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णनवेदन
भास्करराव ववठोजीराव जाधव (१८६७–१९५०) हे सत्यशोधक व ब्राह्यणेतर चळवळीचे एक

अग्रगण्य नेते होते. ववद्यालयीन तसेच ववद्यापीठीय परीक्षार्ध्ये त्याची कोणाच्याही नजरे त भरावे असे यश
वर्ळववल्याने कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू छत्रपतींनी त्याांची १८९५ र्ध्ये प्रथर् र्हसूल खात्यात नेर्णूक
केली. त्यानांतर १९२१ सालापयंत ववववध अवधकार पदे भूर्षवून ते वनवृत्त िंाले आवण त्याांनी वनवडणुकीच्या

राजकारणात उडी घेतली. र्ुांबई कायदे र्ांडळाचे तसेच र्ध्यवती कायदे र्ांडळाचे सभासद म्हणून कार्

करताना आवण काही काळ र्ांत्रीपद भूर्षववतानाही त्याांचा व्यासांग सुरुच होता भास्कररावाांचा झपड हा
ज्ञानोपासकाचा होता वेदासकट सवु र्हत्वाच्या सांस्कृत ग्रांथाचे त्याांनी सूक्ष्र् पवरशीलन केले असल्याने

आवण बुविप्रार्ाण्यवादी वचवकत्सक दृष्टीकोणातून त्याांनी आपल्या सास्कृवतक वारशाचा अभ्यास केला
असल्याने त्याांची त्यासांबध
ां ीची र्ते खळबळ र्ाजवीत असत.

रार्ायण व र्हाभारत या काव्य ग्रांथाांना भारताच्या साांस्कृवतक सांवचतार्ध्ये अनन्यसाधारण स्थान

लाभले आहे . त्यातील व्यक्तीरे खाांनी कोट्यवधी र्ाणसाच्या र्नावर इतकी र्ोवहनी घातली आहे की त्याांच्या

दृष्टीने रार् झकवा कृष्ण या केवळ ऐवतहावसक व्यक्ती रावहले ल्या नसून ती श्रिास्थाने बनली आहे त.

सवुसार्ान्य भारतीय त्याांना अवतारी पुरुर्ष र्ानतो आवण त्याांच्या र्ूतीची पूजा करतो. इांग्रजी राजवटीत
पाश्चात्य पांवडताांनी रार्ायण व र्हाभारत हे ग्रांथ होर्रच्या इवलयड व ऑवडसीवरून रुपाांतवरत केले असावेत
असे प्रवतपादन करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा न्यायर्ूती काशीनाथ त्र्यांबक तेलांगानी त्याचे सप्रर्ाण खांडन

केले . तरीही रार्ायणाचे र्ूळ इवजप्तर्ध्ये असल्याचे र्त र्ल्लावद वेंकटरत्नर् याांच्यासारखे ववद्वान पुढील
काळातही व्यक्त करीत असताना वदसतात. रार्ायणासांबध
ां ी पांवडताांर्ध्ये चालले ल्या या वादात १९३४ ते

१९३६ या काळात भास्करराव जाधवही वहरीरीने उतरले . रार्ायणासांबध
ां ी भास्कररावाांनी त्या काळात

“ज्ञानर्ांवदर”, “र्हाराष्र शारदा” या वनयतकावलकाांर्ध्ये ले ख वलहू न टीकेचे र्ोहोळ उठवले होते.
“रार्ायणावर नवा प्रकाश” या पुस्तकात त्याचे हे ले ख एकवत्रत करण्यात आले आहे त.

र्ाचु, १९८४ र्ध्ये र्हाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती र्ांडळाने भास्कररावाांच्या या ग्रांथाचे

पुनुर्ुद्रण करण्याचा वनणुय घेतला. रार्ायणासांबध
ां ी भास्कररावाांनी व्यक्त केले ली र्ते पन्नास वर्षापूवी
वजतकी वववाद्य ठरली वततकीच ती आजही ठरण्याची शक्यता आहे . र्हाराष्र शासनाच्या वशक्षणखात्याच्या
अखत्यारात येणाऱ्या र्हाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती र्ांडळाने भास्करराव जाधवाांच्या या गाजले ल्या

ग्रांथाचे पुनर्ुुद्रण करण्याचे ठरवले याचा अथु भास्कररावाांची र्ते र्ांडळास, वशक्षण खात्यास झकवा र्हाराष्र
शासनास र्ान्य आहे त असा करणे योग्य होणार नाही. शासनातफे प्रकावशत केल्या जाणाऱ्या ग्रांथातील
ओळीन् ओळीशी शासन सहर्त असते झकवा ते शासनाचे र्त असते असे सर्जणे चुकीचे ठरे ल.
य. णद. फडके
र्ुांबई :
८ जानेवारी, १९९१

अध्यक्ष,
र्हाराष्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती र्ांडळ
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पणहल्या आवृत्तीिे णनवेदन
श्री. भास्करराव ववठोजीराव जाधव याांच्या पवहल्या पुण्यवतथीला “रार्ायणावर नवा प्रकाश” हा त्याांच्या
वाल्र्ीकी रार्ायणावरील सांशोधनात्र्क ले खाांचा सांग्रह वाचकाांच्या हाती दे ताना आम्हास अत्यांत आनांद
होत आहे . श्री भास्करराव जाधव याांच्या दु ुःखद वनधनानांतर र्हाराष्रातील बऱ्याच ववचारवांत र्डळींकडू न

त्याांच्या ले खाांचा सांग्रह प्रवसि करण्याबद्दल जाहीरपणे व वैयक्क्तकरीत्या आम्हास ववनांती करण्यात आली.
चाहत्या र्ांडळींच्या सवदच्छे नुसार अशा ले खसांग्रहाच्या प्रकाशनाच्या खचाची जबाबदारी श्री. भास्करराव
जाधव याांच्या सुपुत्राांनी र्ोठ्या आनांदाने स्वीकारली.

श्री. भास्करराव जाधव याांचे ववववध ववर्षयाांवरचे ले ख सुर्ारे २०–२५ वर्षांच्या कालात वनरवनराळ्या

वनयतकावलकाांतून प्रवसि होऊन गेले होते. त्यापैकी काही वनयतकावलकाचे प्रकाशन सध्या बांद आहे .

प्रवसि होऊन गेलेल्या ले खाांची कात्रणे सांग्रही नव्हती. अशा पवरक्स्थतात ले ख गोळा करण्याचे कायु
अवघड होते. ववववध ववर्षयाांवरचे ले ख बऱ्याच र्ांडळींच्या साहाय्याने गोळा िंाले . त्यातून एका स्वतांत्र
ववर्षयावरचे ले ख वनवडू न “रार्ायणावर नवा प्रकाश” हा ग्रांथ प्रवसि करण्यात येत आहे .

श्री. भास्करराव जाधव बुविप्रार्ाण्यवादी होते. तसेच त्याांना दे व आवण भक्त याप्रर्ाणेच इतर कोणत्याही

बाबतीत र्ध्यस्थाची जरूरी वाटत नसे. यार्ुळे प्रस्तुत ले खसांग्रहाचे र्हत्त्व आम्ही प्रवतपादन न करता
वाचकाांनी बुिीच्या कसोटीनेच या सांग्रहातील ले खाांववर्षयी स्वतांत्रपणे र्ते बनवावीत असे आम्हास वाटते.

श्री. भास्करराव जाधव याांचे जीवन सवुदृष्टीने चावरत्र्यसांपन्न व शीलसांपन्न असे एखाद्या तपस्व्यासारखे होते

याची जाणीव त्याच्या वनकटवतीयाांखेरीज इतर कोणासही असणे शक्य नव्हते. म्हणून ते साराांशरूपाने या
ले खसांग्रहाच्या प्रारांभी दे ण्यात येत आहे .

रार्ायण व इतर ववर्षयाांवरील बरे च ले ख “ज्ञानर्ांवदर” र्ावसकातून प्रवसि िंाले होते या र्ावसकाच्या जुन्या
फाईली दै वनक “पुढारी” चे सांपादक श्री. गणपतराव जाधव याांनी वर्ळवून वदल्याबद्दल व त्याां याना

ले खसांग्रहाच्या प्रकाशनाच्या सुरुवातीपासून वनरवनराळ्या प्रकारे र्ागुदशुन व साहाय्य केल्याबद्दल आम्ही
त्याांचे आभारी आहोत. श्री. भास्करराव जाधव याांचे ले ख प्रवसि िंाले ल्या जुन्या र्ावसकाांचे अांक शोधून
काढणे, ते ले ख उतरून घेणे, जीवनवृत्ताची र्ावहती गोळा करणे हे कार् वजतके वजकीरीचे वततकेच

अवघड होते. ही जबाबदारी श्री. गोझवदराव वव. जाधव, श्री. बापूसाहे ब भा. जाधव व श्री. आप्पासाहे ब भा.
जाधव याांनी आपल्या वनरवनराळ्या व्यवसायाांतून वेळ काढू न, जर पार पाडली नसती तर हा सांग्रह श्री.

भास्करराव जाधव याांच्या पवहल्या पुण्यवतथीला वाचकाांच्या हाती दे णे अशक्य िंाले असते . हे कायु त्याांनी
कृतज्ञताबुिीने जरी केले असले तरी त्याांच्या पवरश्रर्ाचे र्हत्त्व कर्ी होत नाही.

या ले खसांग्रहाच्या प्रकाशनाच्या कार्ी ज्या र्ांडळींनी आपुलकीने साहाय्य केले त्याांचा उल्लेख करणे

जरूरीचे आहे . र्ुांबईचे श्री. र. गो. सरदे साई, श्री. श्री. रा. वटकेकर, श्री. अनांत हवर गद्रे , र्ुांबई र्राठी ग्रांथ
सांग्रहालयाचे व्यवस्थापक, श्री. जी. एस्. सबनीस (कोल्हापूर बँक, र्ुांबई शाखा), श्री. पु. श्री. काळे

(आर्टटस्ट) व श्री. बाबूराव र्ालपेकर, ‘दीनवर्त्र’ कार श्री. र्ुकुांदराव पाटील, कोल्हापूरचे श्री. वव. स.
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खाांडेकर, भाई र्ाधवराव बागल, डॉ. पा. सी. पाटील, श्री. वदनकर. द. पाटील या र्ांडळींनी जे हरप्रकारे

साहाय्य केले त्याबद्दल आम्ही त्याांचे आभारी आहोत. तसेच “ज्ञानर्वदर”, “र्हाराष्र शारदा”,

‘वकलोस्कर”, “स्त्री” व “र्नोहर” या र्ावसकाांच्या सांपादकाांनी व सांबवां धत र्डळींनी ले ख पुनर्ुुवद्रत
करण्यास परवानगी वदल्याबद्दल त्याांचेही आम्ही आभारी राहोत. आर्चे वर्त्र श्री. सी. गो. सरदे साई याांनी

श्री. भास्करराव जाधव याांच्या जीवनवृत्ताची सजावट, ले खसांग्रहाची प्रुफे तपासणे या बाबतीत जे साहाय्य

केले त्याबद्दल आम्ही त्याचेही आभारी आहोत. श्रीज्ञानेश्वर प्रेसचे र्ालक श्री. भाऊसाहे ब सहस्त्रबुिे याांनी
पुस्तकछपाई व बाांधणी सुबक व र्ुदतीत करून वदल्याबद्दल त्याांचे आभार र्ानण उवचत होईल.

“रार्ायणावर नवा प्रकाश” या ले खसांग्रहाच्या वाचकवगाकडू न होणाऱ्या स्वागतावरच श्री. भास्करराव

जाधव याांच्या इतर ले खाांचे प्रवसिीकरण अवलां बून आहे , एवढे च वनवेदून श्री. भास्करराव जाधव याांच्या
सुशील पत्नी व त्याचे सुपुत्र याांच्या वतीने श्री. भास्करराव जाधव याांच्या पवहल्या पुण्यवतथीला हा ले खसांग्रह
आदरपूणु भावाने सुहृद वाचकाांपुढे आम्ही सादर करतो.
कोल्हापूर

णस. रा. तावडे

ता. २६ जून, १९५१

केशवराव आ. भोंसले
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१ रामायिापासून कहदु स्थानने णिरणवले ला धडा
रार्ायण व र्हाभारत हे आयांचे र्ोठे आवडते इवतहास आहे त याांत जसे वलवहले आहे तसे घडू न

आले , असे पुष्कळ लोक र्ानतात. भारती युिापूवी रार् होऊन गेला, अशी सर्जूत आहे . तसे असल्यास
रार्ायणाची वशकवण भारती वीराांनीही घेतली असावी.

रार्ायणापासून बांधुप्रेर्ाचा धडा घ्यावा, असे साांगण्यात येते. रार्, भरत, लक्ष्र्ण, शत्रुघ्न, हे चार

बांधू; याांचे परस्पर प्रेर् अवत गाढ होते . रार् वडील म्हणून तोच राज्यास अवधकारी, यासाठी आईने

आपणाकवरता वर्ळववले ल्या राज्याचाही त्याग भरताने केला. लक्ष्र्णाने रार्ाची व शत्रुघ्नाने भरताची सेवा
एकवनष्ठेने केली, वगैरे उदाहरणे दाखवून बांधुप्रेर् हाच रार्ायणाचा र्ुख्य ववर्षय असे प्रवतपावदले जाते.

याांतील लक्ष्र्ण व शत्रुघ्न हे सुवर्त्रेपासून दशरथास िंाले ले पुत्र. सुवर्त्रा ही राज्यकन्या नव्हती

म्हणजे ती हलक्या कुलातील होती वतचे पुत्र राज्यास अवधकारी नव्हते म्हणून राज्यास अवधकारी अशा

राजपुत्राांची सेवा त्यानी करावी, हे उवचतच होते. आजच्या कालीही खानजाद अनौरस पुत्र, औरस पुत्राांची
सेवा करणारे राजकुलात व सरदार घराण्यात आढळू न येतात.

आता भरत−रार् याचे प्रेर्च वशल्लक राहते. पण रार्ायणात प्रवसि अशा भावाांच्या आणखी दोन

जोड्या आहे त. पवहली वाली व सुग्रीव याांची आवण दु सरी रावण व वबभीर्षण याांची. याांना कुांभकणु हा वतसरा
भाऊ होता.

वालीने सुग्रीवाच्या बायकोचा अवभलार्ष धरला, असे एक कारण उभयताांतील वादाचे साांगण्यात

येते. पण त्या काळी भावाच्या बायकोवर एक प्रकारे हक्कच चालत होता. वालीला र्ारल्यावर सुग्रीवाने

वालीची बायको आपल्या जनानखान्यात ठे वली हे रार्ायणच साांगते. भावाच्या र्ालर्त्तेवर धाकट्या

भावाचा वारसा साहवजकच येतो; व बायकोची योग्यता र्ालर्त्तेइतकीच होती. रावणाच्या पश्चात्
र्ांदोदरीला वबभीर्षणाने आपल्या जनान्यात दाखल केली, ती याच न्यायाने.

सुग्रीव व वाली याांचे र्ुख्य भाांडण राज्याच्या वाटणीचे होते. वाली वडील; त्याचा हक्क श्रेष्ठ. सुग्रीव

धाकटा; त्याला वहस्सा कसा वर्ळावा? वहस्सा वर्ळत नाही, तर वालीचा काटाच काढू न टाकल्यास
आपणास सबांध राज्य वर्ळे ल, हे सुग्रीवास पटले . या कार्ी र्ारुतीसारख्या त्याच्या र्ांत्र्याचा सांर्ती होती.

सुग्रीव, वाली, र्ारुती वगैरे सवु अनायु र्ांडळी; व रार्–लक्ष्र्ण हे आयु. आपल्या भावास

र्ारणेसाठी अनायु सुग्रीवाने आयु रार्ाची र्दत घेतली. त्याचे हातून वालीस र्ारवून रार्ाचा हस्तक, सेवक
वगैरे नाते पत्करून वालीचे राज्य सुग्रीवाने बळकाववले .

रार्ाची बायको सीता रावणाने जबरदस्तीने आणली म्हणून रार्ाने लां केवर स्वारी केली. त्या कार्ी

सुग्रीव व त्याचे सेवक रार्ासाठी फार िंटले व युिात त्याांनी र्दुु र्की केली. त्यावेळीं रावणाचा भाऊ
वबभीर्षण हा रार्ाच्या पक्षास वर्ळाला व लां केतील सवु भेद त्याचेकडू न िंाला आहे . रार्ाची बायको आणली

हे अनीतीचे कृत्य रावणाने केंले म्हणून वबभीर्षण रार्ाकडे गेला, असे कारण दे ण्यात येते. पण ते कारण
सर्ाधानकारक नाही. दु सऱ्याची बायको जबरदस्तीने नेणे, यात अनीवतकारक झकवा अधम्यु असे त्याकाळी
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र्ानले जात नसे. बरे , तशी गोष्ट गैर आहे असे त्याकाळी र्ानीत, असे वादाकवरता घेऊन चालले तरी
शत्रूला वफतूर होण्याचे कार् जे ववभीर्षणाने केले आहे , ते तर अगदीच अयोग्य व असर्थुनीय आहे .
परदे शच्या परक्या शत्रूस वर्ळू न त्याचेकडू न आपल्या भावास र्ारववणे हा दे शद्रोह आहे . या द्रोहाचे पातक
वबभीर्षण व सुग्रीव या दोघाांच्याही वशरावर येत आहे .

हनु र्ान ऊफु र्ारुती याने रार्ाची सेवा एकवनष्ठने केली आहे . याबद्दलही रार्ायणात र्ोठे रसभवरत

वणुन केले ले आहे .

रार् हा ववष्णूचा अवतार आहे असे र्ानण्यात येते व यार्ुळे र्ारुती हा भक्तश्रेष्ठ सर्जला जातो.

पण रार्ास अवताराांत अलीकडे घातले आहे . त्यापूवी तो केवळ र्ाणूस होता. तो वीर, शूर र्ोठा नेता होता.
पण सुग्रीव, र्ारुती वगैरेंच्या द्दष्टीने तो परदे शी होता. त्याची र्दत घेऊन सुग्रीवाने जसा दे शद्रोह केला
तसाच रार्ाची सेवा करून र्ारुतीने दे शद्रोहच केला असे म्हणावे लागते.

आपल्या दायादाांची खोड र्ोडण्यासाठी परक्याांची र्दत बेशक घ्यावी, असा आचार सुग्रीव व

वबभीर्षण याांनी सुरू केला. त्याचा वकत्ता प्रथर्तुः पाांडवाांनी कौरवाांशी लढताना वगरववला. पुढील इवतहासात

तर या दे शद्रोह्याांची फारच र्ोठी सेना नजरे स पडते अले क्िंाांडर ऊफु वशकांदर याच्या काबूल येथील
छावणीत झहदु स्थानातील बऱ्याच दे शचे राजपुत्र नजराणे घेऊन हजर होते; व ‘झहदु स्थानावर स्वारी करा,
आम्ही र्दत दे तो,’ असे ववनवीत होते. त्याांची यादी इवतहासात आहे . र्ुसलर्ानाांच्या वावटळीस या सुग्रीव

– वबभीर्षणानु यायी दे शद्रोह्याांनीच जोर आवणला आहे . झहदु स्थानचा सवु इवतहास दे शद्रोहाच्या काळ्या
काजळाने र्ाखला आहे . आर्च्या दे शाचा व लोकाांचा अधुःपात र्ुख्यत्वे या कारणाने िंाला आहे .

आपल्या दे शावर स्वारी करून येणाऱ्या बवलष्ठ राजाची सेवा करण्यात गैर काही नाही, उलट ते

कार् चाांगले , अशी वशकवण हनु र्ानाच्या वतुनापासून आर्च्या या झहदु स्थानातील सवु दे शाांनी व प्राांताांनी व
लोकाांनी घेतली आहे . परवकयाांच्या स्वाऱ्याांस सुग्रीव व वबभीर्षण याांच्या अनु यायाांनी केवळ क्षुद्र स्वाथासाठी
र्दत केली व परवकयाांचे पाय आर्च्या दे शात रोवले . त्यानांतर ते पाय वचरस्थायी करण्यास व त्याची सत्ता

जास्त जास्त फैलावण्याचे कार्ी हनु र्ान–र्ारुतीचे अनु याया पुढे सरसावले . पूवीचा काळ सोडू न दे ऊन

अगदी अवलकडील काळ घेतला तरी र्ुसलर्ान बादशहास रजपूत, र्राठे वगैरे लढाऊ जातींच्या
सरदाराांचा कधीही तुटवडा पडला नाही. परवकय धन्याची सेवा अत्यांत इर्ानाने केली पावहजे, हा परर्भक्त

र्ारुतीने घालू न वदले ला धडा याांनीही अवतशय इर्ानाने वगरवून आपल्या स्वावर्भक्तीचे प्रदशुन र्ोठ्या
वदर्ाखाने करून, आपला दे श झजकण्याच्या परवकयाांच्या उद्योगास उत्साहाने हातभार लाववला आहे . सवु

झहदु स्थानच्या नकाांशास ताांबडा रांग दे ण्याच्या कार्ी प्रथर् सुग्रीव व ववभीर्षणाच्या पावलाांवर पाऊल
टाकणारे व त्याचेबरोबरच र्ारुतीचे वशष्य असे पुढे आले . अशा लाखो झहदी सैन्याच्या र्दतीवरच र्ुसलर्ान
बादशहास झकवा इांग्लां डच्या राजास आपले साम्राज्य वाढववता व राखता आले आहे .

आपल्या भावावर परक्याची स्वारी िंाली आहे ; आपला धाकटा भाऊ वबभीर्षण केवळ स्वाथाने

शत्रूस वफतूर िंाला आहे , हे पाहू न आपले कतुव्य म्हणून दे शाच्या स्वातांत्र्यरक्षणासाठी व बांधुप्रेर्ाने

लढणारा, वनुःस्वाथी दे शभक्त कुांभकणु नजरे स येतो. पण आजपयंतच्या पुराण साांगणाऱ्याांनी झकवा कथा
करणाऱ्या हवरदासाांनी या दे शभक्तीची व त्याच्या बांधुप्रीतीची वाखाणणी केव्हाच केली नाही. उलट तो

िंोपाळू म्हणून त्याची टवाळी करून त्याला वतरस्काराहु च केले आहे . याउलट वफतुरी, स्वाथी, दे शद्रोही
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अशा वबभीर्षणास व परवकयाांची सेवा एकवनष्ठेने करणाऱ्या हनु र्ानास, वचरांजीव करून त्याांच्यासारखे भगवद्
भक्त व्हावे, असाच उपदे श आज हजारो वर्षे आर्च्या अडाणी लोकाांस केला जात आहे . या उपदे शाचा

पवरणार् सवु दे शाांतील व प्राांताांतील लोकाांवर वकती िंाला आहे , हे ववस्ताराने साांगणेची जरूरी नाही. केवळ
र्राठ्याांचाच अवलकडला इवतहास चाळल्यास कुांभकणाचा वकत्ता वगरववणारा बांधुभक्त व दे शभक्त एखादा
सापडे ल, पण वबभीर्षणाचे अनु यायी वनदान दहा तरी वर्ळतील.

रार्ायणाची ही वशकवण आर्च्या दे शाच्या ऱ्हासाचे र्ुख्य कारण आहे , इकडे फार थोड्याांचे लक्ष

जाते; व त्याबद्दल स्पष्टपणे बोलण्यास पुढे येणारा फार ववरळा. रार्ाचे व रार्भक्ताांचे असतील नसतील ते

गुण गाऊन, त्याांच्या वाईट कृत्याांचे लां गडे सर्थुन करून आपल्या रार्भक्तीचे प्रदशुन करणारे रावापासून
रांकापयंत आढळतील!!

‘ज्ञानर्ांवदर’, जानेवारी, १९३५
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२ टीकाकारांस उत्तर
‘रार्ायणापासून झहदु स्थानने वगरववले ला धडा’ या र्थळ्याखाली ‘ज्ञानर्ांवदरा’ च्या जानेवारीच्या

अांकात र्ी एक लहानसा ले स वलवहला होता. त्यावर टीका करणारे एकांदर ११ ले ख सांपादकाांकडे आले .

त्याांतील र्हत्त्वाचे तीन ले ख (श्री. सरवटे , बी. ए. एल्एल् बी., श्री. र्हादे व वभकाजी केळकर व श्री. भी.
ना. धारवाडकर, गुलबगा याांचेकडू न आले ले ) र्ाचुच्या अांकात प्रवसि करण्यात आले आहे त या वतहींतही
र्ाझ्या ले खावर सडकून टीका केली आहे . सदर ले खाांची प्रूफे र्ाझ्या नजरे खाली घालण्यात आली व र्ी

उत्तरही तयार केले . सदर तीन ले खाांबरोबरच हे र्ािंे उत्तरही प्रवसि करावे असा प्रथर् ववचार होता; पण
एकाच ववर्षयाकडे जवळ जवळ वनम्र्ा अांक खची पडल्यास वाचकाांस ववर्षयवैवचत्र्य चाखण्यास वर्ळणार

नाही, असे वदसल्यावरून र्ािंा ले ख एवप्रलच्या अांकासाठी र्ागे ठे वण्यात आला. हे र्ािंे उत्तर वाचण्यापूवी
वतसरे अांकात प्रवसि िंाले ले तीनही ले ख वाचकाांनी पुनुः वाचून पहावेत अशी ववनांती आहे .

र्ाझ्या टीकाकाराांपैकी दोन तरी वकील आहे त. प्रवतपक्षाच्या पुराव्यात खोडू न टाकण्यासारखे

फारसे नसल्यास त्यावर अपशबदाांचा भवडर्ार करण्याची बऱ्याच ववकलाांची रीत आहे . या कार्ी श्री. सरवटे

याांनी ती स्वीकारली असे र्ी म्हणत नाही; परांतु त्याांनी योवजले ली ववशेर्षणे तसा भास उत्पन्न करतात.
पवहल्याच पावरग्राफात र्ाझ्या शोधास ‘अपूवु’, ववधानास ‘वनराधार’, अनु र्ानास ‘सदोर्ष’, दाखल्याांस
‘भ्रार्क’ आवण ववचारसरणीस ‘ववकृत’ अशी शेलकी ववशेर्षणे लावूनही त्याांच्या र्नास सर्ाधान वाटले

नाही. ‘ठोकून दे तो ऐसाजे’ रीतीने वलवहणारा, स्वतुःकडे स्पष्टवक्ते –शहाणपणाचा र्क्ता घेणारा व ववरुि

र्त असणाऱ्याांची र्ूखु व असर्ांजस म्हणून टवाळी करणारा, अशी र्जववर्षयी वनराधार ववधाने करणे त्याांना
योग्य वदसले . इतक्यानेही त्याांची तृप्ती िंाली नाही म्हणून ‘त्याांच्या म्हणण्याचा भाव ‘सवुस्वी चुकीचा’,

‘बुविपुरुःसर ववपयास’ असेही आरोप करण्यापयंत त्याांची र्जल गेली आहे . ‘एकदा डोळ्याला कावीळ
िंाली म्हणजे सवुच ववपरीत वदसू लागून र्नु ष्य कसे बहकत बोलू लागतो याचा हा नर्ुना आहे ’ अशी र्ािंी
कीव करण्याचा उदारपणाही त्याांनी दाखववला आहे . आपल्या पत्राच्या अखेर ‘रा. जाधव याांनी जाणूनबुजून

इवतहासाचा ववपयास व वाचकाांचा बुविभेद केला आहे ’ असे वलहू न आपल्या त्वेर्षाचा पारा बऱ्याच अांशाांनी
वर चढववला आहे . र्ािंा ले ख त्याांच्या सावत्त्वक त्वेर्षास कारणीभूत िंाल्याबद्दल र्ी वदलगीर आहे .

श्रीयुत र्हादे व वभकाजी केळकर याांनी अपशबदाांचा प्रयोग केला नाही व आपले म्हणणे शक्य

वततक्या जोरदार, पण साध्या भार्षेत र्ाांडले

आहे , याबद्दल त्याांचे अवभनांदन करतो. टीका

तत्त्वशोधनाकवरता असावी, ही र्यादा त्याांनी चाांगली पाळली आहे . पण रार्ायणाचे त्याांचे वाचन बरे च
वदवसाांचे जुने वदसते; त्या वाचनाने र्नावर िंाले ले सांस्कार त्याांनी आपल्या टीकेत वदले आहे त.

