामकर्ा म्हणजे पढुील सिव सगांि ि उत्तरकांड सोडून इिर 

कांडांि आलेल ेरामायण होय. इर्ून पुढ,े लिकुशांचा िा दरबाराचा उल्लखे न करिां सिव 

रामकर्ा क्रमिार सांणगिली आह.े सिवसाधारणपणे सिव रामकर्ा आपल्या सिांच्या भरपूर 



पररचयाची असल्यामुळे िी सिव क्रमाने सांगण्याचा माझा णिचार नाही. रामायण िाचिाना 

ककत्येक रठकाणी आपल्याला आश्चयावचे धके्क बसिाि ि आपल े दीघवकाळचे काही समज 

चुकीचे असल्याचे कदसनू येिे. बालकांडांिील ि पुढे इिर कांडांिीलणह अशा प्रसंगांिर 

णलणहणार आह.े 

दशरर्ाने पतु्रप्राप्तीसाठी पुत्रकामेणष्ट यज्ञ केला अशी आपली समजूि असिे. 

प्रत्यिाि त्याने अश्वमेध केला. यािेळी दशरर्ाचे िय काय असािे? पुढे णिश्वाणमत्राच्या 

आगमनाचे िेळी ’आपण साठ िषांचे आहोि ि राम जेमेिेम सोळा िषाचंा आह’े अस ेिो 

म्हणाला. यािरून यज्ञाचे िेळी िो साधारण ४२-४३ िषांचा होिा. म्हणजे अपत्य ेहोण्याचें 

त्याचें िय गेललेें नव्हिें. मात्र िीन णििाह करूनणह पतु्रप्राणप्त झाली नव्हिी. पुढ ेउल्लखे आह े

कीं िीन राण्यांणशिाय त्याचा इिरणह बराच राणीिसा होिाच! र्ोर असे िणसष्ट ऋणष 

राजाचे दरबाराि असनूणह अश्वमेधाची जबाबदारी त्यानी स्िीकारली नाही! त्यासाठी 

ऋकयशृंग ऋषीना बोलािून घ्यािे असा त्यानी दशरर्ाला सल्ला कदला. त्यानी असे कां केल े

असाि?े दशरर्ाचा यज्ञ नेहमींचा अश्वमेध नव्हिा. पुत्रप्राणप्त हा हिुे होिा. पुत्रप्राप्तीच्या 

हिूेने कराियाच्या यज्ञामध्ये काही गौणत्ि मानले जाि होिे काय? महाभारिािणह, 

द्रपुदाचा यज्ञ करण्यास कोणी ब्राह्मण / ऋणष ियार नव्हिा अस ेम्हटल ेआह.े कदाणचि या 

गौणत्िामुळेच िणसष्ठाने स्िि: यज्ञ चालिला नसािा. 

या ऋश्यशृंगाची कर्ा मजेदार आह.े ज मापासून िो िनाि णपिा ि इिर 

ऋणषमुणन यांच्याच सहिासाि िाढला होिा. त्यामुळे त्याला स्त्रीरूप माहीिच नव्हिे! 

रोमपाद नािाच्या राजाच्या राज्याि दीघवकाळ दकुकाळ पडला होिा ि ’ऋकयशृंग िुझ्या 

राज्याि रहाियास आला िर त्याच्या पुण्याईने पाऊस पडले’ अस ेत्याला सांगण्याि आले. 

त्याला मोहाि पाडून घेऊन येण्याची कामणगरी िेश्यांकड ेसोपिली गेली. त्यांना पाहून, या 

णस्त्रया ह ेन कळल्यामुळे ह ेकोणी िेगळ्याच प्रकारचे मुणन आहिे असे त्याला िाटले! मात्र 

रोमपादाच्या इच्छेप्रमाणे ऋकयशृंग त्याच्या राज्याि आला ि मग त्याच्या पुण्याईने 

रोमपादाचे पाप नष्ट होऊन पाऊस पडला! रोमपादाने आपली क या शांिा त्याला कदली ि 

ऋश्यशृंग त्याचेपाशी राणहला. दशरर्ाने आमतं्रण कदल े त्याचा मान ठेिून रोमपादाने 

ऋश्यशृंगाला त्याचेकड े पाठिले. पूणव एक िषवभर ियारी चालून मग दशरर्ाचा अश्वमेध 

झाला. त्याची कर्ा पुढील भागाि पाहू.ं 



दशरर्ाच्या यज्ञाला राजा जनक ’जुना संबंधी’ या नात्याने आला होिा. 

म्हणजे दो ही कुळांचा राम-सीिा णििाहापूिींणह संबधं होिा अस े कदसिे. कैकय राजा, 

कैकेयीचा णपिा, हाणह उपणस्र्ि होिा. कौसल्या िा सुणमत्रा यांच्या माहरेच्या कुळांचा उलखे 

नाही. कौसल्या, णिच्या नािािरून कोसल दशेाची राजक या असािी असे म्हणिा येईल. 

सुणमत्रा कोठली याचा मात्र खलुासा कोठेच नाही. दशरर्ाने णिच्याशी णििाह सवदयावमुळे िा 

पुत्रप्राप्तीसाठी केला असािा.  

यज्ञीय अश्व एक िषावनंिर परि आला. अश्वाबरोबर दशरर् स्िि: ससै य 

गेलेला नव्हिा. मलुगे नव्हिेच िेव्हा प्रश्नच नव्हिा. मात्र कोणाबरोबरणह युद्धप्रसंग उद्भिला 

नाही. दशरर्ाबद्दल इिर राजाना आदर असािा. यानंिर यज्ञाचे खलुासेिार िणवन आह.े 

अनेक पशूंचे बळी कदल े गेल.े अश्व्मेधािील एक णिणचत्र प्रर्ा म्हणजे यज्ञाचे शेिटी 

अश्वाशेजारी राणीने एक रात्र शयन करण!े या प्रर्ेचा उल्लेख महाभारिािणह द्रपुदाच्या 

यज्ञाच्या संदभावि आह.े यामागे काय ित्ि असािे ह े कळि नाहीं. यानंिर त्याच अश्वाचा 

यज्ञाि बळी दऊेन यज्ञ समाप्त झाला. ऋकयशृंगाने राजाला ’िुला चार पुत्र होिील’ असा 

आशीिावद कदला. दशरर्ाला एकणह पुरला असिा! एकच णमळाला असिा िर राम िनाि 

गेलाच नसिा ि रामायणच झाले नसिे! यरे्े दशरर्ाच्या िैश्य ि शूद्र णस्त्रयांचा उल्लेख आह.े 

त्यानंिर पुत्रेणष्ट हा स्ििंत्र यज्ञ अर्िविेदाच्या मतं्रांनी केला गेला. पतु्रप्राप्तीसाठी कराियाचा 

हा यज्ञ बहुधा गौण मानला जाि असािा म्हणनू िणसष्ठांनी स्िि: न करिा ऋश्यशृंगाला 

बोलािले. अश्वमेधाचे णनणमत्तने दशरर्ाने त्याला अपार धन कदल ेि मग त्याने पुत्रेणष्ट यज्ञ 

करून कदला असा प्रकार कदसिो! 

यज्ञाि प्रजापणिलोकांिील पुरुष प्रगट झाला ि त्याने िीरपात्र दशरर्ाला 

दऊेन ’ही खीर िुझ्या योग्य त्या पत्नीला द’े असें म्हटल.े णखरीची िांटणी करिाना, दशरर्ाने 

अधी कौसल्येला, पाि सुणमत्रलेा ि अष्टमांश कैकेयीला कदली ि उरललेी अष्टमांश, काही 

णिचार करून, पु हा सुणमत्रेलाच कदली. असा कोणिा णिचार त्याने केला असेल बरे? 

णखरीची िांटणी करिाना दशरर्ाने राण्यांच्या सीणनयॉररटीला प्राधा य 

कदलेल े कदसिे. यज्ञाला कैकय राजा उपणस्र्ि होिा. णखरीच्या िांटणीि आपल्या मुलीला 

फक्त अकट्प्मांश िाटा णमळाला याबद्दल त्याने राग िा िक्रार केललेी नाही! खदु्द कैकेयीनेणह 

िक्रार केली नाही. यामळेु िी दषु्ट िा मत्सरी होिी या समजुिीला आधार कदसि नाही. मला 

िर िी भोळी-भाबडी िाटिे! 



यापुढच्या सगव १७ मध्य े अनेक दिेांनी याचिेळी अनेक िानरिीरांना ज म 

कदला असा खलुासेिार उल्लखे केला आह.े त्यांि सिव प्रमखु िानरिीरांचा उल्लखे आह.े 

यािील अद्धभुिरस मी सोडून दिेो. िाली हा इंद्रपुत्र ि सुग्रीि हा सूयवपतु्र अस ेम्हटल ेआह.े 

त्यािरून िे जुळे भाऊ नव्हिे हें उघड आह.े मात्र िे कदसाियास अणिशय सारख ेअसल्यामुळे 

पुढे द्वदं्वयुद्ध करणार या दोघांपैकी िाली कोण ि सुग्रीि कोण ह े रामाला खळख ू येईना ि 

पणहल्या प्रयत्नाचे िेळी िालीला मारिा आल ेनाही असे िणवन केले आह.े पु हा द्वदं्व करिाना 

सुग्रीिाने गळ्याि पुकपमाला घािली ि मग रामाला िालीिर बाण सोडिां आला. या 

प्रसंगामुळे िे जुळे भाऊ असािेि असा समज होिो िो खरा नाही. पुढे महाभारिाि अजुवन हा 

इंद्रपुत्र ि कणव हा सूयवपतु्र अस ेिणवन आह ेमात्र त्यांना कोणी िाली-सुग्रीिांचे अििार मानि 

नाही! कारण िे पडले िानर! दो ही रठकाणी इंद्रपतु्र जास्ि प्रबळ िर्मणला आह.े  

यज्ञाच्या प्रभािाने म्हणा कीं यदचृ्छेने म्हणा पण दशरर्ाला राम, भरि, 

लक्ष्मण ि शत्रुघ्न अस ेचार पतु्र पाठोपाठ झाले. त्यांच्या ियामध्य ेककिी फरक होिा याचा 

स्पष्ट उल्लेख कोठेच केललेा नाही. सुणमत्रेने लक्ष्मण ि शत्रुघ्न यांना ज म कदला असे म्हटल े

आह ेपण िे जुळे होिे असे स्पष्ट म्हटललेे नाही. पण पाठोपाठ ज म झालेल ेअसल्यामुळे िे 

जुळे असलेच पाणहजेि. यज्ञानंिर एक िषावने रामाचा ज म झाला ि चौघांचाणह नामकरण 

णिणध एकदमच झाला असे म्हटले आह.े लक्ष्मण ि शत्रुघ्न यांचा ज म आश्लेषा नित्रािर ि 

ककवल्ी झाला या िणवनािरूनणह िे जुळे असल ेपाणहजेि याला दजुोरा णमळिो. िसें नसिें 

िर एकाच नित्रािर ज म घेण्यासाठी त्यांच्या ियाि एखाद्या िषावचा फरक पडला असिा. 

राम ि भरि या दोघांच्याणह ज मराणश ि ज मनित्रे कदलीं आहिे. राम पुनिवसु नित्रािर ि 

ककवल्ीं िर भरि पुकय नित्रािर ि मीनल्ीं ज मला. रामाचा ज म माध्या हीला झाला ह े

सिवमा य आह.े भरिाची ज मिेळ कदललेी नाही. एिढ्या माणहिीिरून त्यांच्या ज मिेळेि 

ककिी फरक होिा ह े ठरििां येिे काय ह े मला णनणकचि माहीि नसल्यामुळे र्ोडफेार 

ज्योणिष जाणणार या एका व्यक्तीशी चचाव केली त्यािरून अस े कदसून आले कीं भरि हा 

रामज माच्या दसुर या कदिशी सकाळच्या सुमारास म्हणजे रामानंिर १७-१८ िासांनी 

ज मला. लक्ष्मण-शत्रुघ्नांच्या ज मनित्र-राशीिरून असेच गणणि करून िे रामज मानंिर 

दोन कदिसांनी दोन-प्रहरी ज मले. म्हणजे िे रामाहून दोन कदिसांनी लहान होिे. 

ज्योणिषाची आिड ि अभ्यास असणारांनी यािर अणधक प्रकाश टाकाियास हरकि नाही. 

रामायण काळी आपल्याकड े राशी होत्या काय याबद्दल शकंा आह.े त्या बर याच पुढ,े 

िराहणमणहराच्या काळी आल्या (ग्रीकांकडून?) राणशनामे आपलीं ि ग्रीकांची एकच आहिे. 

कोणी कोणाकडून घेिली? मात्र, रामायणानंिर दीघवकाळाने झालेल्या महाभारिकाळीणह 



अणधक मासांचे गणणि- आजच्याप्रमाणे-राणशसंक्रमणाशी जुळिललेे नव्हिे. ५८ 

चांद्रमासांनंिर दोन अणधक चांद्रमास एकदम घेिले जाि. यािरून, महाभारिकाळीणह 

राणशकल्पना ि राणश-संक्रमण-कदन-णनणश्चणि माहीि नव्हिी म्हणािे लागिे. सूक्ष्म िेध 

घेण्याच्या पद्धणि आटोक्याि येईपयंि िे शक्यणह नव्हिे. रामायणाि ह ेज मराशींचे उल्लेख 

मागाहून घािले गेले काय? हा प्रकन मी िाचकांिरच सोडिो! 

चौघा राजपुत्रांचे बालपण संपण्याच्या समुारासच णिश्वाणमत्र ऋणष 

दशरर्ाकड े आले ि यज्ञाला उपद्रि दणेार या मारीच सुबाहु िगैरे रािसांचा प्रणिकार 

करण्यासाठी त्यांनी रामाची मागणी केली. दशरर् स्िि: एक अिौणहणी सै य घेऊन मदिीस 

जाण्यास ियार होिा पण णिश्वाणमत्राला रामच हिा होिा. िणसष्ठांनी णिश्वाणमत्रांचा सिव 

मणहमा सांगून त्यांचा हिाला दशरर्ाला कदला ि मग राम-लक्ष्मण णिश्वाणमत्राबरोबर गेले. 

यािेळी भरि कोठे होिा?  रामाबरोबर जाण्यासाठी त्याचे नाि पुढे आल े नाही. िो 

कदाणचि आजोळी असािा. राम-लक्ष्मण यािेळी १५-१६ िषांचे होिे. राम अजून १६ 

िषांचाणह झालेला नाही असे दशरर्च णिश्वाणमत्राला म्हणाला होिा. 

यज्ञाला त्रास दणेारा मारीच हा सुंद ि िाटकेचा पुत्र. सुबाहु हा उपसुंदाचा 

पुत्र पण िाटकेचा पुत्र असा स्पष्ट उल्लखे नाही. सुंद-उपसुंद ह ेमोणहनीच्या मोहाि पडले ि 

आपसाि लढून मले े पण त्याना त्यापूिी िाटकेपासून पुत्र झाले होिे अस े कदसिे. िाटका 

स्िि: सकेुिु यिाची क या. मग या सिांची गणना रािसांि कां होिे? यज्ञसंस्कृणि न 

मानणारे िे रािस अस ेम्हणािे िर रािसराज रािण हा स्िि: यज्ञ करीि अस!े अगस्िीच्या 

शापाने मारीच-सुबाहु रािस झाले असे म्हटल ेआह.े त्यांच्या ििवणुकीमळेु त्यांची रािसांि 

गणना होि असािी. रामायणािील रािस ि िानर कोण ह ेएक न उलगडणारे कोड ेआह.े 

िानर इिरत्र कोठेणह नाहीि. रािस मात्र सिवत्र असिाि पण त्यांचे ज म िणत्रय िा ब्राह्मण 

कुळांि असिाि. त्यांच्या मनोिृणत्त िा ििवणुकीमुळे त्यांची गणना रािसांि होि असािी. 

उदा. रािण, जरासंध िा कंस. 

यानंिर येणारी िाटकािधाची, सगर/भगीरर्ांची ि समुद्रमंर्नाची कर्ा मी 

बाजूस ठेिणार आह.े भगीरर्ाने गंगा भूमीिर आणणे ह े एक रूपक आह े ि गंगेचे खोरे 

शेिीखाली आणण्याशी त्याचा संबंध असािा असा माझा िकव  आह.े समुद्रमंर्न कर्ेमध्य ेएक 

गमिीचा उल्लखे णमळाला. समुद्रमरं्नािून बाहरे आललेी सुरा, म्हणजे दारू, ही दिेांनी 



पळिली, रािसांनी नव्ह!े सुरा णपणारे िे सरु ि न णपणारे िे असुर असे चक्क म्हटल ेआह!े 

िेव्हा आपणाला असुर म्हणिून घ्याियाचे नसेल िर सुरा प्यािी लागेल! पहा बुिा! 

यानंिर गौिम-अहल्येची प्रणसध्द कर्ा पाहू.ं जनकाच्या णमणर्ला नगरीि 

प्रिेश करण्यापूिी उपिनाि एक उजाड आश्रम कदसला िेव्हां हा कोणाचा असे रामाने 

णिचारले. त्यािर णिश्वाणमत्राने हा आश्रम गौिमाचा अस े म्हणून गौिम अहल्येची कर्ा 

रामाला सांणगिली. िी आपल्या समजुिीपेिां बरीच िेगळी आह.े गौिम बाहरे गेलले े

असिाना, अहल्येची अणभलाषा धरून इंद्र गौिमिेषाने अहल्येकड ेआला. हा गौिम नव्ह,े इंद्र 

आह े हें अहल्यलेा कळल े होिे. मात्र िरीणह खुद्द दिेराज इंद्र आपली अणभलाषा बाळगिो 

याचा आनंद ि अणभमान िाटून अहल्या इंद्राला िश झाली. हिुे साध्य झाल्यािर मात्र 

गौिमाच्या भयाने इंद्र पळून जाि असिानाच गौिम परि आल.े झाललेा प्रकार खळखून 

त्यांनी इंद्राला रागाने घोर शाप कदला, ज्यायोगे त्याचे िृषण गळून पडल.े अहल्येची त्यांनी 

णनभवत्सवना केली पण शाप कदला नाही! िी णशळा होऊन पडली नाही. ’आपला ससंार संपला, 

मी णनघून जािो आह.े झाल्या गोष्टीचा पश्चात्ताप करीि दीघव काळपयंि िंू यरे्ेच रहा. 

कालांिराने िुझ्या दरुाचरणाचा दोष िुझ्याच िपाचरणाने पुसून जाईल. पुढे राम यरे् ेयेईल 

िी त्याची कालमयावदा राहील. त्यांनंिर मी पु हा िुझा स्िीकार करीन’ असे म्हणून गौिम 

णनघून गेले. गौिमाचे सांगणे मानून अहल्या िेर्चे िपाचरण करीि राणहली. ही सिव कर्ा 

सांगून णिश्वाणमत्राने रामाला म्हटले कीं ’अहल्या येर्ेच आह े िेव्हां णिची भेट घे’. णिचा 

उद्धार कर िगैरे काही मळुीच सांणगिले नाही! 

राम लक्ष्मण ि णिश्वाणमत्र आश्रमाि जाऊन अहल्येला भेटले. रामाने अहल्येला 

पाणहलें िेव्हां िी दीघव िपाचरणामुळे ददैीप्यमान अशी रामाला कदसली. णिने राम-लक्ष्मण ि 

णिश्वाणमत्र यांचा आदर सत्कार केला. राम-लक्ष्मणांनी णिच्या चरणांना स्पशव करून िंदन 

केले. िेिढ्यांि गौिमणह येऊन त्यानीणह णिश्वाणमत्राला िंदन केले ि अहल्येचा स्िीकार 

केला. पुढे जनकाच्या नगरीि जनकाचा पुरोणहि असलेला गौिम-अहल्यापुत्र शिानंद याने 

रामाकडून ही सिव हकीगि समजािून घेऊन मािाणपत्यांचा समेट झाल्याचे ऐकून समाधान 

ि आनंद व्यक्त केला.  

ही कर्ा जशी रामायणाि आह ेिशीच,  नैसर्मगक, उज्ज्िल ि रोचक िाटिे. 

णिचें, अहल्या शापामुळे दीघवकाळ णशळा होऊन पडणे, रामाच्या पायधुळीमुळे िी पु हा 

मानिरूपाि येण,े असे खुळचट स्िरूप कां ि केव्हां बनल े असािे? रामाला ईश्वराििार 



मानले जाऊ लागल्यािर णनव्िळ रामाला मोठेपणा दणे्यासाठी झाला असािा. इंद्र 

भेटीपूिीचा शिानंदाचा ज म, इंद्रभेटीपूिीच िो आश्रम सोडून गेललेा होिा म्हणजे िेव्हां िो 

१५-२० िषांचा असािा. िो रामाला भेटला िेव्हा त्याचे िणवन अणििृद्ध अस ेकेलेल ेनाही. 

त्या अर्ी फारिर २०-२५ िषे अहल्येने िपाचरणाि व्यक्त केली. युगानुयुगे णशळा होऊन 

पडून राहून रामाची िाट पाहि नव्ह ेह ेणनणश्चि! ’पाउलािली धूळ होउनी’ िगैरे सिव खोटे! 

अहल्येची खरी कर्ा खदु्द िाणल्मकक रामायणाि स्पष्ट णलणहललेी असूनणह आपण णिचे भ्रष्ट 

स्िरूप णबनकदक्कि स्िीकारिो याचे निल िाटिे. 

यानंिर धनुभंग, राम-सीिा णििाह ि परशुरामाशी णििाद हा बालकांडाचा 

अखेरचा भाग पाहण्यापूिी णिश्वाणमत्रकर्ा पाहू.ं अहल्यचे्या भटेीनंिर राम-लक्ष्मण ि 

णिश्वाणमत्र जनकराजाच्या णमणर्लानगरीचे बाहरे उिरल े होिे. जनकाचा एक यज्ञ चाल ू

होिा ि त्याणनणमत्त ब्राह्मण, ऋणष ि णशकय यांची गदी उसळली होिी. राजा जनक ि 

पुरोणहि शिानंद यांनी णिश्वाणमत्राची भेट घेिली ि आदरसत्कार केला. यज्ञाचे उरलले ेबारा 

कदिस येर्ेच रहा असा आग्रह केला. मग राम-लक्ष्मणांची चौकशी केली. णिश्वाणमत्राने 

त्यांची माणहिी ि महिी सांगून त्यांना िुझे महान धनुकय पहाियाचे आह े अस े म्हटल.े 

शिानंदाने मािाणपत्यांची चौकशी केली ि मग रामलक्ष्मणांना णिश्वाणमत्रांची सिव कर्ा 

सांणगिली. महाभारिांिणह णिश्वाणमत्राची कर्ा आहचे. मात्र दो ही कर्ािं र्ोडाफार फरक 

आह.े  

णिश्वाणमत्राने िणसष्ठांच्या कामधेनूची मागणी केल्यामुळे त्या दोघांचा सघंषव 

झाला. णिश्वाणमत्राने कामधेनूचे जबरदस्िीने हरण करण्याचा प्रयत्न केला िेव्हां िणसष्ठांच्या 

सांगण्यािरून णिने स्िि:च सै य णनमावण करून स्िि:चे संरिण केल.े णिश्वाणमत्राच्या सिव 

सै याचा संहार झाला. त्याचे शंभर पुत्र िणसष्ठाच्या क्रोधाला बळी पडले. उरलेल्या एका 

पुत्राला राज्य दऊेन (णिश्वाणमत्र मूळचा िणत्रय राजा) णिश्वाणमत्र िपश्चयेला गेला. अस्त्र े

णमळिून त्याने पु हा िणसष्ठािर चाल केली. पण एका ब्रह्मदडंाच्या बळािर िणसष्ठाने त्याचा 

पु हा पराभि केला. िेव्हां ब्राह्मबळापुढे िात्रबळाचा णनभाि लागि नाही म्हणून 

िणत्रयबळाचा णध:क्कार करून णिश्वाणमत्र ब्रह्मर्मषपद णमळिण्याच्या प्रयत्नाला लागला. 

