
 

  



या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

दशरथकन्या शाांता 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   



दशरथकन्या शाांता 

(कादांबरी) 

 

 

अांकुश वशांगािे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  



दशरथकन्या शाांता 

लेखक : अांकुश वशांगािे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अांकुश वशांगािे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवािा, कळमना 

माकेट रोि, नागपरू. महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे 

सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवच े

पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर 

करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आह े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ 

िकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 

Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in 

India is available for any literary, dramatic, musical, sound 

recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a 

work is recognised even without registration. Infringement of 

copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts.  
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह े

फ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा 

वाचनाव्यकतररक्त कोणताही वापर करण्यापुवी ई-

साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.  

  



मनोगत 

 

 मी रोजच े लेख वलवहणारा व्यक्ती. 

पवुी वेळात वेळ काढून लेख वलहायचो. 

पण काययभार वाढल्यानां सध्या वेळ वमळत 

नाही. त्यातही आताही वेळात वेळ काढून 

लेख वलवहतो. 

 मला कादांबरीचां वलखाण करणां 

आवितां. कारण कादांबरी एक वदघय कथा असते. त्यातच त्या वदघय 

कथेत आपल्याला आपल्या भावना मनसोक्त व्यक्त करता येतात. 

'शाांता' ही कादांबरी वाचकाच्या हातात दतेाांना मला अत्यांत 

आनांद होत आह.े शाांता ह ेपात् मळुातच एक उपेक्षीत पात् आह.े  

 मी ही कादांबरी साकार करण्यापवुी अख्खां रामायण 

अनेकवेळा पावहलां. परांत ू मी त्या रामायणाकिे मनोरांजन 

दृविकोणातनू पावहलां. एका वचवकत्सक दृविकोणातनू नाही. मलाही 

रामायण आवितां ते केवळ एक बोधकथा म्हणनू. ती बोधकथा 

साकारताांना मला अगदी आनांदही वाटला. 

 वाचकाांना मी आधीच साांगनू ठेवतो की ही कादांबरी एक 

काल्पनीक दृिीनां वलवहलेली असनू यातील काही गोिी ह्या 

काल्पनीकच आहते. त्याचा उगाच बाऊ करु नय.े मळुात ही 



कादांबरी वलवहली नसती. परांत ूआपल्या जीवनानश्यक असलेल्या 

पवुीच्या गोिी जगाला मावहती व्हाव्या यासाठी ही माझी शाांता 

कादांबरी. 

 मळुात मी जेव्हा जेव्हा रामायण पावहलां. तेव्हा तेव्हा मला 

शाांता कुठेच वदसली नाही. त्यातही कुकबीदखेील. शाांता आवण 

कुकबी ह्या दोघ्या बवहणी. त्या रामाच्या बवहणी होत्या. असां जेव्हा 

मला एका वमत्ानां साांगीतलां. तेव्हा मला आश्चययच वाटलां. मग मीही 

ववचार केला की आपण शाांताबद्दल वलहावां. जी जगाला मावहत 

नाही.  

 शाांता कादांबरी हातात घेतली व बरेच जणाांना ववचारलां की 

ही शाांता कोण? परांत ूकोणीही त्याबद्दल मला साांगीतलां नाही. उलट 

मीच जेव्हा त्याांना साांगीतलां की शाांता ही रामाची बवहण होती. तेव्हा 

तर त्याांनी मला वेि्यातच काढलां असेल. कारण वतची लोकाांना 

ओळख करुन दतेाांना मला अगदी तसांच वाटलां. शेवटी ती मांिळी 

मला वेिा ठरवो की न ठरवो. मी शाांता वलवहली. ती वाचनीय झाली 

आह.े 

 दसुरां आणखी ववशेष साांगतो, ते म्हणजे रामाची मावहती. 

रामायण त्यासाठीच मी अनकेवेळा पावहलां. आपणही पावहलां 

असेलच. त्यातच साांगतो की ह ेरामायण पाहात असताांना मला एक 

सत्य गोि वदसली. ती म्हणजे रामाचा दोष.  



 आज रामाला सीतेच्या अग्नीपरीक्षेसाठी दोषी मानण्यात 

येतां. परांत ूखरांच राम दोषी होता का? याचा कोणीही ववचार करीत 

नाही. उचलली जीभ लावली टाळूला अशा प्रकारचा सांसार वागत 

असतो. 

 राम हा आदशयवान व्यक्ती होता. तसेच त्या काळानसुार 

वनणययक्षमही. तो प्रजेचां दुुःख दरू करण्यासाठी प्रजेत विरायचा. तसां 

विरत असताांना तो वेषाांतर करुन विरायचा. त्यातच एकदा शरय ू

नदीतटावर त्यानां परीटाकिून आपल्या बद्दल अपशब्द ऐकले. 

वाटल्यास तो त्या परीटाला वशक्षा दवे ूशकत होता. परांत ूरामानां तसां 

केलां नाही. तो आपल्या राजप्रासादात आला व शाांत राहू लागला. 

 रामाची शाांती सीतेनां पावहली. वतला ती सहन झाली नाही. 

त्यातच वतनां चौकशी केली. परांत ूराम काहीच बोलला नाही. काही 

बोलतही नव्हता. ते पाहून सीतेनां आपला एक दतू प्रजेत पाठवला. 

त्यातच सीतेनांही त्याच गोिी ऐकल्या. ज्या रामाबद्दल बोलल्या 

गेल्या होत्या. 

 सीतेनां ऐकलेल्या गोिी. सीतेला वाटलां की माझ्या पतीवर 

असां कोणी लाांच्छन लावायला नको. मी जर इथे राजप्रासादात 

रावहली तर लोकां  माझ्या रामावर असांच लाांच्छन लावतील. म्हणनू 

मला रामाला सोिून अरण्यात जायला हवां. त्यानांतर ती अरण्यात 



जायला तयार झाली. रामानां वतला नकारही वदला. परांत ूसीतेनां ते 

ऐकलां नाही. त्यातच ती अरण्यात गेली.  

 रामायण इथांच थाांबत नाही तर ती जेव्हा लवकुशला घेवनू 

वनातनू परत येते. तेव्हा राम वतला अग्नीपरीके्षतनू यायला साांगतो. 

अग्नीपरीक्षा अथायत समाजासमोरची परीक्षा. जर त ूमी जा म्हणलेले 

नसताांना केवळ लोकाांच्या म्हणण्यानां घरातनू बाहरे गेली. तेव्हा 

परत येताांनाही याच लोकाांच्या म्हणण्यानसुार ये असा त्याचा अथय. 

सीतेनां ते वस्वकार न करता स्वतुः म्हटलां की मी पववत् आह.े ती 

पववत्च होती. कारण वतच्यावर कोणीही दाग लाव ूशकत नव्हता. 

परांत ूरामाला मावहत होतां की ती पववत् असताांना ज्या रामानां वतला 

रावणाच्या कैदतेनू परत अााणलां असताांना लोकाांनी वतला गैर 

ठरवलां. तेच लोक आज सीतेला पनु्हा अयोध्येत घेतल्यानांतर 

आणखी काही बोलतील व सीता पनु्हा वनात जाईल. त्यापेक्षा 

सीतेनां परत येताांना आता जनतेला ववचारुनच यावां. परांत ूसीतेनां ते 

ऐकलां नाही. वतनां स्वतुः पववत् असल्याचा दाखला वदला. त्यातच 

ती म्हणाली, 

 "ह े धरणी माता, राम, माझा पती, माझ्यावर शांका घेतो. 

तेव्हा मला आपल्या कुशीत सामावनू घे." 



 ते ऐकतच धरणी माता बाहरे आली. वतनांही सत्य पिताळलां 

नाही व सीतेला घेवनू ती जमीनीत गिप झाली. त्यातच तद्नांतरच्या 

वपढीनां रामावरच दोष लावला. सीतेवर नाही.  

 मी हाही भाग प्रकषायनां माांिला. त्यावर शाांतानां रामाला 

खिसावलां. त्यावर रामानां समपयक उत्तर वदलां. ते मी साांगणार नाही. 

ते आपणास वाचावां लागेल.  

 शाांता रामाची बवहण होती ह ेमीच साांगीतलां असनू ती कशी 

जगली? वतचां पढुां काय झालां? वतचा वववाह कोणाशी झाला? अन ्

शेवटी वतचां काय झालां? ह्या प्रश्ाांची उत्तरे वमळववण्यासाठी शाांता 

नक्की वाची एकदा तरी आवण या पसु्तकाचा मनमरुाद आनांद घ्या 

एक वाचक म्हणनू. दसुरां साांगायचां म्हणजे कृपया राजकारण करु 

नका म्हणजे झालां. 

 आपला नम्र अांकुश वशांगािे नागपरू ९३७३३५९४५० 

आपला अांकुश वशांगािे  

 नवगपरू ९९२३७४७४९२ 

  



 

 

ही कादांबरी 

रामराज्यास  

सवदर सिवपयत  
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(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पवनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती 

र् घटनव कवल्पशनक आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव 

दखुवशर्िे हव हतेू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती र्व घटनेिी 

प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस 

तो शनव्र्ळ योगवयोग सिजवर्व.  

  

  



 

 

  

दशरथकन्या शाांता (कादांबरी) 

  

  

  माणसाचां जीवन दुुःखानां भरलेलां आह.े तो एकटा या पथृ्वी 

वर आला आवण एकटाच जाणार आह.े त्यातच दुुःख ही त्याला 

एकटच झेलावां लागतां. अशावेळी तो खचनू जाव ूनये म्हणनू त्याला 

गोतावळा वदला. तसांच पशपूक्षी वनस्पतीही वशकवतात जगण्याचां 

सतु्. जगणां आनांददायी व्हावां म्हणनू. 

 माणसू जन्माला येतो. त्यातच त्याचां पालनपोषण त्याचे 

मायबाप करीत असतात. अशावेळी तो जेव्हा थोिा मोठा होतो. 

तेव्हा त्यानां या जगात रमावां म्हणनू त्याला मायबाप वमळतात. 

त्यानांतर वमत्परीवारही. तो थोिासा मोठा झाला की त्याचा 

ववरांगळुा व्हावा, म्हणनू सिृी हळूहळू त्याचे सवांगिी वाढवीत 

असते. त्यातच या वयात त्याला गरुु वमळतात. शाळेतील वमत् 

मैत्ीणी वमळतात. तो आणखी थोिा मोठा होताच, त्याचा वववाह 



होतो, त्याचे मायबाप मोठे झालेले असतात. ते जास्त वदवस जग ू

शकणार नसतात. त्यामळुां त्याला त्याच्या मायबापानांतरही या 

सिृीत जगता यावां म्हणनू त्याला एक जन्मभराची साथ 

वनभाववणारी एक जोिीदारीणही सिृी वमळवनू दते असत.े तसेच 

वतलाही आवण त्यालाही कालाांतरानां ही सिृी कां टाळवाणी वाटू नये, 

म्हणनू त्या दोघाांना मलुां होतात. मग मलुां होताच त्याांचां जीवन 

आनांददायी बनतां. पढुां मलुां मोठी होवनू कतयबगारी करीत असताांना 

त्याांना करमत नाही. म्हणनू नातवांि होतात. एकां दरीत साांगायचां 

झाल्यास जी सिृी आपल्याला जन्माला घालते. तीच सिृी आपण 

जगावां, आपल्याला ही सिृी कां टाळवाणी वाटू नय,े म्हणनू आपल्या 

ववरांगळु्याचां साधनही वनमायण करुन दते.े आणखी साांगायचां 

झाल्यास हीच सिृी आपण जर कतयबगारी असेल, तर आपल्याला 

काही जबाबदा-याही सोपवते. त्या जबाबदा-या पार पािता पािता 

आपल्याला वेळ वमळत नाही. त्यातच वेळ कसा जातो, तेही कळत 

नाही. 

 प्रत्येक व्यक्ती हा ववनाकारण जन्माला येत नाही. त्याचां काही 

कतयव्य ठरलेलां असतां.सिृी प्रत्येकाला त्याचां कतयव्य सोपवनू 

जन्माला घालत असते. वतचा उद्दशेच असतो की अमकु अमकु 

व्यक्तीनां नववनमीती करावी. मग ती नववनमीती कोणत्याही 



पद्धतीची का असेना. त्याचां कायय सांपलां की तो या जगातनू वनरोप 

घेणारच घेणार. परांत ूजन्म घेणारा व्यक्ती हा आपलां कतयव्य ववसरुन 

आपलां कमय करीत असतो. त्याला सिृी ज्या उद्दशेासाठी पाठवते. 

ते कायय तो करीत नसनू आपल्या ज्ञानाच्या व ताकदीच्या 

भरवशावर वाईट कमय करीत असते. ज े कमय सिृीला आवित 

नाहीत. त्यातच ही सिृी तसे वाईट कमय वदसताच त्याची वाट पाहात 

शेवटी त्या वाईट कमायची वशक्षा माणसाांना दते असते.  

 मग आपले वाईट कमय कोणते?असा ववचार केल्यास जे कमय 

सिृीला वाईट वाटतात ते वाईट कमय. आता सिृीला वाईट कोणते 

कमय वाटतात? ज ेसिृीला आवित नाहीत. ते कमय वाईट वाटतात. 

याचा अथय असा की सिृीला वतच्या ववनाशाच्या गोिी आवित 

नाहीत. वतच्या ववनाशाच्या गोिी म्हणजे नेमक्या कोणत्या गोिी? 

वतनां जन्माला घातलेल्या गोिीचा नाश करण.े जसे प्राणी हत्या 

करण.े वकृ्षाांची हत्या करण,े जमीनीची हत्या करण.े 

 जमीनीची हत्या! हा काय प्रकार आह?े अथायत जमीन खोदणे. 

कोळसा, मँगनीज (खवनज)े वमळववण्यासाठी जमीनीचे पोट िािण.े 

आता लोकां  म्हणतील की जर आम्ही प्राणी मारुन खाल्ले नाही, 

तसेच झािाांना कापनू खाल्लां नाहीतर जगणार कसे? ह े म्हणणां 

अगदी बरोबर आह.े कारण आपण तसां केलां नाही तर आपण जगचू 



शकणार नाही आवण म्हणनूच यामळुां दुुःख येतां. जे दुुःख 

कालाांतरानां मरतेसमयी भोगावां लागतां. लोकां  असा व्यक्ती मरण 

पावल्यावर त्याला कमायची िळां भोगली असां म्हणत असतात. 

सिृी हीच जगण्याची सतु् दते असते. आपल्या जीवनाला ह ेजीवन 

जगत असताांना ते जीवन नीरस वाटणार नाही याची काळजी ही 

सिृीच घेत असते. जर सिृीनां या गोिी आपल्याला वदल्या नसत्या 

तर आपण या सिृीत जास्त काळ काढता आला नसता. त्यामळुां 

सिृीच आपली नातेवाईक आह ेनव्ह ेतर सिृीच आपली मायबाप 

आह ेअसे म्हणायला काहीही हरकत नाही. 

 ते दषु्ट्काळाचे वदवस होत.े शाांताला मावहत नव्हतां की तो 

दषु्ट्काळ कोणामळुां आला. कारण ती वनरागस होती. वनरागसच्या 

पणूय कसोटीत ती बसत होती. 

 शाांता राजा दशरथ याांची पवहली मलुगी होती. ती होताच 

राजा दशरथाला िार आनांद झाला.एवढा असीम आनांद की तो 

मनात मावेनासा. त्यातच पणूय राज्यही आनांदात होतां. तसां पाहता 

वदवसेंवदवस तो आनांद वाढत चालला होता. पण तो आनांद 

राजमहालातील होता. राज्य जरी आनांदात असलां तरी तो आनांद 

राज्यातील नव्हता. 



 भाऊबीज स्रीजातीला स्वतांत्र्य दजाय वमळवनू दवे ूशकते काय? 

असा जर ववचार केल्यास त्याचां उत्तर नाही असांच आह.े कारण 

आजपयंत भाऊबीज झाल्या. बवहणीनां भावाला ओवाळलां. परांत ू

ना समाजप्रबोधन झालां. ना समाज पणूय ररतीनां बदलला. 