श्री. भी. ना. धारवाडकर याांचा र्ूळचा ले ख फारच र्ोठा होता. त्यात सांपादकाांनी पुष्कळच

छाटाछाट केली आहे . या छाटाछाटीत बरे चसे अपशबद वनघून गेले. त्याांचा उल्लेख व त्यावर चचा र्ी करू
इक्च्छत नाही. तथावप उरले ल्या भागाांतही अपशबदाांचा भरणा बराच आहे . या वशव्याांचा र्ासला म्हणून न
छाटले ले एक वाक्य दे णे येथे अयोग्य होणार नाही. ‘आयांच्या आवडत्या राष्रीय इवतहासावर वनरथुक
काळी शाई ओतणाऱ्या कुांभकणुपक्षपाती श्री. भास्कररावाांनी र्ूळ रार्ायणाांतील ती कथा पुनुः एकवार
लक्षपूवुक वाचावी. सबांध पत्र छापले गेले नाही, हे वाचकाांवर सांपादकाांचे उपकारच आहे त.
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‘कुांभकणुपक्षपाती जाधव’ अशी नवीन वशवी आपल्या कल्पनेने योजून रा. धारवाडकर याांनी वतचा

प्रयोग बरे च वेळ केले ला, छाटाछाट करून रावहले ल्या भागात आहे . ‘जाधववप्रय कुांभकणु’ असाही प्रयोग
रुवचवैवचत्र्याने एकवेळ केले ला आढळतो.

तीनही टीका र्ुळाकडे पुन: शाांतपणे न पाहता साक्त्वक त्वेर्षात पूवीच्या वाचनाच्या आठवणीवरून

वलवहले ल्या वदसतात. या उत्तरात र्ी जे र्ुळातील श्लोक वदले आहे त, त्याांवरून पुनुःववचार करून
पावहल्यास या वतघाांस व बाकीच्या टीकाकाराांस र्ाझ्या म्हणण्यास र्ुळात चाांगलाच भक्कर् आधार आहे , असे
वदसून येईल, असा भरवसा आहे .

र्ाझ्या ले खावरची बरीचशी टीका गैरसर्जूतीची आहे . र्ाझ्या ले खाचा र्थळा ‘रार्ायणापासून

झहदु स्थानने वगरववले ला घडा’ हा आहे . रार्ायणाची वशकवणच तशी आहे , असा आरोप र्ी केले ला नाही.
झहदु स्थानच्या लोकाांच्या र्नोरचनेतील काही दोर्षाांर्ुळे त्याांना सुग्रीव, वबभीर्षण व हनु र्ान याांचे अनु करण

करावेसे वाटले असे र्ािंे म्हणणे. ते बरोबर आहे की नाही याचा वनणुय प्रवसि िंाले ल्या तीन टीका,
त्याांतील र्ुद्दे व त्याांवरील उत्तर ही पाहू न सूज्ञ करतीलच.

रार्चवरत्र सर्जण्यास वाक्ल्र्की रार्ायण हा र्हत्त्वाचा ग्रांथ आहे हे खरे . पण त्याबाहे र काही

पहाता कार्ा नये असे म्हणता येणार नाही. अगोदर या रार्ायणाचे प्रार्ाण्य वकती अांशापयंत र्ानावे हा प्रश्न
प्रथर् पुढे येतो. रार्ायणात जे जे साांवगतले आहे ते ते पूणप
ु णे जसे घडले तसेच वलवहले आहे , असे

म्हणणारे काही आहे त. र्ला हे र्त र्ान्य नाही, हे र्ी स्पष्टपणे प्रथर्च नर्ूद करतो. र्ाझ्या ववचारशक्तीला

पटे ल ते व इतरत्र उपलबध असले ल्या पुराव्यावरून खरे ठरे ल तेवढे च र्ला र्ान्य आहे . ववचारशक्तीला न
पटणारी गोष्ट रार्ायणात वकतीही ववस्ताराने साांवगतले ली असो, ती र्ान्य करणे योग्य वदसत नाही.

वाक्ल्र्कीला रार्चवरत्राची प्रथर् काहीच र्ावहती नव्हती. ती त्याला नारद र्ुनीकडू न कळली.

त्याचा ववचार करीत ते वशष्याांसह स्नानास गेले असता, पारध्याने क्रौंच जोडप्याांतील नरास र्ारल्यार्ुळे

र्ादीचा आक्रोश ऐकून वाक्ल्र्कीला शोक िंाला व श्लोकबि शापवाणी त्याच्या र्ुखातून बाहे र पडली. पुढे
ब्रह्मदे व भेटीस आले य रार्चवरत्र वणुन करण्यास त्यास आज्ञा िंाली.

तच्चाप्यणवणदतं सवु णवणदतं ते भणवष्ट्यणत ।
न ते वािनृता काव्ये काणिदत्र भणवष्ट्यणत ॥
असा वरही वदला. नांतर

ततः पश्यणत धमात्मा तत्सवु योिमास्स्थतः ।
पुरा यत्तत्र णनवृुत्तं पािी आमलकं यथा ॥
तत्सवु तत्त्वतो दृष्टवा धमे ि स महामणतः ।
अणभरामस्य रामस्य तत्सवं कतुुमुद्यतः ॥

योगसार्र्थ्याने त्याला र्ागील हकीगत जशी घडली तशी वदसली, असे वलवहले आहे ही गोष्ट

काहीना खरी वाटे ल. र्ाझ्यासारखे ती अक्षरशुः र्ान्य करीत नाहीत. वाल्र्ीकी हे श्रेष्ठ कवी असल्याने त्याांनी

आपल्या कल्पनेने एकेक प्रसांग आपले पुढे उभा केला व हकीगत वर्टणली हे कबूल आहे . उदाहरणाथु,

र्हाभारतातील लहानशा कथेच्या आधाराने भारवी कवीने ‘वकराताजुुनीय’ हे र्हाकाव्य वलवहले .
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कववकल्पनेने वर्टणले ली गोष्ट घडली असेल झकवा नसेल. वास्तववक प्रकार काय हे अन्य बाहे रच्या
पुराव्यावरूनच ठरवावे लागेल.

रार्ायणात वलवहले ली सवु हकीगत अक्षरशुः खरी आहे , असे र्ानणाऱ्याांना र्ािंे र्त रुचणार नाही,

हे उघडच आहे ; व त्याांचेकवरता हे उत्तरही नाही.

र्ािंे ववचार त्याांचे र्ताने पाखांडीच. पण श्रीर्ांत बाळासाहे ब पांतप्रवतवनधीसारखे पुराणसांस्कृतीचे व

सनातनधर्ाचे अवभर्ानीही या पाखांडर्तास अनु सरणारे आहे त. ही आश्चयाची, तशीच अवभनांदनीय गोष्ट

आहे . ‘ज्ञानर्ांवदरा’ च्या पवहल्याच अांकात श्रीर्ांताांचा ‘राष्रोन्नतीचा एकच उपाय’ या र्थळ्याचा ले ख प्रवसि
िंाला आहे . त्यात पान १० वर म्हटले आहे : ‘दशरथ राजाला र्ुले होत नव्हती, तर कुलोपाध्याय
ववसष्ठर्ुनीनी अरण्यातील वदव्य वनस्पतींचे ज्ञान असणारा ऋष्यशृग
ां आणवून पुत्रकार्े वष्ट यज्ञ केला व त्याने

पायस म्हणजे दु धातून घेण्याचे और्षध तयार केले . त्यायोगाने साठ वर्षांवर वय गेलेला दशरथ व त्याच्या
तीन राण्या, याांची प्रकृती र्ूल होईल अशी केली. बलशु िी, वीयुशुिी व गभाशयशु िी केली आवण
योग्यकाळी त्या तीनही राण्याांना र्ुले िंाली.’

र्ुले होत नव्हती ती िंाली, येवढी कथा श्रीर्ांताांस र्ान्य, पुत्रकार्े ष्टी यज्ञाच्या प्रभावाने र्ुले िंाली.

ही रार्ायणातील अद्भुत कथा श्रीर्ांताांस पटली नाही. त्याांनी काय िंाले असावे हे आपल्या ववचारशक्तीने
ठरवून बलशु िी, वीयुशुिी व गभाशयशु िी करणारे और्षध तयार केले असे प्रवतपावदले आहे .

अवहल्येच्या कथेचा ववचार श्रीर्ांताांनी कसा केला आहे पहा : (पान : ११) ‘वाटे ने गौतर्ाश्रर् उजाड

पडले ला पाहू न रार्ानी ववश्वावर्त्रास कारण ववचारले . तेव्हा ववश्वावर्त्राांनी अवहल्येच्या इांद्रकृतघर्षुणाची
हकीगत साांवगतली. एकवार कळू न न कळू न पातक िंाले . त्याच्या प्रायवश्चत्ताथु अनेक वर्षे अत्यांत खडतर
तपाचरण करणाऱ्या अवहल्येला रार्ानी पावहले . असली तेजस्वी स्त्री सर्ाजकायु सोडू न केवळ

स्वपूनीतीसाठी तप करते , हे पाहू न रार्ानी गौतर् ऋर्षींची प्राथुना करून पवतपत्नीचा एकोपा घडवून
आणला. हा लोकसांग्रह तेजस्वी र्ाणसाचे हातून चूक िंाली तरी त्याांना पश्चात्ताप िंाल्यावर सर्ाजात

वर्ळवून घेऊन सर्ाजकायु करावयास लावणे, हे राष्रातील नेत्याांचे कायु रार्ायण काळी होत होते ते, या
कथेवरून स्वच्छ वदसते.’

‘इतर कसल्याही प्रकारचा आहार न कवरता केवळ वायुभक्षण करून व राखेत पडू न राहू न तू

हजारो वर्षे स्वतुःच्या रूपाने कोणत्याही प्राण्याच्या दृष्टोपत्तीस न येता या आश्रर्ात पडू न राहशील’ असा
शाप होता. रार्दासासारखे या क्स्थतीला ‘वशळे ची क्स्थती’ म्हणतात. ‘अहल्या वशळा राघवे र्ुक्त केली.’

शाप हजारो वर्षे पडू न राहण्याचा होता, इत्यादी ववचारास न पटणारी गोष्ट बाजूला सारून सर्ाजकायावर
र्ुख्य दृष्टी ठे वन
ू अवहल्योिाराचे तत्त्व श्रीर्ांतानी वनभुयपणे प्रवतपावदले आहे , याबद्दल र्ी त्याांचे अवभनांदन

कवरतो. तात्पयु, रार्ायणासारखे ग्रांथ वाचताना भाववकपणा जरा बाजूस सारून ववचारशक्तीला वाव वदला
पावहजे, हे तत्त्व श्रीर्ांताांस र्ान्य आहे .

या उत्तरात वाल्र्ीकी रार्ायणातील पुष्कळच श्लोक र्ाझ्या म्हणण्याच्या पुराव्यासाठी र्ला द्यावे

लागले व सांस्कृत न सर्जणाऱ्याांकवरता र्राठी भार्षाांतरही बहु तेक वठकाणी वदले आहे . या कार्ी कै.
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काशीनाथ वार्न ले ले शास्त्री, वाईकर याांनी ‘र्ोदवृत्ता’ ची पुरवणी म्हणून प्रवसि केले ल्या भार्षाांतराचा
उपयोग केला आहे .

र्ाझ्या ले खाचा र्ुख्य रोख सुग्रीव व वबभीर्षण याांनी राज्यलोभाने बांधुद्रोह करून परक्याच्या र्दतीने

आपल्या भावाांचा नाश करववला व हनु र्ानाने या कार्ी सुग्रीवास साह्य करून आवण परवकयाची सेवा करून

जे दे शघातकी उदाहरण घालू न वदले त्यावर होता. श्री. सरवटे याांनी सुवर्त्रेच्या गौण प्रश्नावर बराच खल
केला आहे . वतचे ववकलपत्र घेऊन ‘जशी कौसल्या व कैकेयी तशीच सुवर्त्रा ही राजकन्या होती’ असे

ववधान ते ठासून करतात. कौसल्या व कैकेयी या राजकन्या होत्या हे र्ला र्ान्य आहे . कारण त्याांच्या

नावाचाच तो अयु आहे . कोसल दे शच्या राजाची पुत्री ती कौसल्या, केकय दे शच्या राजाची पुत्री ती कैकेयी.
त्याचे राजकन्यात्व वसि करण्यास अन्य पुरावा नको. पण सुवर्त्रा कोणत्या राजाची र्ुलगी हे श्रीयुत

सरवटे साांगण्याचे टाळतात. उलट ‘सुवर्त्रा राजकन्या नसून हलक्या कुळातली होती हा शोध श्री. जाधव
याांस कोठे लागला?’ असा सवाल करतात; व श्रीवाल्र्ीकी रार्ायणात तर कोठे ही असा उल्लेख नाही’ असा
वनवाळा दे तात.

हा शोध र्ला रार्ायणातच लागला. सुवर्त्रा हे नावच साांगते की, ती राजपुत्री नव्हती. कौसल्या व

कैकेयी या दोन राजकन्या-राजपत्नीना पायस वनर्े वनर् वाटू न वदल्यावर प्रत्येकीच्या वाटणीतील चौथा
वहस्सा सुवर्त्रेस वदला आहे . यावरून ती त्याांच्यापेक्षा कर्ी दजाची, पण यज्ञकर्ात भाग घेण्याच्या

योग्यतेची होती, असे उघड होते. बालकाांडाच्या १४ व्या सगात, ३३ व ३४ पयंत श्लोकाांत अश्वर्े ध यज्ञात
कौसल्येने तीन तलवारींनी घोड्याला र्ारून त्याजवळ एक रात्र काढली असा आशय आहे . पुढील ३५ वा
श्लोक

होताध्वयुंस्थोद्िाता हयेन समयोजयन् ।
मणहष्ट्या पणरवृत्याथु वावातां अपरां तथा ॥
असा आहे . र्वहर्षी, पवरवृत्ती व वावाता अशा वतघींना होता, अध्वयुु व उद्गाता याांनी ‘सर्योजयन्’

केले (अश्लील असल्याने भार्षाांतर न दे णेच बरे ). येथे पवरवृत्ती व वावाता या दोन वस्त्रया शूद्र जातीच्या, असे
ववनायक जनादु न ओकाांच्या ‘गीवाण लघुकोशात’ याच श्लोकाचा आधार दे ऊन साांवगतले आहे . पण हे

बरोबर वदसत नाही. पवरवृत्ती व वावाता, या वर्न्नवभन्न पावरभावर्षक शबदाांचा वभन्न अथु असणेच योग्य आहे .
जास्त शोध कवरता रार्ायणाच्या टीकेत ऐतरे य ब्राह्मणभाष्याचा उतारा घेतला आहे , त्यावरून उलगडा
िंाला. वावाता ही शूद्रजातीय नसून र्ध्यर्जातीय वद्वतीय भाया आहे .

‘राज्ां णह णत्रणवधा णियः उत्तममध्यमामजातीयः । उत्तम जातेः क्षणत्रयाया मणहषीणत नाम मध्यजातेः
वेश्याया वावातेणत अधमजातेः शू द्राया पणरवृणत्तणरणत ।’
यातील सुवर्त्रा ही वावाता होती. वतला २/८ वहस्सा पायसातील वर्ळाला. पण कौसल्या व कैकेयी

याांतील प्रत्येकीस १/८ वर्ळाला आहे . सुवर्त्रेला पायस कर्ी वर्ळाले व तेही प्रत्येकीच्या वाट्यातले .
यावरून त्या दोघींपेक्षा वतची योग्यता कर्ी होती, हे स्पष्ट आहे . या पायसाच्या वाटणीवरून रार् हा तीन

अष्टर्ाांशाचा व लक्ष्र्ण हा एक अष्टर्ाांशाचा असे होते. तसाच सांबध
ां भरत शत्रुघ्न याांचा, म्हणूनच लक्ष्र्ण हा
रार्ाची व शत्रुघ्न हा भरताची सेवा करीत होता. १८ वे सगात ३१ । ३२ श्लोक पाहा:
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‘यदा णह हयमारूढो मृियां याणत राघवः ।
अथैनं पृष्ठतोभ्येणत सधनु ः पणरपालयन् ॥’
तसाच

‘भरतस्याणप शत्रुघ्नो लक्ष्मिावरजोणह सः ।
प्रािैः णप्रयतरो णनत्यं तस्य िासीत्तथा णप्रयः ॥’
‘सुवर्त्रेचे पुत्र लक्ष्र्ण, शत्रुघ्न हे वडील बांधू ववद्यर्ान असता राज्यास अवधकारी नव्हते......वडील

बांधू वजवांत असता धाकट्याचा राज्यावर अवधकार नसतो, ही गोष्ट वनराळी. त्या रीतीने भरताचाही राज्यावर

अवधकार नव्हता.’ असे श्री. सरवटे म्हणतात. पण भरताने लक्ष्र्णाप्रर्ाणे रार्ाची कधी सेवा केली नाही.
उलट त्याचीच सेवा शत्रुघ्न करीत होता. यावरून लक्ष्र्णशत्रुघ्नाांचा दजा रार्भरताच्या बरोबरीचा नव्हता
इतकेच र्ािंे साांगणे.

रार् व लक्ष्र्ण याांची बरोबरीची योग्यता आहे असे दु सरे ही र्ानीत नसत. हे दोघे भाऊ सुग्रीवाचे

पाहु णे असताना वकक्ष्कांधाकाांडाच्या ८ व्या सगातील १२। १३। १४ श्लोकाांत यासांबध
ां ाने र्हत्त्वाचा उल्लेख
आहे . रार् व र्हाबलाढ्य लक्ष्र्ण उभे रावहले ले पाहू न

‘स ददशु ततः सालं अणवदू रे हरीश्वरः ।
सुपुष्ट्पमीषत्पत्राढ्यं भ्रमरै रुपशोणभतम् ॥
तस्यैकां पिुबहु लां शाखां भंक्तत्वा सुशोणभतम् ।
रामस्यास्तीयु सुग्रीवो णनषषाद स राघवः ॥
तावासीनौ ततो दृष्टवा हनु मानणप लक्ष्मिम् ।
शालशाखां समुत्पाट्य णवनीतमुपवेशयत् ॥’
पानाांनी भरले ली एक फाांदी र्ोडू न सुग्रीवाने जवर्नीवर टाकली व ते दोघे (रार् व सुग्रीव) तीवर

बसले . (लक्ष्र्णाला बसण्याला सुग्रीवाने आसन वदले नाही.) त्याचा सेवक हनु र्ान याने एक फाांदी र्ोडू न
तीवर ते दोघे, त्या दोघाांचे सेवक बसले . सुग्रीव रार्ाला बरोबरीच्या नात्याने वागववतो. लक्ष्र्णास तसे

वागवीत नाही. त्याला ववनीत हे हे तुगभु ववशेर्षण वाक्ल्र्कीने योवजले आहे . तो रार्ाचा सेवक म्हणून सर्जून

सेवकाकडू न त्याची सरबराई होत आहे , ही गोष्ट लक्षात ठे वण्यासारखी आहे . पाचव्या सगात रार्–
सुग्रीवाची प्रथर् भेट होऊन सख्य िंाले , त्या वेळीही असेच घडल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे . यावरून हे वतुन
जाणूनबुजून होते असे म्हणणे भाग पडते.

‘लक्ष्र्ण व शत्रुघ्न औरस असता त्याांना अनौरस पुत्राांच्या सेवच
े ा दाखला कसा दे ता येईल?’ असा

सरवटे याांचा प्रश्न आहे . त्यास उत्तर ‘साधम्युर्ुपर्ा भेदे.’ भेद असून साधम्यु असेल तेव्हा उपर्ा म्हणावी हे
आहे . दृष्टाांत दे ताना साधम्यु पावहजे, पण भेदही पावहजे. नसेल तेथे उपर्ा होत नाही.

र्ाझ्या र्ागच्या ले खाने बऱ्याच इसर्ाांस धक्का बसला असे वदसते. याही ले खाने तसाच एक धक्का

दे तो. कौसल्या म्हणजे कोसल दे शाची राजपुत्री. दशरथ हा कोसलचा राजा. यावरून कौसल्या ही त्याची
सख्खी, सावत्र झकवा वनदान चुलत तरी बहीण असावी, असा तकु पुष्कळ ववद्वानाांनी केला आहे . सूयुवश
ां ात

सख्ख्या बवहणीशी वववाह करण्याचा आचार होता. जैन व बुि याांच्या ग्रांथात दशरथ व कौसल्या आवण रार्
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व सीता ही भावांडे असल्याववर्षयी स्पष्ट उल्लेख र्ोठ्या अवभर्ानाने केले ला आहे . या आधारावरून सीता व
रार् ही बहीणभावांडे होती, असे डॉ. सरकार याांनी प्रवतपादन केले आहे . याच आधाराने ‘प्राचीन आयु
सांस्कृती’ या र्थळ्याचे र्ािंे दोन ले ख फेब्रुवारी व र्ाचु, १९३४ च्या ‘सर्ाजस्वास्र्थ्या’त प्रवसि िंाले आहे त.
इवजप्तर्ध्ये राजघराण्यात बवहणीला पट्टराणी करण्याची परांपरा पुष्कळ शतके चालू होती.
‘उत्कट बांधुप्रेर्ाचा धडा भरताच्या द्वारे तर रार्ायण दे ते की नाही?’ असा प्रश्न श्री. सरवटे याांनी

केला आहे . ही गोष्ट पवहल्या ले खातच र्ला कबूल आहे . भरताच्या प्रेर्ाववरुि एक अक्षरही त्या ले खात

वर्ळणार नाही. पण आता ओघानेच आले म्हणून साांगावे लागते . आजही बांधुप्रीतीचे उदाहरण दे ताना
रार्लक्ष्र्णाची जोडी असे म्हणतात. हे दोघे भाऊ रार्भरतासारखे आहे त असे बांधुप्रीती वर्टणताना कोणीही
म्हणत र्ाहीत.

अरण्यकाांडाच्या ४५ व्या सगात, रार् काांचनर्ृगाच्या र्ागे गेल्यानांतर ‘हा सीते, हा लक्ष्र्णा’ अशी

आतुवाणी ऐकून रार्ाच्या सुरवक्षततेची सीतेला काळजी लागली व ‘त्याच्या र्दतीस जा’ असे वतने
लक्ष्र्णास साांवगतले . तो जाईना, तेव्हा ती त्यास कठोर वचन बोलली. ते २२–२७ या सहा श्लोकात वदले
आहे . ती म्हणते,

नै व णित्रं सपत्ने षु पापं लक्ष्मि यद्भवेत् ॥ २३ ॥
त्वणिधे षु नृशंसेषु णनत्यं प्रच्छन्निाणरषु ।
सुदुष्त्वं वने राममे कमे कोऽनु िच्छणस ॥ २४ ॥
मम हे तोः प्रणतच्छन्नः प्रयुक्ततो भरतेन वा ।
तन्न णसध्यणत सौणमत्र तवाणप भरतस्य वा ॥ २५ ॥
अथु : हे लक्ष्र्णा, नेहर्ी आपले स्वरूप गुप्त ठे वन
ू वागणाऱ्या तुझ्यासारख्या दु ष्ट शत्रूचे वठकाणी

अशी पापबुवि असणे हे काही आश्चयु नव्हे . तू अत्यांत दु ष्ट आहे स आवण र्ाझ्या (प्राप्ती) कवरता, अथवा
भरताने साांवगतले असल्यार्ुळे, आपले स्वरूप गुप्त ठे वन
ू वनार्ध्ये असले ल्या एकट्या रार्ाच्या र्ागोर्ाग तू

एकटा जात आहे स; परांतु हे लक्ष्र्णा, तुिंे अथवा त्या भरताचे ते र्नोरथ वसिीस जाणार नाही.
(२३।२४।२५)

यावरून सीतेच्या र्नात लक्ष्र्ण व भरत या उभयताांच्या शु ि हे तूववर्षयी वकक्ल्र्र्ष होते, ते या

प्रसांगाने वतच्या तोंडू न बाहे र पडले . वतच्या दृष्टीने तरी या बांधुप्रीतीववर्षयी सांशय होताच.

आता सुग्रीवाच्या कथेचा ववचार करू : श्री. सरवटे याांनी त्याचे ववकलपत्र घेऊन त्याची बाजू

फारच उचलू न धरली आहे . ‘वाली वकक्ष्कांधेत राज्य करीत असता र्ायावी नार्क राक्षसाशी त्याचे द्वां द्वयुि
िंाले . त्यात तो राक्षस वभऊन पळाला. तेव्हा त्याच्या पाठलागास वाली व सुग्रीव हे बांधू गेले. पुढे र्ायावी

एका वववरात वशरला. तेव्हा त्या वववराच्या र्ुखाशी सुग्रीवाला बसवून, र्ी परत येईपावेतो येथेच र्ािंी वाट
पाहत बैस; असे त्यास बजावून वाली वववरात वशरला. पुढे बराच काळ लोटला पण वाली परतला नाही, व
एक रक्ताचा लोंढा वववरातून बाहे र वाहत आला; त्यावरून वाली आत र्ारला गेला, अशी सुग्रीवाची

सर्जूत होऊन, तो वकक्ष्कांधेस परत आला. वाली र्े ल्याचे वतुर्ान ऐकून र्ांत्र्याांनी सुग्रीवास राज्यावर
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बसववले . काही काळानांतर र्ायावी व त्याचा बांधुवगु याांस र्ारून वाली वववराबाहे र आला; तो तेथे त्यास

सुग्रीव आढळला नाही. तो झकक्ष्कांधेस परत येतो तो, तो राज्य करीत असल्याचे त्यास वदसून आले . तेव्हा
सुग्रीवाने आपणाशी कपट केले असे वाटू न तो क्रोधाने सांतप्त िंाला.’ अशी थोडक्यात हकीगत श्री. सरवटे
दे तात.

रार्ायणात जसे वलवहले तसेच घडले असले पावहजे. सुग्रीव रार्भक्त, त्याचेकडे दोर्ष कसा

असणार? वगैरे ववचारसरणी ज्याची असेल त्यास वालीच लबाड, भाांडखोर, आततायी, त्याला िंाले ले

शासन योग्य, असे वाटे ल. पण थोडा ववचार केल्यास सुग्रीवाच्या वतुनावर काही दु सरा प्रकाश पडतो का
पाहू .

रक्ताचा लोंढा वववरातून बाहे र वाहत आला, तेव्हा वाली आत र्ारला गेला अशी सुग्रीवाची सर्जूत

िंाली. का? वालीने र्ायावीला र्ारणे जास्त सांभवनीय नाही काय? ‘बराच काळ लोटला तरी वाली परत
आला नाही’ अशा वेळी भावाच्या र्दतीस वववरात वशरणे हे सुग्रीवाचे कतुव्य होते. वालीच्या हु कुर्ाप्रर्ाणे

बाहे र रावहला म्हणावे तर तो परत येईपयंत तेथेच रहावयाचे होते. वाली र्े ल्याची खात्री करून न घेता व
त्याच्या प्रेताच्या दहनाची काही तजवीज न कवरताच वववराचे दार बांद करून सुग्रीव पळू न गेला व राज्यावर
बसला हे ही गैरच. वालीला अांगद नावाचा पुत्र होता. त्याला गादीवर न बसववता आपणच राज्याचा

अवधकारी िंाला. यार्ुळे वाली क्रोधाने सांतप्त होणे साहवजक होते. श्रीयुत सरवटे याांनी वदले ल्या
हकीगतीवरूनच सुग्रीवाचा कावा वदसून येत आहे . ही हकीगत सुग्रीवानेच रार्ाला आपला चाांगुलपणा
वदलावा म्हणून स्वतुःच्यातफे साांवगतली आहे . तेव्हा खऱ्या हकीगतीतील काही र्ुद्दे गाळायचेच.

