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

उिीला 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनार्मलू्य घऊे दतेो.  

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

आर्मचं काहीच कर्मी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

र्मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीर्मला आशण तमु्हालाही आनंद शर्मळेल 

आशण तरु्मचं काहीच कर्मी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शर्मत्ांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

शर्मशडयावर ई साशहत्यचा 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 व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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उर्मीला 

(कादबंरी) 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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उर्मीला 

लेखक : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळर्मना र्माकेट रोड,  

नागपरू. र्महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे 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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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकविन: ७ जानेवारी २०२२ 

(पौष शकु्ल अष्टर्मी शके १९४३) 

©esahity Pratishthan® 2202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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मनोगत 

 'उर्मीला' ही र्माझी साशहत्य शवश्वातील एक्कावनवी 

पसु्तक असनू पंचवीसवी कादबंरी आह.े ही कादबंरी 

वाचकांपढंु ठेवनू र्मी या र्माध्यर्मातनू एका पौराशणक 

शवषयाला हातात घेतलं आह.े कादबंरी फारच सुंदर झालेली 

असनू ही कादबंरी शलशहण्याचाह शवषय र्माझे शर्मत् सनुील 

वाडेनी सचुशवला. तसेच यावर दसुरी चचाा र्माझे पंढरपरूचे 

वाचक शर्मत् संतोष चौंडावार यांच्याशी झाली आशण वाटलं 

की आपण उर्मीला कादबंरीच्या रुपानं एक पौराशणक शवषय हातात घ्यावा. 

 ही कादबंरी शलशहतांना काही अडचणीही आल्या. त्या शवशेष करुन 

र्मांडाव्याशा वाटतात नव्ह ेतर र्मांडणं गरजेचं आह.े पशहली अडचण म्हणज ेरार्मायण 

घडलंच नाही असे र्मानणा-यांची आली. कारण जे रार्मायण र्मानत नाही. त्यांच्या 

ग्रपुवरुन एका जवळच्या व्यक्तीनं यातील काही भाग टाकला. संबंधीत काही 

व्यक्तींनी त्यातील भाग वाचलाच नाही. परंत ूहा भाग दृश्य स्वरुपात आल्यार्मळंु 

आकं्रदन सरुु झालं. शेवटी र्मला र्मधात पडून हार न र्मानता ह्या कादबंरीची उकल 

करावी लागली. परंत ूतरीही सर्मजनू न घेणा-यांना हा शवषय पटलाच नाही नव्ह ेतर 

सर्मजलाच नाही. उर्मीला कादबंरीच्या रुपानं र्माझे र्मत र्मी र्मांडले. ते कुणाला पटेलच 

असे म्हणता येतस नाही. तो कलाशवष्ट्कार आह.े त्याकडे कलेच्या दृशष्टकोणातनूच 

पाहावं. फालत ूवाद घाल ूनय.े 
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 र्मला या कादबंरीच्या रुपानं ह े र्मांडावसं वाटलं की उर्मीला ही या 

रार्मकालखंडातील एक र्महत्वपणूा स्री. ती जर नसती तर आज रार्मालाही कोणी 

ओळख ूशकलंस नसतं. कारण शजथे रार्मच उरला नसता, शतथे बाकीच्यांच ंअशस्तत्व 

काय? रार्मायणातही रार्म, सीता व लक्ष्र्मण यावरच जास्त प्रकाश टाकलेला आह.े 

परंत ूउर्मीलेला उपेक्षीत ठेवलेले होत.े हीच उर्मीला र्मी या कादबंरीतनू शे्रष्ठ दाखवली 

आह.े ती कशी रार्मकालखंडात श्रेष्ठ होती. ह ेर्मी र्माझे र्मर्मोगतातनू सांगत नाही. 

त्यासाठी ती कादबंरीष वाचन करावी लागेल. तेव्हाच तरु्मच्या प्रश्ांची उत्तरे 

शर्मळतील. असो. 

 ही कादबंरी र्माझ्या साशहत्यशवश्वातील इतर कादबं-यांपेक्षा सरस असनू ही 

कादबंरी शलशहतांना र्मी सवा शचत्त ओतल ंआह.े तसेच ही कादबंरी शलशहत असतांना 

त्या दरम्यान कोणत्याही वतार्मानपत्ात कोणतेही लेख शलशहले नाहीत आशण शवशेष 

सांगायचं म्हणजे ही कादबंरी दसरा शद. (१५/१०/२१) ते शदवाळी (०५/११/२१) या 

दरम्यान पणुा केली. ही कादबंरी शद.२०/१०/२१ ला सरुु करुन शद.०१/११/२१ ला 

संपवली. म्हणजेच केवळ तेरा शदवसात पणूा केली. कारण र्मनात उद्दशे होता की 

उर्मीलेच्या उपेक्षीत जीवनाला आजच्या परीस्थीतीत न्याय शर्मळवनू दणेे. 

 खरं सांगायचं म्हणज ेलेखक, पत्कार, कवी ह ेउपेक्षीत लोकांच्या सर्मस्यांना 

न्याय शर्मळवनू दणे्यासाठीच जगत असतात. ते आपल्या लेखनीतनू त्यांना न्याय 

शर्मळवनू दणे्याचाही प्रयत्न करीत असतात. यात काहींशी नक्कीच र्मतभेदही होतात. 

परंत ू ह े लेखक, कवी, पत्कार त्या गोष्टींची पवाा करीत नाही. ही कादबंरी 

साकारण्यार्मागे र्मी एका शवशशष्ट धर्मााची बाज ूघेतलेली नाही. र्मी एक लखेक म्हणनू 

ही कादबंरी शलशहलेली आह.े र्मी गोशवंदा गोपाळ गायकवाड, तसेच चर्मायोगी, अत्त 
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शदप भवंही शलशहलेलं आह,े संघषा नावाच ंउपन्यासदखेील शलशहलेलं आह.े तसचे 

चंदबूाबासदु्धा शलशहलेलं. त्यातच राजा दाशहर आशण बाप्पा रावलही. काही कादबं-

या ह्या शहदं ूधर्मााच्या बाजनंू झकुतात तर काही कादबं-या बौद्ध धर्मााच्या. पण र्मी 

प्रत्येक कादबंरीकडे धार्मीक दृशष्टकोणातनू पाहात नाही. प्रत्येकच शवषय हा तेवढ्याच 

ताकदीनं शलशहण्याचा प्रयत्न करतो. स्वतःला कोणत्याच धर्मााशी बांधील ठेवावेसे 

वाटत नाही. फक्त व्यक्त होण ेह ेकताव्य सर्मजनू शजथे अन्याय झालेला आह ेअसे 

वाटते, त्या भागावर हात घालतो. र्मग र्मी धर्मााचा शवचार करीत नाही. 

 उर्मीला ही कादबंरी एक सरस कादबंरी असनू आपण ही कादबंरी नक्की वाचा 

व सर्मजनू घ्या उर्मीलेचा इशतहास. तसेच सर्मजनू घ्या की शतनं काय केलं, कशासाठी 

केलं, त्यार्मागे कोणती शतची भावना होती. शेवटी शतचं काय झालं! ह्या सवा 

संभ्रर्माच्या गोष्टी. 

 र्माझ्या इतर कादबं-यांना जशी आपण दाद शदली. तशीच यााही कादबंरीला 

दाद द्याल असे वाटते. फक्त शवनंती एवढीच की ह्या कादबंरीत काही भाग काल्पशनक 

आह.े त्यासाठी बाकीच्या गोष्टी सोडून केवळ र्मशतताथा सर्मजनू घेण्यासाठीच 

कादबंरी वाचा. वाद करण्यासाठी नाही. कारण प्रत्येक गोष्टीला नाण्याच्या दोन बाज ू

असतातच.ह ेलक्षात घ्या. तसेच शकर्मान कादबंरी वाचनू एक फोन अवश्य करावा 

ही शवनंती. 

 आपला नम्र  

अंकुश शशंगाडे  

नागपरू , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

उर्मीलेच्या त्यागास  

सवदर सिशपात  
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उर्मीला 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पशनक 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.  

  

  



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

11 
 

 

 

  

उर्मीला (कादबंरी) 

  

  

 ती अशतशय सुंदर होती. शतलाही तो आवडला होता. म्हणनूच शतनं त्याचेशी 

शववाह केला होता. पण शतला काय र्माशहत की असंही जीवन शतच्या नशीबात 

असेल. तेच जीवन शतच्या नशीबात आले होत.े आज ती पतीशवयोगानं तडपत होती.  

 आयषु्ट्याची ही चौदा वषा अशतशय दःुखात काढल ेहोत े शतनं. शतला सचुत 

नव्हतं काय करावं. पण शतनं पतीला जे वचन शदल ंहोतं, त्याच वचनाची परीपतुी 

करण्यासाठी ती रात्ंशदवस ते दःुख सहन करुन जगत होती. आपला शदवस गोड करीत 

होती. 

 ते त्यांचं शवस्तारीत कुटंूब. त्या शवस्तारीत कुटंूबातील राणी बनलेली ती यौवना. 

सगळे केवळ आज्ञा आशण वचन पाळणारे, र्मग तो शकतीही र्मोठा का असेना. तसेच 

र्मोठ्यानं आज्ञा र्मोडू नय ेम्हणनू लहानाचं त्यांच्यापढुचं वागणं. आज जो तो स्वतःला 

लहानच सर्मजत होता. जण ू ती थोरल्या र्मातेची आज्ञा पालन करण्यासाठी. जी 

र्माताही आजपयंत र्मोठ्या आशवभाावात आनंदानं राहात होती. त्या र्मातेनं एका 
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क्षणात सवांना दःुख सागरात लोटवनू टाकल.ं सवांनी त्या र्मातेच्या शब्दानं दःुख 

झेललं. पण शजला सवाात जास्त दःुख झेलाव ंलागलं, शतचं नाव होतं उर्मीला. जी 

लक्ष्र्मणाची पत्नी होती. शजन ेराजा रार्म आपली शप्रय बशहण सीतेसोबत वनात जाणार 

असल्याचे कळताच लक्ष्र्मणान े शतला सहज सोडून जावे म्हणनू साजश्ररंगार केला 

होता. शतला वाटत होते की शतच्या साजश्ररंगाराने लक्ष्र्मण क्रोधीत होईल व तो शतचा 

त्याग करेल व तो सहजच रार्मासोबत वनात जाईल.  

 कैकेयी बोलनू गेली होती. शतनं राजा दशरथाला तीन वर र्मागीतले, पशहला 

म्हणज ेभरताला राज्य व दसुरा म्हणजे रार्माला चौदा वषा वनवास व शतसरा राज्याची 

शान परत आणणे. तसं पाहता शतची इच्छाही नव्हती त्या तीन वरदानांची पषु्टी करुन 

घेण्याची. पण शतला शतची दासी र्मंथरानं भडकवल ंहोतं. त्यानसुार ती वाग ूलागली 

आशण शतनं दशरथासर्मक्ष आपला शब्द टाकला की राजा दशरथाने शतला शदलेले 

तीन वरदान आता पणुा करावेत. त्यासाठी राणी कैकेयी सरसावली होती. र्मंथराच्या 

म्हणण्यानसुार भरत राजा बनावा व कैकेयी राजर्माता असं कैकेयीला वाटत होतं. 

म्हणनूच शतनं वरदान पणुा करण्याबाबत राजा दशरथाला शडवचलं होतं. 

  

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

  

 उर्मीला.........शतचं शववाहाचं वय झाल ंहोतं. ती नाबालीग नव्हती. परंत ूशववाह 

करण्याची शतची इच्छा नव्हती. शतला वाटत होतं की आपल्या बशहणीचाच शववाह 
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व्हावा व ती सासरी जावी. आपण नंतर करु. कारण शववाहासाठी केवळ रार्माचाच 

प्रस्ताव आला होता. लक्ष्र्मणाचा नव्हताच.  

 रार्मानं शववाहास होकार दतेाच संपणूा जनकपरुीत आनंद पसरला. सवा जनकपरुी 

सजशवण्यात आली. सीतेचे गोडवे गाण ेसरुु झाले. तशा शतच्या दास्या शतच्याभोवती 

गोळा झाल्या. तोच एक दासी धापा टाकत टाकत आली. उसासा टाकत टाकत 

म्हणाली, 

 "अशभनंदन राजकुर्मारी उर्मीलाजी. आपलं अशभनंदन." 

 ती दासी. त्या दासीचं धापा टाकत टाकत धावत धावत येणं. तसेच अशभनंदन 

उर्मीलाजी म्हणणं. ह्या गोष्टी आश्चया करणा-या होत्या. त्यातच अशभनंदन सीता 

म्हणणं ठीक होतं. पण अशभनंदन उर्मीलाजी. ह े उर्मीलाबाबतचं बोलणं कुठंतरी 

बाकीच्यांना खलण्यासारख्या होत्या. 

 ती रोपवाटीका दशैदप्यर्मान वाटत होती. त्यातच त्या रोपवाटीकेत सीतेसह 

उर्मीला, र्मांडवी व श्रतुशकतीही होती. तसं आश्चया वाटताच सवा हसल्या. तशी सीता 

म्हणाली, "दासी, काय झालं? असं अशभनंदन तेही उर्मीलाचं? कशासाठी? असं काय 

घडलं की त ूअशभनंदन दतेेस?" 

 "अशभनंदनच उर्मीलाचं. ती अशभनंदानासच पात् आह.े" 

 "म्हणजे?" सवांनी एकर्मेकांकडे पाहात म्हटलं. तशी उर्मीला म्हणाली, 

"कालनयना, असं काय घडलंय की त ूर्माझं अशभनंदन करतेय." 

 "उर्मीलाजी असंच घडलयं. एक फारच आनंदाची बातर्मी आह.े" 
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 "र्मग सांग ना. वेळ कशाला घालवतेस?" 

 शतनं खाली र्मान टाकली. क्षणभर थांबली. तशी आणखी एक लांब श्वास घेत 

ती बोलली. 

 "अशी सांगणार नाही. काहीतरी द्यावं लागेल. वाताा आनंदाची आह ेआशण 

फायद्याचीही." 

 कालनयना सांगत होती आपल्या शप्रय यवुराज्ञींना. तशी उर्मीला म्हणाली,  

 "ए सांगना, अशी काय करते. सांगणं." 

 "नाही नाही. र्मला काही द्या. त्याशशवाय र्मी सांगणार नाही." 

 कालनयना काही सांगणार नाही. असा शवचार करुन ती आनंदाची गोड बातर्मी 

ऐकायला उतावीळ झालेली उर्मीला......शतनं आपल्या गळ्यातील सवुणार्माळ 

उतरवली व ती शतला दते म्हणाली, 

 "आतातरी सांगशील ना कालनयना." 

 "होय. आता नक्कीच सांगेन." 

 गोड बातर्मी सांगणारी कालनयना आपल्या शप्रय सखीला ती आनंदाची बातर्मी 

सांग ूलागली. तसे कान टवकारत त्या रोपवाटीकेतील सीतेसह सवाजणी बोलल्या, 

 "सांग, सांग कालनयना. अशी लाजव ूनको उर्मीलाला." 

 "हो सांगतेय तर ऐका." 
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 "ह े बघा सख्यांनो, उर्मीलाही आपल्या यवुराज्ञी सीतेसह शववाहबंधनात 

अडकणार आह.े शतला पाहायला एक सकूुर्मार राजकुर्मार तयार आह.े" 

 "सकूुर्मार राजकुर्मार!" 

 "होय, सकूुर्मार राजकुर्मार." 

 "म्हणजे?" 

 "उर्मीलाचा शववाह होणार आह,े शववाह." 

 "ए कालनयना, असली फाजील गंर्मत करु नकोस." उर्मीला म्हणाली. 

 "यवुराज्ञीसाहबेा, र्मी गंर्मत करीत नाही.,अगदी खरं सांगतेय." 

 "उर्मीला, अशी शनराश होव ूनकोस. शववाह ना. कधी ना कधी झालाच असता 

ना. र्मग आता झालाच तर काय होणार. कधीतरी होण्यापेक्षा आताच झालेला बरा." 

सीता म्हणाली. तशी र्मांडवीही बोलली. 

 "कालनयना, तो राजकूर्मार कोण आह?े जरा कळेल काय आम्हास?" 

 "होय कळेल ना. पण........." 

 "पण काय गं?" 

 "उर्मीला ताई म्हणतील तर......." 

 उर्मीला गप्प होती. शतला काय होत आह ेह ेकळत नव्हतं. तशी सीता म्हणाली, 

 "सांग सांग कालनयना. र्माझा आदशे आह ेतलुा." 
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 "नाही नाही जेष्ठ ताईसाहबेा. उर्मीला ताई म्हणतील तरच सांगणार." 

 कालनयनाचा हट्ट पाहून त्या रोपवाटीकेतील सवाजणी उर्मीलाला र्मनव ू

लागल्या. कारण त्यांची उत्सकुता शशगेला पोहोचली होती. त्यांना उर्मीलाचा होणारा 

पती जाणनू घ्यायचा होता. जो पती शतला कालसदृश सखु दणेार होता. 

  

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

  

 रोपवाटीकेतील तो शतसरा प्रहर. ते थंडीचे शदवस होते. तशी कालनयनानं 

आणलेली गोड बातर्मी. बातर्मी तर र्माशहत झाली होती. पण होणारा भरतार कोण 

असेल! सा-याच जणी शवचारात पडल्या होत्या.सीतेचा पती र्माशहत पडला होता. 

पण उर्मीलाचा! सारेच संभ्रर्मात होते. तसे सवाजण शतला शवनवीत होते. त्यातच ते 

सवा पाहून उर्मीला म्हणाली, 

 "शप्रय ेसांग ना. कोण आहते ते?" उर्मीलाचा तो आवाज.अत्यंत हळू आशण 

गोड आवाज. तो कालनयनाला स्पष्ट ऐकूही आला. परंत ून ऐकल्यासारख ंकरीत 

कालनयना म्हणाली, 

 "उर्मीलाताई, जरा र्मोठ्यानं बोला." 

 "आता र्माझा काय अंत पाहणार काय?" 

उर्मीला जोरानं म्हणाली. तशी कालनयना सांग ूलागली. 
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 "ते दसुरे शतसरे कोणीही नसनू आपल्या सीतेचेच शदर आहते. ज्यांचं नाव 

लक्ष्र्मण आह.े जे रार्माच ेअनजु आहते." 

 कालनयनानं भराभर ते सगळं सांगनू टाकल ंआशण ती चालली गेली.  

 सायंकाळ झाली होती. अधंार पडणार होता. तशी त्या रोपवाटीकेत शहसं्र 

श्वापदांची भीतीही होतीच.तोच थंड वाराही सटुला आशण उर्मीलेसह सवाजणी 

र्महालाच्या शदशेनं चाल ू लागले.र्मात् उर्मीलेच्या र्मनात तोच शवचार होता. 

श्रीरार्मअनजु लक्ष्र्मण कसे असतील. 

 उर्मीलाचा शवचार रास्त होता. शतनं लक्ष्र्मणाला पाशहलं नव्हतं. त्यातच 

कालनयनानं सांगीतलेला शनरोप. आता शतचंही तरुणवय झालं होतं. कारण शतही 

सीताएवढीच होती. 

 राजा जनकाला पषु्ट्कळ काळपयंत पतु् नव्हता. तो दःुखी होता. त्यातच एकदा 

त्याच्या राज्यार्मध्ये र्महाभयंकर दषु्ट्काळ पडला. 

 सीता........जनकराजाची र्मलुगी. सीताजन्र्माच्या अनेक गोष्टी प्रचलीत 

असतीलही कदाशचत. पण एक गोष्ट नक्की की ती म्हणज े शर्मथीला राज्यातील. 

शर्मथीला राज्यात भयंकर दषु्ट्काळ पडल्याची. ज्याला पाहून राजा जनक फार दःुखी 

झाला होता. त्यातच त्यानं काही ऋषीर्मनुींना बोलावनू त्यातनू शनघण्याचा र्मागा 

शवचारला. तेव्हा त्या तपस्वींनी सांगीतलं की राजा जनकाला एक यज्ञ करावा लागेल. 

त्यातच ज्यावेळी यज्ञ सर्माप्त होईल, तेव्हा त्यानं अंशतर्मसर्मयी राज्यातील जर्मीनीवर 

स्वतः नांगर चालवावं. ज्यातनू त्यांच्या राज्याची दःुखातनू र्मकु्तता होईल. 
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 तो काळ.......तो काळच र्मळुात सत्याचा र्मानण्यात येत होता. त्यातच राजा 

जनकाला शर्मळालेला ऋषींचा सल्ला, त्यांच ंर्मन त्या सल्ल्यानं र्मोहून टाकलं होतं. 

त्यातच त्या ऋषीच्या सल्ल्यानं राजा जनकानं राजसयुा यज्ञ करण्याचं ठरवलं.  

 तो राजसयुा यज्ञ........गावोगावचे अनेक ऋषीर्मनुी त्या यज्ञात सर्माशवष्ट झाले 

होत.े त्यातच तो यज्ञ काही शदवसातच संपन्न झाला आशण ठरल्याप्रर्माणे शेवटच्या 

शदवशी राजा जनकानं आपल्या राज्यातील शेतीत नांगर चालवला. त्यातच त्या 

नांगराच्या फाळात एक लहान र्मलु आलं. ते रडत होतं. प्रथर्म पाहताक्षणी राजा 

जनकाचा शवश्वासच बसला नाही. परंत ू राजा जनकाने सकु्ष्र्म शनरीक्षण करताच ते 

सोन्याच्या पानात गुंडाळलेलं बाळ शदसलं. राजा जनकानं त्या बाळाला उचललं व 

त्याचं शनरीक्षण केल ंअसता ती र्मलुगी शनघाली. त्यानं त्या कन्येला स्पशा करताच 

त्याच्यात त्या बाशलकेबद्दल प्रेर्म शनर्मााण झाल.ं त्यातच त्यानं त्या र्मलुीला आपली 

र्मलुगी र्माननू शतचा सांभाळ केला. शतचं नार्मकरण झालं. नार्मकरण करतांना ऋषींनी 

सांगीतलं की ती नांगराच्या फाळात सापडली. म्हणनू शतचं नाव सीता ठेवावं. कारण 

नांगराच्या फाळाला सीता म्हणतात. 

 सीतेच्या जन्र्माबाबत आणखी एक कहाणी प्रशसद्ध आह.े ती म्हणज ेलंकापती 

रावण यांची. र्मानलं जातं की सीता ही लंकापती रावण व र्मंदोदरी यांची र्मलुगी होती. 

शजचं पनुजान्र्मातील नाव वेदवती होतं. 

 वेदवती सीता जन्र्मापवुी शवष्ट्णचूी परर्मभक्त होती. त्यांची पत्नी बनण्याची शतची 

फारच इच्छा होती. ती तपस्या करीत असतांना रावण तेथनू जात असतांना त्याला 
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वेदवती दृष्टीस पडली. तो र्मोशहत झाला. त्यातच शतच्या रुपावर खशु होवनू शतला 

आपल्या सोबत चालण्याशवषयी शवनवले. परंत ूवेदवतीनं त्यास स्पष्ट नकार शदला. ते 

पाहताच रावण क्रोधीत झाला. त्यातच त्यानं शतच्यासोबत दृष्ट व्यवहार करणं सरुु 

केलं. त्यांना शतला स्पशा करण्याचा प्रयत्न केला. परंत ूरावणाने शतला स्पशा करताच 

शतनं स्वतःला जाळून घेतलं. परंत ूजाळून घेण्यापवुी शतनं रावणाला शाप शदला की 

पढुील जन्र्मात र्मी तझुीच पतु्ी बनेल व तझु्या र्मरत्यचूे कारण बनेल. 

 वेदवतीनं र्मरत्यनंूतर र्मंदोदरीच्या पोटात जन्र्म घेतला. रावणाला र्मोठा आनंद 

वाटला. परंत ूत्याला त्याचा इशतहास आठवला. त्याला भीती वाटली की आपल्या 

काळाने आता जन्र्म घेतलेला आह.े त्यार्मळंु की काय, त्यानं सीतेला त्यागण्याचा 

शवचार केला व शतला सर्मदु्रात फेकून शदले.  

 वेदवती सर्मदु्रात गेली. परंत ूत्या सागराने शतला नदीला सोपवले. शजचं नाव 

वरुणी होतं. ह्या सागरदवेी वरुणीनं शतला परथ्वी र्मातेच्या हवाली केलं. परथ्वी र्मातेनं 

शतला राजा जनकाच्या फाळेत टाकलं. ज्यात ती राजा जनकाला नांगराच्या फाळात 

सापडली होती. 

 काही शठकाणी अशी कहाणी आह ेतर काही लोकं तोंडी कहाणीही र्मखुोद ्गत 

करतात. ती कहाणी म्हणजे राजा रावण हा फार अहकंारी होता असं र्मानल ंजातं. 

एकदा तो कैलासपती भगवान शशवाला भेटायला गेल्याचा उल्लेख आह.े त्यातच 

त्यानं कैलासपवात उचलण्याचा केलेला अयशस्वी प्रयत्न आज परुाणात प्रशसद्ध 

आह.े 
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 रावणान ेएकदा कैलास उचलण्याचा प्रयत्न केला. परंत ूशशव भगवानही काही 

कर्मजोर नव्हते. ते त्याची परीक्षा पाहात होत.े शेवटी कैलास उचलनू न झाल्यानं 

शेवटी रावणानं शशवाला र्माफी र्मागीतली. त्यातच भगवान शशवानं त्याला र्माफही 

केलं. त्यातच रावणावर प्रसन्न होवनू भगवान शशवानं त्याला चंद्रहास खडग बक्षीस 

शदलं. परंत ूरावण त्यावर संतषु्ट झाला नाही.,त्यानं भगवान शशवाला म्हटलं की र्मला 

आपण एक सहचारीणी शर्मळवनू द्यावी.  

 भगवान शशव स्वभावानं भोळे होत.े त्यातच ते तथास्त ूम्हणायचे. र्मग पश्चाताप 

व्हायचा. त्यातच आता रावणानंही तेच केलं. त्यानं भगवान म्हणनू गणल्या गेलेल्या 

शशवाला र्महाराणा अथाात पत्नी र्मागीतली व भगवान शशवानं आवशवचार न करता 

तथास्त ूम्हटलं. र्मग काय भगवान शशवाला शवचार पडला की आपण तथास्त ूम्हणनू 

रावणाला वचन तर शदलं. परंत ूआता करावे काय? त्यातच त्यांना सचुलं की आपण 

ह्याला र्मंदोदरी द्यावी.  

 भगवान शशवानं रावणाला सहचारीणी म्हणनू र्मंदोदरी शदली. र्मंदोदरीला 

शर्मळवनू घेतल्यानंतर काही काळ रावण कैलासवरच राशहला. र्मग काही शदवसानं तो 

र्माघारी शफरला. 

 र्मंदोदरी गरोदर राशहली. त्यातच शतच्या पोटात असलेलं पतु्रत्न कैलासावर 

होव ूनय.े ते आपल्या राज्यातच व्हावे म्हणनू रावण र्मंदोदरीला घेवनू र्माघारी शफरला. 

तसं त्या काळात पायीच चालावं लागत असल्यानं रावण आशण र्मंदोदरी ती वाट 
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पायीच चालत जात होत.े अशातच ते जनकाच ंराज्य लागलं. ज्या शठकाणी सकुा 

दषु्ट्काळ पडला होता.  

 ते जनकाच ंराज्य. राज्यात कोरडा दषु्ट्काळ अशातच र्मदंोदरीला तहान लागली. 

ती रावणाला म्हणाली,  

 "र्मला फार तहान लागलेली असनू प्यायला पाणी हव.ं"  

 र्मंदोदरीला बाळंतकळा येत होत्या. तेव्हा र्मंदोदरी गरोदर होती. शतचे शदवस 

भरले होत.े र्मंदोदरी रावणाची पत्नीच होती. र्मग शतनं र्मांडलेली ती व्यथा. रावण 

शतला शपण्यासाठी पाणी आणायला गेला. त्यातच र्मंदोदरी प्रसतू झाली. शतनं सुंदर 

कन्येला जन्र्म शदला. तोच शतनं शवचार केला की शहला आपण इथेच कुठेतरी सरुक्षीत 

शठकाणी ठेवाव.ं जेणेकरुन शतचं रक्षण होईल. 

 शतनं शवचार केला. तोच शतला आठवल ंकी राजा जनक राजसयुा यज्ञ करीत 

आह.े तो आज आपल्या राज्यातील जर्मीनीवर नांगर चालशवणार आह.े ज्या शेतात 

आपट्याचं झाड असेल. 

 शतचा र्मनात शवचार सरुु असतांना शतला त्याच शेतात एक आपट्याचं झाड 

शदसलं. त्या झाडाची गार सावली जर्मीनीवर पसरली होती. र्मंदोदरीनं ते सवा पाशहलं 

व शतनं त्या बाळीला त्या आपट्याच्या पानात गुंडाळलं आशण शतला ठेवनू शदलं. त्या 

र्मातीच्या धळुीत. र्मातेची र्मर्मता गोठवनू. कारण शतला ती वेदवतीच्या पनुजान्र्माची 

कहाणी र्माशहत होती. शजने र्मागील जन्र्मी र्मरतांना रावणाला शाप शदला होता की र्मी 

तझुीच कन्या बननू येवनू तझु्या र्मरत्यलुा कारणीभतू ठरेल. शतला वाटत होतं की 
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रावणाला कन्या झाल्याचं र्माशहत होताच तो शतचा वध करेल व आपल्या हातनू 

कन्या भ्ररणहत्येच ंपाप होईल. 

 र्मंदोदरी र्मयदानव र्मायासरू आशण अप्सरा हरे्मा यांची कन्या असल्याचा उल्लेख 

पौराशणक आह.े शतला शहदं ूधर्माात एक पंचकन्या र्मानल्या जाते. ती र्महषी कश्यप पतु् 

र्मायासरू यांची गोद घेतलेली संतान. र्मायासरुानं आपल्याला शर्मळालेल्या वरदानाचा 

वापर करुन र्मंडोर नार्मक एक नगरी स्थापन केली होती. शजथे हरे्मा राहात होती. 

ज्यावेळी रावण एकदा र्मायासरूला भेटायला गेला. तेव्हा पशहली नजर त्याची 

र्मंदोदरीवर पडली. शतला पाहून त्यानं र्मायासरूसर्मोर शववाहाचा प्रस्ताव ठेवला. परंत ू

रावणाच्या कपटी स्वभावाला पाहून हरे्मानं नकार शदला. शेवटी भगवान शशवाच्या 

हस्तक्षेपान े र्मायासरूाच्या प्रयत्नाने रावण आशण र्मंदोदरीचा शववाह संपन्न झाला 

होता. 