 प्रत्येक वेळी भाऊबीज होत.े प्रत्येक मलुीला आपल्या 

भावाला ओवाळताांना आनांद होतो. बवहण आपली मानवसकता 

सोिून भावाला ओवाळतेही. कदावचत भाऊ पढुील जन्माचा 

सांकटात सोबती होईल यासाठी.  

 आजपयंत याच उद्दशेानां ह्या भाऊबीजा साज-या झाल्यात. 

बवहणीनां भावाला ओवाळलां. त्याच्या लाांब आयषु्ट्याची प्राथयना 

केली. परांत ू भावानां वतच्या भावना ओळखनू आजपयंतच्या 

आयषु्ट्यात वतच्या मागण्या कधीच पणुय केल्या नाहीत. वतला 

स्वतांत्र्य दजाय कधीच प्रदान केला नाही वकां वा वतला राजसखु वदले 

नाही. त्यातच वतच े वेिेवाकिे पाऊल राज्याला घातक समजनू 

वतचा पावलोपावली छळच केला. वववाहानांतरही वतला वतच्या 

पतीच्या शय्येवर सती जाताांना कधी वतला रोखले नाही वा 

जाणनूबजुनू वतला सासरचे लोकां  सती दते होत,े तेव्हाही त्याचा 

त्यानां ववरोध केला नाही. 



 स्री जात........ स्री जातीला पवुीपासनू वहनच मानलां गेलां. 

वतच्या उठण्याबसण्यावर िार किक बांधन घातली गेली. वतच्या 

मनाला बाांधील केलां गेलां. वतनां कोणत्याही सांकटाच्या समयी 

वकतीही धैयय दाखवलां तरी वतची वकां मत झाली नाही. त्यातच वतला 

अधांगीनी न मानता वतला दोष दते वतला उपेक्षीत जीवन जगायला 

भाग पािलां गेलां.  

 राज्यातील महत्वाचे ववषय. राज्यातील महत्वाचे प्रसांग. परांत ू

या महत्वाच्या प्रसांगावरही स्रीयाांच्या नशीबी दुुःखच होतां. 

कोणत्याही महत्वाच्या ववषयावर स्रीया वकतीही हुशार असल्या 

तरी त्याांचे वनणयय राजा ववचारात घेत नसे नव्ह े तर कोणत्याही 

कठीण प्रसांगात राजा स्रीयाांना दयु्यम स्थानच द्यायचा. 

 यदु्ध असो की अजनू कोणती परीस्थीती. राजाला दवे माननू 

प्रजा त्याच्या उलट्यासलुट्या गोिीवरही ववश्वास ठेवत असे. 

त्यातच समजा कधी दषु्ट्काळाची परीस्थीती आली तर त्या दषु्ट्काळी 

परीस्थीतीसाठीही राजा स्रीयाांनाच दोषी ठरवत असे. 

 स्वयांवराची पद्धत होती. परांत ूया स्वयांवरात राजाचीच इच्छा 

चालत असे. स्वयांवरापवुी दरूदरूच्या राज्यात वववाहाचे 

(स्वयांवराचे) वनमांत्ण पाठवले जाई. त्यातच त्या स्वयांवराला 

दरुदरूची मांिळी हजेरी लावत. जे हजेरी लावत. त्या राजाची आवण 



राज्याची मावहती राजा आपल्या समुांताकरवी वा भाटाकरवी प्राप्त 

करीत असत. त्यातच ती मावहती प्राप्त होताच राजा आपल्या 

मलुींसोबत आपल्या चचाय करीत असे आवण बजावनू साांगत असे 

की वतनां कोणाच्या गळ्यात वरमाला घालावी वा कोण वतच्या 

लायक आह.े त्यानांतर स्वयांवर होत असे. स्वयांवरात पैजा लागत 

असत. त्यातच जो राजा या स्वयांवरात पैज वजांकला. त्याच्या 

गळ्यात ती राजकन्या वरमाला टाकून वववाह करीत असे. 

 वववाह करताांना स्वयांवरात राजानां बजावनू साांगीतल्यामळेु 

वववाह तो राजा पैज जरी वजांकला असला तरी राजकन्या करीत 

नसत. उदाहरण द्यायचां झालां तर कणायचां दतेा येईल. कणय हा सतुपतु् 

जरी नसला तरी त्याचा परीचय केवळ अवधरथाच्या घरी तो वाढत 

असल्यानां व त्याची कल्पना खदु्द द्रोपदीला असल्यानां तो जरी 

स्वयांवराची पैज वजांकला असला तरी त्याच्याशी स्वयांवर 

वजांकल्यावरही द्रोपदीनां वववाह केला नाही. त्याच्याशी वववाह 

वषृालीला करावा लागला. तसेच दयुोधनानां स्वयांवराची पैज 

वजांकली असताांनाही भानवुप्रयानां नकार वदला होता. परांत ूदयुोधनानां 

बलाचा वापर करुन जबरदस्तीनां वतच्याशी वववाह केला. त्यातच 

आपल्या वप्रय भावासाठी वभष्ट्मानांही स्वयांवर वजांकला आवण इच्छा 



असताांनाही अांबा अांवबका अांाांबावलकाांना वभष्ट्माशी वववाह करता 

आला नाही. 

 मळुात स्री इच्छा वववाहप्रसांगी चालत नव्हतीच. 

रुख्मीनीलाही वववाह करताांना पळून जावां लागलां. त्यातच 

वववाहयोग्य वर वनविताांना आपल्या भावाचा रोष पत्करावा 

लागला होता. त्यातच शभुद्रलेा आपल्या भावाच्या मदतीनां पळून 

जावां लागलां. 

 सांपत्तीचाही अवधकार स्रीयाांना पवुीपासनूच नव्हता. वतनां 

कमावलेलां स्री धन ह ेवतचां न राहता ते परुुषाांचांच असायचां नव्ह ेतर 

वतच्या धनावर परुुषाांचाच हक्क असायचा. ती आपलां धन स्वतुःवर 

परुुषाांच्या परवानगीवशवाय खचय करु शकत नव्हती. ह ेस्रीधन मग 

तो परुुष वपता असेल तर वपत्याच्या स्वाधीन करीत असे. तो जर 

पती असेल तर पतीच्या आवण तो जर पतु् असेल तर पतु्ाच्या.  

 स्री जन्माबाबतही समाजात उदासीनता होती. जर स्रीयाांनी स्री 

भ्रणृाांना जन्म वदला तर दषुणे लावली जायची. त्यातच स्री भ्रणृाांना 

वनसगयतुः नि करण्याचां काययही याच सांस्कृतीनां पवुीपासनू केलां असां 

म्हटल्यास आवतशयोक्ती होणार नाही. तसेच हा भ्रणृ जन्मास 

आलाच आवण पढुां राज्यावर कोणतां सांकट आल्यास त्याला 

जबाबदार याच स्री भ्रणृालाच पकिल्या जात असे. त्या स्री 



भ्रणृाच्या जन्माचा काहीही दोष नसताांनाही. असा दोष वदसलाच 

तर त्या स्रीयाांना मग त्या सख्ख्या मलुी का असेना राजा त्याांना दुुःख 

न बाळगता दसु-याांना दान म्हणनू दवेनू टाकत असे वा ठार करुन 

टाकत असे. स्रीयाांना बोलण्याचा पावहजे त्या प्रमाणात अवधकार 

नव्हता. 

 स्रीयाांना आपल्या परीवारात काम करताांनाही मनाईच होती. 

वतला परुुषाांच्याच मजीनां काम करावां लागत असे. वतच्या मजीनां 

कामां करायला मनाई होती. जर वतनां परुुषाांच्या मजीनां कामां केली 

नाहीत, तर वतला जबर वशक्षा होई. त्यातच वतचे अवयव 

कापण्याचीही वशक्षा होत असे. वतचा दोष पावहज े त्या प्रमाणात 

नसताांनाही. 

 स्रीयाांना परुुष मतृ्यवूेळीही सोिलेले नव्हत.े समजा परुुष 

असलेल्या वतच्या पतीचा मतृ्य ू झालाच तर वतलाही त्या 

परुुषाांसोबत सती दणे्याची पद्धत होती. त्यातच वतची इच्छा असो 

वा नसो. अशा वकतीतरी स्रीया काळानां परुुष वनधनानांतर वहरावल्या 

होत्या.  

 रजस्वला स्रीयाांना मांवदरप्रवेश नव्हताच. समजा अशी स्री 

एखाद्या वेळी मांवदरात गेली आवण ते जर कोणाला मावहत झाले तर 

त्या स्रीयाांना िासावरच दणे्याची पद्धती होती. 



 हा झाला पवुीचा काळ. आजही काळ बदलला नाही. काळ 

बदल ू पाहात आह.े परांत ू आजचीही पवुीची मानवसकता त्या 

काळाला बदल ूदते नाही. आजही स्रीयाांना त्या रजस्वला असताांना 

स्रीयाांना मांवदरात जाता येत नाही. आजही स्री जन्माचा ववटाळच 

मानला जातो. आजही स्रीयाांच्या भ्रणृाांना नि केलां जातां. आजही 

स्रीयाांचे वववाह परुुष मजीनांच होतात. अन ् आजही स्रीयाांच्या 

सांपत्तीवर परुुषच हक्क गाजवतात. वतला वतचांच वेतन खचय करता 

येत नाही स्वतुःवर. मात् एक बदल झाला, तो म्हणज ेसतीप्रथेचा. 

आज सतीप्रथा अवस्तत्वात नाही. परांत ू ती प्रथा जरी आज 

अवस्तत्वात नसली तरी आज पतीवनधनानांतर स्रीयाांचां सौंदयय नि 

केलां जातां. भाांगावरचां कुां कू पसुलां जातां. बाांगि्या िोिल्या जातात. 

एवढांच नाही तर जोिवे काढल्या जातात. त्यातच आज पाांढ-या 

साि्याांची पद्धत नसली तरी पतीवनधनानांतर वतचां सारां सौंदयय 

वहरावलां जातां. ओष्ठरांग, नेलपावलश सारां नि केलां जातां. ती आजही 

पतीवनधनानांतर काजळ, पाविर लाव ूशकत नाही. काजळ पाविर 

लावनू समाजात वमरव ूशकत नाही. 

 आज चौिेर वनरीक्षण केलां आवण सवेक्षण केलां तर स्रीया 

प्रत्येक क्षेत्ात आघािीवर आहते. तरीही सवेक्षणातनू मलुींचीच 

जनन सांख्या कमी असलेली वदसत.े मलुी का कमी झाल्या असा 

जर ववचार केला तर ती सांख्या स्री भ्रणृहत्येनां कमी झालेली आह े



असां कोणीही म्हणेल. आज दशेातील राज्याचे काही भाग 

सरायसपणे स्री भ्रणृहत्येच ेपापच करीत असलेले वदसतात. 

 मळुात साांगायचां झाल्यास ह ेस्री भ्रणृहत्येचे पाप का घितां. 

स्रीयाांबाबत हा वहन दृविकोण अजनूही समाजात का आह?े आजही 

स्रीयाांना आपल्या पसांतीचा जोिीदार का वनविता येत नाही? 

आजही अशा आांतरजातीय वकां वा प्रेमवववाह करणा-या 

प्रेमीयगुलाांचा वववाह समाज का वस्वकारत नाही अन ्असे वववाह 

समाज का मान्य करीत नाही? तसेच आजही रजस्व स्रीयाांना मांवदर 

प्रवेश का नाही? ह्या सवय बाबी ववचार करायला लावणा-या 

अााहते.  

 आजही स्री जन्माबाबत उदासीनताच आह े नव्ह े तर 

उदासीनताच वदसनू येते. समजा पवहल्या वेळी मलुाचा जन्म झाला 

तर वाढत्या लोकसांख्येनसुार नसबांदी करुन सांख्यावाढीवर वनयांत्ण 

आणलां जातां. परांत ूजर पवहले अपत्य मलुगी जर असेल तर नसबांदी 

केली जात नाही. दसुरां मलु होईपयंत वाट पावहली जात.े दसुरां 

अपत्य जर मलुगीच झाली तर वाढती महागाई व लोकसांख्यावाढ 

लक्षात घेता मनात इच्छा नसताांना नसबांदी केली जात.े हीच 

मानवसकता आज समाजाची होवनू बसलेली आह.े मलुगी 

प्रगतीचा आधार नाही तर मलुगाच प्रगतीचा आधार आह.ेमलुगी 



वांशवेल वाढवीत नाही तर मलुगाच वांशवेल वाढवतो हीच 

समाजाची मानवसकता....... पण बाबाांनो, मलुगीच जर एखाद्या 

मलुाला पत्नी म्हणनू वमळाली नाही तर वांशवेल तरी वाढेल का? 

याचां उत्तर नाही असांच आह.े  

 आज परुुषी मानवसकता बदलववण्याची गरज आह.े ती 

बदलणार कशी? त्या मानवसकतेला कायदहेी बदलव ू शकत 

नाहीत. समाजप्रबोधनही बदलव ू शकत नाही. मग ती बदलणार 

कशी? हा एक यक्षप्रश् आजही ववचारवांताांपढुां उभा आह.े आज 

हीच मानवसकता बदलायला हवी. तेव्हाच स्री जातीचा उद्धार 

होईल. परुुषाांना जसा जीवन जगण्याचा अवधकार आह.े तसाच 

अवधकार हा स्रीजातीलाही आह.े हा ववचार परुुष जातीनां आज 

अांगीकारण्याची गरज आह.े जेव्हा सांपणूय परुुषजात प्रत्येक परुुषाांसह 

तो ववचार अांगीकारेल, तेव्हाच समाज सधुारेल. षरुुष मानवसकताही 

बदलेल व स्रीयाांचा दजाय सधुारेल. मग प्रत्येक स्रीजातीला ती स्वतुः 

स्वतांत्र्य असल्याचा अनभुव येईल नव्ह े तर वतला खरां स्वातांत्र्य 

वमळालां असां वाटेल. 

 आज ज्याप्रमाणां प्रत्येक परुुषाची मानवसकता बदलण्याची 

गरज आह.े तशीच गरज आह े प्रत्येक परुुष असलेल्या भावाची 

मानवसकता बदलणां. आज अशा प्रत्येक भावाची मानवसकता 



प्रत्येक स्री असलेल्या बवहणीबाबत बदलल्यास नव्ह ेतर प्रत्येक 

स्रीजातीबाबत बदलल्यास समाज पररवतयन होव ूशकते. स्रीबाबत 

ववचार करण्याचा दृविकोण बदलेल. स्रीयाांनाही परुुषाांच्या 

बरोबरीच ेसमान हक्क वमळतील व ह ेजेव्हा घिेल, तेव्हाच ती खरी 

बवहणीला ओवाळणी असेल यात दमुत नाही.  

 स्रीजातीला त्या काळात स्वतांत्ता नव्हतीच. तसां पाहता 

शाांता जन्माचा उत्सव राजा दशरथानां साजरा केला. परांत ू आज 

वतच्या जन्मानांतर राज्यात सतत तीन चार वषय दषु्ट्काळ पिला. त्या 

दषु्ट्काळाचां खापर शाांतावर िोिण्यात आलां. त्यातच 

राजज्योतीषानां साांगीतल्याप्रमाणां शाांताला वाळीत टाकण्यात 

आलां. राजा दशरथ हा शाांताचा बाप असनूदखेील त्यानां 

राजज्योतीषाच्या सल्ल्यानां आपल्या लािक्या व एकुलत्या एक 

कन्येस वाळीत टाकताांना तमा बाळगली नाही. 

  

****************************** 

  

 काकुत्स्थ हा भगीरथचा पतु् होता. त्याचा पतु् रघ ूहोता. हा 

रघ ू अत्यांत तेजस्वी व न्यायप्रवण राजा होता. पढुां याच रघचू्या 

नावानां इक्ष्वाकू कुळ ह ेरघकुुळ या नावानां प्रवसद्ध झाले. याच रघचुा 



पतु् अज. हा कोसला नगरीचा राजा होता. अयोध्या ही त्याची 

राजधानी होती. 

 इांदमूती ही ववदभायची राजकन्या होती. राजा भोळ हा 

ववदभायचा राजा होता. त्याची धाकटी बवहण होती इांदमूती. वतचा 

वववाह अजशी झाला होता. 