सुग्रीवाची व रार्ाची भेट कशी िंाली ते ववस्ताराने साांगण्याची आवश्यकता नाही. रार्लक्ष्र्ण

आले ले पाहू न सुग्रीव घाबरला व हे कोण याची चौकशी करण्यास त्याने हनु र्ानास पाठववले . हनु र्ानाने त्या

दोघाांची पुष्कळ स्तुती करुन भावाने हाकून लावले ला सुग्रीव नावाचा धर्ात्र्ा वीर आहे , त्याने पाठववले ला
र्ी हनु र्ान आहे , तो आपणा दोघाांबरोबर सख्य करू इक्च्छतो, असे त्यास कळववले . रार्ाच्या साांगण्यावरून

लक्ष्र्ण हनु र्ानाशी भार्षण करू लागला. तो म्हणाला, ‘आम्हाला सुग्रीवाचे गुण र्ाहीत आहे त. आम्ही
त्यालाच हु डकीत आहोत तू साांगशील त्याप्रर्ाणे आम्ही वागू.’ हे ऐकून हु नुर्ान हर्टर्षत िंाला.
तत: प्रहृष्ो हनु मान्कृत्यवाणनणत तििः ।
श्रुत्वा मधु रभावं ि सुग्रीवं मनसा ितः ॥
भाव्यो राज्योिमस्तस्य सुग्रीवस्ययो महात्मनः ।
यदयं कृत्यवान्प्राप्तः कृत्यं िैतदु पाितम् ॥
(णक. कां. : सिु ४, श्लोक १ । २)
अथु : तदनांतर सुग्रीवासांबांधाने रार्ाचे सौम्य भार्षण श्रवण करून व सुग्रीवाचे रार्ाशी काही कायु

आहे असे जाणून सुग्रीवाचे र्नोरथ आता पवरपूणु होईल असे र्नार्ध्ये आल्यार्ुळे हनु र्ानाला हर्षु िंाला
आवण तो र्नार्ध्ये म्हणाला, ‘त्या र्हात्म्या सुग्रीवाला राज्यप्राप्ती अवश्य होणार. कारण, हा र्हापुरुर्ष
काही कायाच्या उद्देशाने येथे आला आहे .’ पुढे लक्ष्र्णाकडू न रार्ाचे कार् म्हणजे सीतेचा शोध करणे हे
सर्जल्यावर हनु र्ानानेही सुग्रीवाचे कार् साांवगतले :
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‘ स णह राज्याच्च णवभ्रष्ः कृतवैरश्च वाणलना ।
हृतदारो वने त्रस्तो भ्रात्रा णवणनकृतो भृषम ॥
कणरष्ट्यणत स साहाय्यं युवयोभास्करात्मजः ।
सुग्रीवः सह िात्माणभः सीतायाः पणरमािंिे ॥ (सिु ४, श्लोक २७।२८).
अथु : तो सुग्रीव भ्रात्या वालीशी वैर बाांधून असल्यार्ुळे राज्यापासून भ्रष्ट िंाले ला आहे व स्त्रीचा

अपहार करून भ्रात्याने त्याला अत्यांत दु ुःख वदले असल्यार्ुळे तो आता त्रस्त होऊन वनात वास्तव्य करीत

आहे . ॥ २७ ॥ तस्र्ात् तो सूयुपुत्र सुग्रीव सीतेच्या शोधासांबध
ां ाने आम्हासहवतुर्ान तुर्चे साहाय्य करील. ॥
२८ ॥

हनु र्ानाच्या वशष्टाईची सुनावणी रार्ाकडे करताना लक्ष्र्ण म्हणाला :
कणपः कथयते हृष्ो यथाऽयं मारुतात्मजः ।
कृत्यवान्सोऽइणप संप्राप्तः कृतकृत्योणस राघव ॥ ४।३१ ॥
‘हे रघुवश
ां जश्रेष्ठा रार्ा, हा वायुपुत्र वानर आनांवदत होऊन साांगत आहे , त्याप्रर्ाणे त्या सुग्रीवाचेही

कायु व्हावयाचे आहे , ह्यार्ुळे आपले कायु िंाल्यासारखेच आहे .’ पवहल्याच भेटीस सुग्रीव रार्ाकडू न वचन
र्ागतो :

रोिते यणद मे सख्यं बाहु रेष प्रसाणरतः ।
िृह्यतां पाणिना पाणिमुयादा वध्यतां ध्रु वा ॥
‘एकर्े काांचे कायु शेवटास नेण्याववर्षयी कधीही न वफरणाऱ्या अशा वनश्चयाची प्रवतज्ञा होऊ द्या.’ हे

सख्य पुढे अक्ग्नसावक्षक िंाल्यावर सुग्रीव आपले कायु साांगत आहे . ( वक. काांड : सगु ५, श्लोक २३ । २४)
वाणलना णनकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥
वाणलनो मे महाभाि भयात्तुस्याभयं कुरु ।
कतुुमहंणस काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा ॥ २४ ॥

भ्रात्या वालीने र्ािंा पराजय केले ला आहे , आवण र्ी त्याच्याशी वैर बाांधले ले आहे . तस्र्ात् हे

ककुत्स्थकुलोत्पन्ना र्हाभाग्यवान रार्ा, भयग्रस्त िंाले ल्या र्ला वालीपासून वफरून भीती न राहील अशा
रीतीने आपण र्ाझ्या भयाचा नाश करा’ तात्पयु, वालीला स्वगास पाठवा.

र्ािंी बायको र्ला परत वर्ळवून द्या. व र्ािंा भावाशी सर्े ट करा, असे सुग्रीव साांगत नाही.

सुग्रीवाचे र्ागणे स्पष्ट आहे . र्ािंा भाऊ र्ारून र्ाला गादीवर बसवा. रार् त्याच्या भार्षणाचा भावाथु
सर्जला व सुग्रीवाला हसत हसत म्हणाला,

एवमुक्ततस्तु ते जस्वी धमुज्ो धमुवत्सलः ।
प्रत्यभाषत काकुत्स्यः सुग्रीवं प्रहसणन्नव ॥ २५ ॥
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उपकारफलं णमत्र णवणदतं मे महाकपे ।
वाणलनं तं वणधष्ट्याणम तव भायापहाणरिम् ॥ २६॥
अथु : याप्रर्ाणे सुग्रीवाने साांवगतले असता धर्ुवेत्ता व धर्ुवत्सल असा रार् सुग्रीवाला हसत हसत

म्हणाला, ‘हे र्हावानरा, उपकाररूप फल प्राप्त करून दे णाऱ्याला र्ी वर्त्र सर्जत असतो. तस्र्ात्, तुिंी
भाया हरण करून नेणाऱ्या त्या वालीचा र्ी वध करीन.’

रार्ाचे भार्षण ऐकल्यावर सुग्रीवाने अवतशय सांतुष्ट होऊन आपला र्ुख्य र्नोरथ रार्ाला उघडपणे

कथन केला तो म्हणाला,

तव प्रसादे न नृकसह वीर ।
णप्रयां ि राज्यं व समाप्नु यामहम् ।
तथा कुरु त्वं नरदे व वैणरिं ।
यथा न कहस्यात्स पुनमुमाग्रजम् ॥
‘हे पुरुर्षश्रेष्ठा वीरा, तुझ्या कृपेर्ुळे वप्रया व राज्य ही र्ला प्राप्त होतील. यास्तव र्ला तो पुनरवप

दु ुःख न दे ईल अशा रीतीने त्या र्ाझ्या वैरी ज्येष्ठ भ्रात्याांची, हे . प्रजावधपते , आपण व्यवस्था लावा. अशा
रीतीने स्पष्ट शबदात राज्य वर्ळववण्याच्या इराद्याने वालीला र्ारण्याचा बेत िंाला होता. पण श्री. सरवटे

म्हणतात, ‘त्याच्या सवु भार्षणात कोठे ही राज्यलोभाचे वचन्ह वदसत नाही;’ डोळे वर्टल्यावर वदसणे शक्य
नाही.

इतक्यावरच न थाांबता ‘वालीचा सूड घेण्यासाठी रार्ाचे साहाय्य घेण्यात सुग्रीवाने अवत झनद्य वतुन

केले ,’ ह्या आपल्या र्ताच्या पुष्टीकरणासाठी त्याांच्या भाांडणाचीही उपपत्ती श्री. जाधव याांनी कल्पनेने

काढली आहे म्हणून ‘सुग्रीवाचे वतुन झनद्य दाखववण्यासाठी त्याच्या पदरी राज्याचा लोभ बाांधणे ... अवश्य
होते . म्हणूनच ते र्ुळात आधार नसता केले आहे ,’ असा र्जवर आरोप केला आहे सुग्रीवाला राज्यलोभ

होता असें र्ीच म्हणत नाही. रार् व लक्ष्र्ण तसे सर्जतात, हनु र्ान तसेच साांगतो व खुद्द सुग्रीव ‘र्ला

राज्य वर्ळवून द्या, र्ािंा वैरी र्ारा,’ असे पाचदहा वेळ तरी ववनवून र्ागतो. सुग्रीवाला वजवावनशी
र्ारण्याचा वालीचा केव्हाही ववचार नव्हता. (वक. सगु १६, श्लो. ७ । ८) वाली म्हणतो,
दपु िास्य णवनष्ट्याणम न ि प्रािैर्ववयोक्ष्यते ॥
अहं ह्याणजस्स्थतस्यास्य कणरष्ट्याणम यदीस्प्सतम् ।
वृक्षैमुणष्प्रहारै श्च पीणडतः प्रणतयास्यणत ॥ ८ ॥
अथु: ‘हे तारे , त्याांचा गवु नाहीसा करीन, तू भय बाळगू नको; तो काही र्ाझ्या हातून प्राणाला

र्ुकणार नाही. साराांश, सांग्रार्ार्ध्ये क्स्थत असले ल्या ह्या सुग्रीवाची व्यवस्था र्ी तुझ्या इच्छे प्रर्ाणेच करीन,
म्हणजे वृक्ष आवण र्ुवष्टप्रहार ह्याांनी तावडत होऊन तो परत जाईल.’

म्हणते ,

वाली रार्ाच्या बाणाने र्रणपांथास लागला असता त्याचे सेवक सैरावैरा पळू लागले ; त्यास तारा
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‘राज्यहे तोः स िे द् भ्राता क्रूरे ि पाणततः :
रामे ि प्रसृतैदुू रान्मािुिैदूणरपाणतणभः ॥’
‘लाांबन
ू वेध करणाऱ्या व दू र उभे राहू न रार्ाने सोडले ल्या बाणाांनी जर क्रूर भ्रात्या सुग्रीवाने

राज्याकवरता भ्रात्याचा वध केला असेल तर पळू न काय उपयोग?’

वाली र्रण पावल्यावर सुग्रीवाला स्र्शानवैराग्य आले व तो शोक करू लागला. त्यात त्याच्या

अांतुःकरणापासून पश्चात्तापाचे वनघाले ले उद्गार या प्रकरणावर चाांगलाच प्रकाश पाडतात. (सगु २४)
‘क्रोधादमषादणतणवप्रघषाद्भ्रातुवुधो मे ऽ नु मतः पुरस्तात् ’ (६)

भ्रात्याने र्ािंा अवतशयच पराभव केला असल्याकारणाने क्रोधार्ुळे व असवहष्णुतेंर्ुळे पूवी र्ला

त्याचा वध होणे बरे वाटले होते.

‘न त्वां णजघांसाणम िरे णत यन्मामयं महात्मा मणतवानु वाि ।
तस्यैव तद्राम विोनु रूपम् । इदं विः कमुि मे ऽनु रूपम् ॥ ८ ॥
‘र्ी तुिंा घात करणार नाही, तू चालता हो’ असे जेव्हा ववचारी र्हात्र्ा र्ला म्हणाला, ‘ते त्याचे

म्हणणे त्यालाच योग्य असून, हे र्ािंे वधरूप कर्ु व तो वध घडवून आणणारे भार्षण र्ात्र र्लाच योग्य
आहे .’ आणखी काही अवतरणे दे ण्याची जरूरी नाही.

राज्याचा लोभ सुग्रीवाच्या पदरी आधारावशवाय बाांधला, हा श्री. सरवटे याांचा आरोप खरा का

खोटा याचा वनणुय वाचक करतीलच.

भावाला र्ारण्यासाठी रार्ाची र्दत घेतली व क्षवत्रयाांच्या युिवनयर्ाांस िंुगारून दे ऊन रार्ाने

वालीला र्ारले यातही काही गैर नाही, असे ज्याांस वाटते त्याची खात्री करण्याचे सार्र्थ्यु आर्च्या अांगी
नाही. क्षवत्रयाचा धर्ु न्यायाने युि करणे हा आहे पदातीबरोबर पदातीने, स्वाराबरोबर स्वाराने, रथीबरोबर

रथीने युि करावयाचे. दोघे युिात गुांतले असता वतसऱ्याने शस्त्र टाकावयाचे नाही. असे असताही सुग्रीव व
वाली द्वद्वयुि करीत असता रार्ाने दु रून अांतरावरून िंाडाआडू न बाण र्ारून वालीचा प्राण घेतला, हे

कृत्य अगदी अधम्यु िंाले आहे . इतकेच नव्हे तर दोघे भाऊ सारखे वदसत असल्याने (सगु १२, श्लो ३८।
३९)

अणभज्ानं कुरुष्ट्व त्वमात्मनो वानरे श्वर ।
येन त्वामणभजानीयां िं ियुद्धमुपाितम् ॥
िजपुष्ट्पीणममां फुल्ां उत्पाट्य शु भलक्षिम् ।
कुरु लक्ष्मि कण्ठे ऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥
ततोणिणरतटे जातामुत्पाट्य कुसुमायुताम् ।
लक्ष्मिो िजपुष्ट्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजुयत् ॥
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अथु : ‘हे वानरराज, तू स्वतुःववर्षयी काही तरी ओळखता येण्यासारखी खूण करून ठे व, म्हणजे

द्वां द्वयुिार्ध्ये गुांतले ल्या तुला र्ी ओळखून काढीन. हे लक्ष्र्णा, शु भलक्षणाांनी युक्त अशी ही प्रफुवल्लत
िंाले ली नागपुष्पी ळता उपटू न तू या र्हात्म्या सुग्रीवाच्या कांठार्ध्ये घाल.’ असे रार्ाने साांवगतल्यावरून
लक्ष्र्णाने तसे केले .

यावरून वालीला कसे र्ारावे, याववर्षयी रार्, सुग्रीव व र्ारुती याांचा कट िंाला होता, व रार्ाने

केवळ र्ारे कऱ्याचे कार् केले , असे वदसून येते. सुग्रीवाची बायको परत दे नाही तर र्ाझ्याशी युि कर, असे

आव्हान रार्ाने वदलें ले नाही. तसे केले असते तर रार्ावरचा दोर्ष काही तरी गेला असता. असा सर्े ट

जर्वून आणून भावाभावाांचे ऐक्य करून वदले असते तर रार्ाची कीती िंाली असती. पण असा सर्े ट
सुग्रीवास पसांत नसावा. तसा प्रयत्न करण्यास त्याने सुचववले ही नाही. त्यास वालीचा काटा काढू न
टाकावयाचा होता.

रार्ालाही सुग्रीवाचे साह्य सीताशु िीच्या व पुढील कार्ासाठी पावहजे होते. सुांदरकाण्ड श्लोक ७ –

११ याांत अशोकवनात सीता हनु र्ानाच्या दृष्टीस पडल्यावर त्याचे र्नात आले ले ववचार वदले आहे त. त्यात
वालीवधासांबांधी दोन आहे त :

अस्याः हे तोर्ववलाक्ष्या हतो वाली महाबलः ॥ ७ ॥
ऐश्वयु वानरािां ि दु लुभं वाणलपाणलतम् ।
अस्या णनणमत्ते सुग्रीवः प्राप्तवाँल्ोकणवश्रुतः ॥ ११ ॥
ववशाल नेत्राांनी युक्त असले ल्या या सीतेकवरताच र्हाबलाढ्य वालीचा वध िंाला. ॥ ७ ॥

जगवद्वख्यात सुग्रीवालाही वालीने रवक्षले ले वानराांचे दु लुभ ऐश्वयु वहच्यार्ुळेच प्राप्त िंाले आहे . ॥ ११ ॥

सुग्रीवाला राज्यावभलार्ष नव्हता असे म्हणणाराांनी त्याचे पुढील वतुन ववचारात घ्यावे. वालीला एक

वयात आले ला पराक्रर्ी व वकीली करण्याच्या लायकीचा सुबुि असा पुत्र होता. त्यास राज्यावर न
बसववता तो आपणच राज्यावर बसतो. यावरून राज्य बळकावणे हा त्याचा हे तू र्ूळापासून होता असे वसि
होते .

भावाच्याां बायकोवर हक्क र्ानीत असत असे र्ी वलवहले , ते ‘ठोकून दे तो ऐसाजे’ या प्रकारातील

असा र्जवर आरोप आहे . यासांबध
ां ाचा दाखला र्हाभारतातून दे ण्याचा र्ी प्रयत्न करणार आहे कारण
र्हाभारत हा पाचवा वेद आहे .

वेदः स्मृणतः सदािारः स्वस्य ि णप्रयमात्मनः ।
एतच्चतुष्यं प्रोक्ततं साक्षाद्धमुस्य लक्षिम् ॥
असे र्नूचे वचन आहे . तसेच याज्ञवल्क्याचेही आहे . वेदातील झकवा स्र्ृतीतील वचन आढळत नसेल व

सदाचाराचा म्हणजे थोर लोकाांनी एखादी गोष्ट आचरल्याचा दाखला असेल तर ती गोष्ट धम्यु सर्जावी.
सद्गृहस्थाांनी आचरणात आणले ली गोष्ट इतराांस र्ान्य होते व थोड्याच काळात सवुत्र रूढ होते.
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दे वाांचे गुरु बृहस्पती हे र्ोठे थोर, ववद्वान, सवुर्ान्य गृहस्थ होते. ते अन्याय्य, अधार्टर्क असे कृत्य

करतील असे म्हणणे धाष्ट्याचे आहे . त्याांच्या कृत्याचा कोणी वनर्षेधही केले ला नाही; इतकेच नव्हे तर
त्याांच्या कृत्यात अडथळा करणाऱ्या गभास त्याांनी वदले ला शापही अर्लात आला, असे र्हाभारतकार
कांठरवाने साांगत आहे त. (र्हाभारत, आवदपवु अध्याय १०४)

उतथ्यस्य यवीयांस्तु पुरोधाणि णदवौकसाम् ।
बृहस्पणतबृुहत्तेजा : ममतामन्वपद्यत ॥ १० ॥
(नानासाहे ब वैद्याांचे भार्षाांतर). ‘उतर्थ्याचा धाकटा भाऊ र्ोठा तेजस्वी बृहस्पती दे वाांचा पुरोवहत

होता, तो सांभोगाच्या इच्छे ने र्र्तेपाशी गेला.’

उवाि ममता तं तु दे वरं वदतां वरम् ।
अंतवुत्नी त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेना ऽऽरम्यताणमती ॥ ११ ॥
तेव्हा वक्त्याांर्ध्ये श्रेष्ठ असले ल्या आपल्या वदराला र्र्ता म्हणाली, ‘तुझ्या ज्येष्ठ बांधूच्या

(सर्ागर्ापासून) र्ी गरोदर आहे , म्हणून तू र्ागे सर.’ ॥ ११ ॥

‘अमोघरे तास्त्वं िाऽणप ियोनास्त्यत्र संभवः ।
तस्मादे वं िते त्वद्य उपारणमतुमहुणस ॥ १३ ॥
‘तुिंे वीयु फुकट जाण्याचे नाही, आवण दोन गभांची सोय (र्ाझ्या उदरार्ध्ये) होणे शक्य नाही.

यासाठी तू आता परत जावेस हे च तुला योग्य आहे .’ ॥ १३ ॥

वदराचा हक्क वतला र्ान्य होता. गभुवती आहे एवढीच वतची हरकत; ‘र्ी तुझ्या भावाची बायको, तू

र्ािंे कडे का येतोस?’ असे ती म्हणत नाही हे ध्यानात घ्यावे.

एवमुक्ततस्तदा सम्यग्बृहस्पणतरुदारधीः ।
कामात्मानं तदःऽऽत्मानं न शशाक णनयस्च्छतुम्
संबभूव ततः कामी तया साधुमकामया ॥ १५ ॥
असे वतने योग्य साांवगतले असता बृहस्पती जरी उदार र्नाचा होता, तरी तो कार्ातुर िंाले ला

आपले र्न आवरू शकला नाही. ॥ १४॥ कार्ातुर असले ला बृहस्पती इच्छा नसताही वतच्याशी रत िंाला. ॥
१५ ॥

व्यासर्हर्षीनी या कथेत बृहस्पतीची झनदा केली नाही. त्याला बृहत्तेजा, वदताांवर, र्हाभाग,

उदारधी, भगवान्, ऋवर्ष इत्यादी सन्र्ानाची ववशेर्षणे लावली आहे त. यावरून बृहस्पतीचे कृत्य अधम्यु असे

भगवान् व्यासास झकवा इतर कोणासही वाटले नाही. दे वसभेतील त्याच्या गुरुत्वास हानी आली
नाही.एकांदरीत भावाच्या बायकोवर वदराचा हक्क सवुसांर्त होता असे स्पष्ट होते .
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वालीला र्ारून राज्य बळकाववल्यावर सुग्रीवास राज्यावभर्षेक िंाला. त्यासर्यी त्याने रुर्ीचा

आनांदाने स्वीकार केला. बालीच्या जनानखान्यात रावहल्याने वतला काही भ्रष्टपणा आला असे त्याने झकवा
दु सऱ्या कोणी र्ानले नाही. यावरून भावाच्या बायकोवर वदराचा हक्क र्ान्य होता असे अनु र्ान वनघते.

सुग्रीवाची बायको रुर्ी ही वालीने बळकाववली म्हणून तो वध्य िंाला असे काही प्रवतपावदतात. पण

असे करण्यास वालीसही काही कारण होते की नाही, याचा ववचार करीत नाहीत. तसे कारण घडले असावे

असा तकु होतो. वालीच्या वधानांतर सुग्रीव राज्यावर बसल्यावर हनु र्ान त्याचेकडे गेल्याचे २९ वे सगात
आहे . त्यातील चौथा श्लोक....

स्वां ि पत्नीं अणभप्रेतां तारांिाणप समीस्प्सतां ।
णवहरन्तमहोरात्रं कृताथं णवितज्वरम् ॥
असे सुग्रीवाचे वणुन आहे . यावरून तारा ही त्याला वर्ळू न बरे च वदवस िंाले होते असे वदसते .
राज्यावभर्षेकानांतर थोड्याच वदवसाांत ही गोष्ट घडली असावी. म्हणजे र्ृत भावाच्या बायकोवर हक्क
सवुर्ान्य असल्याने रुर्ीसारखीच तीही िंाली. हा साहवजक आचार लक्षात घेतला तर प्रथर्तुः वाली

र्े ल्याची बातर्ी घेऊन सुग्रीव वकक्ष्कांधे स आला आवण त्याला राज्यावभर्षेक िंाला तेव्हाही तारा त्याच्या

उपभोगात असणे साहवजक आहे . पुढे वाली परत आल्यावर त्याने सुग्रीवास हाकून दे ताना त्याच्या
बायकोस ठे वन
ू घेतली; असा हा र्ोबदला असण्याचा सांभव आहे .

तकाने सांभवनीय ठरववले ला तारे चा उपभोग खराच होता, असा पुरावा रार्ायणात वकक्ष्कांधा

काांडाच्या ४६ व्या सगात वर्ळतो. वालीचे व आपले वैर कसे उत्पन्न िंाले ही हकीगत तेथे सुग्रीवाने आणखी
एक वेळ रार्ास साांगताना,

‘राज्यं ि सुमहत्प्राप्य तारां ि रुमयासह ।
णमत्रैश्च सणहतस्तस्य वसाणम णवितज्वरः ॥’
अथु : ‘आवण अवतशय र्ोठे वानरराज्य व रुर्े सहवतुर्ान तारा प्राप्त िंाल्यावर त्या वालीच्या

वर्त्राांसह र्ी वनभुय होऊन तेथे राहू लागलो.’ असे नववे श्लोकात सुग्रीवाने कबूल केले आहे . हा पूवीचा
व्यवहार लक्षात घेतला म्हणजे वालीने सुग्रीवाची बायको ठे वन
ू घेतली म्हणून त्याने र्ोठा अपराध केला असे
म्हणणे योग्य नाही. हा त्याांचा आचारच होता.

वानराांच्या सैन्याची र्दत सीतेच्या शोधासाठी व लां केवर स्वारी करण्यासाठी रार्ाला पावहजे होती.

वाली राज्यावर असेपयंत ही र्दत वर्ळणे शक्य नव्हते. कारण आपली हजारो झकवा लाखो प्रजा दु सऱ्याच्या
कार्ासाठी कोणता राजा युिात र्ारण्यासाठी दे ईल? ज्याच्यावर र्ोठे उपकार िंाले आहे त असाच
ताटाखालचे र्ाांजर िंाले ला राजा उपयोगी पडे ल, हे लक्षात घेऊन रार्लक्ष्र्णाांनी सुग्रीवाचे सख्य सांपावदले
व आपल्या कार्ाकवरता वालीचा खून पाडला. म्हणूनच हनु र्ान म्हणतो,

‘अस्या हे तोर्ववशालाक्ष्याः हतो वाली महाबलः ॥’

अनु क्रमणिका

एखाद्या राजाच्या अांतगुत राजकारणात शेजारच्या राजाने हात घालता कार्ा नये अशी राजनीवत

आहे . पण स्वाथु साधण्यासाठी राजाांनी कोणती पातके करण्याचे वर्टजले आहे ?

‘नाहां जानावर् केयूरे' या श्लोकाच्या आधारावर लक्ष्र्णाने सीतेच्या तोंडाकडे कधीही पावहले नव्हते

अशी ग्वाही दे ताना ही गोष्ट शक्य आहे काय, याचा ववचार िंाला नाही. कैक वर्षे अरण्यात एकत्र रहात

असता सीतेच्या र्ुखाचे चुकूनही अवलोकन करण्याचा प्रसांग येऊ नये हे च आश्चयु! पण ही गोष्ट खरी
र्ानल्यास लक्ष्र्णाचा आपल्या चावरत्र्यावर भरांवसा नव्हता असे म्हणावे लागते. र्ी वतचे र्ुख पावहल्यास

कार्र्ोवहत होईन अशी भीती असल्यानेच त्याने र्ुद्दार् र्ुखावलोकन टाळले असले पावहजे. या बाबतीत
हनु र्ान श्रेष्ठ ठरे ल. ‘र्ािंे र्न शु ि असल्यार्ुळे परस्त्रीवनरीक्षणापासून र्ला दोर्ष लागणार नाही’ असे
हनु र्ांताांनी आपल्या शांकेचे सर्ाधान केले , असे सरवटे च म्हणतात.

श्री. सरवटे म्हणतात, ‘वस्तुत: सुग्रीवाने रार्ाची र्दत घेतली यात गैर काय केले ? एका राजाने

दु सऱ्या राजाची झकवा व्यक्तीची आपल्या भावाववरुि र्दत घेऊ नये, असा राजनीवतशास्त्राचा
वत्रकालाबावधत वसिाांत आहे काय?’ प्रश्न योग्य आहे . तसा वत्रकालाबावधत वसिाांत नाही. पण स्वावभर्ानी

राष्राांत तसा आचार आहे . आर्चा शेजारी अफगावणस्तान दे श पहा. तेथील राज्यावर कोणी बसावे
याच्याववर्षयी तांटे होतात; लढाया होतात; खूनही पडतात. त्याांत शेजाऱ्याला हात घालण्यास वाव वर्ळत
नाही. कोणत्याही पक्षातफे परकी इसर् लढाईत वर्ळावयाचा नाही. कारण कोणीही परक्याची र्दत घेता

कार्ा नये, असा त्याांचा आचार आहे . तसा आचार नसता तर कोणत्या तरी एका पक्षास इांग्रजाांनी र्दत

वदली असती व आज काबूलवर युवनयन जॅक फडकले असते . आर्च्या या दु देवी राष्रात खासगी द्वे र्षाचा
सूड घेण्यासाठी पावहजे त्याची र्दत घ्यावी असे प्रवतपादणारे र्हात्र्े प्राचीन काळापासून आजपयंत पुढे
येत आहे त; म्हणूनच आम्ही आज हजारो वर्षे परक्याांच्या लाथा खात आहोत.

सुग्रीव व ववभीर्षण याांनी रार्ाची र्दत घेतल्यानांतर त्याांच्या दे शावर रार्ाच्या साम्राज्याचे जू बसून

त्याांना परतांत्रता आली नाही’ अशा एक र्ुद्दा पुढे आला आहे .

‘सुग्रीवाने रार्ाचा हस्तक सेवक हे नाते पत्कवरले असे म्हणण्यासही कारण नाही. दोघाांचा

वर्त्रत्वाचा तह िंाला... सुग्रीवापासून रार्ाने खांडणी घेतली नाही’ असे श्री. सरवटे म्हणतात. श्री. केळकर
म्हणतात, ‘रार् नेहर्ी त्यास बरोबरीच्या नात्याने सांबोवधत.’ श्री. धारवाडकरही म्हणतात, ‘वालीला र्ारून
वर्त्रकायु केल्यानांतर वकक्ष्कांधे ला (Protectorate) सांरक्षणाखालचे सांस्थान बनवून गोड घास रार्ाने
बाजूस काढू न ठे वला नाही.’