त्याच्या िप:चयेला पणहला अडर्ळा आला िो णत्रशंकूने सदहे स्िगावला जाण्यासाठी त्यांची 

मदि माणगिली याचा. िणसष्ठपतु्रांनी णत्रशंकूला मदि नाकारल्यामुळे ईषेला बळी पडून 

णिश्वाणमत्राने आपले िपोबल णत्रशकूंसाठी पणाला लािल.े इंद्राने णत्रशकूंला सदहे स्िगावि 

प्रिेश नाकारला ि स्िगाविून ढकलून कदल्यामुळे खाली डोके-िर पाय अशा अिस्र्ेि िो 

पृथ्िीिर पडू लागला. त्याला आकाशािच लटकि ठेिून त्याच्यासाठी णिश्वाणमत्राने प्रणिसृणष्ट 



णनमावण केली. (प्रणिसृणष्ट ह ेकाय प्रकरण आह ेयाबद्दल पुढील भागाि णिस्िाराने णलणहणार 

आह.े) या सिव खटाटोपाि पुण्यिय झाल्यामुळे णिश्वाणमत्र पुककरिीर्ावमध्ये पु हा िपश्चयेला 

बसल.े त्या काळी मेनका ही अप्सरा पुककरिीर्ावि स्नानाला आली. िी स्िि:हूनच आली 

होिी. णिला इंद्राने णिश्वाणमत्राचा िपोभंग करण्यासाठी पाठिले होिे असे रामायण म्हणि 

नाही! मात्र णिच्या मोहाि णिश्वाणमत्र पडला ह ेखरे. एकूण दहा िषांचा काळ त्यांनी एकत्र 

घालिला. हा िणणक मोह नक्कीच नव्हिा!. रामायणाि येर्े शकंुिलचेा मात्र अणजबाि 

उल्लखे नाही! दहा िषांनी णिश्वाणमत्र भानािर आले. त्यांनी मेनकेला मधुर शब्दाि णनरोप 

कदला ि पु हा िपाला आरंभ केला. यािेळी प्रत्यि ब्रह्मदिेाने येऊन कौिुक केल े पण 

ब्रह्मर्मषपद मा य केल ेनाही. कारण णिश्वाणमत्र अजूनणह णजिेंकद्रय झालेल ेनव्हिे. पु हा घोर 

िपश्चयाव चालू राणहली. यािेळी िपोभंगासाठी इंद्राने रंभलेा पाठिले. णिच्या दशवनाने काम 

ि क्रोध दो हीणह जागृि झाल्यामुळे णनराश होऊन णिश्वाणमत्राने णिला शाप कदला ि पु हा 

खडिर िप चाल ू केले. यािेळी मात्र त्यांनी सिव णिकारांिर णिजय णमळिला ि आपल े

ब्रह्मर्मषपद खुद्द िणसष्ठांकडूनच मा य करिून घिेले. त्यांचे िैर संपून मैत्री झाली. खडिर 

प्रयत्नानी स्िि:च्या मनोिृत्तींिर णिजय णमळििां येिो ह े त्यानी दाखिून कदले. 

रामायणािील णिश्वाणमत्रकर्ा ही अशी आह.े महाभारिापेिां ही जास्ि णिस्िृि आह े ि 

रंजकही आह.े 

या कर्ेमध्ये णिश्वाणमत्राने णत्रशंकूसाठी प्रणिसृणष्ट णनमावण केली अस े म्हटल े

आह.े बर याच णिचारांिी ह ेएक रूपक आह ेअसे माझे मि बनले आह.े त्याचा मला सुचललेा 

खुलासा खालीलप्रमाण ेआह.े आकाशाि उत्तरध्रिु ि िेर्ून आकाशीय णिषुििृत्तापयंिच्या 

आकाशाच्या भागामध्ये अनेक िारकापुंज आहिे. आकाशीय णिषुिितृ्ताच्या (Celestial 

Equator) जिळच्या लहानशा पट्प्ट्यािून सूयव, चंद्र ि इिर बहुिेक ग्रह कफरिाि. त्यांच्या 

भ्रमणमागावच्या या पट्प्ट्याि जे सत्तािीस िारकापुंज येिाि त्याना नित्रे म्हणिाि. ही सिव 

भारिाि आपणाला कदसिाि. भारिाि येण्यापूिी आयवलोक आणखी उत्तरेला 

उत्तरध्रुिाजिळच्या भागाि राहाि असािेि असे लोकमा य रटळकांचे प्रणिपादन होिे. 

भारिाि आल्यािरही णिश्वाणमत्राच्या काळापयंि त्यांचे िसणिस्र्ान अद्याप मुख्यत्िे 

उत्तरभारिािच होिे. हा भूभाग पृथ्िीच्या णिषुििृत्ताच्या (terrestrial equator) बराच 

उत्तरेला २५ िे ३० अिांशांदरम्यान आह.े उत्तरध्रुिािरून आकाशाचा फक्त अधाव भाग, 

आकाशाच्या उत्तर गोलाधावचा, आकाशीय णिषुििृत्ताच्या उत्तरेचा, कदसिो. उरललेा 

आकाशाचा भाग त्या भागािून आयावना कधीच कदसि नव्हिा. उत्तरभारिाि आल्यािरही 

णिश्वाणमत्राच्या काळापयंि हा दणिण ध्रुिापासनू २५-३० अंशांपयंिचा आकाशाचा भाग 



आयव ऋणषमुनीना कदसि नव्हिा. या न कदसणार या आकाशाच्या भागािणह अनेक िारकापुंज 

प्रत्यिाि आहिेच. प्रत्यि दणिण ध्रुिापाशी एखादा िारा नाही. मात्र जिळच सदनव क्रॉस 

नािाचा िारा आह.े दणिण गोलाधावि समुद्रािर सफर करणार या जहाजांना त्याचा िेध 

घेऊन दणिण कदशा ठरििां येिे. णिश्वाणमत्राने या अद्याप सरावस न कदसलेल्या आकाशाच्या 

भागामध्येणह ध्रुि, इिर िारकापुंज, कदाणचि दसुरे सप्तर्मष, िा निीन नित्र ेअसली पाणहजेि 

ह े िकावने जाणले असािे िा दणिण कदशलेा प्रिास करि असिाना भारिाच्या दणिण 

टोकापाशी पोचून ( हा भाग णिषुििृत्तापासऊन फक्त १० अंशांिर आह.े) ह ेपूिी न कदसलेल े

िारकापुंज प्रत्यि पाणहले असािेि ि त्यांना निीन नित्रे म्हटले असािे. यालाच’ त्याने 

प्रणिसृणष्ट णनमावण केली’ अस े म्हटल े गेल ेअसािे. रामायणाि, प्रणिसृणष्ट णनमावण केली याचे 

िणवन ’दणिणमागावसाठी निीन सप्तषींची सृणष्ट केली ि निीन नित्रेणह णनमावण केली’ असेच 

केले आह.े रामायणाि, सगव ६०-श्लोक २४ िे ३२ मध्ये ऋषीमुनींनी ि दिेांनी णिश्वाणमत्राने 

णनमावण केलेली प्रणिसृणष्ट मा य केली ि ’िुम्ही णनमावण केललेी सिव नित्रे िैश्वानरपर्ािून 

बाहरे प्रकाणशि होिील ि त्यांि णत्रशंकूणह प्रकाशमान होईल’ असा त्यांना िर कदला अस े

म्हटल ेआह.े याचा अर्व णिश्वाणमत्राचे संशोधन ि/िा िकव  ऋणषमुनीनी मा य केला असा केला 

पाणहजे. मूळची सत्तािीस नित्र ेसूयावच्या भ्रमणमागाविर म्हणजे िैश्वानरपर्ािर आहिे ि 

निीन नित्रे त्याचे बाहरे, आणखी दणिणलेा आहिे, ह े बरोबर जुळिे. रामायणािच 

असलले्या या सिव िणवनािरून प्रणिसृणष्ट णनमावण केली म्हणजे काय याबद्दलचा हा खलुासा 

मला सुचला आह.े आकाशाच्या या दणिणधु्रिाजिळपासच्या भागाि एखाद्या िारकापुंजाि 

’खालीं डोके-िर पाय’ अशा अिस्र्ेि लोंबकाळणार या माणसासारखा कदसणारा एखादा 

िारकासमूह आह े काय? असल्यास िोच णत्रशकु! हा िकव  िपासून पाहणे मात्र माझ्या 

कुििीबाहरेचे आह.े जो िकव  िा खलुासा िाचलले्या मजकुरांिून सुचला िो आपणापुढ ेठेिला 

आह!े 

आिा धनुभंगाची कर्ा पाहू.ं 

दसुर या कदिशी जनकाने पु हा णिश्वाणमत्र, राम ि लक्ष्मण यांचे दरबाराि 

स्िागि केले. णिश्वाणमत्राने म्हटले कीं या दोघाना िुझे प्रख्याि धनुकय पहाियाचे आह.े 

जनकाने धनुकयाचा इणिहास सांणगिला कीं हें प्रत्यि णशिाचे धनुकय आह ेि िें माझे पूिवज 

दिेराि यांना ठेि म्हणून दिेांनी कदले िेव्हांपासून िे आमचेपाशी आह.े यरे्े फक्त एका 



िाक्याि, यज्ञासाठी भूणमशोधन करिाना नांगराने उकरल्या जाि असलले्या जणमनीिून 

क या प्रगि झाली िी सीिा, एिढाच सीिेच्या ज माचा इणिहास जनकाने सांणगिला आह.े 

प्रत्यिाि, एक िर सीिा ही जनकाचीच शेिकरी स्त्रीपासून झाललेी क या असािी िा शेिांि 

कोणीिरी ठेिून कदललेी निजाि क या जनकाने स्िि:ची क या म्हणनू िाढिली असािी 

यांपैकी एखादा िकव  स्िीकारािा लागिो. जनकाला त्या िेळेपयंि अपत्य नव्हिे. जनकाला 

पुत्र असल्याचा कोठेच उल्लखे नाही. उर्ममला ही पण जनकाची क या खरी पण िी सीिेपेिा ं

लहान असली पाणहजे कारण िी लक्ष्मणाची पत्नी झाली. यामुळे जनकाने सीिेला 

अपत्यस्नेहापोटी स्िि:ची क या मानण े योग्य िाटिे. रामायणाचे अनेक पाठभेद जगभर 

अनेक भाषांिून प्रचणलि आहिे. त्यांिल्या एकांि िी रािणाची क या होिी असाही िकव  

केललेा आह े असे िाचलेल े आठििे. अशा भरमसाठ िकावपेिा मी िर व्यक्त केललेा िकव  

कदाणचि जास्ि उणचि म्हणिां येईल.  

जनक पुढ े म्हणाला कीं जो आपल्या पराक्रमाने ह े णशिधनुकय सज्ज करील 

त्यालाच ही माझी क या द्याियाची असा माझा णनश्चय आह.े पूिी एकदा सीिेच्या 

प्राप्तीसाठी सिव राजे एकत्र जमून माझ्याकड ेआले ि कोणिा पण लािला आह ेअस े त्यानी 

मला णिचारल े िेव्हा हाच पण मी त्यांना सांणगिला. कोणालाही ह ेधनुकय उचलिा आल े

नाही. अपयशामुळे रागािून त्या सिांनी माझ्याणिरुद्ध युद्ध पुकारले ि एक िषवभर त्यांनी 

णमणर्ललेा िेढा घािला. शेिटीं मी दिेांची प्रार्वना केली ि त्यांनी प्रसन्न होऊन मला चिुरंग 

सेना कदली ि मग मी सिव राजांना हरिून णपटाळून लािल.े ( सीिेच्या प्राप्तीसाठी 

रािणानेही णशिधनुकय उचलण्याचा प्रयत्न केला होिा ि त्यांि िो धनुकय उरािर घेऊन 

उिाणा पडला अशी एक हरदासी कर्ा आह े मात्र णिला रामायणाि कोणिाही आधार 

नाही!) आिा रामाने ह ेधनुकय सज्ज केल ेिर मी ही माझी क या त्याला दईेन अस ेजनक 

अखेरीस म्हणाला. ( राम यािेळी जेमिेम सोळा िषांचा होिा. सीिा फारिर १३-१४ 

िषांची असेल. िेव्हां यापूिीच काही काळ अनेक राजांनी णिच्या प्राप्तीसाठी णशिधनुकय 

उचलण्याचा प्रयत्न केला ह ेजरास ेअणिश्वसनीयच िाटिे!) 

या सिव प्रसंगाि सीिा अणजबाि उपणस्र्ि नाही. णिने रामाला अद्याप 

पाणहलेलेणह नाही. स्ियंिर िगैरे काही समारंभ योजलेलाच नव्हिा. णिश्वाणमत्र ि राम-

लक्ष्मण अचानक ि अनाहूिच आललेे होिे. मग ’लाजली सीिा स्ियंिराला पाहुनी रघुनंदन 

सािळा’ कोठून आल?े ह ेगाणे णलणहणाराने सीिा ि द्रौपदी या दोघींच्याि मोठी गफलि 

केललेी कदसिे! 



धनुकय राजा जनक णिश्वाणमत्र राम ि लक्ष्मण यांचेसमोर आले. संदकू उघडून 

रामाने िे सहजच उचलले ि त्याला प्रत्यंचा लािली. त्यािर बाण न ठेििांच त्याने िे खेचले 

िो िें िुटलेच.! धनुकय कां िुटले असले? यापूिी िेळोिेळी युद्धाि िे त्याच्या अंणिम 

मयावदपेयंि अनेकिार खेचले गेले असणार त्यामुळे त्याचे engineering शास्त्राप्रमाण े

’work hardening’ झाले असले. त्यामुळे रामाने िे झटक्याने खेचले िेव्हा िे िुटल.े रामाने 

धनुकय सज्ज केल ेत्यामुळे जनकाने प्रणिज्ञेप्रमाण ेसीिा रामाला अपवण केल्याचे जाहीर केल.े 

णिश्वाणमत्राच्या संमिीने लगेच जनकाने आपल े मंत्री दशरर्ाकड े पाठिून, सिव हकीगि 

कळिून णििाहासाठी सिांनी येण्याचे आमंत्रण केल.े एिढेच सीिा स्ियंिर! प्रत्यिाि 

सीिेला कोणी कांही णिचारलेच नाही! िेव्हा या प्रकाराला स्ियंिर कां म्हणािे हा प्रश्नच 

आह!े 

बालकांडाच्या अखेरच्या भागांि राम ि त्याचे बंध ु यांच्या णििाहाची 

िपशीलिार हकीगि सांणगिली आह.े जनकाच्या णनमंत्रणाप्रमाणे दशरर् सिव 

कुटंुणबयांसमिेि णमणर्ललेा आला. िणसष्ठ ि जनकाचा पुरोणहि यांनी एकमेकांच्या कुळांचा 

इणिहास ि मणहमा एकमेकांस सांणगिला. जनकाने आपली दसुरी क या लक्ष्मणाला कदली ि 

भािाच्या दोन क या भरि शत्रुघ्नांना कदल्या. राम ि त्याचे बंध ुयािेळी सोळा िषांचे होिे. 

सीिा रामाला अनुरूप ियाची असे धरले िर िी १२-१३ िषांची ि इिर बणहणी बहुधा 

त्याहून लहान म्हणजे बाणलकाच होत्या. सीिेच्या प्राप्तीसाठी मागणी करणार या ि 

नाकारल्यामुळे यदु्धाला उभ े राणहलेल्या सुध िा नािाच्या राजाची कर्ा येर् े येिे. त्याचा 

पराभि करून ि त्याला मारून त्याचे राज्य जनकाने आपल्या भािाला कदले. ककिी 

िषांपूिीची ही घटना िे सांणगिलेल ेनाही. फार पूिीची असणे शक्यच नाही कारण सीिेचे 

िय यािेळी १२-१३च होिे. 

चारही भािांचे णििाह पार पडले. दशरर्ाबरोबर कैकयराजाचा पुत्र 

युधाणजि, भरिाचा मामा, उपणस्र्ि होिा. भरिाला आजोबांच्या भेटीला नेण्यासाठी िो 

अयोध्येला आलेला होिा. िो णििाहासाठी णमणर्ललेा आला. कौसल्या-सुणमत्रा यांच्या 

कुळांपैकी कोणी आल्याचा उल्लखे नाही. कौसल्या नािािरून कोसल दशेाची राजक या 

असािी. णिला माहरेाहून संपणत्त, गािे, णमळाललेी होिीं असा पुढे उल्लखे णमळिो. सुणमत्रा 

गरीब, नगण्य घराण्यािील असािी. जनकाने हुडंा म्हणून अमाप धन, गायी, िस्त्रे, हत्ती, 

घोड,े रर् ि सैणनकही कदले. दासदासी, रत्नेणह कदली. सीिेबरोबर १०० मैणत्रणीणह कदल्या! 



दिेयानीबरोबर आलेली णिची मैणत्रण शर्ममष्ठा अखेर ययािीकड े पोचली, िसे रामाचे 

बाबिीि झाले नाही! णििाहसमारंभ आटपल्यािर णिश्वाणमत्र आपल्या िाटेने गेल े ि 

दशरर्ही पतु्र, सुना, सणैनक, सेिकांसह अयोध्येला णनघाल.े मात्र िाटेि त्याना परशुराम 

आडिे आल.े 

त्यानी पूिी केलेला िणत्रय संहार आठिून दशरर् भयभीि झाला. परशरुामाने 

णशिधनुकय िुटणे ही अद्धभुि ि अष्चत्य अशी घटना आह े असे म्हणून स्िि:चे धनुकय 

रामासमोर धरल ेि म्हटल ेकी ’ह ेसज्ज करून दाखि ि िस ेकरू शकलास िर माझ्याशी 

द्वदं्वयुद्ध कर’. दशरर्ाने गयािया करून ’िुम्ही इंद्राजिळ प्रणिज्ञा करून शस्त्रांचा पररत्याग 

केललेा आह’े याचे स्मरण कदल.े परशुरामाने त्याच्याकड े दलुवि केल!े त्याने रामाला पु हा 

म्हटल ेकी णिश्व्कम्यावने बनिलेल्या दोन खास धनुकयांपैकी एक णशिाने णत्रपुरासरुाशी युद्ध 

करिाना िापरले ि ह ेदसुरे णिकणूपाशी होिे. पिूी एकेकाळी णशि ि णिकणू ही धनुकये घेऊन 

युद्धाला सज्ज झाले होिे. दिेांनी त्यांना शांि केल.े णशिाचे धनुकय णशणर्ल अिस्र्ेि 

जनकाच्या पूिवजांकड े ठेि म्हणून कदल े गेल े ि णिकणूचे ह ेधनुकय भृगुिशंीय ऋचीक, नंिर 

माझा णपिा जमदण् ि नंिर माझ्याकड ेआले. णशिधनुकय िुटल्याचे ऐकून मी ह े त्याच्या 

िोडीचे णिकणु धनुकय घऊेन आलो आह ेिर िू ह ेसज्ज करून दाखि ि मग माझ्याशी द्वदं्व यदु्ध 

कर.’ रामाने धनुकय सज्ज केल,े बाण लािला ि म्हटले की ’मी हा बाण िुमच्यािर सोडि 

नाही पण या िैकणि बाणाने िुमचे सिव िपोबल ककिा िुमची द्रिुसंचारशणक्त यांिील एक 

काहीिरी नष्ट होईल’ परशुराम म्हणाला कीं ’मी सिव पृथ्िी कश्यपाला दान केली ि त्याने 

रात्री कोठेणह णनिास करण्याची मला बंदी केली आह ेत्यामुळे मला रात्रीपूिी महेंद्रपिविािर 



पोंचण्यासाठी द्रिुसंचार शक्तीची गरज आह ेिेव्हां िी राहू ंद.े’ रामाने त्याचे सिव िपोबल नष्ट 

केले. राम हाच आपल्यानंिरचा णिकणूचा अििार आह ेह ेजाणून परशुराम िपश्चयेला णनघून 

गेला. महेंद्रपिवि कश्यपाला पथृ्िी दान केल्यािर परशुरामाने णनमावण केलले्या ( िसिीखाली 

आणलेल्या) निीन प्रदशेामध्ये होिा काय? परशुराम यानंिर रामकर्िे कोठेणह नाही, िो 

र्ेट महाभारिाि पु हा अििरिो. भीकम ि कणव ह ेत्याचे णशकय त्या कर्िे महत्िाचे आहिे. 

रामायणािील या प्रसगंामध्ये परशरुामाला एिढा कमीपणा दणे्याचे काय कारण? 

राममाहात्म्य िाढिणे एिढेच. असे कदसिे की िणत्रयांमध्य ेबलिान व्यणक्त पु हा ज माला 

आल्या आहिे ि झाला एिढा िणत्रयसंहार पुरे ह ेपरशरुामाला मा य करािे लागल ेएिढाच 

मणर्िार्व खरा. 

णिकणुधनुकय नंिर िरुणाला दऊेन राम ि दशरर् अयोध्यलेा गेल.े लगेचच 

भरि ि बरोबर शत्रुघ्नणह युधाणजिाबरोबर कैकयदशेाला गेले. त्यांच्या पत्नी त्यांचेबरोबर 

गेल्याचा उल्लखे नाही. त्या अल्पियीन असाव्या. भरि-शत्रुघ्न दीघवकाळ कैकयदशेाला 

राणहले अस े कदसिे कारण रामाला राज्य दणे्याचा बेि पुढे आला िोिरही िे परि आलले े

नव्हिे. मध्यंिरी ककिी काळ गेला? त्याचा उल्लखे रामायणाि िेर् ेस्पष्ट नाही. त्याबद्दल पुढ े

णिस्िाराने णलहीन.  