 ही इांदमूती पवुयजन्मात एक अप्सरा होती. (तसां आज 

वतयमानात जगताांना पवुयजन्मावर ववश्वास ठेवणे कठीण आह.े परांत ू

काही चमत्कार आजही असे ऐकायला वमळतात की जन्माला 

आलेली मलुे काही महत्वाची माणसां मेलेली असताांना त्याांचा 

इवतहास साांगतात. अगदी तोच धागा पकिून हा साराांश) वतच ेनाव 

हररणी होतां. 

 तणृवबांद.ू........हा असा व्यक्ती की तो तपस्वी होता. त्यातच 

या मनुीच्या तपश्चयेनां भयभीत होत इांद्रानां त्याची तपश्चयाय 

मोिण्यासाठी हररणी नावाच्या आपल्या अप्सरेला पथृ्वी वर 

पाठवलां. त्यातच वतनां आपल्या बदु्धीकौशल्यानां व मनमोहक इशारे 

करुन या तणृवबांद ू ऋषीच्या तपश्चयेत व्यत्यय आणला. त्यामळुां 

सांतप्त झालेल्या तणृवबांदनूां वतला शाप वदला की त ूपथृ्वीवर एका 

नश्वर स्री रुपात जन्म घेशील. तसेच पथृ्वी वरील स्वगीय िुलाचे 

दशयन होईपयंत वतथांच राहशील असेही साांगीतले. 



 त्या ऋषीच्या शापवाणीनसुार इांदमूतीनां ववदभायत जन्म 

घेतला. पढेु ती तरुण होताच वतचा स्वयांवर ठरला. त्यातच त्या 

स्वयांवरात वतनां राजा अजचा पती म्हणनू वस्वकार केला. 

 राजा अज व इांदमूती कोसला राज्यातील अयोध्या नगरीत 

राहू लागले. या दाांम्पत्याांना एक पतु् झाला. त्याचां नाव नेमी 

ठेवण्यात आलां.  

 नेमी हा लहानपणापासनूच उनाि स्वभावाचा होता. तो आठ 

वषायचा असताांना एकदा नारदमनुीची माला इांदमूतीच्या हाताला 

गवसली. त्यातच नारद ह ेस्वगायत वास्तव्य करणारे होते. त्यातच 

ऋषी तणृवबांदचूा शाप होता की स्वगायतील िुलाचा स्पशय होताच त ू

स्वगायत जाशील. त्याच कारणानां त्या नारदमनुीच्या स्वगयमालेचा 

स्पशय होताच इांदमूती स्वगायत गेली अथायत मरण पावली. त्यानांतर 

राजा अज एकटा वावरु लागला. 

 महाराणी इांदमूती मरण पावताच राजा अजला करमत नव्हतां. 

तो राजप्रासाद भव्यवदव्य जरी असला तरी तो राजप्रासाद त्याला 

खायला धावत होता. त्यातच त्याचां मन कशातही लागत नव्हतां. 

त्याला अन्न धकत नव्हतां. पाणी वपणांही जि जात होतां. तसा तो 

सकुत चालला होता. त्याची काांती सकुत चालली होती. तसां 

घिण्याचां कारण म्हणजे त्याचां पत्नीप्रेम. तो एकपत्नीवादी होता. 



तसां पाहता त्यावेळच्या राजाांना अनेक पत्नी करण्याची मभुा होती. 

परांत ूअजनां तसां केलां नाही. त्यातच हा पत्नीववरह सहन न झाल्यानां 

राजा अजनां आत्महत्या केली. 

 राजा अजनां आत्महत्या करताच अयोध्या नगरीवर अस्मानी 

सांकट कोसळलां. राज्य होतां, पण राजा नव्हता. राज्य ह े राजा 

असल्यावशवाय चालत नाही. त्यामळुां राज्याला राजा हवा. कारण 

राजाला त्या काळात परमेश्वरच मानलां जात असे. या सवय गोिीचा 

ववचार करुन अयोध्यावासीयाांनी नेमीला राजा बनववण्याचे ठरवले. 

त्यावेळी त्याचां वय अगदी आठ वषय. 

 नेमी हा लहान वयातच कोसला राजधानीचा राजा बनला. 

लहानपणच्या उनाि स्वभावाचा त्याला िायदाही झाला. त्यातच 

त्याचां वय हळूहळू वाढत गेलां व तो मोठा होताच िार पराक्रमी व 

शरू बनला. त्यातच मोठे होताच त्यानां वदवग्वजय आरांभ केला. तसां 

पाहता त्यावेळच्या शरू राजाांना वदवग्वजयाचे स्वप्नच पिायचे. ते 

स्वप्न साकार करण्यासाठी ते आपला एक अश्व सोित. जो कोणी 

त्याांचां माांिवलकपण वस्वकारणार नाही, त्या राजाांशी लढाई करुन 

त्याला हारवल्या जात असे. 

 राजा नेमीचे ववश्वववजयाचे धोरण. त्यातच त्यानां आपल्या 

वदवग्वजयासाठी आपला रथ चारही वदशेत विरवला नव्ह े तर 



वदवग्वजय प्राप्त केला. त्यामळुां त्याला पढुां नाव वमळालां दशरथ. 

दशरथ म्हणजे ज्याचा रथ दाही वदशात विरला असा तो. त्यावेळी 

त्याचा वववाह झाला नव्हता. 

 दशरथाचा वववाह झालेला नसताांना एके वदवशी तो 

वशकारीसाठी जांगलात गेला. त्यातच तो नदीजवळ दबदबा धरुन 

बसला. कारण नदीवर पाणी वपण्यासाठी प्राणी येतात ह े त्याला 

मावहत होत.े तसां पाहता त्यावेळच्या राजाांना वशकार करण्याची 

भारी हौस असायची. 

 ते उन्हाळ्याचे वदवस होत.े तेव्हा पाणी प्यायला जांगली प्राणी 

येतीलच असां दशरथाला वाटलां व तो दबा धरुन अगदी पाण्याच्या 

जवळ आिोशाला बसला.  

 राजा दशरथ नदीजवळ वहांस्र श्वापदाच्या शोधाथय दबा धरुन 

बसलेला असताांना त्यातच त्यावेळी भक्त श्रवण मायबापाांना घेवनू 

काशीला जाणारा याच वठकाणी एका झािाखाली थाांबला. त्याचे 

मायबाप आांधळे होते. तो मायबापाची खपु सेवा करीत असे. 

त्यातच मायबापाांनी इच्छा व्यक्त केली की त्याांना अांवतम समयी 

काशी ववशे्वश्वराचां दशयन करायचां आह.े तेव्हा त्याांना त्याांच्या पतु्ानां 

काशीची यात्ा घिवावी. 



 आपल्या मायबापाच्या इच्छेखातर वपत ृ मात ृ भक्त 

श्रवणकुमारनां त्याांना काशीचां दशयन घिवनू आणण्यासाठी कावि 

घेवनू तो काशीला वनघाला. त्यातच त्याच्या मायबापानां पाणी 

प्यायची इच्छा व्यक्त केली. तसां त्यानां एका गदय सावलीच्या झािात 

मायबापाला ठेवनू त्याांना पाणी पाजण्यासाठी तो पाणी 

आणण्यासाठी नदीवर आला. त्यातच तो नदीतनू पाणी काढू 

लागला. तोच बिुबि्ुयाचा आवाज ऐकून कोणीतरी जनावर पाणी 

वपण्यासाठी आलेला आह े असां समजनू राजा दशरथानां त्या 

प्राण्याच्या वदशेनां बाण सोिला.  

 तो शब्दभेदी बाण. तो श्रवणकुमारच्या छातीत वशरला व तोच 

मेलो मेलो असा मनषु्ट्यवाणीचा आवाज आला. त्यातच राजा 

दशरथ त्या वठकाणी गेले असता त्याांनी पावहलां की श्रवणकुमारच्या 

छातीत बाण वशरला आह.े तो ववव्हळत आह.े  

 राजा दशरथान े त्याला उचलले. त्याचा बाण काढू पावहले. 

परांत ूभक्त श्रवणकुमार म्हणाला, 

 "राजन, बाण काढून त ूउगाच वेळ वाया घालव ूनकोस. त ू

माझां एक काम कर. या जांगलच्या दाट झािीत माझे मायबाप 

आहते. त्याांना तहान लागली आह.े तेव्हा माझी तमा न बाळगता 



त्याांना पाणी नेवनू पाज व त्याांची अांवतम इच्छा काशी दशयनाची 

आह.े ती त ूपणूय कर."  

 राजा दशरथानां होकार वदला व तो ते पाणी त्या 

श्रवणकुमारच्या मायबापाांना पाजण्यासाठी घेवनू गेला. परांत ूत्याांनी 

ते पाणी न वपता शाप वदला की जसे आम्ही आज पतु् ववयोगानां 

मरत आहोत. तसाच एक वदवस तहुी पतु् ववयोगानां मरशील. तझुा 

एकही पतु् तझु्याजवळ असणार नाही. त्यानांतर त्याांनी ते पाणी न 

वपता पतु्ववयोगानां वतथांच प्राण सोिला. 

 राजा दशरथ त्या शापवाणीनां ववव्हळत होता. त्याचां प्रजेच्या 

कामात लक्ष लागत नव्हतां. त्यातच त्यानां आता वववाह करण्याचां 

ठरवलां. त्यातच त्याचा वववाह महाराणी कौशल्याशी झाला. 

त्यातच त्याांना पवहली पतु्ी झाली. तीच पतु्ी शाांता होय. 

 राजा रोमपद व राजा दशरथ ह ेदोघेही साळभाऊ होते. त्याची 

राणी वषीनी व महाराणी कौशल्या या सख्ख्या बवहणी होत्या. राजा 

रोमपदाचा वववाह हा राजा दशरथाच्या वववाहापवुीच झाला. 

 रोमपद........रोमपद हा यादव राजा धमयरथ याांचा पतु् होता. 

तसां पाहता रोमपद हा दशरथाचा परमवमत् होता. त्याांच्या 

वववाहाला बरेच वषय झाल े होते. परांत ू अजनूही त्याांना पतु्प्राप्ती 

झाली नव्हती. 



 ****************************** 

  

 राज्यात दषु्ट्काळ पिला होता. आज पाच वषय झाले होते. 

पाचही वषय सतत दषु्ट्काळ होता. त्यातच राजज्योतीषाांना कारण 

ववचारताच त्याांनी कारण साांगीतलां की ह्या दषु्ट्काळाचां कारण ही 

शाांताच आह.े वहला नि करा नाहीतर कोणाला दान दवेनू टाका.  

 शाांता राजा दशरथाची एकुलती एक मलुगी. आज ती पाच 

वषायची झाली होती. वतच्या मनात कशाचांही दुुःख नव्हतां. वतला 

वाटतही नव्हतां की आपलां पढेु काय होणार. ती अबोध होती. 

त्यातच राजज्योतीषाांनी साांगीतल्यानसुार राज्यात जरी इतर 

वठकाणी शाांतेसारखी बाळां जरी जन्मास आली असली तरी त्या 

सततच्या पाच वषायच्या दषु्ट्काळाला जबाबदार शाांतेलाच 

ठरवण्यात आलां. त्यातच राजा दशरथाच्या मनात शाांतेबाबत 

असयुा वनमायण झाली. तो वतच्याकिे अगदी शत्सूारखा पाहू 

लागला. ती वनरागस बाळबोध असताांना. अशातच अयोध्यते राजा 

रोमपद व वषीनीचां आगमण झालां.  

 राजा रोमपद अयोध्येत काही वदवस रावहला. त्यानां राजा 

दशरथाचे हालहवास ववचारले. राजा दशरथानेही राजा रोमपदाच े

हालहवाल ववचारले. त्यातच रोमपदनां आपल्या राज्यातील 



ससुांपन्नता वणीत केली व एक दुुःख ही व्यक्त केलां. ते म्हणज े

पतु्जन्माचां. साांगीतलां की राज्यात सवयकाही आह.े परांत ूएक पतु् जर 

राज्याला वारस म्हणनू लाभला असता तर अगदी बरां झालां असतां. 

 राजा रोमपद पतु्ववरहानां तळपत होता. ते राजा दशरथानां 

पाहावलां जात नव्हतां. त्यातच राजा दशरथालाही एक मलुगी होती. 

जी त्याला जि वाटत होती.  

 एकतर इक्ष्क्वास ू राज.े कन्याजन्माला वनषीद्ध मानणारे. 

त्यातच सततचा पाच वषायचा दषु्ट्काळ. त्यातच राजज्योतीषाची 

भाकीत. शेवटी या सवय बाबीचा ववचार राजा दशरथ रोमपदला 

म्हणाला, 

 "माझी पतु्ी आपणास मी दत्तक म्हणनू दवे ूइवच्छतो. वतचा 

वस्वकार कराल काय?" 

 दशरथान ेबोललेले शब्द राजा रोमपदानां ऐकले. त्याचबरोबर 

राणी वषीनी अन ् तेच शब्द कौशल्यानांही. तसा महाराणी 

कौशल्याच्या मनाचा थरकाप उिाला. वतला वाटलां की आपलां 

कोणी काळीज तोिून नेत आहते की काय? पण ती परुुसत्ताक 

परुुषाांची मके्तदारी असल्यानां बोल ूशकली नाही. मनातल्या मनात 

ववव्हळत रावहली. सख्खी बवहण का असेना, वतला तसां करणां जि 



जात होतां. शेवटी ती आपल्या पतीपढुां चपू बसली. मनात दत्तक 

दणे्याची इच्छा नसताांनाही. 

 राजा दशरथानां शाांतेबद्दल वातायलाप करताच राजा रोमपद 

अत्यांत आनांदीत झाला. त्याचा आनांद गगणात मावेनासा होता. पण 

मनात एक दुुःख होतां की आपली एकुलती एक मलुगी वदल्यानांतर 

राजा दशरथाचां कसां होणार. 

 राजा दशरथाला त्या गोिीचां काहीच वाटत नव्हतां. त्यातच 

त्याच्या मधात कौशल्याही बोलायला तयार नव्हती. त्यातच राजा 

दशरथानां दत्तकववधी करुन त्याचा मानसन्मान केला व आपली पतु्ी 

राजा रोमपदाला दान वदली. 

 राजा रोमपदनां व वषीनीनां शाांताला आपल्या सोबत नेलां व 

वतला आपल्या घरी नेवनू वतचां चाांगलां पालनपोषण केलां. त्यातच 

शाांता हळूहळू मोठी होव ूलागली. 

 शाांताचा जन्म होणां त्यातच राज्यात दषु्ट्काळ पिणां ह्या गोिी 

काही तारतम्य जोिणा-या नव्हत्या. तरीही अयोध्येत दषु्ट्काळ 

पिला होता. त्यातच वतला दत्तक वदल्यानांतरही रोमप्रदशेाातही 

दषु्ट्काळ सरुु झाला. अांगदशे दषु्ट्काळानां ग्रासला होता. त्यातच अशा 

दषु्ट्काळात अांगदशेातील राजा रोमपद ववचारात पिला. परांत ूत्यानां 

त्याचा दोष शाांतावर लावला नाही. तो चपू बसला नव्ह ेतर त्याची 



वशकायतही त्यानां राजज्योतीषाला केली नाही नव्ह ेतर त्यानां त्या 

दषु्ट्काळावर आपल्या राज्यातील राजज्योतीषाला मागय ववचारला. 

त्यातच राजज्योतीषानां मागय साांगीतला की या अांगदशेात ऋष्ट्यशृांग 

ऋषींना आणनू त्याांच्याकिून पजुाववधी करवनू घ्यावा. जेणेकरुन 

राज्यातील दषु्ट्काळ पणूयतुः बरा होईल. 

  

****************************** 

  

 ववभाण्िक.....ऋषी कश्यप याांचा पतु् होता. त्याचा वववाह 

स्वगयअप्सरा उवयशीशी झाला होता. त्याचां कारण ही तसांच होतां.  

 ववभाण्िक ह ेतपशचयाय करीत होत.े ते तप एवढांाां कठोर 

होतां की त्या तपानां सवय दवेतागण भयभीत झाले. त्यातच त्या तपानां 

इांद्रही भयभीत झाला. जो दवेाांचा राजा होता. त्यामळुां इांद्रानां त्याची 

तपश्चयाय भांग करण्यासाठी स्वगय अप्सरा उवयशीला पाठवलां. उवयशी 

आली व ती ववभाण्िकासमक्ष नतृ्य करु लागली. वतचां मनोहर नतृ्य 

पाहून ववभाण्िक मोवहत झाला. त्यातच त्याची तपश्चयाय भांग झाली. 