 रावणानं शदती पतु् र्मय ज्याला र्मायासरू म्हणत. त्याच्या कन्येशी म्हणज े

र्मंदोदरीशी शववाह केला. तसेच कंुभकणाानं प्रशसद्ध पतु् शवरोचनची नात अथाात 

बलीपतु्ी वज्रज्वलाशी शववाह केला. तसेच गंधवाराज र्महात्र्मा शैलषुची कन्या 

सरर्माशी शवभीषणानं शववाह केला होता. रावण, कंुभकणा व शवभीषण ह ेकेकसी व 

पलुस्य ऋषी पतु् र्महषी अगष्टचा भाऊ शवश्रवाचे पतु् होत.े जी केकसी राक्षसराज 

सरु्माली व ताडकाची र्मलुगी होती. र्मंदोदरी हीच र्मधरुा होय असा परुाणात उल्लेख 

शर्मळतो. 
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 एकदा र्मधरूा नार्मक एक अप्सरा कैलास पवातावर पोहोचली. ज्या शठकाणी 

भगवान शशव शनवास करीत होत.े भगवान शशवाला ती आकषीत करीत होती. 

ज्यावेळी पावाती शतथ ेनव्हती. परंत ूज्यावेळी पावाती शतथे पोहोचली. शतनं पाशहल ंकी 

भगवान शशवाला लागलेलं भस्र्म शतच्याही शरीराला लागलं आह.े ते पाहताच ती 

क्रोधीत झाली. ते पाहताच शतनं शतला शाप शदला की त ूबेडकी बननू बारा वषा 

शवशहरीत शनवास करशील. शापानसुार र्मधरूा एका शवहीरीत बारा वषा शनवास करु 

लागली. शापानसुार र्मधरुाच्या ती चकू लक्षात येताच ती पावातीच्या पाया पडू 

लागली व पावातीला शतची दया आली. शतनं शवचार करुन भगवान शशवाच्या 

शवनवणीवरुन शतला उशाप शदला की बारा वषााच्या कठोर तपश्चयेनंतर त ूपनु्हा स्री 

जन्र्मात येशील. 

 उशापानसुार बारा वषा पणुा होताच र्मधरुा र्मेंढक रुपातनू स्री रुपात आली. तशी 

ती त्या शवशहरीतनू स्वतःला सरुक्षीत करण्यासाठी आवाज दते होती. तो स्रीचा 

आवाज त्या शठकाणावरुन जात असलेल्या हरे्मा व र्मायासरुानं ऐकला. त्यांनी 

शवशहरीत पाशहल.ं त्यांना ती शवशहरीतील ती बारा वषााची बाशलका शदसली. त्यांना 

वाटलं की ही बाशलका शवशहरीत पडली असेल, शहला वाचवायला हव.ं त्यांनी शतला 

शवशहरीतनू बाहरे काढलं. शतला नाव शवचारलं. परंत ूशतला आता शतचं नाव सांगता 

येईना. त्यातच र्मायासरू व हरे्मानं शतला दत्तक घेतलं आशण शतचं नाव र्मंदोदरी ठेवलं. 

ह ेभगवान शशवाला र्माशहत होतं. त्यानसुार भगवान शशवानंच पढेु शतचा शववाह 

र्मायासरुाला तयार करुन लावनू शदला असं र्मानलं जातं. 
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********************************************** 

  

 उर्मीलाला आलेली कालनयनाकडूनची सवुाताा शतचं जीवन बदलनू टाकणारी 

वाटली. शतला र्मनोर्मन आनंद झाला. तसं पाहता पती कसाही असो, त्याला 

पाहण्याचं धाडस त्या वेळच्या कन्येत नव्हतं. तो कसाही का असेना, र्मलुींना 

शस्वकारच करावा लागायचा. ती काहीही म्हण ूशकत नव्हती. 

 ती जण ूस्वप्न पाहात होती. शतच्या चांगलूपणाची. शतला काय र्माशहत होत ेकी 

त्या राजघराण्यात राजा दशरथाने आपल्या कैकेयी नार्मक राणीला असेही दोन 

वरदान शदलेले आहते. ज्या वरदानाच्या पतुीने शतच्या बशहणीसकट शतच्याही 

आयषु्ट्यात भोगर्मान येणार आह.े पण ते जण ूशवधीशलखीतच होतं. 

 राजा जनकाला नसलेलं र्मलु. त्यानंतर शववश झालेला राजा जनक. सीता 

नांगराच्या फाळात सापडल्याबरोबर अगदी खशु झाला होता. त्यातच आनंदाची 

पवाणी की काय, त्याच वषी त्याला आणखी एक पतु्ी झाली, शजचं नाव उर्मीला 

ठेवण्यात आलं. जण ूयज्ञाचा परीणार्म की काय, राजा जनकाला व सनुयनाला एकाच 

वषाात दोन आनंदाच्या पवाण्या प्राप्त झाल्या. 

 राजा जनकाला जरी उर्मीला नावाची र्मलुगी झाली असली तरी त्यानं सीतेला 

अंतर शदलं नाही. अगदी पोटच्याच गोळ्याप्रर्माणं अगदी लाडालोभात शतचं पालन 

पोषण केलं होतं. 
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 ज्यावेळी उर्मीलेचा जन्र्म झाला. त्याचवेळी त्याचा भाऊ कर तध्वज यालाही दोन 

र्मलुी झाल्या. त्यांचाही नार्मकरण शवधी संपन्न झाला. एकीचं नाव र्मांडवी तर दसुरीच ं

नाव श्ररतशकती ठेवण्यात आल.ं,अशा या चारही बशहणी राजर्महालात लहानाच्या 

र्मोठ्या होव ूलागल्या. 

 लहानपणी सीता आशण उर्मीला दोघ्याही बशहणी अगदी आनंदानं खेळत. 

त्यांना खेळतांना कंटाळवाणं वाटत नस.े ज्यावेळी राजा जनक यदु्धावर जात. त्यावेळी 

अगदी सीता व उर्मीला आईच्या जवळ बसनू राज्यकारभाराचं शशक्षण घेत. सनुयनानं 

आपल्या हयातीत या दोन्ही र्मलुींना र्मोठं करतांना अगदी जपलं होतं. राज्यातील 

अराजकतेचा त्यांचेवर परीणार्म होव ूशदला नव्हता.  

 सात आठ वषााच्या असतांना सीता व उर्मीलाला शशक्षण दणे्यात आलं. 

त्यांच्या शशक्षणासाठी शवशेष अशी सोय नसल्यानं त्यांची आईच सनुयना त्यांना 

शशकवीत होती. सवाात र्मोठं शशक्षण म्हणजे सहनशशलता. संकटाला धैयाानं तोंड कसं 

द्यायचं याच गोष्टी आवजूान सनुयना आपल्या बाळांना शशकवीत होती. त्यार्मळंु त्या 

शशक्षणानं कठीण काळातही तोल न जाव ूदतेा कसं उभं राहावं याच ंतात्वीक शशक्षण 

उर्मीला तसेच सीता शशकत होत्या. सीता र्मोठी होती तसेच उर्मीला लहान होती. 

 सीता आशण उर्मीला ज्यावेळी सर्मजदार बनल्या, त्यावेळी त्या आईला 

म्हणायच्या, 

 "आई असल्या संकटाच्या गोष्टी आम्हाला का सांगतेस? आम्ही 

राजर्महालातील र्मलुी. राजा जनकाच्या राजकन्या. आर्मचा शववाह राजप्रासादातच 
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होईल. आर्मची सेवा करायला असंख्य दास दास्या असतील. तेव्हा आर्मच्यावर 

कसलं संकट येणार." 

 त्यावर सनुयना त्यांना सर्मजवायची. 

 "बेटा, संकटाला कोणीही सोडलेलं नाही. संकट येतच असते. र्मग तमु्ही 

राजर्महालात राहा की अरण्यात राहा. तेव्हा असं संकट आल्यास आपण वेळीच 

सावध असलेलं बरं. तेव्हा संकटापासनू दरू पळू नय ेतर संकटांशी दोन हात करावेत. 

त्यानेच र्माणसाचे धैया वाढत ेव अनभुवही वाढतो. जो अनभुव आपल्या पढुील 

आयषु्ट्यात कार्मात येत असतो." 

 सनुयनाचं बरोबर होतं. कारण उर्मीला आशण सीता जरी त्या राजप्रासादात 

राहात असल्या, जरी त्यांची सेवा करायला र्महालात दास दास्या असल्या तरी आईनं 

शदलेलं शशक्षण त्यांना पढुील काळात कार्मात आलं. ते एवढं कार्मात आलं की 

दोघींना त्यांच्या आयषु्ट्यात त्यांच्या आत्र्मशवश्वासापासनू ढळू शदलं नाही. 

  

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

  

 सीता व उर्मीला सख्ख्या बशहणी होत्या. दोघींचंही एकर्मेकांवर शनरशतशय प्रेर्म 

होतं. कधी कधी राजा जनक त्यांना वेळात वेळ काढून भेटायला येत असे. त्यांना 

अंगाखांद्याववर खेळवतांना राजा जनकाला अगदी भरुन येत असे. त्यांना जण ूस्वगा 

प्राप्त झाल्याचा आनंद होत असे. एवढं त्याच ंआपल्या र्मलुींवर प्रेर्म होतं. त्या र्मलुी 
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त्याला ब-याच वषाानंतर झाल्यार्मळंु त्याचं त्या र्मलुींवर जीवापाड प्रेर्म होतं. त्यांना 

थोडसंही दःुख राजप्रासादात राजा जनकानं होव ू शदलं नाही. अगदी दास दास्या 

अगदी लहानपणापासनूच त्यांच्या सेवेला लावनू शदल्या होत्या. 

 उर्मीला कधी कधी शवचार करायची की हचे सखु शतला शेवटपयंत राशहल का? 

ती कधीकधी आपल्या लाडक्या बशहणीला म्हणजेच सीतेला त्याबद्दल शवचारच 

असे. तेव्हा सीता शतला सांगत असे की असंही होव ूशकते. आई सनुयनाच ंबरोबर 

आह ेकी संकटापासनू सावध असलेलं बरं. तसेच संकटाशी दोन हात करण्याची 

आपली तयारी नेहर्मीच असलेली बरी. कारण काही काही संकटं असे असतात की 

त्यापासनू स्वतःची सटुका करुन घेताच येव ूशकत नाही. तेव्हा आपली जर त्यासाठी 

आधीपासनूच तयारी असेल तर आपण त्या संकटावर यशस्वी र्मागा काढू शकतो 

आशण जर अशी तयारी नसली तर आपण त्यावर र्मागा काढू शकत नाही. र्मग आपण 

असल्या संकटातनू खचनू जातो व अशावेळी आपलं धैया खचतं, आत्र्मशवश्वास 

ढळतो आशण र्मग त्याची पररयंती आत्र्महत्येत होते." 

 सीतेनं सांगीतलेला उपदशे..........उर्मीलाच्या डोक्यावरुन जात होता. परंत ूते 

सत्य होतं. कारण पढुील आयषु्ट्यातील भींती त्याच उपदशेावर आधारीत होत्या. 

 आज उर्मीला घडत होती आपल्या आईच्या उपदशेानं. तसेच आपल्या 

बशहणीच्याही र्मागादशानानं. आज संकट काय असतं, ते हळूहळू उर्मीलाला 

सर्मजायला लागलं होतं. त्यातच ते घडत चालली होती, अगदी शस्थतप्रद एखाद्या 
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तपस्वीसारखी. ऐनवेळी संकट आल्यास काय करावं याचा जण ू शतनं आपल्या 

र्मायबापाच्याच घरी अभ्यास केला होता. 

 लहानपणी दासीसोबत खेळतांना उर्मीलाला र्मजा वाटत असे. ती रोपवाटीका 

शतला आवडत असे. त्या रोपवाटीकेत असलेली झाडं झडुपं, त्या रोपवाटीकेत 

स्वच्छंद शवहार करणारे पशपूक्षी प्राणी तसेच ते र्मरग शतला आवडत असे. त्याचसोबत 

सीतेलाही ते आवडायचेच. तसेच प्रसंगी शतला त्यात रर्मर्माण झाल्यासारखं वाटायच.ं 

त्यांच्याशी बसण्यात व तासन ्तास बोलण्यात उर्मीलाला शतचा शदवस कसा जायचा, 

ते कळायचं नाही. आपल्या र्मलुींची आवड पाहून राजा जनकानं रोपवाटीका सुंदर 

सजवली होती. त्यार्मळंु की काय, उर्मीला आशण सीता राजप्रासादांऐवजी त्या 

रोपवाटीकेतच जास्त वेळ ह दंळत असायच्या. 

 उर्मीला व सीता ह्या दोन बशहणी. दासदासींबरोबर त्या रोपवाटीकेत र्मकु्त शवहार 

करायच्या. त्यातच कधीकधी कर तध्वजाच्या र्मलुीही शर्मथीला नगरीत येत व त्याही 

बरेच शदवस शतथं राहात असत. त्यार्मळंु त्यांच्यावरही ज्याप्रर्माणे सीता आशण 

उर्मीलावर संस्कार झाले, तेच संकार होत होत ेअगदी बालवयापासनूच. 

 ज्यावेळी या चारही बशहणी शववाहयोग्य झाल्या. त्यावेळी त्यांच्या र्मनात 

शववाहयोग्य राजकुर्मारानं जरी जागा घेतली असली तरी आपला शववाह एवढ्या 

लवकर होईल असं त्यांना वाटत नव्हतं. त्यातच एकाच राजघराण्यात होईल असंही 

वाटत नव्हतं. तसेच ज्यावेळी सीतेचा शववाह जळुला, त्यावेळीही बाकीच्या तीनही 
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बशहणी अनशभज्ञ7 होत्या. त्यांना सीतेच्याच जोडीदाराबाबत गोडी होती. आपल्या 

बशहणीचा शववाह होत अााह.े याचा त्यांनाही आनंदच होता. 

 शदवसार्मागनू शदवस जात होते.. राजप्रासादातील ही पाखरं आता र्मोठी झाली 

होती. ती आता उडणारच होती. कधी त्या उडण्याचा शदवस येतो ते काही कळत 

नव्हतं. अशाचवेळी अचानक सीतेला कोणीतरी पाहायला आलं ह ेकळलं. तसेच 

त्यानं सीतेसाठी होकारही शदला असल्याचं कळल ंआशण पाल चकुचकुली की आता 

सीतेनंतर आपल्यालाही कधीतरी शववाह करुन आपल्या र्मायबापाला सोडून सासरी 

जावं लागणार. त्याचा त्यांना आनंदही होता. तसंच र्मायबापांना आशण त्या 

राजप्रासादांना आशण त्या सवा शर्मत्र्मैत्ीणी व सवंगड्यांना तसेच त्या रोपवाटीकेला 

सोडून जाण्याचं दःुखही होतं. ज्या राजप्रासादात नव्ह े तर रोपवाटीकेत त्या 

लहानाच्या र्मोठ्या झाल्या होत्या. 

 रोपवाटीका आज ओस पडली होती. कारण शतलाही त्याचं अशतव दःुख झालं 

होतं. काय करावं सचुत नव्हतं. अशातच उर्मीलाला आलेला तो कालनयना 

दासीकडून शनरोप. एकाएकी दोन्ही बशहणी आपल्या शप्रयजण र्मायबापाला सोडून 

जाणार! पण शववाहच तो. नारीजातीला एकदा तरी त्या प्रसंगाला सार्मोरे जावेच 

लागत होते. त्यात उर्मीला तरी काय करणार होती. 

 उर्मीला सुंदर होती. शतच्या लावण्याची चचाा पंचक्रोशीत होती. पण स्वयंवरात 

र्मोठी टाकून लहाणीला कसं उभं करणार? प्रश् होता आशण तो प्रश् शवशचत् होता. 
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**************************************** 

  

 तो काळ अत्यंत शशताफीचा होता. त्या काळात र्मलुीही शशकलेल्या राहात 

असत. त्यांना बाणकौशल्य हस्तगत असायचं. त्यातच उर्मीला आशण सीताही 

शशकलेल्याच होत्या. त्यांनाही बाण चालवता येत होते नव्ह े तर त्यांनाही 

बाणकौशल्य हस्तगत होतंच.  

 लहानपणी लाडालोभात वाढलेल्या दोघी आता शचरतारुण्यात अशतशय सुंदर 

वाटत होत्या. र्मोठी सीता ही थोडी लठ्ठ होती तर लहान शरीरयष्टीनं बारीक होती. 

शतचा चेहराही शनर्मळुता अथाात बारीकच होता.  

 ती रोपवाटीका........आज ती रोपवाटीका प्रसन्न वाटत होती. कारण ज्या 

रोपवाटीकेत सीता शवहार करीत होती. त्याच रोपवाटीकेत सीताही गेली होती. 

दोघांनीही त्याच रोपवाटीकेत एकर्मेकांना पाशहल े होते. तसेच एकर्मेकांशी ते 

बोललेही होते. परंत ूउर्मीला.......उर्मीला काही बोल ूशकली नव्हती. त्याच ंकारणही 

तसंच होतं.  

 ज्यावेळी रोपवाटीकेत शवहार करण्यासाठी रार्म आला, त्यावेळी सीतेला कळून 

चकुलं होतं की हाच शतचा होणारा भरतार आह.े पण अद्यापही उर्माालाला र्माशहत न 

झाल्यानं ती लक्ष्र्मणापासनू अनशभज्ञ होती. तसं पाहता उर्मीला आशण र्मांडवी तसेच 

श्रतुशकतीनं लक्ष्र्मणाची शखल्लीही उडवली होती. त्यातच तो क्रोधीतही झाला होता. 
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 सीतेचा स्वयंवर घोषीत झाला होता. अट होती की जो कोणी जनकपरुीत 

असलेला शशवधनषु्ट्य तोडेल. त्याच्यात गळ्यात सीता वरर्माला घालेल. र्मग तो रार्म 

असो की अजनू कोणी. ज्यांच्यार्मध्ये पराक्रर्म असेल, त्याला सीता शर्मळेल. त्यातच 

शवश्वाशर्मत्ानं त्यांना त्ास दणे्यासाठी येत असलेल्या दानवांना संपणूा प्रर्माणात नष्ट 

करण्यासाठी रार्म आशण लक्ष्र्मणाला सोबत नेलं होतं. याच रार्म आशण लक्ष्र्मणानं 

संपणूा वन दानवर्मकु्त केल ंहोतं.  

 शवश्वाशर्मत्ानं सीतेचा स्वयंवर असल्याची वाताा ऐकली होती. त्यांना रार्माच्या 

पराक्रर्माची ख्यातीही होती. 

त्यातच त्यांनी ठरवल ंकी आपणही सीता स्वयंवरात रार्म आशण लक्ष्र्मणाला 

घेवनू जावं. जर त्यांच्यात ताकद असेल तर सीतेचं स्वयंवर रार्म शजंकेल. 

 वशसष्ठ आश्रर्मात शशकलेले चारही बंध.ू अगदी लहान लहान वयापासनू 

आश्रर्मात शशक्षणासाठी गेले होत.े त्यातच रार्म, लक्ष्र्मण, भरत शत्घु्न ह ेचारही भाऊ 

म्हणज ेकताव्यशनष्ठाचे र्मतुीर्मंत उदाहरण होते. त्यांना संपणूा अवधपरुीच नाही तर संपूणा 

भारतवषाही ओळखत असायचं. त्यातच आदर आशण संस्कारात चारही भाऊ 

अग्रेसर होत.े शरुवीरतेच्या अनेक गोष्टी या चारही भावांनी आत्र्मसात केलेल्या 

होत्या. 

 त्यातच त्यांचं धाडस व पराक्रर्म त्याचे गरुु वशशष्ठ यांनी अगदी जवळून पाशहला 

होता. अगदी जन्र्मजातच त्यांच्याजवळ पराक्रर्माच ेगणु होते. ज्याप्रर्माण ेह ेगणु वशसष्ठ 

ऋषींनी जवळून अभ्यासले होत.े तसेच ते गणु शवश्वाशर्मत्ांनीही अभ्यासले होत.ेकारण 
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शवश्वाशर्मत् कधी सर्मारोह प्रसंगी या शठकाणी भेट दते. त्यातच ते पडताळून पाहात 

असत की कोण शकती प्रर्माणात बलसंपन्न आह.े 

  

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

  

 त्यांचं शशक्षण पणूा झालं होतं. त्यातच त्या शशक्षणातनू ते शशक्षण शकती प्रर्माणात 

र्मलुांर्मध्ये उतरला ह ेपाहण्यासाठी एक परीक्षाही झाली होती. त्या परीक्षेर्मध्ये चारही 

राजकुर्मार पराक्रर्मी ठरले होते. 

 आज ते चारही र्मलु ंपराक्रर्मी ठरले होते नव्ह ेतर ते राज्यकारभार करु शकणारे 

ठरले होत.े  

 एक शदवस शवश्वाशर्मत् अयोध्येत आले. त्यांनी दशरथाला शवनवणी केली की 

त्यांना एक यज्ञ करायचा आह.े हा यज्ञ आर्मच्या वनातील राक्षसांची शक्ती क्षीण 

करण्यासाठी असनू आम्हाला तो यज्ञ संपन्न करण्यासाठी आपल्या एका पतु्ाची 

गरज आह.े तेव्हा आपण आपल्या एका र्मलुाला आर्मच्यासोबत पाठवावे. त्यातच 

त्यांना लक्ष्र्मण उतावीळपणे म्हणाला, 

 "र्मी दखेील तरु्मच्यासोबत येणार. कारण र्मी र्माझ्या वडीलबंधूंना एकटं सोडू 

शकत नाही. र्मी हक्कानं सांगतोय की जर आपण र्मला न्याल नाही, तर र्मी र्माझ्या 

वडील बंध ूरार्मालाही तरु्मच्यासोबत नेव ूदणेार नाही. त्यातच रार्मही तसेच बोलला. 

शेवटी शवश्वाशर्मत्ानं लक्ष्र्मणालाही सोबत नेण्याचं आश्वासन शदलं. 
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 ठरल्याप्रर्माणं शवश्वाशर्मत्ानं लक्ष्र्मणाला सोबत घेवनू तो वनाच्या शदशेनं चाल ू

लागला. त्यातच शवश्वाशर्मत्ासोबत रार्म लक्ष्र्मण चालत असतांना वाटेत येणा-या 

अनेक राक्षसांचा वध त्या दोघांनी केला. त्यातच शवश्वाशर्मत्ानं यज्ञशवधी संपन्न केला. 

  

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

  

 यज्ञशवधी संपन्न झाला होता. त्यातच शवश्वाशर्मत्ानं स्वयंवराची र्माशहती झाल्यानं 

त्या दोघांनाही शर्मशथलापरुीला आणलं होतं. 

 स्वयंवरात शशवधनषु्ट्य उचलायचा होता. जो शशवधनषु्ट्य परशरुार्म आशण 

सीतेशशवाय कोणालाच उचलता येव ू शकत नव्हता. जो शशवधनषु्ट्य सीतेनं 

उचलल्यानं परशरुार्मानं शतला जण ूबक्षीस दवेनू तो शवंध्य पवातावर तपश्चयाा करायला 

गेला होता. 

 स्वयंवराचा शवधी सरुु झाला होता. राजा जनक आपल्या शसंहासनावर 

शवराजर्मान झाले होत.े त्यातच गरुुदवे वशशष्ठ व शवश्वाशर्मत्ही आपआपल्या जागी 

शसंहासनावर स्थानापन्न झाले होत.े काही राजेही आपआपली जागा घेवनू होत.े 

रावणही त्याला सीता त्याची पतु्ी असल्याच ेर्माशहत नसल्यानं तोही या शठकाणी 

शवराजर्मान झाला होता. त्यातच स्वयंवर सरुु झाल.ं  

 स्वयंवराचे वेळी एकेक राजा आपल्याआपल्या जागेवरुन उठून 

शशवधनषु्ट्याजवळ येत होता. त्याजवळ येताच शर्मशांना पीळ दते होता. दडं थोपटत 
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होता. परंत ूतो जेव्हा शशवधनषु्ट्य उचलायचा, तेव्हा त्यांचेाे दडं थोपटण ेकार्मात येत 

नव्हत.े त्यांची ताकदही कार्मात येत नव्हती. अशातच एकएक करीत सवा राज ेसंपले. 

शेवटी राजसी पोशाख नसलेला, तपस्वी भाषत असलेला वनात राहातो असे 

शदसणारा एक नवयवुक उभा झाला. त्यानं आपल्या सोबत आलेल्या शवश्वाशर्मत्ाला 

आज्ञा र्मागीतली. शवश्वाशर्मत्ानं आज्ञा दतेाच त्यानं वशशष्ठ ऋषीचीही आज्ञा 

र्मागीतली. त्या दोघांनीही आज्ञा शदल्यावर तो त्या शशवधनषु्ट्याजवळ आला. त्यानं 

शशवधनषु्ट्याला र्मनोर्मन हात जोडले व शवनवणी केली की त्यानं आपला वज्रपणा 

कर्मी करावा. र्मनोर्मन प्राथाना करुन त्यानं शशवधनषु्ट्यास हात लावला व त्यानं 

शशवधनषु्ट्य एका झटक्यात उचलला. त्यातच त्याला वादी लावण्यासाठी त्याला 

वाकवलं. पण आश्चया असं की तो धनषु्ट्य तटुला. तोच त्या धनषु्ट्याच्या तटुण्यानं 

आसर्मंतात खडबड झाली. र्मग काय परथ्वीही हालायला लागली. त्यातच ही गोष्ट 

परशरुार्माला र्माशहत झाली.  

 परशरुार्म लागलीच जनकपरुीत दाखल झाला. त्याची आख्यायीका अशी होती 

की त्यानं परथ्वी क्षत्ीयर्मकु्त करण्यासाठीच जन्र्म घेतला होता. त्याला वाटले असा 

शशवधनषु्ट्य तोडणारा व्यक्ती हा दसुरा शतसरा कोणीही नसनू तो क्षत्ीयच अस ूशकते. 

 परशरुार्म जनकपरुीत दाखल होताच सवाजण घाबरले होत.े त्यांचा क्रोध 

आसर्मंतात चढला होता. तो काहीबाही बोलत होता. तोच लक्ष्र्मणाला राग आला 

व तो म्हणाला, 
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 "भ्राता, र्मला आज्ञा करा. र्मी यांचं र्मस्तक कापनू आपल्या चरणावर सर्मपीत 

करु इशच्छतो." 

 त्यावर रार्म बोलला की तो कोणी तपस्वी असेल. म्हणनूच तो इथवर येवनू 

आपला क्रोध जाशहर करीत आह.े जोपयंत त्यांची ओळख पटत नाही, तोपयंत 

लक्ष्र्मणानं असं व्यक्तव्य करु नय.े 

 लक्ष्र्मणाला ती गोष्ट पटली होती. त्यातच तो शांत झाला. तसे वशशष्ठ ऋषी 

म्हणाले, 

 "आपला शशवधनषु्ट्य तोडून आपल्या आज्ञेची अवहलेना केली गेली नाही. हा 

धनषु्ट्य तोडणारा व्यक्ती दसुरा शतसरा कोणीही नसनू ते प्रत्यक्ष प्रभ ूश्रीरार्म आहते. जो 

आपल्यासारखाच शवष्ट्णचूा एक अवतार आह.े ही परथ्वी एकदा राक्षसापासनू 

राक्षसर्मकु्त करण्यासाठी त्यांनी जन्र्म घेतला आह.े" 

 वशशष्ठ गरंुुचे सर्मजवायचे बोल ऐकताच परशरुार्म शांत झाले व ते र्माघारी शफरुन 

शवंध्य पवातावर परत गेले. ते पनु्हा तपश्चयेत लीन झाले. 

 स्वयंवर झाला होता. स्वयंवरात शशवधनषु्ट्य तोडून रार्मानं सीतेच्या र्मनावर 

ताबा शर्मळवला होता. ती त्याची पत्नीही झाली होती. परंत ूएक प्रश् होता. जर शववाह 

करुन आपण ही कन्या अयोध्येला नेली तर.......तर कदाशचत राजा दशरथ क्रोधीत 

होईल. त्यापेक्षा आपण त्यांना बोलावणं पाठवायला हवं. वशशष्ठ ऋषींनी या गोष्टी 

हरेल्या होत्या. त्यानसुार त्यांनी राजा दशरथाला बोलावण ंपाठवलं व सांगीतलं की 
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सोबत त्यांनी राजकुर्मार भरत व राजकुर्मार शत्घु्नलाही आणावं. तेच बोलण ं

शवश्वाशर्मत्ाचंही होतं.  

 शनरोप घेवनू एक दतु अयोध्येत गेला. त्यानं आपला शनरोप राजा दशरथाला 

कथन केला आशण सांगीतल ंकी त्या दशरथानं राजकुर्मार भरताला व राजकुर्मार 

शत्घु्नला सोबत आणावं. 

 दतुाकरवी वशशष्ठ ऋषीचा शनरोप शर्मळताच राजा दशरथ वेळ न दवडता 

शर्मथीलानगरीत दाखल झाला. शतथंच एका शाशर्मयानात राजा दशरथाच्या राहण्याची 

व्यवस्था केली गेली.  

 राजा दशरथ ज्याशठकाणी थांबले. शतथेच जावनू वशशष्ठ ऋषींनी शवश्वाशर्मत्ासह 

जावनू स्वयंवराशवषयी सांगीतलं आशण शवनंती केली की त्यानं रार्माच्या शववाहाला 

संर्मती द्यावी. त्यातच लक्ष्र्मणासाठीही राजा जनकाची दसुरी र्मलुगी उर्मीला र्मागनू 

घ्यावी. तसा होकार असल्यास आपण उर्मीलेचा प्रस्ताव राजा जनकापढंु ठेवाूू. 

होकार आल्यास आपण उर्मीलेला लक्ष्र्मणासाठी र्मागनू घेव.ू 

 वशशष्ठ ऋषींचा प्रस्ताव राजा दशरथाला पटला. तोच त्याचा होकार शर्मळताच 

वशशष्ठानं एक दासीकरवी राजा जनकाकडे घाईगडबडीचा शनरोप पाठवला. 

ठरल्याप्रर्माणे वशशष्ठ राजा जनकाकडे गेले. त्यांनी आपला शनरोप सांगीतला आशण 

शनरोपातनूच त्यांनी लक्ष्र्मणासाठी उर्मीलेला र्मागनू टाकले. तोच प्रसंग कालनयना 

शटपत होती व शतनं अगदी लपनू छपनू दसु-या शदवशी उर्मीलाला तो संदशे ऐकवला. 