बालकांड हा रामायणाचा भाग नाही असेणह मि आह.े  खरे-खोटे ठरणिण े

माझे काम नाही. जस ेआह ेिस ेसमोर ठेिून मी त्याचा परामषव घेिला आह.े 

 

 

  



अयोध्याकांड  

 

बालकांडाचे अखरेीस, राम, त्याचे बंधू, त्यांच्या निीन िधू ि सिव कुटंूब 

अयोध्येला परि आले ि लगेचच भरि ि शत्रुघ्न केकय दशेाला गेल े असे म्हटले आह.े 

अयोध्याकाडाचा कर्ाभाग येर्ून पुढे सुरू होिो. मध्यंिरी ककिी काळ गेला याचा स्पष्ट 

उल्लखे रामायणाि नाही. ७-८ िषे िरी गेलीं असािीं असा िकव  करािा लागिो. या िकावला 

आधार, पुढे एका रठकाणी कौसल्यचे्या िोंडी आलेला एक उल्लखे ि नंिर अरण्यकांडाि 

सीिाहरण प्रसंगी रािण ि सीिा यांच्यािील संिाद ह ेआहिे. त्याबद्दल त्या त्या प्रसंगी पु हा 

खुलासा करणार आह.े भरि-शत्रुघ्न केकय दशेाहून दीघवकाळ परि आल ेनाहीि. स्पष्ट उल्लेख 

नसला िरी केव्हािरी त्यांच्या बायकांचीणह रिानगी णिकड ेझाली असािी. ह े दोघे केकय 

दशेाला एिढा दीघवकाळ कां राणहल ेअसािे याचे काहीणह कारण रामायणाि णमळि नाही.  

राज्यकारभार संभाळण्याचा कंटाळा येऊन, आपण णजिंि असिानाच राम 

सत्तेिर यािा असे दशरर्ाला िाटू लागल ेि त्याने मंत्रयांबरोबर सल्लामसलि करून रामाला 

युिराज बनिण्याचा णनश्चय केला. िेगिेगळ्या दशेांिील पुरुष ि राजे यांना 

णिचारणिणनमयासाठी आमंणत्रि केले. मात्र, ‘घाईमुळे’  राजा जनकाला ि केकयराजाला 

बोलािले नाहीं. अशी कोणिी घाई होिी बरें? कैकय्रराज्य बहुधा दरू असािे पण जनक िर 

जिळच होिा. मग दोघांना कां टाळल?े हें एक शंकास्र्ळ आह.े योजलेल्या बेिाि णिघ्न 

येण्याची िर दशरर्ाला शंका नव्हिी ना?  कोणाकडून णिघ्न येणार होिे?  

दशरर्ाने भरिलले्या सभेि आपला णिचार बोलून दाखिला. ’मी उद्याच 

रामाला युिराजपदािर णनयुक्त करंू इणच्छिों’ असे म्हटल.े या णिचाराला संमणि न 

दणे्यासारखे काही कारणच नसल्यामुळे सिांनी संमणि कदली. दशरर्ाने लगेच रामाला 

बोलािून घेऊन त्याला सांणगिले कीं ’हा चैत्र मणहना आह,े उद्याच पुकय नित्रािर 

युिराजपद ग्रहण कर’. णिर्ीचा उल्लेख त्याने केलेला नाही. कौसल्येलाही हा बेि 

कळिण्याि आला. दशरर्ाने पु हा रामाला बोलािून ि एकांिाि भेटून म्हटले कीं  ’नित्र,े 

ग्रह मला प्रणिकूल आहिे ि माझ्या मृत्यूची शक्यिा आह.े मला मोह होि नाही िोिरच िुला 



अणभषेक करून घे कारण मनुकयाची बुणद्ध चंचल असिे.’  पु हा आणखी असेणह म्हटल ेकीं  

’जोिर भरि नगराबाहरे मामाकड ेआह े िोिरच िुझा अणभषेक होण े मला उणचि िाटिे. 

भरि सत्पुरुष आह े पण माणसाचे मन नेहमीच णस्र्र असि नाही.’  यािर रामानेणह 

दशरर्ाला खोडून काढून भरिािर दढृ णिश्वास व्यक्त केला नाही! असा सशंय येिो कीं 

दोघांच्याही मनाि भरिाबद्दल िा ठरिलेल्या बेिाबद्दल काही आशंका असािी. 

बेि कळल्यािर साहणजकच कौसल्या, सुणमत्रा ि खुद्द राम यांच्या महालाि 

आनंदाचे िािािरण पसरल.े दशरर्ाच्या आज्ञेिरून िणसष्ठ रामाकड े यऊेन त्याने रामाला 

व्रिस्र् राहण्यास सांणगिले. जनिेिणह बािमी पसरून शहराि आनंदोत्सि सुरू झाला. 

कैकेयीला याबद्दल कोणीच कळिलेले नव्हिे. शहरािल्या आनंदोत्सिािरून प्रर्म मंर्रेला 

अणभषेकाचा बेि कळला ि िी उणद्व् झाली. मरं्रा कोण होिी?  िी कैकेयीची माहरेाहून 

आलेली, ियाने मोठी असललेी, खास दासी होिी. णिने साहणजकच ककत्येक िषे अयोध्येि 

काढली होिीं. कैकेयीची िी अयोध्येिील (खुद्द दशरर् सोडून) एकुलिी एक णहिष्चिक 

होिी. िी कुरूप होिी असे अणिशयोक्त िणवन केललेे आह.े पण िी मखूव ककिा दषु्ट खासच 

नव्हिी! बािमी कळल्यािर िी उणद्व् ि कु्रद्ध झाली. येणार या सकंटाची यर्ोणचि जाणीि 

णिने लगेचच कैकेयीला करून कदली. कैकेयी ि मंर्रा यांच्या संिादािरून दोघींच्याही 

स्िभािािर प्रकाश पडिो ि आपल्या मनािल्या ठाम समजुिींना धक्का बसिो. 

रामाच्या अणभषेकाची बािमी मंर्रेकडून कळल्यािर कैकेयीला प्रर्म आनंदच 

िाटला. त्याअर्ी िी बहुधा भोळी-भाबडी असािी. मात्र मंर्रेने णिला फटकारून समजािल े

कीं ’िंू राणी असून िुला राजधमाविील उग्रिा समजि कशी नाही? िुझा पणि समाधानासाठी 

िुझ्याकड ेयेिो पण आिा कौसल्येचे णहि करिो आह.े िुला कळि कस ेनाही?   सििीचा पुत्र 

हा शत्र ू असिो. भरि ि राम यांचा राज्यािर सारखाच अणधकार आह े त्यामुळे रामाला 

भरिापासूनच भय आह.े लक्ष्मण रामभक्त िर शत्रुघ्न शेिटचा त्यामुळे त्याचा राज्यािर 

मुळीच अणधकार नाही. उत्पणत्तक्रमाने रामापाठोपाठ भरिाचाच राज्यािर अणधकार आह े

िेव्हा रामाला त्याचेच भय िाटणार आणण त्यामुळे िो िुझ्या पुत्राला कू्ररिापूिवक िागिील. 

भरिाला त्याची गुलामी करािी लागेल.’  

कैकेयीला ह े ऐकूनणह धोका कळला नाही ि िी पु हा भाबडपेणाने मंर्रेला 

म्हणाली ’रामानंिर १०० िषांनी कां होईना, भरि राजा होईलच. िंू कशाला संिापिेस?  

मला भरिाइिकाच रामणह णप्रय आह.े रामाला राज्य णमळणार म्हणजे भरिालाच 



णमळाल्यासारखे मला िाटिे!’ मंर्रेने णिला पु हा समजाणिल ेकीं ’मूख,े रामानंिर त्याचा 

पुत्रच राजा होईल आणण भरि कायमचाच बाजूला पडले. िुला काहीच कस ेकळि नाही? 

रामाला राज्य णमळाल ेिर िो भरिाला बाहरेच घालिील! भरिाला िू दीघवकाळ आजोळी 

राहू ं कदलेस त्यामुळे त्याचे नुकसान होणार आह.े िो येर्ेच असिा िर राजाला त्याचेणह 

रामासारखेच प्रेम िाटल ेअसिे ि त्याला अध ेराज्य िरी णमळाल ेअसि.े शत्रुघ्नणह येर् ेनाही 

मग भरिाचे णहिरिण िुझ्याणशिाय कोण करणार? राम लक्ष्मणािर प्रेम करिो पण 

भरिाचा िो णिरस्कार आणण द्वषे करील. िंु भरिाच्या णहिाचे रिण केले पाणहजे. ज्या 

कौसल्येचा िूं अनादर करिेस िी राम राजा झाला िर िुझा सूड घेईल.’  

या संिादािरून दोघीच्या स्िभािािर प्रकाश पडिो ि आपल्या पूिवग्रहांना 

धक्का बसल्याणशिाय राहणार नाहीं. कैकेयी भोळी कदसिे िर मरं्राही ’अकारण’ रामाचा 

द्वषे करणारी नसून कैकेयी-भरिाचें णहिरिण ह े आपले किवव्य आह े या भािनेिून णिला 

जाणिणारा धोका णिने कैकेयीला स्पष्टपण े दाखिून कदला आह.े राजिाड्यािील 

राजकारणाि णिची बाजू कोणिी याबाबि णिला संदहे नाही! 

आिा कैकेयीचे मन पालटले. दशरर्ाने, पूिी एका युद्धप्रसंगाि कैकेयीने 

कौशल्याने ि धैयावने त्याचे सारथ्य करून त्याचा जीि िाचिला िेव्हां णिला िर कदल ेहोिे ि 

िे कैकेयीने लगेच न मागिां राखून ठेिले होिे. त्या िरांची मंर्रेनेच कैकेयीला आठिण 

करून कदली ि ’त्या िरांचा िापर करून, भरिाला राज्य ि रामाला चौदा िषे िनिास 

मागून घ े ि भरिाला णनककंटक राज्य णमळिून द’े असे सुचिल.े ’चौदा िषांच्या काळाि 

भरि जनिेचे प्रेम णमळिून णस्र्र होईल ि रामाचा सध्याचा प्रभाि राहणार नाही’ असा 

दरूदषृ्टीचा ि रास्ि सल्ला णिला कदला. दयुोधनाने पांडिांना िनिासाला धाडिाना हाच हिुे 

बाळगला होिा याची आठिण सहजच होिे. सल्ला पटला ि कैकेयीचा बेि पक्का झाला. 

मंर्रेची णिने स्िुणि केली.  

पुढे एका रठकाणी उल्लेख आह े कीं दशरर्ाने कैकेयीशी णििाह करिाना 

णिच्या णपत्याला िचन कदले होिे कीं णिच्या पुत्राला राज्य णमळेल. िोंपयंि कौसल्या-

सुणमत्रलेा पुत्र नसल्यामळेु दशरर्ाने िसे िचन कदले होिे. (महाभारिाि, सत्यििीच्या 

बापाने असे िचन शंिनूपाशी माणगिले पण िे शंिनु दऊे शकि नव्हिा कारण पुत्र दिेव्रि 

भीकम ियाि आला होिा, त्याला कस े डािलणार?) या िचनाची मंर्रा िा कैकेयी 



दोघींनाणह माणहिी नसािी कारण याप्रसंगी िसा काही उल्लेख नाही. भरिाला राज्य 

दणे्याचे िचन खरे िर जुनेच होिे आणण िरांचा िापर करण्याची गरजच नव्हिी. पण 

दशरर्ानेच आपल ेिचन पाळले नव्हिे! ( रघुकुलकी रीि, जान जाय परर िचन न जाय ह े

खरे ठरल ेनव्हिे!) 

कैकेयीने भरिाला राज्य ि रामाला िनिास मागण्याचे ठरिले. इकड े

अणभषेकाची ियारी करण्यास सांगून कदिस सपंल्यामुळे दशरर् नेहमेीप्रमाणे कैकेयीच्या 

महालीं आला. रामायण म्हणिे कीं राजा म्हािारा असल्यामुळे त्याला िरुण कैकेयी फार 

णप्रय होिी! कैकेयी बेिाप्रमाणे रुसून बसललेी होिी. णिची समजूि काढण्यासाठी ’काय हि े

िे माग’ असे दशरर् म्हणाला. पूिी कदलेल्या िरांची आठिण दऊेन कैकेयीने भरिाला राज्य 

ि रामाला १४ िषे िनिास, ि िोही िाबडिोब, अशा मागण्या केल्या. भरिाला राज्य 

दणे्याचे दशरर्ाने िाबडिोब ि बेलाशक मा य केल!े कैकेयीच्या णपत्याला कदलेल े िचन 

त्याच्या स्मरणाि असणारच! िेव्हां ठरिल्या बेिाप्रमाणे िे डािलिा येि नाही अस े

कदसल्यािर त्याने रामाला बाजूस सारण्याचे लगेच मा य केले. मात्र रामाबद्दल कोणिीही 

िक्रार नसिाना िा त्याचा काही अपराध नसिाना त्याला िनिासाला पाठिणे त्याने मा य 

केले नाही. त्याने अनेक युणक्तिाद केले, कैकेयीच्या णिनिण्या केल्या पण कैकेयीला मरं्रेने 

दाखिून कदलेला धोका पक्का पटला होिा. िी ठाम राणहली. दशरर्ाचे युणक्तिाद अस े– 

१. रामाणशिाय भरि राज्य स्िीकारणारच नाही. 

२. जमलले्या राजे लोकांना, मंत्रयांना, जनिेला कसे सांगंू कीं कैकेयीच्या 

दबािामुळे मी रामाला िनिासाला पाठििो आह?े 

३. कौसल्या, सुणमत्रा, सीिा सिव द:ुणखि होिील. मी णजिंि राहणार नाही. 

४. िुला िरिाना मला कळले नाहीं कीं िंूच माझ्या मृत्यूला कारण होशील. 

५. रामाने िनिासाला जाण्याची आज्ञा मानली नाही िर मला आनंदच होईल 

पण िस ेहोणार नाही. 

६. रामाला राज्य दणे्याची घोषणा मी भर राज्यसभेि केली आह ेिी कशी 

मोडू?ं 



 

कैकेयीने फक्त येिढेच म्हटले कीं ’िुम्ही मोठे सत्यिादी ि दढृप्रणिज्ञ म्हणििा 

मग मी मागि असलेल ेिर कां दिे नाही?’ रामाला िनिासाला पाठिण्याचे कारण कैकेयीने 

सांणगिले नाही पण दशरर्ानेणह णिचारल े नाही! त्याला िे कळलेच असणार. त्याबद्दल 

कैकेयीचे शंकाणनरसन करण्याचा प्रयत्नणह दशरर्ाने केला नाही. दशरर् काकुळिीला येऊन 

’मी िुझे पाय धरिों’ असेणह म्हणाला पण अखेर कैकेयीने म्हटले कीं ’सत्याचे अनुकरण करा. 

मी माझे मागणे णत्रिार मागि आह ेआणण िे मानले नाही िर मी प्राणत्याग करीन’ बोलणेच 

खुंटल्यामुळे दशरर्ाने अखेर त्राग्याने म्हटल े कीं ’णििाहाचे िेळी धरलेला िुझा हाि मी 

सोडून दिेो आह.े िंू माझी कोणी नव्हसे. िंू िा भरि मला णिलांजणलही दऊंे नका!’  

दशरर् येिढ्या टोकाला जाऊन कठोर बोलल्यािरही कैकेयीने आपली मागणी 

सोडली नाही. 

सिव रात्र कैकेयीच्या णिनिण्या करण्याि गेली पण कैकेयीने आपल्या मागण्या 

मागे घेिल्या नाहीि. संपूणव नाइलाज झाल्यामुळे रात्र संपल्यािर दशरर्ाने रामाला 

बोलािण्याचे ठरिले. समुंत्र आल्यािर कैकेयीनेच त्याला पाठिून रामाला बोलािून घेिल.े 

िो आल्यािर दशरर्ाला काहीच बोलिेना िेव्हां कैकेयीनेच रामाला सांणगिले कीं ’िे िुला 

स्िि: सांगणार नाहीि पण िू िाबडिोब १४ िषांसाठी िनाि जायचे आहसे ि राज्य 

भरिाला णमळायचे आह.े’  रामाने िाबडिोब मा य केल ेि म्हटल े’मी िुझ्या आज्ञेनेच सिवस्ि 

त्यागीन मग राजाला कशाला त्रास कदलास?’ कैकेयीने त्यािर म्हटल ेकीं ’िंू खुषीने राज्य 

सोडून िनाि गेल्याणशिाय महाराज स्नान िा भोजन करणार नाहीि.’  

यापुढील प्रसंग आपणाला पररणचि आहिे. सीिा ि लक्ष्मण रामाबरोबर 

िनाि जाण्याचा आग्रह धरिाि ि राम िें मा य करिो. कौसल्या ि सुणमत्रा णिलाप करिाि. 

उर्ममळेचा अणजबाि उल्लखे कोठेच नाही! कौसल्यचे्या िोंडी येर्े एक उल्लखे येिो ’रामा िुझे 

उपनयन होऊन सिरा िषे झालीं’ यािरून यािेळी रामाचे िय २५ िषे ि सीिेचे २०-२१ 

िाटिे. उर्ममळा बहुधा सीिेपेिा र्ोडी लहान असािी िरी १८-१९ िषांची असणार, म्हणजे 

अजाण नव्ह.े मात्र लक्ष्मणासकट कोणीच णिला काही महत्ि कदले नाही. सासिांची सेिा 



करण्यासाठी णिला मागेच ठेिले! भरि-शत्रुघ्नांच्या बायका यािेळी निर यांबरोबर कैकय 

दशेालाच असणार. 

सुमंत्राने कैकेयीला समजािले कीं ’भरि राजा झाला िर आम्ही सिव रामाकड े

िनाि जाऊं’ कैकेयीिर पररणाम शू य. (समुंत्र खरेिर राजाचा ि राज्याचा सेिक, त्याला 

निीन राजा भरि याची सेिा करण ेहचे उणचि!) दशरर्ाने सुमतं्राला म्हटल े ’रामाबरोबर 

मोठी सेना ि धनिैभि पाठिा.’ कैकेयीने ठाम णिरोध केला. सुने सुने िभैिहीन राज्य णिला 

भरिासाठी नको होिे. णिने आग्रह धरला कीं ’पूिी इक्ष्िाकु घराण्यािील असमंज नािाच्या 

राजपुत्राला दगुुवणी णनघाल्यामुळे राज्याबाहरे घालिून कदल ेहोिे िस ेरामाला घालिा.’ 

’ही िुझी मूळची अट नव्हिी’ असे दशरर् म्हणाला पण कैकेयीने िेणह मानले 

नाही. णिने राम ि असमंज यांना एकाच पायरीला बसिल े याचा िणसष्ठासकट सिांनाच 

फार राग आला. सीिेने िल्कल ेनेसण्याची िेळ आली िेव्हा मात्र िणसष्ठाने ि दशरर्ाने ठाम 

णिरोध केला. दशरर् म्हणाला कीं ’सीिा माझ्या आज्ञेमुळे नव्ह ेिर स्िखुषीने िनाि जािे 

आह.े िेव्हां िी सिव िस्त्रालंकारांसकटच िनाि जाईल’. (सीिेला रामाने िल्कले नेसाियास 

णशकणिले अशी एक र्ाप आपले हरदास-पुराणणक मारिाि, त्यािं िथ्य नाहीं!) लक्ष्मणाने 

िल्कल ेनेसल्य़ाचा उल्लखे नाही. आपल्या आईला संभाळण्याची णपत्याला णिनंणि करून राम 

िनांि जाण्यास णनघाला. दशरर्ाने सुमंत्राला त्या णिघांना िनांि सोडून येण्यास सांणगिल.े  

या सिव प्रसंगांि, एकदां मंर्रेचा सल्ला पटल्यािर, कैकेयीने दाखिलेला 

मनाचा खंबीरपणा लिणीय आह.े 

सुमंत्र रर्ाि राम-लक्ष्मण-सीिा यांना घालनू णनघाला िो संध्याकाळी 

िमसािीरािर पोंचला. पाठोपाठ आलेल्या नगरिासीयांचा रामाला परि येण्याचा आग्रह 

चालूच होिा. पहाटे रामाने सुमंत्राला एकट्याला रर् घेऊन उत्तर कदशलेा पाठिले ि काही 

िेळाने दसुर या िाटेने परि येण्यास सांणगिल.े प्रजाजनांचा गैरसमज होऊन िे रर्ामागोमाग 

गेले ि रर् परि आल्यािर त्यांि बसून राम, लक्ष्मण, सीिा दणिण कदशेला िनाकड ेणनघाल.े 

दसुर या रात्रीपयंि रर् गंगािीराला पोंचला. गुहकाची भेट होऊन पुढील कदिशीं त्याने 

रामाला गंगापार केले. सुमंत्राची रर्ासह रामाबरोबर राहण्याची इच्छा होिी पण ’िंू परि 

गेल्याणशिाय कैकेयीची खात्री पटणार नाही’ अस ेसमजािून रामाने त्याला गंगािीरािरूनच 



परि पाठिल.े आिां णिघेंच िनांि राणहलीं. या िेळी प्रर्मच रामाने कैकेयीबद्दल कडिट 

शब्द उचारल ेि ’कैकेयी िुझ्या-माझ्या मािेला णिषही दईेल’ अशी भीणि लक्ष्मणापाशी व्यक्त 

केली. लक्ष्मणाने त्याला समजािले. 

रामाने गंगा कोठे खलाडंली? गंगा खलांडून िो गंगा-यमुनांच्या संगमाजिळ 

भरद्वाज मुनींच्या आश्रमाि पोचला अस े म्हटल े आह.े िेव्हा हा आश्रम (प्रयाग) 

अलाहाबादजिळ संगमापाशी यमुनेच्या उत्तरेला असला पाणहजे कारण यमुना खलांडललेी 

नव्हिी. आश्रम संगमाजिळ असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आह.े भरद्वाजांनी स्िागि करून यरे्ेच 

रहा असे म्हटल े पण हा प्रदशे अयोध्यचे्या जिळच िेव्हां िें न मानिां भरद्वाजांच्याच 

सल्ल्याने िेर्ून दहा कोस अंिरािर णचत्रकूट पिविािर जाण्याचे ठरले. दसुरे कदिशी 

भरद्वाजानी णचत्रकूटाला जाण्याचा मागव समजािून सांणगिला त्यांि यमुना खलांडण्यास 

सांणगिले. त्यािरून णचत्रकूट यमुनेच्या दणिणलेा पण जिळपासच होिा असा समज होिो. 

येर्पयंि रामाचा प्रिासमागव रामायणािरून बराचसा कळिो. यांनंिरचे प्रिासिणवन 

भौगोणलक दकृट्या धसूरच आह.े यमुना खलांडण्यासाठी सुकलले्या बांबूचंी नौका िा िराफा 

लक्ष्मणाने बनिला. त्या रात्री यमुनेच्या िीरािर राहून दसुर या कदिशी णचत्रकूटाला पोचले. 