तद्नांतर ववभाण्िकानां उवयशीशी वववाह केला. 

 वववाह होताच उवयशीच्या पोटी ऋष्ट्यशृांगानां जन्म घेतला. 

त्यातच काही वदवसानां उवयशी स्वगायत परतली. वतनां आपल्या 



मलुाला व पतीलाही सोिले होत.े त्याच घटनेनां ववभाण्िक दुुःखी 

झाला. तो एवढा दुुःखी झाला की त्यानां जेवनखावण सोिलां. 

त्याला अन्न गोि वाटत नव्हतां.  

 ववभाण्िक पतु् ऋष्ट्यशृांगाचां पालननपोषण करीत होता. 

त्यातच त्याला उवयशीचा भयांकर राग आला होता. त्याला उवयशीचा 

एवढा राग आला होता की त्यानां ती गेल्यानांतर स्री जातीशी 

अवजबात सांपकय  ठेवायचा नाही असे ठरवले होत.े त्यातच अशा 

सांपकायत आपला पतु् येव ू नय े म्हणनू त्यानां नगर सोिलां व तो 

अांगप्रदशेाच्या जवळ असलेल्या वनात जावनू राहू लागला. 

 ऋष्ट्यशृांगाला मस्तकावर एक िुगीर उांचवटा होता. तो उांचवटा 

वशांगासारखाच वाटायचा. त्यामळुां त्याला वशांग आह ेअसां मानलां 

जायचां. 

 ते घनदाट जांगल. त्या जांगलात अगदी वहांस्र श्वापद मकु्तपण े

विरत असत. यातच ते वहांस्र श्वापद कोणाचा केव्हा जीव घेतील 

याचा काही नेम नव्हता. ते वहांस्र श्वापद. त्याांचां जरी नाव काढलां तरी 

मनात धिकी भरत असे. 

 रात्ीला वाघ वसांहाच्या िरकाळीनां रात्ीची सरुुवात व्हायची. 

त्यातच कोल्हहेी आपल्या आवाजानां रात्ीची शाांतता भांग करायच.े 



 ऋष्ट्यशृांग जांगलात राहात होता. त्या जांगलाच्या सावलीत 

वावरताांना त्याला अवतशय आनांद वाटत होता. जे ज्ञान 

गरुुजनाांकिून वशकता येत होतां, ते ज्ञान तो जांगलातील प्राणीमात्ा 

आवण वकृ्ष व दगिाांकिून वशकत होती. वकृ्षाएवढा कोणी धमायत्मा 

नाही ह ेत्याला कळून चकुलां होतां. 

 झािां ह ेसयुयप्रकाश शोषनू घवेनू अन्नवनमीती करीत असतात. 

ते त्याला कळत होतां. त्यातच सिृीच्या वनयमानसुार झािाांची पानां 

गळतात, िुलां कोमेजतात. पण ती पनु्हा वनमायण होतात हहेी तो 

वशकत होता.आभाळ, पथृ्वी, पवयत, मदैान आवण मैदानावरील 

वहरवळ पाहून मनाला तरांग वनमायण होत होते. 

 त्याला वाटत असे की आभाळ, जमीन, पवयत,मैदान तसेच 

पाणी ही सवय सिृीची लेकरां असनू ती त्याला जीवन कसां जगायचां 

ते वशकवीत असत. 

 वशशीर सांपताच वसांतात वकृ्षावर बहार आलेली 

असायची.जी झािां वशशीरात पानां गळून पणयहीन झालेली 

असायची. त्या झािावर टवटवीत पानां आलेली असायची. त्यातच 

पळस याच काळात लाल रांगाचा शाल ूनेसनू वमरवीत राहायचा. 



 पळस हा वकृ्ष राणी असल्यागत सजनू जायचा याच काळात. 

त्यातच या झािावरील िुलाांमधनू मकरांद प्राप्त करुन पळसमैना 

दरूदरुुन यायचे. त्यातच किूवनांबही िेरेदार असायचा. 

 किूवनांब हा प्रकृतीचा सहाय्यक असतो असां परेुपरू ज्ञान 

असलेला ववभाण्िक जांगलामध्ये असताांना त्यानां आपल्या 

कुटीसमोर हीच झािां जास्त प्रमाणात लावली होती नव्ह ेतर त्याच 

झािाच्या सावनध्यात तो वावरत होता. तो आपल्या मलुाांनाही 

त्याच्याच सावनध्यात ठेवलां होतां.  

 मोहाची झािां मात् रात्ीच बहरतात ह े त्याला मावहत होतां. 

त्यातच ही मोहिुलां खावनू ववभाण्िक आपलां पोट भरत असे. 

 पक्ष्याांच्या जगात जाताांना ववभाण्िकाला आनांद वाटत होता. 

वेगवेगळे पक्षी त्याला वदसायचे. या पक्ष्यावरुन दानी वतृ्ती 

ववभाण्िकान ेआपल्या मलुाला वशकवले होत.े 

 पक्षी ह े आपल्या पांखानां उित असतात ह े ऋष्ट्यशृांग पक्षी 

वनरीक्षणातनू वशकला होता. ते जेव्हा उित, तेव्हा त्याच्या शरीराचा 

आकार हा नौकाकार होतो हहेी तो वशकला होता. त्यातच पक्षी 

हजारो मैल उांच आकाशातनू उित असतात हहेी तो जाणनू होता. 

 पक्षाांना दात नसतात हहेी तो जाणनू होता. त्यातच ते िक्त 

दाणे वटपतात हहेी त्याला कळलां होतां. 



 ऋष्ट्यशृांगला जशी झािाबद्दल मावहती झाली होती. कोणती 

झािां कोणत्या कामात येतात ह ेववभाण्िकानां त्याला वशकवलां होतां. 

त्याचा वपता असलेला ववभाण्िकच त्याची माताही ठरत होता नव्ह े

तर गरुुही. त्यातच ववभाण्िकानां िुलपाखराववषयीही ऋष्ट्यशृांगला 

ववभाण्िकानां मावहती वदली होती. चातक हा पक्षी केवळ 

पावसाचांच पाणी वपतो ह्याही गोिी त्याला मावहती होत्या. 

 िुलपाखरु ह ेआकषयक रांगाचां असतां. त्यालाही पोट, िोळे, 

छाती यासारखे अवयव असतात. तसेच ते वमशाांनी वास घेतात व 

पायान ेचव ओळखतात ह्या गोिी त्याच्या वपत्याकिूनच कळल्या 

होत्या. तसेच िुलपाखराच्या जीवनचक्राचाही अभ्यास त्याला 

होता. अांिी, अळी, कोष आवण िुलपाखरु अशा िुलपाखराच्या 

चार अवस्था. िुलपाखरु ह ेअांिी घालतात. त्या अांि्यातनू काही 

वदवसानां अळ्या तयार होतात. त्यातच पढेु कोष व नांतर िुलपाखरु. 

त्यातच काही िुलपाखरे एका वेळी एकच अांिे घालतात तर काही 

िुलपाखरे समहुानां. िुलपाखरु ह े वमलनानांतर लवकरच झाि 

शोधत.े ती कशासाठी झाि शोधत ेते ऋष्ट्यशृांगला अगदी आपल्या 

बापाकिून मावहत झालां होतां. ही अांिी पानाच्या मागां टाकतात तेही 

त्याला मावहत झालां होतां. याचा अथय असा होता की ती अांिी इतर 

कोणालाही मावहत होव ूनये. तर बेिकासारख्या प्राण्याांपासनू त्या 



अांि्याचां सांरक्षण होईल. त्यातच या अांि्यातनू अळ्या बाहरे 

पितात. पण त्या अळ्या बाहरे पिताांना त्या अांि्याचे कवच खात 

असतात ह ेऋष्ट्यशृांग केवळ वनरीक्षणावरुन वशकला होता. त्यातच 

ह्या अळ्याही वनव्वळ खादाि असतात हहेी त्याला मावहत झालां 

होतां. 

 अळीची वाढ पणुय झाली की ती अळी आपली एक सरुक्षीत 

जागा शोधत.े ती वस्थर जागा, ज्या जागेतनू त्या अळीला कोणीही 

हटव ू शकणार नाही. त्यातच ती अळी अशी सरुक्षीत स्थान 

वमळताच त्या जागेत या अळीतनू पाय, िोके, मखु, त्वचा गळून 

पितात हहेी वतला मावहत होतां. काही कोष ह ेजमीनीवर तर काही 

कोष ह ेजमीनीच्या आत असतात.हहेी तो वनसगायच्या सावनध्यात 

असल्यानां समजत होतां. ही कोष अवस्था सहा वदवसाची असते 

असे त्याला कळत होतां. 

 िुलपाखरु जेव्हा कोषातनू िुलपाखरु बनत,े तेव्हा त्याचे पांख 

ओलसर असतात.तसेच ते दमुिलेले असतात. परांत ूवदि तासानांतर 

त्या पांखाची हालचाल सरुु होत ेह ेत्याला कळलां होतां. शेवटी झेप 

घेवनू पणूय वाढ झाली की िुलपाखरु उत्तूांग भरारी मारतो हहेी त्याला 

मावहत होतां. तसेच पक्ष्याांच्या ववववध जातीही त्याला मावहत होत्या. 



 वेगवेगळे पक्षी, वेगवेगळी वकटकां , वेगवेगळी झािां, वेगवेगळे 

प्राणी ह्या सवय गोिीची ऋष्ट्यशृांगला कािीनकािी नव्ह ेतर इत्यांभतू 

मावहती होती. त्यातच कोणती झािां वशघ्र ज्वलनशील व कोणती 

ज्वलनशीर नाहीत. ह्याही गोिी त्याला माावहती झाल्या होत्या. 

यज्ञोपयोगी सवय गोिींची ऋष्ट्यशृांगला मावहती झाली होती. याऊलट 

वचत् होतां शाांताचां. शाांतानां कधी वनसगय अशा पद्धतीनां अनभुवला 

नव्हता. ती राजवाि्यातच अगदी मजेनां राहात होती. वतला 

रोमपदानां लहानाचां मोठां करताांना काहीही कमी पिू वदलां नाही. 

वतला खपु खपु प्रेम वदलां होतां नव्ह े तर वतला राजप्रासादातील 

राजकीय गोिी तो वशकवीत असायचा. राज्यकारभार कसा 

करायचा. राज्यकारभाराची घिी कशी बसवायची. मांत्ासोबत कसे 

वावरायचे. कोणाला आपलेसे कसे करायचे. प्रजेला आनांदात कसे 

ठेवायचे. राज्य कसां साांभाळायचां. ह्या सवय गोिी अगदी आनांदाने 

वशकवीत होता रोमपद. त्याला जण ू वतच्या हातात राज्यकारभार 

द्यायचा आह ेकी काय असे वाटत होत.े 

 ज्यावेळी रोमपद राजदरबार भरवायचा. त्यावेळी अगदी 

प्रकषायनां तो आपल्या वप्रय लेकीला सोबत ठेवायचा. त्याला वाटत 

होतां की राजदरबारात बोललेल्या गोिी वतला कळाव्यात. अगदी 

बालवयातच राज्यकारभाराचे बाळकिू वतनां प्यावेत. 



 ते वतचां बालवय. त्या बालवयात ववहार करण्याचे वदवस 

असताांना राजा रोमपद वतला राज्यकारभार वशकवीत होता. काही 

वदवस भरभराटीत गेले.  

 शाांता जेव्हा दत्तक पतु्ी म्हणनू रोमपदाकिे आली. 

त्यावेळेपासनू तर आजपयंत त्या राज्यात दषु्ट्काळ पिला नव्हता. 

त्यातच राज्यकारभार समजनू घेताांना शाांताला नवल वाटत नव्हतां. 

अगदी बालवयातच वतनां तलवार बाजी व बाण चालववणां वशकून 

घेतलां होतां. 

  

*********************************** 

  

 ते अांगदशेाचां राज्य. ते काही सरकारी प्रशासकीय राज्य 

नव्हतां. वतथां राजा होता. परांत ू वतथे राजा जरी असला तरी तो 

कल्याणकारी राजा होता. कारण त्या राज्यात सखु शाांती समदृ्धी 

होती. 

 पवुीचे काही राज े ह े राज्यकारभार चालवताांना अगदी 

चाांगल्या पद्धतीने चालवत. ते गरीबाांना दान दते. दान दतेाांना त्या 

दानात मौलवान वस्त ूव खवजनाही दते. त्यातच असे दान दतेाांना 



कपि्याांचा शोध न लागल्यानां कपिे दान दतेा येत नव्हत.े परांत ू

दागदागीणे तेवढ ेदान दतेा येत असत. 

 चाांगले राज ेह ेरणाांगण गाजवत असत. ते तलवार चाववीत. 

त्यातच यदु्धात मोठमोठे पराक्रम गाजववण्यात त्याांना धन्यता वाटत 

असे. आज तेच राज े मोठमोठ्या पराक्रमानां आपली कारकीदय 

गाजवत असत. तसेच असे राज े शत् ू पक्षातील जखमी व शरण 

आलेल्या सैवनकावर औषधोपचार करीत असत. त्याांची नजर अवत 

तीक्ष्ण राहायची. ते स्मीतहास्यानां बोलत.कामात ते उत्साही 

असायचे. तसेच त्याांची कोणावर हवी असणारी चाल तीक्ष्ण 

असायची. ते स्रीयाांना आदरानां वागवायचे.  

 चाांगले राज ेह ेसवांना सन्मानानां वागवत. ते पशपूक्षी, नरनारी 

छुत अछुत याांच्यात भेदभाव करीत नसत.असे राज ेमलुगा जन्माला 

येवो की मलुगी भेदभाव करीत नसत. राज्यात वांशाचा वदवा 

मलुाला म्हणणारे लोकां  समाजात राहायचे. ते काहीबाही बोलायचे. 

पण असे चाांगले राज ेत्याांच्या बोलण्याचा ववचार करायचे नाहीत. 

असे राज ेह ेमलुीच्या जन्माचे स्वागतच करायच.े 

 शाांता लहानपणीच तलवारबाजीचां वशक्षण घेत असनू वतला 

लोकां  नावबोटां ठेवत असत. परांत ूत्या गोिीची राजा रोमपदानां तमा 

बाळगली नाही. त्यातच अांगदशेचा राजा रोमपद यान ेमलुगी शाांता 



वहला जीवापाि जपले होत.े आज शाांता सवय गोिीत तरबेज झाली 

होती. 

 शाांता हळूहळू मोठी झाली होती. वतच्या मोठे होण्याबरोबर 

राजा रोमपदाला वववाहाची वचांता पिली होती. परांत ू तो 

वतच्यासाठी स्वयांवराचां आयोजन करु शकत नव्हता. त्याचां 

कारणांही तसांच होतां. 

  

************************************ 

  

 तो प्राचीन काळ. त्या प्राचीन काळात मन ूआवण शतरुपाने 

वयोवदृ्ध झाल्यानांतर घोर तपस्या केली. त्याांच्या तपश्चयेवर प्रसन्न 

होवनू ववष्ट्णनूां त्याांना दशयन वदलां. त्यातच ववष्ट्ण ुम्हणाला, 

 "मी तमुच्यावर प्रसन्न झालो असनू तमु्हाला जो वाटेल तो 

वर मागा." 

 "नाही दवेा. आम्हाला वर नको." 

 "नाही, नाही. मी ज्याला ज्याला दशयन दतेो. त्याला वर 

वदल्यावशवाय परत जात नाही. तेव्हा वर मागायचा असेल तर 

अवश्य मागा." 



 "तर मग ठीक आह.े आम्हाला असा वर द्या की तमु्ही 

आमच्या पोटी जन्म घ्यावा." 