ज्या संदशेाबाबत उर्मीला अनशभज्ञ होती. 
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**************************************** 

 आपल्या दोन्ही र्मलुी राजा दशरथानं आपल्या र्मलुांसाठी र्मागनू घेतल्याचा 

आनंद गगणात र्मावणारा नव्हता. तोच शतथं राजा जनकाचा भाऊ कर तध्वजही हजर 

होता. तोही वशशष्ठ ऋषींना म्हणाला, 

 "स्वार्मी, र्मला र्माफ कराल तर र्मी एक शवनंती करु." 

 "बोला, काय आह ेआपल ंम्हणणं?" वशशष्ठ म्हणाल.े 

 "र्मलाही दोन र्मलुी आहते. र्मी ऐकले आह ेकी राजा दशरथाला आणखी दोन 

र्मलु ंआहते. तेव्हा र्मोठ्यासाठी र्मांडवी व लहानासाठी श्ररतशकती र्मागनू घेतली तर 

बरं होईल. दोघ्या बशहणीसोबत र्माझ्याही दोन्ही र्मलुी आनंदानं एकाच राजवाड्यात 

सखुानं संसार करतील. तसा र्माझा प्रस्ताव राजा दशरथांना सांगावा म्हणजे झालं." 

 वशशष्ठ ऋषींनी होकार शदला व तसा प्रस्ताव त्यांनी राजा दशरथासर्मोर ठेवला 

व दशरथाचा होकार येताच त्या चारही र्मलुी अयोध्येतील नरेशाने र्मागनू घेतल्या व 

शववाहसोहळा थाटार्माटात संपन्न झाला. 

 स्वयंवर झाला होता. स्वयंवरात शशवधनषु्ट्य तोडून रार्मानं सीतेच्या र्मनावर 

ताबा शर्मळवला होता. ती त्याची पत्नीही झाली होती. परंत ूएक प्रश् होता. जर शववाह 

करुन आपण ही कन्या अयोध्येला नेली तर.......तर कदाशचत राजा दशरथ क्रोधीत 

होईल. त्यापेक्षा आपण त्यांना बोलावणं पाठवायला हव.ं वशशष्ठ ऋषींनी या गोष्टी 

हरेल्या होत्या. त्यानसुार त्यांनी राजा दशरथाला बोलावण ंपाठवलं व सांगीतलं की 
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सोबत त्यांनी राजकुर्मार भरत व राजकुर्मार शत्घु्नलाही आणावं. तेच बोलण ं

शवश्वाशर्मत्ाचंही होतं.  

 शनरोप घेवनू एक दतु अयोध्येत गेला. त्यानं आपला शनरोप राजा दशरथाला 

कथन केला आशण सांगीतल ंकी त्या दशरथानं राजकुर्मार भरताला व राजकुर्मार 

शत्घु्नला सोबत आणावं. 

 दतुाकरवी वशशष्ठ ऋषीचा शनरोप शर्मळताच राजा दशरथ वेळ न दवडता 

शर्मथीलानगरीत दाखल झाला. शतथंच एका शाशर्मयानात राजा दशरथाच्या राहण्याची 

व्यवस्था केली गेली.  

 राजा दशरथ ज्याशठकाणी थांबले. शतथेच जावनू वशशष्ठ ऋषींनी शवश्वाशर्मत्ासह 

जावनू स्वयंवराशवषयी सांगीतलं आशण शवनंती केली की त्यानं रार्माच्या शववाहाला 

संर्मती द्यावी. त्यातच लक्ष्र्मणासाठीही राजा जनकाची दसुरी र्मलुगी उर्मीला र्मागनू 

घ्यावी. तसा होकार असल्यास आपण उर्मीलेचा प्रस्ताव राजा जनकापढंु ठेवाूू. 

होकार आल्यास आपण उर्मीलेला लक्ष्र्मणासाठी र्मागनू घेव.ू 

 वशशष्ठ ऋषींचा प्रस्ताव राजा दशरथाला पटला. तोच त्याचा होकार शर्मळताच 

वशशष्ठानं एक दासीकरवी राजा जनकाकडे घाईगडबडीचा शनरोप पाठवला. 

ठरल्याप्रर्माणे वशशष्ठ राजा जनकाकडे गेले. त्यांनी आपला शनरोप सांगीतला आशण 

शनरोपातनूच त्यांनी लक्ष्र्मणासाठी उर्मीलेला र्मागनू टाकले. तोच प्रसंग कालनयना 

शटपत होती व शतनं अगदी लपनू छपनू दसु-या शदवशी उर्मीलाला तो संदशे ऐकवला. 

ज्या संदशेाबाबत उर्मीला अनशभज्ञ होती. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

39 
 

  

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

 आपल्या दोन्ही र्मलुी राजा दशरथानं आपल्या र्मलुांसाठी र्मागनू घेतल्याचा 

आनंद गगणात र्मावणारा नव्हता. तोच शतथं राजा जनकाचा भाऊ कर तध्वजही हजर 

होता. तोही वशशष्ठ ऋषींना म्हणाला, 

 "स्वार्मी, र्मला र्माफ कराल तर र्मी एक शवनंती करु." 

 "बोला, काय आह ेआपल ंम्हणणं?" वशशष्ठ म्हणाल.े 

 "र्मलाही दोन र्मलुी आहते. र्मी ऐकले आह ेकी राजा दशरथाला आणखी दोन 

र्मलु ंआहते. तेव्हा र्मोठ्यासाठी र्मांडवी व लहानासाठी श्ररतशकती र्मागनू घेतली तर 

बरं होईल. दोघ्या बशहणीसोबत र्माझ्याही दोन्ही र्मलुी आनंदानं एकाच राजवाड्यात 

सखुानं संसार करतील. तसा र्माझा प्रस्ताव राजा दशरथांना सांगावा म्हणजे झालं." 

 वशशष्ठ ऋषींनी होकार शदला व तसा प्रस्ताव त्यांनी राजा दशरथासर्मोर ठेवला 

व दशरथाचा होकार येताच त्या चारही र्मलुी अयोध्येतील नरेशाने र्मागनू घेतल्या व 

शववाहसोहळा थाटार्माटात संपन्न झाला. 

 सीतेसह उर्मीलाचाही शववाह संपन्न झाला होता. त्यासोबत र्मांडवी आशण 

श्रतुशकतीही शववाहबद्ध झाली होती. शवश्वाशर्मत् तसेच वशशष्ठ ऋषींनी आपल्या 

आपल्या भशुर्मका अदा केल्या होत्या. त्यांना वाटत होतं की सयुावंशी असललें 

राजघराणं. या राजघराण्याची भरभराट व्हावी. सवा नववध ूअयोध्येत आल्या होत्या. 

त्यातच अख्ख्या अयोध्येनगरीनं त्यांचं स्वागतही केलं होतं. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

40 
 

 सीतेसह उर्मीलाचाही शववाह संपन्न झाला होता. त्यासोबत र्मांडवी आशण 

श्रतुशकतीही शववाहबद्ध झाली होती. शवश्वाशर्मत् तसेच वशशष्ठ ऋषींनी आपल्या 

आपल्या भशुर्मका अदा केल्या होत्या. त्यांना वाटत होतं की सयुावंशी असललें 

राजघराणं. या राजघराण्याची भरभराट व्हावी.  

 सवा नववध ूअयोध्येत आल्या होत्या. त्यातच अख्ख्या अयोध्येनगरीनं त्यांचं 

स्वागतही केलं होतं. अशातच काही शदवस सखुात गेले होत.े  

 काही शदवस सखुात गेले. काही शदवसानंतर राजा दशरथाला वाटल ंकी आपण 

राज्यकारभाराची बागडोर आपल्या जेष्ठ पतु्ाला म्हणजेच रार्माच्या हातात द्यावी व 

आपण संन्यास घेवनू सखुद जीवन व्यथीत करावं. त्यानसुार त्यांनी एक शदवस भर 

दरबारात तशी घोषणा केली. 

 राज्यकारभाराच्या धरेुची घोषणा होताच सवाजण खशु झाले. त्यातच राणी 

कैकेयीही. परंत ूती घोषणा होताच शजचा या राजघराण्याशी काहीही संबंध नव्हता. 

ती एक व्यक्ती नाखशु होती.ती म्हणजे र्मंथरा. र्मंथराला वाटत होतं की रार्म राजा बन ू

नय.े त्याजागी भरत राजा बनावा. र्मंथरा....... र्महाराणी कैकेयीची जेष्ठ दासी होती 

र्मंथरा. 

 पवुीच्या काळी राजघराण्यातील राजकुर्मारींचा जेव्हा शववाह होत असे, तेव्हा 

शतच्यासोबत राजघराण्यातील काही दास्या दणे्यात येत असत. त्याचा उद्दशे असा 

असे की आपल्या कोणत्याही पतु्ीला कोणतीही सर्मस्या येव ूनय,े कोणताही त्ास 

होव ूनय.े शतला सासरर्मध्ये राहतांना अगदी आनंदानं राहता यावं. शतला कंटाळवाणं 
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वाटू नय.े याच उद्दशेातनू दासी दणे्याची प्रथा सरुु झाली. कधीकधी या दास्यांकडून 

एखाद्या कठीण प्रसंगी सल्लेही घेतले जात असत तर कधीकधी त्या दास्या 

स्वतःहोवनू अशा कठीण प्रसंगात सल्लेही दते असत. 

 ज्यावेळी कैकेयीचा शववाह झाला. त्यावेळी शतच्यासोबत शतच्या सेवेसाठीही 

काही दास्या आल्या होत्या. त्यातील र्मंथरा एक. रार्माच्या राज्यशभषेकाचा संदशे 

ऐकताच र्महाराणी कैकेयी खशु झाली. कारण तीच जास्त प्रर्माणात रार्मावर प्रेर्म करीत 

होती. परंत ूर्मंथरेला रार्म आवडत नव्हता. अगदी त्यानं जन्र्म घेतला, तेव्हापासनूच 

तो शतला आवडेनासा झाला होता. 

 रार्माचा राज्यशभषेक होणार असल्याची वाताा संपणूा राज्यात पोहोचली होती. 

सगळे आनंदात होत.े परंत ू र्मंथरा आनंदात नसल्यानं ती र्महाराणी कैकेयीला 

भडकवीत होती. शतलाच वाटत होत ेकी भरत राजा बनावा. 

 र्महाराणी कैकेयी ही र्मंथराला सर्मजावीत होती की शतनं असा रार्माचा द्वषे करु 

नय.े परंत ू ती सर्मजण्याच्या पलीकडे होती. त्यातच शतच्या बोलण्यावर जेव्हा 

र्महाराणी कैकेयीनं कटाक्ष टाकला, तेव्हा शतलाही वाटलं की र्मंथरा अगदी खरं 

बोलतेय. शतलाही वाटायला लागलं की आपला भरतच राजा बनावा. शेवटी शतनं 

ठरवलं, आपण काहीही करु, पण रार्माचा राज्यशभषेक होव ूदवे ूनय.े 

 ठरल्याप्रर्माणं शतनं त्याबाबतीत बेत आखला होता. तसं पाहता शतच्या 

तरुणपणात राजा दशरथ एक यदु्ध लढले होत.े 
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 लंकापती रावणाचं व राजा दशरथाच ं एकदा यदु्ध झालं. त्यावेळी रार्माचा 

जन्र्मही नव्हता. राक्षसराज रावणानं ज्यावेळी चारही शदशा शजंकल्या, त्या नंतर त्यानं 

अयोध्येवर चढाई केली. ह ेदशरथ व रावणाचं यदु्ध होय. या यदु्धात स्वतः ब्रम्हदवेानं 

र्मध्यस्थी केली. त्यात ब्रम्हदवे दशरथाला म्हणाल,े 

 "राजन, तो दशानन आह.े त्याला परास्त करण ेकठीण आह.े त्याला परास्त 

करण्यासाठी त्याला ठार करणं गरजेचं आह.े परंत ूत्याला ठार करण्याची वेळ काही 

आता आलेली नाही. त्याच्या र्मरत्यलूा वेळ आह.े" 

 त्यावर दशरथ म्हणाला, 

 "पण याचं संकट?" 

 "र्मी त्याला सर्मजावनू परत पाठवेन." ब्रम्हदवे म्हणाले. 

 दशरथाचंां बोलणं झाल्यावर ब्रम्हदवे रावणाकडे गेले. म्हणाल,े 

 "रावणा, त ूअशजंक्य आहसे. त ूदवेालाही शजंकले आहसे. र्मग अशावेळी या 

तचु्छ र्मानवाला शजंकून काय करतोस? आपली शकती धळुीस शर्मळवतोस का? ज्यानं 

दवेांना शजंकलं. त्यांच्यासर्मोर ह्या दशरथासारखी तचु्छ व्यक्ती शजंकणं कठीण नाही. 

त ूलंकेत परत जा आशण सखुानं राज्य कर." 
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 ब्रम्हदवेानं म्हटल्याप्रर्माणे रावण परत गेला.तसा त्यानं अयोध्येवर आक्रर्मण 

करण्याचा नाद सोडून शदला होता. त्यापवुी दवेासरू संग्रार्म घडला होता. त्या यदु्धात 

दशरथाला र्महाराणी कैकेयीर्मळंु शवजय शर्मळाला होता. त्या यदु्धात शतनं दशरथाला 

दोन वर र्मागीतले होत ेनव्ह ेतर त्यानं दोन वर शदले होत.े ते वर र्मागनू घ्यावी अशी 

इच्छा त्यानं केली होती. परंत ूकैकेयीनं त्यावेळी ते वर र्मागीतले नाही. ती ते वर नंतर 

र्मागणार असं म्हणनू टाळून गेली. 

 राजा दशरथाचे त्यांच्या जीवनात अनेक यदु्ध झाले. त्यातील तीन यदु्ध बरेच 

गाजले. पशहला म्हणजे दवेासरू संग्रार्म, दसूरा म्हणजे बाली दशरथ यदु्ध व शतसरा 

रावण यदु्ध. बाली यदु्ध झालं होतं. या बालीला एक वर प्राप्त होता. तो म्हणज ेतो 

ज्यांच्याशी लढत असे, त्या प्रशतद्वदं्वीची अधी शक्ती त्याला प्राप्त होत असे. त्यार्मळंु 

तो यदु्ध साहजीकच शजंकत असे. असंच एकदा राजा दशरथासोबत बालीचं यदु्ध 

झालं. त्यात त्याला तो वरदान प्राप्त असल्यानं बाली शजंकला. त्यावेळी बालीनं राजा 

दशरथाला बंदी बनवलं व र्महाराणी कैकेयीला सांगीतलं की जोपयंत ह्याचा र्मकूुट 

र्मला शर्मळणार नाही, तोपयंत हा र्माझ्याकडे बंदी असेल.  

 र्महाराणी कैकेयीला प्रश् पडला. प्रश् असा पडला की राजाचं र्मकूुट म्हणजे 

त्या राज्याची शान. ते बालीला दणें म्हणज े राज्याची शान गहाण ठेवणं. पेच 

चांगलाच शनर्मााण झाला. काय करावं सचुत नव्हतं. परंत ू राणी कैकेयी शरुवीरच 

नव्हती तर अशतशय हूशार होती. शतनं ती अट कबलू केली व आपल्या पतीला 

सोडवनू घेतलं. र्मकूुट र्मात् बालीनं स्वतःकडे ठेवनू घेतला. 
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 राजा दशरथ राजधानीत परतला होता. परंत ूतो शचंताग्रस्त असायचा. कारण 

राज्याची शान बालीच्या राज्यात गहाण होती. ह ेफक्त र्महाराणी कैकेयीलाच र्माशहत 

होत.े त्यातच शतनं त्याला बंदीलयातनू सोडशवल्यानं शतचे उपकार राजा दशरथावर 

होत.े त्यार्मळंु तो र्महाराणी कैकेयीवर जास्त प्रेर्म करु लागला होता. 

 बाली यदु्धानंतर रावणानं यदु्ध थोपवलं असलं तरी त्यात ब्रम्हदवेानं र्मध्यस्ती 

केल्यानं ते यदु्ध झालं नाही. रावण र्माघारी शफरला. परंत ूतो अयोध्येतनू आपल्या 

राज्यात जात असतांना बालीच ं रावणाशीही यदु्ध झालं. त्यातही रावण हा अजेय 

असल्यानं व त्याला कोणी पराजीत करु शकत नसल्यानं दोघांचाही पराभव अटळ 

होता. त्यातच रावणाला त्याची कल्पना असल्यानं त्यानं बालीशी यदु्ध करण्याऐवजी 

शतथ ेअसलेला राजा दशरथाचा राजर्मकूुट पळवनू आपल्या दशेात घेवनू गेला. 

अशातच दवेासरू संग्रार्म घडला. 

 दवेासरू संग्रार्म म्हणज ेराजा दशरथाची शतसरी लढाई. यातही र्महाराणी कैकेयी 

राजा दशरथासोबत यदु्धात गेली होती. राजा दशरथाला र्माशहत होते की एकेकाळी 

याच र्महाराणीनं आपल्याला बालीच्या बंदीलयातनू बाहरे काढलं. म्हणनू याही 

संग्रार्मात त्यानं र्महाराणी कैकेयीला आपल्यासोबत नेलं होत.े या यदु्धात र्महाराणी 

कैकेयी राजा दशरथाचं सारथीपण करीत होती. 

 दवेासरू संग्रार्मातील खलनायक असलेला शंभ्रर्मासरू हा दडंक वनात राहात 

होता. तो शकत्येक वषाापासनू या वनात शासन करीत होता. त्यातच त्याचं अनेक 

वषाापासनू दवेराज इदं्रासोबत लढाई सरुु होती. परंत ूत्यात शवजय प्राप्त होत नसल्यानं 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

45 
 

दवेराज इदं्रानं राजा दशरथाची र्मदत र्मागीतली. कारण राजा दशरथ परथ्वी वर 

र्महाप्रतापी सम्राट होता. त्याचा सहजासहजी पराभव करणं कठीण आह ेह ेइदं्राला 

र्माशहत होतं. तसं पाहता शंभरासरू र्मायावी राक्षस असनू तो अनेक यदु्धकला 

जाणणारा होता. त्यार्मळंु दवेता पराभतू होत होत्या. 

 दवेासरू संग्रार्म.......त्यात सहभागी झालेला राजा जनक. त्यातच सर्मोर र्मायावी 

शक्ती प्राप्त असलेला शंभरासरू. शंभरासरूचा रथ अचानक राजा दशरथापढंु आला. 

त्यानं यदु्ध सरुु केलं. त्यात र्मायावी शक्तीनं शंभरासरूनं राजा दशरथाला बेशदु्ध केलं. 

राजा दशरथ याही वेळी र्मरण पावला असता, परंत ू ऐनवेळी सारथी बनलेल्या 

कैकेयीनं शस्र ेहाती उचलले व 

 शतनं शंभरासरूाशी यदु्ध केलं. त्यातच शभंरासरूाच्या र्मायावी शवद्येचा अंदाज 

घेवनू शतनं आपला रथ दसुरीकडे सरुक्षीत स्थानाकडे वळवला. त्यातच राजा 

दशरथाचे प्राण वाचले. राजा दशरथ ज्यावेळी होशात आले, तेव्हा त्यांना इतरांकडून 

कळलं की त्यांचे प्राण र्महाराणी कैकेयीर्मळंुच वाचले होते. म्हणनू की काय, राजा 

दशरथावर र्महाराणी कैकेयीचे दसुरे उपकार झाले होत.े 

 दहुरेी उपकाराच्या ओझ्याखाली दबलेला राजा दशरथ, जेव्हा बेशदु्धावस्थेतनू 

बाहरे आला. तेव्हा तो अत्यंत खशु झाला. कारण त्या बेशदु्धावस्थेदरम्यान र्महाराणी 

कैकेयीनं त्याची सेवाही केली होती. तसा तो म्हणाला, 
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 "र्महाराणी कैकेयी, त ूकेलेल्या कायाावर र्मी अत्यंत खशु असनू तझु्या र्मळंुच 

र्मला जीवदान शर्मळालेले आह.े तसं पाहता र्मी तलुा काहीही दवे ूशकत नाही. परंत ू

एक शवनंती करतो तलुा, तलुा काय र्मागायचे ते र्माग." 

 र्महाराणी कैकेयीनं त्यावर शवचार केला. म्हणाली, 

 "र्महाराज, र्मला आज काही नको. आज र्माझ्याजवळ सवा काही आह.े" 

 "तरीही त ूर्मागनू घे. तलुा कार्मात येईल असे." 

 "तर र्मग ठीक आह.े र्मी तमु्हाला तीन वर र्मागत.े" 

 "तीन!" 

 "हो, तीन वर! का बरं! घाबरलात ऐकून." 

 "नाही नाही. सांग कोणते ते?" 

 "त्या वरदानाची पषु्टी आज नको व्हायला. आज र्मला काहीही नको. जेव्हा 

आवश्यकता असेल, तेव्हा र्मी र्मागनू घेईल." 

 "ठीक आह.े" राजा दशरथ म्हणाला.  

 कैकेयी चाणाक्ष होती. शतनं अशतशय गंभीरपवुाक शवचार करुन ते तीन वर र्मागनू 

घेतले. त्या तीनही वरानं शतला कोणता फायदा होईल, ते काही आज शतला सर्मजत 

नव्हतं. त्या वराची आठवणंही ती आज शवसरुन गेली होती. अशीच वषाार्मागनू वषा 

जात राशहली.  
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**************************************** 

  

 राजा दशरथ आज तरुण वयात पदाशपात झाले होत.े त्यांचे शपता र्महाराज अज 

व त्यांची आई र्महाराणी इदंरू्मती यांनी त्यांचा शववाह करण्याचं ठरवलं. 

 राणी कौशल्या राजा सकुौशलची र्मलुगी होती. शतच्या आईचं नाव अर्मरतगाथा 

होतं. राजा सकुौशल कौशल दशेात राहात होता. जे कौशल राज्य आज छत्तीसगडला 

सर्मजलं जातं. 

 कौशल्या जेव्हा तरुण झाली. तेव्हा राजा कौशलला शतच्या शववाहाची शचंता 

वाटू लागली. त्यातच त्यांनी चारही शदशेला शतच्यासाठी वर शोधायला आपले दतू 

पाठवले. याच दरम्यान सकुौशल राजानं साम्राज्यशवस्ताराचं धोरण शस्वकारलं. 

त्यातच काही काही राजांनी त्याचं र्मांडशलकपण शस्वकारलं. परंत ू राजा दशरथान े

काही त्यांचं र्मांडशलकपण शस्वकारलं नाही. त्यांनी यदु्धाचा शस्वकार केला.  

 राजा दशरथाच्या पराक्रर्माची शकती ही पंचक्रोशीतच नाही तर चारही शदशांना 

होती. ती सकुौशल राज्याच्याही कानावर होतीच. त्यातच दशरथाचा पराक्रर्म पाहून 

राजा सकुौशल भयभीत झाला. परंत ू ते न दाखवता त्यानं आपल्या र्मलुीच्या 

शववाहाचा प्रस्ताव त्याचेसर्मक्ष ठेवला व राजा दशरथानं त्या प्रस्तावाचा शस्वकार 

केला. त्यातच काही शदवसानं त्यांचा शववाहही संपन्न झाला. 

 र्महाराणी बनलेली कौशल्या........शतला बरेच शदवस र्मलुबाळं झाली नव्हती. 

म्हणनू राजा दशरथानं शतच्यासर्मोर दसु-या शववाहाचा प्रस्ताव ठेवला. तसं पाहता 
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त्यावेळी शस्रयांना पाशहज ेत्या प्रर्माणात स्थान नव्हतं. वंशवाढीसाठीही शस्रयांचा वापर 

होत असे. 

 कौशल्यासर्मोर आलेला राजा दशरथाच्या शववाहाचा प्रस्ताव. त्यातच त्याला 

शर्मळालेला र्महाराणी कौशल्याचा होकार.......राजा दशरथानं लवकरच दसुरा शववाह 

केला तो म्हणजे कैकेयीशी. ही कैकेयी केकेय दशेाची राजा अश्वपती यांची कन्या 

होती. 

 राजा दशरथ यांनी शववाहाबद्दलचं एक शनवेदन राजा अश्वपतीला पाठवलं. राजा 

अश्वपतीनं त्या शनवेदनाचा शस्वकार केला. त्यातच त्यांनी राजा दशरथाला आर्मंत्ण 

पाठवलं. राजा अश्वपतीचा शनर्मंत्ण प्रस्ताव येताच राजा दशरथ केकेय राज्यात गेला. 

शतथं त्याच ंर्महाराज अश्वपतीनं चांगलं स्वागत केल.ं 

 केकेय राजा अश्वपतीनं राजा दशरथाकडून कबलू करवनू घेतलं की कैकेयीचा 

त्याचेसोबत शववाह होईल. परंत ूत्या एक अट आह.े ती म्हणजे त्याला अयोध्येचं 

सम्राटपद कैकेयीच्या पतु्ालाच द्यावं लागेल. ही अट होती. राजा दशरथानं यावर 

शवचार केला व ही अट राजा दशरथ कबलू करताच र्महाराणी कैकेयीशी शववाह 

संपन्न झाला व ती अयोध्येत आली. 

 र्महाराणी कैकेयीही शववाह होवनू अयोध्येत आली होती. परंत ू शतलाही 

कोणतेच पतु्रत्न प्राप्त न झाल्यानं राजा दशरथानं पनु्हा दसुरा शववाह करण्याचं ठरवलं. 

त्याची परवानगीही त्यानं कैकेयीला र्मागीतली. तेव्हा त्याला परवानगी दते कैकेयीनं 

म्हटलं की यदीकदाशचत शतला दसु-या पत्नीच्या र्मलुांच्या जन्र्मानंतर र्मलुं झालीत. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

49 
 

तरीही राज्याच्या वारसगादीवर शतच्याच र्मलुाचा हक्क असेल. तसेच शतलाच त्याची 

शप्रय राणी म्हणनू राजदरबारात स्थान द्याव ंलागेल. त्याशशवाय दसुरा होणार नाही. 

राजा दशरथानं होकार दतेाच र्महाराणी कैकेयीनं दसु-या शववाहास संर्मती शदली व 

राजा दशरथानं र्मलुासाठी शतसरा शववाह केला. 

  

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

  

 सरु्मीत्ा असं नाव होतं त्याच्या शतस-या पत्नीचं. ती कोणी म्हणतात सार्मान्य 

स्री होती. शतचा संबंध राजघराण्याशी नव्हता. पण ह ेधांदात चकू असनू ती काशी 

नरेश याची कन्या होती. परंत ूती लहानपणापासनूच साधी सरळ असल्यानं शतनं 

दशरथाच्या राज्यकारभारात लक्ष शदलं नाही. ती र्महाराणी कौशल्याची सेवा करीत 

राशहली. तसेच राजा दशरथान े कैकेयीला शतस-या शववाहाच्या वेळी शदलेल्या 

वचनानसुार तो कैकेयीवरच प्रेर्म करीत राशहला. सरु्मीत्ाला त्यानं नार्मर्मात् राणी 

बनवनू ठेवलं होतं. 

 दशरथ राजाच्या तीन राण्या. त्या तीनही राण्यांना एकही पतु् प्राप्त न झाल्यानं 

त्यानं आता चवथा शववाह करण्याऐवजी पतु् कार्मेष्टी यज्ञ करण्याचं ठरवलं. त्यानसुार 

राजा दशरथानं पतु्कार्मेष्टी यज्ञ केला.  

 राजा दशरथाला पतु्कार्मेष्टी यज्ञ करायचा होता. त्यातच तो शवचार करीत होता 

की कोणाच्या हस्त ेपतु्कार्मेष्टी यज्ञ करायचा. त्यातच काही सल्लागारांनी सचुवलं 
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की श्रुंगेश्वरला एक श्रुंगी ऋषी राहतात. ते पतु्कार्मेष्टी यज्ञ करतात. तेव्हा राजा 

दशरथानं त्याचेकडून पतु्कार्मेष्टी यज्ञ करवनू घेतला. त्यानसुार र्महाराणी कौशल्याला 

प्रथर्म पतु् जन्र्माचे स्थान शर्मळाले. त्यानंतर काही वेळानं सरु्मीत्ेनं लक्ष्र्मणाला जन्र्म 

शदला. त्यानंतर काही वेळानं कैकेयीनं भरताला जन्र्म शदला व शेवटीही कैकेयीनं 

आपल्या पोटातनू शत्घु्नला जन्र्माला घातलं. 

 राजा दशरथाच्या चारही र्मलुांचे शववाहसोहळे आटोपले होत.े त्यातच र्मंथरानं 

त्या घराणेशाहीत अंगार टाकली आशण त्यातच र्महाराणी कैकेयीला वाटायला 

लागलं की आता आपल्याला दवेासरू संग्रार्मात जे तीन वर द्यायच ं वचन राजा 

दशरथानं शदले. ते र्मागनू घ्यावेत.  

 रार्माचा राज्यशभषेक जाशहर होताच कैकेयीच्या कक्षात आलेल्या राजा 

दशरथाला र्महाराणी कैकेयी म्हणाली, 

 "र्मी राजा रार्माच्या राज्यशभषेकाला तयार नसनू आपण र्माझ्या वडीलाला 

म्हटल्याप्रर्माणे आपण रार्माचा राज्यशभषेक न करता र्माझ्या भरताला राजगादीवर 

बसवावं." 

 राजा दशरथानं ते बोलणं ऐकलं. त्याच्या कानाला शब्दरुपी बाण टोचनू गेलेत. 

तसा राजा दशरथ बोलला, 

 "कैकेयी, ह ेत ूकाय बोलतेस! तलुा तरी कळतेय का?" 

 "होय, र्मला अगदी चांगलं कळत आह.े र्मी काही अनशभज्ञ नाही. र्माझ्या 

भरताला राज्य हवं म्हणज ेहवं." 
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 "ते शक्य नाही." 

 "ठीक आह.े तमु्ही आपल्या वचनाला र्मखुरल.े त्याच ंर्मला काय? र्मी सर्मजत 

होत ेकी इक्वांश ूवंशातील राजे ह ेआपल्या वचनाला र्मखुरत नसावेत. र्माशहत आह े

आपल्या पवुाजांनी जीव शदला वचनासाठी. पण त्यांनी वचन र्मोडल ंनाही. आपण 

जर असं वचन र्मोडणार असाल तर उद्या तरु्मच्या इतर घराण्यावर वा वारसावर कोण 

शवश्वास ठेवेल. तमु्ही हारलात राज.े र्मखुरलात वचन पणूा करण्यात." 

 "नाही र्महाराणी र्मी वचनाला र्मखुरलो नाही. परंत.ू....." 

 "काय परंत?ू जर असं वाटत असेल तमु्हास तर र्मला तमु्ही जे तीन वचन शदलेत, 

ते वचन पणूा करा." 

 "कोणते तीन वचन?" 