िेर्े िाणल्मकीचा आश्रम होिा. त्याचे जिळच लक्ष्मणाने कुटी बनिली. येिढ्या प्रिासामध्य े

४-५ कदिस गेल.े भरि येऊन भेटेपयंि राम येर्चे राणहला. णचत्रकूट प्रयागपासून जिळच 

असािा अशी समजूि होिे. त्याबद्दल प्रत्यि पररणस्र्िी पुढे पाहू.ं 

रामाने णनरोप कदल्यािर सुमंत्र गुहकाजिळ, राम कदाणचि बोलािील या 

आशेने काही कदिस र्ाबंून राणहला होिा. राम भरद्वाज आश्रमाला पोचल्याची बािमी 

गुहकाच्या हरेांनी सांणगिल्यािर णनराश होऊन िो अयोध्येला परि गेला. िो रामाणशिायच 

परि आललेा पाहून राम खरेच िनाि गेला अशी खात्री होऊन दशरर् मरू्मच्छि झाला. मग 

’मला रामाकड े ने’ असे सुमंत्राला णिनिू लागला. राम िनाि जाऊन पांच रात्री उलटल्या 

असे यािळेी कौसल्या म्हणाली यािरून सुमतं्र गुहकापाशी एखददसुराच कदिस राणहला 

असािा. दशरर्, कौसल्या शोकम् झालीं. दशरर्ाने यािेळी श्रािणाची कर्ा सांगून 

त्याच्या णपत्याचा शाप मला भोििो आह ेअस ेम्हटल.े मात्र श्रािणाचा ज म िैश्य णपिा ि 

शूद्र मािा यांचेपासून असल्याचे दशरर् म्हणाला. हा खलुासा मुद्दाम करण्याचे कारण 

दशरर्ाला ब्रह्महत्येचे पािक लागललेे नव्हिे ह ेस्पष्ट करणे हचे असािे. त्यामुळे दशरर्ाचा 

गु हा र्ोडा सौम्य ठरला! णिलाप करीिच मध्यरात्री दशरर् मरण पािला. हा प्रसंग 

कौसल्यचे्या महालाि घडला ि सुणमत्राही िेर्ेच होिी पण कैकेयीचा उल्लेख नाही. 



कौसल्या, सुणमत्रा अधविट शदु्धीि होत्या त्याना दशरर् मले्याचे कळलणेह नाही. जणू िो 

बेिारशासारखा मरण पािला! कैकेयीला काहीच कळल ेनव्हिे. दसुरे कदिशी राण्या, मंत्री, 

िणसष्ठमुणन, प्रजाजन सिव शोकम् झाल.े एकणह पुत्र जिळ नसल्याने दशरर्ाचे शि िेलाने 

भरलेल्या द्रोणीि ठेिल.े (आजकाल मॉगवमध्य े ठेििाि िसे!). माकंडये ऋषीनी िणसष्ठाना 

म्हटल ेकी कोणाही राजिंशािील व्यक्तीला अणभषेक करा. िें न मानून िणसष्ठाने पांच दिू 

भरिाकड ेशीघ्र पाठिले.  

अयोध्येहून णनघालेल ेदिू ४-५ कदिसांि कैकय दशेाच्या राजधानीला पोंचले. 

त्यांच्या प्रिासमागावचे णिस्िृि िणवन केललेे आह.े प्रर्म माणलनी नदी ि नंिर 

हणस्िनापुरापाशी गंगा खलांडली, पांचाल ि कुरुजांगल दशे खलांडला असे म्हटले आह.े 

यमुना खलांडल्याचा उल्लेख नाही. यानंिर इिरणह नद्या, इिुमिी ि णिपाशा खलांडल्याचे 

िणवन आह ेि मग िे राजधानीला पोचले णिचे नाि णगररव्रज असे कदल ेआह.े महाभारिािणह 

एक णगररव्रज आह.े िी जरासंधाची राजधानी होिी. डोंगरांनी िेणष्टलेली म्हणून णिचे नाि 

णगररव्रज. पण महाभारिािील णगररव्रज म्हणजे पाटणा अशी माझी समजूि आह.े िें हें नव्ह.े 

गंगा सोडून इिर नद्यांचीं जुनी नािे पररणचि नसल्याने ह े केकय दशेािील णगररव्रज कोठे 

होिे त्याचा नीट उलगडा होि नाही. 

दिूांना आज्ञा होिी कीं भरिाला दशरर् मृत्यु पािल्याचें कळंू द्याियाचे नाहीं, 

लगेच अयोध्येला बोलािल े आह े एिढेच सांगाियाचे. णनरोप णमळाल्यािर णपिामहांची 

परिानगी घेऊन भरि लगेच मंत्रयांसह अयोध्यसे णनघाला. त्याचेबरोबर अनेक भेटी, संपणत्त 

ि सै य असल्यामुळे त्याला प्रिासाला िेळ लागला. शत्रुघ्न ि या दोघांच्या बायका बरोबर 

होत्या काय? खलुासा नाही. मुळाि त्या केकय दशेाला गेल्याचाच कोठे उल्लखे नाही पण 

ककत्येक िषे भरि आणण शत्रुघ्न केकय दशेालाच होिे िेव्हां सुरिािीला िे दोघे गेल ेिेव्हां त्या 

कदाणचि ियाने लहान असल्याने गेल्या नसल्या िरी पुढे केव्हां िरी गेल्याच असणार. एकूण 

रामायणाि त्या नगण्यच आहिे. या परिीच्या प्रिासाचेणह णिस्िृि िणवन आह.े मात्र 

त्यािरूनणह कैकेय दशे कोठे होिा त्याचा उलगडा होि नाही. अनेक नद्या खलांडून भरि 

यमुनेपाशी आला पण यमुना खलांडल्याचा उल्लखे नाही. नंिर िो गंगा ि गोमिी खलांडून 

अयोध्येला आला. केकय दशे यमुनेच्या पणश्चमलेा, दणिणेला कीं गंगायमुनांच्या मधल्या 

अंििेदीि ह े कळि नाही, कारण यमुना दो ही िेळा खलांडललेी नाही! िेव्हां यमुनेच्या 

पूिेलाच पण बराच उत्तर भागांि असािा एिढेच म्हणिा ं येईल. अयोध्येजिळ आल्यािर 



सिांना मागे ठेिून भरि एकटाच अयोध्येि णशरला. या प्रिासाला आठ कदिस लागले अस े

म्हटले आह.े भरि सरळ णपत्याच्या भिनाि गेला ि िेर्े णपिा नसल्यामळेु कैकेयीमािेच्या 

भिनाि णशरला. 

दशरर्ाचा मृत्य ुझाला ि एकणह पतु्र जिळ नसल्यामुळे त्याची उत्तरकक्रयाही 

झाली नव्हिी आणण त्यामुळे भरिाला िािडीने बोलािले होिे. पण त्याच्या येण्याची खबर 

मंत्रयांना िा िणसष्ठाला लगेच णमळण्याची कोणिीच व्यिस्र्ा केलेली नव्हिी असे कदसिे. ह े

जरा चमत्काररकच िाटिे. कोणालाही भरि आल्याची बािमी कळण्याआधी िो सरळ 

कैकेयीलाच भटेला. राम-लक्ष्मण-सीिा िनाि गेल्याची ि णपिा दशरर् मृत्यु पािल्याची 

हकीगि भरिाला मािेकडून कळली. कैकेयी-भरि संिादाबद्दल आपणाला माहीिच 

आह.ेत्यामुळे णलणहण्याची गरज नाही. यािेळीणह, ’दशरर्ाने पूिीच केकयनरेशाला कदलले्या 

िचनाप्रमाणे िुझाच राज्यािर हक्क होिा ि िोच मी माणगिला’ अस ेकैकेयी भरिाला म्हणि 

नाही. णिला त्या िचनाबद्दल माणहिीच नसािी असे स्पष्ट कदसिे. 

आईचा णध:कार करून भरि बाहरे पडला िो कौसल्यलेा भेटला. णिने झाल्या 

गोष्टीबद्दल भरिाला दोष कदला िो मात्र नाकारून ’मला काहीच माहीि नाही’  असे त्याने 

म्हटल.े रात्र होईपयंि इिर कोणीच भरिाला भटेले नाही. त्यामुळे िो आल्याचेणह कोणाला 

कळल ेनाही. दसुर या कदिशी दशरर्ाच्या प्रेिाचे दहन होऊन मग िेरा कदिस सिव उत्तरकक्रया 

झाली. दिू केकय दशेाला जाऊन मग भरि आला त्यांि १२-१३ कदिस गेले होिे. त्यामुळे 

दशरर्ाच्या मृत्यूनंिर २४-२५ कदिसांनी भरिाला राज्य स्िीकारण्याचा आग्रह सरुू झाला. 

त्याने ठाम नकार कदला. रामाला परि बोलािण्यासाठी स्िि:च त्याच्या भेटीला जाण्याचा 

बेि त्याने केला. भरि ससै य ि कुटंुबीय ि मतं्रयांसह जाणार असल्यामुळे अयोध्येपासून 

गंगाकाठापयंि निा रस्िा बनिला गेला! त्याचे खुलासेिार िणवन केल ेआह.े त्यासाठी ककिी 

कदिस लागल े िे सांणगिलेल े नाही. रामाने गंगा खलांडली त्यानंिर समुंत्र परि जाणे, 

दशरर्णनधन, दिूप्रिास, भरिप्रिास, उत्तरकक्रया, प्रिास ियारी ि भरिाचा गंगाकाठापयंि 

प्रिास यांि एक मणह याहून जास्ि काळ गेला अस े कदसिे. गंगाककनार यािर भरिही 

गुहकालाच भेटला. त्याला प्रर्म भरिाच्या हिूेबद्दल शंकाच आली. पण भरिाने त्याची 

खात्री पटिली. मग त्याने ५०० नौका जमिून सिव लिाजम्यासकट भरिाला गंगापार केल.े 

भरि प्रयागाि भारद्वाज आश्रमाि जाऊन त्याना भेटला. त्यानाणह प्रर्म भरिाच्या ससै य 

िनाि येण्याच्या हिूेबद्दल शंकाच िाटली. (एकटा लक्ष्मणच शकेंखोर नव्ह!े) मात्र नंिर 

भरिाच्या बोलण्यािरून खात्री पटून ’राम-लक्ष्मण-सीिा णचत्रकूटािर आहिे’ अशी माणहिी 



त्यानी भरिाला कदली. एक रात्र गंगािीरािर मुक्काम करून मग सिवजण णचत्रकूटाकड े

णनघाले. णचत्रकूट यमुनेच्या दणिणेला असिाना, भरिाने यमुना खलांडल्याचा उल्लखे नाही. 

णचत्रकूटाच्या उत्तरेला मंदाककनी नदी असल्याचे िणवन आह.े पण रामाने िा भरिाने 

मंदाककनी खलांडल्याचा उल्लखे नाही. ही मंदाककनी कोणिी?  णहमालयामध्ये अलकनंदा ि 

मंदाककनी या नद्या आहिे िी मंदाककनी अर्ाविच ही नव्ह.े इिरत्र िाचाियास णमळाले ि 

णिककमॅणपयािर एक नकाशा पहाियास णमळाला त्यािरून मध्यप्रदशेाि एक मंदाककनी 

नािाची नदी आह ेि िी अलाहाबादच्या िरच्या बाजूला काही अंिरािर यमुनेला णमळिे. 

णिच्या आ्ेयेला णचत्रकूट ह ेिीर्विेत्र आह ेि िे मंदाककनीच्या ककनारी आह.े त्यामुळे यमुना 

प्रयागपाशी खलांडली िर णचत्रकूटाच्या िाटेिर मंदाककनी खलांडािी लागणार नाही. 

रामायणाि णचत्रकूट प्रयागापासून दहा कोस दरू असल्याचे भरद्वाजानी रामाला म्हटल ेआह.े 

प्रत्यिाि णचत्रकूट प्रयागपासून १०० पेिा जास्ि मलै, जबलपूर-अलाहाबाद रेल्ि े

मागावपासून बांद्याकड ेजाणार या रेल्िेफाट्यािर कारिी नािाच्या स्टेशनच्या जिळ आह.े िेच 

रामाच्या िस्िीने पािन झालेल ेरामायणािील णचत्रकूट असे मानले जािे. िेव्हां भरद्वाजाने 

रामाला सांणगिलेल ेअंिर सपशेल चुकलेल ेहोिे असे म्हणािे लागिे.  

(या णचत्रकूटाबद्दल र्ोडी ऐणिहाणसक माणहिी सांगण्याचा मोह आिरि नाही. 

रघुनार्राि पशेव्याला बारभाईनी पदच्युि केले. त्याचा बाजीराि हा औरस पतु्र ि 

अमृिराि हा आधीचा दत्तक पतु्र. सिाईमाधिरािाच्या मृत्यूनंिर यांिील कोणालाच 

पेशिाई णमळू नये यासाठी नाना फडणणसाने नाना प्रयत्न केले. िरी अखरे बाजीरािच पेशिा 

झाला. अमृिराि त्याचा कारभारी झाला ि िो फार किवबगार आह ेअस ेइंग्रजांचे मि होिे. 

पण बेबनाि होऊन अखेर साणलना आठ लाखाची जहागीर दऊेन त्याला इंग्रजानी 

िाराणसीला पाठिले. िेर्ेच त्याची अखेर झाली. त्याचा पुत्र णिनायकराि जहागीर 

संभाळून होिा. िो नंिर णचत्रकूटाला गेला. त्याच्या संस्र्ानाला कारिी संस्र्ान म्हणि. 

१८५३ मध्य े िो िारला. १८५७ पयंि संस्र्ान चालले. बंडाि सामील असल्याचा खोटा 

आळ घेऊन इंग्रजांनी संस्र्ान खालसा केल ेि कारिीची प्रचंड प्रमाणािर लूट केली.) 

णचत्रकूटािर रामलक्ष्मणांना भरिाच्या सै याची चाहूल लागली िेव्हा 

रामाच्या सूचनेिरून लक्ष्मणाने झाडािर चढून पाणहले ि अयोध्येचे सै य अस ेखळ्खून, ’हा 

भरि आला आह.ेत्याचा हिुे काय?’ असा संशय व्यक्त करून त्याने रामाला सािध केले. 

रामाने मात्र, ’भरि मला णप्रय आह,े त्याला उगाच कठोर बोल ूनको’ अस ेत्याला बजािले. 

सै य ि इिरांना मागे ठेिून भरि एकटाच रामाचा आश्रम शोधि पुढे आला. िनाि 



कफरिाना िाट चुकू नय ेम्हणून लक्ष्मणाने झाडांना खुणसेाठी बांधलेली िस्त्र ेत्याला कदसली, 

त्यांच्या सहाय्याने िो रामाच्या पणवशालेि पोचला. िेर् े त्याला अनेक शस्त्रे ि धनुकय े

कदसली. 

राम-भरिभेटीबद्दल आपणाला सणिस्िर माणहिी आह.े ’िंू िनांि कां आला 

आहसे’ अस े णिचारल्यािर भरिाने दशरर् मृत्यु पािल्याचे सांणगिले. भरिाने रामाला 

अयोध्येला परिून राज्य स्िीकारण्यासाठी परोपरीने णिनिले. िणसष्ठानेणह कुलपरंपरा 

सांणगिली मात्र ’मला िनिास ि भरिाला राज्य या णपत्याच्या स्िच्छ आज्ञा आहिे ि त्या 

मी मोडणार नाही, आिा णपत्याच्या मृत्यूनंिर िर िनिास आटोपल्यािरणह अयोध्येस 

येण्यास माझ ेमन घेणार नाही’ असे राम म्हणाला. भरिाने ’णपत्याची चूक िंू दरुुस्ि कर, 

त्याला अंिकाळीं भ्रम झाला, मी ज्येष्ठ पतु्र नसिाना राज्य कस े स्िीकारंू?’ अस े अनेक 

युणक्तिाद केल्यािर यरे्े प्रर्मच रामाने, दशरर्ाने कैकेयीच्या णपत्याला णििाहसमयीं 

कदलेल्या िचनाचा उल्लखे केला. ही गोष्ट राम सोडून इिर कोणाला, िणसष्ठालाणह माहीि 

नव्हिी. रामाला कशी माहीि होिी?  कधीिरी दशरर्ाच्या िोंडूनच रामाला ही गोष्ट 

कळली असली पाणहजे. पण मग सत्यिचनी म्हटला जाणारा राम, णपत्याच्या इच्छेप्रमाण े

अणभषेक करून घेण्यास कसा ियार झाला होिा?  त्याने णपत्याला णिरोध केला नाही िा 

त्याच्याच िचनाची आठिणही करून कदली नाही. ’माझे मन बदलि नाही ि भरि दरू आह े

िोिरच िू अणभषेक करून घे, सांभाळून रहा, िुला धोका आह’े असें दशरर् म्हणाला िेव्हांही 

रामाने प्रणिकक्रया व्यक्त केली नाही. ह े सत्यिचनी ि भरिपे्रमी या रामाच्या लौकककाशी 

मुळीच सुसंगि नाही.  

रामाने भरिाची समजूि घािली. ’१४ िषे संपेपयंि मी परि येणार नाही ि 

राज्य िुलाच संभाळािे लागणार आह,े कौसल्या सुणमत्रा यांची काळजी घे,  कैकेयीलाही 

शासन करंू नको’’ िगैरे उपदशे केला. राम ऐकि नाही असे पाहून ऋषींनी भरिाला परि 

कफरण्यास सांणगिल.े नाइलाजाने रामाच्या पादकुा घेऊन भरि परि णनघाला. ’मीणह १४ 

िषे राजधानी बाहरेच राहीन ि पादकुांच्या आधारे राज्य साभंाळीन, १४ िषे पणूव होिांच 

िुम्ही कदसलां नाहीं िर प्राणत्याग करीन’ अस ेरामाला म्हणाला. 



या सिव प्रसंगांि भरिाचे र्ोर मन फारच उठून कदसिे. आपल्याला राज्य 

णमळण्याि मोठा अ याय झालेला नाही ह ेकदसल्यािरही त्याने राज्याचा लोभ केला नाही. 

रामाने भरिाला िडील भाऊ या नात्याने उपदशे करण े िगैरे ठीक आह े पण एक गोष्ट 

णिसरून चालणार नाही कीं राम भरिापेिां कांही िासांनीच मोठा होिा! िेव्हां िारिम्य 

सोडून चालणार नाही. मुळाि रामाने णपत्याच्या इच्छेप्रमाणे राज्य स्िीकारण्याचे ठरिले 

होिे पण कैकेयीने दशरर्ाला कोंडींि पकडल्याचे  कदसल्यािर त्याने णपत्याची सुटका केली ि 

एकदां आपला राज्यािर हक्क नाही ह ेमा य केल्यािर मात्र िो ठाम राणहला ह ेखरे. 

भरि णनराश होऊन अयोध्येला परि णनघाला. त्याच्या परिीच्या प्रिासाच्या 

िणवनांि मंदाककनी खलांडल्याचा उल्लेख आह े पण यमुना खलांडल्याचा मात्र नाहीं! 

त्याणशिाय िो भरद्वाजाच्या आश्रमाि पोचला कसा? येर्े नद्या खलाडंण्याच्या िणवनाि 

र्ोडी णिसंगणि कदसिे. िेर्ून पुढे अयोध्येच्या िाटेिर गंगा खलांडल्याचा मात्र उल्लखे आह!े 

भरिाला अयोध्या भकास कदसली आणण िेर् ेन र्ांबिां िो पूिेकड ेनंकदग्रामाला पोचला. ह े

अर्ाविच ममिा बानजीमुळे गाजलले े नंकदग्राम नव्ह.े िे दरू गंगेच्या मुखाशी आह.े 

रामायणािील नंकदग्राम अयोध्येच्या जिळच होिे. त्यामुळे िेर् ेराहून भरिाने १४ िषे राज्य 

चालिले. यानंिर रामायणाच्या जिळजिळ अखेरीपयंि भरिाचा उल्लखे येि नाही. 

सीिाहरणाचा िृत्ता ि त्याचेपयंि पोचलाच नाही त्यामुळे रामाच्या मदिीला अयोध्येचे 

सै य धािून गेले नाहीं.  

यानंिर राम णचत्रकूट सोडून पुढे गेला. मात्र णचत्रकूटािर ककिी काळ राणहला 

याचा स्पष्ट उल्लखे नाहीं पण दीघवकाळ राणहला असेणह म्हटलले ेनाही. खदु्द णचत्रकूट िीर्ावि 

मात्र रामाने िनिासाचा बराचसा काळ िेर्े काढला अशी ठाम समजूि आह,े िी खरी कदसि 

नाही. भरि गेल्यानंिर अनेक ऋणष णचत्रकूट सोडून चालले असे रामाला कदसल.े रामाच्या 

णचत्रकूटािर राहण्य़ामुळे आपल्यामागे रािसांचा ससेणमरा लागेल अशी त्यांना बहुधा धास्िी 

िाटि असािी. रािणाचा भाऊ खर रािस याने ’जनस्र्ाना’िून सिव िापसांना घालिून 

लािल ेहोिे अस ेम्हटल ेआह ेपण ह ेजनस्र्ान कोठे होिे याचा उल्लखे नाही. पत्नीसह राम 

णचत्रकूटािरच राणहला िर धोका असल्यामुळे मुख्य िापसी णनघून गेल े त्याना राम र्ोपिू 

शकला नाही. ज्यांचा रामािर णिश्वास होिा िे राणहले. रामानेणह णिचार केला कीं येर्ेच 

राणहलो िर मािा, भरि, अयोध्यािासीयांच्या आठिणी येिच राहिील. भरिाच्या ससै य 

मुक्कामामुळे या मुलखाचीणह फार हाणन झाली आह ेिेव्हां आपणही णचत्रकूट सोडून जािे. ह े

रामायणािील स्पष्ट उल्लेख अस ेणनणश्चिच दशवििाि कीं भरि गेल्यािर पािसाळ्यापूिीच 

राम णचत्रकूट सोडून गेला. अकरा िषे खासच राणहला नाही जसे णचत्रकूटाि मानले जािे!  



रामायण पुढे म्हणिे कीं णचत्रकूटािरून राम णनघाला िो अणत्र ऋषींच्या 

आश्रमाला पोचला. कोणत्या मागावने िा ककिी प्रिास करून पोचला ह ेकाहीच सांणगिलेल े

नाहीं. अणत्रऋषीनीं रामाचा सत्कार केला उपदशे केला. अनुसूयेने सीिेकडून सिव हकीगि 

समजािून घेिली. यरे्े सीिेने णिला सांणगिलेल्या पूिेणिहासांिणह कांही णिसंगणि कदसिाि. 

सीिा म्हणाली ’मी णििाहयोग्य झाले म्हणून णपत्याने माझे स्ियंिर मांडले. णशिधनुकय सज्ज 

करण्याचा पण होिा. कोणाही राजाला धनुकय पेलल ेनाही ि िे सारे परि गेले. त्यानंिर 

दीघव काळाने  रामलक्ष्मण णमणर्ललेा आले.’ राम णमणर्लेला आला िेव्हां जेमिेम १६ िषांचा 

होिा. ि लगेच त्याचा ि सीिेचा णििाह झाला िेव्हां त्यािेळी सीिाणह फारिर १२-१३ 

िषांची असणार! मग णिचे पूिीचे स्ियंिर दीघव काळापूिी जनकाने कस े योजल े असेल? 