 ववष्ट्णनूां तथास्त ू म्हटलां व ते अांतधायन पावले. त्यातच 

त्ेतायगुात मननूां दशरथ रुपानां जन्म घेतला व शतरुपानां 

कौशल्यारुपानां आवण राम हा ववष्ट्ण ूरुपात जन्माला आला आवण 

राम प्रवसद्धही झाला. परांत ू शाांता? शाांता कोण होती? कोणाची 

बवहण होती ह ेमात् अजनुही कोणाला मावहत नाही. 

 राजा दशरथाला एकच कन्या होती असे नाही तर त्याला दोन 

कन्या होत्या. एकीचां नाव शाांता होतां तर दसुरीचां नाव कुकबी.  

 कुकबी ही मोठी असेल. ती जन्मास आली असेल. वतच्या 

जन्मानांतर राज्यात ससुांपन्नता असेल. म्हणनू वतचा पावहजे तसा 

उल्लेख परुाणात नाही. परांत ू जो दुुःख भोगतो. त्याचा इवतहास 

बनतो. तो इवतहास वचरकाल वटकतो. शाांतानां जे भोगलां. त्यामळुां 

वतचा इवतहास बनला व वतच्यापासनू जो वांश उत्पन्न झाला. तो 

वांश राजपतू सेंगर वांश म्हणनू नावारुपाला आला. शाांताला राजा 

दशरथानां राजा रोमपद व महाराणी वषीनीला दत्तक म्हणनू वदली. 

कारण वतच्या जन्मानांतर राज्यात दषु्ट्काळी परीवस्थती आली. 

त्यानांतर राजा दशरथ हा परुुषच वांश वाढवतो ही धारणा ठेवीत 

असल्यानां कुकबी त्याची मलुगी त्याच्या जवळ असली तरी ती 



कन्या असल्यानां पढेु वांशवाढीसाठी पतु्कामेिी यज्ञ केला असेल 

ही शक्यता नाकारता येत नाही. 

 शाांतन ूव ज्ञानमती याांना शाांता व श्रवण नावाचे दोन मलुां होत.े 

पतु् श्रवण हा पावहज ेतेवढा हुशार नव्हता. परांत ूशाांता िार हुशार 

होती. त्यातच शाांतन ूआवण ज्ञानमती काही वदवसानां आांधळे झाले. 

मात् त्याांची अांतीम समयी इच्छा होती की त्याांना काशी ची यात्ा 

त्याांच्या पतु्ाांनी करवावी. 

 श्रवणकुमारचा जन्म त्ेतायगुात झाला. त्याच्या विीलाचे 

नाव शाांतन ूव आईचे नाव ज्ञानमती होतां श्रवणकुमारची आई शदु्र 

होती व विील वैश्य. त्यामळुां श्रवणला वेद ववद्येचां ज्ञान वमळालां 

नाही. परांत ूतो लहानपणापासनूच वपत ृमात ृआज्ञेत होता. त्यामळुां 

त्याचे माता वपता हचे त्याचे गरुु होत.े 

 ज्ञानवती व शाांतनलूा पतु् नव्हत.े त्यामळुां त्याांनी कठोर 

तपश्चयाय केली. त्यातच ब्रम्हा प्रसन्न होवनू त्याांनी आवशवायद वदला 

आवण साांगीतलां की तमु्हाला पतु् झाल्यावर त्याला आपल्यापासनू 

दरू ठेवावां. परांत ू पतु्प्रेम आि आलां आवण त्याांनी आपला पतु् 

श्रवणला आपल्याजवळ ठेवनू घेतलां. त्याची िलश्रतुी अशी झाली 

की त्याला सतत पावहल्यानां त्याचे मायबाप आांधळे बनले. काही 

वठकाणी वत्जटा ऋषीच्या शापानां आांधळे बनल्याचां साांगीतलां 



आह.े त्याचां कारण म्हणजे वत्जटा नावाचे ऋषी शाांतनचू्या पवहल्या 

अवतारात शाांतनचू्या घरी आले असता त्याांचे पायाला लागलेली 

धळू पाहून त्याांनी त्याांचे पाय धतुाांना िोळे लावले. त्यामळेु त्या 

ऋषींना राग आला व त्याांनी शाप वदला. त्यातच त्याांनी त्यावर 

उुःशाप मागताच ऋषी वत्जटा म्हणाल ेकी आपला पतु् आपला 

तारणहार ठरेल. पढेु दसु-या जन्मात ते आांधळे झाले व श्रवणकुमार 

त्याांचा तारणहार म्हणजे सहारा बनला. ते आांधळे झाले. त्यातच 

त्यातच श्रवणकुमारनां केलेली सेवा वाखाणण्याजोगी आह.े 

 श्रवणचे मायबाप आांधळे बनले खरे. पण त्यानां आपली वपत ृ

मात ृभक्ती कमी केली नाही. त्यातच एका मनुीनां श्रवणकुमारला 

साांगीतलां की त्याांचां अांधपण ह ेत्याच्यामळुांच आह.े तेव्हा तो जर 

त्या मायबापाांना खाांद्यावर घेवनू चौसि वतथयक्षेत्ाची यात्ा करेल 

आवण तेथील पाणी आपल्या मायबापाच्या िोळ्यावर वशांपेल. 

तेव्हा त्याांना िोळे येतील. त्यामळुां श्रवणकुमारनां एक कावि बनवनू 

मायबापाांना चौसि वतथयस्थानाची यात्ा करण्यासाठी प्रस्थान केलां. 

त्यानां आपल्या घरचा कारभार आपली बवहण शाांताच्या हातात 

सोपवला व तो यात्ेसाठी वनघाला. वाटेत अनेक ऋषीमनुी आवण 

परशरुामाचेही दशयन घेतले व तो पढेु वनघाला. परांत ूददुवै असां की 

श्रवणकुमारचा दशरथाच्या हस्त े मतृ्य ू झाला. त्यातच ही घटना 



जेव्हा शाांताला मावहत झाली. तेव्हा शाांताही मरण पावली होती. 

परांत ूमरतेसमयी वतच्या मनात बदल्याची भावना होती. पढेु हीच 

शाांता राजा दशरथाचा वववाह झाल्यावर त्याांच्या घरी जन्माला 

आली. त्यातच बदल्याच्या भावना आता दसु-या जन्मातही वतच्या 

वनरागस मनात असेलच. त्यातनूच वतच्या जन्मापासनू अयोध्येत 

दषु्ट्काळ पिला होता. पढेु वतला दत्तक म्हणनू रोमपद व वषीनीला 

वदल्यावर वतथे दषु्ट्काळ जाणवला नाही. कारण शाांताच्या मनात 

अयोध्या नरेश दशरथाबद्दल राग होता. अांगनरेश रोमपद राजाबद्दल 

नाही. 

  

*********************************** 

  

 ववभाण्िकाला उवयशी त्याला सोिून गेल्यापासनू स्री जातीचा 

भयांकर राग होता. तो तसा त्याच्या मलुाला स्रीयाांपासनू दरू 

ठेवण्यासाठी अरण्यात घेवनू गेला. तो केवळ अरण्यातच त्या 

मलुाला घेवनू गेला नाही, तर त्यान े आपल्या वप्रय मलुाला सवय 

दृिीतनू महान बनवले. त्याला वेद ववद्या तसेच तपोबलाचे ज्ञान 

वदले. तसेच स्वतुःही क्रोधाच्या ज्वाळेत जळत जळत तप करणे 

आरांभ केले. 



 तो अांगदशे.......त्या अांगदशेाची सीमा त्या अरण्याला लागनू 

होती. ज्या अरण्यात ववभाण्िक तपश्चयाय करीत होता. त्याच्या 

तपश्चयेत एवढां सामथ्यय होतां की आजबूाजचूा प्रदशे त्याच्या 

तपोबलानां शषु्ट्क होत चालला होता. त्यातच अांगदशेही. 

 अांगदशेात गत काही वदवसापासनू पाणीच नव्हतां. कोणी 

म्हणतात की रोमपद राजा दानशरू असल्यामळुां त्याची परीक्षा 

घेण्यासाठी स्वगायतनू एक वेषधारी व्यक्ती अांगदशेातील राजा 

रोमपदाकिे आला. त्यानां त्याला आपल्या शेतीसाठी पाणी हवां 

असल्याचां वनवेदन केलां. परांत ूराजा रोमपदनां ते नाकारलां. त्यामळुां 

त्यानां शाप वदला की ह ेराजन, तझु्या राज्यात पढेु भयांकर दषु्ट्काळ 

पिेल. तलुा प्यायलाही पाणी वमळणार नाही.  

 आज त्या वेषधारीनां म्हटल्याप्रमाणे राज्य अांगदशेात 

प्यायलाही पाणी नव्हतां. होतां नव्हतां तेही पाणी सकूुन गेलां होतां. 

पाण्याची खोली जमीनीपासनू खपू खोल गेली होती. वकतीही खोल 

तलाव खोदला तरी कपाळी करांटाच लागत होता. काय करावां 

सचुेनासां झालां होतां. अशावळेी राजा काही धमायत्म्याांचां मागयदशयन 

घेत होता. तशी ती गोि त्यानां आपला परम वमत् दशरथाला 

साांगीतली. दशरथ त्याला म्हणाला, 



 "तमुच्या राज्यात शाांता आह े ना. अगदी वतच्यामळेुच 

राज्यात दषु्ट्काळ आह.े" 

 दशरथ बोलनू गेला खरा. तो वतचा सख्खा वपता. परांत ूत्याला 

पतु्प्रेमाबाबत दयामाया नाही ह ेरोमपदनां ओळखलां. त्यातच क्रोध 

न करता तो दशरथाला म्हणाला, 

 "आपण राजदरबार बोलवा. आपण हा प्रस्ताव राजदरबारात 

ठेव.ू" 

 रोमपदला मावहत होते की राजा दशरथाच्या दरबारी अनेक 

ववद्वान व्यक्ती आहते. जे आपल्याला व्यवस्थीत सल्ला दवे ू

शकतील. तसा दशरथानां होकार वदला. 

 राजदरबार भरला. ठरल्याप्रमाणां राजदरबारात रोमपदही 

जातीनां हजर होता. ववषय ठेवण्यात आला. तसा अयोध्या 

नगरीतील गरुु ववशष्ठ बोलला, 

 "राजन, आपण एक यज्ञ करायला पावहजे." 

 "यज्ञ! यज्ञ केले. पाऊस यावा म्हणनू अनेक यज्ञ केले. परांत ू

काही उपयोग झाला नाही." 

 "आपण ऋषी श्रृांगकिून असा यज्ञ करवनू घ्यावा." 

 "पण ते कसे शक्य आह?े" 



 "का बरां अशक्य!" 

 "त्याांच्या वपत्यानां कधीच त्याांच्यावर नारी जातीची छाया पिू 

दणेार नाही अशी शपथ घेतली. मग ते जर राज्यात आले तर त्याांना 

राज्यात अनेक स्रीया वदसतील. त्यातच त्याांचे वपता सांतापतील व 

ते आम्हाला पनु्हा शाप दतेील. मग आम्ही जस ेआहोत, तसेही 

राहणार नाही." 

 "परांत ू राजन, ह े सगळां ऋषी ववभाण्िकाच्या तपसामथ्यायनां 

घिलां. त्याांच्या तपामध्ये एवढां बल आह ेकी त्या अरण्याला लागनू 

असलेल्या आपल्या अांगदशेावर असाच दषु्ट्काळ पिला आह.े तो 

दषु्ट्काळ त्याचा मलुगाच दरू करु शकेल. काहीही करा. पण 

त्याच्याच हातानां वषाययज्ञ करावा असेच मी तमु्हाला साांग ूशकतो." 

गरुु ववशष्ठ म्हणाले. 

 सभा बरखास्त झाली. तसा रोमपदाच्या मनात ववचार आला. 

ऋष्ट्यशृांगाला बोलवायचां कसां? तसा तो तळमळू लागला. त्याच 

ववचारात. अन ् त्याच ववचारात असताांना त्याला रात्भर झोपही 

आली नाही. 

 सकाळ झाली होती. पक्ष्याांची वकलवबल सरुु झाली होती. 

तसा तो पाखराांचा आवाज त्या राजप्रासादातनूही आतमध्ये वशरला 

होता. तसा रात्भर न झोपलेला राजा रोमपद उठला. त्यानां 



स्नानववधी उरकवला. तसा तो राजा दशरथाचा वनरोप घेवनू माघारी 

परतला. तसां वाटेतनू चालताांनाही तोच ववचार त्याच्या मनात होता. 

ऋष्ट्यशृांगला आपल्या राज्यात यज्ञासाठी आणायचां कसां? 

 ददुूांभी वाजत होत्या. ऋष्ट्यशृांग अांगदशेात आला होता. 

त्याला वषाययज्ञ करायचा होता. कारण त्या यज्ञातनू त्याला इांद्राचा 

प्रकोप दरू करायचा होता. 

 इांद्र हा दवेाचा राजा. पाऊस पिण ेह े त्याच्या अधीन होत.े 

त्यातच ववभाण्िकाचा कोप होण्यापवुी त्यानां एक वेषधारी ब्राम्हण 

राजा रोमपदाच्या दरबारी पाठवला होता. जो त्याच्या शेतीला पाणी 

लागत आह ेअशी मागणी करीत होता. ज्याला राजाने पाणी वदले 

नव्हत.े ज्यातनू त्या वेषधारी ब्राम्हणानां शाप वदला की तझु्या 

राज्यात पढेु िार मोठा दषु्ट्काळ पिेल. 

 अांगदशेात असा ब्राम्हण व्यक्ती पाठववण्यामागे इांद्राचां 

राजकारण होतां. ते राजकारण असां की उवयशी ही स्वगयअप्सरा होती. 

ज्या अप्सरेचा ववभाण्िकानां उपभोग घेतला नव्ह ेतर त्या दोघाांनी 

ऋष्ट्यशृांग नावाच्या मलुाला जन्म वदला. त्यातच इांद्राला वाटत होतां 

की यात ववभाण्िकाची चकू आह.े त्यानां स्वगयअप्सरा उवयशीला का 

बरां पसांत करावां? त्यातच बदला काढण्याच्या उद्दशेानां इांद्रानां 



लगतच्या अांगराज्यात एका ब्राम्हणाला पाठवलां. त्यातच त्यानां 

शापवाणीही उच्चारली.  

 इांद्राला उवयशीबाबत अवभमान होता नव्ह े तर 

ववभाण्िकाबाबत राग. त्या रागावर ववजय वमळववण्याचे स्वप्न 

पाहात असताांना इांद्राला वाटलां की लगतच्या राज्यात पाऊस 

पिलाच नाही आवण दषु्ट्काळ पिला तर आपल्याला, आपल्याला 

मनात वाटेल तसां त्याांना बदनाम करता येईल. यातच इांद्रानां वाताय 

पसरवली की ववभाण्िकाच्या तपसामथ्यायनां अांगदशेात दषु्ट्काळ 

पसरला आह.े 

 अांगदशे.......या अांगदशेात ऋषी ऋष्ट्यशृांग वषाययज्ञ करायला 

आला होता. तो यज्ञ करणार होता आवण त्या यज्ञातनू अांगदशेाचा 

त्ास समाप्त होणार होता.  

 ऋष्ट्यशृांग........आपल्या राज्यात यायला हवा यासाठी राजा 

रोमपद अवत दक्ष होता. 

 राजा रोमपदला ऋष्ट्यशृांग ऋषी वषाययज्ञ करण्यासाठी येतो की 

नाही. याची वचांता लागली होती. त्यातच त्यानां भीतभीतच 

ऋष्ट्यशृांगला आपल्या एका दतुाकरवी वनरोप पाठवला. ज्यावेळी 

असा वनरोप ऋष्ट्यशृांगला पोहोचला. त्यावेळी त्याचा वपता 

ववभाण्िक कुटीतनू लाकिां आणण्यासाठी अरण्यात गेला होता.  



 दतुानां परुता वनरोप ऋष्ट्यशृांगला वदला. तसा ऋष्ट्यशृांगला ती 

गोि सामाजीक बाांधीलकी धरुन अााह े असे वाटल्यानां तो 

अांगराज्यात यायला तयार झाला. तसा तो अांगदशेात आला. 

 आज अांगदशे ऋष्ट्यशृांगच्या स्वागतासाठी सजलां होतां. 