 "आठवा तीन वचन. अस ेतर र्मोठर्मोठ्या शडंगा र्मारत शफरता अन ्वचनाला 

र्मोडता." 

 "तीन वचन! तीन वचन." 

 "हो, तीन वचन. एक वचन र्माझ्या भरताला राज्य. दसुरं वचन रार्माला चौदा 

वषा वनवास आशण शतसरं वचन म्हणज ेराज्याची शान परत आणणं." 

 "राज्याची शान परत आणणं..........अथाात?" 

 "कोणीही र्माझ्या भरताला राज्य करतांना लांच्छन लावायला नको." 

 "अथाात?" 
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 "अथाात राजर्मकूुट. तरु्मचा राजर्मकूुट बालीजवळ आजही गहाण आह.े र्माशहत 

आह ेका तमु्हास?" 

 "होय, आठवणीत आह.े पण तो कसा परत आणता येईल?" 

 "रार्म आणेल. रार्माला र्मी सांगणार. आदशे दणेार. र्मग तर आणेल." 

 "त ूतझुे वचन परत घे र्महाराणी." 

 "नाही घेणार. तमु्हाला र्माझ्या वचनाची वचनपतुी करावीच लागणार." 

 "ठीक आह.े त ूभरताला राजगादीवर बसव. परंत ूर्माझ्या रार्माला चौदा वषा 

वनवास नको दवेसू." 

 "नाही. त्याला चौदा वषा वनवासच द्या. कारण तो जर राज्यात राशहला तर 

र्माझ्या र्मनात शल्यवाची भावना असेल. र्मी जग ूशकणार नाही." 

 "पण र्मीही जग ूशकणार नाही र्महाराणी, त्याचं काय?" 

 "तमु्ही आपलं पाहा. र्मी त्यात काहीही बोल ूशकत नाही. तमु्ही काय करायचं 

ते करा. पण वचनाची पतुी करा." 

 "ह ेर्मी राजा रार्माला सांग ूशकत नाही. र्माझी तेवढी शहरं्मत नाही. तचू सांग. 

ठीक आह.े" 

 "ठीक आह.े र्मीच सांगणार. बोलवा रार्माला." 

 "तचू बोलव. र्मी नाही बोलव ूशकत." अत्यंत शववशतेनं राजा दशरथ म्हणाला. 
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 सवा राज्यात रार्माच्या राज्यशभषेकानं आनंदीआनंद होता. त्यावेळी भरत 

र्मार्माच्या गावी म्हणजेच आजोळी गेला होता.  

 रार्मावर दशरथानं शनरशतशय प्रेर्म होतं. तो जेष्ठ असल्यानं त्यालाच राजा बनवाव ं

ही त्याची र्मनोर्मन इच्छा होती. तसं त्यानं जाशहरही केलं होतं. परंत ूआता राजा 

दशरथापढेु र्महाराणी कैकेयीच्या बोलण्यानं र्मोठा प्रसंग उभा राशहला होता. काय 

कराव ेह ेराजा दशरथाला सचुत नव्हत.े त्यातच र्महाराणी कैकेयीनं एका दासीकरवी 

अत्यंत र्महत्वाच ंकार्म आह ेअसा संदशे पाठवनू बोलावनू घेतलं. 

 रार्म र्महाराणी कैकेयीनं बोलावल्यानसुार शतच्या कक्षात पोहोचला. त्यातच 

त्यानं पाशहल ंकी त्याचे शपता डोळे लावनू झोपलेल ेआहते. त्यातच त्यांची प्रकर ती 

ठीक नाही असं वाटत होत.े तशी ती आपल्या शपत्याची शस्थती पाहून रार्म म्हणाला, 

 "काय झालं? शपताश्री असे झोपले का? प्रकर ती ठीक तर नाही." 

 "रार्माचा आवाज ऐकताच राजा दशरथ म्हणाला, 

 "रार्म." 

 "बोला शपताश्री." रार्म म्हणाला. 

 राजा दशरथ शववश होता. तो बोल ूशकला नाही. तोच त्यानं डोळे लावले. 

तशी रार्माला शचंता पडली. तो कैकेयीला म्हणाला, 

 "र्मात,े असं काय घडलं की शपताश्री बोलत नाहीत. असं काय झालं?" 
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 रार्माच्या बोलण्यावर राजा दशरथ काही बोल ूशकली नाही. तशी कैकेयी 

म्हणाली, 

 "तझु्या शपताश्रीला भरताला राजा बनवायचं आह.े तसेच तलुा चौदा वषा 

वनवास. तसेच बालीकडून तझु्या शपताश्रीचं शहरावलं गेलेलं र्मकूुट." 

 रार्म ते ऐकून गप्प होता. काही वेळ शवचार केल्यावर तो म्हणाला, 

 "ठीक आह,े शपताश्रीची अशी इच्छाच आह ेतर बनवावं भरताला राजा. र्मी 

वनवासात जायला तयार आह ेआशण र्मकूुटही आणायला. ठीक आह.े आतातरी 

शपताश्रीला उठा म्हणाव.ं" 

 "ते उठणारच आहते. पण........." 

 "पण काय र्माते?" 

 "भरत येणारच आह ेपरत अयोध्येत. पण तो येण्यापवुीच तलुा ह ेराज्य सोडून 

जायला हवं. उद्याचा सयुाही त ूराजधानीतील पाहू नय ेअशी र्माझी इच्छा आह.े" 

 "ठीक आह ेर्मात.े" रार्मही शववशतेनं म्हणाला. 

 "आशण तेही राजसी कपडे न घालता. केवळ साध ूवा तपस्वीचेच कपडे घालनू 

तलुा जावं लागेल. तसेच चौदा वषापयंत तलुा त्याच पोशाखात राहाव ंलागेल. 

पादकूाही वापरु नयेत." 

 कैकेयी बोलनू गेली खरी. पण रार्म शववश होता आपल्या बापासारखा. ती 

र्मातेची आज्ञा होती. र्महाराणी कैकेयीलाही तो र्माताच सर्मजत होता. आपल्या आई 
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कौशल्यापेक्षाही शकतीतरी जास्त प्रेर्म करीत होता आपल्या आईवर. आपल्या र्मातेनं 

असा डाव कसा रचला असावा असा खोल शवचार तो करीत होता. परंत ूत्याला 

कारण कळत नव्हतं. तसा अत्यंत शववश होवनू तो आपल्या कक्षात पोहोचला. शजथे 

सीता होती. त्यातच तो आपले राजसी कपडे काढू लागला. तपस्वींचे कपडे परीधान 

करु लागला. डोक्याच ेकेसंही बांधनू घेतले. जण ूतो एखादा र्मनुी बनला होता. ते 

पाहून सीता म्हणाली, 

 "काय झालं? आपण असा र्मनुीवेश का धारण केला आह?े" 

 "र्मला वनवास यात्ेला जायचं आह.े आपल्या र्मातेची व शपत्याची इच्छा 

आह.े" 

 "अथाात?" 

 "अथाात आपली आई र्माता कैकेयीची इच्छा आह े की र्मी चौदा वषा 

वनवासाला जावं. ह े राज्य भरताला द्याव ं व बालीकडून आपल्या शपताश्रीचा 

शहरावलेला र्मकूुट आणावा." 

 सीतेनं ते ऐकलं. शतलाही काही कळेना. नकुताच शतचा शववाह झाला होता. 

आपल्या पतीवर आपल्या शववाहानंतर असे शदवस येतील याचा शवचार शतनं कधी 

केला नव्हता. तसेच शतनं शवचार केला की शजथं पती असतील, शतथ ंआपण असाव.ं 

तशी ती म्हणाली, 

 "ठीक आह.े र्मीही तरु्मच्यासोबत येणार." 
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 "नाही सीत,े त ू येव ूशकणार नाहीस. र्मीच जातो एकटा. त ूसकूुर्मार आहते. 

जनकपरुीत त ूअगदी सखुात राशहली आहसे. र्माझ्या आईच्या म्हणण्याचा तलुा त्ास 

कशाला? र्मीच जातो वनवासात." 

 "नाही नाही. र्मीही येते. जी पत्नी आपल्या पतीसोबत राहू शकत नाही, ती पत्नी 

कसली?" 

 सीतेनं हट्ट धरला. ती हट्ट काही सोडेना. तसा रार्म तयार झाला व तो शतला 

आपल्यासोबत न्यायलाही तयार झाला होता. 

  

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

  

 लक्ष्र्मणाला जेव्हा र्माशहत झालं की रार्म आशण सीतेला र्माता कैकेयीनं चौदा 

वषााचा वनवास शदला. तेव्हा त्याच्या र्मनाचा तीळपापड झाला. त्याला र्माता 

कैकेयीचा राग आला. परंत ूतो तरी काय करणार. तोही शववश होता. तसा वेळ न 

दवडता तो रार्माच्या कक्षात गेला. त्याला सर्मजव ूलागला. पण रार्म काही ऐकायला 

तयार नव्हता. सीतेलाही सर्मजव ूलागला. पण शतही ऐकायला तयार नव्हती. त्यातच 

तो र्माता कैकेयीलाही काहीबाही बोल ूलागला. त्यावर रार्म म्हणाला, 

 "आपण ज्याप्रर्माणे सशुर्मत्ा आशण र्माता कौशल्याची लेकरं. तसेच आपण 

कैकेयीचेही लेकरं आहोत. र्मातेच्या आज्ञेचे पालन करण ेह ेआपले आद्य कताव्य 

आह.े तेव्हा त ूशकतीही सर्मजावलं. तरी आम्ही वनात जाणारच." 
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 त्यावर लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "जर तमु्ही ऐकणार नसाल तर शर्मही तरु्मच्यासोबत येणार. तमु्ही नाही म्हण ू

नका." 

 रार्मानं लक्ष्र्मणाला त्यावर बरंच सर्मजावल.ं पण लक्ष्र्मण ऐकायला तयार 

नव्हता. तेव्हा नाईलाजानं रार्माला लक्ष्र्मणाला सोबत नेण्यासाठी तयार व्हाव ंलागलं. 

  

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

  

 ज्याप्रर्माणं लक्ष्र्मणाला वनवासाची गोष्ट र्माशहत झाली. तशी उर्मीलेलाही ती 

गोष्ट र्माशहत झाली. त्यातच उर्मीला नववधसूारखी नटून थटून बसली होती. शतच्या 

र्मनात वनवासात जाणं नव्हतं. त्यात राजसी ऐषआरार्म भोगणं हा उद्दशे नव्हता. त्याचं 

कारणंही वेगळंच होतं. शतला वाटत होतं की जर ती वनवासात गेली तर ती वनवासात 

जाता बरोबर र्महाराणी कौशल्या आशण र्महाराणी सशुर्मत्ाही दःुख करीत करीत र्मरुन 

जातील. तसेच पणूा राज्याची वाट लागेल. त्यार्मळंु शतला वाटत होतं की ती 

नववधसूारखी सजली तर शतच्यावर लक्ष्र्मण क्रोधीत होईल व शतला लक्ष्र्मण 

अरण्यात नेणार नाही व शतला र्महाराणी कौशल्या व र्महाराणी सशुर्मत्ाची सेवाही 

करता येईल. 
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 शतचा शवचार करणं बरोबर होतं. कारण ज्यावेळी लक्ष्र्मण शतच्या कक्षात आला, 

तेव्हा लक्ष्र्मणानं पाशहलं की त्याची राणी नववधसूारखी सजलेली आह.े तसा त्याला 

उर्मीलेचा राग आला. तो क्रोधीत झाला. तसा तो आपल्या राणीला म्हणाला, 

 "राज्यात एवढा र्मोठा अशतप्रसंग सरुु असतांना त ूअशी नववधसूारखी सजली 

आहसे. तलुा थोडीशी लज्जा वाटत नाही असे करायला."  

 लक्ष्र्मणानं तसं म्हणताच शतनं राजसी वस्र उतरवले व शतही म्हणाली की शतही 

वनवासात येत असनू शतलाही लक्ष्र्मणानं वनात आपल्या सोबत घेवनू जाव.ं परंत ू

यावर लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "त ूजर अशी र्माझ्यासोबत आली तर र्माता कौशल्या व र्माता सशुर्मत्ाची सेवा 

कोण करणार. त्या तर अशाही दःुख सहन करीत करीत र्मरुन जातील. त ूत्यांची सेवा 

कर आशण इथंच राहा. तसेच र्माझी एक शवनंतीच नाही तर आज्ञा आह ेकी तलूा 

शकतीही दःुख वाटलं तरी आपल्या डोळ्यातनू एकही अश्र ूगाळायचा नाही. आपला 

चेहरा सदोशदत आनंदी दाखवायचा." 

 पतीची इच्छा. त्या पतीच्या इच्छेपढंु राणी उर्मीलाचं काहीही चाललं नाही. 

शतला ते दःुख सहन करुन व र्मनावर ताबा ठेवनू अयोध्येतच थांबाव ंलागलं. तेही 

अश्र ू न गाळता व चेह-यावर शकतीही दःुख असलं तरी इवलंसही दःुख न 

दाखवता.......... 

  

**************************************** 
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 पतीशवयोग आशण तोही उर्मीलेला. र्मांडवीच्या डोळ्यासर्मोर भरत राहणार 

होता. श्रतुशकतीच्याही डोळ्यासर्मोर शत्घू्न राहणार होता नव्ह े तर सीताच्याही 

डोळ्यासर्मोर रार्म. पण सवाात जास्त दःुख ह े उर्मीलेलाच होणार होतं. कारण 

उर्मीलेच्याग डोळ्यासर्मोर शतचा पती लक्ष्र्मण राहणार नव्हता. असा तसा नाही तर 

जवळपास चौदा वषा.  

 ती तरुण होती. शववाहाला काही शदवसच झाले होत.े त्यातच शतच्या नशशबी 

शवरहाचे भोग आले होत.े काय कराव ंसचुत नव्हतं. उपाय नव्हता. असे शदवस 

जाणारही होते. पण कसे कापावे ह ेउर्मीलालाही सर्मजत नव्हतं. ती अभागन होती. 

शतची अवस्था एखाद्या पंख छाटलेल्या पाखरागत झाली होती.  

 सवाजण कैकेयीला दोष दते होत.े पण रार्म काही दोष दते नव्हता. तो शतच्या 

आदशेाला कताव्यपालन सर्मजत होता. कारण त्याला त्याच ंकारण र्माशहत होतं. र्माता 

कैकेयीचा त्याला वनात पाठशवण्याचा उद्दशे हा अयोध्येतील शान आशण बाण परत 

आणणं हा होता ह ेतो ओळखनू होता. कारण शतनं सांगीतलं होतं की वनात गेल्यावर 

त्याला त्याच्या वडीलाचं शहरावलेलं र्मकूुट परत आणायचं आह.े जे र्मकूुट बालीनं 

जबरदस्तीनं शहसकावनू ठेवलं आह.े 

  

**************************************** 
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 ती रात् तशीच गेली. कुणालाही झोप आली नाही. तशी पहाट झाली. पक्षांची 

शकलशबल ऐकायला येत होती. सारी अयोध्यानगरी जागीच होती. परंत ूरार्माला वाटत 

होतं की त्यानं वनवासात रात्ीच शनघावं. जेणेकरुन अयोध्यानगरीतील लोकं 

त्याचेसोबत येणार नाही. म्हणनू की काय, तो पहाटेलाच शनघाला. परंत ू ते 

अयोध्येतील र्मंडळी. जी त्याचेवर शनरशतशय प्रेर्म करीत होती. ती कशी 

ऐकणार.,शेवटी तेही रार्मासोबत वनवासात जायला शनघाले. 

 वनवासाचा तो र्मागा. शदवसभर ते चालले होत.े त्याचबरोबर प्रजाजननंही. ते 

शदवसभर चालनू थकले होत.े तशी रात् झाली. 

 शदवसभराच्या थकव्यानं तसेच रात्ी झोप न झाल्यानं प्रजाजन झोपले होत.े परंत ू

लक्ष्र्मण जागा होता. त्याला जागे राहणे भाग होते.कारण तो जर जागणार नाही तर 

त्याचे वडीलबंध ूरार्म व सीतेला कोण सांभाळणार. तसं पाहता त्या वनात र्मोठर्मोठे 

राक्षस होते. जे राक्षस त्या शतघांनाही क्षती पोहोचशवणार होते. अशातच शनद्रादवेी 

आली. 

 शनद्रादवेी ही शनशेची दवेी होती. ती लक्ष्र्मणाजवळ आली. त्या शनद्रादवेीला 

पाहताच लक्ष्र्मणानं हात जोडले. तशी ती म्हणाली, 

 "ह ेलक्ष्र्मणा, र्मला जागा द.े र्मला तझु्याजवळ राहायचेय."  

 त्यावर लक्ष्र्मण नतर्मस्तक झाला व शतला हात जोडून अशतशय नम्रपणे 

म्हणाला, 
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 "ह े शनद्रादवेी, त ूर्माझ्याकडे येव ूनकोस. र्माझ्याजवळ राहू नकोस. र्मी तलुा 

ठेवायला सक्षर्म नाही. र्मी जर तलुा र्माझ्याजवळ ठेवलेच तर र्माझ्या या वडीलबंधचू ं

व र्माझ्या या सकुोर्मल वशहणीचं रक्षण कोण करणार." 

 "र्मग र्मी कुठे जाव?ू कोणाला ना कोणाला तझु्या वाट्याची शनद्रा घ्यावीच 

लागेल की नाही. र्मग र्मला अशी व्यक्ती सांग की जी र्माझ्या वाट्याची शनद्रा घेईल." 

 "ठीक आह.े र्मग त ूर्माझी पत्नी उर्मीलाकडे जा. जी र्माझ्या वाट्याची शनद्रा घेव ू

शकेल." 

 "ठीक आह.े र्मी शतच्याकडे जात.े जर ती तयार झाली नाही तर र्मी तझु्याकडेच 

परत येईल. र्मग नाही म्हण ूनकोस." 

 "ठीक आह.े" लक्ष्र्मण म्हणाला. तशी शनद्रादवेी उर्मीलेकडे गेली व शतला 

शतच्याकडे येण्याचा हते ूकथन करु लागली. 

  

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

  

 शनद्रादवेीचं आगर्मण झाल ंहोतं. उर्मीला र्महाराणी कौशल्याच्या कक्षात होती. 

ज्या कक्षात सशुर्मत्ाही होती. शतथे कौशल्याचे ती पाय चेपीत होती. कौशल्या आशण 

सशुर्मत्ाही जाग्याच होत्या. सशुर्मत्ाही त्या कक्षात र्महाराणी कौशल्याचे पाय चेपीत 

होती. तशी शनद्रादवेी शतथं येताच ती उर्मीलाला म्हणाली, 
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 "उर्मीला, र्मी लक्ष्र्मणाकडून आलेय. र्मला तझु्याजवळ राहायचे आह.े 

लक्ष्र्मणाची इच्छा आह ेकी र्मी त्याचेजवळ नको. कारण र्मी जर त्याचेजवळ राशहले 

तर तो आपल्या वडीलबंधचू ं रक्षण करु शकणार नाही. तसेच त्याच्या सकुोर्मल 

वहीणींचंही रक्षण करु शकणार नाही. तेव्हा र्मला तझु्याजवळ जागा द.े" 

 शनद्रादवेीनं शतच ंकथन कथन करताच उर्मीलेनं शवचार केला. जर र्मी शहचा 

शस्वकार केला नाही आशण ही आपल्या पतीकडं गेली तर उद्या आपले पती आपल्या 

बशहणीचं व आपल्या बशहणोईचं रक्षण करु शकणार नाही. म्हणनू शहच्या प्रस्तावाचा 

शस्वकार करणं आवश्यक आह.े तशी ती म्हणाली, 

 "ह ेशनद्रादवेी, त ूअगदी शनश्चींत र्मनानं र्माझ्याजवळ राहू शकतेस." 

 उर्मीलेनं होकार दतेाच शनद्रादवेी उर्मीलेकडे राहायला तयार झाली. तसंच शतनं 

चौदा वषाासाठी आपल्या जोखडातनू लक्ष्र्मणाला र्मोकळं केलं होतं. त्याचा 

वडीलबंध ूरार्म व त्याची वशहनी सीतेसाठी. जी सकुोर्मल होती. नव्ह ेतर त्याचे शनःपक्ष 

प्रेर्म होत ेत्याच्या वडीलबंधवूर. ज्या वडीलबंधवूरील प्रेर्माखातर तो आपल्या सवा 

सखुसोयी सोडून अरण्यात आला होता. ते राजसी सखुही त्यानं त्यागले होत.े 

  

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

  

 उर्मीलेनं शनद्रादवेीच ंआर्मंत्ण शस्वकार करताच की शनद्रचे्या स्वाधीन झाली. 

तशी पाय चेपत चेपतच ती कौशल्याच्या पायावरच शनद्रीस्त झाली. ती शदवसरात् 
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झोपत असे. र्मात् जेव्हा जेव्हा शतला जाग येत असे. तेव्हा तेव्हा ती आपल्या हातानं 

र्महाराणी कौशल्याची सेवा करीत असे. तसेच र्मांडवी सशुर्मत्ाची काळजी घेत असे 

तर श्रतुशकती कैकेयीची सेवा करीत असे. 

 अधी रात् उलटली होती. तसा रार्म झोपेतनू जागा झाला. त्यानं पाशहल ंकी 

लक्ष्र्मण जागा आह.े तसा त्यानं लक्ष्र्मणाला आदशे शदला. 'आपण सकाळ 

होण्यापवुीच शनघायला हव.ं नाहीतर ह ेअयोध्येतील प्रजाजन आपल्याला जाव ूदणेार 

नाहीत.'  

 वडीलबंधचूा आदशे ऐकताच लक्ष्र्मण तयार झाला व त्या भयाण रात्ी ते 

शतघेही जण अयोध्येतील जनतेला झोपेतच ठेवनू पढुील प्रवासाला शनघाल.े त्यांना 

र्माशहत नव्हते, ते कुठे जात आहते. शजकडे रस्ता शर्मळेल, त्या रस्त्याने ते जात होते. 

अगदी शनश्चींत र्मनानं.,आज त्यांच्या र्मनात कोणत्याही स्वरुपाचा शकंत ूपरंत ूनव्हता. 

तसेच कोणत्याही स्वरुपाचा राग, द्वषेही नव्हता. 

 शनद्रादवेीच्या आगर्मनानं उर्मीला झोपेतच राहायची. त्यातच कधी उठलीच तर 

ती कौशल्याची सेवाही करायची. परंत ूत्यानं शतचं जीवन कटत नव्हतं. लक्ष्र्मणाला 

जावनू आज एक र्मास उलटला होता. कधीकधी ती एकांतात असायची. तेव्हा र्मात् 

शतला शतच्या पतीची आठवण यायची आशण वाटायचं की ते कसे असतील. 

 शदवसार्मागनू शदवस जात होते. परंत ू ते शदवसार्मागनू शदवस जात राशहले तरी 

त्यात रुष्टता होती. शतला ते शदवस घालवण ंशदवसेंशदवस कठीण होत होतं. जेव्हा ती 

एकांतात राहायची, तेव्हा शतला वाटायच ंकी र्मी उर्मीला अन ्र्माझ्या वाट्याला ह े
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असं जीवन. हहेी जीवन. रार्माला वनवास झाला खरा. पण खरा वनवास तर र्मला 

आशण र्माझ्या पतीला आह.े रार्माची पत्नी त्याचे जवळ आह.े भरताचीही पत्नी 

त्याचेजवळ आह ेआशण शत्घु्नचीही. पण र्माझ्याजवळ कोण आह.े र्मीही एकटीच 

आशण र्माझे पतीही एकटेच. फक्त सेवा आशण सेवाच करायची. बदल्यात काय तर 

काहीच नाही. र्मी सुंदर यौवना. नकुतीच शववाह झालेली. या नवनवीन शववाहाच्या 

काळात कोण्याही स्रीला शतचा पती शतच्याजवळ राहावा असं वाटतं. पण र्मी भयंकर 

पाप केलं असेल, म्हणनू नशशबानं र्मला त्यांच्यापासनू दरू केलं असेल कदाशचत. खरे 

भोगर्मान तर आम्ही दोघंही भोगत आहोत. 

 र्मी अभागन. आज र्माझ्या वाट्याला दःुख जरी आलं असेल, र्मला रडावसं 

जरी वाटत असेल तरी र्मी रडू शकत नाही. र्माझं दःुख दरू करु शकत नाही. अशा या 

जीवनाचा काय उपयोग. र्मला जगावसं वाटत नाही. पण काय करु. र्मला जगावच 

लागेल. सर्मजा र्मी नाही जगले तर उद्या र्माझ्या र्मरत्यनंूतरही र्मला दोष लागेल. कारण 

शनद्रादवेी र्मी नसल्यानं र्माझ्या पतीकडं जाईल आशण ती त्यांच्याजवळ राशहल. यार्मळंु 

त्यांना शनद्रा येईल व ते आपल्या वडीलबंधचू ंव र्माझ्या ताईचं रक्षण करु शकणार 

नाहीत. कशी जग ूर्मी? र्मला ह ेजगणंही असह्य होत आह.े  

 कदाशचत र्मी रडून र्माझं दःुख दरू केल ंअसतं. पण र्मला रडणं आज कठीण 

झालंय. र्माझ्या पतीनं र्मला तंबी दवेनू ठेवलीय की त ू रडायचं नाही. चेह-यावर 

शकंचीतही दःुख दाखवायचं नाही. नेहर्मी हसतखेळत राहायचं. तसेच र्माझ्या 

बशहणीनंही र्मला तीन शक्त्या प्रदान केल्या. त्यार्मळंु र्मला एकाचवेळी तीन कार्मं 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

65 
 

करता येणंही शक्य आह.े परंत ू त्या तीन वरदानाचा र्मला काय उपयोग. आज ते 

तीनही वरदान र्मातीर्मोल ठरत आहते. 

 र्माणसाचं दःुख त्याच्या अश्रतूनू शनथळून पडत असतं. पण शजथ ं अश्रचू 

सकुलेले, शतथं र्मी कशी काय जग ूशकेल एवढे शदवस. अजनू र्मला चौदा वषा 

काढायचे आहते. 

 उर्मीलाचंही बरोबर होतं कारण खरं दःुख शतलाच जाणवणार होतं. शतला रडता 

येणार नव्हत ेतसेच चेह-यावर दःुखही जाणव ूद्यायच ंनव्हतं. ते सगळं शतला एक नारी 

जरी असली तरी सहन करावंच लागणार होतं आशण लक्ष्र्मणासाठी नाही तर शतला 

रार्म आशण शतची बशहण सीतेसाठी जगाव ंलागणार होतं. 

  

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

  

 भरत.........भरत आजोळर्मधनू परत आला होता. अयोध्येत येताक्षणी त्यानं 

लोकांर्मध्य े उदासीनता पाशहली. आनंद आशण उत्साहाच्या शठकाणी लोकांचा 

शतरस्कार पाशहला. त्यातच इथं काहीतरी घडलं असेल असंही त्याला वाटलं. त्यातच 

त्यानं सारथ्याला शवचारलं, 

 "काय झालं? असं काय घडलं की अयोध्येतील वातावरण तंद्रचें आह.े 

प्रत्येकजण नाक र्मरुडून जात आहते." 
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 त्यावर सारथी काहीच बोलला नाही. तसं त्यानं दबाव दते शवचारताच सारथी 

म्हणाला, 

 "र्महाराज र्मला त्यातील काहीही सोयरसतुक र्माशहत नाही. त्यार्मळंु र्मी काही 

सांग ूशकत नाही."  

 सारथी बोलनू र्मोकळा झाला. तसा तो राजप्रासाद आला.  

 राजप्रासादाजवळ येताक्षणीही त्याला काहीच सर्मजलं नाही. तसा तो सरु्मंतच्या 

कक्षात गेला. त्याला शवचारणा केली. त्यातच सरु्मंतजींनी सत्य कथन केलं. ज्यानसुार 

भरताला आपल्या आईचा तीव्र राग आला. रागारागातच तो आपल्या आईच्या 

कक्षात गेला. आता शतच्यावर रागावणार. तोच त्यानं पाशहलं की त्याचे शपता त्या 

कक्षात र्मरुन पडलेले आहते. त्यांच्या सभोवताल त्याच्या सवा राण्या बसलेल्या 

आहते. तसेच त्यांच्या इतर स्नषुाही. सवाजण शवलाप करीत आहते. 

 राजा दशरथ........ ते पतु्शवरहानं र्मरुन पडलेले होत.े सवाजण रडत होत.े परंत ू

उर्मीला आशण कैकेयी रडत नव्हती. त्यांना रडता येत होते. परंत ूत्या रडत नव्हत्या. 

त्यातच भरताला वाटलं की यार्मध्ये दोष आपली आई कैकेयी व आपली भावजय 

उर्मीलाचा असावा.  

 उर्मीलाचा त्यात कोणताच दोष नव्हता. परंत ूती र्मजबरू होती. दोष कैकेयीचाही 

नव्हता. तीही र्मजबरूच होती. दोष होता र्मंथराचा. ती र्मात् शतथं शदसत नव्हती. कारण 

रार्म वनात जाताच लोकांनी शतची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. त्यार्मळंु ती 

आपल्याच कक्षात जीव सांभाळून रडत बसली होती. 
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 भरताचं अगदी लहानपणापासनू त्याचा भाऊ रार्मावर अशतशय प्रेर्म होतं. कारण 

अबोध अशा वयात जेव्हा ते गरुुच्या आश्रर्मात शवद्या ग्रहण करायला गेले होत.े तेव्हा 

त्यांनी प्रत्यक्ष रार्माच्या रुपातच दवे पाशहला होता. त्या रार्मानं त्यांना झोप ूशदलं होतं 

आशण प्रत्यक्ष स्वतः रात् न ्रात् आपल्या धाकट्या बंधूंची सेवा करीत करीत रात् 

काढल्या होत्या. त्यांच्या जीवाला आपल्या प्राणापेक्षाही जास्त जपलं होतं. त्या 

आश्रर्मात त्या सवांचे र्माता आशण शपता नव्हत.े रार्म हाच त्यांचा शपता आशण र्माता 

झाला होता. त्याच उपकाराची जाणीव म्हणनू आज ते र्मोठे झाल्यावर आपल्या 

वडील भावाची काळजी घेत होत.े त्याचा र्मानसन्र्मान करीत होत.े 

 भरत आपल्या आजोळर्मधनू परत येताच त्याला काही वेळातच र्माशहती पडलं 

की आपल्या आईनंच आपल्या शप्रय भावाला वनवासात पाठवलं आह.े त्यातच 

आपला शपता ही आपल्या आईर्मळंुच र्मरुन पडलेला आह.े जेव्हा त्याला ह्या गोष्टी 

त्याला र्माशहत झाल्या, तेव्हा त्याला त्याच्या आईचा भयंकर राग आला. परंत ूत्यावर 

काही उपाय नव्हता. त्याला आपल्या पतीचा अंत्यशवधी उरकशवणे आवश्यक होते.  