िेव्हां िर िी अगदींच बाणलका असणार, णििाहयोग्य खासच नसणार!  

अणत्रऋषींचा णनरोप घऊेन राम णनघाला िो पढुे गेला िो मलुूख ’रािसांचा 

उपद्रि होणारा’ असा िर्मणला आह.े मात्र पुढील प्रिासाचे िणवन िा भौगोणलक संदभव मुळीच 

सांणगिलेल ेनाहीि.  

येर्े अयोध्याकांड संपले. रामाच्या यापुढील प्रिासाचा णिचार पढुील 

कांडांच्या संदभांि कराियाचा आह.े भौगोणलक संदभांच्या बाबि आणखी एका गोष्टीचा 

उल्लखे करून णिषय सपंिंू. णजला सध्या अयोध्या म्हणिाि िीच रामायणािील अयोध्या 

काय? अशीणह एक शकंा घेिली जािे! िाचनाि आलेल्या एका अभ्यासपूणव पुस्िकांि 

उत्तरकांडािील एका श्लोकाचा संदभव दऊेन लेखकाने म्हटल ेआह ेकीं अयोध्येपाशीं शरयू नदी 

ही पणश्चमिाणहनी असल्याचे रामाने सीिेला (पुकपकणिमानािून) दाखिल.े प्रत्यिाि 

अयोध्येपाशी शरय ूदणिणिाणहनी ि अयोध्यचे्या पणश्चमेस आह!े लखेकाने अस ेदाखिून कदल े

आह े कीं शरय ू णहमालयभागाि प्रर्म पणश्चमिाणहनी असून मग िी एका ष्खडीिून खाली 

मैदानी भागाि उिरिे. मग रामायणािील अयोध्या णहमालयाि शरयूच्या पणश्चमिाणहनी 

भागाच्या काठािर होिी कीं काय?  

अयोध्याकांडािील रामकर्ा मुख्यत्ि ेआपल्या मनािील रामकर्ेशी जिळपास 

जुळणारी आह.े मात्र काही घटनांिर, भौगोणलक ि कालिाचक संदभांिर ि व्यणक्तमत्त्िांिर 

मूळ रामाय़ण णचककत्सकपणे िाचल ेअसिां कांही निीन प्रकाश जरूर पडिो ि शंकास्र्ळे 

नजरेला येिाि. त्यांचे र्ोडफेार दशवन घडिण्याचा माझा हिुे साध्य झाला असािा अस े

िाटिे. 



 

  



अरण्यकांड 

 

 

अणत्रऋषींच्या भेटीपाशी अयोध्याकांड संपल ेहोिे. अरण्यकांडामध्य ेरामाचा 

िेर्ून पुढला िनािील प्रिास िर्मणला असून सीिाहरणापयंि त्याचा णिस्िार आह.े 

अणत्रऋषींच्या भेटीनंिर राम-लक्ष्मण-सीिा दडंकारण्याि गेले. रािसांचा उपद्रि असलले्या 

प्रदशेाि िे बराच काळ कफरि राणहल े अस े म्हटल े आह.े अनेक मनुींना भेटल े सिांनी 

रािसांच्या उपद्रिाबद्दल िक्रारी करून िंू आमचे रिण कर अस े म्हटले. रामाने िे मा य 

केले. ह ेमुनीना सिािणारे, नरभिक, यज्ञाचा णिध्िंस करणारे (मानि)समाज म्हणजे रािस 

ही एक िेगळीच जमाि म्हटली पाणहजे. रािणालाणह रािस म्हटल ेआह ेपण रािण स्िि: 

सुसंस्कृि, यज्ञप्रेमी ि णिद्वान, त्याचे अनेक मंत्री ि प्रजाजनणह यज्ञ करणारे असे पुढे िणवन 

केले आह े त्यांचे या जमािीशी काही नािे मानिा येणार नाही. मात्र ही नरभिक जमाि 

रािणाच्या अंककि होिी अस े कदसिे ि त्यांची लंकेिणह िसिी असािी कारण रािणाच्या 

सै याि त्यांचा समािेश होिा. 

रामाची गाठ णिराध नािाच्या रािसाशी पडली. कोणत्याही शस्त्राने न 

मरण्याचा िर त्याला ब्रह्मदिेाने कदला होिा! िो रामाशी बोलला! कोणत्या भाषेि िे 

सांणगिलेल े नाही. आपल्या िराची माणहिी त्यानेच रामाला कदली. महत्प्रयासाने राम-

लक्ष्मणांनी त्याला मारल,े कस ेिर, एक मोठा खड्डा करून, अधवमलेा झाल्यािर त्याला गाडून 

टाकल.े अनपेणिि अडचणीिर युक्तीने माि केली. नरभिक रािस ि राम यांचा प्रत्यि 

संग्राम मात्र, दसुरा एकणह, पंचिटीला जाईपयंि िर्मणलेला नाही. णिराधिधानंिर राम 

शरभंग मुनीच्या आश्रमास गेला. त्यानंिर पु हा अनेक मुनींनी रािसांपासून रिण 

करण्याची णिनंणि केली ि रामाने िी मा य केली. मुनीनी केलेल्या रािसाचं्या 

अत्याचारांच्या िणवनाि िंुगभद्रा नदी ि जिळचे पंपासरोिर, िसेच मंदाककनी नदी ि 

णचत्रकूट या दो हीचा उल्लेख आह.े म्हणजे हा सिवच मुलखू रािसांच्या उपद्रिाने ग्रस्ि होिा. 

राम मुनीना म्हणाला कीं रािसांच्या शासनासाठीच णपत्याच्या आज्ञेने मी िनाि आलो आह.े 

मात्र दशरर्ाने रामाला असा काही आदशे कदललेा नव्हिा!  



यानंिर ह े मुणनगण ि राम-लक्ष्मण सुिीक्ष्ण मुनीच्या आश्रमाला ’दरु्डी 

िाहणार या नद्या’ पार करून गेले. कोणत्या नद्या ह े सांणगिलेल े नसल्याने सुिीक्ष्णाचा हा 

आश्रम कोठे होिा ि राम णचत्रकूटापासून ककिी दरू िा ककिी दणिणेला आला होिा ह ेकळि 

नाही. ’माझ्या णनिासासाठी मी कोठे कुटी बांधािी’ अस े रामाने सुिीक्ष्णाला णिचारल.े 

णचत्रकूट सोडल्यापासून हा िेळपयंि रामाने कोठेच कुटी बांधलेली नव्हिी. सुिीक्ष्णाने 

म्हटल ेकीं हा माझा आश्रमच िुमच्या णनिासाला योग्य आह.े पण रामाने िे मानल ेनाही. 

एक रात्रच मकु्काम करून राम णनघाला िेव्हा सिुीक्ष्णाने म्हटले कीं दडंकारण्यािील मुनींचे 

आश्रम पहाि कफरा ि नंिर पु हा यरे्े या. 

रामाने मुनींना रािसापंासून सरंिण करण्याचे आश्वासन कदल े होिे,पण 

सीिेने निव्या सगावि असे म्हटले कीं ’आपण िनाि असिाना मुणनिृत्तीने रहाि,े िात्रधमावने 

िागंू नय,े प्राण्यांची ष्हसा करू नये ि रािसाशंीणह अकारण िरै धरंू नये. अयोध्येस परि 

गेल्यािर मग िात्रधमावचे पालन करािे!’ मात्र रामाने हा सल्ला मानला नाही ि रािसांचे 

पाररपत्य करण ेह ेमाझे काम आह ेअस ेबजािल.े प्रत्यिाि मात्र णिराध सोडून इिर कोणाही 

रािसाशी रामाचे यदु्ध झालेल ेनाही! णिराधाने स्िि:च राम-लक्ष्मणांिर हल्ला केला होिा, 

मुनीना त्रास कदला म्हणनू त्याचे पाररपत्य केल ेनव्हिेच.  

रामाचा प्रिास चालूच होिा. िाटेि लागलेल्या पचंाप्सर नािाच्या सरोिराचे 

िणवन सगव ११ मध्य ेयेिे पण स्र्ळाचे भौगोणलक संदभव नाहीि त्यामुळे राम कोठिर पोचला 

होिा याचा उलगडा होि नाही. यानंिर रामाने णनरणनराळ्या मुनींच्या आश्रमांि णनिास 

करीि दहा िषे काढली असा स्पष्ट उल्लखे आह.े णचत्रकूट सोडल्यापासून आिापयंि रामाने 

कुटी बांधून कोठेणह िास्िव्य केललेेच नाही! चौदा िषांपैकी ३-४ मणहन ेणचत्रकूटािर राहून 

त्यानंिर दीघवकाळ प्रिासाि ि णनरणनराळ्या मुनींच्या आश्रमांि व्यिीि झाला. णिराध 

सोडून एकाही रािसाशी युद्ध झाल ेनाही. णनव्िळ रामाच्या िािरामुळे रािसांचा उपद्रि 

शमला होिा असे म्हणािे लागिे. या दीघव प्रिासानंिर राम पु हा सुिीक्ष्णाच्या आश्रमाला 

आला ि त्यांचा सुिीक्ष्णाने स मान केला.  

मग रामाला अगस्त्य ऋषींना भेटण्याची इच्छा झाली ि सुिीक्ष्णानेणह दजुोरा 

दऊेन जिळच चार योजनांिरील अगस्त्याच्या आश्रमाचा रस्िा सांणगिला. िाटेिील 

अगस्त्याच्या भािालाणह भेट दऊेन राम अगस्त्य मुनीना भेटला. अगस्त्यांनी रामाला अनेक 

आयुधे कदलीं. रामाने अगस्त्यांना णिचारले कीं मी कोठे कुटी बांधािी? अगस्त्यांच्या 



आश्रमस्र्ळाचे भौगोणलक संदभव नाहीि पण त्याने रामाला सुचिल ेकीं दोन योजनांिरील 

पंचिटी ह ेस्र्ळ िुमच्या णनिासासाठी योग्य. यरे्े मात्र ’गोदािरीिीराजिळील’ असा स्पष्ट 

भौगोणलक संदभव प्रर्मच णमळिो. सध्याच्या पंचिटीचे गोदासाणन्नध्य पाहिां िीच 

रामायणािील पंचिटी मानिां येिे. णचत्रकूट िे पंचिटी एिढे दीघव अिंर रामाने ११-१२ 

िषे प्रिासाि काटले असे कदसिे मात्र प्रिास मागव कळि नाही. पुढे इणिहासकाळाि 

उत्तरेकडून दणिणेि यणे्याचा मागव बर हाणपुरािरून खानदशेािून (मोगलकाळी) िा 

राजस्र्ान, सौराष्ट्र गुजराि असा अस.े राम मध्य्भारिािून ष्िध्य-सािपुडा खलांडून आला 

असािा.  

पंचिटीच्या िाटेिर जटायु भेटला, मनुकयिाणीने बोलला ि मीणह िुमच्या 

आश्रयाने राहीन असे म्हणाला. िेव्हा ही एक आय़ांशी मैत्रीने िागणारी मानिांचीच जमाि 

म्हटली पाणहजे. 

पंचिटीिर लक्ष्मणाने कुटी बांधली. णचत्रकूटािरणह त्यानेच बांधली होिी. सेिू 

बांधायला राम इंणजणनअर होिा का असा प्रश्न हल्ली केला गेला. कुटी बांधणारा लक्ष्मण 

बहुधा इंणजणनअर असािा ! पंचिटीिरणह रामाचे िास्िव्य ३-४ मणहनेच झाले. 

पंचिटीि रामाचे िास्िव्य फारस ेझाल ेनाही. पचंिटीि रहाियास आल ेिेव्हां 

शरद ऋिु चाल ूहोिा असा स्पष्ट उल्लेख केललेा आह.े त्यानंिर हमेंि ि णशणशर ह ेदोनच 

ऋिु राम-लक्ष्मण-सीिा यांचे पंचिटीि िास्िव्य झाले. रािणाने सीिेचे हरण केल े िेव्हां 

णशणशर संपि आला होिा कारण नंिर राम-लक्ष्मण िनाि भटकि असिाना हा िसंि ऋिु 

चालू आह े अस े राम िारंिार म्हणिो ि िसिंाच्या शोभेचे िणवन करिो. पद्मपुराणाि 

सीिाहरणाची णिणर् माघ ि. अष्टमी अशी कदली आह.े हा उल्लेख रामायणाच्या 

भाषांिरािणह आह.े िेव्हा णशणशर अधाव सपंला होिा याला दजुोरा णमळिो.  

णचत्रकूट ि पंचिटी दो ही रठकाणी रामाचे िास्िव्य अल्पकाळच झाल े ह े

स्िच्छ असूनणह णचत्रकूटाि समजूि आह ेकीं रामाचे णचत्रकूटाि दीघवकाळ िास्िव्य झाल ेि 

महाराष्ट्राि समजूि आह े की पंचिटी ह े रामाचे िनिासािील प्रमुख िास्िव्यस्र्ळ! 

णचत्रकूटापासून पंचिटीपयंि रामाचा प्रिास दीघवकाळ ि अज्ञाि मागावने झाला. अनेक नद्या, 

ष्िध्य ि सािपुडा खलाडंािे लागल ेअसणार. अजूनणह हा भाग दगुवम आह े ि आकदिासी 

िसिीचा आह.े या आकदिासी समाजांमध्ये रामाच्या प्रिासमागव ि िास्िव्याबाबि असलेल्या 

समजुिींचे संकलन ि अभ्यास केला िर कदाणचि रामाच्या प्रिासमागाविर काही प्रकाश 

पडले. असा कांही अभ्यास िा संशोधन झाल े असल्यास माहीि नाही. या संदभावि, डॉ. 



सांकणलया नािाच्या पुराित्त्ििेत्याच्या मिे राम ष्िध्य खलांडून दणिणिे आलाच नाही ि 

रामायणािील लंका म्हणजे श्रीलंका नव्हचे असे िाचलेले स्मरिे. याला मखु्य आधार म्हणजे, 

सालििृ दणिण भारिाि िंुगभद्रा पररसराि, जेर्े ककष्ककधा होिी अस ेिणवनािरून कदसिे, 

िेर्े आढळि नाहीि, याउलट, मध्यभारिाि, सािपुड्याच्या उत्तरेला मुबलक होिे. 

नेपानगरची  यूजष्प्रट फॅक्टरी सालाइ झाडांपासून कागद बनिण्यासाठी बांधली गेली. 

(गेल्या काही िषावि मात्र या सलाई िृिांची िारेमाप िोड झाली आह.े) डॉ. सांकणलयांपाशी 

इिरणह अनेक आधार असिीलच. त्यांचे मि खरे असले िर मग पंचिटी (गोदािरी िीरी 

म्हटललेी)ि जनस्र्ान महाराष्ट्राि नव्ह ेिर कोठे होिीं? खरे खोटे ’राम जाणे!’ 

राम-लक्ष्मण-सीिा पंचिटीि राहू लागल्यािर घडललेा महत्िाचा प्रसंग 

म्हणजे शूपवणखेच्या भटेीचा. हा िेळपयंि णिराध सोडून इिर कोणाही नरभिक रािसाशी 

िा रािणाच्या अनुयायाशी रामाची भेट िा झगडा झालेला नव्हिा. रािणपिाचा एक खर 

नािाचा प्रमुख िीर, शूपवणखेचा भाऊ ि रािणाचाणह भाउबंद, मोठ्या सै यबळासह 

पंचिटीजिळच जनस्र्ानाि राहि होिा. त्याला राम-लक्ष्मण पंचिटीि आल्याचे माहीि 

नव्हिे, पण साणन्नध्यामळेु सघंषव केव्हािरी अटळ होिा. खराच्या सै याि धनुकयबाणाने 

लढणारे िीर र्ोडसेेच होिे. इिर सिव सै य हािाने चालिण्याच्या िा फेकून मारण्याच्या 

शस्त्रांनी लढणारे होिे अस े पुढील समरप्रसंगाच्या िणवनािरून कदसिे. ह े सिव स्र्ाणयक 

नरभिक जमािींची असािे.  

राम कदसल्यािर शूपवणखेने त्याची अणभलाषा व्यक्त केली. राम-लक्ष्मणांनी 

णिची टिाळी केली. णिला रािसी म्हटल ेआह ेि णिद्रपू असे िणवन केल ेआह ेिसेच ’सुंदर’ 

असेणह म्हटले आह.े िी रािणाची बहीण, म्हणजे नरभिक जमािीची खासच नव्हिी. 

त्यामुळे णिचे णिद्रपू असे िणवन णिला रािसी म्हणण्याशी णनगणडि आह.े रािण ि त्याचे 

कुटंुब ि प्रमखु मंत्री, ह ेयज्ञसंस्कृणि मानणारे होिे. यज्ञांचा णिध्िसं करणार यांपैकी नव्हिे. 

त्यांचा राम प्रणिणनणधत्ि करणार या आयवकुळांशी दीघवकाळाचा िैरभाि कां होिा? सत्तास्पधाव 

ह े एकच कारण होिे काय? आयावििाविील िणत्रयकुळांशी िैर होिे म्हणून िर रािण 

लंकेमध्य ेसुरणिि राजधानी बनिून राज्य करि होिा काय? ह ेएक न उलगडलेल ेकोड ेआह.े 

काही िेळ शूपवणखेची टिाळी केल्यािर राम-लक्ष्मणानी णिला समजािून परि 

पाठिण्याऐिजी णिला णिद्रपू केल ेयाला खरे िर काही सबळ कारण नव्हिे. ह ेमदु्दाम खुसपट 



काढल्यासारखेच िाटिे! जणू राम-लक्ष्मणाना आिा, रािणाबरोबर अद्याप न घडललेा, 

संघषव हिाच होिा. 

शूपवणखेच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी खर, दषूण, णत्रणशरा ह ेिीन िीर 

ि जनस्र्ानािील त्यांची मोठी सेना चालून आली. त्या सै याि ह ेिीन िीरच धनुकय-बाणाने 

लढणारे होिे, इिर सिव हािाने चालिण्याच्या िा फेकून मारण्याच्या शस्त्राने लढणारे होिे. 

ह े जनस्र्ान पंचिटीच्या जिळपासच होिे ि स्र्ाणनक नरभिक लोकाचं्या सहायाने येर् े

रािणाने आपले ठाणे िसिले होिे असे म्हणािे लागिे. अद्याप त्यांचा आयावििाविील कोणा 

राजाशी संघषव झालेला िर्मणललेा नाही. पण संभाव्य संघषावची ही रािणाची पूिवियारी 

कदसिे. 

लक्ष्मणाला सीिेच्या संरिणासाठी ठेिून रामाने एकट्यानेच त्याना िोंड कदले. 

युद्धाचे खलुासेिार िणवन िाचाियास णमळिे. सिव सै य मारले जाऊन एकटा खर उरला ि 

िोही अखेर मारला गेला. रामाने एकणह ’अस्त्र’ िापरल्याचा उल्लखे नाही. फक्त धनुकयबाण 

िापरून ककिीणह पराक्रमी धनुधवर असला िरी ककिी सै य मारू शकेल? महाभारिाि सिव 

धनुधवर मोठ्या सै याणिरुद्ध अस्त्रांचा सरावस िापर करिाि. िेव्हा खराचे सै य १४,००० 

होिे ही अणिशयोणक्त म्हटली पाणहजे. यदु्ध संपल्यािर लक्ष्मण ि सीिा गुहिूेन बाहरे आलीं ि 

रामाला फारशा जखमा झालेल्या नाहीि असे पाहून आनंकदि झालीं.  

खराचा ससै य नाश झाल्याचे िृत्त अकंपन नािाच्या िांचलेल्या सैणनकाने 

रािणाला सांणगिले. रामाच्या बळाचे ि युद्धकौशल्याचे त्याने िणवन केले. ’रामाला युद्धाि 

हरिणे सोपे नाही िेव्हा सीिेला पळिून आणलीस िर राम णिरहानेच मरेल’ अस े त्याने 

रािणाला सुचिल.े हा सीिाहरणाबाबि पणहला उल्लखे आह.े हा रािणाचा स्िि:चा मूळ 

बेि नाही. मात्र रािणाला हा सल्ला पटला ि िो एकटाच णनघाला ि मारीचाच्या आश्रमाि 

जाऊन त्याला भेटला. जनस्र्ानािून रािणाचे ठाणे उठल्यामुळे काहीिरी केल ेपाणहजे अस े

त्याला जाणिले. ही रािण-मारीच यांची पणहली भटे. णिच्याबद्दल आपण िाचलेले नसिे! 

मारीच हा िाटकेचा पुत्र असल्यामुळे मदि करील अशी रािणाची साहणजकच अपेिा होिी. 

हा मारीचाचा आश्रम कोठे होिा याचा काही खलुासा नाही. 

मात्र यािेळी मारीचाने रािणाला म्हटल,े ’सीिेच्या हरणाचा सल्ला िुला 

दणेारा िुझा शत्रूच म्हटला पाणहजे. रामाच्या िंू िाटेस जाऊं नको िे िुला झेपणार नाहीं. िंू 



लंकेि सुखाने राज्य कर ि रामाला पंचिटीि सखुाने राहूदं!े’ निल म्हणजे रािणाने हा सल्ला 

मानला ि िो लंकेला परि गेला! 

यानंिर खराचा ससै य नाश झाल्यामुळे फार उणद्व् झालेली शूपवणखा स्िि:च 

रािणाकड े गेली. स्िि:चा झाललेा अपमान णिने रािणाला सांणगिला ि त्याला फटकारले 

कीं ’जनस्र्ानािील िुझी सत्ता रामाने उखडून टाकली याचा िुला पत्ता नाही काय?’ 

णिच्याकडून सिव हकीगि ऐकून रािण ष्चिािुर झाला. शूपवणखेने राम-लक्ष्मण-सीिा यांचे 

बळ ि सवदयव याचे िणवन रािणाला ऐकिल.े मी सीिेला िुझ्यासाठी घऊेन येण्याचा प्रयत्न 

करि होिे म्हणून मला लक्ष्मणाने णिरूप केले असे खोटेच सांणगिल.े ’सीिेला िंू पळिून 

आण’ असे णिने सुचिल े नाही. रािणाने स्िि:च मंणत्रगणांशी बोलणे करून सीिेचे हरण 

करण्याचा बेि नक्की केला.  