ऋष्ट्यशृांग वषाययज्ञ करणार होता अांगदशेात पाऊस यावा म्हणनू. तसां 

पाहता आज अांगदशेात वदवाळीच आह ेकी काय असे वाटत होत.े 

 मनुी अांगदशेातील राजप्रासादात जात होता. इतक्यात त्याची 

नजर शाांताकिे पिली. त्यातच वतचां सौंदयय एवढां अप्रवतम होतां की 

तो ते सौंदयय पाहून मोहीत झाला. त्यातच क्षणभर वतला न्याहाळून 

त्यानां महालाच्या गभयगहृात प्रवेश केला. 

 ती शाांता.......वदसायला सुांदर असलेली शाांता. वतला 

पाहताच तो मोवहत झालेला. त्याला ती आविली होती. तशी 

वतचीही नजर त्याचेवर पिली व वतही त्याचेकिे आकषीत झाली 

होती. 

 ऋष्ट्यशृांग आला खरा. त्यातच त्यानां इांद्राला मोहीत करीत 

वषाययज्ञ केला. त्यातच वषायऋतचू आगमण झालां. वषाय धो-धो 

कोसळायला लागली. 

 वषायराणीचां आगमण होताच सांपणूय अांगनगरीत उत्साह 

पसरला. लोकां  आनांदानां नाच ूलागले. त्यातच नदीनाले भरुन वाहू 



लागले.. तलाव आवण ओढे गच्च भरले. त्यातच जमीनीच्या 

भेगाही पणूयतुः अदृश्य झाल्या होत्या. परुता परुता ही बातमी 

ऋष्ट्यशृांगचे विील ववभाण्िकाला पोहोचली व तो अांगदशेाकिे 

रवाना झाला. तसा लवकरच तो अांगदशेात आला. 

 ववभाण्िक आपल्या दशेात आल्याची वाताय राजा रोमपदाला 

लागली. त्याला वचांता पिली की ववभाण्िक आता काय करेल. 

तसां पाहता राजा रोमपदाला ववभाण्िकाच्या शक्तीचा परीचय होता. 

तो ववभाण्िकाचा क्रोध जाणनू होता. ज्या ववभाण्िकानां उवयशी 

स्वगायत जाताच आपल्या तपोबलानां सांपणूय अांगदशेात दषु्ट्काळ 

वनमायण केला. तो व्यक्ती आपल्या शापवाणीनां सांपणूय अांगदशे नि 

करणार ही भीती राजा रोमपदाच्या मनात होती. त्यातच त्यानां 

आपल्या राज्यातील काही धमायत्म्याांना ववचारणा केली नव्ह ेतर 

ववचारववमशयही. त्यातच त्याांनी सल्ला वदला की त्यानां आपल्या 

मलुीचा वववाह ववभाण्िकाची ऋष्ट्यशृांगची भेट होण्यापवुी लावनू 

द्यावा. जेणेकरुन ववभाण्िकाचा क्रोध शाांत होईल. 

 राजा रोमपद तसा ववचार करु लागला. तसा क्षणात ववचार 

करता करता रोमपदानां क्षणाचाही ववलांब न करता आपल्या मलुीचा 

वववाह ऋष्ट्यशृांगशी लावनू वदला. त्यासाठी त्याने ऋष्ट्यशृांगची 

परवानगी घेतली. 



 ऋष्ट्यशृांगचा वववाह झाला होता. तसा ववभाण्िक आपल्या 

पतु्ापयंत पोहोचला. त्यानां पावहलां की ऋष्ट्यशृांगचा वववाह झालेला 

आह ेव त्याचेसोबत एक नववध ूउभी आह.े तशी त्याला त्याची 

प्रवतज्ञा आठवली की मी माझ्या मलुाचा सांपकय  स्री जातीशी होव ू

दणेार नाही. पण घिले उलटच. ऋष्ट्यशृांगाजवळ स्री........त्याला 

जमीन आपल्या पायाखालनू सरकल्यासारखी वाटली. 

 ऋष्ट्यशृांगानांही आपल्या बापाला पावहलां. तो घाबरला. काय 

करावां सचुेनासांाां झालां. कारण त्याला आपल्या बापाच्या 

क्रोधाची कल्पना होती की ते काय करु शकतात. परांत ूबापाला एक 

शब्द बोलायचीही त्याची वहांमत होत नव्हती. परांत ूशाांता चालाख 

होती. 

 शाांता हूशार होती. वतनां लहानपणापासनू राज्यकारभाराचे 

वशक्षण घेतले होत.े कोणाला कसे वशमध्ये कराव ेते वतला मावहत 

होत.े वतनां त्या अत्यांत कठीण समयी आव ताव न पाहता वतनां 

ववभाण्िकाच्या िोळ्यात पावहलां. त्याचे िोळे लालभिक 

असलेले पावहल.े तशी वतही घाबरली. परांत ू त्याांच्यासमोर 

घाबरटपणा न दाखवता ती पढेु झाली. ती ववभाण्िकाच्या जवळ 

आली व ववभाण्िकाच्या पायावर नतमस्तक झाली. तशी ती 

म्हणाली, 



 "मनुीवर मला आवण माझ्या वपत्याला माि करा. राजा हा 

प्रजेचा पालक असतो. जर प्रजेची वचांता राजानां दरू केली नाही तर 

त्याचा दोष राजाला लागतो. त्यामळुां आम्हाला असां करावां लागलां. 

आम्ही आमच्या प्रजेसाठीच असां केलां. मावहत आह,े आपल्या 

तपोबलानां आमच्या राज्यात दषु्ट्काळ पिला होता. तो दषु्ट्काळ दरू 

करण्यासाठी आम्हाला वषाययज्ञ करणे भाग होते आवण तेही 

आपल्या मलुाकिूनच. आमची चकू झाली की आम्ही आपल्या 

मलुाला वषाययज्ञसाठी बोलावलां. माि करा माझ्या वपत्याला. हवां 

तर त्याची वशक्षा आपण मला द्या. मी वशक्षा भोगायला तयार आह.े 

हवां तर मी उवयशीसारखी आपल्या मलुाला अांतर दणेार नाही. मी 

त्याांना कधीच जीवनभर सोिून जाणार नाही." 

 शाांता बोलनू गेली खरी. पण त्या बोलाने ववभाण्िकाचा राग 

शाांत झाला. त्याचे वपत्त वनवळले व तो खाली वाकला. त्यानां 

शाांताला दोन्ही हातानां उठवलां. तशा िोळ्यातनू अश्रधूारा वाहू 

लागल्या. तसा तो म्हणाला, 

 "ऊठ पोरी ऊठ. मी सवयच नारीजातीला उवयशी गेल्यानांतर 

उवयशीच समजत रावहलो. परांत ू आता कळलां की माझी ती चकू 

होती. त ू उवयशीसारखी असशीलही कदावचत. परांत ू त ू उवयशी 



बनशील नको म्हणज ेझालां. त ूमाझी पतु्वध.ू मी आनांदीत आह े

आवण तलुा पतु्वध ूम्हणनू वस्वकारत आह.े" 

 ववभाण्िकानां शाांताला पतु्वध ू म्हणनू वस्वकारलां. त्यानांतर 

काही वदवस तो अांगदशेात रावहला व काही वदवसानांतर तो शाांता, 

ऋष्ट्यशृांग व रोमपदचा वनरोप घेवनू अरण्यात वनघनू गेला. पढुां 

पश्चातापाच्या अग्नीत स्वतुःला झोकून दणे्यासाठी नव्ह े तर 

स्वतुःच्या चकुीवर ववजय वमळववण्यासाठी. आज तो आनांदी झाला 

होता. तसेच आता जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यावर मोक्ष 

वमळववण्यासाठी पनु्हा तपश्चयाय करणार होता. त्यासाठीच तो 

शेवटच्या समयी पनु्हा अरण्यात गेला होता. 

 ववभाण्िक अरण्यात जाताच रोमपदानां अांगदशेचा कारभार 

आपल्या मलुीकिे सोपवला. वतला राजकुमारी बनवलां व तोही 

वषीनीसह अरण्यात वनघनू गेला होता. आता शाांता आपला पती 

ऋष्ट्यशृांगसह राजप्रासादात राहून आनांद घेत होती. 

  

 ववभाण्िक अरण्यात गेला होता. त्यातच राजा रोमपद व 

वषीनीही. तसां पाहता राजकुमारी शाांता व. ऋष्ट्यशृांग आरामात 

राजवाि्यात राहात होत.े तसां पाहता ते एक तपस्वी ऋषी होत.े 



त्याांची ख्याती दरूवर पसरलेली होती. अशातच त्याांना दशरथाचां 

वनमांत्ण आलां. पतु्कामेिी यज्ञ करायचाय. 

 पतु्कामेिी यज्ञ..........शाांताला दत्तक वदल्यापासनू राजा 

दशरथाला मलुबाळ नव्हतां. हां, एक मलुगी होती. परांत ू

वांशवाढीसाठी त्याला एका मलुाची गरज होती. मलुीची नाही. 

म्हणनू तो परेशान होता. 

 आज तो परेशान होता. त्यातच त्याचां कौशल्याशी पटत 

नव्हतां. त्याचां कारणांही होतां. ते म्हणज ेशाांताला दत्तक दणेां. शाांताला 

दत्तक दते असताांना कौशल्याचां मत ववचारात घेतलां नव्हतां. त्यातच 

स्वतुःची मलुगी दत्तक दते असताांना वतला बरांही वाटलां नाही. परांत ू

त्या वठकाणच्या वपतसृत्ताक कुटूांबपद्धतीमळुां केवळ दशरथाची 

चलती झाली. कौशल्या मधात बोल ू शकली नाही. परांत ू आज 

कौशल्याला त्याचां दुुःख वाटत असल्यानां व शाांता वतच्या 

काळजाचा तकुिा असल्यानां दशरथाशी कौशल्याचां पटेनासां झालां 

 आज कौशल्यापासनू राजा दशरथाला पतु् प्राप्त न होताच 

त्यानां दसुरी पत्नी केली. वतचां नाव कैकेयी. त्यातच वतलाही पतु् न 

झाल्यानां राजानां वतसरा वववाह केला. वतचां नाव सवुमत्ा. परांत ू

वतच्याहीपासनू पतु् प्राप्त न केल्यानां त्यानां राजज्योवतषाांचा सल्ला 



घेतला. त्यातच राजज्योवतषाच्या सल्ल्यानसुार राजा दशरथानां 

पतु्कामेिी यज्ञ करण्याची योजना आखली. 

  

****************************** 

  

 राजा अज हा राजा दशरथाचा वपता होता. एकदा तो शरय ू

नदीत अांघोळ करीत असनू त्या नदीच्या पढेु एक वशववपांि होती. 

राजा अजन े नदीत अांघोळ केली व त्यानां त्या नदीतील पाणी 

वशववपांिीच्या वदशेनां न िेकता आपल्या पाठीमागां िेकले. 

त्याचवेळी त्या वठकाणी रावण त्याचेशी यदु्ध करण्यावनवमत्यानां 

आला होता. त्यानां ते दृश्य पावहलां. त्याला आश्चयय वाटलां. त्याला 

वाटलां की हा वेिा राजा तर नाही की जो आपल्या ओांजळीतील 

पाणी वशववपांिीच्या वदशेनां न िेकता तो आपल्या पाठीमागां िेकत 

आह.े तसा राजा अज त्या नदीतनू बाहरे येताच त्याला रावण 

म्हणाला, 

 "राजा, मी पावहलां की आपण अांघोळ केल्यानांतर आपल्या 

हातातील ओांजळीतील पाणी त्या वशववपांिीच्या वदशेने न टाकता 

ते माग ेटाकले. याचां कारण काय?" 

 रावणाला पिलेला प्रश्. तसा राजा अज त्यावर म्हणाला, 



 "ह ेरावणा, मी माग ेपाणी िेकण्याचां कारण जाणनू घ्यायची 

जर तझुी इच्छा आह ेतर साांगतो. मी ह ेमाझ्या ओांजळीतील पाणी 

यासाठी मागे िेकले की या नदीपासनू शांभर योजन दरू एका 

हरणीची एक वसांह वशकार करताांना मला वदसला. ती हरणी गरोदर 

आह.े तेव्हा ह े पाणी िेकून वतला आवण वतच्या बाळाला 

वाचववण्याचा माझा प्रयत्न. मी वतला सांतानववरहीत करु इवच्छत 

नव्हतो." 

 आश्चयायत पिलेला रावण पनु्हा म्हणाला, 

 "ते कसे काय शक्य झाले?" 

 "ह्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे बाण बनलेत आवण त्या 

बाणाांनी वसांहाच्या तोंिाला बांवदस्त केलांय. तसेच पायालाही बांवदस्त 

केलांय. ज्यावेळी त्या वसांहाचा वतची वशकार करण्याचा बेत 

बदलेल. तेव्हा ह ेमाझे बाण ववरघळून जातील व तो वसांह सखुरुप 

वनघनू जाईल. यात सांपणूय सत्यता आह.े जर तलुा तसां वाटत नसेल 

तर त ूजावनू पाहा वतथां. तलुा सगळां वदसेल." 

 रावणाला त्यावर ववश्वास वाटला नाही. तो ते पिताळून 

पाहण्यासाठी वतथे गेला असता त्यानां पावहलां की ती हरणीही वतथांच 

बसलेली असनू वसांहाच्या तोंिात बाण खपुसलेले आहते. तसेच 

त्याच्या पायामध्येही बाण रुतलेले आहते. तसा त्यानां ववचार केला 



की जो व्यक्ती असे करु शकतो. तो व्यक्ती सहजपणे आपल्याला 

हारव ू दखेील शकेल. तसा त्यानां यदु्धाचा ववचार त्यागला व तो 

माघारी परत वनघनू गेला. 

 ज्याप्रमाणे पतु्प्राप्ती राजा दशरथाला नव्हती, तशीच पतु्प्राप्ती 

अजलाही नव्हती. त्यातच राजा अज वनभ्रमण करीत होता. 

त्यावेळी त्याला एक सुांदर सरोवर वदसले. त्या सरोवरात कमळाची 

िुलां होती. वतही सुांदर वदसत होती. त्या सरोवरातील ती िुलां 

घेण्यासाठी राजा अज सरोवरात उतरला. परांत ू ती िुलां त्याच्या 

हाताला लागली नाहीत. त्यातच भववष्ट्यवाणी झाली, 'ह ेराजन, त ू

या िुलाच्या योग्य नाहीस. कारण तलुा पतु् नाही. त ू वनुःसांतान 

आहसे." 

 ती भववष्ट्यवाणी......ती भववष्ट्यवाणी ऐकताच राजा अजला 

अत्यांत वाईट वाटले. परांत ूते भगवान वशवाचे उपासक होते. त्यातच 

त्या भववष्ट्यवाणीन े आपला भक्त वचांतेत असल्याचे पाहताच 

भगवान वशवही वचांताग्रस्त झाले व त्याांनी राजा अजला मदत 

करायच ेठरवले. त्याांनी एका धम्यायत्म्याला बोलावले व साांगीतले 

की आपण एक झोपिी बाांधनू शरय ूनदीवकनारी राहावे. ज्यावेळी 

राजा अज अांघोळीला येईल. त्यावेळी पतु्प्राप्तीसाठी त्याला योग्य 

असां मागयदशयन कराव.े  



 ठरल्याप्रमाणां तो घमायत्मा भगवान वशवाच्या म्हणण्यानसुार 

शरय ूतटावर एक झोपिी बाांधनू राहू लागला. त्यातच राजा अज 

दररोज अांघोळ करायला यायचा व दररोज जायचा. पण त्याचां लक्ष 

त्या झोपिीकिां गेलां नाही. एक वदवस सहजच त्याचां लक्ष त्या 

झोपिीकिां गेलां व त्याची पावलां त्या झोपिीकिां वळली. परांत ूत्या 

झोपिीत असां कोणीच नव्हतां. ते पाहून राजा अजला िार आश्चयय 

वाटलां. तसा राजा अज आपल्या राजवाि्यात परतला. परांत ू

रस्त्यात त्याला एक सांन्यासी भेटला. 