 भरतानं आपल्या शपत्याचा अंत्यशवधी उरकवला. परंत ूएक गोष्ट नेर्मकी केली. 

ती म्हणजे आपल्या आईला धडा शशकवणे, त्यातच तो आपल्या आईच्या कक्षात 

गेला व आपल्या आईला वास्तव बोलणे बोलत म्हणाला की तो शतला त्याची र्माता 

र्मानत नसनू शतनं त्याला पतु् म्हण ूनये. आजपासनू तो शतच्याशी कधीच बोलणार 

नाही. तसेच त्याला राज्याचा लोभ नसनू तो आपल्या प्राणशप्रय बंध ूरार्माला परत 

आणेल व जेव्हापयंत त्या रार्माला राजगादीवर बसशवणार नाही, तोपयंत तो सखुी 

असणार नाही. 
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 त्यानं कैकेयीला म्हटल्यानसुार तो आपल्या प्राणशप्रय भावाच्या शोधात 

शनघाला. त्यातच त्याला लवकरच त्या जगंलातील शनजान स्थळी रार्माची भेट झाली. 

तसा रार्म म्हणाला की र्माता कैकेयी दखेील त्याचीच र्माता असनू तो केवळ आपल्या 

र्मातेची आज्ञा पणूा करण्यासाठीच वनात आला आह.े भरतानं अयोध्येत परत जावं 

व शनदान चौदा वषा तरी राज्य करावं. तसा भरत म्हणाला, 

 "बंधो, र्मी भरत आपला अनजु आपल्याला शवनंती करतो की र्मला ह ेराज्य 

नको आह.े त्यावर आपण र्मागादशान कराव.े आपण जर अयोध्येत परत शफरणार नाही 

तर र्मीच स्वतःला संपवनू घेईल. तरु्मच्यावाचनू या जगण्याचं सारस्य काय?" तसा 

रार्म म्हणाला, 

 "भरता, र्माझ्या अनजुा, त ूअसा भावनाशवव्हळ होव ूनकोस. संयर्म राख. तनंू 

जर असं स्वतःला संपवनू घेतलं तर ही अयोध्या कोणाकडे पाशहल. या अयोध्येत 

आज त ूआशण शत्घु्न व्यशतरीक्त कोणीही नाही. आज राज्याची अशी शस्थती पाहून 

एखादा शत् ूअयोध्येवर आक्रर्मण करेल व अयोध्येला आपल्या राज्यात जोडून 

टाकेल. तेव्हा ही प्रजाही गलुार्म होईल. भरता, एक बाब लक्षात घे, की या प्रजेनं 

आपल्या शशवाय कोणाकडे पाहावं? र्मी आशण लक्ष्र्मण र्माताआज्ञेने बंदीस्त आहोत, 

अशावेळीही त ूया प्रजेचं रक्षण करीत नसेल तर प्रजेनं जावं तरी कुठे? सांग भरता, 

प्रजेनं जावं तरी कुठे?" 

 भरत रार्माच्या र्मागादशानानं शचंताग्रस्त झाला. तसा तो परत म्हणाला, 

 "बंधो, र्माझी राज्य करण्याची शहरं्मत होत नाही." 
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 "ठीक आह.े असं जर आह ेतर हा र्माझा आदशे सर्मज. र्मग तर झालं." 

 भरत शवचार करु लागला. परंत ूत्याला काही सचुेना. तसा तो म्हणाला, 

 "ठीक आह.े असं जर आह ेतर र्माझी एक अट आह.े" 

 "कोणती अट आह?े" 

 "तमु्ही आपल्या पादकूा र्मला द्याव्यात. जेणेकरुन त्या गादीवर ठेवनू र्मला 

सखुानं राज्य करता येईल." 

 भरतानं बोललेले शब्द. तसा रार्म शवचारात पडला. तसा तो म्हणाला, 

 "ठीक आह.े पण पादकूा! र्मला र्मातेनं अनवाणी पायानंच यायला लावलं. र्मग 

र्मी पादकूा कशा दवे?ू" 

 "बंधो, र्मीच त्यासाठी पादकूा आणल्या. आपण यात पाय घालावेत व त्या 

र्मला परत कराव्यात. तरु्मच्या पदस्पशाानं पनुीत झालेल्या या पादकूा र्मी गादीवर 

ठेवेल व सखुानं आपली वाट पाहात पाहात चौदा वषा कापेल. आता या गोष्टीलाही 

नाही म्हण ूनका." 

 रार्म परत शवचार करु लागला. तसा म्हणाला, 

 "ठीक आह.े जशी तझुी इच्छा." 

 रार्मानं तसं म्हणताच भरतानं पादकूा आणल्या. त्या रार्मानं पायात घातल्या. 

त्या पनु्हा काढून शदल्या. तसा जड अंतःकरणानं भरत त्या पादकूा घेवनू र्माघारी 

शफरला. परंत ूआता त्याचे पाय चालत नव्हत.े त्याचे र्मनात वाटत होत ेकी आपणही 
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लक्ष्र्मणासारखे रार्मासोबत वनवासात जावे. परंत ूत्याचेसर्मोर उपाय नव्हता. कारण 

त्याचेसर्मोर रार्माच्या अनपुशस्थतीत संपणूा अयोध्येच्या संरक्षणाची जबाबदारी होती. 

जी जबाबदारी त्याला पार पाडायची होती. नव्ह े तर रार्माच्याच अनपुशस्थतीत 

अयोध्यानगरी त्याचीच वाट पाहात होती. जण ू चातकासारखी. तोही ग्रहण 

लागलेल्या सयुाासारखा राज्य करणार होता. रार्म परत येईपयंत....... 

  

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

  

 भरत रार्माला भेटून आल्या पावली परत शफरला. तो अयोध्येत परत आला 

होता. पण तो राजगादीवर बसला नाही. त्यानं अयोध्या नगरीच्या बाहरे दरू अशा 

शठकाणी एक कुटी बनवली. त्या कुटीर्मध्ये शसंहासन बनवलं. त्यावर पादकूा ठेवनू तो 

ब्रम्हचयााचं पालन करीत राज्य करु लागला. दररोज तो त्या पादकूाला नर्मन करीत 

असे व राज्यकारभाराची सरुुवात करीत असे. जण ूत्यानं प्रशतज्ञा घेतल्यागत शतथ े

त्याच्या पत्नीलाही प्रवेश नव्हता. तसेच त्यानं या काळात राजसी पोशाखही टाळला 

होता. नव्ह ेतर त्यानं र्मनुीवेष धारण केला होता. एवढंच नाहीतर तो कोणत्याही 

राजगादीवर वा शसंहासनावर घेवनू शनणाय न घेता त्याच रार्माच्या पादकूाच्या बाजलूा 

एक लहानसं बसण्याचं आसन बनवनू तो त्यावर बसनू शनणाय घेत असे. जेवणही तो 

जर्मीनीवर बसनू करीत असनू ते जेवनही राजसी नव्हतं तर स्वतः वनात जावनू 

कंदर्मळंु आणनू तेच तो खात होता. 
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 ते त्याचं रार्मप्रेर्म सा-या जगाला शदसत होतं नव्ह ेतर बंधहूी असावा तर असा 

असं त्याच्याबाबतीत शदसत होतं. 

 सवाात जास्त त्याग उर्मीलेचा होता. कारण उर्मीलानं अगदी तरुण वयात 

आपल्या नेत्ातनू एकही अश्र ून टपकवता केवळ पतीच्या आजे्ञचं पालन करीत करीत 

शदवस काढले होत.े कुणाला वाटत नाही की शववाहानंतर आपल्या पतीजवळ राहू 

नय.े आजची र्मलुगी जर असती तर ती आपल्या पतीचं घर सोडून परपरुुषासोबत 

पळून गेली असती. परंत ूउर्मीलेनं तसं काहीच केलं नाही. 

 लक्ष्र्मणाची स्ततुी शजतकी करावी शततकी कर्मीच होती. तो राजसी राजभोग 

टाळून तसेच आपली स्वतःची पत्नीही त्यागनू शनव्वळ बंधपू्रेर्मानं तो रार्मासोबत 

वनवासात गेला होता. ह ेजरी बरोबर असलं तरी भरतानंही रार्मासाठी शदलेलं योगदान 

काही कर्मी नाही. त्याने चौदा वषा कसे काढल ेअसतील ह ेत्यालाच र्माशहत. अशतशय 

सात्वीक दृशष्टकोणातनू ह ेराज्य र्माझं नसनू रार्माचंच आह ेअसा शवचार करीत करीत 

तो राज्य करीत राशहला. 

 अशलकडच्या काळात असं बंधपू्रेर्म कधीही पाहायला शर्मळत नाही. आज 

बंधपू्रेर्म र्महाग झालं आह.े बंधपू्रेर्माला लोक पारख े झालेले आहते. त्यातच 

रार्मायणाला लोकं थोतांड सर्मजतात. ते तर घडलच नाही असंही र्मानणारी र्मंडळी 

आज आहते. पण ते जरी खरं असलं आशण या र्महाकाव्याला आपण एक कथानक 

सर्मजत असलो तरी त्यापासनू आज आपण कसं वागावं यासाठी बोध घेता 

येण्यासारखं आह.े 
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 रार्म वनात शफरत होता. वणवण भटकत होता. कंदर्मळंु खात होता. अशातच 

ते दडंकारण्य आलं. तसा त्याचे र्मनात शवचार आला. आपण एखाद्या पाण्याची सोय 

असलेल्या जागेत एक कुटी बनवावी व शतथंच वास्तव्य करावं. त्यासाठी तो बेत 

त्यानं आपल्या शप्रय बंधलूा म्हणज ेलक्ष्र्मणाला सांगीतलं. त्यानसुार त्यांनी याच 

दडंकारण्यात एक कुटी बनवली व ते शतथं राहू लागले. तसेच आयषु्ट्याची चौदा वषा 

काप ूलागले. 

 काही शदवस बरे गेले. पढेु त्यांच्याही जीवनात वळण आलं. एके शदवशी रावण 

आला व त्यानं काही कारणास्तव सीतेला पळवनू नेलं. त्यातच त्या सीतेचा शोध 

घेता घेता त्याची भेट सगु्रीवशी झाली. जो वानरवीर बालीचा भाऊ होता. 

 वानववीर सगु्रीव. सगु्रीव त्स्त होता आपल्या भावाच्या अन्यायीपणानं. कारण 

बालीनं त्याची प्रेयसी शहरावनू घेतली होती. तसेच बाली राज्यकारभार अन्यायग्रस्त 

करीत होता. 

 बालीला भरपरू ताकद होती. कारण त्यानं तपश्चयाा करुन एक वरदान प्राप्त केला 

होता. तो वर म्हणज ेतो ज्याचेशी यदु्ध करेल, त्याची अधी ताकद त्याला प्राप्त होत 

असे. त्यातच त्यानं र्मोठर्मोठे यदु्धही शजंकले होत.े त्यानं रार्माचे शपता राजा दशरथाचा 

पराभव करुन त्याला बंदी बनवलं होतं. त्यातच त्यानं र्महाराणी कैकेयीवर नजर 

टाकली होती. एवढंच नाहीतर त्यानं दशरथाला बंदीतनू सोडशवतांना जबरदस्तीनं 

त्याचा र्मकूुट शहरावनू घेतला होता नव्ह ेतर हस्तगत केला होता.  
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 बालीनं शनव्वळ राजा दशरथालाच शजंकून बंदी बनवलं नव्हतं तर त्यानं 

रावणाशीही यदु्ध करुन त्यालाही बंदी बनवल ंहोतं. परंत ूरावण छल करुन त्याच्या 

बंदीपाशातनू शनघनू गेला होता आशण जातांना राजा दशरथाचा राजर्मकूुट अथाात 

अयोध्येची शानही आपल्यासोबत घेवनू गेला होता. 

 रार्माची सगु्रीवाशी भेट होताच त्यानं आपल्या भावाबद्दलची कथना कथन 

केली. तो राज्यात कसा काय अराजकता पसरवतो हहेी सांगीतलं. त्यातच रार्माला 

साहजीक वाटलं की हीच योग्य वेळ आह े बदला घेण्याची. तो बदला नाहीतर 

आपल्या राज्याची गेलेली शान परत आणता येईल. आपल्या वडीलाचा राजर्मकूुट 

आपल्याला वानरवीर बालीच्या ताब्यातनू शर्मळवता येईल. पण ह ेसहजासहजी 

शक्य नाही. वानरवीर बाली काही सहजासहजी तो र्मकूुट आपल्याला दणेार नाही. 

त्यासाठी यदु्ध करावं लागेल. बालीला ठार करावं लागेल. परंत ूतेही शक्य नव्हतं. 

बालीला शर्मळालेल्या वरदानार्मळंु बालीला प्रशतस्पध्यााची अधी ताकद येत 

असल्यानं त्याचेशी प्रत्यक्ष यदु्ध करणं सहज शक्य नव्हतं. त्यार्मळंु प्रशतस्पध्यांची हार 

शनश्चीत होती. तसं रार्माला र्माशहत होतं की अजेय असलेला रावण शजथे बालीला 

हरव ूशकत नाही, शतथ ेत्याची काय र्मजाल. त्यालाही पराभव पत्करावाच लागेल, 

जर प्रत्यक्ष यदु्ध झालंच तर........ तसं सगु्रीवालाही वाटत होतं की त्यानं राजा बनावं 

व कल्याणकारी राज्य करावं. तसं पाहता बालीला जरी तफुान ताकद असली तरी 

त्याच्या र्मनात आज त्या ताकदीचा गवा शनर्मााण झाला होता. तो गवाही नष्ट करणे 

आवश्यक होते. 
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 सगु्रीवाची भेट होताच ठरल्याप्रर्माणे त्यांनी बेत आखला. बेताची परीयोजना 

होती की आपण बालीला ठार कराव.ं पण प्रत्यक्ष नाही तर त्या बालीशी यदु्ध 

सगु्रीवानं कराव.ं त्यातच कोण्या झाडाचा आधार घेवनू रार्मानं लपनू बसाव ंआशण 

पणाझाडीतनू बाण सोडावा, म्हणज ेतो बाण बालीला लागेल व बाली ठार होईल. 

आपल्याला आपल्या शपत्याचा राजर्मकूुट शर्मळेल अथाात अयोध्या राज्याची शान 

परत शर्मळवता येईल. तसेच सगु्रीवाला राज्य. परंत ूरार्म शवचारी होता. तसेच ह शारही. 

तो ओळखनू होता. रावण अजेय आह.े त्याला प्रत्यक्ष हारवण ंकठीण आह.े त्यासाठी 

आपल्याला सगु्रीवाची र्मदत र्मागावी लागेल. त्याशशवाय आपली ताकद वाढणार 

नाही. त्यासाठी तसा करार केलेला बरा. असा शवचार येताच रार्म म्हणाला, 

 "र्महाराज सगु्रीव, आपण जर उद्या शक्रशष्ट्कंधाचे राज ेबनले तर आपल्याला 

र्माझी सीता शर्मळशवण्यासाठी र्मला र्मदत करावी लागेल. जर आपण र्मला तशी र्मदत 

करीत असाल तर ठीक आह.े र्मीही आपल्याला वानवीर बालीच्या अत्याचारापासून 

र्मकु्त करायला र्मदत करतोय. जर र्माझी ही अट र्मान्य असेल तर र्मी पढुचं पाऊल 

टाकतो. त्याशशवाय नाही." 

 रार्मानं र्मनातलं बोलनू टाकलं. त्यावर सगु्रीव शवचार करु लागला. तसा तोही 

अस्वस्थच होता वानरवीर बालीच्या अत्याचारापासनू. बालीनं सगु्रीव अनजुबंध ू

असनूही बराच त्ास शदला होता. त्याला त्या अत्याचारापासनू पणुापणे र्मकु्त व्हायचं 

होतं. त्यार्मळंु त्यानंही होकार शदला व बेत ठरला. 
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 बेताच्या शनणायानसुार रार्म झाडाच्या गदा पानाआड लपनू बसला. तसा सगु्रीव 

बालीच्या राजगफेुजवळ आला. त्यानं बालीला यदु्धाची चेतावणी शदली. त्यातच 

त्याला काहीबाही बोलनू त्याला यदु्धाला चेतशवले. त्यातच बाली गफेुच्या बाहरे 

आला. दोघांचं घनघोर यदु्ध झालं. बालीनं सगु्रीवाला कलाटणी दते खपु र्मारलं. 

कारण त्याची अधी ताकद बालीला आली होती. रार्मालाही सगु्रीव ओळखण ेकठीण 

झाले. कारण दोघंही सारखेच वाटत होत.े रार्माच्या बाबतीत नेर्मका सगु्रीव कोण ह े

ओळखणे कठीण झाले होते. त्यातच सर्मजा सगु्रीव र्मारला गेलाच तर शवपरीत 

होईल. आपला उद्दशे यशस्वी होणार नाही असं रार्माला वाटलं व रार्मानं बाण 

चालवला नाही. तसा त्याचा सगु्रीवाला भयंकर राग आला. रार्माच्या बाण न 

चालशवल्यानं या यदु्धात सगु्रीवाला पराभव पत्करावा लागला.  

 अशतशय लहूलहुान करीत अधार्मेलेल्या अवस्थेत सोडून बाली गफेुत शनघनू 

गेला. तोच झाडीत लपलेला रार्म धावतच त्याचेजवळ आला. तसा सगु्रीव म्हणाला, 

 "व्वा रार्म व्वा. तमु्ही आदशा आहात. सत्यवीर आहात, ह ेबरेचदा ऐकलं. पण 

ते फोल ठरलं. तमु्ही सत्यवीर नाही. बरं झालं की र्मी आज वाचलो. नाहीतर र्माझ्या 

भावानं आज र्माझा प्राणच घेतला असता." 

 शवचार करीत तत्क्षणी रार्म बोलला, 

 "शर्मत्ा, र्मला र्माफ कर. र्माझी तलुा ओळखण्यात भलुचकू झाली. तरु्मची 

दोघांची शरीरयष्टी एकच असल्यानं नेर्मका सगु्रीव कोण ह ेर्मला ओळखता आले 

नाही. आपण शववश होव ूनका. पढुील वेळी आपण दसुरा बेत आखयूा. जेणेकरुन 
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तमु्हाला ओळखता येईल. आपण असे भावनाशतरेकानं शवव्हळ होव ू नका. र्मी 

तरु्मच्या सोबतच आह.े तमु्ही स्वतःचा उपचार करा. लवकर लवकर दरुुस्त व्हा. र्मग 

आपण काय करायच ंते पाहू." 

 रार्माच्या सांत्वनेनं सगु्रीवाला बळ आल.ं तसा त्यानं स्वतःवर उपचार करवनू 

घेतला. त्यातच लवकरच तो दरुुस्त झाला व तो पढुील यदु्धासाठी सज्ज होवनू 

यदु्धाचा बेत आख ूलागला. ते बालीसोबत पनु्हा सगु्रीवाच ंद्वदं्व होणार होतं. त्यासाठी 

सगु्रीव सज्ज होता. बालीला केव्हा केव्हा ठार करतो असं त्याच्या र्मनात होवनू गेलं 

होतं. तसा तो आज रार्मासोबत बसनू योजना ठरवीत होता. तसा रार्म म्हणाला, 

 "सगु्रीवा, र्मागील वेळी तलुा ओळखता आलं नाही. कोण सगु्रीव अन ्कोण 

बाली असा भेदही करता आला नाही. यावेळी आपण असं करुया की तलुा 

ओळखता येईल. तेव्हा असं सचुव की तलुा ओळखण ेसोप ेजाईल." 

 सगु्रीव शवचार करु लागला. परंत ूत्याला काही सचुेना. रार्मालाही काही सचुेना. 

तेव्हा जांबवंत म्हणाला, 

 "र्महाराज सगु्रीव, तमु्हाला काही सचुत नसेल तर र्मी एक यकु्ती सचुव.ू" 

 जांबवंत सगु्रीवाचा र्मंत्ी होता. तोही अशतशय हूशार असनू नावाजलेला र्मंत्ी. 

सगु्रीवाच्या दरबारातील नवरत्नापैकी एक. तसा त्यानं सगु्रीवाला उपदशे दतेाच 

सगु्रीव बोलला, 

 "र्मग वेळ कशाची आह.े सांगा ना. कोणती यकु्ती आह ेते?" 

 सगु्रीवानं तसं म्हणताच जांबवंत सांग ूलागला. 
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 "र्महाराज सगु्रीव, आपण गळ्यात एक र्मोठ्या फुलांचा हार घालावा. म्हणजे 

नक्कीच सगु्रीव कोण व बाली कोण ह ेरार्माला ओळखता येईल." 

 यकु्ती नार्मी होती. जांबवंताची यकु्ती सवांनाच आवडली. तसं रार्मानंही त्यास 

दजुोरा दते म्हटलं, 

 "ठीक आह.ेचांगली यकु्ती आह.े आपण तसंच करुया." 

 योजना ठरली. त्या योजनेनसुार सगु्रीवानं पांढ-या फुलाचा हार गळ्यात 

घातला.तो पनु्हा बालीच्या गफेुजवळ आला व शतथं येवनू त्याला यदु्धासाठी आव्हान 

दवे ूलागला. त्याचवेळी रार्मही झाडाच्या आड जवळच लपनू बसला. 

 ठरल्याप्रर्माणं यदु्धाच ं आव्हान शदल्यानसुार वानरवीर बाली गफेुतनू बाहरे 

आला. दोघांचंही घनघोर यदु्ध झालं. आता नेर्मका सगु्रीव कोण व बाली कोण ह े

रार्मालाही ओळखता येत होते. त्यातच बाली सगु्रीवाला कलाटणी दवे ूलागला. शतच 

संधी पाहून रार्मानं तका शातनू बाण काढला आशण तो बाण तफुान ताकदीनं बालीच्या 

शदशेनं सोडला. त्यातच तो बाण बालीला लागला व बाली क्षणाधाात कोसळला. 

तसा रार्म धावतच बालीजवळ आला. म्हणाला, 

 "बाली, र्मला र्माफ कर. र्मी काही तझुा वैरी नाही. र्मी दशरथ पतु् रार्म आह.े 

र्मला तझु्याकडून र्माझ्या वडीलाचा शहरावलेला सन्र्मान परत घ्यायचा होता. जे 

सहजासहजी शक्य नव्हत.ेम्हणनू र्मी तलुा ठार केले." 

 बालीला रार्म काय बोलत आह.े ते कळलं नाही. तसा तो म्हणाला, 
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 "रार्म असं गोत्यात बोल ूनकोस. त ूवीर आहसे ह ेऐकलं होतं. परंत ूत ूर्मला 

कपटानं र्मारलं. शनयती तलुा कधीच र्माफ करणार नाही. " 

 तसा रार्म म्हणाला, 

 "बाली तझु्या ओठातनू अशी भाषा शोभा दते नाही. तहूी र्माझ्या शपत्याला असं 

कपटानंच हारवलं आशण र्माझी र्माता कैकेयीवर अत्याचार केला. एवढंच नाहीतर त ू

र्माझ्या शपत्याचा राजर्मकूुट आपल्या जवळ जबरदस्तीनं ठेवनू घेतला. तसेच त ू

आपल्या भावाचीच पत्नी जबरदस्तीनं आपल्या जवळ ठेवनू घेतलीय. ह्यात त ूशकती 

चांगला आहसे ह े जगाला शदसतंय. परंत ू आता र्मरतासर्मयी तझु्याजवळ पणु्य 

कर्मवायची संधी आह.े तो राजर्मकूुट र्मला परत द ेआशण स्वतःला र्मोहपाशातनू व 

पापशवनाशातनू र्मकु्त करुन घे. यासाठीच र्मी तझु्यावर बाण चालवला आह.े शशवाय 

र्माझी सीताही र्मला रावणापासनू शर्मळवायची आह.े जी त्यानं कपटानं पळवनू नेली 

आह.े" 

 "अरे रार्मा, त ूह ेजर र्मला आधी सांगीतलं असतं तर र्मी एका झटक्यात तलुा 

सीता शर्मळवनू शदली असती. तसंही र्मला रावणाशी यदु्ध करायचंच होतं. पण तशी 

संधी येत नव्हती. रार्मा, त ूवेळ केलास. रावणानं जशी तझुी सीता पळवनू नेली, तसा 

र्माझ्या अख्यत्यारीत असलेला तझु्या शपत्याचाही र्मकूुट त्यानं कपटानंच पळवनू 

नेला. र्मी त्याला बंदी बनवले होत.े परंत ूतो छल करुन र्माझ्या तावडीतनू शनसटला व 

जातांना राजर्मकूुट नेला. आता तलुा तो राजर्मकूुट रावणाचा पराभव करुनच परत 

शर्मळवावा लागेल." 
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 रार्म काय सर्मजायचं ते सर्मजला.,थोड्याच वेळात बाली गतप्राण झाला. 

त्याचा अंत्यशवधी सगु्रीवानं यथोशचत संस्कार करुन उरकवनू घेतला व तो आपल्या 

गफेुत परतनू राज्यकारभाराची घडी व्यवस्थीत बसशवण्यासाठी सज्ज झाला. 

  

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

  

 आज एक वषा झाला होता. सगु्रीव शवसरुन गेला होता की आपण रार्माला काही 

वचन शदलं आह.े तो आपल्या राण्यांसोबत ऐषआरार्मात व्यस्त होता. त्याच ंरार्माकडं 

व रार्माची सीता शर्मळवनू दणे्याकडं काहीच लक्ष नव्हतं. 

 सगु्रीव आपल्याला शदलेलं वचन शवसरुन गेला आह.े ही गोष्ट रार्माला सर्मजली. 

लक्ष्र्मणाच्याही ते लक्षात आल.ं त्यातच लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "दादा, सगु्रीव आपलं वचन शवसरुन गेला आह.े त्याच्या हहेी लक्ष्यात नसेल 

की आपण कोणाला वचन शदल ंआह.े तो र्मस्त ऐषआरार्म भोगत आह.े" 

 तसा रार्म म्हणाला, 

 "येईल आठवण कधीतरी. तेव्हा सगु्रीव स्वतःच येईल आपल्याकडे." 

 "नाही दादा, आपण हाच शवचार करीत आलो आजवर. आज एक वषा 

उलटला. जर आपण आज त्याला टोकलं नाही तर उद्या तो आपल्याला र्मदत करणार 
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नाही. आपण त्याला त्यानं शदलेल्या वचनाची आठवण करुन शदलीच पाशहज ेनव्ह े

तर द्यायला हवी." 

 "ठीक आह ेलक्ष्र्मणा, तलुा जर तसं वाटते तर त ूतसा शनणाय घे आशण जा 

त्याचेकडे. अन ्शवसरला असेल तर त्याला आठवण द.े" 

 "ठीक आह.े" लक्ष्र्मण म्हणाला व चालता झाला. 

 लक्ष्र्मण सगु्रीवाच्या गफेुत पोहोचला होता. त्यानं पाशहल ं की सगु्रीव 

भोगशवलासात दगं आह.े तो शसंहासनावर बसलेला असनू त्याच्या पढ्ुयात नाचगाणे 

सरुु आहते. तसं पाहता तो आठवणही शवसरला असेल रार्माला शदलेल्या वचनाची 

असं वाटत होतं.  

 लक्ष्र्मणानं ते दृश्य पाहताबरोबर शवचार केला की आपण सगु्रीवाला जाणीव 

द्यावी. तसा तो त्याला जाणीव दवे ूलागला. परंत ूसगु्रीवाच ंशतकडे लक्ष नव्हतं. तो 

आपल्याच र्मस्तीत गलु होता. तसा लक्ष्र्मणानं सगु्रीवाला उर्मग दणे्यासाठी 

 सगु्रीवाला क्षती पोहोचणार नाही असा गफेुत बाण र्मारला. त्याचबरोबर सगु्रीव 

ऐषआरार्मातनू जागा झाला. म्हणाला, 

 "लक्ष्र्मणा, ये. ये बैस. तहूी र्मनोरंजनाचा आनंद घे."  

 तसा लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "र्महाराज सगु्रीव, र्मी र्मनोरंजनासाठी आलो नाही. र्मी तमु्हाला तमु्ही शदलेल्या 

वचनाची आठवण द्यायला आलोय. तमु्ही शवसरलात की काय! आज एक वषा झाला 
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आह.े र्माझे दादा आपल्या पत्नीला परत आणण्यासाठी आपली चातकासारखी वाट 

पाहात आहते. पण आपण त्या गोष्टीची आठवण न करता केवळ र्मनोरंजनात व्यस्त 

आहात. आठवलं का वचन?" 

 "हो, आठवलं लक्ष्र्मणा. त ूजा. र्मी आलोच." 

 काही वेळानं लक्ष्र्मण शनघनू गेला. तसे काही शदवस शनघनू गेले. काही शदवस 

शनघनू जाताच एक शदवस सगु्रीव रार्माला भेटायला आला. त्यातच तो शवचारशवर्मशा 

करु लागला. आपल्या लाडक्या शर्मत्ाच्या पत्नीला रावणाच्या कैदतेनू 

सोडशवण्यासाठी नव्हतेर रावणाला अद्दल घडशवण्यासाठी. 

 रार्मानं सगु्रीवाशी शवचारशवर्मशा केला. त्यातच योजना आखली गेली. तसं 

सैन्यदळ सज्ज करुन र्महाराज सगु्रीवानं चारही शदशेला सैन्य पाठवले. त्यातच र्माशहती 

पडलं की सीता ही दशक्षण शदशेला आह.े त्यानसुार सीतेच्या शोधाथा रार्म सगु्रीवासह 

दशक्षण शदशेला शनघाला. 

 ते उंच उंच पवात रार्माला आव्हान दते होत.े तो सागरशकनाराही रार्माला वाट 

र्मोकळी करुन दते नव्हता. कसा काय तो र्महोदधी पार करावा याची शचंता रार्माला 

लागली होती. त्यातच ते सवाजण शवचार करु लागले. 

 ती वानरर्मंडळी.......त्यांना जंगलातील वस्तूंची खडान ्खडा र्माशहती होती. 

त्यातच कोणते दगड पाण्यावर तरंगतात आशण कोणते नाही याचीही र्माशहती त्यांना 

होती. र्महोदधी पार करण ेही काही साधी सधुी गोष्ट नव्हती. रार्म काही दवे नव्हता. 