पण आजपयंत स्वतांत्र असले ले वकक्ष्कांधे चे वानरराज्य यापुढे परतांत्र िंाले असे वाल्र्ीकी वर्टणत

आहे . वाली व सुग्रीव याांचा बाप र्रण पावल्यावर कोणाही दु सऱ्या राजाच्या परवानगीवशवाय वाली गादीवर

बसला. पण सुग्रीवाच्या इच्छे प्रर्ाणे वालीला र्ारल्यावर पुढे राजा कोणास करावे, याववर्षयी रार्ाची र्ांजुरी
घेण्यात आली. पहा : सगु २६, श्लोक ४ र्ध्ये र्ारुती रार्ास ववनांती कवरतो :
‘भवत्प्रसादात् काकुत्स्थ णपतृपैतामहं महत् ।
वानरािां सुदंष्ट्रािां संपन्नबलशाणलनाम् ॥
महात्मनां सुदुष्ट्प्रापं प्राप्तं राज्यणमदं प्रभो ।
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भवता समनु ज्ातः । ... ...
अिुणयष्ट्यणत माल्यैश्च रत्नै श्च त्वां णवशेषतः ।
कुरुष्ट्व स्वाणमसंबंधं वानरान्संप्रहषुय ॥’
अथु : उत्तर् दष्रा आवण सर्ृि बल याांनी युक्त असले ल्या र्हात्म्या, वानराांचे परांपरागत सुग्रीवाला

दु ष्प्राप्य राज्य आपल्या प्रसादाने त्यास प्राप्त िंाले आहे . आपल्या परवानगीने तो नानाप्रकारचे सुगांध,

और्षधी व पुष्पे आवण रत्ने याांनी तुिंे यथाववधी पूजन करील. स्वार्ी या नात्याने सुग्रीवाचा वानराांशी सांबांध
घडवून तू त्याांना आनांद दे .’ हनु र्ानाला रार् म्हणाला,
‘सुग्रीवो वानरषुभः ।
प्रणवष्ो णवणधविीरः णक्षप्रं राज्यैऽणभणषच्यताम्’ ॥ ११ ॥
या वानरश्रेष्ठ सुग्रीवाला राज्यावभर्षेक व्हावा. पुढे
‘रामः सुग्रीवमब्रवीत् ॥
वृत्तज्ो वृत्तसंपन्नमुदारबलणवक्रमम् ।
इममप्यंिदं वीरं यौवराज्येऽणभषेिय ॥’
रार् सुग्रीवाला म्हणाला, ‘या अांगदालाही युवराज कर.’ ॥ १२ ॥
वानराांचे राज्य स्वतांत्र रावहले नाही. त्याांचा राजा कोण व्हावा, हे रार्ाने ठरववले व सुग्रीवाचे पश्चात्

कोण राजा होणार हे ही र्ुक्रर केले . वकक्ष्कांधे चे स्वातांत्र्य कायर् राहते तर रार्ाचा हु कूर् र्ागण्याची व
रार्ाने हु कूर् दे ण्याची जरूरी नव्हती व र्ग सुग्रीव राजा न होता अांगद राजा िंाला असता. पण नु सत्या

र्ांजुरीवरच वकक्ष्कांधेचे पारतांत्र्य वसि िंाले असे र्ी म्हणत नाही. वकक्ष्कांधा काांडाच्या ४ र्थ्या सगात

रार्लक्ष्र्णाांशी सुग्रीवाचा र्ांत्री हनु र्ान याचे प्रथर्च भार्षण होते. त्यात लक्ष्र्णाने १७ व २४ श्लोकाांर्ध्ये र्ी व
रार् सुग्रीवाला शरण आहो, तो नाथ असावा असे रार् इक्च्छतो, असे आठ श्लोकाांत सात वेळा ववनववले
आहे . पाचव्या सगात हनु र्ानाने रार्लक्ष्र्णाांची सुग्रीवाबरोबर ओळख करून दे ताना
‘तस्यास्य वसतोऽरण्ये णनयतस्य महात्मनः ।
राविे न हृता भाया स त्वां शरिमाितः’ ॥ ६ ॥
हा तुला शरण आला आहे असे त्याांचे सर्क्ष बोलतो. र्ग त्याांचे सख्य बरोबरीचे नाते जर्ते व ते

वालीवधापयंत एकासनावर बसतात. वालीचा वध होऊन रार्ाज्ञेने सुग्रीव राजा िंाल्यावर नात्यात कसा
फरक पडला ते पाहू .

पाऊसकाळ सांपल्यावर वचन वदल्याप्रर्ाणे सीताशु िीचा प्रयत्न सुग्रीव अगत्याने करीत नाही म्हणून

त्यास धर्की दे ण्यासाठी लक्ष्र्णास पाठववताना (सगु ३०, श्लोक ८१) रार् म्हणतो,
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‘न स संकुणितः पंथा येन वाली हतो ितः ।
समये णतष्ठ सुग्रीव मा वाणलपथमन्विाः ॥’
‘वाली वध पावून ज्या र्ागाने गेला तो र्ागु काही अगदी सांकुवचत नाही. तस्र्ात् हे सुग्रीवा,

आपल्या वचनाववर्षयी खबरदार रहा आवण वालीच्या र्ागास जाऊ नकोस.’ हा तर वनवाणीचा वनरोप आहे .
पुढील श्लोक तर दयाळु , अवतारी रार्ाचे हृदय व न्यायबुिी स्पष्टपणे उघडे करीत आहे :
‘एक एव रिे वाली शरे ि णनहतो मया ।
त्वां तु सत्यादणतक्रांत हणनष्ट्याणम सबांधवम्’॥ ८२ ॥
‘अरे , सांग्रार्ात बाणाने र्ी वालीचा एकट्याचा वध केला; परांतु तू सत्यापासून भ्रष्ट िंाल्यार्ुळे र्ी

तुिंा र्ात्र बाांधवाांसह वध करीन.’ वबचाऱ्या बाांधवाांचा काय अपराध? वकक्ष्कांधे चे हे राजकारण केवळ

रार्ाच्या कायासाठी असल्याने सुग्रीवाला र्ारून अांगदाला गादीवर बसवून त्याचेकडू न कायु उरकून घ्यावे
असाही बेत त्या दोघाां भावाांत चालला होता. पहा सगु ३१, श्लो. ४. लक्ष्र्ण रार्ास म्हणतो :
‘न धारये कोपमुदीिुवेिं णनहस्न्म सुग्रीवमसत्यमद्य ।
हणरप्रवीरै : सह वाणलपुत्रो नरें द्रपुत्र्या णवियं करोतु ॥’
‘िंाले ला हा क्रोध आवरून धरण्यास र्ी सर्थु नाही. या सत्यभ्रष्ट सुग्रीवाचा र्ी आजच वध

करणार. वानरश्रेष्ठाांसहवतुर्ान वालीपुत्र अांगद जानकीचा शोध लावील.’ पुढे लक्ष्र्ण वकक्ष्कांधेस वनरोप
साांगण्यास गेला, तेव्हा हनु र्ान सुग्रीवास सल्ला दे तो : (सगु ३२ । १७)

कृतापराधस्य णहते नान्यत्पश्याम्यहं क्षमम् ।
अन्तरे िांजणल बध्द्वा लक्ष्मिस्य प्रसादनात् ॥’
‘तुझ्या हातून अपराध िंाला असल्यार्ुळे हात जोडू न लक्ष्र्णाची कृपा सांपादन केल्यावशवाय तुला

गत्यांतर नाही असे र्ला वदसते.’ आणखी पुनुः म्हणतो,

‘तस्य मूघ्ना प्रिम्य त्वं सपुत्रः ससुहृज्जनं ।
राजंस्स्तष्ठ स्वसमये भतुुभायेव तिशे’॥ ३२ । २१ ॥
‘यास्तव हे राजा, तू त्याला र्स्तकाने प्रणार् कर आवण आपल्या सांकेताला धरून राहू न भाया

ज्याप्रर्ाणे भत्याच्या आधीन होऊन राहते, त्याप्रर्ाणे पुत्र व सुहृद्गण याांसह तू त्याच्या आधीन होऊन रहा.’

इांग्रजाांनी झहदु स्थानावर आपली सत्ता हळू हळू पसरववली त्याचा इवतहास हे च साांगतो! जॉन

कांपनीचे वकील आपल्या इांग्रजी चालीरीती बाजूस ठे वन
ू , बूट काढू न व टोपी घालू न प्रथर्तुः दरबारास

जात व सेवक म्हणून भेट घेत. पेशवे दरबारच्या वचत्रात र्ाले टसाहे ब असेच बसले ले काढले आहे त.
दरबारातील सुग्रीव–वबभीर्षणाचे कोणी अनु यायी त्याच्याकडे येतील त्यास हाताशी धरून, र्दत करून,

बरोबरीचा, स्नेही, दोस्त असा चांद्रसूयु असेपयंतचा करार करीत. पण याच स्नेही–दोस्ताांचे वांशज आज
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कोणत्या क्स्थतीत आहे त हे आपण पहातच आहो. त्याना पोवलवटकल एजांट झकवा रे वसडें ट व फॉरीन

सेक्रेटरी याांच्या इशाऱ्याप्रर्ाणे नाचावे लागत आहे . आजच्या राजाचे वदवाण त्याांना पोवलवटकल एजांट झकवा
ए. जी. जी. ची र्जी सांभाळण्यास वशकवीत असतात. वकक्ष्कांधेच्या राजकारणाचा इवतहास चाांगले प्रकारे

अभ्यासण्यासारखा आहे . रार्लक्ष्र्णाांनी जे बीज पेरले , त्याचा हा र्ोठा वृक्ष िंाला आहे . त्या इवतहासाची

सुधारून वाढववले ली ही पुनरावृत्ती आहे . लक्ष्र्ण हा अवधराजाचा वनरोप साांगणारा पोवलवटकल एजांट झकवा
फॉरीन सेक्रेटरी म्हणा, असा आहे . या श्लोकात वदले ला भायेचा दृष्टाांत र्ोठा सर्पुक आहे .

परवकयाांच्या बाहु बलावर भावाला र्ारवून राज्यावर बसले ले राजे कसे वागत होते हे सगु ३३ यात

साांवगतले आहे :

रुमा तु वीरः पणररभ्य िाढं वरासनस्थो वरहे मविुः।
ददशु सौणमत्रमदीनसत्त्वं णवशालने त्रः स णवशालने त्रम् ॥
(तारा लक्ष्र्णाला आत घेऊन आली तरी) उत्कृष्ट सुवणासारखी काांती आवण ववशाल नेत्र याांनी

युक्त असले ला तो वीर सुग्रीव रुर्े लाच दृढ आझलगन दे ऊन झसहासनावर बसला होता व त्याने तेथूनच
ववशालनयन र्हाशय लक्ष्र्णाला अवलोकन केले .

आयावतातील सुग्रीव व त्याच वांशज याांना आजच्या कालीही हे वणुन लागू होण्यासारखे असे

नाही. लक्ष्र्णाला साहवजकच क्रोध आला; तेव्हा सुग्रीवाची घाबरगुांडी उडू न तो झसहासनावरून गडबडीने

उतरला व हात जोडू न त्याचेपुढे उभा रावहला. लक्ष्र्णाने त्याला चाांगलाच धाक घातला. (सगु ३५, श्लोक
१८) ‘वालीच्या भेटीला तुला पाठवू’, ‘वाली ज्या वाटे ने गेला ती वाट सांकुवचत नाही’ इत्यादी. सुग्रीवाने
क्षर्ा र्ावगतली. ( सगु ३६। ११)

‘प्रेष्ट्यस्य क्षणमतव्यं मे न कणश्चन्नापराध्यणत ।’
‘या दासाचा काही अपराध िंाला असल्यास तो क्षर्ा करावा.’
लक्ष्र्णाच्या सूचनेप्रर्ाणे सुग्रीव रार्ाकडे जावयास वनपाला तेव्हा तो म्हणाला, (सगु ३८।५)
‘एवं भवतु िच्छाम स्थे यं त्वच्छासने मया ।’
‘ठीक आहे , आम्ही चलतो; र्ला तुझ्या आज्ञेप्रर्ाणे वागले च पावहजे.’
नांतर दोघे रार्ाकडे वनघाले .
पूवी लक्ष्र्ण व सुग्रीव एका आसनावर बसत नव्हते असे वर दाखववले च आहे . लक्ष्र्णाला

त्याचेकडू न आसनही वर्ळत नव्हते. पण आता
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तामुपस्थाणपतां दृष्टवा णशणबकां वानराणधपः ।
लक्ष्मिारुद्यतां शीघ्र इणत सौणमणत्रमब्रवीत् ॥ ३८। ११ ॥
तेव्हा ती पालखी आणले ली पाहू न ‘हे लक्ष्र्णा, सत्वर आरोहण कर’असे म्हणाला. ते दोघे एकाच

यानातून गेले. (श्लोक. १२). रार्ाजवळ जाऊन हात जोडू न उभा रावहला. (३८। १७). इतकेच नव्हे , तर
पूवी बरोबरीने बसणाऱ्या सुग्रीवाला

पादयोः पणतत मूध्ना तमुत्याप्य हरीश्वरम् ।
प्रेम्िा ि बहु मानाच्च राघवः पणरषस्वजे ॥ ३८॥ ॥१९॥

॥ १९॥

नांतर चरणी र्स्तक ठे ववले ल्या त्या वानराजाला उठवून बहु र्ानपूवुक त्याला सप्रेर् आझलगन वदले .

पणरष्ट्वत्य ि धमात्मा णनषीदे णत तथोऽब्रवीत् ।
णनषण्िं ि ततो दृष्टवा णक्षतौ रामोऽब्रवीत्तथा ॥
व आझलगन वदल्यावर ‘बैस’ असे तो धर्ात्र्ा त्याला म्हणाला आवण तो जवर्नीवर बसला. सुग्रीवाची केवढी

अधोगती िंाली ती पहा. एका आसनावर बसणे गेलेच. पण आसन न वर्ळता धुळीत बसावे लागले .
र्ाांडवलक राजाकडू न खांडणी झकवा र्ुलूखच घेतला पावहजे असे नाही आजच्या ७०० झहदी
सांस्थावनकाांर्धील फारच थोड्याांकडू न खांडणी वर्ळते व त्याांचीही थोडां च वदवसात र्ाफ होईल. पण त्यार्ुळे
साम्राज्यसत्तेचा जाच कर्ी होणार नाही.

तात्पयु : सुग्रीवाला राज्याची हाव होती. वालीला र्ारल्यावशवाय राज्य वर्ळणार नाही हे पाहू न,

रार्ाशी सख्य करून त्याचेकडू न त्याने वालीस र्ारववले . सुग्रीवाचा स्नेह करून रार्ालाही आपले कायु
साधावयाचे होते या दोन स्वाथात वाली बळी पडला व सुग्रीवास राज्य वर्ळाले . सुग्रीवाच्या अवभर्षेकास

रार्ाची परवानगी लागू लागली. रार्ाच्या पायावर र्स्तक ठवावे लागून आसनावशवाय जवर्नीवर बसावे
लागले , इतका तो परतांत्र िंाला. बरोबरीचे नाते गेले.

रार्ाने वकक्ष्कांधेच्या राजाकडू न खांडणी घेतली नाही झकवा र्ुलूखही तोडू न घेतला नाही. तरी

त्याचे स्वातांत्र्य नष्ट होऊन त्याचा रार्ाशी बरोबरीचा दजाही गेला. रार्ाच्या लां केवरील स्वारीत आपल्या
लक्षावधी वानरसेनेस व अवर्त युिास सुग्रीवाला रार्ाच्या पायी अपावे लागले . ही भारी झकर्त
रार्ाकडू नभावाचा खून करवून आपणास राज्य वर्ळवून वदल्याच्या उपकारासाठी द्यावी लागली.

सुग्रीवाच्या या बांधुद्रोहात त्याचा र्ुख्य सल्लागार, साह्यकारी हनु र्ानच होता. त्याचेवरही

सुग्रीवाइतकीच जबाबदारी येते.

सुग्रीवाच्या अधुःपाताचे वचत्र वाल्र्ीकीनी र्ोठ्या कुशलतेने काढले आहे व त्याांचा उद्देश

बांधुद्रोह्याला पुढे वकती जबर झकर्त द्यावी लागते व तो केवळ आपलाच अधुःपात करत नाही, तर सवु
राज्याचेही र्ोठे नु कसान करतो हे दाखववण्याचा असावा. हे कार् त्याांनी उत्तर् रीतीने केले आहे .
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३ रामभक्तत हनु मंत व धमात्मा णबभीषि
हा धडा आर्च्या राजेरजवाड्याांनी घेतला असता तर सुग्रीवाचे वतुन झनद्य ठरून बांधुद्रोहास आळा

पडला असता. पण रार्ास ववष्णूचा अवतार र्ानल्यावर, सुग्रीव, हनु र्ान, वबभीर्षण, वगैरे त्यास साह्य

करणारे व वर्त्र िंाले ले , याांची गणना परर् भागवतात होऊ लागली. त्याांनी केले ले आचरण खरोखर
पाहता झनद्यच. पण ते इतर दे वाांच्या या अवताराांनी रार् या ईश्वरी अवताराच्या भूभार–हरण करण्याच्या
कार्ी साह्य म्हणून केले असल्याने ते चाांगले च असले पावहजे, अशी भाववक लोकाांची सर्जूत होणे
स्वाभाववक आहे . अशी सर्जूत िंाल्याने हे वतुन इतराांस आदशु आहे असे प्रवतपादन करण्यात येऊ लागले
व तेच वतुन इतराांस अनु करणीय ठरले . याचा दोर्ष वाक्ल्र्कीकडे नाही. आर्च्या खुळ्या श्रिे कडे आहे .

श्रीयुत सरवटे याांचे हनु र्द्भक्तीवरील प्रवचन अपूवु आहे . हनु र्द्भक्त स्वाथाला पारखा असतो व

इतर दे वाांचा भक्त स्वाथी असतो, असा त्याांच्या प्रवतपादनातून आशय वनघतो. यासांबध
ां ाने सरवटे म्हणतात,
‘हनु र्ांताच्या रार्चांद्राशी जडले ल्या सांबध
ां ाला गुणाांवरील अनु रक्ती हे कारण असून त्यापासून

झहदु स्थानातील लोकाांनी घेतले ला धडा भगवद्भक्तीचा आहे . त्या सांबध
ां ाला दे शद्रोहाचा रांग श्री. जाधवाांच्या

दृष्टीने वदला आहे . हनु र्ांताचे वशष्य होण्याने र्हाराष्राची स्वधर्ावरील भक्ती दु णावली; स्फूर्टत प्रदीप्त

िंाली; शक्ती सांघवटत िंाली आवण ऐक्यभावना उवदत होऊन दृढीभूत िंाली. त्याचीच फलश्रुती स्वराज्य
प्राप्तीत िंाली. र्ोगलाांना वर्ळाले ले , इांग्रजाांना वफतूर िंाले ले , झकवा त्याांच्या सैन्यात सार्ील िंाले ले
लोक, या हनु र्द्भक्तीला पारखे असल्यार्ुळेच वतकडे गेले होते. या भक्ताांचे त्याांच्याठायी असले ले

धर्ाववर्षयीचे औदावसन्य हे त्याांचे शत्रूला वर्ळण्याचे कारण होते. स्वाथु झकवा लोभ त्याांना शत्रूला वर्ळण्यास
लावीत होता. तो स्वाथु व लोभ हनु र्द्भक्तीने इतराांर्धून नाहीसा केला होता;’ इत्यादी.

सर्थु रार्दासाांनी हनु र्द्भक्तीचा प्रसार केला व वशवाजी र्हाराजाांच्या हस्ते स्वराज्याची स्थापना

केली अशी श्री. सरवटे याांची सर्जूत वदसते त्याांचे र्ते शहाजीराजापासून पूवीचे दे ववगरीच्या यादवाांपयंतचे

सवु लोक हनु र्द्भक्तीस पारखे होते पण वशवाजीनांतरचे र्राठे हनु र्द्भक्त िंाल्याने त्याांच्या वठकाणी

स्वदे शावभर्ान व स्वधर्ावभर्ान सांचरून स्वराज्याची स्थापना िंाली. याला पुरावा म्हणून प्रत्येक गावी

र्ारुतीची स्थापना श्रीरार्दासाांनी केली असा जो सर्ज पसरवून दे ण्यात येत आहे , त्याचा आधार दे ण्यात
येईल असे वाटते.

हनु र्ांत हा पूवीपासून द्राववडाचा एक प्रख्यात दे व आहे . व त्याची दे वळे पूवीपासूनची होती.

श्रीरार्दासाांच्या पूवीची होती. श्रीरार्दासाांच्या वशष्यवगापैकी कोणीतरी आपल्या परर्गुरूचे र्हत्त्व
वाढववण्यासाठी रार्दासाांनी ही दे वळे स्थावपली असा सर्ज पसरवून वदला आहे . इ. स. १६७२ पयंत

श्रीवशवाजी व श्रीरार्दास याांची भेटच िंाली नव्हती, हे आता वसि िंाले ले आहे . त्यावरून स्वराज्य
स्थापण्याच्या कार्ी श्रीरार्दास व हनु र्द्भक्त्ती याांचा सांबध
ां नव्हता व त्या स्थापनेचे श्रेय हनु र्द्भक्तीकड
दे णे केवळ अांधश्रिे चे होईल. भोसल्याांचे घराणे रार्भक्त िंाले

नाही. वशवभक्तच रावहले .

वशखरझशगणापूरचा र्हादे व हा त्याचा कुलदे व आहे व त्या दे वाचे भगवे वनशाण श्रीशहाजीने आपला िंेंडा

केला व श्रीवशवाजीने तोच चालू ठे वला म्हणून तांजावरच्या राजवाड्यावर तो आजही फडकत आहे .
श्रीरार्दासाांस वशवाजीने राज्य अपुण केले व राज्य वदल्याची वचठी िंोळीत टाकली व आपली छाटी म्हणून
वनशाण भगवे करण्यास सर्थांनी आज्ञा वदली, असा सर्ज रार्दासी पांथाने पसरववला आहे . पण हे
राज्यदान कक्ल्पत आहे . भगवे वनशाण करण्यास रार्दासाने साांवगतले ही गोष्ट बनावट आहे . श्रीरार्दास हे
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ब्रह्मचारी असल्याने त्याची कफनी व छाटी हु रर्ुजी रांगाची असे; भगव्या रांगाची नसे. र्राठ्याांचे वनशाण

भगव्या रांगाचे आहे ; हु रर्ुजी नाही. यावरून त्या वनशाणाचा सांबध
ां श्रीरार्दासाांशी लावणे म्हणजे वडाची
साल झपपळास लावण्यासारखेच आहे .

श्रीयुत सरवटे याांचे हे प्रवचन उत्कृष्ट गद्याचा र्ासला म्हणता येईल. पण त्यातील ववचार फोल

आहे त. त्या ववचाराचा आधार डळर्ळीत आहे . र्राठ्याच्या उत्कर्षाचे सवु श्रेय हनु र्द्भक्तीला दे णे म्हणजे
वनव्वळ अांधश्रिा आहे .

श्रीवाल्र्ीकी रार्ायणातील हनु र्ान स्वतुः स्वाथी होता. स्वाथी सुग्रीवाची तो सेवा करीत होता व

बांधुद्रोहाच्या त्याच्या प्रयत्नात त्याने फारच सहाय्य केले आहे . हा हनु र्ान चतुर, र्ुत्सद्दी, धोरणी व
दु सऱ्याचे हृद्गत बरोबर जाणणारा आहे . यानेच वालीच्या खुनाचा घाट जुळवून आणला व सुग्रीवास राज्य

वर्ळवून वदले सीताशु िीच्या कार्ी व लां कादहनात आवण पुढे युिात त्याने अप्रवतर् कार्वगरी केली आहे व
अयोध्येस श्रीरार् जाऊन झसहासनावधवष्ठत िंाल्यावर प्रत्येकाची कार्वगरी पाहू न बवक्षसाांची वाटणी िंाली
तेव्हा हनु र्ानास पवहल्या प्रतीचे बक्षीस सीतेच्या हस्ते रार्ाने दे वववले आहे . रार्ाच्या यशाची व आगर्नाची
वप्रय वाता आपणास कळववली म्हणून भरतानेही त्यास र्ोठी दे णग
ां ी वदली आहे .
िवां शतसहस्र ि ग्रामािां ि शतं परम् ।
सकुंडलाः शु भािारा भायाः कन्यास्तु षोडश ॥
हे मविाः सुनासोरूः शणशसौम्याननाः णियः ।
सवाभरिसपन्नाः संपन्नाः कुलजाणतणभ ॥
(यु. काांड सगु १२५, श्लो. ४५।४६)
एक लक्ष गाई, शांभर उत्कृष्ट गावे आवण कुांडले व भूर्षणे याांनी युक्त असले ल्या कुलीन, जावतवांत व

शु भ आचरण, उत्कृष्ट नावसका व र्ाांड्या, चांद्राप्रर्ाणे सौम्य र्ुखे व सुवणुतुल्य कांठ याांनी सांपन्न असले ल्या
सोळा कन्या, भाया म्हणून र्ी तुला अपुण करतो. ही दे णगी परत केल्याचा उल्लेख नाही; यावरून वतचा
स्वीकार केला असेच वदसते.

वाल्र्ीकीने हनु र्ानाची योग्यता फार र्ोठी वर्टणली आहे .
तेजो धृणनयंशो दाक्ष्यं सामथ्यु णदनयो नयः ।
पौरुषं णवक्रमो बुणद्धः यस्स्मन्ने ताणन णनत्यदा ॥
(यु. काां. सगु १२८, श्लोक ८२)
तेज, धैयु, यश, दक्षता, ववनय, न्याय, पौरुर्ष, पराक्रर्, आवण बुिी हे गुण सवुदा त्या वायुपुत्र

हनु र्ानाचे वठकाणी वास्तव्य करीत होते .

आज आर्चे लोक तो रार्ाचा एकवनष्ठ सेवक व भक्त या दृष्टीनेच त्याचेकडे पाहात आहे त. त्याची

अक्कल, तीक्ष्ण बुिी, ववद्वत्व याची जाणीव फारच थोड्याांस आहे .
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धमात्मा णबभीषि
आता वबभीर्षणाववर्षयी ववचार करू. झहदूच्या स्र्रणात भागवतासांबध
ां ीचे दोन श्लोक येतात. एकात

चौदाांची नावे आहे त. दु सऱ्यात वनवडक सहाच साांवगतले आहे त. याांतील दोघे पूवीच्या थोरल्या यादीत
नाहीत, तेव्हा ते आदीन् या पदाने घ्यावे लागतील

प्रल्हादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासांबरीषशु कशौनकभीष्ट्मदाल्भ्यान् ।
रुक्तमांिदाजुुनवणसष्ठणबभीषिादीन्पुण्याणनमान्परमभािवतान्स्मराणम ॥
बणलर्वबभीषिो भीष्ट्मः प्रल्हादो नारदो ध्रु वः ।
षडै ते वैष्ट्िवास्तषां स्मरिं पापनाशनम् ॥
या दोनही यादींत वबभीर्षणाचे नाव आहे .
उत्तरकाांड म्हणून वाल्र्ीकी रार्ायणात अखेरचे एक काांड आहे . ते सवुच प्रवक्षप्त आहे , असे पुष्कळ

दे शी–परदे शी ववद्वानाांचे र्त आहे . पण ते काांडही वाल्र्ीकीकृत र्ूळचेच आहे , असे र्ानणारे ही पुष्कळ

आहे त. त्यातील कथेत रावण–कुांभकणु–वबभीर्षणाांची उत्पत्ती वदली आहे . या वतघाांची र्ाता कैकसी ही
आपल्या बापाच्या आज्ञेप्रर्ाणे ववश्रवस पौलस्त्याकडे गेली. र्ाझ्यापासून तुला र्ुले पावहजेत हे र्ी सर्जलो,
असे तो म्हणाला. या क्रुर वेळेला तू आलीस म्हणून, तुला स्वभावाने व रूपानेही भयांकर, क्रूर बाांधव

आवडणारे आवण क्रूर कर्ु करणारे राक्षस होतील; असे वतला त्याने साांवगतले . तेव्हा ती प्रवणपात करून

म्हणाली, ‘भगवन्, आपणासारख्या ब्रह्मवेत्त्यापासून अशा प्रकारचे अत्यांत दु राचारी पुत्र प्राप्त होण्याची र्ािंी

इच्छा नाही. यास्तव आपण र्जवर कृपा करा.’ तेव्हा वतजवर प्रसन्न होऊन तो म्हणाला, ‘तुिंा जो शेवटला
पुत्र होईल तो र्ाझ्या वांशाला अनु रूप व धर्ात्र्ा होईल.’ (उत्तराकाांड सगु ९, श्लो. २७) कैकसीचा शेवटचा
पुत्र धर्ात्र्ा वबभीर्षण जन्र्ाला आला, ते व्हा ‘पुष्पवृष्टी िंाली; अांतवरक्षात दे वाांच्या नौबदी िंडू लागल्या

आवण ‘उत्तर्, उत्तर्’ अशी आकाशवाणी िंाली.’ ( श्लो. ३६, ३७) र्ोठे िंाल्यानांतर कुबेरापेक्षा श्रेष्ठ
होण्याच्या इच्छे ने आईच्या साांगण्याप्रर्ाणे रावण व त्याचे धाकटे भाऊ तप करू लागले . ब्रह्मदे व त्याांच्यावर
सांतुष्ट िंाले . ब्रह्मदे व वबभीर्षणाला म्हणाले ,

‘णबभीषि त्वया वत्स धमुसंणहतबुणद्धना ।
पणरतुष्ोऽस्स्म धमात्मन्वरं वरय सुव्रत ॥’
‘वत्साां वबभीर्षणा, धर्ाववर्षयी र्न तत्पर ठे वले ल्या तुझ्यावर र्ी सांतुष्ट िंालो आहे . हे

सदाचरणसांपन्न धर्ुवनष्ठा, तू वर र्ाग.’ त्याने वर र्ावगतला तो,

‘परमापद्ितस्याणप धमे मम मणतभुवेत् ॥ ३० ॥
आणशणक्षतं ि ब्रह्मािं भिवन् प्रणतभातु मे ।
या या मे जायते बुणद्धयेषु यैष्ट्वाश्रमे षु ि ॥ ३१ ॥
सा सा भवतु धर्वमष्ठा तं तं धमु न पालये ।
एष मे परमोदार वरः परमको मतः ॥ ३२ ॥
न णह धमाणभरक्ततानां लोके ककिन दु लुभम् ।’
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अथु : ‘पराकाष्ठेच्या ववपत्तीत जरी र्ी सापडलो तरी धर्ाकडे च र्ािंी र्ती असावी. (३०) भगवन्,

उपदे शावाचून ब्रह्मास्त्राची र्ला स्फूती व्हावी आवण जी जी बुिी ज्या ज्या आश्रर्ार्ध्ये र्ला होईल (३१) ती
ती धर्ाला अनु सरून असावी व त्या त्या धर्ाचे र्ी पवरपालन करावे. हे परर् उदारा, हा वर र्ला अवतशय
वप्रय आहे (३२) कारण धर्ुवनष्ठाांना जगतार्ध्ये काही दु लुभ नाही.’