 राजा अज आपल्या राजवाि्यात परतला खरा. परांत ू त्यानां 

पावहलां की एक सांन्यासी त्याला वाटेत भेटला. तो वभक्षा मागत 

होता. राजा अजनां त्याला दानात सोन्याचा खवजना दणे्याचे कबलू 

केले. परांत ूते घेण्याचे धमायत्म्यान ेनकार वदला. त्यानांतर गळ्यातला 

हारही वदला. परांत ू त्या धम्यायत्म्याने तोही घेण्यास नकार वदला. 

त्यातच त्यानां म्हटलां, 

 "राजन, ह ेझालां प्रजेचां घन. मला दानात तझु्या श्रमाचां धन 

हवां." 

 राजा ते ऐकून ववचारात पिला. परांत ू तोही पराश्रमी होती. 

दानीही होता. त्यालाही मावहत होतां की हा कोणी धमायत्मा असेल. 

तेव्हा तो त्या महात्म्याला म्हणाला, 



 "ह ेपणु्यात्मा, मला थोिी सवि द्या.मी उद्याला तमु्हाला मी 

कमावलेलां धन दानात नक्कीच दतेो. थोिी सवि हवी." 

 राजानां धम्यायत्म्याला वचन वदलां. तसा तो राजमहालात 

आला. त्यानां मजरूाचा वेष परीधान केला व तो आपल्या नगरीत 

विरायला गेला. वाटेत त्याचे पावहलां की एक म्हातारा लोहार घन 

मारत आह.े त्याला ते नीट घन मारताही येत नव्हत,े तरीही तो ते 

घन मारत होता. त्यातच तो ते घन मारत असताांना त्याला दम 

लागत होता. तद्वतच वेषधारी राजा त्याला ते घन मारुन दणे्यासाठी 

तयार झाला. त्या बदल्यात त्याला त्या लोहारानां एक टका वदला. 

तो एक टका घेवनू तो राजमहालात आला. 

 राजा अज राजमहालात आला खरा. परांत ूरात्भर त्याला झोप 

आली नाही. कारण त्याला त्या धमायत्म्याची भेट घ्यायची होती. 

त्यासाठी तो आतरू झाला होता. त्याला वाटत होत े की त्या 

धमायत्म्याची भेट केव्हा होते आवण केव्हा नाही. तसेच त्याला तो 

एक टका दान केव्हा दतेो आवण केव्हा नाही. 

 दसुरा वदवस उजळला या दसु-या वदवशी तोच धमायत्मा 

आला व म्हणाला, 

 "राजन, त ूम्हटल्याप्रमाणे मी आलो आह.े तेाेव्हा त ूआपले 

मला वदलेले वचन पणुय कर." 



 राजा अजनां ते बोलणां ऐकलां. तसां त्याच्या लक्षात होतांच. 

तसा राजा अजनां तो एक टका काढला व तो त्या धम्यायत्म्याला दते 

म्हणाला, 

 "ह ेघ्या. ह ेमाझ्या ख-या मेहनतीचां दान होय. हा एक टका मी 

स्वतुः मेहनत करुन वमळववलाय." 

 धमायत्मा जे समजायचां ते समजला. त्यानां तो एक टका घेतला 

व तो एक टका जमीनीवर िेकला. तद्वतच त्यातनू एक रथ वनघनू 

तो वर आकाशात जात लपु्त झाला. त्यातच दसुरा रथ वनघाला. 

तोही आकाशात जावनू लपु्त झाला. अस े दहा रथ वनघाले. पण 

दहावा रथ लपु्त झाला नाही. तो रथ जमीनीवरच थाांबला.  

 राजा अजाला तो चमत्कार वाटला. त्यातच तो रथ त्या 

पणु्यात्म्याने राजाला दते म्हटले, 

 "राजन, हा आपल्या मेहनतीचा रथ. हा रथ एक टक्यापासनू 

उत्पन्न झालेला आह.े ह्या रथाचा त ू वापर कर. पढेु तलुा काही 

वदवसाांनी एक गोंिस पतु् प्राप्त होईल." 

 तो धमायत्मा बोलनू गेला खरा. तसा तो घमायत्मा थोि्या वेळानां 

अांतधायन पावला. 

 त्या धम्यायत्म्याच्या अांतधायन पावल्यावर काही वदवसानां 

इांदमूती गरोदर रावहली. त्यातच वतला काही वदवसात वतनां एका 



गोंिस पतु्ाला जन्म वदला. हाच पतु् म्हणजे राजा दशरथ होय. 

म्हणतात की जो रथ राजा अजला धम्यायत्म्यानां वदला होता. त्या 

रथात एक बालक होता. तो राजाला दते त्या धमायत्म्याने म्हटले की 

या बालकाचा साांभाळ कर. त्या बालकाचा राजा अजने साांभाळ 

केला. त्यानांतर त्या बालकाचां नाव नेमी असां ठेवलां. परांत ूतो रथ 

तोच बालक दहाही वदशात विरवीत असल्यानां राजा नेमीचां नाव 

दशरथ पिलां होतां. ज्या दशरथाला शाांता नावाची मलुगी झाली 

होती. 

 ज्या शाांताच्या जन्मातनू समस्त अयोध्या नगरीत दषु्ट्काळ 

पिला. त्याच शाांताच्या वववाहातनू राजा रोमपदानां सांपणूय 

अांगदशेातील दषु्ट्काळाचा प्रश् सोिवला होता. 

 शाांता अशी मलुगी होती की वतचा आजाही पराक्रमी होता. 

त्या अजच्या पराक्रमाने केवळ वसांहच नाही तर रावणही यदु्ध न 

करता परत गेला होता नव्ह े तर राजकुमारी शाांतेचां रुपाांतर 

राजकुमारीत झाल्यानांतर तसेच वतचा वववाह ऋष्ट्यशृांगशी 

झाल्यानांतर वतचां नवशब पालटलां व वतचा भागोदय झाला होता. 

 पतु्कामेिी यज्ञ.......या पतु्कामेिी यज्ञात राजा दशरथानां 

ऋष्ट्यशृांगाला वनरोप पाठवला होता. कारण राजा दशरथाला शाांता 

झाल्यानांतर पतु् नव्हता. जो पतु् वांशाचा वारस ठरणार होता. तसा 



दतू साांगत होता की दशरथाच्या म्हणण्यानसुार केवळ अयोध्येत 

ऋष्ट्यशृांगानच यावां, शाांतेनां येव ूनय.े कारण राजा दशरथाला भीती 

होती की शाांता अयोध्येत येताच पनु्हा अयोध्येत दषु्ट्काळ वनमायण 

होईल. 

 राजा दशरथाचा प्रस्ताव. त्यातच त्याचां शाांताला अयोध्येत 

नको आणा असां म्हणणां. त्यातच िक्त ऋष्ट्यशृांगालाच बोलावणां ही 

गोि ऋष्ट्यशृांगाच्या मनाला खटकली. तसा ऋष्ट्यशृांगानां दतुाजवळ 

परुता वनरोप पाठवला. जर राजा दशरथ शाांतेला बोलवत असेल 

आवण वतचा आदरसत्कार करीत असेल, तरच तो अयोध्या नगरीत 

येईल व पतु्कामेिी यज्ञ करुन दईेल. जर राजा दशरथ शाांतेला 

बोलवत नसेल तर तो केवळ शाांतेचाच नाही तर ऋष्ट्यशृांगाचाही 

अपमान असेल आवण हा अपमान तो मळुातच सहन करणार नाही. 

त्यामळुां तसां घिल्यास तो पतु्कामेिी यज्ञही करुन दणेार नाही. 

 अयोध्या नगरीतनू आलेला दतु आल्यापावली वनघनू गेला. 

त्यानां परुता वनरोप आपल्या वप्रय राजाला ऐकवला. तसा राजा 

ववचारात पिला. परांत ूवांशचालववण्यासाठी पतु्कामेिी यज्ञ करणे 

भागच होत.े त्यामळुां राज्यात दषु्ट्काळ पिला तरी चालेल. शाांतेला 

बोलवावां असां त्यानां मनात ठरवलां. त्यावशवाय ऋष्ट्यशृांगही येणार 

नाही अयोध्येत असां त्याला वाटलां. त्यासाठी त्यानां सभा 



बोलावली. राजदरबारात ववषय ठेवला व राजदरबाराच्या 

इच्छेनसुार वांशचालववण्यासाठी पतु् हवा म्हणनू शाांताला 

ऋष्ट्यशृांगसोबत मानानां बोलवायचां ठरलां. त्यानसुार राजानां पनु्हा 

अांगदशेात वनरोप पाठवला व दतुाच्या म्हणण्यानसुार ऋष्ट्यशृांगही 

शाांतेसह अयोध्या नगरीत यायला व पतु्कामेिी यज्ञ करायला तयार 

झाला. 

****************************** 

 शाांता येणार आह ेअयोध्येत म्हणनू सारी अयोध्या नगरी खशु 

होती. त्यातच खशु होती कौशल्याही. कारण वतनां स्वतुःची कोक 

िािून शाांतेला जन्म वदला होता. आज बरेच वषय झाल ेहोत ेकी 

वतनां शाांतेला पावहलां नव्हतां. शाांतेला दत्तक वदल्यापासनू ती खपु 

काळजीत होती.,आपली मलुगी कशी असेल, कशी वदसत असेल 

याची आजपयंत वतला काळजी लागली होती. परांत ूआज वतला 

भेटण्याचे नवतरांग वतच्या मनात वनमायण झाले होत.े तसा वतला 

आनांदही वाटत होता. 

 शाांताच्या येण्याचां मावहत होताच राजा दशरथ िार दुुःखी 

झाला होता. कारण त्याला वाटत होतां की पवुीसारखाच वतच्या 

येण्यानां राज्यात दषु्ट्काळ पिेल. परांत ू त्याला ते सवय पतु्कामेिी 

यज्ञासाठी सहन करावां लागणार होतां. अशातच ठरल्याप्रमाणां 



शाांतेचा व वतच्यासोबतच ऋष्ट्यशृांगचा अयोध्या नगरीत येण्याचा 

वदवस ठरला. 

 ठरल्याप्रमाणां ऋष्ट्यशृांग व शाांता अयोध्येत आले. त्यातच 

शाांतेनां अयोध्येत पाऊल टाकताच पाऊस जोरात कोसळणे सरुु 

झाले. हा शाांतेच्या येण्याचा सांकेत नव्हता तर तो ऋष्ट्यशृांगाच्या 

पावलाचा चमत्कार होता. 

 शाांता अयोध्येत आली होती. वतला पाहताच कौशल्याला 

अवतशय आनांद झाला होता. त्यातच कौशल्या त्या शाांताला 

भेटताच वतचां हृ्रदय भरुन आलां. वतच्या िोळ्यातनू अश्रधूारा टपकू 

लागल्या. 

 तो पाऊसही अजनू धो धो कोसळतच होता. त्यातच राजा 

दशरथाच्या मनात जे द्वांद्व चाललां होतां की जर शाांता अयोध्येत 

आली तर दषु्ट्काळ पिेल. ह्या गोिी अगदी िोल ठरल्या होत्या. 

 ऋष्ट्यशृांग हा जावई होता दशरथाचा. त्यातच शाांतेसह त्याच्या 

जावयानां अयोध्येत पतु् कामेिी यज्ञ केला.  

 शाांता ही एक मनवमळाव ूस्वभावाची होती असे म्हटल्यास 

काही दमुत नाही. कारण ज्या अयोध्येतनू लहानपणी शाांताला 

दत्तक वदलां होतां. त्याच अयोध्येचां कल्याण करण्यासाठी शाांता 

आज अयोध्येत आली होती नव्ह ेतर आपल्या वपत्याच्या राज्यात 



वांश वटकावा म्हणनू प्रयत्न करीत होती. त्या अयोध्येनां वतला बाहरे 

काढलां असलां तरी. 

 ऋष्ट्यशृांगनां पतु्कामेिी यज्ञ केला व तो आपल्या राज्यात 

रवाना झाला. काही वदवसानां अयोध्येत पतु्कामेिी यज्ञाचा परीणाम 

की काय, चार पतु् जन्मास आले. ते कालाांतरानां मोठेही झाले. त्याांचे 

वववाहही झाले. परांत ूपढेु रामाला वनवास आवण वनवासातनू राम 

परतही आला. परांत ूत्याांचां आपल्या बवहणीकिां लक्ष गेलां नाही.  

 शाांतानां राज्यकारभार हाती घेतला होता. ती राज्यकारभारात 

रमली होती. वतला परेुसा वेळांही वमळत नव्हता. परांत ूतरीही वतला 

भावाची मनोमन आठवण यायची. ती ववव्हळायची. वाट पाहायची 

त्याांची की कधीतरी ते येतील व बवहणीची भेटही घेतील. त्याचां ती 

जण ूस्वप्न पाहात होती. परांत ूवतचां स्वप्न िोल ठरत होतां. कारण 

वतच ेभाऊ वतला भेटायला येत नव्हते. 

****************************** 

  आज रामानां राज्यकारभार हाती घेतला होता. त्यातच त्यानां 

पनु्हा सीतेला वनवासात पाठवलां होतां. 

 आज एकामागनू एक घटना अयोध्येत घिल्या होत्या. राम 

वनवास, भरताला राज्य, त्यातच सीतेला वनवास ह्या सवय गोिी. 

शाांताला अयोध्येतील सवयच गोिी मावहत होत होत्या. वतला बरां 



वाटत नव्हतां. त्यातच वतला वाटायचां की कधीतरी अयोध्येत जावां 

व रामाला िटकारावां. 

 वतचां बरोबर होतां. परांत ूवतला वेळ वमळत नव्हता. अशातच 

आज अयोध्येत एक घटना घिून गेली. सीतेची रामानां अग्नीपरीक्षा 

मागीतली होती. 

 आपल्या भावानां आपल्या भावजयची मागीतलेली 

अग्नीपरीक्षा. शाांताला ववचार येत होता. काल याच अयोध्या 

नगरीनां मलाही दत्तक वदलां नव्या माझ्या बापाला. माझा नवा बाप. 

कसा असेल, तो कसा वागवेल. याचा ववचार न करता. यावर ते 

अयोध्यानगरीतील नागरीक.......तेही गप्प.......ती ववचार करीत 

होती. पण ती तरी काय करणार. तशातच ती ववचार करीत असली 

तरी आज त्या ववचार करण्याला काहीही अथय नव्हता. काल जे 

काही घिलां होतां. ते ववसरुन पनु्हा वतला वतचां आयषु्ट्य नव्यानां जगणां 

होतां. तरीपण रामानां घेतलेली आजची सीतेची अग्नीपरीक्षा वतच्या 

मनाला खटकली होती. तशी ती अयोध्येत आली आवण आपल्या 

भावाला वतनां चाांगलां खिसावलां होतां. पण राम हाही जनतेचा 

बाांधील होता. तो जनतेवर प्रेम करीत होता. प्रजेसाठी राम आपल्या 

परीवाराचांही ऐकत नव्हता. 



 राम कतयव्यपरायण होता. तो कतयव्य करीत होता. त्यातच तो 

कतयव्य करीत असताांना त्याच्या कतयव्याच्या आि येणा-या त्याच्या 

वप्रय अनजु बांधलूा म्हणजे लक्ष्मणाला त्यानां काळाशी केलेल्या 

अटीनसुार दहेदांिाची वशक्षा वदली होती. त्यातच सीतेचीही 

रावणाच्या लांकेतनू आणतेवेळी अग्नीपरीक्षा घेतली होती. केवळ 

आवण केवळ आपल्या प्रजेनां आपल्याला काहीही म्हण ूनय ेम्हणनू. 

 ज्याप्रमाण े राम कतयव्यपरायण होता. त्याचप्रमाणे सीताही 

कतयव्यपरायण होती. वतनांही राम अयोध्या नगरीत राज्य करीत 

असताांना एका परीटानां रामाला दषुण लावले ह े वतच्या लक्षात 

आले. तेव्हा आपला पती हा वनष्ट्कलांक आह ेह ेलक्षात येताच ती 

स्वतुः वनवासात गेली व वाल्मीक ऋषीच्या आश्रमात रावहली. 

तेथेच वतनां लव व कुशाला जन्म वदला. 