तोही त्या वानरांसाठी साधारण व्यक्ती होता. परंत ू त्या वानरजातीला रार्म 
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त्यांच्यासाठी खास प्रशतशनशधत्व करणारा आह ेह ेदाखशवणे आवश्यक होत.े त्यातच 

रार्मानं काही हूशार वानरांना सोबत घेवनू सल्लार्मसलत केली. अशातच जांबवंत 

म्हणाला, 

 "आर्मच्या शक्रशकंधा वनात असाही एक भाग आह ेकी जेथील दगड पाण्यावर 

तरंगतात. आपण ते आणनू पाण्यात एकर्मेकांवर ठेवनू पलु बांधला तर........तर 

कदाशचत आपण हा र्महोदधी पार करु शकू." 

 "योजना ठीक आह.े पण ते आणणार कोण?" 

 रार्मानं प्रश् केला. तसा सगु्रीव बोलला, 

 "शर्मत्ा, कोण म्हणज?े र्माझी वानरसेना आणेल." 

 "परंत ूत्यात रार्म भरावा लागेल." जांबवंत म्हणाला. 

 "म्हणजे?" रार्म म्हणाला. 

 "त्या दगडाच्या तकुड्यावर रार्म शलहावं लागेल." 

 "याचा फायदा?" 

 "याचा फायदा असा की त्या वानरजातीला या रार्म नावार्मळंु शक्ती येईल." 

 "शक्ती! कशी काय?" 

 "शक्ती, र्महत्वाकांके्षनं येईल शक्ती. त्यांच्यात आत्र्मशवश्वास भरावा लागेल. 

म्हणावं लागेल की रार्म हा दवे आह.े तेव्हाच ती र्मंडळी आत्र्मशवश्वासानं कार्म 
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करतील. ते एवढे कार्म करतील की त्या आत्र्मशवश्वासानं त्यांना कार्म केल्यासारखंही 

वाटणार नाही. तसेच थकवाही जाणवणार नाही." 

 जाबवंत बोलनू गेला. त्याचं म्हणणं रार्माला पटलं. त्यानसुार ते काया करु 

लागले. साहजीकच रार्म नावानं त्या संपणूा वानरजातीत नवा उत्साह शनर्मााण 

झाला.हर एक दगड हलका वाटू लागला. तो पाण्यावर तरंग ू लागल्यानं दगड 

पाण्यावर तरंगतो ह ेर्माशहत नसलेल्या वानरांना ते आश्चया वाटू लागलं. त्यातच रार्माचं 

काया केल्यानं शक्ती येते अशी भावना त्यांच्यात शनर्मााण झाली. नवउत्साहाचं 

वातावरण शनर्मााण झालं. त्याचा उपयोग असा झाला की ती वानरजात रार्म रार्म करु 

लागले. रार्म नार्म जप ूलागले. हा एकंदर रार्म नार्माचा नाहीतर आत्र्मशवश्वासाचा 

परीणार्म होता. 

 संपणूा सेत ूबांधला गेला होता. त्या सेतलूा नावंही शदलं गेलं होतं. त्यातच त्या 

सेतवूरुन ती वानरसेना आज लंकेत पोहोचली होती. त्यातच एक शेवटची संधी 

म्हणनू रार्मानं लंकेच्या रावणाकडं दतू पाठवला. तसा दतू रावणाकडं गेला व 

संधीच्या गोष्टी करु लागला. 

 रार्म वनात गेला होता. तसा लक्ष्र्मणही रार्मासोबत वनात गेला होता. त्यातच 

त्यानं उर्मीलेला म्हटल्यानसुार उर्मीला राजवाड्यात थांबली होती. ती दःुखी होती.  

 उर्मीला दःुखी आह ेह ेपाहून राजा जनक दःुखी होत होता. त्यातच सनुयनाही. 

उर्मीला दःुखी आह े ह े पाहून शतचे र्मायबाप जनक व सनुयना शतला न्यायला 

अयोध्येला आले. त्यातच राजा जनक उर्मीलेला म्हणाला, 
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 "उर्मीला, चल आपल्या र्माहरेी. काही शदवस राहा. तलुा बरं वाटेल."  

 त्यावर उर्मीलानं नकार शदला. शतनं र्माहरेी जाण्याचं टाळलं. आपण अशा 

दःुखाच्या सर्मयी आपल्या सासरच्यांना असं दःुखात सोडून जाणं शतला बरं वाटलं 

नाही. शतनं स्पष्ट नकार दतेाच शतचे र्मायबाप र्माघारी शफरले. आपल्या र्मलुीला दःुख 

सागरात लोटवनू. 

 आज शतला लक्ष्र्मणाचे काही शकस्स ेआठवत होत.े ज्यावेळी लक्ष्र्मणाचा जन्र्म 

झाला. त्यावेळी तो ओरडत होता. त्याचं रडणं बंद होत नव्हतं. त्याला दधू पाजलं. 

पाळण्यात टाकलं. तरीही तो रडणं थांबवत नव्हता. अशातच त्याला रार्माच्या 

बाजलूा झोपवलं व त्याचा रडण्याचा आवाज बंद झाला. त्याचा अथा 

राजज्योतीषाला शवचारण्यात आला. राजज्योतीषानं सांगीतलं की पढेु चालनू 

लक्ष्र्मण रार्माशशवाय राहू शकणार नाही. तो प्रसंगी आपली पत्नीही सोडून दईेल.  

 आज शतला तेच आठवत होत.े लक्ष्र्मण आज शतला सोडून फक्त रार्मासाठीच 

शतला सोडून गेला होता. त्यानं शतला आपल्या सोबत नेलं नव्हतं. 

 आपले दःुख आपल्या र्मनात घोळवत ठेवत उर्मीला जगत होती. त्यातच ती 

लक्ष्र्मणाच्या शहस्स्याची झोप घेत होती. शतला वाटत होते की लक्ष्र्मणाला झोप येव ू

नय.े कारण लक्ष्र्मणाला झोप न आल्यास तो बरोबर आपल्या रार्म आशण सीतेवर 

लक्ष ठेव ूशकेल. तसेच त्यांची सेवाही करु शकेल. 
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 उर्मीलाला लक्ष्र्मणाच्या शहस्स्याची झोप घेण्यार्माग ेदोन कारणं होती. पशहलं 

म्हणज ेरार्म आशण सीतेची लक्ष्र्मणाकडून सेवा व्हावी व दसुरं म्हणज ेर्मेघनाथचा वध 

करण.े  

 र्मेघनाथ हा रावणाचा जेष्ठ पतु् होता. उर्मीला जाणनू नव्हती की र्मेघनाथाचा वध 

शतच्यार्मळंु होणार. परंत ूतरीही ती त्या गोष्टीसाठी लक्ष्र्मणाला सहकाया करीत होती. 

आज शतच्याचर्मळंु र्मेघनाथ र्मारला जाणार होता. 

 रावणार्मध्ये अहकंार शनर्मााण झाला होता. तो अजेय असल्यानं त्याला 

अाापल्या ताकदीवर शवश्वास होता. अशातच रार्मान ेपाठशवलेला दतू त्याचेजवळ 

पोहोचला. त्यानं रार्माचा संदशे त्यास ऐकवला. तसा तो म्हणाला, 

 "आर्मचा रार्म शरुवीर आह.े तो सहज तमु्हाला यदु्धात शजंकू शकेल. परंत ूत्यांची 

इच्छा आह ेकी यदु्ध नको. यदु्धानं शहसंाचार होतो. नाहकच शनष्ट्पाप जीवांच ेबळी 

जातात. तेव्हा त्यांची इच्छा शशरोधाया पकडून आपण ह्या शनष्ट्पाप जीवांच्या हत्येच्या 

पापाचे भागीदार न होता आपण संधी करावी आशण त्यांची सीता त्यांना परत द्यावी. 

तसेच त्यांच्या वडीलांचा राजर्मकूुटही. जर अशी संधी केली नाही तर यदु्ध अटळ 

आह.े" 

 रार्माचा दतू म्हणनू रावण दरबारी गेलेला अंगद. त्याला पाहताच आशण त्याचं 

कथन ऐकताच रावण म्हणाला, 

 "म्हणज ेयदु्धाच्या पवुी तझु्या रार्माला र्माझी भीती वाटली तर......." 

 तसा अंगद म्हणाला, 
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 "तसं नाही र्महाराज." 

 "र्मग कसं? तो र्मरत्यलूा घाबरतो की काय?" 

 "र्महाराज घाबरायच ंअसतं तर ते इथवर आलेच नसत.े आता शेवटचं सांगतोय 

की आपण संधी करीत आहात की नाही." 

 "ह ेदतूा, त ूएक तचु्छ दतू आहसे, ह ेशवसरु नकोस. आर्मच्या राज्यात दतूाला 

तेवढा र्मान नसतोच. अन ्जा आता ब-या बोलानं, अन ्जावनू सांग तझु्या भेकड 

रार्माला की रावण कधी कुणाशी संधी करीत नाही. यदु्ध करतो यदु्ध. सर्मजलं." 

 "तर र्मग ठीक आह.े यदु्ध तर यदु्धच खरं. आर्मचं यात काही नकुसान नाही. 

नकुसान तरु्मचंच आह.े तरीही शेवटच ंसांगतो. र्मी गेल्यानंतरही जर तरु्मच्या र्मनात 

संधी करायची इच्छाच झाली तर अवश्य सांगावं. रार्म तमु्हाला केव्हाही र्माफी 

द्यायला तयार आह.े" 

 अंगद बोलला खरा. तसा तो तेथनू शनघाला. तसे दोन शदवस खाली गेले. रार्म 

वाट पाहू लागला. परंत ूरावण काही संधी करायला आला नाही. ते पाहून शेवटी 

रार्माला यदु्धाचा शंखनाद करावा लागला. कारण नाईलाज होता. त्यातच त्याला 

सीता शर्मळवायची होती. त्याचबरोबर राजर्मकूुटही. जो दशरथाचा राजर्मकूुट आजही 

रावणाच्या ताब्यात होता.  

 रावण बाहरे येत नाही ह ेपाहून रार्मानं शंखनाद केला व त्यानसुार यदु्ध सरुु झालं. 

त्यातच र्मोठर्मोठे वर प्राप्त असलेले रावणवंशीय लोकं र्मारले जाव ूलागले. तसेच 

र्मोठर्मोठे वर प्राप्त असलेल े रावणाचे पतु्ही. त्यातच रावणाचा भाऊही धराशायी 
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झाला होता. आता उरला होता र्मेघनाथ. जो रावणाचा जेष्ठ पतु् होता. ज्याला एक 

वर प्राप्त झाला होता. तो म्हणजे जो व्यक्ती चौदा वषा कधीच झोपणार नाही. तोच 

व्यक्ती त्याला ठार करु शकेल. त्यातच र्मेघनाथला वाटलं होतं की असा कोणताच 

व्यक्ती नाही की जो चौदा वषा जागा राहू शकेल, परेुशी झोप घेणार नाही. 

  

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

  

 उर्मीला केवळ झोपेतच राहात होती. शतला आता त्या झोपेर्मळंु आपल्या 

सासचूी सेवा करणेही कठीण जात होत.े ती आपल्या सासरची सेवा करण्यासाठी 

आपल्या र्माहरेालाही गेली नव्हती. परंत ूती एक र्महत्वपणूा काया करीत होती. ती 

म्हणजे झोप घेणे. ती लक्ष्र्मणाच्या शहस्स्याची जी झोप घेत होती. त्याच झोपेर्मळेु 

आज लक्ष्र्मण जागा होता. तोही गत चौदा वषाापासनू. त्यार्मळंु र्मेघनाथला शर्मळालेला 

वर फोल ठरणार होता. कारण त्याला शर्मळालेल्या वरदानानसुार लक्ष्र्मण चौदा 

वषाापासनू कधीच झोपला नव्हता. ह,ं त्याला शक्ती नक्की लागली होती. परंत ूतो 

बेशदु्ध होता त्यात. झोपला नव्हताच. आज उर्मीलार्मळंुच लक्ष्र्मण र्मघेनाथाला ठार 

करु शकणार होता. 

 र्मेघनाथाचं यदु्ध ह ेखरं परीक्षात्र्मक यदु्ध होतं. र्मेघनाथाला र्माशहत नव्हतं की 

लक्ष्र्मण हा चौदा वषा झोपला नाही. त्यातच त्याला आपल्या शक्तीचा गवाही झाला 
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होता त्याच्याच वडीलाप्रर्माणे. म्हणनू की काय, तो अशत अहकंारानं यदु्ध करीत होता. 

शेवटी ती वेळ आलीच.  

 ती शेवटची वेळ. र्मेघनाथाला प्राप्त असलेला वर. जो व्यक्ती बारा वषाापासनू 

ब्रम्हचारी अााह.े अथाात स्री र्मखुाकडे पाहणारा नाही. जो व्यक्ती बारा वषाापासनू 

जेवन केलं नाही. तसेच ज्या व्यक्तीनं बारा वषाापासनू झोपही घेतली नाही. असाच 

व्यक्ती र्मेघनाथाला ठार करणार होता.. त्याचे कारणही तसेच होत.े 

 दवेासरू संग्रार्मात दवेराज इदं्रानं केलेली रावणाची नालस्ती. रावणाला इदं्रानं 

बंदी बनवलं होतं. त्यातच र्मेघनाथ आपल्या शपत्याच्या र्मदतीला धावनू आला. 

 रावणाला आपल्या पतु्ावर गवा होता. कारण र्मेघनाथानंही आपल्या 

शपत्यासारखीच तपश्चयाा केली होती. त्याचेजवळही र्मायावी शक्ती होती. त्यातच 

अशी र्मायावी शक्ती की जी दवेांनाही परास्त करेल. त्याचबरोबर ब्रम्हास्र, नारायणास्र 

व पशपुतीनास्र दखेील त्याचेजवळ होत.े त्यार्मळंु त्यानं इदं्रावर शवजय शर्मळवला व 

त्याला लंकेत आणलं. 

 इदं्रावरचा राग पाहून रावण व र्मेघनाथानं त्याला ठार करण्याची योजना 

बनवली. तसे ते त्याला र्मारणार. तोच ब्रम्हदवे त्याच्या र्मदतीला. धावनू आले. त्यांनी 

इदं्राला रावणाच्या कैदतेनू सोडवलं. एवढंच नाही तर त्याला इदं्रजीत ही उपाधीही 

शदली. त्यातच त्याला अर्मरत्वाचा वरही शदला. जो कोणी बारा वषापयंत ब्रम्हचारी 

असेल, जो कोणी बारा वषापयंत जेवणार नाही.. जो कोणी बारा वषापयंत झोपणार 

नाही. तोच र्मारणार. तसेच हहेी सांगीतलं होतं की दवेी शनकंुबरा शहची यदु्धवेळी पजुा 
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करावी लागेल, ती यज्ञपजुा शसद्ध झाल्यास दवेी शनकंुबरा त्याला शदव्य रथ दईेल. तो 

रथ जेव्हापयंत त्याचेजवळ असेल, तेव्हापयंत र्मेघनाथाला र्मरण नव्हतं. परंत ूहहेी 

सांगीतलं होतं की जो कोणी अशी शनकंुबरा दवेीची पजुा करतांना शवघ्न आणत 

असेल व ही पजुा धळुीस शर्मळवत असेल, त्यापासनू सावध राहाव.ं कारण असाच 

व्यक्ती त्याच्या र्मरत्यचूं कारण बनेल. 

 र्मेघनाथाला वाटलं की जगात बारा वषा न झोपणारा, बारा वषा न जवेणारा व 

बारा वषा न जेवणारा कोणताच व्यक्ती राहू शकत नाही. त्यातच तो बारा वषापयंत न 

झोपणार, न जेवणारा व स्री र्मखुाकडे न पाहणारा व्यक्ती जरी शनर्मााण झाला. तरीही 

शनकंुबरा दवेीची पजुा तो शनरथाक करु शकणार नाही. त्यार्मळंु आपण अर्मरच आहो 

आशण अर्मरच राहूही शकणार. म्हणनू तो लक्ष्र्मणच नाही तर कोणालाही घाबरत 

नव्हता. 

 र्मेघनाथ शक्तीनं काही कर्मजोर नव्हता. प्रसंगी रावण पशहल्या शदवशीच्या 

यदु्धात रार्माकडून परास्त झाला. परंत ूर्मेघनाथ नाही.. रावण इदं्राकडून परास्त झाला. 

पण र्मेघनाथ नाही.ज्यावेळी पशहल्या शदवसाचं यदु्ध झालं, त्यावेळी र्मेघनाथानं 

नागफाशानं लक्ष्र्मणाला बंदी बनवलं. त्यात लक्ष्र्मण बेशदु्ध पडला. त्यावेळी 

हनरु्मानानं गरुडाला आणनू त्या नागपाशातनू लक्ष्र्मणाला सोडवलं. दसु-या शदवशी 

लक्ष्र्मणाला शक्ती लागली. त्यातनूही हनरू्मानानं वाचवलं. त्यातच शतस-या शदवशीचं 

यदु्ध झालं. त्या शदवशीच्या यदु्धात जर लक्ष्र्मणानं शनकंुबरा दवेीच्या पजुेचा यज्ञ धळुीस 

शर्मळवला नसता तर कदाशचत शचत् वेगळं असतं. कदाशचत लक्ष्र्मणही र्मेघनाथाला 

परास्त करु शकला नसता. तसं र्मेघनाथाला वाटल ंहोतं की जगातील कोणताच 
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व्यक्ती स्रीच्या चेह-याकडे न पाहणारा सापडणार नाही. परंत ूलक्ष्र्मणानं आपली 

पत्नीच नाही तर सीताकडेही पाशहलं नव्हतं. अगस्त. ऋषीनं ही गोष्ट जेव्हा रार्माला 

सांगीतली. तेव्हा रार्मानं लक्ष्र्मणाला असं कसं घडलं याबाबत शवचारल.ं त ू तर 

सीताकडे पाहातच असशील ना. हहेी शवचारल.ं त्यावर लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "बंध,ू र्मी फक्त र्माता सीतेचे पाय पाशहले. चेहरा पाशहला नाही. आपण जेव्हा 

दडंकारण्यात सीतार्माईचा शोध घेतांना शवचारलं होतं की लक्ष्र्मणा ह ेदागीण ेसीतेचे 

आहते का?तेव्हा र्मी त्या दागीण्यातनू फक्त सीतार्माईच्या पायातील दागीणे 

ओळखले. बाकीचे दागीणे ओळख ूशकलो नाही." त्यातच सरुपंखेचं नाक कसं 

कापलं चेहरा न पाहता. ह ेरार्मानं शवचारताच तो म्हणाला,  

 "बंध,ू र्मी सरुपंखेच्या शरीरावर न पाहताच वार करणार होतो.. परंत ूत्यात नाक 

कापलं गेलं. जर र्मी शतच्याकडे पाहून वार केला असता, तर र्मी नाक नाही, र्मानच 

कापली असती शतची." जेवणाबाबत शवचारतांना लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "बंध,ू आपण र्मी आणलेल्या कंदर्मळुाच ेतीन भाग करायचे. आपण म्हणायचे 

की लक्ष्र्मणा, ह ेफळ घे. खा म्हणायचे नाही. र्मग र्मी आपल्या आज्ञेत असलेला 

व्यक्ती ती फळ कशी खाणार! ती र्मी शतथेच ठेवनू द्यायचो. अशाप्रकारे र्मी चौदा वषा 

न जेवताच राशहलो. त्यातच झोपेबाबत रार्मानं शवचारताच लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "बंध ूर्मी शनद्रादवेीला बाणानं बंदीस्त केलं होतं. ज्यादवेी शनद्रादवेी यायची.. 

तेव्हा र्मी शतला पहारा दते असलेला शदसायचो. त्यार्मळंु ती जवळ येत नव्हती." 

 रार्मानं लक्ष्र्मणाचं ऐकलं. तो काय सर्मजायचं ते सर्मजला व शनश्चींत झाला. 
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 र्मेघनाथचा जन्र्म र्मळुात शकस्सात्र्मक ररतीनं झाला. रावण हा शरुवीर, पराक्रर्मी 

व अजेय होता. तसेच ज्योतीष शवद्येतही पारंगत होता. रावणानं र्मेघनाथाला जेव्हा 

जन्र्माला घातलं. तेव्हा त्यानं सवा ग्रहांना अकराव्या स्थानी आणनू बसवल ंहोतं. 

फक्त शनी हा एकच ग्रह होता की जो बाराव्या स्थानावर शवराजर्मान होता. ह ेजेव्हा 

रावणाला र्माशहत झालं. तेव्हा त्यानं शनी ग्रहाला आपल्या पायदळी तडुवलं होतं. 

असे म्हटले जात ेकी ज्यावेळी र्मेघनाथचा जन्र्म झाला, त्यावेळी त्याच्या रडण्याचा 

आवाज हा वीज कडाडल्यासारखा होता. 

 शवश्वशवजय करुन रावण परत लंकेत आला होता.. त्याच्या चेह-यावर 

आनंदीआनंद होता. परंत ूर्मंदोदरी उदास होती. तसं रावणानं र्मंदोदरीला शवचारल,ं 

 "र्महाराणीसाहबेा, आपल्या शनराशेचं कारण र्मला सर्मज ूशकेल काय? र्मी 

अजेय, अर्मर. या जगात र्मला कोणी हरव ूशकत नाही आशण त ूशनराश?" 

 त्यावर र्मंदोदरी म्हणाली, 

 "प्राणनाथ, अजनूही र्माझी आई रावणाच्या ताब्यात आह.े त्यार्मळंु आपल्या 

शवश्वशवजयाचा र्मला काय उपयोग?" 

 "ठीक आह.े र्मी ताबडतोब इदं्रनगरीवर आक्रर्मण करुन तझु्या आईला परत 

आणतो." 

 रावणानं आपल्या पत्नीचं दःुख हरेल ंव शतच्या प्रसन्नतेसाठी त्यानं भारी सैन्य 

घेवनू दवेतांवर आक्रर्मण केल.ं यात भीषण यदु्ध झाल ंव सरतेशेवटी इदं्रानं र्मंदोदरीची 

आई हरे्माला र्मेघनाथाच्या हवाले केल.ं यात इदं्रालाही र्मेघनाथानं कैद केलं होतं. 
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त्यातच ब्रम्हाच्या कर पेनं इदं्र रावणाच्या कैदतेनू सटुला.. परंत ूया घटनेर्मळेु इदं्राचा 

जीव शतलशर्मला झाला. तो बदल्याची वाट पाहू लागला. त्यातच त्यानं शवश्वाशर्मत्ाला 

हाताशी धरुन योजना बनवली. शवश्वाशर्मत्ानंही रार्म आशण लक्ष्र्मणाला त्यासाठी 

शवशेष प्रशशक्षण शदलं. त्यातच त्याची परीयंती म्हणनू परीक्षा घेत असतांना रार्म द्वारा 

ताडकाचा वध केल्या गेला. इदं्राचा उद्दशे होता की रावणाचा वध करण,े त्यातच 

वेळोवेळी इदं्र योजना बनवीत होता. त्यातच तो शवश्वाशर्मत्लाही हाताशी धरीत होता. 

ह ेरावणालाही र्माशहत होत.े परंत ूरावण वरदान प्राप्तीनं अहांंकारी बनल्यानं त्याचा 

शवनाश होण ेअटळ होत.े एवढंच नाही तर शेवटच्या वेळीही रार्मानं संधी करण्याचा 

प्रयत्न केला. परंत ूरावण त्यावरही ऐकला नाही. 

 आज र्मेघनाथ र्मरण पावला होता. त्याच ं र्मस्तक एका बाणानं लक्ष्र्मणानं 

शछन्नशवशछन्न करुन टाकल ं होतं. आज र्मेघनाथसोबतच्या यदु्धाचा शतसरा शदवस 

होता.  

 आज र्मेघनाथाशी यदु्ध करण्याचा शतसरा शदवस. लक्ष्र्मणाला शवभीषणानं 

सांगीतलं की र्मेघनाथ अर्मर होव ूपाहात आह.े तो ब्रम्हाच्या सचुनेनसुार शनकंुबरा 

दवेीचा यज्ञ करणार आह.े ज्यातनू त्याला एक शदव्य रथ प्राप्त होईल. तो शदव्य रथ 

जोपयंत त्याचेजवळ असेल, तोपयंत त्याला र्मारणे कठीण होणार आह.े तेव्हा 

आपल्याला हा यज्ञ पणूा होण्यापवुीच तो शवफल करावा लागेल. जेणेकरुन तो शवफल 

होताच त्याला ठार करता येईल. तसंच शवधीचं शवधान आह.े 
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 लक्ष्र्मणानं शवभीषणाच्या बोलण्याकडं लक्ष दते तो यज्ञ शवफल केला. त्यातच 

र्मेघनाथ शचडला व तो लक्ष्र्मणावर बाणावर बाण चालव ूलागला. परंत ूलक्ष्र्मणही 

काही कर्मजोर नव्हताच. तोही र्मेघनाथावर बाण चालव ूलागला. परंत ू त्याच्या 

बाणाचा र्मेघनाथावर काहीही परीणार्म होत नव्हता. शेवटी लक्ष्र्मण शचडला व त्यानं 

बाणाला प्रशतज्ञेत गोवल.ं जर र्मी सत्यानं वागलो असेल, जर र्मी र्मेघनाथाला 

र्मारण्यासाठी सक्षर्म असेल, जर र्मी र्माझ्या भावाशी प्रार्माणीक पणानं वागलो असेल, 

जर र्माझ्या भावाच ंचरीत् शनष्ट्कलंक असेल आशण जर सीता र्माई र्माझ्या भावाला 

परत शर्मळवनू द्यायची असेल तर या बाणानं र्मेघनाथाचं र्मस्तक कापले जाईल. 

त्याशशवाय हा बाण परत येव ूनय.े 

 तो बाण..........तो बाण अशभर्मंत्ीत केलेला. त्यातच तो बाण र्मेघनाथाच्या 

शदशेनं गेला. त्या बाणासर्मोर र्मेघनाथाचं काहीही चाललं नाही. अशातच त्या बाणानं 

र्मेघनाथाचं र्मस्तक भेदल.ं ते र्मस्तक धडापासनू वेगळं केलं. त्यातच र्मेघनाथ र्मरण 

पावला. ज्यावेळी र्मेघनाथ र्मरण पावला, तेव्हा लक्ष्र्मणालाही अतीव दःुख झालं 

होतं. कारण तो रावणापेक्षाही पराक्रर्मी वीर होता नव्ह ेतर ज्याप्रर्माणे लक्ष्र्मण रार्मभक्त 

होता. रार्माची आज्ञा पाळत होता. त्याचप्रर्माणे र्मेघनाथही शपत्याच्या आज्ञेत होता. 

तोही आपल्या शपत्याची आज्ञा पाळत असनू शपतरभक्त होता. 

 र्मेघनाथाचा अंत्यसंस्कारशवधी पार पडला. रावण तो दहे पाहून फार शवचलीत 

झाला होता. त्याला काय करावं आशण काय नको असं होवनू गेलं होतं. त्याला आता 

यदु्धाचं र्महत्व लक्षात आलं होतं. खरंच आपण रार्मासोबत संधी करायला हवी होती 

असं त्याला वाटत होतं. पण आता वेळ गेली होती. त्यातच आता रावणानं ठरवलं, 
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'आपण असं जगण्यापेक्षा आपण आपलं आयषु्ट्य संपशवलेलं बरं.' तसं पाहता तो 

यदु्धासाठी तयार झाला. 

  

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

  

 रावण यदु्धभरु्मीवर आला होता. आज त्याची यदु्ध करण्याची इच्छा नव्हती. 

परंत ूऔपचारीकता म्हणनू यदु्ध करणं भाग होतं. त्यासाठीच तो आज शहर्मतीनं 

यदु्धभरु्मीवर आला होता.. तसा त्यानं यदु्धाचा शंखनाद केला. म्हणाला, 

 "रार्मा, त ूर्माझे शप्रय पतु् र्मारले म्हणनू र्माझा धीर खचला असं सर्मज ूनकोस. 

आजही र्मी तसाच उभा आह ेयदु्धासाठी अगदी ताजातवाना होवनू. ह ेवनवास्या तझुी 

लायकी नाही र्मला र्मारायची. ह,ं एक सल्ला आह ेकी त ूर्माघार घेव ूशकतोस. हा 

रावण तलुा र्माफ करुन टाकेल." 

 तसा रार्म म्हणाला, 

 "अरे रावणा, त ू र्मला काय सर्मजवतोस. तलूाच र्मी एक पाऊल र्मागे 

सरकण्याची संधी दते आह.े हवं तर त ूएक पाऊल र्मागं घे. र्मी तलुा आजही र्माफ 

करेल." 

 "ह ेभेकड रार्मा, तझू्या वाणीतनू वाटते की त ूअशत घाबरला आहसे. हवं तर 

संधी कर आशण सखुानंां जा अयोध्येला." 
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 "संधीची आवश्यकता तलुाच आह.े ,अरे रावणा, र्माझी सीता व र्माझ्या 

वडीलाचा राजर्मकूुट र्मला द ेआशण पनु्हा या लंकेच ंराज्य कर." 

 रार्मानं शदलेला सल्ला रावणाला आवडला नाही. तसा रावण म्हणाला, 

 ''रार्मा त ूअसा ऐकणारा वाटत नाही. तझू्याशी यदु्ध करुन तलुा धळुीस शर्मळवणं 

आज गरज झाली आह.े तेव्हा त ूसावधान हो आशण यदु्धासाठी तयार हो." 

 रावणानं सावधान म्हटल ंव तो यदु्धासाठी तयार झाला. त्याचबरोबर रार्मही यदु्ध 

करायला तयार झाला. तसं दोघात घनघोर यदु्ध झाल.ं 

 रावणाला नाभीत बाण लागला होता. तसा रावण र्मरण पावणार होता. त्यातच 

रावण आता र्मरत्यसूय्येवर होता. 

 रावण र्मरत्यसूय्येवर जरी असला तरी तो आपल्या पत्नीवर शनरशतशय प्रेर्म करीत 

होता. त्यानं यापवुीही आपल्या पत्नीच्या इच्छेनं आपल्या पतु्ाकरवी इदं्रनगरीवर 

आक्रर्मण केलं होतं. त्यातच इदं्रनगरीतनू र्मंदोदरीच्या आईला परत आणलं होतं. 

आज त्याला र्मरत्यसूय्येवर असतांना वाटत होतं की र्माझ्या र्मरत्यनंूतर र्माझ्या पत्नीचं 

कसं होणार. शतचे हालहाल होणार. तसा तो शवचार करीत होता. तसे रार्मासह पणूा 

त्याचा आप्तपरीवार त्याचेजवळ बसला होता. तसा रावण र्मरत्यसूय्येवर असतांना 

बोलत होता. र्मागादशानही करीत होता. 