रािण रर्ािून समुद्रककनार यापयंि आला ि मग णिमानाने भारिाि येऊन 

पु हा मारीचाला भटेला. णिमानाचा उल्लेख आह ेपण िणवन नाही. णिमान म्हणजे काय ह े

गूढच आह.े रािणाने पु हा मारीचाला खर-दषूणांचा ससै य नाश झाल्याचे सांगून रामाने 

दडंकारण्याचे अभयारण्य केले आह ेअस े म्हटल.े रामाला त्याच्या णपत्याने क्रोधाने पत्नीसह 

घराबाहरे काढल ेआह ेअसेणह म्हटल ेि सीिेला पळिून आणण्याचा बेि सांगून मारीचाचे 

सहाय्य माणगिल.े िे ऐकून मारीचाचा भयाने र्रकाप झाला. त्याला रामाच्या पराक्रमाचे 

दशवन घडलले ेहोिे. त्याने रािणाला पु हापु हा णिनिले कीं ’िंू हा बेि मनाि आणू नको, 

रामाने णपिृिचनाचा मान राखण्यासाठी िनिास पत्करला आह.े त्याच्याशी िैर धरू नको. 

िुला िे झेपणार नाही. िंू णबभीषणाचा सल्ला घे. णिश्वाणमत्राच्या सांगण्यािरून राम 

बालियािच आमच्या पाररपत्यासाठी आला िेव्हा आमचा सिवनाश झाला. माझा जीि 

कसाबसा िांचला. हल्लीच पु हा मृगरूपाने दोन णमत्रांबरोबर दडंकारण्याि गेलो असिां 

रामाच्या बाणाने मरिांमरिां िांचलों, माझे णमत्र मेल.े त्यामुळे मला रामाची फार भीणि 

िाटिे. एकिर िंू सरळ रामाशीं यदु्ध कर ककिा सिव णिसरून लंकेि सुखाने रहा. खराने 

रामािर आक्रमण केल ेि रामाने त्याला यदु्धाि मारल ेयांि त्याचा काय दोष? त्याच्याशी 

िैर धरू नको’. मारीचाने पु हापु हा णहिाचा सल्ला कदला पण रािणाने िो मानला नाही. 

रािणाने मारीचाला म्हटल े ’मी िुझा सल्ला फक्त माझ्या बेिाि काय 

कमीजास्ि करािे एिढ्यापुरिाच णिचारला ि मदि माणगिली, िुझी परिानगी माणगिली 



नाही. बुणद्धमान मतं्री राजाने णिचारल्यािरच आपला णिचार नम्रपणे, हाि जोडून सांगिो! 

िंू मृगरूपाने राम-लक्ष्मणाना दरू ने, मग मी सीिेला पळिून नेईन. मग िंू कुठेही जाऊं 

शकिोस. िुला अधे राज्य दईेन पण िू णिरोध केलास िर जबरदस्िीने िुझ्याकडून ह ेकरून 

घेईनच नाहीिर िुला मारून टाकीन.’ मारीचाने प्रणिकूल णिचार पु हापु हा ऐकिल े पण 

रािण मानेचना िेव्हां नाइलाजाने ’िुझ्या हािून मरण्यापेिा ं रामाचे हािून मरण आलले े

बरे’ असे म्हणून कबुली कदली. मारीचाबद्दलच्या आपल्या पूिवकल्पनांपेिा ंत्याचे ििवन िेगळे 

िर्मणले आह.े 

बेि ठरल्यािर दोघेणह लगेच आकाशमागावने जाणार या रर्ाने णनघाले. 

त्यालाच पुढे ’णिमानाकार रर्’ असेणह म्हटले आह.े त्यामुळे खूप िेगाने प्रिास करंू शकणारा 

रर् एिढाच ’णिमाना’चा अर्व अणभप्रेि असािा असे िाटिे. ह ेणिमान सीिाहरणाच्या िेळी 

जटायुकडून नष्ट झाले असे पुढे िणवन आह.े त्या अर्ी ह े ’पुकपक’ णिमान नव्ह.े िें लंकेि 

सुखरूप होिे. पंचिटीला पोंचल्यािर मारीचाने लगेच मृगरूप धारण केले. पुढचा कर्ाभाग 

आपणास पररणचि आह े िसाच जिळपास रामायणाि आह.े लक्ष्मणाने ’हा मृग म्हणजे 

मारीच असािा’ असा सशंय व्यक्त केला िेव्हां रामाने म्हटले, ’हा मृग असेल िर सीिेला हि े

असलले ेसो याचे कािड ेणमळेल आणण हा मारीच असले िर याला मारलेच पाणहजे कारण 

याने असेच फसिून इिर णशकार करण्यासाठी रानाि आलेल्या राजांना मारले आह.े’ िेव्हां 

एकटी सीिाच फसली होिी, रामलक्ष्मणांना सो याच्या कािड्याचा लोभ पडला नव्हिा! 

सीिेच्या रिणाचे काम लक्ष्मण ि जटाय ुयांच्यािर सोपिून राम मारीचाच्या पाठीिर गेला. 

खूप दरू गेल्यािर रामाचा बाण लागून मरिाना मारीचाने रामाच्या आिाजाि ’हा सीिे, हा 

लक्ष्मण’ अशा आिव हाका मारल्या. सीिेने णनककारण संशय व्यक्त केला म्हणून नाइलाजाने 

लक्ष्मण रामाच्या मदिीला गेला. त्याने सीिेला सािध रहाण्यास सांणगिल े मात्र 

’लक्ष्मणरेषा’ असा काहीणह प्रकार रामायणाि मळुीच नाही. िी णनव्िळ हरदासी कर्ाच! 

लक्ष्मणािर नाहक संशय घेिाना सीिेने णििेकाची लक्ष्मणरेषा आधीच खलांडली होिी. 

मारीचाने मरिाना मारलेल्या आिव हाका लक्ष्मण ि सीिा यांना ऐकंू आल्या 

त्याअर्ी मारीच ि राम फार दरू गेलले े नव्हिे. मारीच मेल्यािर रामाला शंका आली ि 

म्हणून िो घाईघाईने परि कफरला. हाका ऐकू आल्यािर लक्ष्मण ि सीिा यांच्याि बराच 

िादणििाद झाला ि अखेर नाइलाजाने लक्ष्मण णनघाला यांि काही काळ गेलाच. लक्ष्मणाला 



राम िाटेिच भटेला ि दोघे घाईने परिल.े लक्ष्मण णनघून परि येईपयिं र्ोडाच िेळ गेला 

असणार. परि येिाि िोंिर रािणाने सीिेला नेलीच होिी.  

लक्ष्मण कुटी सोडून गेललेा पाणहल्यािर रािण कुटीपाशी आला. सीिेने त्याचे 

स्िागि केले. रामायण म्हणिे दोघांमध्य े लाबंलचक संभाषण झाल.े रािणाने प्रर्म 

ब्राह्मणिेषाला साजेस े िेदमंत्र म्हटले. मग णिच्या सवदयावचे िणवन करून िंू कोण ि या 

धोकादायक िनाि काय करीि आहसे अस े णिचारले. सीिेने आपला इणिहास णिस्िाराने 

सांणगिला. मग रािणाने स्िि:ची खळख णिस्िाराने सांगून णिला िश होण्यास णिनणिले. 

सीिेने त्याला णझडकारल्यािर अखेर त्याने णिला पकडल ेि उचलून घेऊन िो णनघाला. ह े

सिव होईपयंि राम-लक्ष्मण परि कस े आले नाहीि? याचा अर्व असा घ्यािा लागिो कीं 

लक्ष्मण बाहरे पडललेा कदसल्याबरोबर अणजबाि िेळ फुकट न घालििां रािणाने सरळ 

सीिेला उचलले! संभाषणाि िेळ घालिला नाही. सीिा िश होईल अशी भाबडी कल्पना िो 

कशाला बाळगील? 

रामायण म्हणिे , सीिेने या प्रसंगी रािणाला आपली माणहिी णिस्िाराने 

सांणगिली. णिने म्हटल,े ’आमचा णििाह झाल्यािर आम्ही बारा िषे अयोध्येि सुखाि 

राणहलो. मग कैकेयीच्या मागणीमुळे आम्हाला िनाि यािे लागल,े यािेळी रामाचे िय २५ 

ि माझे १८ होिे.’ िर मग म्हणािे लागिे णििाहाचे िेळी राम १३ िषांचा ि सीिा ६ 

िषांची होिी. ह ेअणिशयोक्त िाटिे. रामाची मागणी णिश्वाणमत्राने केली िेव्हां ’राम फक्त 

सोळा िषांचा आह’े असे दशरर् म्हणाला होिा. दसुरें म्हणजे णििाहानंिर बारा िषे 

अयोध्येि गेलीं िर एिढा दीघव काळ भरि-शत्रुघ्न कैकय दशेालाच होिे काय़? िे परि 

आल्याचा मुळीच उल्लखे नाही! यांि र्ोडीफार णिसंगणि आह.े रामायण एकहािीं 

िाणल्मकीचे मग त्याने अशी णिसंगणि कां येऊं कदली असले? मारीच रािणाला म्हणाला 

होिा कीं िाटकािधाचे िेळीं राम फक्त बारा िषांचा होिा िरी त्याचे बाण मला सोसिल े

नाहींि. रामाला अििारस्िरूप णमळाल्यािर त्याचे माहात्म्य िाढिण्याचा हा प्रकार 

िाटिो. 

सीिेच्या मागणीिरून राम हरणाच्या मागे गेला िेव्हां सीिेच्या रिणाचे 

काम त्याने लक्ष्मण ि जटायु यांच्यािर सोंपिले होिे. पण जटायु जिळपास नव्हिाच. 

लक्ष्मणानेणह रामाच्या मदिीला जाण्याआधी ’आपण त्यासाठी जटायुला पाठिूं’ असें सीिेला 



सुचिल े नाहीं. सीिेने िें मानल े नसिेच ह े िेगळे. लक्ष्मणाने जािाना जटायूला ’िंू सािध 

रहा’ असेणह सुचिल ेनाहीं. कारण िो जिळ नव्हिाच. रािणाने सीिेला उचलल्यािर णिचा 

णिलाप झाडािर झोपलले्या िृद्ध जटायूच्या कानीं पडला ि िो खडबडून जागा झाला असें 

रामायण म्हणिे. जटायूने स्िि:च ’मी िुमच्या आश्रयाने राहीन ि सीिेच्या रिणाि मदि 

करीन’ असे रामाला म्हटले होिे. िेव्हां िो जिळपास पण स्ििंत्रच राहि असणार. सीिेने 

णिलाप करिानाणह त्याला हाका मारल्या नव्हत्या. िो सरसािून आल्यािरणह ’िुला 

रािणाशी लढणे जमणार नाही, िंू फक्त घडाललेी हकीगि रामाला सांग’ असे सीिा त्याला 

म्हणाली. कारण िो िृद्ध होिा. मात्र त्याने रािणाबरोबर णनकराची झुंज कदली िीणह इिकी 

प्रखर कीं त्याने रािणाचा सारर्ी मारला, रर्ाला जोडलेलीं गाढिें मारलीं ि रर्ाचाणह पूणव 

णिध्िंस केला. रािणालाणह फार जखमी केले. मात्र त्याचे बळ अखेर कमी पडून प्राणांणिक 

जखमा होऊन िो पडला. सीिेने पु हा जोराने णिलाप केला, हिुे हा कीं जिळपास कोणी 

असेल िर त्याला ऐकंू जािें. रािणाचा रर् िा णिमान पूणव नष्ट झाल े होिे. मात्र िरीणह 

रािण सीिेला घेऊन आकाशमागावने लंकेला गेला असें रामायण म्हणिे, ह ेआकाशमागावने 

जाणे म्हणजे काय याचा कांही उलगडा मला सचुलेला नाहीं. िाटेिील एका पिविािर काही 

िानर बसललेे (हनुमान, सुग्रीि िगैरे) सीिेला कदसल.े त्यानाणह रािण सीिेला घेऊन 

चालललेा कदसला पण त्यांची रािणाशीं गाठ पडली नाहीं िेव्हां िे बसलेल्या णशखरापेिा ं

उंचािरून जाणार या िाटेने रािण गेला असे म्हणािे लागिे. रािण घऊेन जाि असिाना 

सीिेने त्याची परोपरीने णनभवत्सवना केली ि ’िुझा मृत्यु अटळ आह’े असें बजािल.े सीिेने 

िस्त्रांि गंुडालललेे काही दाणगने िानरांकड ेटाकल ेहें रािणाच्या लिाि आल ेनाही कारण 

त्याने िे र्ांबिल े नाहीं. अखरे रािण सीिेला घेऊन लंकेला पोचला ि सरळ अंि:पुरांि 

जाऊन सीिेला िेर् ेठेिून पहारेकरणींना िाकीद कदली कीं ’णिला पाणहजे असेल िें द्या आणण 

त्रास दऊंे नका. िैदहेीला अणप्रय लागेल असें बोलणार या व्यक्तीला आपला जीि प्यारा नाही 

अस ेमी समजेन’ रािणाबद्दल आपल्या कल्पनांशी हें सुसंगि नाहीं पण रामायणच ह ेम्हणिे! 

सीिाहरण माघ ि. अष्टमीला झाल े अस े पद्मपरुाणाि म्हटल े आह.े मात्र रािण कोणत्या 

णिर्ीला लंकेला पोंचला िे सांणगिलले े नाही त्यामुळे प्रिासाि ककिी काल गेला िे कळि 

नाहीं. 

सीिेची व्यिस्र्ा लािून रािण लगेच आपल्या सहाय्यकांना भेटला ि खराच्या 

सै याचा नाश झाल्याचे सांगून त्यांना म्हणाला कीं िुम्ही जनस्र्ानाला जा. रामाने खराला 



मारल्यामुळे मला फार राग आला आह ेि रामाला मारूनच िो शांि होईल. जनस्र्ानाि 

राहून रामाची खबर िुम्ही मला कळिा. सीिेला पळिून आणल्याचे मात्र त्याना सांणगिले 

नाही. रामाशी यदु्ध आिा अटळ आह ेह ेरािणाने जाणले होिे ि िो ियारीला लागला होिा. 

रािणाने लंकेचे िभैि सीिेला अनेक प्रकारे ऐकिल े ि राम लंकेला येऊच 

शकणार नाही िेव्हां िंू आिां मला िश हो अस े णिनिले. सीिेने त्याला साफ णझडकारल.े 

रािणाने अखेर णिला अशोकिनाि ’रािणसणींच्या’ पहार याि ठेिल.े त्याना आज्ञा कदली कीं 

णिला भीणि घाला, मग गोड बोला, काही करून णिचा अहकंार दरू करा ि णिला िश करा. 

कोणत्याही मागावने सीिा िश होि नाही ह े कदसून आल्यािर त्याने अखरे सीिेला एक 

िषावची मुदि कदली ि त्यानंिरणह ऐकले नाहीस िर खाऊन टाकीन असा धाक घािला.  

रािणाने सीिेला एक िषावची दीघव मुदि कदली होिी हा एक महत्िाचा 

उल्लखे आह.े त्यािरून रािणाचा खरा हिुे स्पष्ट होिो. राम सीिेला सोडिण्याचा णनकराचा 

प्रयत्न करील ह ेउघड होिे, मात्र िो अयोध्येच्या िा इिर कोणाच्याही मदिीने लंकेिर चाल 

करंू शकला िर होणारे यदु्ध लकेंि, म्हणजे रािणाला अनुकूल अशा भूमीिर झाल ेअसिे. 

त्याला सीिा हिी होिी असे मला मुळीच िाटि नाही. िसे असिे िर एक िषव र्ांबण्याची 

गरज नव्हिी, िी हािांि आलीच होिी! त्याचे ’कपटी, कामी, लंपट, रािस’ ह ेिणवन णनव्िळ 

िो रामाचा शत्र ु म्हणून केलले ेआह.े जनस्र्ानाऐिजी रामाबरोबरचे णनणावयक यदु्ध त्याला 

लंकेि हिे होिे हा त्याचा सीिेला पळिून आणण्यामागील खरा हिुे होिा असे माझे मि 

आह.े प्रत्यिाि राम लकेि पोचून युद्ध होईपयंि एक िषावहूनणह जास्ि काळ गेला. सीिाहरण 

माघ ि. अष्टमीस झाल,े हनुमान पुढील िषावच्या मागवशीषावि लंकेस पोचला ि त्यानंिर राम 

ससै य लंकेस पोचून यदु्ध होऊन फाल्गुन-अखेर / चैत्राच्या सरुिािीला रािणिध झाला 

(णिजयादशमीला मुळीच नाहीं!). मात्र िषव सपंले िरी रािणाने सीिेिर अत्याचार केला 

नाही यािरून त्याचा हिुे राजकीय ि यदु्धाच्या डािपेचांचा भाग होिा ह ेउघड आह.े 

णिजयादशमीला रािणिध झाला अशी समजूि आह.े उत्तरभारिाि 

णिजयादशमीला रामलीला ि रािणिधाची दशृ्य ेदाखिली जािाि. पण खुद्द रामायणािील 

िणवनांिरून अशा समजुिीला मुळीच आधार कदसि नाही. हनुमान ि सीिा यांची भेट 

मागवशीषव शु. निमीला झाली असा उल्लेख आह.े त्यानंिर िानरसै य समुद्र खलांडून लंकेि 

पोचले, आणण युद्ध उभ े राणहले. प्रमुख यदु्धप्रसगंांच्या भाषांिरकारांनी ज्या णिणर् कदल्या 

आहिे त्याप्रमाणे फाल्गुन िद्य ३० पयंि कंुभकणव, इंद्रणजि िगैरे सिव प्रमुख िीरांचा िध 



होऊन रािण स्िि: यदु्धाला आला असे म्हटले आह.े िेर्ून पुढे रािणिधापयंि आणश्वन शु. 

दशमी म्हणजे णिजयादशमी खासच उजाडली नव्हिी. रािणिध णिजयादशमीला नव्ह ेिर 

चैत्राच्या पणहल्या १०-१२ कदिसांिच झाला असला पाणहजे. रािणिधानंिर राम लगेच 

अयोध्येला परि गेला. रामाचा िनिास चैत्रांि सुरू झाला होिा िेव्हां िो चैत्रांि संपला ह े

सयुणक्तकच आह.े रािणिध ि णिजयादशमी यांची सांगड कां घािली जािे याचा मात्र 

उलगडा होि नाहीं. 

(णिजयादशमीला अजुवनाने शमीच्या झाडािरील शस्त्र े काढून कौरिांशी 

सामना केला अशीणह एक समजूि आह,े िीणह सपशेल चुकीची आह े कारण कौरिांचा 

णिराटािरील हल्ला झाला ि अजुवनाने त्यांचा सामना केला िेव्हां ’हा ग्रीकम चालू आह’े असा 

स्पष्ट उल्लेख भीकमाचे िोंडी आह!े) 

राम मारीचाला मारून घाईघाईने कुटीकड े परि येि असिाना िाटेिच 

लक्ष्मण भटेला. सीिेला एकटी सोडून आपल्या मदिीला आल्याबद्दल रामाने लक्ष्मणालाच 

दोष कदला. दोघ े कुटीकड े परि आल े िर सीिा कदसेना. दोघ े भयभीि झाले. रामिर 

िेडाणपसाच झाला. त्याच्या शोकाचे ि संिापाचे सुंदर िणवन रामायणाि आह.े लक्ष्मणाने 

त्याला कसेबस ेसमजािले ि दोघांनी सीिेचा शोध सुरू केला. काही िेळाने रािण-जटाय ु

संग्रामस्र्ळापाशी आले. िेर्ील रक्तपाि पाहून रामाने समजूि करून घेिली कीं सीिेला 

बहुधा रािसांनी खाल्ले. लक्ष्मणाने पु हा समजािले कीं यरे्े कदसणार या खुणांिरून यरे्े एका 

िीराचे ि एका रर्ीचे युद्ध झाले आह.े रर् मोडून पडला आह,े गाढिे मरून पडलीं आहिे 

सारर्ी मलेा आह ेि छत्र मोडले आह.े जिळपास शोधल्यािर आसन्नमरण जटायु कदसला. 

त्याने खेद व्यक्त केला कीं मी रािणाला र्ोपिू ंशकलों नाहीं, िो सीिेला घेऊन गेला. द:ुख 

बाजूला ठेिून राम-लक्ष्मणांनी जटायूचे दहन केले. रािण सीिेला घेऊन लंकेला गेला एिढे 

कळले पण लंका कोठे आह ेह ेरामाला माहीि नव्हिे. काय करािे सुचेना. 

रामाचा शोक, संिाप ि णिरहद:ुख यांचे अणिशय सुरस िणवन रामायणाि केल े

आह.े त्याने लक्ष्मणाला म्हटल ेकीं ’सीिा नाही, आिा मी अयोध्यलेा परि येिच नाहीं िेव्हां 

िंू परि जा.’ लक्ष्मणाने कशीबशी त्याची समजूि घािली. असे सुचेल त्या कदशेला दोघे 

भटकि असिाना त्यांची अचानक कबंध नािाच्या रािसाशी गाठ पडली. हा महाबलिान, 

पण णिकृि शरीराचा होिा असे त्याचे िणवन केललेे आह.े त्याने दोघानाही अचानक पकडले 

पण प्रसंगािधान राखून दोघांनी िलिारीने त्याचे दो ही हाि िोडून टाकल.े मरण्यापूिी 



त्याने सांणगिल े कीं रािण लंकेला आह ेआणण त्याचा सामना करण्यासाठी िुम्हाला मदि 

णमळिािी लागेल. त्यासाठी िुम्ही िानरराज सुग्रीिाला भटेा. िोही राज्यभ्रष्ट ि पत्नीभ्रष्ट 

आह े िेव्हां एकमेकांना मदि करा.’ िो पांपासरोिरानजीक मिंगिनापाशी ऋकयमूक 

पिविािर भेटेल अशी माणहिीणह कदली. हा िळे पयंि रामायणाि िानर या समाजाचा 

उल्लखे केललेा नाहीं त्याअर्ी िे दणिण भारिािच असािे असें म्हणिां येईल. हा एक 

शाकाहारी ि अन्न गोळा करणारा पण शेिी करण्यापयंि प्रगणि न झालेला, आयांपासून 

िेगळा, पण ’रािसा’ंप्रमाणे नरमांसभिक ि यज्ञणिरोधक नव्ह,े असा बराचसा सधुारलेला 

मानिसमाज कदसून येिो. पुढ ेमहाभारिकाळापयंि हा समाज बदलि जाऊन, आयावच्यांि 

णमसळून गेललेा असािा त्यामुळे कोणाही िानरराजाचा उल्लेख महाभारिांि अणजबाि 

कदसि नाहीं. 

रामलक्ष्मण दणिण कदशलेा गेले ि पुककळ प्रिासानंिर मिंगिनापाशी पोंचले. 

पंपासरोिर, ककष्ककधा िगैरे पररसर आज कणावटकांि असल्याचे मानल ेजािे. पंचिटीपासून 

येर्पयंिचा प्रिास करण्यास राम-लक्ष्मणांना, दोन-अडीच मणहने लागले असे कदसिे. 

प्रिासांिील सिव णनसगविणवनाि िसंिऋिूचा उल्लेख जागोजागीं येिो. सीिेचे हरण माघ ि. 