‘पुनः प्रजापणत प्रीतो णबभीषिमुवाि ह ॥ ३३ ॥
धर्वमष्ठत्वं यथा वत्स तथा िैतद्भणवष्ट्यणत ।
यस्माद्राक्षसयोनै ते जातस्याणमत्रनाशन ॥ ३४ ॥
नाधमे जायते बुणद्धरमरत्वं ददाणम ते ॥’
अथु : यावर प्रसन्न िंाले ला ब्रह्मदे व वबभीर्षणाला म्हणाला, (३३) ‘हे धर्टर्ष्ठा, हे वत्सा, तू जशी

इच्छा करीत आहे स तसे हे होईल आवण हे शत्रुनाशका, राक्षसयोनीर्ध्ये जन्र् िंाला असूनही ज्या अथी
तुिंी र्ती. अधर्ाकडे जात नाही, त्या अथी र्ी तुला अर्रत्व दे तो.’ (उत्तरकाांड सगु १०. श्लोक ३३–३५).

बापाच्या इच्छे ने व आशीवादाने आवण ब्रह्मदे वाच्या वराने वसि असा हा धर्ात्या वबभीर्षण जे जे

आचरण करील ते ते धर्ाला अनु सरून असले च पावहजे असे सकृद्दशुनी कोणालाही वाटे लच. परांतु आपल्या

भावाला सोडू न वबभीर्षण रार्ाकडे आला व लां केच्या युिात त्याने रार्ास र्दत केली हे त्याचे वतुन स्वाथी
होते की वनुःस्वाथी होते, धर्ी होते की अधर्ी होते, सुष्ट होते की दु ष्ट होते याचा ववचार करू. र्ुख्य प्रश्नास
हात घालण्यापूवी श्री. सरवटे याांनी र्ला एक सवाल टाकला आहे त्याला जबाब दे णे बरे !

र्ाचुच्या अांकातील १६२ वे पृष्ठावर ‘आपल्या भावास र्ारववणे हा दे शद्रोह आहे ?’ असे श्री. सरवटे

याांनी ववचारणे केले आहे . साध्या व्यक्तींर्ध्ये असा प्रकार िंाल्यास तो दे शद्रोह होत नाही, पण त्या गुन्ह्यास

खून झकवा र्नु ष्यवध म्हणतात. भाऊ राांजा असता त्याचे राज्य वर्ळववण्याच्या लोभाने परक्या राजाची र्दत
घेऊन, भावास र्ारून राज्य वर्ळववणे यास दे शद्रोह म्हणणे भाग आहे . कारण दु सऱ्याच्या उपकारार्ुळे

त्याच्याशी स्वावर्सेवकाचे नाते जुळणे टळत नाही, व यार्ुळे दे श परतांत्र होतो. धर्ात्र्ा म्हणववला जाणारा
वबभीर्षण आपल्या भावाच्या शत्रूस वर्ळू न त्याचेकडू न भावाला र्ारवून त्याचे राज्य बळकाववतो. या कारणाने

त्याचेवर दे शद्रोहाचा आरोप करणे योग्यच आहे . ‘परदारापहरण रावणकालात अनीवतकारक व अधम्यु

र्ानले जात नसे या ववधानाला वबलकूल आधार नाही,’ असे श्री. सरवटे पृ. १६३ वर म्हणतात; व याच्या
पुराव्यासाठी कुांभकणु, र्ांदोदरी, भरत, जटायू वगैरेच्या भार्षणाांतून उतारे दे तात. हे उद्गार व्यक्तींचे

आहे त. जबरदस्तीने ज्याची बायको नेली तो व त्याचे वहतझचतक हे कृत्य अधम्यु असेच म्हणणार, पण या
कार्ी थोर पुरुर्षाांचे ववचारच प्रर्ाण र्ानावे लागतील.

परदाराहरण जबरदस्तीने केल्यास तो धर्ुच आहे , अधर्ु नाही; असे धौम्य ऋर्षींचे र्त र्हाभारतात

आहे . (पाहा, वनपवु अ. २६४). पाांडव वनवासात काम्यक वनात असताना ब्राह्मणाांच्या भोजनाकवरता

वशकार र्ारून आणण्यास चौघे चार वदशाांस पृथक् गेले. ॥ ४ ॥ पुरोवहत धौम्याच्या आश्रर्ात द्रौपदीला
ठे वली होती. झसधूचा राजा जयद्रथ हा वतकडू न जात असता द्रौपदी त्याच्या नजरे स पडली. ती अवतसुांदर

असल्याने वतलाच घेऊन जावे, असे त्याला वाटले . कोणाची कोण ही चौकशी त्याने एक राजपुत्र पाठवून
केली. जयद्रथ वतच्याकडे गेला व म्हणाला, (अध्याय २६७, श्लोक २०)

अनु क्रमणिका

‘भाया मे भव सुश्रोणि त्यजैनान्सुखमाप्नु णह’॥
‘हे सुांदरी, या पाचाांना सोडू न र्ािंी भाया होऊन सुख भोग.’ यावरून वववावहत वस्त्रयाांनाही पवहला

नवरा झकवा नवरे सोडू न अन्याची भाया होता येत असे, असे अनु र्ान वनघते. वतने हे नाकबूल केल्यावर
जयद्रथ जबरदस्तीवर आला. तेव्हा वतने त्याची वनभुत्सुना केली व र्ला वशवू नको, असे साांगून भीतीने
पुरोवहत धौम्याला हाक र्ारली. जयद्रथाने वतचा पदर धरला वतने त्याला विंडकारून टाकले . ‘बलाने

धरल्यावर धापा टाकणारी ती राजपुत्री ओढली गेली व धौम्याचे पाय वांदून रथावर चढली.’ ॥ २६८ । २५ ॥
तेव्हा धौम्य म्हणाले ,

‘ने यं शक्तया त्यया ने तुं अणवणजत्य महारथान् ।
धमु क्षत्रस्य पौरािमवेक्षस्व जयद्रथ’॥ २६ ॥
र्हारथी (अशा इच्या पतींना) झजकल्यावाचून वहला नेणे तुला शक्य नाही. हे जयद्रथा, क्षवत्रयाांच्या

पुराण धर्ाकडे तू लक्ष दे ’ पतीला झजकल्यावर त्याच्या पत्नीला जबरीने नेणे, हा धर्ु; आवण न झजकता नेणे
हा अधर्ु; असा धौम्याच्या साांगण्याचा अथु आहे . या बाबतीत रावणाचे एक वचन येथे दे णे युक्त आहे .
(अरण्यकाांड सगु ५५, श्लो. ४३)

अलं व्रीडे न वैदेणह धमुलोपकृतेन ते
आषोऽपं णदणव णनष्ट्पंदो यंस्त्वाणभणवष्ट्यणत ॥
हे सीते , (स्वभतृुत्यागपूवुक परपुरुर्ष स्वीकाररूप) धर्ुलोपार्ुळे उत्पन्न िंाले ली लज्जा आता पुरे. हे

दे वी तुिंा र्ािंा जो सांबांध िंाला आहे व जो होणार आहे , तो वेदर्ूलकच आहे . (कारण, बलात्काराने स्त्री
हरण करून आणणे हा राक्षसववधी वववाहववधीर्ध्ये उक्त आहे .)

रावणाचे वणुन करताना शूपुणखा ही त्याच्या ‘परदारावभर्शुनाचा’ उल्लेख करते . ले ले शास्त्री याचे

भार्षाांतर परस्त्रीवर लक्ष ठे वणारा असे गुळर्ुळीत करतात. कोर्षात स्पशु, बलात्कार, हल्ला, वगैरे अथु
अवभर्शुन या पदाचे वदले आहे त. त्याच्या या वतुनाचे एक र्ोठे र्हत्त्वाचे उदाहरणही ती दे ते—
पुरीं भोिवती ित्वा पराणजत्य व वासुकीम् ।
तक्षकस्य णप्रयां भाया पराजत्य जहार यः॥
(अरण्यकाांड सगु ३२, श्लो. १३–१४)
त्याने एकदा पाताळात भागवती नगरीला जाऊन आवण वासुकीचा पराजय करून तक्षकाची वप्रय

भाया झजकून आणली होती. सीताशु िीसाठी हनु र्ान लां केस गेला. त्याने रावणाचा वाडा प्रथर् शोधला
त्यात त्याला रावणाने आणले ल्या अनेक वस्त्रया वदसल्या.

राजर्वषणवप्रदे त्यानां िंधवािां ि योणषताः ।
रक्षसां िाभवत् कन्याः तस्य कामवशंिताः ।

अनु क्रमणिका

युद्धकामे न ताः सवाः राविे न हृता णियः ॥
(सुांदरकाांड सगु ९, श्लोक ६८, ६९)
असे रावणाचे एकूण वतुन परवस्त्रयाांबावत पूवीपासूनच जबरदस्तीचे होते. वबभीर्षणासारख्या

धर्ात्म्यास याबद्दल काही गैर वाटले नाही. तसे वाटले असते , तर अशा दु ष्ट भावास सोडू न तो पूवीच

दु सरीकडे गेला असता. पण तसा न जाता तो लां केतच रावहला; यावरून रावणाने नवऱ्याांना झजकून त्याांच्या
बायका आणणे, हे कृत्य धर्ास अनु सरून होते, असाच धर्ात्र्ा वबभीर्षणाचा सर्ज असावा.

बापाने आपल्या थोरल्या र्ुलास (कुबेरास) लां कानगरी वदली असता, रावणाने ती त्याचेकडे

र्ावगतली. भावाशी तांटा नको म्हणून बापाच्या सांर्तीने कुबेराने ती सोडू न दे ऊन कैलास पवुतावर दु सरे
नगर वसवले ; तेथेही जाऊन त्याच्याशी लढाई करून त्याचे पुष्पक ववर्ान रावणाने झजकून आणले . हे

रावणाचे कृत्य, धर्ात्र्ा वबभीर्षण यास न्यायाचेच वाटले असावे. कारण यानांतरही कैक वर्षे तो रावणाच्या

दरबारात र्ोठ्या र्ानाने व इतर्ार्ाने रावहला होता. यावशवाय रावणाने वतन्ही लोक झजकण्यासाठी म्हणून
ज्या स्वाऱ्या केल्याचे उत्तरकाडाांत वणुन आहे त्यात त्याने सवांवरच जुलूर्जबरदस्ती करून अनेक पापे
केली. पणु धर्ात्र्ा जो वबभीर्षण त्याला या क्रूर वतुनाचा वीट आला नाही. तो लां केतच रावहला.

उां ट सहज वगळता येतो, पण लहानसा डास वगळताना आयास पडतात अशी इांग्रजी म्हण आहे .

त्याचप्रर्ाणे धर्ात्र्ा वबभीर्षणास दु सऱ्याची बायको जबरदस्तीने आणण्याच्या दु ष्कृत्याांसुिा रावणाचा

वनदु यपणा, कार्ाांधपणा उद्दार्पणा, वगैरे सवु दोर्ष खपले . त्या वेळी त्याला सोडू न दु सरीकडे जाण्याची

इच्छा होत नाही. पण सीतेला जबरदस्तीने आणल्यावर र्ात्र त्याची धर्ुबुिी जागी होते, हे आश्चचु
करण्यासारखे आहे .

सीतेला रावणाने जबरीने आणून अशोक वनात ठे वली तेव्हा वतला साांवगतले की, तुला बारा

र्वहन्याांची र्ुदत दे ण्यात येत आहे . त्या र्ुदतीत तू र्जकडे राहण्यास कबूल िंालीस तर बरे च िंाले ; तशी

कबूल िंाली नाहीस तर तुला र्ारून तुिंे र्ाांस न्याहारीसाठी घेण्यात येईल. हनु र्ान लां केस गेला त्या

वदवशीच रावण सीतेकडे गेला होता व र्ुदतीपैकी १० र्वहने होऊन गेले, आता फक्त दोनच रावहले आहे त,
असे त्याने वतला बजाववले . हीच गोष्ट सीते नेही हनु र्ानाला साांवगतली आहे . सीता आणखी त्याला साांगते :
‘णबभीषिे न ि भ्रात्रा मम णनयातनं प्रणत ।
अनु नीतः प्रयत्ने न न ि तत्कुरुते मणतम्’ ॥ ९ ॥
(सुांदरकाांड स. ३७)
‘भ्रात्या वबभीर्षणाने र्ला परत पाठवण्याववर्षयी त्याांचे र्न वळववण्याचा प्रयत्न केला. परांतु

त्याप्रर्ाणे वागण्याची बुिी त्यात होत नाही.’ ‘हें तुला कसे कळले ?’ असा हनु र्ानाने प्रश्न केला असेल
म्हणून झकवा त्याला येणारी शांका घालवण्यासाठी सीता साांगते,

‘जेष्ठा कन्या कला नाम णबभीषिसुता कपे ।
तया मामे तदाख्यातं मात्रा प्रणहतया स्वयम्’॥ ११ ॥

अनु क्रमणिका

‘हे वानरा, वबभीर्षणाची कला म्हणून ज्येष्ठ कन्या आहे . त्या कन्येला स्वतुः वतच्या र्ातेने पाठववले

असता वतने र्ला साांवगतले ,’ ‘परस्त्री आणले ली परत दे ,’ असा उपदे श वबभीर्षणाने रावणास केला, हे

योग्यच होते परांतु ‘आपण असा सल्ला वदला असता रावण ऐकत नाही’ ही बातर्ी सीतेला दे ण्याची काही

जरुरी नव्हती. तशी नसताही आपण तर बाजूला राहू न, बायकोकडू न वडील र्ुलीला सीतेकडे पाठवून,

सीतेला वबभीर्षणाचा चाांगुलपणा पटवून दे ण्याचे जे कार् करववण्यात आले आहे , त्यात त्याचा कावा

उघडउघड वदसत आहे . वबभीर्षणाचा हा उपक्रर् नु कताच हनु र्ानाच्या भेटीपूवी थोडे वदवसाांचा वदसतो.

यावरून सीते ला आणून ९–१० र्वहने िंाल्यावर या धर्ात्म्याला या पापाची टोचणी सुरू िंाली असावी.
वाली रावणापेक्षाही बलवान होता व त्याचे व रावणाचे फार दाट सख्य होते. रार्ाच्या हातून वाली र्ारला

गेल्याची बातर्ी लां केत गेली असणारच. राजे व राजपुरुर्ष यानी अशी बातर्ी ठे वणे आवश्यकच आहे . ती
बातर्ी ऐकल्यावरच धर्ात्म्या वबभीर्षणाचा सीता रार्ास परत दे , असा सल्ला दे ण्याचे कार् सुरू िंाले असावे
आवण लगेच त्याची खबर सीतेपयंत पोचवण्याची खबरदारी घेतली असावी.

सीतेचा वनरोप घेतल्यावर आपले कार् िंाले असतानाही हनु र्ानाने अशोकवनाचा ववध्वांस करून

कलागत उत्पन्न केली. पुष्कळसे राक्षस र्ारले व अखेर इांद्रवजताने त्याला पकडू न रावणापुढे उभे केल्यावर

‘र्ी रार्ाचा दू त आहे , असे सर्जून र्ािंे हे वहतकर भार्षण श्रवण कर’ असे साांवगतले . सीताशु िी हे त्याला
नेर्ून वदले ले कार्! त्यापुढील सवु कृत्ये हनु र्ानाने आपल्या जबाबदारीवरच केली आहे त. त्याचे खरे कार्
हे राचे आहे . ववकलाचे नव्हे . असे असतानाही र्ी वकील आहे असे तो खोटे च साांगत आहे . युिाच्या वेळी हे
सवु प्रकार क्षम्यच असल्याने यात हनु र्ानाकडे र्ुळीच दोर्ष येऊ शकत नाही.

पण त्याचे वास्तववक स्वरूप काय आहे हे ओळखण्याची व त्याप्रर्ाणे त्याला वागववण्याची

जबाबदारी रावण व त्याचे र्ांत्री याांवर पडते. सुग्रीवाने पाठववले ला दू त म्हणून हनु र्ान रावणापुढे उभा
राहू न, तुझ्या सुग्रीव नार्क बांधूने कुशल प्रश्न केला आहे , असे साांगून अखेर तो त्याला रार्–सुग्रीवाच्या

सख्याची व वालीच्या वधाची हकीगत साांगतो. नांतर सीतेचा शोध करण्यास आपण आलो व रावणाच्या घरी
सीता वदसली आहे , असे साांगून पुढे रार्ाचे गुणवणुन करून, धर्ाचरण कर असा उपदे श करून, तो
रावणाला भीती पडे ल असे भार्षण करतो.

स तस्य विनं श्रूत्वा वानरस्य महात्मनः ।
आज्ापयद् वधं तस्य राविः क्रोधमूस्च्छु तः ॥
(सुांदरकाांड सगु ५२, श्लोक १–२५)
र्हात्म्या वानराचे भार्षण श्रवण केल्यानांतर क्रोधाने व्याप्त िंाले ल्या रावणाने त्याच्या वधाची आज्ञा

केली. पण ही गोष्ट वबभीर्षणाला आवडली नाही. तो म्हणाला,

‘क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेंद्र प्रसीद मे वाक्तयणमदं श्रुिुष्ट्व ।
वधं न कुवुणत परावरज्ा दू तस्य संतो वसुधाणधपेंद्राः ॥ ५ ॥
‘हे राक्षसावधपते, क्षर्ा असावी; आपला क्रोध सोडू न द्या आवण कृपा करून र्ािंे हे भार्षण श्रवण

करा. सन्र्ागाने वागणारे सदसवद्वचारी राजावधराज दू ताांचा वध करीत नाहीत. ॥ ५ ॥ याच एका र्ुद्यावर

आणखीही त्याने साांवगतले . ते सवु ऐकून रावण अवतशयच क्रुि िंाला व म्हणाला, ‘हे शत्रुनाशक, पाप्याचा
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वध करण्यात पातक नाही. यास्तव र्ी या पापी वानराचा वध करीत आहे ’ तरीही वबभीर्षणाने आपला आग्रह
सोडला नाही व र्ोठे र्ुत्सद्दीवगरीचे असे भार्षण करून हनु र्ानाचा वध न कवरता त्याला काहीतरी ववरूप

करण्याची वशक्षा व्हावी, असा हू कूर् वर्ळवला; व तो रावणाने केवळ भावाचे र्न र्ोडू नये म्हणून वदला

असावा. उत्तरकाांडात १३ वे सगात कुबेराने रावणाकडे पाठवले ल्या दू ताची हकीगत आहे . पहा उ. काां. सगु
१३, श्लोक ११–४१. (ववस्तारभयास्तव श्लोक न दे ता फक्त भार्षाांतर दे त आहे .) ‘रावणाचे इत्यांभत
ू वतुर्ान

धनावधपती कुबेराला सर्जून आल्यावरही, आपल्या कुलाला अनु रूप असे आपले योग्य वतुन कोणते याचा

त्या धर्ुवत्त्े या कुबेराने ववचार केला. आवण खरे खरे भ्रातृप्रेर् दशुववण्याकवरता रावणाला वहताची गोष्ट
कळवावी या उद्देशाने त्या कुबेराने लां केर्ध्ये एक दू त पाठवला. लां का नगरीर्ध्ये गेल्यानांतर तो दू त

वबभीर्षणाकडे गेला असता, त्याने त्याचे यथाववधी आदरावतर्थ्य करून आगर्नाचे कारण ववचारले आवण
वैश्रवण राजासांबध
ां ाने आपल्या नातेवाईकासांबांधाने कुशल प्रश्न केल्यानांतर सभेर्ध्ये बसले ला रावण
वबभीर्षणाने त्या दू ताला दशुववला. आपल्या तेजाने िंळकत असले ल्या राजाला तेथे अवलोकन करून

आवण तुिंा ‘जयजयकार असो’ या शबदाचा र्ान दे ऊन (क्षणभर) स्वस्थ उभा रावहला’ आवण त्याने वनरोप

साांवगतला, त्यातील र्हत्त्वाचा भाग ३१–३२ श्लोकाांत आहे ; तो असा : ‘र्ी परत आलो असता तुिंा दु ष्ट हे तू
र्ी ऐकला. तस्र्ात् कुलाला ज्याच्या योगाने बट्टा लागणार आहे अशा अत्यांत पापकर्ापासून तू वनवृत्त हो!

ऋवर्षगणासह दे व तुझ्या वधाच्या उपायाववर्षयी ववचार करीत आहे त. ‘रावणाला क्रोध आला, त्यार्ुळे
दू ताचा वध केला आवण दु रात्म्या राक्षसाांना तो दू त त्याने खावयास वदला.’ या वेळी दू त अवध्य आहे , त्यास

र्ारू नये, असे वबभीर्षण बोलल्याचा उल्लेख नाही. खरा दू त असल्यास तो राजाला कसा भेटत असे, हा
आचार येथे वदसून येत आहे . कोणातरी दरबारी र्ाणसास भेटून त्याचेर्ाफुत राजास भेटावयाचे असते व
र्ग राजास वनरोप नम्रपणे कळवावयाचा असतो.

र्ारुतीचा दू तपणा अगदी वनराळ्या स्वरूपाचा. गुप्त रीतीने तो सवु लां केची पाहणी करतो, सवु

र्ावहती वर्ळववतो, सीतेला भेटून वनरोप पोचववतो, उलट वनरोप घेतो आवण गुपचुप आल्याप्रर्ाणे वनघून न

जाता र्ुद्दार् भाांडण काढू न राजाच्या सेवकाांस र्ारतो. पकडू न आणल्यावर सुग्रीवाने आपणास वनरोप
साांवगतला आहे . तो साांगून आपण दू त आहे असे म्हणतो. वबभीर्षणासारख्या धर्ात्म्यास व शहाण्या र्ाणसास
हनु र्ानाचे वतुन खऱ्या दू तास शोभण्यासारखे नाही हे सर्जले नाही, भोळे पणाने त्याला हनु र्ान दू त आहे

असे वाटले , असे वदसत नाही. त्याच्या एकांदर वतुनावरूनच तो दू त नसून हे र होता हे प्रत्येकास

कळण्यासारखे आहे . असा हे र वध्यच असतो. हनु र्ानाचा वध िंाला असता तर पुढील ग्रांथच आटोपला
असता. सीतेची बातर्ी न लागल्याने लां केवर स्वारी िंाली नसती. पण वबभीर्षणाच्या पुढील वतुनावरून

त्याला ही स्वारी होणे इष्ट होते व म्हणून त्याने हनु र्ानास वाचववण्यासाठी पराकाष्ठा केली. भावाची भीड
रावणाने ऐवकली व स्वल्प वशक्षेवर हनर्ानास सोडले . पुढे त्याने लां का जाळली तेव्हा वबभीर्षणाचे उपकार
स्र्रून त्याचे तेवढे घर पेटववले नाही; वाचववले .

वजुणयत्वा महातेजा णबभीषििृहं प्रणत ।
क्रममािः क्रमे िैव ददाह हणरपुंिवः ॥
(सगु ५४, श्लो १६)
यावेळी धर्ात्म्या वबभीर्षणाने भावाच्या वहताववरुि त्याच्या शत्रूला साह्य होईल असा सल्ला वदला

आहे . लां कादहन करून हनु र्ान गेल्यावर रावणाने पुढे काय करावे, याचा ववचार करण्याकवरता र्ांवत्रर्ांडळ

भरववले . र्ांत्र्याांनी त्याच्या सार्र्थ्याची स्तुतीच केली व युि करावे असा सल्ला वदला. प्रहस्त सेनापती
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लढाईवर जाण्यास वसि िंाला. दु र्ुख, वज्रदां ष्र याांनीही तसेच साांवगतले . वज्रदां ष्राने तर शत्रूला आपल्या

र्ुलुखावर चालू न येऊ दे ऊ नये, त्याचेवरच आपण जाऊन पडावे व त्याच्या सैन्यात भेद करावा असा सल्ला
वदला. याप्रर्ाणे अनेकाांची भार्षणे िंाल्यावर सवांना थोपवून धरून खाली बसवून वबभीर्षण हात जोडू न
भार्षण करू लागला. ‘सार्, दार् आवण भेद याांनी जी गोष्ट असाध्य आहे ती प्राप्त करून घेण्यास पराक्रर्ाचा

उपयोग योग्य.’ रार्ाच्या पराक्रर्ाचे भडक वणुन करून ‘सीता आणण्याचे कृत्य रावणाने गैर केले आहे ,
खराला त्याने र्ारले यात त्याचा अपराध नाही. त्याला सीता दे ऊन टाक; तुला आपण होऊन जर सीता
द्यावयाची नसेल तर र्ी तुिंी प्राथुना करीत आहे आवण बांधुत्वार्ुळे तू र्ािंे म्हणणे ऐक!’ इत्यादी प्रकारे

त्याने ववनववले ... ‘तात्त्पयु, तू प्रसन्न होऊन दशरथपुत्र रार्ास र्ैथली अपुण कर; म्हणजे पुत्र व बाांधव
याांसहवतुर्ान आपण वजवांत राहू .’ असे म्हणून त्याने भार्षण सांपववले . रार्ाची स्तुती व त्याच्यापासून

राक्षसकुलाचा होणारा नाश, यावर वबभीर्षणाने जोर वदला होता व त्यार्ुळे रावणासारख्या पराक्रर्ी,
जगज्जेत्या अवभर्ानी पुरुर्षाला क्रोध येणे साहवजक होते. तथावप क्रोध न करता ‘सवांना जाण्याची अनु ज्ञा
दे ऊन रावण स्वगृहार्ध्ये प्रववष्ट िंाला.’ (सगु ९)

तदनांतर प्रातुःकाल िंाल्यावर वबभीर्षण रावणाच्या घरी गेला. यावेळी रावणाने त्यास बोलाववले

नव्हते; आपण होऊन तो जात आहे . बांधुप्रीतीर्ुळे पुन्हा उपदे श करण्यास गेला असे म्हणता येईल. (सगु
१०)

‘वबभीर्षणाने रावणाला वांदन केले व रावणाने नजरे च्या खुणेने दाखवले ल्या आसनावर तो बसला.’