 रावण लक्ष्र्मणाला म्हणाला, 

 "लक्ष्र्मणा कधीही आपल्या र्माणसावर शवश्वास ठेव ूनय.े तेच आपल्याला धोका 

दतेात." 
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 तसा तो रार्माला म्हणाला, 

 "ह ेरार्म, र्मी र्माझं भाग्य सर्मजतो की र्मला तझु्या हातनू र्मरण आलं. आता त ू

या राज्यातनू आपल्या शपत्याचा राजर्मकूुट घेवनू जा व सीतेलाही घेवनू जा. सीतेवर 

लांच्छन लाव ूनकोस. सीता पशवत् आह.े" 

 रार्माशी बोलणे झाल्यानंतर त्यानं आपला र्मोचाा शवभीषणाकडं वळवला. 

म्हणाला, 

 "ह ेशवभीषणा, त ूर्माझ्या र्मरत्यपूरांत र्माझ्या पत्नीशी शववाह करावा आशण शतला 

लंकेची र्महाराणी बनवनू ठेवावं." 

 त्याच्या र्मोठ्या भावान ेत्याला उपदशे दतेाच शवभीषण बोलला, 

 "बंध,ू आपली आज्ञा शशरोधाया आह.े ह ेराज्य र्माझं नाही. ह ेआपलंच आह.े 

र्मी आपल्याच नावान ेराज्य करेल. तसेचब र्मी र्मंदोदरीची इच्छा असेल तर शतच्याशी 

शववाह करेल, त्यासाठी शतची इच्छा असायला हवी." 

 शवभीषणाच ंबोलणं होताच रावण र्मंदोदरीला म्हणाला, 

 "र्मंदोदरी, र्माझ्या शप्रय र्महाराणी, र्मी आता जगणार नाही. र्मी आता लवकरच 

र्मरणार. तेव्हा र्माझी तलुा शवनंती आह ेकी त ूर्माझे र्मरणोपरांत र्माझे अनजु बंांध ू

शवभीषणाशी शववाह कर व या लंकेची र्महाराणी बननू राहा." 

 र्मंदोदरीनं र्मानेनच होकार शदला. तशी ती आपल्या पतीच्या र्मरत्यसूय्येवर रडतच 

होती. शतला हो म्हणणंही आवडत नव्हतं. पण ती र्मजबरू होती आपल्या पतीच्या 
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इच्छेपढंु. तशी शतला र्महाराणी ताराची आठवण झाली. जी बालीची पत्नी होती. 

शतनंही र्महाराज बालीच्या इच्छेनसुार बालीच्या र्मरणोपरांत र्महाराज सगु्रीवाशी 

शववाह केला होता. 

 काही क्षण रावण जीवंत राशहला. पण लवकरच तो र्मरण पावला. त्याचे 

र्मरणानंतर र्महाराणी र्मंददेरीनं रावणाच्या इच्छेनसुार त्याचे लहान बंध ूशवभीषणाशी 

शववाह केला व लंकेची र्महाराणी बननू सखुानं संसार केला.  

 आज र्मंदोदरीचा शवभीषणाशी शववाह झाला असला आशण ती लंकेची 

र्महाराणी बनली तरी खशु नव्हतीच. जेव्हा जेव्हा शतला एकांतवास शर्मळत असे. 

तेव्हा तेव्हा ती आपला पवुा पती रावणाची आठवण काढून रडत असे. तेव्हा 

पाठीर्मागनू शवभीषण येत असे आशण तो शतच्या खांद्यावर हात ठेवीत असे. तसे 

पानावलेले डोळे पसुनू ती शवभीषणाकडे पाहात असे. तसा शवभीषणही अश्रभूरल्याच 

डोळ्यानं शतचे अश्र ू पसुत असे नव्ह े तर शतला सर्मजावीत असे. म्हणत असे, 

'र्महाराणीसाहबेा, आपण आता लंकेच्या र्महाराणी आहात.' त्या प्रेर्मळ बोलण्यानं 

शचरतरुणता आल्यासारखी र्मंदोदरी हळूच ती रावणाची आठवण शवसरुन 

शवभीषणासोबत चालत असे. र्मनात भशवष्ट्याचे अनंत शवचार करीत. 

  

*********************************************** 
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 र्मेघनाथ र्मरण पावला होता. तसा रावणही. तशी ती बातर्मी पंचक्रोशीत 

पोहोचली. तशी ती उर्मीलेजवळही. दतू सांगत होता की लक्ष्र्मणानं र्मेघनाथाला ठार 

केलं. तशी उर्मीला र्मनोर्मन खशु झाली. शतला हायसं वाटलं. त्यातच त्या दतूानं 

सांगीतलं, 

 "र्महाराणी साहबेा, ह ेसगळं आपल्यार्मळंु घडलं." 

 तशी उर्मीला म्हणाली, 

 "ते कसे काय?" 

 "म्हणतात की र्मेघनाथाला तोच व्यक्ती र्मारणार होता, जो बारा वषा झोपला 

नाही, जो बारा वषापयंत ब्रम्हचारी होता, ज्यानं बारा वषा जेवणही केलं नाही. 

आपल्या लक्ष्र्मणानं ह ेसगळं केलं." 

 "म्हणजे?" 

 "म्हणज ेर्महाराज लक्ष्र्मण बारा वषा झोपल ेनाही. बारा वषा जेवल ेनाही अन ्

बारा वषापयंत कोणत्याही स्रीचं र्मखुंही पाशहलं नाही. म्हणतात की ह े सवा 

तरु्मच्यार्मळंुच साध्य झालं." 

 "अथाात?" 

 "म्हणतात की आपण र्महाराज लक्ष्र्मणाच्या शहस्स्याची झोप घेतलीय. म्हणनू 

र्महाराज लक्ष्र्मणाला बारा वषा न झोपता जागता आलं." 

 दतू बोलला खरा. त्यानंतर तो शनघनू गेला. तशी उर्मीला शवचार करु लागली. 
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********************************************** 

  

 उर्मीलाला दतू गेल्यावर आनंद झाला खरा. पण ती शतच्या पवुााश्रर्मीच्या 

आयषु्ट्यावर शचंतन करु लागली. 

 'र्माझी बशहण सीता दःुखी आह.े पण र्मी तरी या चौदा वषाात कोणतं सखु 

भोगलं. र्मला तर एकएक शदवस कठीण जात होता. काय कराव ं सचुत नव्हतं. 

त्यावेळी वाटत होतं की र्मी कशी जगेन. पण जगले र्माझ्या सासरच्या या लोकांच्या 

प्रेर्मानं. र्मी दःुख सहन केल.ं पतीशवरहाचं. तरुण असनूही पतीचा शवरह आला र्माझ्या 

जीवनात. पण र्मीच या काळात दःुखी होते असे नाही तर र्माझी बशहण र्मांडवीही 

दःुखी होती. शबचारीचा पती होता शतच्या नजरेसर्मोर. फक्त नजरेसर्मोर. तो 

शतच्याजवळ नव्हता. शतची अवस्था तर एखाद्या म्हाता-या वारुसारखीच होती. चने 

होत ेपण दात......... दात नाही अशासारखी. ती एका साध्वी रुपानं या राजप्रासादात 

राशहली. वचनासरू र्माझे भासरे अयोध्येत नाही तर नंदीग्रार्मला राशहलेाेत आशण 

र्मांडवी श्रीरार्माच्या सन्र्मानाथा अयोध्यते. अयोध्येत राहून आपल्या पतीच्या प्रत्येक 

कायाात सर्मथान शदलं शतनं. अगदी ब्रम्हचया तत्वाच ंपालन करीत. शतला तसं वागतांना 

कसं वाटत असेल. अन ् ती श्रतुशकती. शतही आपला स्वाथा न पाहता आपल्या 

पतीच्या आजे्ञनं परीवाराची सेवा करीत राशहली. शतनं त्या कैकेयीची सेवा केली. शजनं 
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रार्म अन ्सीताला चौदा वषााचा वनवास शदला. त्यावेळी शतला शतची सेवा करतांना 

कसं वाटत असेल. 

 उर्मीला ज्याप्रर्माणे र्महाराणी कैकेयीबाबत शवचार करीत होती. तशी 

र्मंथराबाबतही. र्मंांथरा अशी स्री होती राजप्रासादातील की शजच्यार्मळंु रार्माला 

कैकेयीनं चौदा वषााचं वनवास शदला होता. 

 बरहदश्व........ राजा अश्वपतीचा भाऊ होता. त्याला रेखा नावाची र्मलुगी 

होती. ही रेखा पाहायला खाुुप सुंदर होती. 

 रेखा जशी पाहायला सुंदर होती. तसं शतला शतच्या सौंदयााबद्दल अहकंारही 

होता. परंत ूअहकंार जास्त शदवस चालत नाही. तशी रेखाची अवस्था झाली. शतला 

काळाच्या ओघात असाध्य रोगानं घेरलं. त्यातच औषध घेता घेता शतच्या शरीराच्या 

तीनही भागाच्या नसा बंद झाल्या. त्यातनू रक्तप्रवाह बंद झाल्याने ख्याल अवयवाची 

वाढ खुंटली व ती कुबडी झाली. ती कुबडी होताच शतचं नाव र्मंथरा ठेवण्यात आलं. 

 रेखा ही कैकेयीची केवळ चलुत बशहणच नाही तर एक चांगली र्मैत्ीण होती. 

ती कुबडी जरी झाली असली तरीस कैकेयीच ं शतच्यावरील प्रेर्म काही कर्मी झालं 

नाही. त्यावेळी कैकेयीचा शववाह राजा दशरथाबरोबर व्हायचाच होता. पण जेव्हा 

शववाह झाला. तेव्हा कैकेयीनं र्मंथराला आपल्यासोबत अयोध्येत आणलं. शतनं 

शतला दासी र्मानलं नाही वा शतला दासीसारखी वागणकू शदली नाही.,एक र्मैत्ीण 

म्हणनू शतच ंती ऐकत गेली. त्यातच कोणताही शवचार न करता शतच्या सल्ल्यानं 

वागत गेली. 
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 आज रार्माला चौदा वषा वनवास दणे्यार्माग ेशतचाच हात होता. ती जरी कुबडी 

असली तरी शतचे शवचार चांगले होत.े शतलाही र्माशहत होतं की दशरथ बाली यदु्धात 

राजा दशरथाचा र्मकूुट बालीनं जबरदस्तीनं शहरावनू नेलाय. तो र्मकूुट राज्याची शान 

आह.े तो र्मकूुट परत यावा आशण तो रार्मच आण ू शकतो असं शतला र्माशहत 

असल्यानं शतनं त्या वनवासाचा काय परीणार्म होईल याचा शवचार न करता रार्माला 

वनवासाला पाठशवण्यासाठी कैकेयीला प्रेरीत केल ंव कैकेयीनं दशरथाला. म्हणनूच 

रार्म चौदा वषा वनवासात गेला. शतला असंही वाटत होतं की रार्म शकं्रशष्ट्कंधाला जाईल 

व बालीचा वध करेल. पण झालं उलटंच. राजर्मकूुट बालीकडून रावणानं नेला 

असल्यानं तसेच रावणानं सीताही पळवनू नेली असल्यानं पढंु रार्म रावण यदु्ध घडलं. 

त्यातच र्माझी सास ूसशुर्मत्ा. शबचारीनं आपला पतु्शवरह सहन केला. र्मी आपला पती 

जरी सोडला असला तरी र्माझ्या सासनंू सहन केलेला पतु्शवरह हा वाखाणण्याजोगा 

आह.े जेव्हा लक्ष्र्मणजी वनात गेले असेल, तेव्हा शतला कसं वाटलं असेल. त्यातच 

र्माझी र्मोठी सास ूकौशल्या. शतचा तर पोटचा जीव अन ्सनु वनात गेली. शतनं दःुख 

कसं सहन केलं असेल. शशवाय कैकेयी. शजनं र्मंथरासोबत शर्मळून शजनं रार्माला 

वनवास तर शदला. परंत ूत्यानंतरचं प्रेर्म पाहून शतला कसं वाटलं असेल.  

 उर्मीला शवचार करीत होती, त्या राजघराण्यातील सवा स्रीयांबाबत. तशी ती 

शवचार करता करता सोचनू गेली की र्माझ्याहीपेक्षा या राजघराण्यात दःुखी लोकं 

आहते. र्मी एकटीच दःुखी नाही. 
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 उर्मीलेनं केलेला शवचार हा रास्त जरी असला तरी त्या शवचारांना उर्मीला र्मतुा 

रुप दते होती. आज अयोध्येत बाकीच्यांनी जेवढं सहन केलं होतं. त्यासारखंच दःुख 

उर्मीलानंही सहन केलं होतं. ती जर नसती तर र्मेघनाथ र्मारला गेला नसता अन ्

र्मेघनाथ जर र्मारला गेला नसता तर रावणावर शवजय शर्मळवणंही अशक्य होतं. आज 

रार्मानं रावणावर शवजय शर्मळवला होता. त्याचं जास्त श्रेय उर्मीलाला जात होतं. 

 आज रार्म परत येणार होता लंकेतनू. लंकेत त्यानं आपल्या उपस्थीतीत 

शवभीषण व र्मंदोदरीचा शववाह (पाट) लावनू शदला होता. त्यातच शवभीषणाला 

राजगादीवर बसवनू तो अयोध्येत परतला होता. तशी अयोध्या जवळ आली. त्यातच 

तो थेट अयोध्येत न येता काही र्मैलाच्या अंतरावर थांबला. त्यानं हनरू्मानाजनळ परुता 

शनरोप पाठवला की श्रीरार्म अयोध्येत आले आहते. 

 श्रीरार्माचे नाव ऐकताच सारी अयोध्या नगरी हषोल्लीत झाली. त्याच्या चौदा 

वषााच्या वनवासातनू परतताच त्यांनी आपल्या घराची सजावट करवनू घेतली. 

शदव्याची आरास लावली. रांगोळ्या घातल्या. आरत्या सजवल्या. त्यातच वाद्ये 

वाजशवणे सरुु केले. त्यातच त्या वाद्याचा गजर चारी शदशात घरु्मला. चारही शदशेला 

लार्मणशदवे लावले गेले. रस्त्यावर फुलांच्या पाकळ्या टाकण्यात आल्या. 

 हनरु्मानाचा शनरोप ऐकताच रार्म अयोध्येची वाट चाल ूलागला. त्यातच त्याच्या 

कानावर दरुुनच र्मंगलवादय््याचा गजर पडला. काही अंतर चाल ू लागताच ती 
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शदव्याची रोशनाई त्यांना शदसली. त्यातच रांगोळ्या आशण त्या फुलपाकळ्या. आज 

अयोध्या नगरी अगदी दशैदप्यर्मान वाटत होती. 

 रार्म परत आला होता. त्यातच सवा अयोध्या नगरी उत्साशहत झाली. लोकांनी 

अयोध्या सजवली नव्ह े तर अयोध्येत शदवाळी साजरी झाली. त्यातच रार्माचा 

सत्कारही झाला. तसं सरु्मंतनं चौदा वषााचा रार्माचा वनवास संपला असं जाशहर केलं. 

तशी रात् होत आली. 

 रात्ीचा तो प्रहर......उर्मीलेलाही आनंद झाला होता. शतचा पती रार्मासोबत 

अयोध्येत आला आह ेह ेही शतला र्माशहत झाल ंहोतं. त्याला भेटण्याचीही तीव्र इच्छा 

शतच्या र्मनात होती. परंत ूएक र्मन म्हणत होतं, 'उर्मीले त ूभेटायला जाव ूनकोस. तो 

येईल तलुा भेटायला उतावीळपणानं. वाट पाहा.' 

 उर्मीला लक्ष्र्मणाची वाट पाहातच होती. एवढ्यात लक्ष्र्मण कक्षात टपकला. 

 हडकुळा झालेला चेहरा. गाल आतर्मध्ये गेलेले. र्मास हाडाला शचकटलेलं. 

वेडावाकडा चेहरा झालेला. अगदी कुपोषीत असलेला लक्ष्र्मण. तो प्रत्यक्षात 

उर्मीलासर्मोर आला. तशी उर्मीला घाबरली. म्हणाली, 

 "कोण आहात. बाहरे व्हा." 

 लक्ष्र्मण.........उर्मीलेनं त्याला गत चौदा वषाापासनू पाशहलं नव्हतं. त्यातच 

लक्ष्र्मणानं चौदा वषापयंत ना झोप घेतली होती, ना अन्न ग्रहण केलं होतं. त्यार्मळंु 

त्याचा चेहरा हडकुळा होणारच. शेवटी ती त्याचा अक्राळशवक्राळ चेहरा पाहून 

घाबरली. तसा लक्ष्र्मण म्हणाला, 
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 "र्मी लक्ष्र्मण. त ूर्मला ओळखलं नाहीस?" 

 "तमु्ही लक्ष्र्मण. लक्ष्र्मण आहात तमु्ही. पण तमू्ही एवढ ेबारीक कसे?" उर्मीला 

म्हणाली. 

 उर्मीलेनं लक्ष्र्मणाला तरुणपणातच पाशहलं होतं. त्यावेळी तो हट्टाकट्टा होता. 

अंगकाठीही जाडसरच होती. परंत ूआता चौदावषाानंतर जेवन न केल्यानं अंगकाठीत 

फरक पडला होता. तसा लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "अगं, र्मी लक्ष्र्मणच. चौदा वषा वनवास भोगला. काही खाल्लं शपल्ल ंनाही. 

झोप नाही. सतत यदु्ध केल.ं र्मग बारीक होणार नाही तर काय? र्मी लक्ष्र्मणच आह े

तझुा." 

 त्या लक्ष्र्मणानं ओळख दाखवताच शतनं त्याच्या गालाला हात लावला. हातानं 

पणूा चेहरा न्याहाळला. तसं शतनं त्याला ओळखल ंव घट्ट शर्मठी र्मारली. त्यानंही शतला 

घट्ट पकडून घतेल.ं तसे शतच्या डोळ्यातनू आज ते दःुखाश्र ूझरझर शनघ ूलागले. तसा 

लक्ष्र्मण म्हणाला, 

 "शप्रय,े रडू नकोस. र्मी आलो आह ेना आता." 

 "नाथ, आता असं बोल ूनका. र्मला आज र्मकु्तपणे रडू द्या. नाथ, र्मी आजपयंत 

तमु्हाला शदलेल्या वचनानसुार कधीच रडली नाही. आता रडावसं वाटतं." 

 ती र्मनसोक्त रडत होती. लक्ष्र्मणानंही शतला र्मकु्तपणे रडू शदलं. शतला अडवल ं

नाही. ती आज र्मनसोक्त रडली होती. 
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 रात् झाली होती. तसं जेवन झालं व ते दोघहंी त्या चांदण्या रात्ी बाहरे शफरायला 

गेले. चांदण्या पाहू लागले. तशी उर्मीला म्हणाली, 

 "नाथ, र्माशहत आह,े कधीकधी र्मी एकटी या ता-यांकडे पाहात असे. त्यात 

तमु्हाला शोधत असे. पण तमु्ही शदसत नव्हत ेर्मला. र्माशहत आह.े र्मी या चौदा 

वषाातील एकएक शदवस कसा काढलाय तो. बाकीच्यांचे पती तरी त्यांच्याजवळ होते 

आशण र्मी अभागी. र्माझा पती कोसो दरू. तो रार्म सीताची सेवा करीत होता. र्मला ह े

चौदा वषा कापणे शकती कठीण झाले होत ेर्माशहत आह!े" 

 "आशण र्मलाही तझुी आठवण येत होती चौदाही साल. त ूतर झोपनू आपलं 

दःुख कर्मी करु शकली. पण र्मी तर तेही करु शकत नव्हतो. कारण र्मी शनद्रा दवेीला 

र्माझ्या बाणानं बंधर्मकु्त केलं होतं. र्मी तर जागलो चौदा वषा अहोरात्. रार्म अन ्

सीतार्माईची सेवा करीत. तझुी आठवण काढत काढत जगलो चौदा वषा." 

 "बरं, ते जाव ूद्या. थकल ेअसाल. चौदा वषााचा प्रवास केलाय तमु्ही. चला 

आता झोपयूा." 

 तसा लक्ष्र्मणही र्माघारी शफरला. ते राजप्रासादात आले व अंथरुणावर पहूडले. 

तसं पाहता पहूडताक्षणी झोप कशी लागली ते कळलंच नाही. कारण शनद्रादवेी त्याच 

प्रसंगाची जण ूवाट पाहात होती. 

  

********************************************** 
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 उर्मीला लक्ष्र्मणाची पत्नी नसती, तर शतचं दलुाशक्षत होण ंस्वीकाराहा झालं असतं 

कदाशचत. श्रावणबाळाच्या आई-वशडलांनी दशरथ राजाला शदलेला शापही, त्याला 

कल्याणकारी ठरेल असाच होता. एवढं एकच उदाहरण हा र्मदु्दा शसद्ध करण्यासाठी 

परेुसा आह.े याच आदशा र्मापदडंात बसण्यासाठी र्मग उशर्मालेला आदशा शवरशहणीच्या 

रूपात त्यांनी उभी केली. शवशेष असं की वाल्र्मीकी रार्मायणाचा अभ्यास करताना 

एकदा उर्मीलेला शवरशहणी ठरवल्यानंतर नंतरच्या संपणूा रार्मकथेर्मध्ये वाल्र्मीकींनी 

उर्मीलेकडं पणूापणे दलुाक्षच केलेलं शदसतं. रार्म-सीता, लक्ष्र्मण-उशर्माला, भरत-र्मांडवी, 

शत्घु्न-श्रतुकीती यांची लग्नं झाली. सगळी जणं अयोध्येला परतली. कौतकुसोहळे 

सरुू झाले, संपले आशण रार्माच्या राज्याशभषेकाची तयारी सरुू झाली. 

 र्मंथरेच्या सततच्या सांगण्यावरुन कैकयीनं दशरथ राजाकडे भतूकाळात शदलेले 

दोन वर पणूा करण्याचा हट्ट केला आशण रार्माला वनवासात पाठवायच ं ठरलं. 

आनंदाचा र्माहोल द:ुखात बदलला. आदशा पतु्ाच्या संकेतानसुार रार्मान ेशपत्याची 

आज्ञा शशरसावंद्य र्मानली. आदशा पत्नीत्वाच्या संकेतानसुार सीतेनं रार्मासोबत 

वनवासात जायच ं ठरवलं आशण आदशा बंधतु्वाच्या संकेतानसुार लक्ष्र्मणानंही 

रार्मासोबत वनवासात जायचं शनशश्चत केलं. या शठकाणीच एकच शवचार र्मनात येतो, 

की बंधपु्रेर्म शकंवा बंधपु्रेर्माचा आदशा शनर्मााण करण्याच्या नादात इथं लक्ष्र्मण, 

आपल्याला एक नवपररणीत पत्नी आह ेआशण शतच्या प्रती आपलंही काही कताव्य 

आह ेह ेशवसरला. आता ह ेलक्ष्र्मण शवसरला, म्हणज ेलक्ष्र्मण स्वत: शवसरला नाही, 

तर बंधपू्रेर्माची आड आलं. शवशेष म्हणज ेरार्माचा सीतेसह आशण लक्ष्र्मणाला सोबत 

घेऊन वनवासात जाण्याचा प्रसंग. पण उर्मीला सहन करीत होती. उर्मीलेच्या 
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वाट्याला आलेली ही इतकी प्रचंड उपेक्षा ना लक्ष्र्मणाच्या लक्षात आली, ना 

रार्माच्या, ना सीतेच्या आशण ना कौसल्येच्या वा सशुर्मत्ेच्या. रार्म वनवासाला जाणार 

असं एकदा सर्मजल्यावर त्याच्यासोबत जाण्यासाठी सीतेनं रार्माशी केलेला संवाद, 

आपलं त्याच्यासोबत जाणं कसं संयकु्तीक आह,े ह े दाखशवणारं शतचं संभाषण 

कौशल्य, शतनं केलेला प्रचंड हट्ट, रार्माची आज्ञा पाळण्यासाठी शदलेला साफ नकार, 

क्वशचत रार्माची केलेली शनभात्साना, तो एकटा वनात गेला तर प्राणत्याग करण्याची 

शदलेली धर्मकी आशण त्यानंतर रार्मानं शतला सोबत नेण्यासाठी शदलेला होकार. या 

शठकाणीही एक प्रश् असा उभा राहतो की, प्रत्यक्षात राजकन्या नसतानाही ज्या 

आत्र्मशवश्वासाने सीता रार्माजवळ आपली बाज ूर्मांडते, तो आत्र्मशवश्वास प्रत्यक्ष 

पोटची पोर असनूही जनकाने उर्मीलेला शदला नव्हता का? अशी शकंा यावी इतपत 

उर्मीला लक्ष्र्मणान ेवनात जाण्याच्या प्रसंगाबद्दल र्मौन राखनू होती. एक वेळ र्मान्य 

की, रार्मासोबत आयषु्ट्यभर त्याचा पाठीराखा बंध ू म्हणनू राहण्याचा लक्ष्र्मणाचा 

शनश्चय होता आशण त्या शनश्चयाच्या पतूीसाठी त्यानं रार्मासोबत वनात जायचं ठरवल ं

आशण याबद्दल उर्मीलेला काही शवचारायची शकंवा सांगायचीही त्याला गरज वाटली 

नाही. पण उर्मीलेचं काय? आपल्या वैवाशहक आयषु्ट्यात एवढी र्मोठी उलथापालथ 

होत ेआह,े ह ेबघनूसदु्धा उर्मीलेनं त्याबद्दल चकार शब्द काढला नाही. सीता रार्माला 

जेव्हा आपल्याला वनात नेण्याबाबत वाद घालत होती, तेव्हा शतच्या तोंडी एक 

श्लोक आह-े पशतहना त ुया नारी न सा शक्ष्यशत जीशवतरु्म।् 

कार्म र्मेनं शवद्यं रार्म त्वया र्मर्म शनदशशात र्म ्।। (अयोध्याकाल, सगा - २९, श्लोक-

७) 
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 या श्लोकाचा अथा असा, की सीता श्रीरार्माला म्हणते- ह ेश्रीरार्मा आपल्या 

पतीशी शवयोग झाल्यावर कोणतीही पशतव्रता स्त्री जीशवत राहू शकत नाही, ही बाब 

आपणच र्माझ्या शनदशानास आणनू शदली आह.े र्मग आता या श्लोकाचा वदतो 

व्याघात असा सर्मजायचा का की पतीपासनू शवयोग झाल्यावरही जी स्त्री शजवंत राहते 

ती पशतव्रता नाही आशण हाच संकेत जर ग्राह्य धरला, तर उर्मीलेचं काय? ती पशतव्रता 

नव्हती? एखाद्या नवपररणीत वधनंु आपल्या तारुण्याची १४ वष ंपतीचा शवयोग 

सोसत शवरहात काढायची ही कल्पनेपेक्षाही भयंकर गोष्ट आह.े 

 लक्ष्र्मण रार्मासोबत वनात शनघाला तेव्हा 'र्मी पण तरु्मच्या सोबत येते' असा 

उशर्मालेनं हट्ट धरला नसेल? वाल्र्मीकींची प्रशतभा याबद्दल कोणतंच शवधान करत 

नाही. पण प्रक्षेपीत रार्मायणं असं सांगतं की उर्मीलेनं येण्याचा हट्ट केल्यावर लक्ष्र्मणानं 

शतला 'त ूसनेुच्या धर्मााच ेपालन करत, सास-ूसासऱयांची सेवा करत इथंच राहा' असं 

सांशगतलं आशण उर्मीला नाईलाजानं शतथंच राशहली. लक्ष्र्मणाचा शवरह सोसत आशण 

उपेक्षीत म्हणनू जगत राशहली. आदशा शवरशहणीचं जीवन व्यतीत करत राशहली. याला 

लक्ष्र्मणाच्या आदशा बंधतु्वाचा चर्मत्कार की उर्मीलेच्या उपेशक्षत नशशबाचा 

साक्षात्कार म्हणावा तेच कळत नाही.  

  

*********************************************** 
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 रार्मायणात रार्माला शवष्ट्णचूा सातवा अवतार र्मानला जातो, लक्ष्र्मणाला 

शेषाचा अवतार तसेच भरत.....जो चौदा वषापयंत संन्यास घेवनूच राज्य सांभाळल,ं 

तो सदुशान चक्राचा व शत्घु्न हा शंखाचा अवतार र्मानला जातो. परंत ूत्यांच्याबाबत 

सांगायचं झाल्यास त्यांना अवतारी परुुष सर्मजण्याऐवजी त्यांनी केलेल्या चांगल्या 

गोष्टीकडे पाहावे. 

 वनवासाची शशक्षा होताच रार्मानं सरुुवातीला तर्मसा नदी ओलांडली. त्यानंतर 

गंगा नदी. याच शठकाणी शरंगवेरपरू आह.े. शतथ े शनषादराज गहुाचे राज्य होत.े गंगा 

नदी ओलांडल्यावर शसंगरौरला आले. त्या शठकाणची नदी पार केल्यानंतर ते कुरई 

नावाच्या गावात थांबले. कुरईतनू प्रयागला म्हणज ेअलाहाबादला गेले. या शठकाणी 

गंगा यर्मनुाचे संगर्म होत.े त्यानंतर यर्मनुा पार करुन ते शचत्कुटला पोहोचले. याच 

शचत्कुटला रार्म भरत भेट झाली. पढंु ते सतना इथे अत्ी ऋषीच्या आश्रर्मात राशहल.े 

त्यानंतर ते र्मध्यप्रदशे व छत्तीसगडच्या जंगलात काही काळ राशहल.े या भागालाच 

दडंकारण्य म्हणत. इथे ते चौदा वषाापैकी दहा वषा राशहले. 

 दडंकारण्यातनू रार्म अर्मरकंटक व जबलपरूला गेले. याच शठकाणी सीताकंुड 

आह.े इथे सीता अंघोळ करीत होती असं म्हटलं जातं. ह ेशहर गोदावरी नदीकाठी 

आह.े पढेु याच भागात जटाय ूव रावणाचं यदु्ध झाल ंअसं म्हटलं जातं. त्या जटायचूे 

अवयव दडंकारण्यात पडले होत ेअसंही र्मानलं जातं. त्यानंतर ते अनेक सरोवरे पार 

करुन अगष्ट ऋषीच्या आश्रर्मात आले. जे नाशशकजवळ आह.े या शठकाणी अगष्ट 

र्मनुींनी काही शस्रेसदु्धा भेट शदली. नाशशकर्मध्य ेगोदावरी तटावर पाच वरक्ष आहते. 

याला पंचवटी दखेील म्हणतात. येथे रार्म लक्ष्र्मणान े खर दषुणला ठार केलं. 
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र्मारीचचाही वध याच आश्रर्माजवळ झाला. तसेच शरुपखंाचे नाक इथेच कटल ेअसं 

र्मानलं जातं. नाशशकापासनू छप्पन शकर्मी अंतरावर जटायचूं स्र्मारक आह.े याच 

भागात लक्ष्र्मणानं लक्ष्र्मण रेषा आखली होती. 