अकट्प्मीला झाले ि सुग्रीिाची भेट होऊन पुढे िालीचा िध ग्रीकमऋिूच्या शेिटी असा स्पष्ट 

उल्लखे असल्यामुळे रामसुग्रीि भटे ग्रीकम अधावपाउण संपल्यािर झाली असणार ह े उघड 

आह.े िेव्हा फाल्गुन ि चैत्र ह े दोन मणहने िरी नक्कीच प्रिासाि गेले अस े कदसून येिे. 

कदाणचि रािणणह याच सुमारास लकेंला पोंचला असले! 

मिंगिनाि मिंग ऋषींच्या िेळेपासून रहाणारी शबरी यािेळी रामाला 

भेटली. णिने केलेल्या साध्या-सुध्या सत्काराचा रामलक्ष्मणांनी स्िीकार केला ि मग िे 

पंपासरोिराकड ेगेले. मिंगऋषींच्या शापामुळे िाली त्याच्या जिळपासणह कफरकि नव्हिा 

म्हणून सुग्रीि ि त्याचे सहकारी, हनुमान ि इिर, िेर्ेच आसरा घेऊन रहाि होिे. त्याना 

भेटण्याचा रामाचा बेि होिा.  

येर्े अरण्यकांडािील कर्ाभाग संपला. पुढील ककष्ककधाकांडाची सुरिाि 

राम-सुग्रीिांच्या भेटीपासून होिे. िी पुढे पाहू.ं 

  



 

 

 

  



ककष्ककधा काडं  

 

 

या कांडाि िर्मणलेल्या कर्ाभागाचे दोन स्पष्ट भाग जाणििाि. राम-लक्ष्मण 

ि सुग्रीि यांची भटे, मैत्री ि परस्परांस मदिीचीं आश्वासने, रामाच्या हस्िे िालीचा मृत्य,ु 

सुग्रीिाने ककष्ककधेि ि रामाने पिविगुहिे पजव यकाळ काढणे ि नंिर सुग्रीिाने सीिेच्या 

शोधासाठी िानराना सिवत्र पाठिण े हा एक भाग आणण इिर कदशाना गेलले्या िानराना 

अपयश पण दणिण कदशलेा गेलले्या हनुमान अंगदाना समुद्रककनार यापयंि पोचण्याि यश ि 

मग हनुमानाने समुद्रपार होण्यासाठी सज्ज होणे हा दसुरा भाग. पणहला भाग सुस्पष्ट आह.े 

िालीमृत्यु हा त्यािील प्रमुख प्रसंग आह.े (मी मुद्दामच िालीिध असा शब्दप्रयोग टाळला 

आह.े) दसुर या भागांिील अनेक स्र्लिणवने काव्यमय असलीं िरी न उलगडणारीं आहिे. मी 

त्याबद्दल काही णलणहणार नाही. राम-लक्ष्मण सुग्रीिाला भेटण्याच्या हिूेने मिंगिनाच्या 

पररसराि पोचल.े ऋकयमूक पिविािर आसरा घिेलेल्या सुग्रीि, हनुमान ि इिरांनी त्याना 

पाणहले ि ह ेकोण असिील ह े त्याना कळेना. ह ेिरुण, सुदढृ ि धनुकयबाण धारण करणारे 

मानि आपल्याला मारण्यासाठी िालीकडून आले असािे अशी सुग्रीिाला भीिी िाटली 

कारण िो सदिै िालीच्या भीिीने ग्रस्ि होिा ि जीि मुठीि धरून या भागाि िािरि होिा. 

त्याने हनुमानाला सांणगिले कीं िू नीट शोध घ ेकीं ह ेकोण ि काय हिूेने येर् ेआल ेआहिे. 

त्याने हनुमानाला मार्ममक सूचना केली कीं त्याचं्याशी बोलिाना अशी काळजी घे कीं िुझे 

मुख माझ्या कदशेला असले म्हणजे मला लांबूनणह कळेल कीं ह ेणमत्र कीं शत्रु! हनुमान राम-

लक्ष्मणांपाशी आला. त्याने आपला ि सुग्रीिाचा पररचय करून कदला ि िुम्ही कोण अशी 

णिचारणा केली. त्यािर रामाने खलुासा केला कीं आम्ही सुग्रीिाच्या सहाय्याची अपेिा 

धरून त्याला भेटण्यास आलो आहोि. मग हनुमानाने सुग्रीिास आश्वासन दऊेन राम-सुग्रीि 

भेट घडिून आणली. परस्परांनी आपली हकीगि ि मदिीची अपेिा एकमेकांस सांणगिली 

िेव्हां सहजच कदसून आले कीं दोघांनाणह एकमकेांची गरज आह.े सुग्रीि-िाली यांचेमधील 

कलहाची हकीगि ऐकल्यािर िालीची बाजू ऐकण्याची िाट न पाहिां रामाने खुशाल 

सुग्रीिाला िचन कदले कीं मी िुझ्यासाठी िालीला मारीन! सुग्रीिानेणह िचन कदले कीं 

सीिेच्या शोधामध्ये मी ि माझे सिव अनुचर संपणूव सहकाय़व करंू सीिेने िानरांकड ेफेकललेीं 

िस्त्र-ेआभूषणे समोर ठेिलीं गेलीं ि िीं खळखून रामाने अपार शोक केला. परस्परांनी 



िारंिार मदिीच्या आणाभाका घेिल्या. हनुमानाने मध्यस्र्ाचे काम उत्तम पार पाडल े ि 

येर्ून पुढे प्रत्येक प्रसंगाि सुग्रीिाचे ि रामाचे णहि सारख्याच ित्परिेने सांभाळले. रामाने 

प्रर्मच कळलले्या िाली-सुग्रीि कलहाि,  याय-अ याय ठरिण्याि िा िालीला भेटण्याि 

िेळ न घालििा, सरळ एकिफी सुग्रीिाची बाजू घेिली, असे कां केल ेयाचा र्ोडा उहापोह 

करणे आिश्यक आह.े  

िाली-सुग्रीिांचेमधील कलहाबद्दल रामाला पूिीची काहीणह माणहिी नव्हिी. 

िानर हा समुदाय पशूंचा खासच नव्हिा कारण त्यांचा ि मानिांचा खुलासेिार िाद आणण 

संिाद होऊं शकि होिा. मात्र उत्तर भारिािील ज्या मानिसमहूािून राम आला होिा 

त्यांचा ि िानरकुळांचा संबंध आलेला नव्हिा. उलट रािणाचा ि िाली-सुग्रीिांच्या 

िानरसमाजाचा संबंध ि णिग्रह होिा अस े िणवनािरून स्पष्ट कदसिे. या समाजाचे 

रीणिररिाज रामाला अपररणचि होिे. िाली ि सुग्रीिांचा कलह ही रामायणािील 

िणवनािरून एक ददुिैी घटना होिी. िालीचा सगु्रीिािर राग होण्यास त्याच्या दषृ्टीने सबळ 

कारण घडल ेहोिे कारण िालीची िाट पहाि न बसिां त्याने राज्य स्िीकारल ेहोिे. मात्र 

िरीणह िालीने सुग्रीिाला ठार मारल े नव्हिे िर राज्याबाहरे घालिले होिे. राज्यािर 

िालीचाच अणधकार होिा. सुग्रीिाची पत्नी िालीने बळकािली होिी हा त्याच्यािर प्रमुख 

आरोप होिा. मात्र पिूी िाली गुहिे अडकला असिाना ि (लोकाग्रहास्िि) राज्य 

चालििाना ि िालीिधानंिर सिावणधकारी झाल्यािर सुग्रीिानेणह िालीची पत्नी िारा णहला 

(णिच्या इच्छेने कीं इच्छेणिरुद्ध?) पत्नीपद कदलेच. अर्व इिकाच घेिला पाणहजे कीं 

िानरसमाजाि पणिपत्नी नािे काहीसे कढलेच होिे! त्यामुळे िालीचा अपराध िधाची णशिा 

दणे्याएिढा घोर नक्कीच म्हणिां येि नाही आणण रामाला िालीला मारण्याचा काही खास 

नैणिक अणधकार होिा असा दािा करिा येि नाही. रामाने सुग्रीिाला िचन कदले त्याचे 

कारण िेगळे शोधल ेपाणहजे. 

रामाला स्पष्ट कदसि होिे कीं सीिेच्या शोधासाठी ि रािणािर स्िारी 

करण्यासाठी मोठे मनुकयबळ लागणार होिे. िे अयोध्येहून णमळििां आले असिे पण फार 

िेळ गेला असिा. त्यापेिा जिळचा मागव म्हणजे दणिण भारिािील या प्रबळ 

िानरसमाजाला आपल्याकड े िळिणे. िालीकडचे मदि माणगिली असिी िर कदाणचि 

त्यानेणह कदली असिी. पढुे िालीने मरणापूिी िस ेरामाला म्हटले दखेील. पण ’गरजू’ म्हणून 

िालीपुढे जाण्यापेिा ’उपकारकिाव’ म्हणून सुग्रीिाचे साहाय्य घेण ेजास्ि स मानाचे! त्यामुळे 

िाली-सुग्रीिांच्या कलहाची कर्ा ऐकल्यािर, योग्यायोग्य, नैणिक-अनैणिकिेचा घोळ घालि 



न बसिां रामाने खुशाल सुग्रीिाला िचन कदले कीं ’मी िुझ्या ििीने िालीचा िध करीन’ ि 

त्या बदल्याि सुग्रीिाकडून सीिेचा शोध ि सटुका यासाठी सिविोपरी सहाय्य करण्याचे 

िचन णमळिले. 

रामाने िालीला मारण्याचे िचन कदल ेखरे पण सुग्रीिाला खात्री पटली नाही 

कीं महाबली िालीचा राम बाणाने िध करंू शकेल कीं नाहीं? मग रामाने आपल्या 

धनुकयाची िाकद एका सालििृािर बाण सोडून दाखिून कदली. एक बाण साि िृिांना 

भेदनू गेला ह ेरामायणािील िणवन मला अर्ाविच अणिशयोक्त िाटि ेत्यामुळे भािार्व लिाि 

घ्याियाचा. सुग्रीिाची खात्री पटल्यािर त्याने रामाच्या सांगण्याप्रमाणे, त्याच्यािर 

णिसंबून, ककष्ककधेि जाऊन िालीला युद्धाचे आव्हान कदले. दोघांचे जोरदार द्वदं्व झाले. राम 

िालीला बाण मारील हा सुग्रीिाचा भरिसा फोल ठरला. शेिटी मार खाऊन सुग्रीिाला 

पळािे लागले. ’िुम्ही बाण कां मारला नाही आणण मारायचा नव्हिा िर मला कशाला 

भरीला घािल’े असे सगु्रीिाने रामाला रागािून णिचारले. रामाने सारिासारि केली कीं 

िुम्ही दोघे इिके सारखे कदसि होिां कीं मला खळखूं येईना ि उगीच िुला इजा होऊं नये 

म्हणून मी हाि उचलला नाही. मला िाटिे कीं रामाचे मन णद्वधा झाले असािे कीं आपण 

असें लपून राहून बाण मारािा कीं नाहीं?  

मग रामाने पु हा सुग्रीिाला खात्री कदली कीं पु हा िालीला आव्हान दे, 

यािेळी मी नक्की बाण सोडीन. मग हनुमानाने सुग्रीिाच्या गळ्य़ाि एक फुलललेी िले 

हारासारखी खुणसेाठी घािली! सुग्रीिाने पु हा धीर धरून िालीला आव्हान कदले. िाली 

त्याच्या गजवना ऐकून संिापला ि द्वदं्वाला णनघाला. पत्नी िारेने त्याला सािध केल े कीं 

हल्लीच िुमच्याकडून मार खाऊन पळालेला सगु्रीि लगेच पु हा आव्हान दिेो आह े िेव्हां 

त्याला कोणीिरी जबरदस्ि मदिनीस णमळाला असािा िेव्हां एकट्यानेच द्वदं्वाला जाऊं नये. 

मात्र सल्ला न जुमानिां िाली यदु्धाला गेलाच. रामायण म्हणिे कीं िालीच्या अंगािर 

आभूषणे होिीं ि गळ्याि सुिणवमाला होिी ि सुग्रीिाच्या गळ्याि फुलांची माळ होिी 

त्यामुळे यािेळी रामाला खळख पटण्याला अडचण पडली नाही! निल िाटि ेकीं पणहल्या 

िेळी हीं आभूषण ेिालीच्या अंगािर नव्हिीं काय? दसुरी गोष्ट म्हणजे िालीचा पुत्र अंगद 

चांगला जाणिा झाललेा होिा ि सुग्रीिाला अद्याप अपत्य नव्हिें िेव्हां दोघ े जुळे िर 

नव्हिेच पण ियांिही पुककळ फरक असािा. (चंद्रकांि ि सूयवकांि ह ेमराठी णसनेनट खूप 

सारखे कदसि खरे पण ियाचा फरक लपि नस.े) िेव्हा पणहल्या िेळी रामाला खळख पटली 



नाही ह े खरे नव्ह!े णद्वधा मनणस्र्णि ह े कारण! यािेळी अर्ावि रामाचा बाण िमीं लागून 

िाली कोसळला. 

िालीचा िध ग्रीकम ऋिूच्या शेिटी झाला असा स्पष्ट कालणनदेश केलेला 

आढळिो. मात्र मणहना, णिणर् सांणगिललेी नाही. सीिाहरण माघ िद्य अष्टमीला झाल ेहोिे, 

त्यानंिर जिळपास िीन मणह यांचा काळ लोटला होिा.  

िाली घायाळ होऊन कोसळल्यािर त्याला कदसले कीं आपल्याला रामाचा 

बाण लागला आह.े त्याने अनेक प्रकारे रामाला िाक्ताडन केले. ’माझे िुमचे काहीणह भांडण 

िा िैर नसिा,ं मी िुमच्या राज्याला उपद्रि कदलेला नसिां ि मी दसुर याशी युद्ध करण्याि 

गंुिलो असिां,  लपून राहून मला मारण्याचे िुम्हाला काय कारण?  जर आपण युद्धस्र्ळी 

माझ्यासमोर येऊन यदु्ध केले असिे िर माझ्याकडून नक्कीच मारल े गेले असिां. सीिेच्या 

मुक्तीसाठी िुम्हाला मदि पाणहजे होिी िर मीणह समर्व होिो. िुम्ही मला अधमावने मारल े

आह ेिे कां? त्याचे कारण णिचार करून मला सांगा’ असा स्पष्ट जाब णिचारला. 

यािर रामाने कदलेल े उत्तर पूणवपणे गोलमाल स्िरूपाचे आह.े िालीिर 

ठेिलेल्या अनेक णनरर्वक आरोपांपैकी ’िंू सुग्रीिाच्या पत्नीशीं, जी िुला पुत्रिधूसारखी आह,े 

कामभोग घेिोस’ हा एकच आरोप खरा होिा. मात्र एकीकड ेिंू शाखामृग आहसे म्हणून िुझी 

णशकार करण्याचा िणत्रय या नात्याने माझा धमव आह’े असे म्हणाियाचे िर दसुरीकड े

त्याच्या ििवनाला ससुंस्कृि मानिसमाजाची नीणिमूल्ये लािाियाची हा प्रकार अशोभनीय 

होिा. ’मी लपून कां मारले कारण िंू शाखामृग म्हणून िुझी णशकार केली’ असे समर्वन केल े

कारण लपून लढण्याचे दसुरे योग्य कारण दिेांच येि नव्हिें! जो आरोप खरा होिा िो नंिर 

सुग्रीिालाणह लागू झाला होिा पण त्याला रामाने दोषणह कदला नाही िा शासनणह केल े

नाहीं. खरे कारण एकच होिे कीं िालीला मारून सुग्रीिाला आपलेस ेकरून घेणे.  

रामाचे समर्वन पटो िा न पटो, िालीचा मतृ्यु अटळच होिा. त्याच्या 

मृत्यूनंिर िारेने अपार शोक केला. णिनेणह रामाची ष्नदा केली. हनमुानाने अखेर णिची 

कशीिरी समजून घािली. आिा सुग्रीिाला पश्चात्ताप झाला. ’िालीच्या मनाि मला मारून 

टाकण्याचे कधीणह आल ेनाही’ अशी त्याने स्पष्ट कबुली कदली. ’मलाणह मारून टाका’ असे 

िारेने रामाला णिनिल.े राम ि सुग्रीिाने णिचे सातं्िन केले.  



िालीची उत्तरकक्रया झाली. (हा िानरसमाज आयांच्या चालीरीिी पाळणारा 

कसा काय?) त्यानंिर सुग्रीिाला राज्याणभषेक झाला. मात्र िनिासाचे बंधन असल्याचे 

कारण सांगून रामाने ककष्ककधेि जाण्याचे नाकारले. या सिावमध्य ेआणखी काही काळ गेला. 

’आिा श्रािण मणहना सुरू झाल्या’चा रामाचे िोंडी उल्लखे येिो. ’आिा िषावकाळ 

असल्यामुळे कार्मिकमासापासून िंू यदु्धप्रयत्नाना लाग’ असे रामाने सुग्रीिाला म्हटले. 

िंुगभद्रचे्या जिळील प्रस्रिण पिविाच्या गुहिे राम-लक्ष्मण जाऊन राणहल.े 

िषावकाळ संपेपयंि राम-लक्ष्मण त्या गुहचे्या आश्रयाने राणहले. रामाला शोक 

िाटला कीं लक्ष्मण त्याची समजूि करी. शरदऋिु संपल्यािरच रािणािर स्िारी करिां 

येणार होिी. िोिर स्िस्र् बसणे भागच होिे.  

ककष्ककधेि सुग्रीि िारा-रुमा यांच्यासह कामभोगाि म् होिा. शरद संपि 

आल्यािर हनुमानाने त्याला किवव्याची आठिण करून कदली. हनुमान हा राम ि सुग्रीि या 

दोघांचाणह खरा णहिकिाव होिा. मग सुग्रीिाने िानरिीर नील याचेकडून सिव 

िानरसमाजाला एकत्र यणे्याचे आदशे कळिल.े  

 

सुग्रीिाकडून काही कळि नसल्यामुळे रामाला राग आला. ’सुग्रीि काही 

करीि नाही िर लक्ष्मणा िंू जाऊन त्याला आठिण द ेि णनणकक्रय राणहलास िर िालीप्रमाण े

मी िुलाणह शासन करंू शकिों अस ेसांग’  असे त्याने लक्ष्मणाला म्हटले. लक्ष्मणाला खूप राग 

आला पण रामानेच त्याला संयम न सोडण्यास सांणगिल.े लक्ष्मणाने ककष्ककधेस जाऊन 

सुग्रीिाला कडक भाषेि णनरोप कळिला. सुग्रीि अजूनणह कामभोगािच दगं होिा. 

हनुमानाने पु हा किवव्याची जाणीि करून कदली. ’रामाने लोकापिादाची पिाव न करिां 

िुझ्यासाठी िालीला मारल’े  याची जाणीि करून कदली. (िालीचा ’िध’ हा 

रामायणकत्यावच्या मिेणह दोषास्पद होिा ह ेयरे्े स्पष्ट सूणचि होिे!)  

लक्ष्मणाचा णनरोप णमळाल्यािर सुग्रीिाला भय िाटल.े त्याने िारेला 

लक्ष्मणाला समजािण्यासाठी पाठिले. णिने सांणगिले की सुग्रीि स्िस्र् बसललेा नाही. 

लक्ष्मणाने िरीणह राग सोडला नाही िेव्हां िालीकडून पूिी ऐकलेल े रािणाचे सै यबळ 

त्याच्या णनदशवनास आणले ि मोठ्या सै याणशिाय युद्ध णिफल होईल ह े दाखिून कदले. 

िानरसमाजाला एकत्र यणे्याचे आदशे पाठिलेले आहिे हणेह सांणगिल.े मग लक्ष्मणाचा राग 

णनिळला. सुग्रीिानेणह णिनम्रभाि धरला. हनमुानाकडून पु हा सिव िानरिीरांना समज 



दऊेन दहा कदिसांि ककष्ककधेला जमण्यास सांणगिले. लक्ष्मण ि सुग्रीि दोघानी सै य जमि 

आह ेअसे रामाला कळिल्य़ािर राम आनंकदि झाला. ’सीिेच्या जीणििाचा ि रािणाच्या 

णनिासस्र्ानाचा णनणश्चि ठािरठकाणा लागल्यािर मग पुढचे बेि आखूं’ असे त्याने म्हटले. 

ककिीणह शोक असला िरी रामाचे पररणस्र्िीचे भान सटुलले े नव्हिे! सुग्रीिाच्या 

मदिीणशिाय आपण एकट्याने काही करू शकि नाही ह ेत्याला स्पष्ट कदसि होिे. 

िानरसमाजाचे प्रमुख ककष्ककधेि जमल्यािर, सुग्रीिाने त्याना कदशा िाटून 

दऊेन सीिेचा िपास करण्यासाठी सिवत्र पाठिले. सीिेला रािणाने नेले आह े ह े खरेिर 

माहीि होिे िरीणह सिव कदशा धुंडाळण्याचे ठरले याचे कारण बहुधा असे कीं रािणाने 

सीिेला लकेंलाच नेले कीं इिर कोठे याबद्दल खात्री नव्हिी. बहुधा खुद्द लंका कोठे आह ेि 

िेर्े कस ेपोचायचे याचीणह खात्रीलायक माणहिी िानरसमाजाला नसािी. राम-लक्ष्मणांना 

िर िी नव्हिीच. सिवत्र शोध घेण्याची व्यिस्र्ा केली िरी खुद्द सुग्रीिपुत्र अंगद ि हनुमान 

यांच्या नेिृत्िाखालील समुदाय दणिण कदशलेा पाठिला गेला िेव्हां लंका त्याच बाजूला 

कोठेिरी असािी असा िकव  झाला असािा. सिव िानरप्रमुखांना एक मणह याची मुदि कदलेली 

होिी. 

सुग्रीिाने िानरप्रमुखांना त्यांच्या िाट्याच्या कदशेला कोणिा भूप्रदशे लागेल 

याचे सणिस्िर िणवन ऐकणिले. िे िाच्यार्ावने घेिले िर काहीच अर्वबोध होि नाही. त्यामुळे 

िे काल्पणनक िाटिे. रामायणकाळी सिव भारिदशेाच्या भौगोणलक स्िरूपाचे यर्ार्व ज्ञान 

असणे असभंिच म्हटल ेपाणहजे.  

अंगद ि हनुमान यांच्या पुढारीपणाखाली गेलले्या िानरसमुदायाच्या खडिर 

प्रिासाचेणह सणिस्िर िणवन केलले ेआह ेिेणह लािणणक अर्ावनेच घ्यािे लागिे. 

महत्िाची गोष्ट म्हणजे सिव कष्ट सोसूनणह सीिेचा ठािरठकाणा न लागल्यामुळे 

अंगद ि इिर िानर फार णनराश झाल.े आपण हाि हलिीि परि गेलो िर सुग्रीिाचा कोप 

होईल या भीिीने अंगद ि इिरानी असा णिचार मनाि आणला कीं आपण परि जाऊंच नये! 