त्याने सीता आणल्यापासून आम्हाला सवु प्रकारची दु वश्चन्हे होत आहे त, यासाठी रार्ाला सीता दे ऊन
टाकावी; हीच वनष्कृती र्ला योग्य वदसते... र्ाझ्या साांगण्याचा योग्य रीतीने ववचार करून त्याप्रर्ाणे तू

वाग’ असे साांवगतले . ते ऐकून रावणाला सांताप आला व तो म्हणाला, ‘र्ला कसले ही भय वाटत नाही आवण

रार्ाला सीता कधीही प्राप्त होणार नाही. कारण इांद्रासहवतुर्ान दे वाांचे सहाय्य असले तरीसुिा

सांग्रार्ार्ध्ये रार् र्ाझ्यासर्ोर उभा राहील कसा?’ नांतर त्याने वबभीर्षणास जाण्याची परवानगी वदली. (सगु
१०, श्लोक २८)

आणखी थोड्याच वदवसात रावणाने फौज जर्ा करण्यास हु कूर् दे ऊन र्ोठी सभा केली. तेथे

वबभीर्षणासह सवु र्ांत्री आले . सवु आपआपल्या आसनाांवर बसले . (सगु ११.) या सभेत कुांभकणुही होता.
त्याने सीता आणल्याबद्दल भावास दोर्ष वदला; पण भावासाठी लढण्याचीही प्रवतज्ञा केली. इतराांनीही युिात

लढण्याचे आश्वासन वदले . नांतर वबभीर्षण बोलू लागला. त्याच्या भार्षणात शत्रूची स्तुती व ‘सीता दे ऊन

टाक’ हा उपदे श! यावशवाय अन्य र्ुद्दाच नाही. कुांभकणु, इांद्रवजत हे रार्ापुढे वटकाव धांरू शकणार नाहीत व
तू इांद्राच्या झकवा र्ृत्यूच्या अांकावर बसलास तरी रार्ाच्या हातून वजवांत सुटणार नाहीस असे म्हणण्यास

त्याने र्ाघार घेतली नाही. वास्तववक अशा प्रकारे कुांभकणु, इांद्रवजत झकवा खुद्द रावण याांचा इतका अपर्ान

करणे योग्य नव्हते. रावणास क्रोध येऊन त्याने अत्याचार करावा व आपणास लां का सोडू न जाण्यास

काहीतरी सबब वर्ळावी असाच त्याचा कावा वदसत आहे . पण रावण शाांत रावहला. पुढे प्रहस्त म्हणाला,

‘दे वाांपासून झकवा दानवाांपासून आम्हास भय असल्याचे र्ुळीच र्ाहीत नाही. तेव्हा रार्ापासून आम्हाला भय
कुठले ?’ वबभीर्षणाची भार्षणाची पाळी सांपली असताही त्याने पुन्हा भार्षण केले . त्यात रार्ाचा पराक्रर् पुन्हा

वर्टणला असून त्याच्यापुढे प्रहस्त, कुांभकणु, इांद्रवजत, रावण वगैरे कोणाचाही वटकाव लागणार नाही;
यासाठी रार्ाला सीता दे ऊन टाकावी; हे च र्ी आपणा सवांच्या वहताचे बोलत आहे असे तो म्हणाला.

यातही कोणीकडू न तरी वचडू न आपणास जाण्याची सांधी वर्ळावी हाच उद्देश वदसतो. कारण त्याच्या
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सल्ल्याप्रर्ाणे सीता परत वदली असती, तर रार्ाचा पराक्रर् र्ोठा म्हणून त्याला वभऊन आपला जीव व
राज्य वाचावे या उद्देशाने परत वदली असे वसि िंाले असते.

आपण भ्यालो, आपण पराभव पावलो, ही गोष्ट र्ानधन रावण केव्हाही कबूल करणार नाही, ही

वबभीर्षणाची खात्री होती. धर्ुशास्त्राचीच लटपट करून अर्ुक करणे योग्य, अर्ुक अयोग्य, असे सर्जून
वदल्यास रावण आपले ऐकतो. हनु र्ान दू त आहे म्हणून अवध्य आहे , ही गोष्ट रावणाने र्ान्य केली; यावरून

वबभीर्षणास तो अनु भव होताच. म्हणून दु सऱ्याची बायको चोरून आणणे हे पाप आहे वगैरे र्ुद्याांवर तो जोर
दे त नाही. तर रार्ाचे सार्र्थ्यु थोर आहे , तो आम्हाला र्ारील, आम्हाला दु वश्चन्हे होत आहे त वगैरे चीड

वाढण्याच्या गोष्टींवर जास्त जोर दे त आहे . हा या धर्ात्र्ा म्हणववला जाणाऱ्या वबभीर्षणाचा कावा आहे .
त्याला हे युि पावहजे. पण आपण शाांततावप्रय हा लौवककही पावहजे, वशवाय भावाला सोडू न जाण्यासाठी
सबबही पावहजे. अशा धोरणाने तो बोलत आहे असे वदसते .

इांद्रवजताला या भार्षणाची सहजच चीड आली व त्याने वबभीर्षणाची चाांगलीच खरड काढली. यावर

वबभीर्षणाने पुन्हा वतसरे भार्षण केले . यात त्याांनी इांद्रवजताला पुष्यळच वशव्या वदल्या आहे त. तो म्हणतो,
पुत्र प्रवादे न तु राविस्य त्वकमद्रणजस्न्मत्रमुखोऽणस शत्रूः ।
यस्येदृशं राघवतो णवनाशं णनशम्य मोहादनु मन्यसे त्वम् ॥ १० ॥
त्वमे व वध्यश्च सुदुमुणतश्च स िाणप वध्यो य इहानयत्त्वाम् ॥ ११ ॥
मूढोऽप्रिल्भोऽणवनयोपन्नः तीक्ष्िस्वभावोऽल्पमणतदूु रात्मा ।
मूखुस्त्वमत्यंतसुदुभुणतश्च त्वकमद्रणजिालतया ब्रवीणष ॥ १२ ॥
को ब्रह्मदं डप्रणतमप्रकाशानर्विष्ट्मतः कालणनकाशरूपान् ।
सहे त बािान्यमदं डकल्पान् समक्षयुक्ततान्युणध राघवेि ॥ १३ ॥
धनाणन रत्नाणन सुभूषिाणन वासांणस णदव्याणन मिींश्च णित्रान् ।
सीतां ि रामाय णनवेद्य दे वी वसेम राजणन्नह वीतशोकाः ॥ १४ ॥

‘पुत्र म्हणून प्रवसि असले ला तू इांद्रवजत वर्त्रासारखा जरी भासत आहे स तरी रावणाचा शत्रू

आहे स. कारण रावणाचा अशाप्रकारे रार्ापासून नाश होईल हे श्रवण करूनही र्ोहार्ुळे पुनरवप त्या
रावणाला (पापबुिीपासून परावृत्त न कवरता) अनु र्ोदनच दे त आहे स. अत्यांत दु बुिी असले ल्या तुिंाच वध

करणे योग्य असून ज्याने तुला येथे आणले तोही वधास पात्र आहे . हे इांद्रवजता, तू र्ूढ, अप्रगल्भ, उिट,

स्वभावाने क्रूर, अल्पर्ती, दु रात्र्ा, र्ूखु व अत्यांत दु र्ुती असून बालपणार्ुळे भार्षण करीत आहे स. अरे ,
ब्रह्मदां डासारखे ज्याचे तेज आहे आवण प्रलयकालाच्या अग्नीप्रर्ाणे ज्याांचे रूप आहे असे, राघवाने युिार्ध्ये
सर्क्ष सोडले ले यर्दां डतुल्य व उज्ज्वल बाण सहन करण्यास कोण बरे सर्थु आहे ?

हे राजा, सांपत्ती, रत्ने, उत्कृष्ट भूर्षणे, वदव्य वस्त्रे, अद्भुत र्णी आवण सीतादे वी रार्ाला अपुण

करूण आपण येथे वनभुय राहू .’

एखादा वललावातला वजन्नस घेण्याची जरुरी असली म्हणजे गरजू र्ाणूस चढवीतच जातो;

त्याप्रर्ाणे या तीन वेळच्या भार्षणाचा प्रकार आढळे ल. पवहल्या भार्षणात रार्ाची स्तुती केले ली होती. ती
वनष्फळ िंाल्यावर दु सऱ्या भार्षणात रार्ाची स्तुती तर केलीच आहे , पण वर प्रहस्त, कुांभकणु, इांद्रवजत,
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रावण याांचा वटकाव लागणार नाही, असे म्हणून त्या सवांचा तेजोभांग केला आहे . येवढ्यानेही त्याचा
कायुभाग िंाला नाही. रावणाने त्याला हाकून वदले नाही. म्हणून इांद्रवजताचे भार्षण िंाल्याबरोबर दरबारात

अगदी र्यादा सोडू न व सभ्यतेस फाटा दे ऊन भार्षण केले आहे . इांद्रवजत हा रावणाचा थोरला र्ुलगा, र्ोठा
पराक्रर्ी, इांद्राला त्याने झजकले ; अशा पुत्रास भर दरबारात वशव्या दे ऊन तुिंा वध करणे योग्य आहे , असे

म्हणणे व तुला येथे आणले त्याचाही वध करणे योग्य आहे , म्हणजे पयायाने रावणाच्या सहनशीलतेचा अांत
पहाणे आहे . पण इतक्यानेही आपला कायुभाग साधणार नाही, अशी भीती पडू नच की काय, वबभीर्षणाने

आपला अखेरचा डाव टाकला आहे . आतापयंत सीते ला परत दे , इतकेच त्याचे साांगणे असे. त्यात काही
ववशेर्ष नव्हते . दु सऱ्याची लाटले ली बायको परत दे ण्यात फारसा कर्ीपणा नाही. बृहस्पतीची भाया तारा ही
चांद्राचे घरी बरे च वदवस हौसेने रावहली होती, ती ब्रह्मदे वाच्या र्ध्यस्थीने चांद्राने परत वदली. तशी सीता

परत वदली असती, तरी त्यात रावणाचा र्ोठासा अपर्ान नव्हता. पण वतच्याबरोबर रत्ने, उत्कृष्ट भूर्षणे,

वदव्य वस्त्रे, अद्भुत र्णी वगैरे सांपत्तीचा नजराणाही दे , असे साांगणे म्हणजे रावणासारख्या र्ानधन
राक्षसाचा र्ोठाच अपर्ान आहे . असा नजराणा पाठववणे म्हणजे र्ी तुला शरण आलो आहे , तू र्ला
झजकशील अशी र्ला खात्री वाटत आहे , वगैरे कबुली दे णे आहे . अशा प्रकारे रावणाला वचडववण्याचा
वबभीर्षणाचा हा अखेरचा डाव आहे .

ज्ानमंणदर १ – ५ – ३५
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४ धमात्मा णबभीषि
वबभीर्षणाचे भार्षण ऐकल्यानांतर त्याच्या (वबभीर्षणाचा) अपेक्षेप्रर्ाणे रावणाला राग आलाच. शूर व

पराक्रर्ी र्ुलाचा अपर्ान व स्वतुःचाही अपर्ान कोण सहन करील? म्हणून त्याने क्रोधाने वबभीर्षणाची झनदा

केली यात आश्चयु नाही. पण रावण थोर र्नाचा होता व भावावर त्याचे खरे प्रेर् होते. त्याने त्याला दु ष्ट

इतकेच ववशेर्षण लावले व वधक्कार केला. पण शारीवरक क्ले श दे ण्याची झकवा जीव घेण्याची भीती घातली
नाही.

रावण म्हणाला,
‘योऽन्यस्त्वेवंणवधं ब्रूयािाक्तयमे तणन्नशािर
अस्स्मन्मुहूते न भवेत् त्वां तु णधक्कुलपांसन ॥’
(यु. काां. स. १६, श्लोक २६)
अथु : ‘हे वनशाचरा, दु सऱ्याने जर कोणी अशा प्रकारचे भार्षण केले असते तर या क्षणार्ध्येच तो

कायर् रावहला नसता. परांतु हे कुलपाांसना वबभीर्षणा, तुला वधक्कार असो.’ याचा अथु अस्पष्ट आहे . ‘तू जे

भार्षण केले स तसे करणाराला वधाचीच वशक्षा योग्य; पण तू र्ािंा भाऊ आहे स यासाठी तुला र्ी ती वशक्षा
दे त नाही. फक्त तु कुळाला बट्टा लावणारा आहे स. तुला वधक्कार असो, असे र्ी म्हणतो.’

याप्रर्ाणे रावणाने वबभीर्षणाची फक्त कडक वनभुत्सुना केली. त्यास दे हाांतशासनाची भीती घातली

नाही. झकवा दु सराही कसलाही प्रवतबांध केला नाही. रावणाचे हे भार्षण त्याला सोडू न जाण्यास वबभीर्षणास
पुरेसे कारण वाटले . (युिकाांड सगु १६, श्लोक १७)

इयुक्ततः परुषं वाक्तयं न्यायवादी णबभीषिः ।
उत्पपात िदापाणिश्चतुर्वमः सह राक्षसैः ॥
याप्रर्ाण रावणाने कठोर भार्षण केले असता न्यायाला अनु सरून भार्षण करणारा तो गदापाणी

वबभीर्षण चार राक्षसाांसहवतुर्ान तेथून अांतवरक्षात उडाला. तेथून तो आपल्या भावाला बोलला :
“स त्वं भ्रांतोणस मे राजन् ब्रूणह मां यद्यणदच्छणस ।
ज्येष्ठो मान्यः णपतृसमो न ि धमुपथे स्स्थतः ॥
इद णह परुषं वाक्तय न क्षमाम्यग्रजस्य ते ”॥ १९॥

‘हे राजा, तू भ्राांवतग्रस्त िंाला आहे स. त्याची ज्याची तुला इच्छा असेल, ते तू र्ला साांग. (हे

भार्षाांतर बरोबर नाही. तुझ्या र्नाला येईल ते तू र्ला म्हण असे पावहजे.) तू जेष्ठ भ्राता असल्यार्ुळे

वपत्याप्रर्ाणे र्ला पूज्य आहे स परांतु धर्ुर्ागाने वागणारा नाहीस. यास्तव तू ज्येष्ठ भ्राता असलास तरी या
तुझ्या कठोर भार्षणाची र्ी तुला क्षर्ा करणार नाही.’ तो आणखी म्हणतो,
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“दीप्तपावकसंकाशैः णशतैः कांिनभूषिै ।
न त्वाणमच्छाम्यहं द्रष्ुं रामे ि णनहत शरै ः ” ॥ २३ ॥
‘सुवणु भूर्षणाांनी युक्त, तीक्ष्ण व प्रदीप्त अग्नीसारखे दै दीप्यर्ान अशा रार्ाने सोडले ल्या बाणाांनी

तुिंा वध िंाला आहे असे पाहण्याची र्ािंी इच्छा नाही.’

“तन्मषुयतु यच्चोक्ततं िुरुत्वाणितणमच्छता ।
आत्मानं सवुथा रक्ष पुरी िे मा सराक्षसाम् ॥ २५ ॥
स्वस्स्त तेऽस्तु िणमष्ट्यामी सुखी भव मया णवना” ॥ २६ ॥
‘तू ज्येष्ठ भ्राता असल्यार्ुळे तुिंे वहत व्हावे या इच्छे ने जे काही र्ी भार्षण केले त्याची तू क्षर्ा कर.

आवण आपले व राक्षसाांसहवतुर्ान या लां कानगरीचे सवु प्रकारे रक्षण कर. ॥ २५ ॥ तुिंे कल्याण असो; र्ी
जातो र्ाझ्यावाचून तू सुखाने रहा.’ ॥ २६॥

सीतेला रार्ाकडे परत पाठवून सांधी करण्याबद्दल वबभीर्षणाने रावणास सल्ला वदला. तो त्यास

पटला नाही व त्याने उलट वबभीर्षणाची वनभुत्सुना केली. तेव्हा तू भ्राांत िंाला आहे स व धर्ाचा र्ागु सोडू न
वदला आहे स, तेव्हा तुजजवळ रहाणे युक्त वदसत नाही. यासाठी र्ी आता जातो, असे उघडपणे साांगून

आपल्या चार अर्ात्याांसह वबभीर्षण रार्ास येऊन वर्ळाला असे श्री. सरवटे म्हणतात. रावणाला चीड
येण्यासारखे व त्याने अर्ान्य करणेच’ भाग असा सल्ला वदला असता रावणाने वनभुत्सुना करणे क्रर्प्राप्तच

होते हे वर दाखववले च आहे . वबभीर्षण जातो म्हणून उघडपणे साांगून गेला आहे हे खरे , पण आपण रार्ाच्या

आश्रयास जातो असे त्याने साांवगतले नाही, इतकेच नव्हे , तर रार्ाच्या बाणाने तुिंा वध िंाले ला र्ला
पाहवणार नाही म्हणून र्ी जातो असे बोलू न आपल्या कोर्ल अांतुःकरणाचे प्रदशुन केल्यावर तो रार्ाकडे

तरी जाणार नाही अशी रावणाची व इतराांची सर्जूत त्याने र्ुद्दार् करून वदली. त्या कारणानेच त्याचा
कोणी पाठलाग केला नाही. याप्रर्ाणे रावणाला फसवून तो लां केतून वनसटला आहे .

रावण अधर्ी म्हणून या धर्ात्म्या वबभीर्षणाला त्याचेकडे राहावयाचे नव्हते. तर त्याला रार्ावशवाय

कोठे च थारा नव्हता असेही नाही. पाताळात त्याचे आजोळ होते. वतकडे झकवा कैलासावर कुबेर हा थोरला

भाऊ होता. त्याच्या आश्रयास जाण्यास त्याला सवड होती. तसे केले असते तर रार्ाच्या बाणाने थोरल्या

भावाचा वध िंाले ला आपणास पाहवणार नाही, हे म्हणणे र्नापासूनचे होते असे वसि िंाले असते .

आश्रयाच्या अशा जागा असताना वतकडे न जाता शक्य वततकी जलदी करून वबभीर्षण रार्ाकडे येतो व

रावणाचा आवण त्याच्या सवु कुळाचा नाश आपल्या डोळ्याांनी पाहण्याची हौस फेडू न घेतो. यापेक्षा अन्य
पुरावा त्याचा नीचपणा शाबीत करण्यास नको. ‘रावणाची म्हणजे दायादाची खोड र्ोडण्याकरता’ कसले
तरी भाांडण उकरून काढू न आपला साळसूदपणा राखून व सवांस फसवून तो रार्ाकडे आला आहे .

‘वबभीर्षणाच्या वतुनात–श्री जाधव आरोप करतात त्याप्रर्ाणे स्वाथु नाही. राज्याचा अवभलार्ष झकवा

सूड उगववण्याची बुिी, हा त्याच्या वतुनाचा हे तू झकवा प्रवतुक कारण नाही’ असे श्री. सरवटे म्हणतात.
ह्याचा ववचार आता करू.

अनु क्रमणिका

चार अर्ात्याांसह वबभीर्षण आकाशर्ागे आले ला पाहू न सुग्रीव म्हणाला, ‘हे पाच आर्चा वध

करण्यास येत आहे त.’ इतर वानरही त्याांच्यावर तुटून पडण्यासाठी हु कर्ाची अपेक्षा करीत रावहले . तेव्हा

वबभीर्षण खाली न उतरता आकाशातूनच ओरडू न म्हणाला, ‘राक्षसाांचा वाईट चालींचा राजा रावण याचा र्ी
धाकटा भाऊ आहे , त्याने जटायूला र्ारून जनस्थानातून सीता जबरीने आणून अटकेत ठे वली आहे . सीता
परत दे , असे र्ी वारांवार साांवगतले असता त्याने र्ान्य केले नाही.

‘सोऽहं परुणषतस्तेन दासवच्चवमाणनतः ।
त्यक्तत्या पुत्रांश्च दारांश्च राघवं शरिं ितः ’ ॥ १७ । १६ ॥
‘त्याने र्ाझ्याशी कठोर भार्षणे केली. दासाप्रर्ाणे र्ािंा अवर्ानही केले ला आहे आवण म्हणूनच पुत्र

व भाया याांचा त्याग करून र्ी शरण आलो आहे , हे रार्ाला कळवा.’

सुग्रीव रार्ाकडे गेला व त्याने ‘हा शत्रूकडू न आले ला आहे , कदावचतां वफतुरी पसरवील, ववश्वास

दाखवून घात करील तेव्हा याला कैद करावा’ असा अवभप्राय कळववला. रार्ाने जवळच्या लोकाांचा सल्ला
घेतला. अांगद म्हणाला, ‘आपणाला या वबभीर्षणाववर्षयी तकुच करता येत नाही. एकाएकी त्यावर ववश्वास

ठे वू नये, पण त्याच्या गुणदोर्षाांचा ववचार करून गुणावधक्य असल्यास स्वीकार करावा. त्यानांतर शरर्,
जाांबवान, र्ैंद यानी आपापला अवभप्राय गुळर्ुळीतच वदला. या सवांत हनु र्ान दू रदशी, धोरणी व बुविर्ान.
याचे सवुच भार्षण र्हत्त्वाचे व र्ननीय आहे . अखेर त्याने काढले ला साराांश वबनचूक असाच आहे . तो
म्हणतो :

‘उद्योिं तव संप्रेक्ष्य णमथ्यावृत्तं ि राविम् ।
वाणलनं ि हतं श्रुत्वा सुग्रीव िाणभषेणितम् ॥ ६६ ॥
राज्यं प्राथुयमानस्तु बुणद्धपू वुणमहाितः ।
एतावत्तु पुरस्कृत्य णवद्यते तस्य संग्रह: ’ ॥ ६७ ॥
आपला उद्योग पाहू न, रावण दु वृुत्त आहे असे अवलोकन करून आवण आपल्या हातून वालीचा वध

होऊन सुग्रीवाला अवभर्षेक िंाल्याचे श्रवण करून राज्याच्या आशेने हा सर्जून उर्जून येथे आले ला आहे ,
आवण म्हणूनच त्याचा सांग्रह करणे र्ला योग्य वदसत आहे .’ यावर रार् म्हणाला, ‘त्याचे (वबभीर्षणाचे)
वठकाणी काही दोर्ष असला तरी तो जर वर्त्रभावाने प्राप्त िंाला असेल तर र्ी त्याचा त्याग करणार नाही.’

तेव्हा सुग्रीव म्हणाला, ‘तो हा राक्षस दु ष्ट असो झकवा नसो, त्याचा स्वीकार का करता येणार आहे ? अहो!
अशा प्रकारच्या सांकटात सापडले ल्या भ्राांत्याचा जो त्याग करीत आहे तो कोणाचा बरे त्याग करणार नाही?
‘सांकटकाली भावाला सोडू न जाणे गैरच. त्यातून भावाच्या शत्रूकडे जाणे अत्यांत वनद्य असे या बांधुहत्यारी

सुग्रीवाचे दे खील र्त आहे . याप्रर्ाणे सवांचे र्त ऐकल्यावर श्रीरार्चांद्राने अखेरचा वनणुय वदला आहे .
त्यातील एक दोन र्हत्त्वाचे श्लोक दे णे युक्त आहे . (यु. काां. सगु १८)

अणमत्रास्तत् कुलीनाश्च प्राणतदे श्याश्व कीणतता; ।
व्यसने षु प्रहतारस्तस्मादयणमहाितः ॥ १० ॥
न वयं तत्कुलीनाश्च राज्यकांक्षी ि राक्षसः ।
पंणडता णह भणवष्ट्यंणत तस्माद्ग्राह्यो णबभीषिः ॥ १३ ॥
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न सवे भ्रातरस्तात भवंणत भरतोपमाः ॥
‘राजाांना दोन प्रकारचे शत्रू असतात, एक आपल्या कुलातील व दु सरे शेजारच्या दे शातील. हे

दोघेही सांकट पाहू न प्रहार करणारे असल्यार्ुळे हा येथे आला आहे . (१०.) आम्ही त्याच्या (वबभीर्षणाच्या)
कुलातील नव्हे , या राक्षसाला राज्यप्राप्तीची इच्छा आहे व स्वाथु साधण्यासाठी वनपुण असले ले पुरुर्ष सवुत्र

असावयाचेच. तस्र्ात् वबभीर्षणाचा स्वीकार केला पावहजे. ‘बाबारे , सवुच भ्राते भरतासारखे नाहीत.’
हनु र्ान व रार् या उभयताांचीही खात्री वबभीर्षण हा राज्यलोभाने आला आहे अशी आहे . तरीही वबभीर्षणाांला
आपल्या गोटात घेऊ नये असा आपला हट्ट सुग्रीव सोडीना. तेव्हा रार्ाने त्याची सर्जूत घालण्यासाठी
साांवगतले की, तो शरण आले ला आहे . त्याला अभय न वदल्यास आपले यश र्लीन होईल.
‘सकृदे व प्रपन्नाय तवास्मीणत ि यािते ।
अभयं सवुभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ ३३ ॥
आनयैनं हणरश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया ।
णवभीषिो वा सुग्रीव यणद वा राविः स्वयम्’॥ ३४ ॥
‘जो एकदा शरण येऊन र्ी तुिंा आहे म्हणून याचना करू लागला, त्याचे सवापासून रक्षण करणे हे

र्ािंे व्रत आहे . ॥ ३३ ॥ तस्र्ात्, हे वानरश्रेष्ठा सुग्रीवा, हा वबभीर्षण असो अथवा प्रत्यक्ष रावणच त्याचे रूप

घेऊन आले ला असो, र्ी याला अभय वदले आहे .’ ॥ ३४ ॥ थोर र्नाच्या रार्ाचा अखेरचा हु कूर्
िंाल्याबरोबर त्या सम्राटाच्या दरबारातला एक सरदार असा िंाले ला सुग्रीव, आपले स्वतुःचे र्त ताबडतोब
बदलू न एकदर् स्तुवतपाठक बनून ‘होस हो’ कसे ठोकून दे तो पहा. तो म्हणतो,
‘णकमत्र णित्रं धमुज् लोकनाथ णशखामिे ।
यत्त्वमायु प्रभाषेथाः सत्त्ववान्सत्पथें स्स्थतः ’ ॥ ३६ ॥
‘हे धर्ुवत्त्े या, नृपश्रेष्ठा, सत्त्वगुणाचेच अवलां बन करून जर तू सन्र्ागानेच वागणारा आहे स, तर

सज्जनाांना अनु रूप असे भार्षण तू केले स यात काही आश्चयु नाही.’

राजेर्हाराजाांपुढे लाळघोटे त्याांची जशी स्तुती करतात, तशीच ही आहे . तो पुढे म्हणतो,
‘मम िाप्यन्तरात्माऽयं शु द्धं वेणत्त णबभीषिम् ।
अनु मानाच्च भावाच्च सवुतः सुपरीणक्षतः ’ ॥ ३७ ॥
‘वशवाय, र्ािंा हा अांतरात्र्ाही वबभीर्षणाला शु ि सर्जत आहे . तेव्हा याची हालचाल आवण र्ािंे

अनु र्ान या दोहोंच्या योगाने सवुप्रकारे याचे चाांगले परीक्षण िंाले आहे .’

वबभीर्षण येऊन रार्ाच्या पायावर लोटाांगण घेऊन म्हणतो, (सगु १९)
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(युिकाांड स. १८ । ३७)

‘अनु जो राविस्याहं तेन िास्म्यवमाणनतः ॥ ४ ॥
भवन्तं सवुभूतानां शरण्यं शरिं ितः ।
पणरत्यक्तता मया लं का, णमत्राणि प धनाणन ि ॥ ५ ॥
भवद्ितं णह मे राज्यं जीणवतं प सुखाणन ि ॥ ६ ॥
‘र्ी रावणाचा धाकटा भाऊ त्याने अपर्ान केल्याने आपणाला शरण आलो आहे . लां का, वर्त्र व धन

सोडू न वदलें . माझे राज्य, जीववत व सुखे ही आपल्या हाती आहे त.’ राज्य णमळण्याच्या आशेने र्ी आलो
आहे असे हा पवहल्याच भेटीत स्पष्ट साांगत आहे . या वबभीर्षणाला भावाचा द्वे र्ष करण्याला सुग्रीवाइतकेही
कारण नव्हते. तरी श्री. सरवटे म्हणतात, ‘राज्याचा अवभलार्ष त्याला नव्हता.’ राज्यलोभाने तो आला आहे

असे र्ारुतीला वदसते. रार्ालाही वदसते. तोही स्वतुः आपल्या तोंडाने कबुली दे तो, तरी त्याच्या भक्ताांस

या गोष्टी वाल्र्ीकींनी उघड उघड र्ाांडले ल्या असताही वदसत नाहीत, हे च आश्चयु! श्री. सरवटे पुढे
म्हणतात, ‘रावणाच्या धर्ुबाह्य व नाशकारक वतुनाने र्न ववटू न गेल्यार्ुळे व रार्ाच्याच पक्षाला सत्य, नीती

व धर्ु आहे अशी खात्री िंाल्यार्ुळे तो रार्ाला जाऊन वर्ळाला.’ या ववधानास आधार वाल्र्ीकी रार्ायणात
वर्ळे ल असे र्ला वाटत नाही, पण तो र्ला दाखववल्यास फार आभारी होईन.