 आंध्रप्रदशेातील खम्र्मार्म शजल्ल्ह्यातील भद्राचलर्म येथे रावणान ेसीतेला पषु्ट्पक 

शवर्मानात बसवले. त्याला सीताहरण स्थळ असं नाव शदलं आह.े त्यानंतर तरंगभद्रा व 

कावेरी पार करुन रार्म सीतेच्या शोधाथा शनघाल.े त्यानंतर रार्म कबंध त्यांच्या 

भेटीसाठी ऋष्ट्यर्मकु पवातावर गेले. त्यानंतर पंपा नदीजवळ शबरीच्या आश्रर्मात गेले. 

हा प्रदशे केरळर्मध्य ेआह.ेपंपा नदीवर आता हपंी शहर वसले आह.े या हपंी शहराला 

पवुी शकशष्ट्कंधा म्हणत असत. त्यातच श्रीरार्म व लक्ष्र्मण ऋष्ट्यर्मकु पवातावर सगु्रीव व 

हनरु्मर्मानाची भेट घेण्यासाठी गेले. या शठकाणी एक नदी आह.े या नदीला चक्रतीथा 

म्हणतात. याच शठकाणावरुन वालीचा वध करुन रार्म लंकेकडे रवाना झाले. 

 पढेु अनेक वन े पार करुन रार्म सर्मदु्रशकनारी आले. या शठकाणावर म्हणजे 

ताशर्मळनाडूतील कोडीकरई येथे श्रीरार्मानं वानर सैन्याला एकत् केलं. या शठकाणाहून 

सर्मदु्र ओलांडण ेकठीण असल्याचे लक्षात येताच ते रार्मेश्वरर्मला आले. या शठकाणी 

सर्मदु्र शांत असल्याने सर्मदु्रावर पलु बांधणे शक्य होत.े त्यार्मळंु या शठकाणी 

असलेल्या धनषु्ट्यकोडीवरुन पलु बांधण्यास सरुुवात केली. या शठकाणाहून सर्मदु्राची 

खोली लहान असनू सर्मदु्राचा तळ शदसतो. 

 रावणाचा र्महाल हा श्रीलंकेच्या र्मध्यावर होता. नवुारा एलीया पवातापासनू 

नव्वद शकर्मी अंतरावर बांद्रवेलाजवळ र्मध्य श्रीलंकेतील उंच पवातार्मध्ये अनेक भयुारे 
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व गहुा आहते. याच शठकाणी रावण फाल, रावण गहुा, अशोक वाशटका, 

शवभाषणाचा र्महाल आह.े त्यातच सीतेला कैद केलेला कोब्रा हूड केव्ह नावाचा 

परीसर आह.े 

 रावणाच्या र्मरत्यनंूतर केलाशनया इथे शवभीषणाचा राज्यशभषेक झाला. याच 

शठकाणी असलेल्या केलनी नदीवर शवभीषणाचा र्महाल आह.े तसेच सीतेची 

अग्नीपरीक्षा रार्मानं शदवरंूुपौला इथे घेतली. ती जागा आताही अशस्तत्वात आह.े वर 

उल्लेखीत सवा स्थळे आजही अशस्तत्वात असनू त्या शठकाणी रार्मायणातील 

वेगवेगळे अवशेष आढळतात. यावरुन रार्म कालखंड अशस्तत्वात होता ह ेशसद्ध होते. 

म्हणनू रार्मायणाला थोतांड म्हणता येणे शक्य नाही. ह ं एक म्हण ू शकतो की 

रार्मकालखंडातील पात् ह ेअवतारी होत.े रार्म शवष्ट्णचूा सातवा अवतार होत ेह ेम्हणणे 

आपण आपल्या तकाानं खोटं ठरव ूशकतो. कारण आत्र्मा जन्र्म घेतो की नाही ते 

आपल्याला म्हणता येत नाही. तसेच आत्र्मा आह ेकी नाही तेही र्मानता येत नाही. 

तसेच आत्र्मा कोणीही पाशहलेला नाही. त्यार्मळंु रार्म, सीता, लक्ष्र्मण, भरत आशण 

शत्घु्नला अवतारी परुुष र्मान ूशकत नाही. खरं तर रार्म कालखंड हा संशोधनात्र्मक 

पद्धतीचा असनू पलु बांधण्याचं पशहलं संशोधन त्याच काळात झालं असं नक्कीच 

म्हणता येईल. त्यातच एकंदर सांगायचं झाल्यास त्या काळात झालेले नल व नील 

ह ेखरे संशोधक होत ेअसं म्हणायला काहीही हरकत नसावी.  

 रार्माला एक बशहणही होती. शतचं नाव शांता होतं. एकदा अंग दशेाचा राजा 

रोर्मपद व राणी वषीणी अयोध्येत आले. त्यांना र्मलुबाळ नव्हत.े त्यातच त्यांनी राजा 

दशरथाला शतला दत्तक दणे्याशवषयी शवनंती केली. त्यातच राजा दशरथाने शतला त्या 
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रोर्मपद राजाला दत्तक शदले. त्यांनी शतचा उत्तर्मप्रकारे सांभाळ केला. त्यातच जेव्हा 

दसु-यांदा सीता वनात गेली. तेव्हा त्याचा दोष रार्मावर लावनू शांता राग ेभरली होती. 

ह्या शांतेचं र्मंशदर शहर्माचल प्रदशेात कुल्लजूवळ आह.े म्हणतात की राजा रोर्मपदाची 

पत्नी र्महाराणी वषीनी ही दशरथ पत्नी र्महाराणी कौशल्याची बशहण होती. ते एकदा 

अयोध्येत आले. त्यांना पतु् नसल्यानं ते फार दःुखी वाटत होत.े त्यांचं दःुख 

पाहावल्या जात नव्हतं. त्यार्मळंु कौशल्यानं आपली र्मलुगी त्यांना दत्तक शदली. 

तसेच असेही म्हणतात की रार्म हा झोपेत असतांना अध्याा रात्ीच उठायचा. त्यानंतर 

तो खपु रडायचा. तो रडणं थांबवायचा नाही. त्यातच कौशल्या सशुर्मत्ेला म्हणायची, 

 "सशुर्मत्ा याला चपू कर. हा तझु्याच्यानंच चपू बसतो." 

 तेव्हा सशुर्मत्ा स्वतः रार्माला उचलनू घेवनू आपल्या सोबत न्यायची. आपल्या 

कुशीत झोपवायची. त्यातच रार्म अगदी चपु होवनू शांतपणे झोपी जायचा. 

 शांतेचा शववाह हा ऋष्ट्यशरंगशी झाला होता. त्याला श्ररंगी ऋषी म्हणत. ज्याने 

राजा दशरथाच्या पतु्प्राप्तीसाठी पतु्कार्मेष्टी यज्ञ करुन शदला होता. 

 श्ररंगी ऋषी हा शवभाण्डक ऋषीचा र्मलुगा होता. तसेच कश्यपाचा नात.ू त्याच्या 

र्माथ्यावर सींगासारखं उभार असल्यानं त्याला श्ररंगी नाव शदलं गेलं होतं. पढेु या 

ऋषीशी शांता शववाहबद्ध झाल्यानंतर शांता पढेु अंगदशेाची र्महाराणी बनली. 

 ऋषश्ररंग शवभाण्डक तथा स्वगाअप्सरा उवाशी यांचा पतु् होता. ऋषश्ररंगला जन्र्म 

दतेाच उवाशीचं परथ्वीवरील काया संपलं व ती स्वगाात गेली. या घटनेर्मळंु शवभाण्डक 

एवढे भडकले की ते स्री जातीशी घरणा करु लागले. त्यातच आपल्या र्मलुावर 
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कोणत्याही स्रीची सावली पडू नय,े यासाठी ते जप ूलागले. त्यातच ते त्यासाठी 

आपल्या र्मलुाचं पालनपोषण अरण्यात करु लागले. 

 ते अरण्य अंगदशेाला लागनू होतं. त्यातच ते तपही करु लागले. त्या तपाच्या 

सार्मथ्याानेच की काय, अंगदशेात कोरडा दषु्ट्काळ पडला. पाऊस येईना. त्यातच त्यानं 

आपल्या दशेातील राजज्योतीषांना त्याबद्दल शवचारलं. तेव्हा र्माशहत झालं की 

त्यासाठी ऋष्ट्यश्ररंगला आपल्या दशेात आणावं लागेल. त्याशशवाय हा दषु्ट्काळ नष्ट 

करता येणार नाही. त्यातच अंगदशेाचा राजा रोर्मपद याने दवेदास्यांची र्मदत घेतली. 

 रोर्मपद राजा तसेच वषीनीच्या शवनंतीवरुन ऋष्ट्यश्ररंग र्मनुी अंगदशेला आले. 

त्यांचं या दशेात भव्यशदव्य स्वागतही झालं. त्यातच खशु होवनू तसेच शवभाण्डकच्या 

क्रोधावर शवजय शर्मळशवण्यासाठी राजा रोर्मपद यान ेताबडतोब आपली र्मलुगी शांता 

ऋष्ट्यश्ररंगला सोपवली व त्याचेशी शववाह लावनू शदला. शतचाच शाप राजा दशरथाला 

लागला व त्यालाही बरेच शदवस झाले पतु् प्राप्ती झाली नाही. 

  

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

  

 रार्म एक व्यक्ती होता. त्यानं चांगलं कार्म केलं. त्यातच जी र्मंडळी सार्मान्य 

लोकांना त्ास दते होती. अशांचा बंदोबस्त लावला. कालांतरानं काही लोकांनी 

रार्माला दवे र्मानलं. जरी तो एक व्यक्ती असला तरी, त्यार्मळंुच त्यांच ंर्माणसूपण 

संपलं. त्यातच काही लोकांनी रार्मालाही दषुणे लावणं सरुु केलं नव्ह ेतर रार्मायण 
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घडलंच नाही, ते थोतांड आह ेअसंही र्मानलं. र्मळुात रार्माला कोणी जरी पाशहल ं

नसेल तरी रार्म या भरु्मीवर झाला नाही असं म्हणता येत नाही. तो झाला. त्याच ं

अशस्तत्वही आह.े पण जो र्मानत असेल त्यांच्यासाठी. र्मळुात रार्म झाला. रार्मायणंही 

घडलं. ह ेशनशवावाद सत्य आह.े ज्यांना तसं ठरवायचे र्मानायचे नसेल तर नका र्मान.ू 

तसेच रार्मानं अर्मकु केलं, तर्मकु केलं असं म्हणण्याऐवजी आपण काय करतो ते 

पाहावं. कारण एक बोट दसु-यांना दाखवणं सोपं आह.े र्मात् चार बोटं आपल्याकडं 

असतात ते कोणीही पाहात नाही. म्हणनू र्मला म्हणावेसे वाटते की रार्माला शनदान 

एक दवे म्हणनू नाही तर एक व्यक्ती म्हणनू पाहाव.े त्यावेळी रार्माकडून घडल्याही 

असतील काही गोष्टी वाईट. परंत ूत्या घटना त्या काळानसुार बरोबर होत्या. वाईट 

नव्हत्याच. हहेी त्या काळानसुार सत्य आह.े तसंच उर्मीला बाबत सांगायच ंझाल्यास 

उर्मीलाचा त्याग वाखाणण्याजोगा होता. ती उपेक्षीत राशहली वचास्वाच्या 

शलखानातनू. कारण या वचास्वानं रार्मकालखंडातील बाकी सवा पात्ांना र्मोठं केलं. 

पण उर्मीलेला तसंच ठेवल ंगेलं. शवशेष म्हणज ेउर्मीला होती म्हणनू अयोध्येच ंवैभव 

अबाधीत राशहल.ं तसेच रार्म सीतासह अयोध्येत शदवाळी साजरी करु शकला. ह े

शचरकाल अबाधीत सत्य आह.े आज उर्मीला जगात नसली तरी शतचा त्याग जगात 

आह.े लोकांना कालांतराने कळेल की उर्मीला जर नसती तर ना रार्म असता ना सीता 

असती, ना लक्ष्र्मण असता ना रार्माला कोणी शवचारणारे असते. खरं तर उर्मीलेर्मळंुच 

लंकेवर शवजय शर्मळवता आला ह ेकोणालाही शवसरता येत नाही. उर्मीलेचा त्याग हा 

कोणीही शवसरून जाव ूनय.े 
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 उर्मीलेला नागदवेीचा अवतार र्मानण्यात येते. उर्मीला लक्ष्र्मणाच्या चौदा 

वषााच्या वनवासात एक शदवा अयोध्येतील राजवाड्यातील दवेासर्मोर लावायची. 

तसेच पशहल्याही शदव्याला शवझ ूद्यायची नाही. असा शदवा शतनं अखंड चौदा वषा 

लावला होता. 

 आज रार्म वनवासातनू अयोध्येत आला होता. सारी प्रजा आनंदात होती. 

 वनवास पणूातः सर्माप्त झाला असला तरी काही लोकांच्या तक्रारीवरुन रार्मानं 

पनु्हा सीतेला वनवास शदला. त्यात त्या भयाण वनात सीता वाल्र्मीकी ऋषीच्या 

आश्रर्मात राशहली. शतनं लव व कुश अशा गोंडस बालकांना जन्र्म शदला होता. 

 उर्मीला र्मात् राजर्महालात राशहली. शतनंही दोन र्मलुांना जन्र्म शदला. एकाचं नाव 

अंगद व दसु-याचं नाव चंद्रकेत ूहोतं. र्मांडवीलाही दोन पतु् झालेत तक्ष आशण पषु्ट्कर 

तसेच श्रतुशकतीलाही दोन पतु् झाले. त्यांच ंनाव शत्घुती आशण सबुाहू होतं. त्यांना 

शवशदशाचं राज्य शर्मळालं. लक्ष्र्मण आशण उर्मीलाच्या र्मलुांनी अंगदीयापरुी व 

चंद्रकांतापरुी राज्य वसवलं. तसेच कुशनेाे कुशावती व लवने शरावती. तर तक्षने 

तक्षशशला व पषु्ट्करने पषु्ट्कर शहर वसवल.ं 

 अयोध्या नगरीची स्थापना इक्वांशनंू केली होती. हा इकं्वांश ूर्मनचूा पतु् होता. 

ज्यानं र्मनसु्र्मरती शलशहली होती. जैन धर्माातील चोवीस शतथाकारापैकी आशदनाथ ह े

अयोध्यलेाच जन्र्मास आले. राज्य करण्यासाठी अयोध्येचे पाच भाग पाडण्यात 

आले. पवुा कोसल, दशक्षण कोसल, उत्तर कोसल, पशश्चर्म कोसल व र्मध्य कोसल. 
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 आज उर्मीला म्हातारी होत चालली होती. शतला र्मागील शदवसाच्या आठवणी 

आठवायच्या. शतला बरं वाटायचं नाही. त्यातच ती शतची बशहण सीताही 

आठवायची. 

 सीता परथ्वीत सार्मावनू गेली होती. शतला बरेच शदवस झाले होत.े त्यातच 

उर्मीलाला शतच्या बशहणीवरील आपबीती आठवत होती.  

 सीतेवरील आपबीती जेव्हा शतला आठवायची, तेव्हा ती व्यथीत व्हायची. 

त्यातच शतला वाटायचं की आपलंही अशस्तत्व संपावं. 

 ते लक्ष्र्मणानं सांगीतलेले वनवासाचे प्रसंग. त्यातच सीता र्माईला पनु्हा वनवास 

दते असतांना लक्ष्र्मणानं पनु्हा तो प्रसंग उर्मीलासर्मोर कथन केला होता. लक्ष्र्मणाचा 

र्मोठा भाऊ रार्मानं लोकांच्या म्हणण्यानसुार सीतेला परत वनवासात पाठवल ंहोतं. 

त्याची जबाबदारीही लक्ष्र्मणाला सोपवली होती. तेव्हा सीतेला वनात सोडायची 

इच्छा लक्ष्र्मणाची नव्हती. पण बंधआूज्ञा........अत्यंत धीरगंभीरतेनं व वेदनेनं त्यानं 

सीतेला वनात सोडलं. त्यातच शतला स्वतःची काळजी घ्यायला लावली. यात 

सीतेचे हालहाल झाले असेल, असंही उर्मीलेला वाटलं. त्यातच सीता परथ्वीत 

सार्मावली गेल्यानं ती शदवसेंशदवस व्यथीत होत राशहली. अशातच शतची कांतीही 

त्याच काळजीनं सकुत गेली व एक शदवस शतनं खाणंशपणं सोडलं. 

 शतच्या खाण्याशपण्याची काळजी अख्ख्या अयोध्येला लागली. राजवैद्य 

उपचार करु लागले. पण उर्मीला प्रशतसाद दईेना. त्यातच एक शदवस उर्मीला जगाचा 

शनरोप घेवनू चालती झाली. त्यानंतर शतची सास ूकौशल्या. त्यानंतर लक्ष्र्मण अशतशय 
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दःुखात राहात असे. त्याला करर्मत नव्हत.े त्यातच हळूहळू शतच्या पाठोपाठच 

र्मांडवी व श्रतुशकतीही.  

 आता अयोध्येतील राजघराण्यात र्मशहला नव्हत्या. सवा रार्म वंशजांच ेशववाह 

झाले होत.े त्यातच भरत लक्ष्र्मण व शत्घू्नच्या पत्नीही इहलोकात गेल्या होत्या. 

सीतार्माई तर केव्हाच परथ्वीत सार्मावनू गेली होती. त्यातच उरलेल्या रार्म, लक्ष्र्मण, 

भरत व शत्घु्ननांना करर्मत नव्हतं. राजपरीवारातील त्यांच्या र्माताही जीवंत नव्हत्या.  

 लक्ष्र्मणाला उर्मीलेची आठवण येत होती. अशातच काळ आला. तो रार्माला 

म्हणाला, 

 "र्मला तझु्याशी बोलायचं आह.े जरा वेळ दशेील का?" 

 रार्मानं होकार शदला. तसा काळ म्हणाला, 

 "र्मला कोणाचाही व्यत्यय नको. ज्या कोणानं आपल्याला व्यत्यय केल्यास 

त्याला दडं म्हणनू र्मरत्यदुडं द्यावा लागेल. जर ही अट र्मंजरू असेल तर र्मी चचेला 

तयार आह.े" 

 रार्मानं शवचार केला व तो त्या काळाची ती अट र्मान्य करण्यास तयार झाला. 

तशी चचाा सरुु झाली. त्याचवेळी रार्माच्या सवाात शवश्वास ूअसलेला लक्ष्र्मण पहारा 

दते होता. एवढ्यात र्महषी दवुाास अयोध्येत दाखल झाल.े त्यावेळी रार्माचा सवाात 

शवश्वास ूअसलेला लक्ष्र्मण पहारा दते असलेला र्महषी दवुाासानं पाशहलं. त्यातच त्यानं 

लक्ष्र्मणाला म्हटलं की त्याला प्रभ ूश्रीरार्माला याचक्षणी भेटायचं आह.े 
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 दवुाास ऋषी शशघ्रकोपी होते. त्यांना नकार दणें तेवढं सोप ं नव्हतं. त्यातच 

र्मरत्यदुडंाची अट लक्ष्र्मणाला र्माशहत होती. पण लक्ष्र्मण कताव्यपरायण होता. त्यातच 

लक्ष्र्मणानं ओळखलं की दवुाासाला नकार दणें म्हणजे राज्यावर संकट आणणं होय. 

तेव्हा आपल्याला र्मरत्य ूआला तरी चालेल. परंत ूआपण राज्यावर संकट येव ूद्यायच ं

नाही. शेवटी लक्ष्र्मण आत गेला. त्यातच काळाला बोलतांना व्यत्यय शनर्मााण झाला. 

त्यातच काळानं म्हटलं, 

 "वचनानसुार रार्मा राजधर्मााचं पालन कर. त ूलक्ष्र्मणाला र्मरत्यदुडं द.े" 

 लक्ष्र्मण रार्माचा अशत शप्रय अनजु. पण आता उपाय नव्हता. त्याला र्मरत्यदुडं 

दणें भागच होतं. कारण तसं करणं म्हणजे राजधर्मााचं पालन करणं होतं. शेवटी 

नाईलाजानं रार्मानं आपल्या ह्ररदयावर एक धैयााचा दगड ठेवला व तो शनणाय द्यायला 

तयार झाला. म्हणाला, 

 "लक्ष्र्मणा, त ू राजधर्मााचं पालन केलं नाही. तेव्हा तलूा र्मरत्यदुडं दणे्यात येत 

आह.े उद्या पहाटेला तलुा शरयरू्मध्ये बडूुन र्मरावं लागेल." 

 ठरल्याप्रर्माणं दसुरा शदवस उजळला. तशी पहाट झाली व जड अंतःकरणानं 

रार्मानं लक्ष्र्मणाला परुता शनरोप शदला व लक्ष्र्मण क्षणातच शरयचू्या जलात सर्माशधष्ठ 

झाला. 

 लक्ष्र्मण र्मरुन गेला होता. भरत आशण शत्घु्न जीवंत होते. ते आपआपले राज्य 

सांभाळून होते. ते भेटीसाठी रार्माकडे येत. हालहवाल शवचारुन जात. परंत ूजवळ 

राहात नसत. 
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 ते हालहवाल शवचारुन जात. रार्माला जपत असत अगदी तळहातासारख.ं 

तरीही रार्माला करर्मत नस.े त्याला सीता आशण लक्ष्र्मणाची आठवण येत असे. 

त्यातच उर्मीलेचा त्याग आठवत असे. त्यातच त्यानं ठरवलं आपण सवांना र्मरत्यदुडं 

द्यायचा अथाात आपला या भरु्मीवरचा अवतार संपवायला लावायचा आशण कोणी 

संपवीत नसेल तर आपणच आपला अवतार संपवायचा. आपण शरयरू्मध्ये कायर्मची 

बडुी र्मारायची आशण या संसारचक्रातनू स्वतःला र्मकु्त करवनू घ्यायच.ं 

 तसा रार्मानं र्मरत्यचूा शदवस ठरवला. त्यातच तो शदवस उजळला. रार्मानं ती 

सचुना पणूा राज्यभर पसरवली. तसे ते सवाजण रार्मासोबत शरय ूतटावर आले.  

 शरय ूतटावर येताच रार्मानं पजुाशवधी उरकवला व शरयलूा नर्मन करीत म्हटलं, 

 "ह े शरय,ू र्मला तझु्या कुशीत सार्मावनू घे. तसेच र्माझ्या हातनू काही 

नजरचकुीनं चकुा झाल्या असतील कदाशचत. त्याही र्माफ कर. तसेच जे जे 

र्माझ्यासोबत येतील, त्यांच्याही चकुा क्षर्मा कर." 

 असं म्हणत तो शरयतू उतरला. त्यानं घट्ट डोळे लावले. तसा हात जोडून एक 

एक पाऊल तो पढेु टाकू लागला. त्यातच ते पाणी कर्मरेपयंत आलं. पढंु गळ्यापयंत 

आशण आता पणूा डोकं........ अशातच श्वास गदुर्मरला गेला. त्यातच रार्म शरयरू्मध्ये 

सर्माशधष्ठ झाला. त्याचबरोबर भरत आशण शत्घु्नही. तसेच इतर अयोध्येतील 

प्रजाननही.  

 आज रार्म जगात नव्हता. पण त्यानं इतरांना शदलेले र्मरत्यदुडं आजही आठवत 

होत.े ताडका, बाली, कंुभकणा, रावण आशण शेकडो राक्षसांना शदलेले र्मरत्यदुडं. तसेच 
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लक्ष्र्मण ाालाही शदलेला र्मरत्यदुडं आठवत होता. त्यातच आठवत होत ेसीतेचे 

परथ्वीर्मध्ये झालेले सर्मायोजन. फक्त उर्मीला,, र्मांडवी श्रतुशकतीचा व शत्घु्नचा 

लोकांना शवसर पडला होता. परंत ू तोही काळाच्या ओघात आठवत होता 

र्मरत्यदूडंाच्याच रुपानं. ते र्मरत्यदुडं नव्हत ेतर र्मरत्य ूआशण दडं होत.े प्रत्येकवेळी रार्मानं 

र्मरत्यसूाठी वेगवेगळे र्मापदडं वापरले होत.े 

  

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

  

 उर्मीला एक अयोध्येतील सेवाकती होती नव्हतेर ती राज्यभक्त. राज्य 

वाचशवण्यासाठी शतनं आपल्या स्वसखुाचा त्याग केला होता. वाटल्यास ती वनात 

सीता आशण रार्म लक्ष्र्मणासोबत जाव ूशकली असती. परंत ू शतला वाटत होतं की 

राज्यातील र्माता कौशल्या व र्माता सशुर्मत्ा ह्या आपल्या जाण्यासोबत अकालीच 

शनधन पावतील. याच परीर्मषाानं ती राज्यातच राशहली. कोणी शतला कैकेयीची 

जोडीदार सर्मजत असत. शहनवत असत. परंत ू त्याची शतनं तर्मा बाळगली नाही. 

लवलेशही केला नाही. बाऊही केला नाही.  

 आज उर्मीला जगात नव्हती. शतला काळ शवसरला होता. परंत ूकाळानं पनु्हा 

रार्मकालखंडाचं परीक्षण केलं व उर्मीलेला सीतेसोबतच र्महान ठरवलं. रार्मानंा ं

केलेली पतीव्रतेची व्याख्या फोल ठरवली. त्यातच जगानं उर्मीलेलाही पतीव्रता 

ठरवलं. ती होती म्हणनू रावण यदु्ध शजंकता आलं. ती जर नसती तर रावण यदु्ध 
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शजंकताच आलं नसतं. आज ती जगात जरी नसली तरी शतनं केलेला तारुण्याचा 

त्याग शवसरता येत नाही. आजही ती जगाच्या इशतहासात अगदी ठार्मपणे उभी आह े

आशण जगाला संदशे दते आह ेकी पतीव्रता स्रीचं खरं दवैत सासच असतं. र्माहरे 

नाही. र्मग शकतीही संकट आले तरी. आजची उर्मीला जर राशहली असती तर जसं 

रार्म कालखंडात घडल.ं तसं जर घडलं असतं तर त्या सासरच्याच लोकांना सोडून 

गेली असती. कायर्मची. चौदा वषा वाट पाहात बसली नसती आतरूतेने लक्ष्र्मण 

येण्याची. तसेच सासचू्या सेवेसाठी शदवसरात राबली नसती पती नसतांनाही. रार्म 

कालखंडातील उर्मीला खरंच र्महान होती. कारण त्याच उर्मीलेनं जोडीदार नसतांनाही 

सासरची साथ सोडली नव्हती. हाच बोध रार्मकालखंडातनू आज घेण्यासारखा आह.े 

दसुरा कोणताच नाही. अगदी उर्मीलेला शतचा हवार्मानबदल व्हावा म्हणनू शतचे 

र्मायबापही न्यायला आले होते काही शदवसासाठी. पण तरीही ती गेली नाही. तसंच 

यात र्मांडवीचाही त्याग वाखाणण्याजोगा आह.े र्मांडवीनंही पती नजरेसर्मोर 

असतांनाही चौदा वषाापयंत वासनेची इच्छा जतवली नाही. ती राजर्महालात अवश्य 

राशहली. शतनं भरताला र्मदत अवश्य केली. परंत ूभरताच्या आज्ञेतच ती वागली. 

शतनंही वासनेसाठी वा पतु्प्राप्तीसाठी भरतासर्मोर आग्रह धरला नाही. 

 आज र्मांडवी संपली, उर्मीला संपली. संपली श्रतुशकती आशण शत्घु्नही आशण 

संपला रार्म अन ् सीताही. पण त्यांचं काया अगदी अशस्तत्वात आह.े जे काया 

संपशवण्याचा काही लोकं शवचार करतात. सीता व रार्म झालाच नाही म्हणतात. ते 

थोतांड आह ेअसं र्मानतात. पण या रार्मावर व रार्मकथेवर ताशेरे उडशवण्याऐवजी या 
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कथेकडे एक बोध म्हणनू पाहावं व त्यापासनू केवळ आशण केवळ बोध घ्यावा. 

त्यातील वाईट गोष्ट त्याज्य ठरवनू एवढंच र्माझ ंसांगणं आह.े 

***********सर्माप्त***********  
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*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशशत छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा 

 *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

 *कथासंग्रि* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची 

राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

 *लेखसंग्रि* 

१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व 

४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना 

 *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

 *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध 

ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक 

कराल ते पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shanta_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyavasthecha_bali_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf


उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

126 
 

ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे अठरावे पुस्तक.  

 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ उपजीशवका नाही 

तर जीशवकाही आह.े सर्माजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसरावे व सर्माज र्मनाने 

बळकट व्हावा, त्यातही र्मलुींनी शशकावे व त्यांच्या आत्र्मशनभारतेने सर्माजाला 

अशधक बळकटी यावी ह े त्यांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते सर्माजातील 

दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके सर्माजात जास्त 

वाचली जावीत असे त्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह ेत्या दृष्टीने त्यांन योग्य वाटते. 

त्यांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही शवशवध प्रकाशकांनी प्रकाशशत केली आहते 

व त्यांच्या पसु्तकांना र्मागणी आह.े पण तरीही ते आपली पसु्तके ई साशहत्यच्या 

वाचकांना शवनार्मलू्य दतेात.  

अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे 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 शदनानाथ र्मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ू

गणपलुे(९पसु्तके), डॉ. र्मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी 

पासेबंद(१२), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. शस्र्मता दार्मले(८), डॉ. शनतीन र्मोरे (३३), 
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अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस आल्र्मेडा(२), र्मधकुर सोनावणे(१२), अनंत 

पावसकर(४), र्मध ूशशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंडांचे र्महाभारत), श्री. 

शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथा), र्मोहन र्मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता 

जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), शवनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नंशदनी दशेर्मखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. वरषाली जोशी(२६), डॉ. 

शनर्मालकुर्मार फडकुले (१९), CA पनुर्म संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर (११), 

अंकुश शशंगाडे(१८), आनंद दशेपांडे(३), नीशलर्मा कुलकणी (२), अनाशर्मका 

बोरकर (३), अरुण फडके(४) स्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण 

शव. दशेपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्र्मण भोळे, अरंुधती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(८), जगशदश खांदवेाले(५) पंकज कोटलवार(४) डॉ. सरुुची नाईक (३) 

डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकडे(४), श्यार्म कुलकणी, शकशोर कुलकणी, 

रार्मदास खरे, अतलु दशेपांडे, लक्ष्र्मण 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 फडकर्ील 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.े  
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आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