त्यािर हनुमानाने समजािून सांणगिल ेकीं ’िुम्ही परि गेलां नाही िरी सुग्रीिापासून िुम्ही 

कस ेिांचाल?  िुम्हाला शोधून काढून िो िुम्हाला कठोर णशिा केल्यािांचून राहणार नाही. 

िेव्हां धीर धरून प्रयत्न चालू ठेिलेच पाणहजेि.’  

पुढील प्रिासामध्य ेिानरगण एका मोठ्या गुहिे अडकले ि मग त्या गुहचे्या 

स्िाणमनीच्या कृपेनेच त्यांना बाहरे पडण्याचा मागव णमळाला असे िणवन आह.े ककष्ककधेपासून 



पूिव ककनार यापयंि अशी कोणिी पिविाची खळ ि प्रचंड गुहा त्यांना आड आली असेल याचा 

काहीणह िकव  करिां येि नाही. त्यामुळे ही िणवने ’काव्य’ म्हणून सोडून दणेे भाग आह.े अखरे 

या िानरगणाची गाठ जटायूचा भाऊ संपाणि याचेशी पडली ि त्याचेकडून त्यांना खात्रीशीर 

माणहिी णमळाली कीं लकंा समोर कदसणार या समुद्रापणलकड ेआह े ि सीिा लकेंिच आह.े 

संपाणि हा गृध्र होिा ि त्याच्या दीघव ि िीक्ष्ण दषृ्टीमुळे त्याला ह ेसिव प्रत्यि कदसि होिे अस े

रामायण म्हणिे. ह े सिव लािणणक अर्ावनेच घेिले पाणहजे. या भागाि समुद्रिीरािर 

असणार या मानिसमाजाला लंकेि घडणार या घटनांची काही माणहिी असणे सयुणक्तक िाटिे 

ि संपाणि त्यांच्या संपकावि असािा असे मानिा येईल. 

िानर समाज समुद्रिीरािर पोंचला ि आिां समुद्र खलांडून कसे जाणार 

याची चचाव सरुू झाली. सिव प्रमुख िानरांनी आपल ेबळ (िय झाल्यामुळे) परेु पडणार नाही 

अस ेम्हटल्यामुळे शेिटी अंगद कीं हनुमान एिढाच पयावय उरला िेव्हां अगंद हा युिराज ि 

समर्व असला िरी ियाने ि अनुभिाने लहान म्हणून ह ेकाम हनुमानानेच अंगािर घेिल.े 

सीिेच्या शोधासाठी णनघिाना हनुमानाने रामाकडून खुणेची अंगठी मागून घेिली होिी, 

इिर कदशांना गेलले्या समुदाय पुढार यांनी िस े केललेे नव्हिे. िेव्हां दणिण हीच िपासाची 

महत्िाची कदशा आह ेह ेसिांनी खळखललेे होिे असे कदसिे. 

हनुमानाने समुद्र खलांडण्यासाठी ’उड्डाण’ केले अस े रामायण म्हणिे. िे 

िाच्यार्ावने घेिले िर प्रकनच उरि नाही. िकव  कराियाचा िर त्या काळी भारि ि लंका 

याना जोडणारी एक उंचिट्यांची रांग समुद्राि आज आह ेिशीच पण आजच्यापेिा जास्ि 

िर असली पाणहजे ि या छोट्यामोठ्या बेटांच्या रागेचा उपयोग करून, काही पोहून, काही 

उड्या मारून, धािून, चालून हनुमान लकेंला पोचला असला पाणहजे. मात्र िे सोपे खासच 

नव्हिे. त्याकाळी होड्या होत्या काय? असणार कारण रामाने गंगा नदी गुहकाच्या 

नौकेिरूनच पार केली होिी. मात्र गंगा िेगळी आणण समुद्र िेगळा! पण कठीण कां होईना 

पण समुद्र खलांडण्याचा काहीिरी मागव असलाच पाणहजे कारण खदु्द रािण ि त्याचे सै य, 

भारिाि य-ेजा करिच होिे! या प्रश्नाचा उलगडा होण ेकठीण आह े िेव्हां िो िाचकांच्या 

कल्पनाशक्तीिरच सोडण ेआिश्यक आह.े  

ककष्ककधाकांडाची येर्े अखेर होिे. 

 



काही प्रणिकक्रया 

 

 

 

 

ChinmayJanuary 17, 2009 at 4:37 PM 

फार स ुंदर लिहिि काका. प्रश्न फक्त एकच तो असा कक हृष्याश ुंग ऋषि 
हयाुंना रोमपाद राजाने आपिी म िगी शाुंता हदिी . िी शाुंता दशरथ राजाची 
म िगी िोती आणि रोमपाद नन नतिा दत्तक घेतिी \िोती अस कािी माझ्या 
वाचनात आि आिे . त्या वर थोडा प्रकाश टाकळ? 

प्रभाकर फडिीसJanuary 17, 2009 at 7:45 PM 

बािकाुंड प न्िा एकदा नजरेखािनू घातिे. आपि म्ििता तसा कोितािी 
उल्िेख मिा हदसिा नािी. शाुंता िी रोमपादाचीच म िगी असाच स्पष्ट 
उल्िेख आिे. दशरथाचा उल्िेख तोपयतं अपत्यिीन असाच केिा आिे. 

 

ChinmayJanuary 18, 2009 at 5:17 PM 

नमस्कार काका कदाचचत त म्िी रेफर केिेल्या बाि काुंड मधे िी माहिती 
नसेि. पि याच उल्िेख मात्र रामायिात आिे मिा नक्की आठवत नािीए 
की त ेवाल्ल्मकी रामायि िोत कक काुंबन ककुं वा त िसीदास रचीत रामायि. 
नेट वर माहिती सचच करताना िा लिुंक सापडिा. 
http://www.geocities.com/mahaabhaarat/witnesses/index-n-z.htm हया 
लिुंक वर मिाभारत आणि रामायिात असिार् या यकयल्क्त रेखाुंचा सुंषिप्तत 

https://www.blogger.com/profile/11477528463040304328
https://www.blogger.com/profile/11477528463040304328
https://www.blogger.com/profile/08871811819546376901
https://www.blogger.com/profile/08871811819546376901
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https://www.blogger.com/profile/11477528463040304328


पररचय हदिेिा आिे त्यातच रोम पाद राजा ची माहिती हदिी आिे. अथाचत 
हया माहितीचा नक्की स्रोत मी प ढे देईनच. 

प्रभाकर फडिीसJanuary 18, 2009 at 7:29 PM 

मी प्रथमच साुंगून टाकिे आिे कीुं माझ ेवाचन वाल्ल्मककरामायिाच्या मराठी 
भािाुंतराप रतेच आिे. आपिी माहिती षवचारात घेतिी तर दशरथािा बर् याच 
पवूी अपत्य झािे िोत ेम्ििावे िागते. कोित्या रािीिा? एकच कन्या झािी 
व तीहि दशरथाने दत्तक देऊन टाकिी िे जरा चमत्काररकच वाटते. तसेच 
या शाुंतेचा रामायिात प ढे कोठेहि उल्िेख नािी.  
मळू वाल्ल्मकक रामायिात तसा उल्िेख नसताना नतिा दशरथाची कन्या 
मानिे मिा फारसे पटत नािी. 

m.e.r.C.u.r.yDecember 30, 2010 at 6:02 PM 

िी कथा खरेच माहित नयकिती.. धन्यवाद काका ! 
तसे माझ ेवय पािता, आणि त म्िीच त मचा करून हदिेिा 'जेष्ठ नागररक' िा 
पररचय पािता, मी त म्िािा आजोबा म्िििे जास्त योग्य िोईि आिे मिा 
वाटत े:) 

स िमेयJuly 3, 2011 at 10:32 PM 

’िाजिी सीता स्वयुंवरािा पाि नी रघ नुंदन सावळा’ कोठून आिे? िे गािे 
लिहििारान ेसीता व द्रौपदी या दोघीुंच्यात मोठी गफित केिेिी हदसते! 
 

ithe asaha tika nakot.... karan kal wel aand garaj ya sarwanurup 

sahityanirmiti hote.... 

 

KunalApril 2, 2009 at 12:09 PM 
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मी आपल्या दोन्िी blogs चा ननयलमत वाचक आिे तसेच मी रामायि व 
मिाभारताच ेभािाुंतर ििानपिी वाचिे आिे . आपल्या सवांच्या मनात या 
सवच यकयल्क्तरेखाुंच्या कािी षवलशष्ट प्रनतमा तयार झािेल्या असतात ज्या 
सामान्यत:black & white अशा असतात. त्यातून बािेर पडून चचककत्सक 
दृष्टीने केिेिे रामायि व मिाभारताच ेआपिे षवश्िेिि फारच स ुंदर आिे. 
असेच लिहित रिा िी सहदच्छा. 

1.  
प्रभाकर फडिीसApril 2, 2009 at 7:15 PM 

आपल्या प्रनतकियेबाबत धन्यवाद. रामायि - मिाभारत वाचताना मिा िेच 
जािविे िोत.े ख द्द मळू ग्रुंथाुंतच असिेिे स्पष्ट उल्िेख ि् देऊन वाचिे 
तर आपल्या, त मच्या विचनाप्रमािे black and white यकयल्क्तप्रनतमाुंना वगेळे 
वळि िावतात. आपि राम आणि क ष्ि याुंना देवाच ेअवतार मानायिा 
स रवात केल्यापासनू त्याुंच ेमन ष्यत्व िरवनू गेिे व मग ठाम झािेल्या 
प्रनतमाुंना प्रनतकूि वा षवसुंगत उल्िेखाुंकड ेद िच्  िोऊुं  िागिे असे मिा 
वाटते. मी कोिी षवद्वान वा यकयासुंगी नािी पि क तूिि कायम ठेवनू वाचिें 
व लिहििें. आपल्यासारख्या प ष्कळाुंना, षवशिेत: तरुि षपढीिा, माझा 
दृल्ष्टकोन आवडतो याचा मिा आनुंद वाटतो. 

 

 

m.e.r.C.u.r.yDecember 31, 2010 at 4:08 PM 

मी क ठेतरी वाचल्या प्रमािे, राविाचा वध रामाच्या िातून लिहििेिा िोता, 
त्याम ळे सा्ात इुंद्राच्या साुंगण्यावरून कैकयीिा रामािा बािेर धाडिे. िा 
ननरोप नारदाने कैकयीिा हदिा. पि बि दा त म्िी लिहििे त्या प्रमािे, मळू 
रामायिात हयाचा उल्िेख हदसत नािी ! 
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 manachemanogatAugust 6, 2009 at 1:20 PM 

सवच पोस्ट वाचतो आिे, आपिे आभार कसे मानावेत तेच कळत नािीत. फार 
मोिाची मािीती लमळत आिे.. 
 

धन्यवाद.. चाि  राि द्या.. अननकेत 

 

प्रभाकर फडिीसAugust 11, 2009 at 10:04 AM 

आपल्या अलभप्रायाबद्दि धन्यवाद. आपि लिहििेिे कोिािातरी आवडिे याचा 
आनुंद मोठा असतो. 

  

m.e.r.C.u.r.yDecember 31, 2010 at 4:17 PM 

कैकयीच्या षपत्यािा हदिेिे वचन िा भरताने ऐकाव ेआणि मान्य करावे, 
म्ििून रामाने केिेिा बनाव अस ूशकतो ! त ेस द्धा सत्यवचनी हया उपाधीिा 
गैर ठरवत ेिे खरेच ! 

 

Mrs. Asha JoglekarSeptember 24, 2009 at 12:09 AM 

Ramaayanatali wisangati tumhi dakhwali nasatee tar sahaj lakshat hee aali 

nasati . Eka wegalya uddeshyane lihilele he aapale Ramayan chanach aahe. 

 

ओुंकार शरद पारखीSeptember 26, 2010 at 3:00 PM 

द थडी वाििार्या नद्या या नमचदा आणि तापी असायकयात. 
चचत्रकूट पासनू दुंडकाराण्याच्या मागाचवर याच दोन मोठ्या नद्या आिेत. 
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sharayuMay 8, 2010 at 10:20 PM 

माझ्या मते रावि िा स खद ुःखाचा िाभ फक्त इुंहद्रयाुंद्वारे घेतिा जाऊ 
शकतो असे मानिायाच यज्ञसुंस्क तीचा प्रनतननधी िोता. स खाची व द्धी व 
द ुःखाचा ननरास यासाठी भौनतक पातळीवरूनच म्ििजे काम्य यज्ञाद्वारेच 
प्रयत्न झािे पाहिजेत असे िी सुंस्क ती मानते. राम िा स खद ुःख मनोननलमचत 
भावना आिेत असे मानिायाच सुंस्क तीचा प्रनतननधी िोता. मनावर ताबा 
लमळवनूच स खाची व द्धी व द ुःखाचा ननरास शक्य आिे असे िी सुंस्क ती 
मानते. या सुंस्क तीचा यज्ञाना सरसकट षवरोध नयकिता तर केवळ काम्य 
यज्ञाना षवरोध िोता. राम-रावि य द्ध या दोन सुंस्क तीमधीि सुंघिच आिे. 

 

1. anirudhaMay 18, 2010 at 5:18 PM 
namaskar kaka........pudhil blog lavakarat lavakar lihava hi vinanti .... yatun 

kahi mahit nasalelya goshti mahiti zalya... dhanyawad.... 

2.  
Leena ChauhanMay 20, 2010 at 5:19 PM 

मिा त मच ेिेख खूप आवडतात. प हढि भागाची आत रतेने वाट बघत आिे. 

ReplyDelete 

3.  
प्रभाकर फडिीसMay 21, 2010 at 11:43 AM 

धन्यवाद 

 

1. सागर बोरकरJune 8, 2010 at 9:59 AM 
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फडिीस काका, 
य द्ध नेिमीच परकीय भमूीवर करावे. स्वतुःच्या भमूीवर करू नये िा 
य द्धशास्त्रातीि मित्त्वाचा ननयम मिाभारतात बरेचदा उल्िेखिेिा आिे 
त्याअथी तो अगोदरच्या रामायिातिी प्रचलित असिारच. पि राविान ेयास 
अपवाद का केिेिा असावा? आणि अथाचतच या त्याच्या च कीम ळेच रामािािी 
(वानर)सनै्य जमवण्यास प रेसा वेळ लमळून व पिूच शक्तीशािी बननू राविाचा 
नाश करता आिा असावा. 

 

प्रभाकर फडिीसJune 8, 2010 at 6:33 PM 

पौराणिक काळातिी य दे्ध षवध्वुंसक नसत, म्ििजे म ि खाची िानन करिारीुं 
नसत. त्याम ळे द सर् याच्या भमूीवर य द्ध करिे षवशिे फायद्याच ेनयकिते. 
िुंकेमध्ये राविाच ेसवच बळ एकवटिे िोत ेतेयकिाुं राम चािनू आिा तरी 
सुंख्याबळ राविािा अन कूि रािण्याची शक्यताच जास्त िोती. रामािा 
वानराुंच ेएवढे मोठे सनै्य मदतीिा येईि अशी त्याची कल्पना नसावी. 
राविाच ेव वानराुंच ेपवूीच ेमोठे सुंघिच नयकिते. स्वत:िा अन कूि अशा भमूीवर 
य द्ध ओढून आिण्याच ेप्रलसद्ध उदािरि म्ििजे लशवाजी-अफझिखान य द्ध 
ककुं वा नेपोलिअन-रलशया य द्ध िोय. 
य द्ध परकीय भमूीवरच करावे असा मिाभारतात कोठे उल्िेख आिे तो क पया 
कळवावा. माझा ई-मेि पत्ता pkphadnis@yahoo.com असा आिे त्याचा वापर 
करण्यास िरकत नािी 

 

सागर बोरकरDecember 4, 2010 at 9:08 AM 

उत्तमच. ककल्ष्कुं धाकाुंडाची जोरदार स रुवात झािी आिे. 
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स ग्रीवाची पत्नीिी वािीने हिराविीच िोती (भिे वानरसमाजात ती प्रथा असेििी) 
त्याम ळे सम:द ख्खी रामािा स ग्रीव िाच आपल्या बाजूचा वाटिे यात नवि नािी. 
तसेच प्र्थम भेटिा तो स ग्रीव त्याम ळेिी रामाने त्याचा षवचार आधी केिा 
असावा. तसेच वािी िा राविाचा लमत्रिी िोता असे राविानेच प ढे म्िटल्याच े
स्मरते. (नक्की आठवत नािी). 

 

प्रभाकर फडिीसDecember 6, 2010 at 7:57 PM 

आपिे काम साधण्यासाठी स ग्रीव जास्त उपयोगी पडिे कारि तो उपकाराखािी 
असेि िे रामाने जाििे व म्ििून त्याची बाज ून्याय-अन्याय याच्या षवचारात न 
अडकताुं घेतिी. 
वािी व रावि लमत्र म ळीच नयकित ेपि एकमेकाुंच ेबळ ओळ्खनू वाटेस जात 
नयकिते इतकेच. 

 

 

m.e.r.C.u.r.yJanuary 17, 2011 at 9:01 PM 

गेल्या महिन्याभरात, वेळ लमळेि तस ेमी आपि लिहििेिे दोन्िी ब्िोग वाचत 
गेिो, आणि मिा त ेआवडिेिी. भक्तीरस मध्ये न आिता, हया सवच थोर 
यकयक्तीुंचा मािूस म्ििून केिेिा षवचार मनुःपवूचक आवडून गेिा. त म्िी असेच 
लिहित रािा, मी आणि माझ्यासारखे अनेक वाचत रािूच. 
मिाभारत आणि रामायिाकड ेएक वास्तववादी आणि तकच श द्ध दृष्टीकोनातून 
पािण्याचा माझा स्वतुःचािी प्रयत्न िोता, त्या साठी मी माझ्या आज्जी कडून 
मिाभारताच ेप्रथम दोन खुंड (त मच्या चचत्रात आिेत तेच) आििे हि िोत,े मात्र 
कामाच्या यकयापात कधी जमिेच नािी. आपि लिहित असिेल्या िेखाुंम ळे 
त्याम ळेच षवशिे आनुंद लमळत आिे. 
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रामायिावरीि 'वास्तव रामायि' िे प. षव. वतचक हयाुंनी लिहििेिे प स्तक आपि 
वाचिे आिे काय ? मिा त ेवाचण्याचा योग आिा िोता, मी स रुवातिी केिी 
िोती, मात्र ते ज्याुंच ेिोत ेत्याुंना परत द्याव ेिागिे. मात्र, उल्िेखनीय बाब अशी 
कक त्याुंनीिी रामायिावर चमत्काराच्या पिीकड ेजाऊन लिखाि केिे आिे असे 
वाटते. 
 

षवस्तारभयान ेथाुंबतो. मात्र, आपि लिहित रािाव,े त मच्या अभ्यासासाठी आणि 
िेखनासाठी खूप श भेच्छा ! 

 

N.D.K. NikhilApril 10, 2011 at 5:19 PM 

नमस्कार काका, 

या मालिकेतीि सवच िेख मी आजच्या हदवसातच सुंपविे. त मच ेिेखन आणि 
यामागीि तकच  फार अप्रनतम आिेत. आजच्या य गात आपि पौराणिक कथाुंना 
थोडसेे तटस्थ नजरेने बघायिा पाहिजे आणि त्यासाठी त मची िेख मालिका 
फारच उपय क्त ठरते. त मच्या या उपिमाबद्दि त मच ेशतशुः आभार.  

 

या मालिकेतीि प ढीि िेख िवकरच त म्िी प्रकालशत कराि िी अपे्ा!!  

श भेच्छा!! 

-ननणखि 

 

प्रभाकर फडिीसMay 19, 2011 at 11:49 AM 
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धन्यवाद. 
रामायिावरीि िेखन िल्िी थाुंबिे आिे. इतक्या हदवसाुंनुंतर प न्िा एका तरुि 
वाचकाची प्रनतकिया वाचनू खूप बरे वाटिे. िेखनामागीि माझी भलूमका तरुि 
वाचकाना योग्य वाटत ेयाचा मिा आनुंद वाटतो. रामायिाच्या प ढीि भागाुंबद्दि 
लिखाि माझ ेिातून केयकिा िोईि साुंगवत नािी. कदाचचत िोईिहि. मात्र 
साुंगण्यासारखे कािी नजरेिा आिे तर! बाकी रामकथा सवाचना पररचचत आिेच. 
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६. णनिृत्तीनंिर रामायण-महाभारिाचे (मराठी भाषांिरे) िाचन, मनन ि ब्लॉगलखेन. 

७. णिलेपाले यरे्ील ज्येष्ठनागररक संघटना - 'सोबिी' - या संस्र्ेि सकक्रय भाग ि अनेक 

णिषयांिर व्याख्याने.  

८. कौटंुणबक. - सुणिद्य पत्नी ि दोन उच्चणशणिि मलुगे. दोघे अमेररकेि स्र्ाणयक.  

९ िास्िव्य - णगरगांि, अंधेरी (पूिव), ि णिलेपाले. आिा अमेररकेि सॅन रेमॉन ि पाम हाबवर 

येर्े मलुांकड.े भारिाि येणेजाणे चालू.. 

  



ई साणहत्य प्रणिष्ठान 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी साक्षराांमध्ये वाचनाची आवड हनमााण व्िावी आहण 

लेखक व कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दिेुरी िेिूने स्थापन झाले. मराठीि 

एक जबरदस्ि वाचन सांस्कृिी हनमााण व्िावी, िरुणाांनी भरपूर वाचन करावे, ग्रामीण 

भागािील िरुणाांना मोबाईलवर पसु्िके उपलब्ध व्िावीि, परदेशस्थ मराठी वाचकाांना 

सिजासिजी इांटरनेटवर पसु्िके हमळावीि िे आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशाांिील  

समुार ेसाडॆिीन लाख वाचक या चळवळीचे सभासद आिेि.  मिाराष्ट्राच्या जवळपास 

प्रत्येक िालकु्यािील खेड्यापाड्याांि ई साहित्य चे वाचक आिेि. याहशवाय समुार ेिीस 

िे चाळीस लाख वाचक ई साहित्यच्या वेब्साईटला भेट देऊन पसु्िके डाऊन लोड 

करिाि. पण याने आमचे समाधान नािी. जोवर मिाराष्ट्रािील प्रत्येक साक्षर िा वाचक 

िोि नािी िोवर िी चळवळ चालेल. आमचे लक्ष्य सिा कोटींचे आिे. आमच्या पाठीशी 

माऊलींचा आहशवााद आिे. “ ईये मराठीहचये नगरी, ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू करी” िी त्याांची 

प्राथाना आपणा सवाांकरवी सफ़ुळ सांपूणा व्िावी. 

आमच्या वाचकाांना एकच हवनांिी. आपल्या ओळखीच्या हकमान दिा साक्षराांचे 

ई मेल पते्त आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे 

िोऊ. या मराठीहचये नगरी ब्रह्महवदे्यचा सकुाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ 

असेल िर.  

एवढी हवनांिी मान्य कराच.  

ई मेल पते्त esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरां! 
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