रावणाचे धर्ुबाह्य वतुन पूवीपासून होते पुष्कळाांच्या बायका जबरदस्तीने त्याने आणल्याचे पुरावे वर

वदले च आहे त. त्यावेळी या नीवतबाज आवण धर्ुवनष्ठ वबभीर्षणाचे र्न ववटले नाही. पण हनु र्ान येऊन आपले

सार्र्थ्यु दाखवून व वालीचा वध व सुग्रीवाला रार्ाच्या कृपेने राज्यप्राप्ती िंाली या गोष्टींची घोर्षणा करून

गेला ती ऐकून रावणाला सोडण्याचा त्याचा वनश्चय पक्का िंाला असे स्पष्ट र्लाच वदसत नाही तर हनु र्ान व

रार् याांसही वदसून आले . ‘बांधू आवण धर्ु याांचा ववरोध आला असता कोणाचे पालन करावे?’ असा प्रश्न श्री.
सरवटे करतात. या वठकाणी तसा पेच वबभीर्षणास पडले ला नाही. भाऊ अधर्ी म्हणून त्याच्याजवळ राहवत

नसल्यास रार्ाच्या आश्रयास जाऊन र्ला राज्य वर्ळवून द्या, अशी याचना करण्यास नको होती.
दु सरीकडे म्हणजे पाताळात झकवा कुबेराकडे रावहला असता तरी त्याला आश्रय वर्ळण्यासारखा होता. पुढे
ते म्हणतात, अले क्िंाांडरच्या छावणीतील राजपुत्र व र्ोगल बादशहास र्दत करणारे रजपूत ‘या लोकाांचा

दे शद्रोह स्वाथुर्ूलक होता, वबभीर्षणाचा बांधुववरोध सत्यभक्क्तप्रेवरत होता.’ पण हे ववधान चुकीचे आहे .

वबभीर्षणाचा बांधुववरोध वनखालस स्वाथुप्रेवरत होता व सत्यभक्तीचे वनव्वळ सोंग करून लां का सोडू न
जाण्यास कसली तरी पुचाट सबब त्याने काढली होती.

रार्ाने त्याचेकडू न राक्षसाांचे बलाबल काढू न घेतले व
‘अहं हत्वा दशग्रीवं सप्रहस्तं सहात्मजम् ।
राजानं त्वां कणरष्ट्याणम’ ॥
असे आश्वास वदले . या आश्वासनात वबभीर्षणाला ज्याचे ज्याचे म्हणून भय होते त्याांचा त्याांचा वध

करण्याची प्रवतज्ञा रार्ाने केली आहे . (यु. काां. सगु १९। १९)

पुढे वबभीर्षणाची आणखी खात्री करण्याकवरता रार् प्रवतज्ञा कवरतो, (सगु १९ श्लो. २१)
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‘अहत्वा राविं संख्यें सपुत्रजनबांधवम् ।
अयोध्या न प्रवेश्याणम णत्रणभस्तैभ्रातृणभः शपे ’ ॥
‘पुत्र, स्वजन आवण बाांधव याांसहवतुर्ान सांग्रार्ार्ध्ये रावणाचा वध केल्यावाचून र्ी अयोध्या

नगरीत प्रवेश करणार नाही, हे त्या तीन भ्रात्याांची शपथ वाहू न र्ी तुला साांगतो.’ वास्तववक पहाता रार्ाचे

वैर केवळ एकट्या रावणाशी होते. बाकीच्याांनी त्याचा कसलाही अपराध केले ला नव्हता. रावणाबरोबर
होणाऱ्या युिात रावणातफे ते लढाईस आल्यास त्याांचे र्रण प्रसांगानु रोधाने ओढवणार. र्ग रार्ाने रावणाचे

पुत्र, त्याचे स्वक्वीयजन व त्याचे बाांधव याांना र्ारल्यावशवाय अयोध्येस जाणार नाही, अशी घोर प्रवतज्ञा का
करावी? अशी प्रवतज्ञा करण्याचे एकच कारण वदसते. सुग्रीवाचे साह्य वर्ळववण्यास वालीचा खून अन्यायाने

दे खील करण्याचे कार् रार्ाने पत्करले , तसेच वबभीर्षणाचे साह्य वर्ळववण्यासाठी त्याच्या राज्य
वर्ळववण्याच्या र्ागातील काटे , म्हणजे रावणाचे पुत्र, स्वजन, बांधु प्रहस्तावद सेनापती वगैरे सवांस
र्ारण्याची प्रवतज्ञा रार्ाने केली व खात्री पटववण्यासाठी वतघाही भावाांची शपथ घेतली. तेव्हा हा वफतुरी
म्हणतो,

“राक्षसानां वधे साह्य लकायाश्च प्रधषुिो ।
कणरष्ट्याणम यथाप्रािं प्रवेक्ष्याणम ि वाणहनीम्” ॥ २३ ॥
‘राक्षसवधाच्या कार्ी व लां केवर हल्ला करताना जीव तोडू न सहाय्य करीन व रावणाच्या सैन्यातही

र्ी वशरे न.’ एकांदरीत राज्यलोभाने स्वजनाांचा घात करण्यासही हा दे शद्रोहो व बांधुद्रोही र्ागे हटणार नाही.
त्याच बैठकीत वबभीर्षणाला सर्ुद्रजलाने लां केचा राजा म्हणून अवभर्षेक केला गेला.

राज्यलोभाने काही तरी भाांडण र्ुद्दार् काढू न भावाला सोडू न रार्ाकडे येऊन तेथील भेद

वबभीर्षणाने वदला. इांद्रवजताचा वध व दु सरे अनेक प्रकार या योगानेच रार्लक्ष्र्णाला सोपे िंाले . लां केतील
रावणाच्या व त्याच्या सैवनकाांच्या हालचालींची बातर्ी काढण्याचे कार् वबभीर्षणाचे सेवक करीत. हे सवु

वबभीर्षणाचे वतुन झनद्यच आहे . त्याचा नीचपणा कोणत्या कोटीचा होता याची कल्पना सगु ९१, श्लो. ६
वरून होईल.

राविे स्तु णशरणश्छनं लक्ष्मिे न महात्मना ।
न्यवेदयत् रामाय तदा हष्ो णबभीषिः ॥
र्हात्म्या लक्ष्र्णाने इांद्रवजताचे वशर तोडले असे रार्ाला साांगताना वबभीर्षणास हर्षु िंाला! याच्या

पूवीच्याच श्लोकात हा हर्षु त्याच्या र्ुद्रेवरूनच वदसत होता, असे साांवगतले आहे . ज्याने आपले केव्हाही

वाईट केले नाही व जो इांद्रालाही झजकणारा असा पराक्रर्ी, अशा सख्या पुतण्याच्या र्ृत्यूने हर्षु पावणाऱ्या

वबभीर्षणाला कशाची उपर्ा घ्यावी हे च कळत नाही. आपल्या राज्यप्राप्तीच्या र्ागातला एक काटा गेला
याचाच त्याला आनांद िंाला असला पावहजे.

रावणाने वबभीर्षणाला चाांगल्या प्रकारे वागववले होते, त्याचा इतर्ार् र्ोठा होता. सल्लागार

र्ांवत्रर्ांडळात तो होता. रावण त्याच्या वभडे खातर बऱ्याच गोष्टी करीतही असे. असताही त्याचा पुत्रपौत्राांसह
नाश करून राज्य उपटण्याची हाव वबभीर्षणास िंाली.
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करून कपटी व र्ायावी भार्षण भुरळ पाडण्याची कला त्याला अवगत होती म्हणूनच रार्ाच्या

बाणानें तुिंा वध िंाला हे र्ला पाहवणार नाही म्हणून र्ी जातो, तुिंे कल्याण असो, असे साांगून लां का
सोडू न वबभीर्षण वनवेधपणे वनघून गेला.

रार्ाकडे जाऊन भावाववरुि सवु प्रकारची र्दत करून त्याचे सवु पुत्र र्ारवून अखेर जगत्जेता,

थोर, पराक्रर्ी भाऊ रार्ाच्या हस्ते लढाईत पडला तेव्हा र्ोठ्या हर्षाने सुग्रीव अांगदाबरोबर रार्ाची पूजा
कवरता िंाला, असे वणुन १०८ सगाच्या अखेरीस आहे . १०९ वे सगात वबभीर्षणाचा कृवत्रर् ववलाप वदला
आहे . पण या ववलापातही रावणाच्या गुणाचे वणुन लक्षात ठे वण्यासारखे आहे .
ितः सेतुः सुनीतानां ितो धमुस्य णवग्रहः ॥ ६ ॥
धर्ुवनष्ठाांची र्यादा नाहीशी िंाले ली आहे . धर्ाचे स्वरूप (धर्ाची र्ूर्टत) नष्ट िंाले आहे असे तो

म्हणतो. ‘वचत्रभानु ुः प्रशाांतार्टचव्युवसायो वनरुद्यर्ुः’ अग्नी ज्वालारवहत िंाला आहे आवण प्रवृत्तीरूप धर्ालाही
प्रवतबांध िंाला आहे .

रावण र्ोठा धर्ुवनष्ठ होता, ही केवळ त्याची स्तुती नव्हती, तो तसाच होता. र्ारुती लां केत

सीताशु िीसाठी गेला तेव्हा तोही त्याचे तसेच वणुन करतो. लां केत त्याला सवुत्र वेदर्त्र्याांचा घोर्ष ऐकू आला
व वेदाध्ययनाववर्षयी रत असले ले राक्षस वदसले . यथा राजा तथा प्रजा. रावण स्वतुः र्ोठा वेदवेत्ता होता हे

प्रवसि आहे . अशा धर्ुवनष्ठाने दु सऱ्याांच्या बायका जबरदस्तीने का आणाव्या याचे उत्तर उघड आहे . हा
राक्षसाांचा आचार होता. त्याची साक्ष ‘राक्षसवववाह’ हा शबदच दे तो. ‘वववाह’ हा शबदच जबरदस्तीचा वाचक

आहे व वधू शबदाचा र्ूळचा अथु ओढू न झकवा उचलू न आणले ली असा आहे . म्हणूनच वधू शबदाचा प्रयोग
(१) नवरी (२) पत्नी (३) सून (४) स्त्री अशा वभन्न वभन्न अथी केला जातो.

रावणाचे वतुन राक्षसाांच्या आचाराप्रर्ाणे धर्ुबाह्य नसल्याने तो र्रण पावल्यावर त्याच्या

धर्ुवनष्ठतेववर्षयीचे उद्गार वबभीर्षणाच्या र्ुखातून बाहे र पडले आहे त.

या बाबतीत सुग्रीव हा वबभीर्षणापेक्षा पुष्कळ बरा. त्याचे वालीवधानांतरचे उद्गार अांतुःकरणापासून

पश्चात्तापाचे आहे त.

वबभीर्षणाचा शोक सारा १३ श्लोक आहे . नांतर रार्ाने ६ श्लोकाांनी त्याचे सर्ाधान केले . त्याांत हा

रावण र्ृत्यूची पवा न कवरता दै वाने वध होऊन पडला. अभ्युदयाची इच्छा धरणारे जे पुरुर्ष रणात पडतात,
ते क्षात्रधर्ात तत्पर असल्याने त्याांचे आप्तजन शोक करीत बसत नाहीत. ज्या बुविवान पुरुर्षाने

इांद्रासहवतुर्ान वतन्ही लोक युिात त्रस्त करून सोडले तो हा पुरुर्ष र्ृत िंाला असता शोच्च नाही. साराांश,
सांग्रार्ार्ध्ये वध पावले ल्या क्षवत्रयाबद्दल शोक करणे योग्य नाही हे वनवश्चत आहे . म्हणून अांतुःकरणार्ध्ये

वनश्चय करून तू स्वस्थ हो, आवण पुढे काय करणे योग्य आहे याचा ववचार कर. उदार रार्ाचे हे भार्षण त्या
वीराला शोभण्यासारखेच आहे . तेव्हा वबभीर्षणाने आणखी शोक केला. तो पुन्हा रावणाचे गुण वर्टणतो. ‘याने

याचकाांना दाने वदली आहे त. भोग भोगले आहे त दासाांचे पोर्षण केले आहे . वर्त्राांनाही द्रव्ये अपुण केली
आहे त. आवण शत्रूांशी याने वैरेही बाांधली आहे त. हा अक्ग्नहोत्री आहे . हा र्हातपस्वी आहे . याने उपवनर्षदाांचे

अध्ययन केले ले आहे . आवण अक्ग्नहोत्रावद कर्ांचे अनु ष्ठान करणाऱ्याांर्ध्ये हा र्ुख्य आहे . यास्तव परलोकी

अनु क्रमणिका

गेलेल्या याचे जे औध्वुदेवहक कर्ु ते आपल्या प्रसादाने करण्याची र्ािंी इच्छा आहे .’ युिकाण्ड सगु १०९,
श्लोक २३–२४. त्या उदारबुिी राजपुत्र रार्ाने त्या रावणाचे औध्वुदेवहक कर्ु करण्याववर्षयी त्याला आज्ञा
वदली. आवण तो म्हणाला,

‘मरिांताणन वैराणि णनवृत्तं नः प्रयोजनम् ।
णक्रयतां अस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव’ ॥ २६ ॥
‘वैरे र्रणापयंतच कायर् रहात असतात आवण साांप्रत आपला (उभयताांचाही) कायुभागही

उरकला आहे . यास्तव, याचा आता तू सांस्कार कर. साांप्रत हा जसा तुिंा आहे , तसाच र्ािंाही आहे .’ ॥ २६

॥ नांतर ११० सगात रावणपत्नीचा शोक आहे . १११ चे सुरवातीस र्ांदोदरीचा शोक हा ९१ श्लोकापयुत आहे .
इतक्यार्ध्ये रार् वबभीर्षणाला म्हणाला, ‘भ्रात्याचा औध्वुदेवहक सांसार कर आवण स्त्रीसर्ुदायाचे साांत्वन
कर.’ यावर

तमुवाि तती धीमान् णबभीषि इदं विः ।
णवमृश्य प्रणश्चतं बुद्धया धमाथुसणहतं णहतम् ॥ ९२ ॥
त्यक्ततधमुव्रतं क्रूरं नृशंसमनृ तं तथा ॥ ९३ ॥
नाहमहाणम संस्कतुु परदाराणभमशुनम् ।
भ्रातृरूपो णह मे शत्रूरेष सवुणहते रतः ॥ ९४ ॥
राविो नाहुते पू जां पू ज्येऽणप िुरुिौरवात् ।
नृशंस इणत मां राम वक्ष्यंणत मनु जा भुणव ॥ ९५ ॥
श्रुत्वा तस्यािु िान्सवे वक्ष्यंणत मनु जा सुकृतं पुनः ॥
अथु : ह्यावर ववचारी वबभीर्षण बुविपूवुक ववचार करून धर्ाथुसवहत, वहतावह व ववनययुक्त असे

भार्षण त्या रार्ाशी करू लागला. (तो म्हणाला), ‘धर्ाचा व व्रताचा ज्याने त्याग केला असा जो क्रूर, दु ष्ट,

खोटा, (९२, ९३) आवण परस्त्रीवर हात टाकणारा त्याचा औध्वुदेवहक सांसार करणे र्ला योग्य नाही.
सवांच्या अकल्याणाववर्षयी तत्पर असले ला हा रावण र्ािंा भ्रातृरूप शत्रूच होय. (९४), ‘जेष्ठ भ्राता’ ही

र्हत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली असता रावण जरी पूज्य आहे तरी र्ाझ्या हातून पूजा होण्यास तो पात्र नाही.
हे रार्ा, (सांस्कार न केला तर) भूतलावरील र्ला प्रथर्तुः दु ष्ट म्हणतील (९५) परांतु त्याचे दोर्ष श्रवण
केल्यानांतर सवुही पुनरवप चाांगले केले असेच उद्गार र्ाझ्यासांबध
ां ाने काढू लागतील.’

थोड्याच वेळापूवी आपण लटकाच का होईना शोक केला, रार्ाकडे औध्वुदेवहकाची परवानगी

र्ावगतली, त्याने रावणाचे शौयु, धैयु इत्यादी गुणाांचे वणुन करून र्रणापयंतच वैर असते असे म्हणून

परवानगी वदली; याचे ववस्र्रण पडू न रावणाववर्षयीचा दीघु द्वे र्ष वबभीर्षणाचे र्नात कसा उसळी र्ारून

उठला हे यावरून स्पष्ट होत आहे . वबभीर्षणाचे धर्ात्र्ापण आपर्तलबाचे अतएव खोटे आहे . राज्याची हाव
त्याला र्ोठी वतच्या तृप्तीसाठी त्याचे सारे प्रयत्न, तो अगदी हलक्या र्नाचा व दु ष्ट, वदलदारपणा त्याचे

वठकाणी नाही, इत्यादी दाखववण्यासाठी र्हाकवव वाल्र्ीकीनी व्याजस्तुवतरूपाने त्याला अनेक वठकाणी
धर्ात्र्ा वगैरें वरून स्तुवतवाचक ववशेर्षण वदले ली आहे त. व तो अथु वाचकाांच्या लक्षात येण्यासाठी त्याचे

काळे कुट्ट हृदय उघडे पडणारे उद्गार वदले आहे त. भरताची बांधुभक्ती उज्ज्वल. ती खुलून वदसावी

यासाठी बांधूघाती सुग्रीव व त्यापेक्षाही दु ष्ट वबभीर्षण ही लोभी जोडी पुढे ठे वली आहे . व यासाठीच वबभीर्षण

अनु क्रमणिका

प्रथर् रार्ाकडे आला, तेव्हा ‘भरतासारखे सवुच भ्राते नाहीत’ असे उदगार रार्ाच्या तोंडी घातले आहे त.
आद्य र्हाकवीच्या काव्यात व्यांग्याथु पुष्कळच वठकाणी आहे .

पापी रावणाचा सांपकु नको अशी धर्ात्र्ा वबभीर्षणाची उक्ती रार्ाला पसांत पडणे शक्यच नव्हते.

त्याने र्ागीलच र्ुद्दे ‘र्रणाबरोबर वैराांचा शेवट होतो व आपला कायुभाग िंाले ला आहे ’ वगैरे साांगून
रावणाचा सांस्कार करण्यास आज्ञा केली.

फोणडले भांडार वास्ल्मकीिा माल । मी तंव हमाल भार वाही ॥
रार्ान रावणास र्ारल्यार्ुळे वरकाम्या िंाले ल्या लां केच्या झसहासनावर रार्ाच्या आज्ञेने लक्ष्र्णाने

वबभीर्षणास अवभर्षेक केला.

‘णबभीषिणममं सौम्य लं कायामणभषेिय ।
अनु रक्ततं ि भक्ततं ि तथा पू वोपकाणरिम्॥ '
(युिकाांड सगु ११२, श्लो. १०)
‘हे सौम्या, वबभीर्षणाला लां केर्ध्ये अवभर्षेक कर. हा आपणावर प्रेर् करणारा असून आपला भक्त

आहे व प्रथर्तुः याने आपणावर उपकार केला आहे .’ नांतर लक्ष्र्णाने वानराांकडू न सर्ुद्राचे जल आणववले .
ततस्त्वेकं घटं िृह्य संस्थाप्य परमासने
घटें न तेन सौणमणत्ररभ्यकषिणिभीषिम् ॥ १५॥
लकायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्
णवणधना मंत्रद्दष्ेन सुहृद्ििसमावृतः ॥ १६॥
अभ्यकषित्तदा सवे राक्षसा वानरास्तथा
प्रहषुमतुल ित्वा तुष्ुवू राममे व ि ॥ १७ ॥

अथु : तदनांतर त्याांपैकी एक घट घेऊन आवण वबभीर्षणाला झसहासनावर बसवून सुहृद्गणाांनी

पवरवेवष्टत असले ल्या सुवर्त्रापुत्र लक्ष्र्णाने रार्ाच्या आज्े प्रर्ाणे राक्षसाांर्ध्ये त्याांचा राजा म्हणून सर्ांत्रक

ववधीने त्याला लां केत अवभर्षेक केला. (१५ । १६) तेव्हा सवु राक्षसाांनी व वानराांनी त्याला अवभर्षेक केला व
अवतशय हर्षुयुक्त होऊन ते रार्ाची स्तुती करू लागले . (१७) पुढे प्रजाजनाांचे साांत्वन करून तो रार्ासर्ीप
आला तेव्हा –

दध्यक्षतान्मोदकांश्च लाजाः सुमनस्तथा
आजहु रथ संहृष्ाः पौरास्तस्मै णनशािराः ॥ २०॥
स तान्िृहीत्वा दु धुषो राघवाय न्यवेदयत्
मािल्यं मंिलं सवु लक्ष्मिाय ि वीरतान् ॥ २१ ॥

अनु क्रमणिका

दही, अक्षता, र्ोदक, लाह्या व पुष्पे घेऊन आनांवदत िंाले ले लां कानगरवासी राक्षस त्या

वबभीर्षणाकडे आले असता त्या दवधप्रभृती पदाथांचा स्वीकार करून त्या अझजक्य व वीयुवान वबभीर्षणाने ते
सवु र्ांगलदायक व र्ांगलरूप शु भ पदाथु रार्ाला व लक्ष्र्णाला वनवेदन केले .

सन १७३९ साली नावदरशहाने वदल्लीवर स्वारी करून र्ोठी कत्तल करून व र्ोठी लू ट वर्ळवून

र्हां र्दशहाला पुन्हा गादीवर बसववले आवण तो आपले र्ुलखास परत गेला. त्यावेळी याच इवतहासाची

पुनरावृत्ती िंाली. दोन बादशहा (एक जेता व दु सरे बाहु ले) एकत्र असता नजराणा घेऊन आत येण्याचा
प्रसांग ववजरावर आला. र्हां र्दशहापुढे तो नजराणा ठे वावा तर नावदरशहाचा अपर्ान होऊन तो कदावचत
डोके उडवील ही भीती; बरे एकदर्च नावदरशहापुढे ठे वल्यास आपल्या धन्याचा अपर्ान आपल्या हाताने

होतो अशी अडचण आली. तेव्हा त्याने धूतुपणाने र्हां र्दशहापुढे तो ठे वन
ू ‘या बड्या पाहु ण्याचा आपणच

सत्कार करावा, र्ािंी ती योग्यता नाही’ असे ववनववले . ववजराचा हा धूतुपणा नावदरशहाने ओळखला व तो

सांतुष्ट िंाला. तशीच ही कथा आहे . रार् हा जेता आहे ; वबभीर्षण हा केवळ वनष्प्रभ, त्याच्या हातातील बाहु ले
आहे .

नांतर रार्ाने हनु र्ानास सीतेला आणण्यास पाठववले ; तेव्हा वबभीर्षणाची आज्ञा घेऊन जा, असे

साांवगतले . पण यावरून वबभीर्षणाचा दजा वाढला असे होत नाही. रार्ाने गादीवर बसववले ल्या बाहु ल्याचा
बोज रार्ाने व त्याच्या नोकराांनी राखला नाही तर इतर राक्षसही राखणार नाहीत म्हणून तसा हु कूर् वदला

आहे . आजही कोणत्यावह सांस्थानच्या हद्दीत इांग्रज सरकारचा हु कूर् प्रत्यक्ष अर्लात येत नाही. सवु गोष्टी
राजे, र्हाराजे, नवाब, सुलतान याांच्याच हु कर्ाने घडू न येतात.

सीतेला पालखीतून आणली त्यावेळी वानर ऋक्षाांची व राक्षसाांची दाटी िंाली. ती र्ागे सरताना

काही दां डादां डी वबभीर्षणाच्या आज्ञेने िंाली. ती पाहू न रार्ाला क्रोध आला व वबभीर्षणाला तो रागे भरला.
संरंभाच्चाब्रवीद्रामश्चक्षु षा प्रदहणन्नव ।
णबभीषिं महाप्राज्ं सोपालं भणमदं विः ॥ २५ ॥
‘णकमथु मामनादृत्य स्क्तलश्यत्येऽयं त्वया जनः ।
णनवत्तुयन
ै मुिेिं जनोऽयं स्वजनो मम’ ॥ २६ ॥

अथु : आवण क्रोध आल्यार्ुळे दु ष्टीने दग्ध करीत करीतच की काय, तो रार् त्या र्हाबुविर्ान

वबभीर्षणाला रागे भरून म्हणाला, ॥ २१ ॥ ‘र्ािंी पवा न करता तू या लोकाांना कशाकरता त्रास दे त आहे स?
ही दाणादाण बांद कर; हे लोक र्ािंे आहे त.’ ॥ २६॥

वानर व ऋक्ष हे सुग्रीवाच्या सैन्यातील. ते आपले आहे त असे रार्ाचे म्हणणे योग्य आहे . पण या

गदीत राक्षसही आहे त. त्याांनाही रार् आपले म्हणत आहे . यावरून लां केचे राज्य आपल्या शासनाखाली

आले व सवु राक्षस आपली प्रजा िंाले , असे रार्ाच्या म्हणण्यावरून ठरते. नु कत्याच श्रीर्च्छत्रपती

र्हाराज कोल्हापूर याांनी आजरा प्रकरणी वदले ल्या ठरावात इचलकरांजी जहावगरीतील प्रजेस आपली प्रजा
म्हटले आहे . तेथेही हाच प्रकार आहे . सांस्थावनकाची प्रजाही साम्राज्य सरकारचीच आहे .

अनु क्रमणिका

यावरून त्याांचे नाते बरोबरीचे रावहले नाही. रार्ाच्या आज्ञेत वबभीर्षणाला राहणे भाग होते. रार्

अवधराजा होता.

आहे .

याच वेळी रार्ाच्या र्ताने वस्त्रयाांनी पाळावयाच्या पडद्याची र्यादा कशी होती हे त्यानेच साांवगतले

न िृहाणि न विाणि न प्राकारस्स्तरस्स्कया ।
ने दृशा राजसत्कारा वृत्तमावरिं णियः ॥ २७ ॥
व्यसने षु न कृच्छे षु न युद्धेषु स्वयंवरे ।
न क्रतौ न णववाहे वा दशुन दू श्यते णियः ॥ २८ ॥
सैषा णवपद्िताव कृच्छे ि ि समस्न्वता ।
दशुने नास्स्त दोषोऽस्या मत्समीपे णवशेषतः ॥ २६ ॥
णवसूज्य णशणबकां तस्मात्पद्भयामे वापसपु तु ।
समीपे मम वैदेही पश्यन्त्वेते वनौकसः ॥ ३० ॥
गृहे, वस्त्रे व कोट ही स्त्रीची आवरणे नसून (लोकाना र्ागे हटववणे, धक्काबुक्की करून त्याांना र्ागे

सारणे) अशा प्रकारचे राजसत्कारही स्त्रीचे वास्तववक आवरण नव्हे . सदाचरण हे च स्त्रीचे वास्तववक आचरण

होय । २७ । सांकट, ववपत्ती, युि, स्वयांवर, यज्ञ आवण वववाह याप्रसांगी वस्त्रया इतराांच्या दृष्टी पडणे दोर्षावह
होत नाही । २८ । ज्याअथी सीता ववपत्तीर्ध्ये व सांकटार्ध्ये सापडले ली आहे त्याअथी इतराांच्याही दृष्टी
पडणे दोर्षावह होत नाही आवण ववशेर्षतुः र्ी जवळ असताना दोर्षावह नाहीच नाही. । २९ । यास्तव

पालखीतून उतरून पायाांनीच वतला इकडे येऊ दे आवण र्ाझ्यासर्ीप या वानराांच्या ती खुशाल दृष्टी पडू दे .
रार् पुष्पक ववर्ानात बसून सीतेसह वनघाला तेव्हा,

‘स्वराज्ये वस लं कायां मया दत्ते णबभीषि ।
न त्वां घषंणयतुं शक्तताः सेंद्रा अणप णदवौकसः ’ ॥
(यु. काां. सगु १२२, श्लो. १६)
‘हे वबभीर्षणा, तूही आपल्या लां केत वास्तव्य कर. इांद्रासहवतुर्ानही दे व तुिंा पराभव करण्यास

सर्थु नाहीत.’ या भार्षाांतरात शास्त्रीबुवाांनी ‘र्या दत्ते’ या पदाचा अथु का सोडला सर्जत नाही!! ‘र्ी
वदले ल्या’ आपल्या राज्यात रहा, र्ाझ्या भीतीने तुझ्या वाटे स कोणी जाणार नाही, असा रार्ाचा आशय
आहे . पुढे रार् अयोध्येस गेला तेव्हा रार्ाची वर्रवणूक वनघाली, तीत रार् रथावर, आरूढ िंाला होता.
जग्राह भरतो रश्मीञ्शत्रुध्नश्छत्रमाददे ।
लक्ष्मिो व्यजनं तस्य मूस्ध्नु सजीवयंस्तवा ॥ २८ ॥
श्वेतं ि बालव्यजन जिृहे पणरतः स्स्थतः ।
अपरं िंद्रसंकाशं राक्षसेंद्रो णबभीषिः ॥ २९ ॥

अनु क्रमणिका

त्यावेळी भरताने रश्र्ी धरल्या होत्या, शत्रुघ्नाने छत्र धवरले , लक्ष्र्ण त्याच्या र्स्तकावर झविंोणा

वारीत होता. ॥ २८॥ आवण राक्षसावधपती वबभीर्षणां दु सरी श्वेतवणु व चांद्रतुल्य चवरी घेऊन त्याच्यासर्ीप
उभा होता. ॥ २९ ॥ (शास्त्रीबुवाांनी भार्षाांतरात पवरतुः शबद सोडला) तो चवरी वारू लागला असे पावहजे.