 आज सीता अयोध्येत पनु्हा परत आली होती. ती जेव्हा परत 

आली, तेव्हा रामानां वतची परत अग्नीपरीक्षा मागीतली. परांत ूतशी 

परीक्षा न दतेा सीता माता भमुीत गिप झाली. त्याचां शाांताला 

अतीव दुुःख झालां. वतला वाटलां की आपल्या भावानां सीतेची परत 

अग्नीपरीक्षा मागनू गनु्हा केलाय. तो वारांवार गनु्हा करतोय. ते पाहून 

शाांता पनु्हा अयोध्येत आली आवण आपल्या अनजु भावावर 

रागाव ूलागली की काही काही गोिी ह्या प्रजेच्या मतानां करायच्या 



नसतात. त्या आपल्या स्वतुःच्या मतानांही करायच्या असतात. 

तेव्हा त्यावर उत्तर दते राम म्हणाला, 

 "अक्का, त्यात माझा गनु्हा नाही. मी वतला वनातही पाठवले 

नाही. हां, ह ेखरां आह ेकी मी वेषाांतर करुन राजवाि्याबाहरे शरय ू

नदीतटावर गेलो होतो. वतथां मी परीटाांना चचाय करताांनाही ऐकलां. 

त्यातच ऐकलां की राम हा चरीत्वान कसा? तो तर एवढा वनलयज्ज 

आह ेकी रावणानां छळलेली पत्नी सदु्धा त्याला कमी आह.े अक्का, 

मी स्वतुः ऐकले ह ेशब्द माझ्या कानानां. अगां प्रजाच ती. आपण 

वकतीही चाांगल े वागत असलो तरी प्रजा चाांगल्या गणुवानाांनाही 

दषुणां लावायला कमी करीत नाही ह ेत्या वदवशी कळलां मला. मी 

वतथां काही बोललो नाही आवण घरी परत आलो. 

 प्रजेचा तो ववचार. मी त्यावर ववचार करीत शाांत होतो. मी 

कुणाशी बोलत नव्हतो. कारण त्या परीटाची गोि माझ्या मनाला 

लागली होती. काय करावां सचुत नव्हतां. वाटत होतां की प्रजेनां 

आपल्या कतृयत्ववान राजाला असां बोलावां. आपण त्याची मान 

छाटावी. पण दसुरांही मन म्हणत होतां की नाही, प्रजा आह ेती. ती 

त्याा गोिी बोलणारच. शेवटी चपू बसलो. परांत ूसीतेचां चकुलांच. 

सीतेनां मी बोलत नाही म्हणनू वस्तीत आपला दतू पाठवला. 

त्यातच वतला मावहत होताच ती खवजल झाली. शेवटी ती माझ्यावर 



प्रेम करीत असल्यानां माझ्या पतीवर प्रजेनां असा कलांक लाव ूनय े

म्हणनू स्वतुः वनात गेली. मी जायला परवानगी वदली नाही तरीही. 

त्यातच जेव्हा वतला परत घ्यायची वेळ आली. तेव्हा मी कसा 

घेणार! मी काही वतला वनात जा म्हटलां होतां का? मी वतला वनातनू 

परत येताांना म्हटलां की माझां न ऐकता ज्या प्रजेचां ऐकून त ूवनात 

गेली. आता येताांनाही त्याच प्रजेच्या मतानां ये. मला तझुां त,ू त ू

वनष्ट्कलांक असल्याचां प्रमाणपत् दवे ू नकोस. कारण मला मावहत 

आह ेकी त ूवनष्ट्कलांक आहसे. परांत ूया प्रजेला कोण साांगणार की 

त ू वनष्ट्कलांक आहसे. तेव्हा या प्रजेला प्रमाण द.े यात माझां काय 

चकुलां? बस, सीतेला राग आला आवण ती भमुीत गिप झाली मला 

दोषी ठरवत आवण आता तहूी मलाच दोषी ठरवत आहसे. हां, मला 

मावहत आह ेकी आपल्या विीलानां एक चकू केली. ती िार मोठी 

चकू होती की तलुा दत्तक वदलां. त ू त्याचा सांबांध दषु्ट्काळी 

पररवस्थतीशी लावला अन ् आजपयंत हा सारा जमाना आपल्या 

विीलाांनाच कलांक लावत आला की दशरथानां भेदभाव केला. 

दषु्ट्काळ पितो म्हणनू त्यानां वदलां कन्येला दत्तक. तसांही कन्या 

जन्मली म्हणनू भेदभाव केला. परांत ूएक लक्षात घे की त ूकन्या 

जन्मास आली म्हणनू आपल्या विीलानां भेदभाव केला नाही, तर 

त्याला रोमपद राजाचां दुुःख पाहावलां गेलां नाही म्हणनू तलुा दत्तक 

वदलां. त्याांना आनांद प्रदान केला स्वतुः दुुःख शोषनू. अन ् त्याांनी 



आपल्या आईचाही दोष स्वतुःवरच ओढवनू घेतला. कारण आईही 

तलुा दत्तक वदल्यावर आपल्या विीलाांशी नीट बोलत नव्हती. वतही 

कलांक लावतच होती आपल्या विीलाांवर. त्यामळुांच त्यानां अनेक 

पत्नी केल्या. परांत ूमी त्याचवेळी प्रवतज्ञा केली आपल्या विीलाांचां 

दुुःख पाहून की मी दसुरी पत्नी कधीच करणार नाही.....मरेपयंत. 

तसेच अक्का, जर आपल्या विीलाच्या मनात कन्या जन्माचां दुुःख 

असतां तर त्याांनी कुकबीलाही दत्तक वदलां असतां कोणास. हां, एक 

मात् वनश्चीत की अयोध्येनां तझु्या पतीकिून पतु्कामेिी यज्ञ नक्कीच 

करवला. कारण अयोध्येला वांश चालवायचा होता. जो वांश 

कुकबीच्या वववाहानां चालणार नव्हता. कुकबीही वववाह करुन 

बाहरे जाणार होती. त्यातच अयोध्येचां अवस्तत्व पणूयतुः समाप्त झालां 

असतां. 

 आज सीता गेली मला सोिून. ज्या आपल्या माता 

कौशल्यानां आपल्या वपत्यावर तलुा दतेाांना दोष लावला. तसा दोष 

आज सीतेनांही माझ्यावर लावलेला आह.े तो दोष जनतेला तर 

वदसतच नाही. व्यवतरीक्त त ूबवहण असनू तलुाही वदसत नाही. तहूी 

मलाच बोलतेय. परांत ूएक लक्षात घे अक्का की यात माझा दोष 

अवजबात नाही." 



 राम जे बोलायचां, ते बोलनू गेला खरा. त्या बोलण्यातनू 

शाांताचे िोळे उघिले. पढेु वतच्या मनात रामाबद्दल अपार श्रद्धा 

वनमायण झाली. आपला भाऊ हा खरा आदशय पतु्च नाही तर आदशय 

पतीही आह ेअसां वतला वाटायला लागलां. त्यातच तो आदशय भाऊ 

आवण आदशय राजाही आह ेअसां वतला वाटायला लागलां. त्यातच 

आता रामाबद्दलची वतच्या मनातील असयुा जावनू ती त्याचा 

उदोउदो करु लागली. आता वतच्या मनातनू अयोध्येबद्दलचा राग 

परुता मावळला होता. तसेच आता ती आपल्या विीलालाही 

आदशय मानत होती रामासारखी. कारण आता वतला वाटत होतां की 

राजा दशरथानां म्हणज े आपल्या वपत्यानां आपल्यावर अन्याय 

केलेला नाही तर न्यायच केलेला आह.े आपण जर या राज्यात 

असतो तर आज आपण एका राज्याची जबाबदारी आपल्या 

खाांद्यावर घेव ूशकलो नसतो. त्याांच्या दत्तक दणे्यानांच आपल्याला 

अांगदशेाचां स्वतांत्र्य राज्य चालवायला वमळालां आह.े आपले 

विील ह ेस्री परुुष भेद करणारे नव्हत.े कारण तसे जर असते तर 

त्याांनी कुकबीलाही दत्तक वदलां असतां. तसेच त्याांनी माझ्या 

जन्माच्या बाबतीत दषु्ट्काळ पिल्याचाही भेदभाव केला नसेल. तसां 

दाखवलां असेल जनतेला की जनतेनां मला रोमपद राजाला दत्तक 

दतेाांना ववरोध करु नय.े 



 वतला आता वतच्या ववचारातील सत्य समजलां असलां तरी 

आज ते समजायला वतचा बाप जीवांत नव्हता. आई जीवांत होती. 

पण वतही आज अगदी म्हातारी झाली होती.  

 शाांताला वतच्या आईची आठवण आली. तशी ती धावतच 

आईजवळ गेली. वतची आई आजारी असनू अांथरुणावर पहूिली 

होती.  

 शाांतानां आईला पावहलां. तशी ती धावतच आईजवळ गेली. 

वतच्याजवळ बसली व आई म्हणत हुांदके दते रिू लागली. तशी 

हळूच िोळे उघित कौशल्या म्हणाली, 

 "कोण?" 

 "मी......मी शाांता. तझुी मलुगी." 

 "त ूशाांता. माझी मलुगी. बेटा, आलीय त.ू तलुा भेटण्याची 

िार मोठी इच्छा होती. ती माझी इच्छा आज पणूय झाली. आता मी 

सखुानां िोळे वमटेल." 

 कौशल्याच े ते शब्द. शाांताला अगदी हायसां वाटत होतां. 

कारण कालपयंत वतला अयोध्या नगरीनां पराया केल्याचा भाष होत 

होता. परांत ूआज रामानां वतच ेिोळे उघिताच वतला आज अयोध्या 

नगरी आपलीशी वाटत होती. आज वतच्या मनात अयोध्या 

नगरीबद्दल कुतहूल वनमायण झालां होतां. 



 ****************************** 

  शाांता काही वदवस अयोध्येत रावहली. त्यातच याच दरम्यान 

कौशल्यानां आपला दहे मतृ्यदूवेतेस समपीत केला. तसां पाहता ती 

कौशल्याच्या मतृ्यनूांतर अयोध्येतनू अांगदशेात रवाना झाली. 

त्यानांतर ती आपल्या राज्यात रममाण झाली. पनु्हा ती परत 

अयोध्येत आली नाही. 

 आज ती म्हातारी झाली होती. परांत ूवतला आजारानां ग्रासलां 

नाही. ती शेवटपयंत धिधाकटच रावहली. पढुां वतनां आपला 

राजपाट आपल्या मलुाच्या हाती सोपवला व ती जांगलात जावनू 

राहू लागली. त्यातच अांवतम समयी त्याच जांगलात वतनां अांतीम 

श्वास घेतला. आजही वहमालयातील कुल्लचू्या त्याच वनसगयरम्य 

अशा वठकाणी वतचां मांवदर िौलात उभां आह.े ह ेमांवदर कुल्लपूासनू 

अगदी पन्नास वकमीच्या अांतरावर आह.े ते मांवदर आजही जण ू

वतच्या अवस्तत्वाची साक्ष दते.े (बालकाांि सगय ११ श्लोक 

२,३,४,५) 

 आज शाांता जगात नाही. ती काळाच्या ओघात लोकाांच्या 

नजरेआि गेली. त्यातच वतला लोकां  ववसरलेही. तसांच कुकबीचांही 

झालां. त्यातच रामाला मानणारी मांिळींना रामाला दोन बवहणी 

होत्या हहेी मावहत नाही. पण काळाला मावहत होतां की रामाला दोन 



बवहणी होत्या. एकीचां नाव शाांता होतां तर दसुरीचां नाव कुकबी. त्या 

कालाांतरानां लोकाांना मावहत झाल्या आवण ज्याांना मावहत नाही 

झाल्या असतील त्याांनाही त्या मावहत होतीलच. तशाच मावहत 

होतील त्याांच्या वेदना. ज्या वेदना त्याांनी शोषल्या.  

 काळाच्या 

शाांतानां शोषलेल्या वेदना. वतला एक चाांगला वपता जरी 

वमळाला असला तरी ख-या वपत्यापासनू झालेली वतची आबाळ 

आजही या यगुात वाखाणण्यासारखी आह.े आज शाांता 

अवस्तत्वात नाही. कुणी रामायण घिलांच नाही असांही म्हणतात. 

पण असां जरी असलां तरी शाांतेसारखी गोि आज ववपरीत 

पररस्थीतीत वास्तवात घित असते. िरक एवढाच की त्या काळात 

अाापली मलुगी कोणाला दत्तक वदल्यास नावबोटां ठेवली 

जायची. मग तो राजा का असेना, अन ्आज सरायसपणे काही लोकां  

आपली मलुगी दत्तक दतेात. कारण आजच्या काळात काही मलुी 

नाजायज मलुां पैदा करतात. काही मलुी कुवारपणी आपलां कौमायय 

ववकतात. त्यातनू वनमायण झालेली सांतती आपली बदनामी होव ूनये 

म्हणनू दसु-याांना ववकणां भाग पिते. नाहीतर आपली बदनामी होते. 

 शाांताही अशीच वदली गेली दत्तक. त्यात ववकणां हा प्रकार 

नाही. परांत ू जे शाांताच्या वाट्याला दुुःख आलां. ज े दुुःख वतनां 



शेवटपयंत झलेलां. ते दुुःख आज समाजात येव ूनय.े याचा ववचार 

शाांता करीत होती. त्याच भावनेतनू ती आपल्या भावाला म्हणजे 

रामाला बोलली होती. वतला आईची माया काय होते ते मावहत 

होतां. म्हणनू की काय सीता पथृ्वीत अदृश्य होताच म्हणजे 

सामावताच वतच्या बाळाांना म्हणजे लवकुशाांना आईची माया कोण 

दईेल असां वतला वाटत होतां. परांत ूसीता भमुीत सामावल्यानांतरही 

रामानां आपल्या मलुाांना अांतर वदलां नाही. त्यानां स्वतुः हाच माय व 

बाप बननू लेकराांचा साांभाळ केला. कारण शाांतानां त्याला तेच 

साांगीतलां होतां. 

 आज शाांता जगात नव्हती. ती रामाच्या अवतार 

सांपववण्यापवुीच पथृ्वी तलावरुन वनघनू गेली होती. परांत ूरामाला 

अजनूही वतचे शब्द आठवत होत.े अन ् आठवत होतां वतचां 

मागयदशयन. त्यातच ती आपल्याजवळच साक्षात उभी आह ेअसांही 

वाटत होतां. 
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यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध 
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ज्या कव्हरवर एक कललक 

कराल ते पुस्तक उघडेल. 
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे सतरावे पुस्तक.  

 

अांकुश वशांगािे एक वशक्षक आहते. वशक्षक ही त्याांची केवळ 

उपजीववका नाही तर जीववकाही आह.े समाजात सत्याचे आवण 

ववज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव समाज मनाने बळकट व्हावा, त्यातही 

मलुींनी वशकावे व त्याांच्या आत्मवनभयरतेने समाजाला अवधक 

बळकटी यावी ह े त्याांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू वलहीतात ते 

समाजातील दबल्या गेलेल्या घटकाांना आवाज दणे्यासाठी. 

आपली पसु्तके समाजात जास्त वाचली जावीत असे त्याांना वाटत े

आवण ई सावहत्य ह ेत्या दृिीन ेत्याांन योग्य वाटते. त्याांची आजवर 

२४ छापील पसु्तकेही ववववध प्रकाशकाांनी प्रकावशत केली आहते 

व त्याांच्या पसु्तकाांना मागणी आह.े पण तरीही ते आपली पसु्तके ई 

सावहत्यच्या वाचकाांना ववनामलू्य दतेात.  

अांकुश वशांगािे याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन 

हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही 



परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 
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िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३३), अनील वाकणकर 

(९), फ्रावन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत 

पावसकर(४), मध ूवशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथय), मोहन मद्वण्णा 

(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी 

दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (८), िॉ. वषृाली जोशी(२६), 

िॉ. वनमयलकुमार ििकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी 

धारगळकर (११), अांकुश वशांगािे(१७), आनांद दशेपाांिे(३), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण ििके(४) 

स्वाती पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती 

बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाले(५) पांकज 

कोटलवार(४) िॉ. सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), 

आसावरी काकिे(४), श्याम कुलकणी, वकशोर कुलकणी, रामदास 

खरे, अतलु दशेपाांिे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर असे अनेक 



ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली 

पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा ििकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 

त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