रार्ाच्या दरबारात सुग्रीव हा वबभीर्षणापेक्षा लाडका होता. त्याचे सवु वानर रार्ाने पुष्कळ

ववर्ानातून आणले ; वबभीर्षणाचे फक्त चारच अर्ात्य आणले . सुग्रीवाच्या व थोर वानराांच्या बायकाही सीतेने

बरोबर बसववल्या. पण वबभीर्षण तुझ्याववर्षयी रदबदली कवरतो हा वनराप त्याची ज्येष्ठ कन्या इच्या तोंडी

वबभीर्षणाच्या सरर्ा नार्क पत्नीने पोचववला. त्या कन्येला झकवा वतच्या आईला अयोध्येस आणले नाही.
दोघाांर्ध्ये केले ला हा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे .

र्ांत्र्याांना

या वर्रवणुकीत शत्रुजय या नावाच्या थोरल्या हत्तीवर सुग्रीवाला बसववले होते. (३१) रार्ाने

सख्यं ि रामः सुग्रीवे प्रभावं िाणनलात्मजे ।
वानरािां ि तत्कमु ह्याििक्षे ऽथ मंणत्रिाम् ॥ ३९ ॥
‘नांतर सुग्रीवाशी िंाले ले आपले सख्य, वायुपुत्र हनु र्ानाचे वठकाणी असले ले सार्र्थ्यु आवण

वानराांचे ते कर्ु रार्ाने र्ांत्र्याांना कथन केले .’ यात वबभीर्षणाववर्षयी झकवा त्याच्या पराक्रर्ाववर्षयी काही

साांवगतले ले नाही. ४१ वे श्लोकात रार् वानराांसह नगरात वशरल्याचा उल्लेख आहे . ४४वे श्लोकात वानराांना

तू आत ने व कौसल्या, सुवर्त्रा व कैकेयी याांस त्याच्याकडू न नर्स्कार करव, असे रार् भरतास साांगतो.
पुढल्याच श्लोकात सुग्रीवाच्या राहण्याची व्यवस्था ‘र्ोत्यें व वैडूयुर्णी यानी गजबजून गेलेले ते र्ािंे प्रचांड

श्रेष्ठ गृह अशोकवनासहवतुर्ान तू सुग्रीवाला वनवेदन कर.’ (४५) ते त्याचे भार्षण श्रवण केल्यानांतर

सत्यपराक्रर्ी भरत सुग्रीवाला हाती धरून, त्या गृहात प्रववष्ट िंाला. (४६) वबभीर्षणाला उतरण्यास जागा
वदली असलीच पावहजे, पण त्याचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता वाल्र्ीकीस भासली नाही. यावरून

त्याचे र्हत्त्व ववशेर्ष र्ानले गेले नव्हते असे वदसते. सुग्रीव व वबभीर्षण याांर्ध्ये रार् सुग्रीवालाच ववशेर्ष र्ान

दे त आहे . वबभीर्षण हा वखजगणतीतही नाही. शेवटच्या पाठवणीतही ‘प्रजावधपती रार्ाने सुग्रीवाला एक
वदव्य र्ाला वदली; वतची काांती सूयुवकरणाप्रर्ाणे होती व ती रत्नर्ाला सुवणाने गुांवफले ली होती.’ अांगदाला

व हनु र्ानाला काय काय वदले याचीही नोंद आहे . पण तसा स्वतांत्र उल्लेख वबभीर्षणाला वदले ल्या
आहे रासांबांधाने नाही. ८५–८६ श्लोकाांत—

णबभीवषिोऽथ सुग्रीवो हनु मान जांबवांस्तथा ।
सवे वानरमुख्याश्च रमे िास्क्तलष्कमुिा ॥ ८५ ॥
यथाहु पू णजताः सवे कामै रत्नै श्च पुष्ट्कलै ः ।
प्रहृष्मनसः सवे जग्मुरेव यथाितम् ॥ ८६ ॥
सवांबरोबर योग्यतेनुरूप पूजन केले व रत्ने वगैरे वदली. रार्ाने र्ुद्दार् दरबार भरवून सुग्रीव,

अांगद, हनु र्ान वगैरे वीराांस त्याांच्या कार्वगरीबद्दल ववशेर्ष बवक्षसे त्याांच्या पराक्रर्ाचे वणुन करून वदली

त्यावेळी वबभीर्षणास काही वर्ळाले नाही सवांची पाठवणी करण्याच्या दरबारात ८५–८६ श्लोकाांत

अनु क्रमणिका

साांवगतल्याप्रर्ाणे सवांचाच सन्र्ान करून त्याांना आहे र वदले आहे त. यावेळी थोर पाहु ण्याांना तर आहे र
वर्ळतातच, पण त्याांच्या हु जऱ्यापयंतच्या नोकराांनाही दे ण्यात येतात. रार्ाच्या दरबारातही तसेच िंाले .

सुग्रीव व वबभीर्षण या दोघाांबरोबरची रार्ाची वागणूक वभन्न आहे . रार् वबभीर्षणापेक्षा सुग्रीवासच

जास्त र्ानतो, प्यार करतो. त्याचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर या दोघाांच्या र्नुःक्स्थतीत आहे .

सुग्रीवाचे व त्याच्या भावाचे वैर पडले ले होते व ते उघड होते. त्यासाठी सुग्रीवाने वालीचा वध

करववला हे गैर खरे , पण वबभीर्षणाच्या वतुणुकीच्या र्ानाने ते क्षम्य आहे . वबभीर्षणाशी रावणाने वैर केले

नाही. त्याने वदले ला भलताच सल्ला ऐकला नाही म्हणून तो खोटे च रागावून लां का सोडू न गेला. रार्,

हनु र्ान वगैरे सवांनी त्याचा कावा ओळखला. त्याच्या नीचपणाचा त्याांना वतटकारा आला. सुग्रीवाने तर तो
बोलू नही दाखववला. रार्ास त्याच्या वफतुरीची जरूर होती म्हणून त्याला ठे वन
ू घेतला व लां केचे राज्य

त्याला वदले . पण तो स्वाथी, बांधु घातकी अशीच सवांची खात्री होती. म्हणून रार्ाचे दरबारी त्याची र्ोठींशी
र्ान्यता िंाली नसावी, सुग्रीवाबरोबर रार्ाने अक्ग्नसावक्षक सख्य केले व त्यार्ुळे तो त्याचा परर् वर्त्र व बांधू
िंाला. म्हणूनच त्याला आयाांकडे पाठवून त्याांचे दशुन करववले आहे . वबभीर्षण हा रार्ाच्या आश्रयास स्वाथु
साधण्याच्या हे तूने आला. त्याच्याबरोबर तसे सख्य िंाले नव्हते. तो केवळ आवश्रत होता.

नगर प्रवेशात सुग्रीवाला र्ोठ्या इतर्ार्ाने थोरल्या हत्तीवर बसववले व राहाण्यास थोरला

राजवाडा वदला. याप्रर्ाणे त्याचा दजा वाढू न आपण बरोबरीचे अशी भावना होऊन त्याचे डोके वफरे ल अशी
भीती रार्ाचे दरबारी लोकाांस पडली असावी. म्हणूनच राज्यावभर्षेक िंाल्यावर
णकरीटे न ततः पश्चािणसष्ठेन महात्मना ।
ऋस्त्वस्ग्भभूुषिैश्चैव समयोक्षत राघवः ॥ ६७ ॥
छतं तस्य ि जग्राह शत्रुन्घः पांडुरं शु भम् ।
श्दे त ि बालव्यजन सुग्रीवो वानरे श्वरः ॥ ६८ ॥
अपरं िंद्रसंकाशं राक्षसेद्रो णबभीषिः ॥ ६९ ॥
नांतर र्हात्म्या ववसष्ठ र्ुनीनी राघवाचे र्स्तकी वकरीट चढववला व ऋक्त्वजाांनी त्याला अलां कार घातले

(६७) शत्रुघ्नाने त्या रार्ावर शु भ्रवणु व शु भ छत्र धवरले ; वानरावधपती सुग्रीव श्वेतवणु चवरी वारू लागला

(६८), आवण राक्षसराज वबभीर्षण चांद्रासारखे दु सरे चार्र वारीत रावहला (६९). चवरी, र्ोरचेल, छत्र वगैरे

राजवचन्हे अवभवर्षक्त राजावर धरण्याचा र्ान र्ोठर्ोठ्या सरदाराांचा असतो. पण त्यायोगे ते सेवक आहे त
असे स्पष्ट ठरते . कोल्हापुरासही श्रीर्न्र्हाराज छत्रपती हत्तीवर बसून जातात त्यावेळी त्याांचे र्ागे

खवासखान्यात बसण्याचा र्ान श्रीर्ांत पांतप्रवतवनधी ववशाळगडकर व श्रीर्ांत पांतअर्ात्य बावडे कर याांचा
आहे , व त्यावेळी त्याांना र्ोरचेल हाती धरावे लागते . हे दोन दरबारचे र्ुख्य सरदार आहे त. तसेच रार्ाच्या
दरबारचां सुग्रीव–वबभीर्षण हे िंाले , असे श्रीवाल्र्ीकींनी शबदाने न साांगता त्याांच्या हातात चवऱ्या दे ऊन
दाखववले आहे .

वकक्ष्कांधा व लां का याांचे स्वातांत्र्य नष्ट िंाले यात सांशय नाही. लां केवर तर प्रोटे क्टरच स्थापन िंाले

असे रार्ाच्या बोलण्यातच स्पष्ट आहे . र्ी तुला राज्य वदले आहे , तुला इांद्र झकवा दे व याांपासून भय नाही.

अनु क्रमणिका

म्हणजेच र्ी तुिंे रक्षण करीन असे वचन वदले आहे . झहदु स्थानातही इांग्रजाांनी हीच नीती अवलां वबली. इतर
शत्रूांपासून रक्षण हीच इांग्रजी राज्यनीतीची गुरुवकल्ली.

श्री. सरवटे याांच्या एका आक्षेपास उत्तर दे ण्याचे राहू न गेले, त्याबद्दल थोडे से वलवहणे जरूर आहे .

ते म्हणतात, ‘वबभीर्षणाने र्ांदोदरीला आपल्या जनानखान्यात दाखल केल्याचे हे दु सरे उदाहरण श्री.
जाधवाांनी कोठू न वर्ळववले न कळे . श्रीवाल्र्ीकी रार्ायणात असा उल्लेख नाही. प्रचवलत कथाांतूनही तसे
साांगण्यात येत नाही.’

हे उदाहरण र्ाझ्या नजरे स प्रथर्तुः Prof. S. C. Sarkar's ‘some Aspects of the Earliest

Social History of India (Pre–Budhistic Ages)’ या पुस्तकावरून आले . त्यात पृष्ठ १८६–१८९ या दोन
वठकाणी हा उल्लेख आहे . तारे च्या सांबध
ां ाने वाक्ल्र्की रार्ायणात जसा स्पष्ट उल्लेख आहे तसा
र्ांदोदरीसांबांधाने नाही हे खरे ; पण याचे कारण वनराळे आहे . तारा ववधवा होऊन सुग्रीवाच्या ताबयात

गेल्यावर रार्लक्ष्र्णाचा र्ुक्कार् बरे च वदवस वकक्ष्कांधेच्या सर्ीप होता. रावणवध िंाल्यावर एक दोन

वदवसाांतच रार्ाचा र्ुक्कार् लां केतून हालला. यार्ुळे र्ांदोदरीसांबांधाने उल्लेख करण्यास अवकाशच वर्ळाला
नाही. पण शास्त्रवववहत जो आचार त्या काली होता त्याप्रर्ाणे घडू न आले असले पावहजे असे अनु र्ान होते.
भावाचा सबांध जनानाच त्याच्या पश्चात् त्याच्या धाकट्या भावास वर्ळावा असा आचारच होता.

रावणवधानांतर वस्त्रयाांचा शोक पहा. वबभीर्षणाने रार्ाकडे जाऊन त्याला आणून युि करून रावणाला व
त्याच्या सवु पुत्राांस र्ारववले . याप्रसांगी स्त्रीस्वभावाप्रर्ाणे या शोकात वबभीर्षणावर वशव्याांचा व शापाांचा

भवडर्ार पावहजे. रार्ावरही त्याांचा राग िंाला पावहजे. लक्ष्र्ण, सुग्रीव याांचीही हजेरी घेतली जावयाची.
पण या शोकात वबभीर्षणाचे ऐकले नाहीस, सीतेला आणलीस, म्हणून तुला र्रण आले ; असाच आशय ११०
सगात रावणपत्न्याांच्या शोकाचा आहे . पुढील सगात र्ांदोदरीचा शोक त्याच प्रकारचा आहे . त्यात उलट
वबभीर्षणाची वाखाणणीच आहे . त्याच्या वफतुरीबद्दल शबदही नाही. सवु दोर्ष रावणावरच टाकला आहे .

असल्या शोकाची उपपत्ती लावणे कठीण नाही. या सवु वस्त्रयाांना वबभीर्षणाच्या आश्रयाने त्याच्या

बायका होऊन जन्र्भर राहावयाचे असल्याने त्याला क्रोध येईल झकवा वाईट वाटे ल असे शबद न
उच्चारण्याची खबरदारी त्याांनी घेणे स्वाभाववक आहे .

रावणाच्या र्ृत शरीराचे दहन यथाववधी िंाले ले आहे . त्याचे अक्ग्नहोत्र होते तो अक्ग्न नेऊन सवु

वक्रयाकर्ु स्र्शानात िंाले . त्याचा सवु जनानखाना स्र्शानात गेला होता. (१११ श्लोक, १११ सगु)
ताः णियोऽनु नयामास सान्त्वणयत्वा पुनःपुनः ।
िम्यताणमणत ताः सवा णवणवशु नुिरं ततः ॥ १२२ ॥

वबभीर्षणाने गोड शबदाांनी त्याांचे वारांवार साांत्वन केले आवण त्याने जा असे साांवगतल्यावर त्या नगरात प्रववष्ट
िंाल्या.

यासांबध
ां ाने वैवदक काळचा आचारही लक्ष्यात घेण्यासारखा आहे . त्यासाठी श्री. पाांडुरांग वार्न काणे

याच्या ‘धर्ुशास्त्रववचार’ या ग्रांथातून एक लहानसा उतारा येथे दे तो. (पृ.१००) त्यावेळी (ऋग्वेदकाळी)
वस्त्रयाही र्ृताबरोबर स्र्शानात जात. र्ृताला वचतेवर ठे वल्यावर त्याच्या स्त्रीला उत्तर बाजूस बसवीत.

अनु क्रमणिका

उत्तरतः पत्नी संवेशयंणत । धनु श्च क्षणत्रयस्य ॥ तामुत्थापयेद्
दे वरः पणतस्थानीयोऽन्तेवासी जरद्दासो वा उदीश्वनायुणभ जीवलोकं
ितासुमेतमुप शेषा एणह । हस्तग्राभस्य णदणधषोस्तवेदं पत्युजु
णनत्वमणभसंबभूथ।

(ऋ. १८, ८)

नांतर पतीचे स्थान घेणारा वतचा दीर झकवा दु सरा कोणी ‘हे वस्त्रये, या र्ृताजवळ तू शयन केले

आहे स, तरी ऊठ आवण या जीवलोकाकडे (घराकडे ) चाल. तुिंा हात धरू इक्च्छणाऱ्या दु सऱ्या पतीला

पुन्हा सांतती होऊ दे .’ भावजयीला स्र्शानातून वदराने हात धरून उठवून आणावयाची व पुढे त्याांनी

नवराबायकोप्रर्ाणे राहावयाचे, हा पूवीचा आचार आहे . आश्वलायन गृह्यसूत्रात हा ववधी वर्टणला आहे .
त्याप्रर्ाणे पुढे र्ांदोदरी वबभीर्षणाजवळ आपल्या इतर सवतींसह रावहली असणार याांत सांशय घेण्याचे कारण
नाही.

आर्च्या र्हाराष्रात ही चाल नाहीशी िंाली आहे हे खरे ; पण या आयावतातून ही चाल अवजबात

नष्ट िंाली असेही नाही. पांजाब व आग्रा याांत जाट म्हणून एक कोट लोकसांख्येची जात आहे . तशीच गुजर

या नावाचीही जात र्ोठी आहे . या दोहींतही नवरा र्े ल्यावर त्याच्या ववधवेने त्याच्या धाकट्या भावाबरोबर
नेवता लावावयाचा अशी सरास रूढी आहे . यात ववधवेच्या झकवा वतच्या वदराच्या वयाचा झकवा पूवीच्या

बायका असण्याच्या अडचणीचा प्रश्न वबलकुल नाही. हीच चाल नावशक व खानदे श वजल्ह्याांतील वांजारी
लोकाांच्या ताांड्यातही सरास आढळते .

श्री. केळकराांच्या एका ववधानासांबध
ां ाने थोडे वलवहणे भाग आहे . कारण तसे न केल्यास गैरसर्ज

वाढण्याची भीती आहे . ते म्हणतात, (पृ. १६८) ‘अशी वर्त्राची र्दत घेण्याची चाल हल्लीही प्रचवलत आहे .
१८५७ िंाली इांग्रजाांनी अशी र्दत नेपाळची घेतली. पण त्यास कोिीही इंग्रजाने दे शद्रोही ठरववले नाही.’
प्रजेत बांड िंाल्यावेळी नेपाळची र्दत इांग्रजाांस इष्टच होती. म्हणून कोणीही इांग्रजाने नेपाळला द्रोही ठरववणे

शक्य नाही पण नानासाहे ब पेशवे, िंाशीची राणी, तात्या टोपे वगैरेंच्या दृष्टीने पाहाणारास नेपाळचे कृत्य
स्वाथी, दे शद्रोही, धर्ुद्रोही वाटले पावहजे.

रार्ायण ही कथा ऐवतहावसक आहे का कक्ल्पत आहे , रार् या दे शातील झकवा इवजप्तचा, वगैरे

वादात वशरण्याचे कारण नाही. रार्ायण हे उत्कृष्ट व फार र्ोठ्या दजाचे काव्य आहे . यात राजवनती उत्तर्
रीतीने वणुन केले ली आहे . परांतु रार्ायणात प्रवक्षप्त भाग पुष्कळसा घुसडला गेला आहे . अगदी सुरवातीला
वाल्र्ीकीला रार्ाचे नाव दे खील र्ाहीत नव्हते, असे स्पष्ट असता उत्तर काांडात ते जवजवळच्या प्राांतात

राहणारे सर्कालीन वर्टणले आहे त. उत्तर काांड असे प्रवक्षप्त तसाच रार्ाला ववष्णूचा अवतार व सुग्रीव,

हनु र्ान वबभीर्षणादींस दे वाांचे अवतार ठरववणाऱ्या कथा प्रवक्षप्तच आहे त. कबीरादी सांताांची कववता पाहता
र्ािंा रार् दशरथाच्या पोटी जन्र्ास आला नाही. कौसल्येचे स्तनपान त्याने केले नाही असेच ते कठरवाने
साांगत आहे त. लघुयोग वावसष्ठाच्या प्रस्तावनेत आपला रार् कसा आहे हे
रमंते योणिनोऽनं ते णनत्यानं दे णिदात्मणन ।
इणत राम पदे नासौ परं ब्रह्माणभधीयते ॥

अनु क्रमणिका

या श्रुतीने रांगनाथ वणुन करतात, आवण र्ग योगवावसष्ठाच्या अनु रोधाने पुढील ग्रांथ वलवहतात. रार्

हा ववष्णूचा अवतार असे ठरववल्यार्ुळे रार्ायण या र्हाकाव्याची दै ना उडाली आहे .

पठस्न्िजो वाग्षृभत्वमीयात्स्यात्क्षणत्रयो भूणमपणत त्वमीयात् ।
वणिग्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शू द्रोऽणप महत्त्वमीयात ॥
(बालकाांड स. ११, श्लो. १००)
अशी खरोखर या र्हान ग्रांथाची योग्यता आहे . पण ती भाववकपणे केले ल्या ग्रांथश्रवणापासून नाही.

रार् अवतार र्ानला गेल्यार्ुळे या भाववकपणास ऊत आला व ववचारशक्ती कुांवठत िंाली. ववचारपूवुक या
ग्रांथाचे अध्ययन केल्यास बुिीचे क्षेत्र वाढे ल. पण ववचारशक्ती कुांवठत िंाल्याने रार् व त्याचे साह्यकारी

सेवक याांची प्रत्येक कृती वांदनीय ठरली, व त्यार्ुळे बुिीला वशक्षण घेण्यास वावच उरला नाही. रार् हा
इतर र्ाणसाांसारखाच एक र्ाणूस होता. तो शूर, वीर, शहाणा, सत्यवनष्ठ असा होता. पण तो स्वाथीही

होता. सीतेला त्याने योग्य प्रकारे वागववले नाही, वालीवध अन्यायाने केला, वगैरे गोष्टींकडे दु लुक्ष करून
चालणार नाही.

रार्ायणास, इवतहआस, या अथाने इवतहास म्हणतात. या शबदाचा अथु–गोष्टी, उपदे श

इत्यावदकाांनी युक्त जुना वृत्ताांत असा ओकाांनी केला आहे . यातील उपदे श करताना साांवगतले ल्या पुष्कळशा

गोष्टी कक्ल्पत असावयाच्याच. वृत्ताांतातही पुष्कळसा भाग कक्ल्पत असतो. रार्ायणानीच गोष्ट घेऊ.

रावणाने हरण केले ली सीता रावणास र्ारून परत आणणे हा या रार्ायण कथेचा र्ुख्य भाग. या कार्ी
वकक्ष्कांधेच्या वानरराजाचे व वानरसैन्याचे साह्य फारच र्ोठ्या र्हत्त्वाचे. हे वानर फार सार्र्थ्युवान व र्ोठे

पराक्रर्ी असे वणुन केले आहे . इतकेच नव्हे तर ते व लां केतील सवु राक्षस हे कार्रूपी होते म्हणजे त्याांस
इच्छे स येईल ते रूप घेता येत असे, असे त्याांचे वणुन केले ले आहे . एखादी व्यक्ती योगाभ्यासाने

आवणर्ावदक वसिी सांपादन करू शकेल असे कबूल करू. पण तीही व्यक्ती ववरक्त असावी लागते. सबांध
राष्रच्या राष्र व तेही शेपटीवाल्या कपींचे. हे कपी जन्र्ापासून कार्रूपी. तसेच अनेक प्रकारची वनदु य
कृत्ये करणाऱ्या व नरर्ाांस भवक्षणाऱ्या राक्षसाांचे सबांध राष्र कार्रूपी, हे ही ववश्वास ठे वण्यासारखे नाही.

बरे , कपी कार्रूपी नव्हते , साधी र्ाणसे होती असे म्हटल्यास र्ग त्याांचे पृर्थ्वीपयुटण, लां केचा शोध व
अखेरची लढाई याांत बरे च टक्के बाद करावे लागतील. यावरून या काव्यातील पुष्कळच गोष्टी घडले ल्या
नसून काल्पवनक आहे त असे म्हणणे भाग पडते .

तसेच युिाच्या शेवटी र्हादे व व इतर दे व येणे, दशरथाची भेट व सवु र्े लेले वानर वजवांत करणे,

वगैरे कथा अगदीच काल्पवनक आहे त. त्यावर ववश्वास ठे वणे र्ला तरी शक्य वाटत नाही.

हा उत्तराचा भाग र्ूळच्या अपेक्षेपेक्षा फारच वाढला आहे . तेव्हा आता ले खणी आटोपती घेणे बरे .

र्ािंा र्ूळचा ले ख जेर्तेर् दोन पाने होता. त्यावर एकट्या श्री. सरवटे याांची टीका साडे चार पानाांची आहे .
दु सऱ्या दोन टीका सवापाच पाने आहे त. याला उत्तरही तसेच ववस्तृत द्यावे लागले . सवु उत्तर एकदर्च
प्रवसि न करता आल्याने अभ्यास करून जास्त पुरावे दे ण्यास सवड वर्ळाल्याने उत्तर जास्तच वाढले आहे .
र्जवर केले ले आरोप भयांकरच होते.

‘फोवडले भाांडार धन्याचा र्ाल । र्ी तांव हर्ाल भार वाही ॥’

अनु क्रमणिका

असे श्री तुकारार् म्हणतात. याहू न र्ी तरी जास्त काय साांगणार? श्री. वाल्र्ीकीचा र्ाल रार्ायणरूप
भाांडारात साठववला आहे . ते भाांडार फोडू न र्ी हर्ाल होऊन तो बोजा वाहू न ‘ज्ञानर्ांवदरा’ च्या वाचकाांपुढे

र्ाांडला आहे . यास जे काही आहे ते आद्यकवव वाल्र्ीकीचे आहे . र्ाांडण्यात जे दोर्ष िंाले असतील त्याची
जबाबदारी र्ािंे वशरावर आहे . र्ी तरी ‘अपूवु’ शोध लावले नाहीत; वाल्र्ीकीने साांवगतले ले च पुढे केले

आहे . र्ाझ्या ववधानास र्ी रार्ायणातून भरपूर, ‘आधार’ वदले आहे त. यार्ुळ र्ािंी अनु र्ाने ‘सदोर्ष’ नाहीत
असे र्ी नम्रपणे म्हणतो उत्तरात वदले ल्या दृष्टाांतासारखे दाखले श्री. सरवटे याांस ‘भ्रार्क’ वाटल्यास र्ुख्य

ववर्षयाचे र्ानाने ते दाखले अगदीच गौण असल्याने ते बाजूस ठे वल्यास र्ािंी काही हरकत नाही. ‘ठोकून

दे तो ऐसाजे’ रीतीने वलवहतात, सुग्रीवाचे वतुन झनद्य वदसण्यासाठी त्याच्या पदरी राज्याचा लोभ बाांधणे व
उलटपक्षी वालीचे वतुन वनदोर्ष, वनदान क्षम्य वदसावे म्हणून त्या कालात ‘भावाच्या बायकोवर एक प्रकारे

हक्कच चालत होता’ हे अवास्तव ववधान करणे, अवश्य होते म्हणूनच ते र्ुळात आधार नसता केले आहे ’

असा श्री. सरवटे याांचा र्जवर आरोप आहे . र्ी सत्यशोधक आहे रार्ायणातील कोणतीही लहानर्ोठी
व्यक्ती र्ािंा शत्रू झकवा वर्त्र नाही. र्ला जे वदसले ते र्ी पुढे ठे ववले आहे . सुग्रीवाला राज्यलोभ होता हे

पुराव्यानेच वसि आहे . भावाच्या बायकोवर हक्क चालत होता, याला र्हाभारताचा आधार दे ऊन शावबत
केले आहे . र्ुळात म्हणजे रार्ायणातलाच आधार पावहजे असा आग्रह असल्यास तसाही दे ता येईल.
इतकेच ववस्तारभयास्तव आज पुरे.

श्री. सरवटे याांनी पाांडवाांचा पक्ष घेऊन र्जवर िंोड उडववली आहे . त्याला र्ी उत्तर दे त नाही.

कारण त्यार्ुळे र्हाभारताचे र्ांथन करावे लागेल. र्ािंा र्ुख्य र्ुद्दा सुग्रीव–वबभीर्षण या उभयताांनीही

राज्यलोभाने बांधुद्रोह व दे शद्रोह केला, परक्याकडू न आपल्या भावाांस र्ारण्याच्या कार्ी साह्य घेतले व
स्वतुः जेत्याच्या उपकारात व आज्ञेत रावहले . आपल्या स्वतुःच्या राज्यावभलार्षाच्या पूतुतेसाठी आपल्या

प्रजेचा फार र्ोठा सांहार होऊ वदला, हा आहे . तो रार्ायणातील पुराव्याने वसि िंाला आहे असा र्ला
भरवसा आहे . पाांडवाांनी तसे केले की नाही हा स्वतांत्र ववर्षय आहे . त्याची चचा येथे नको.

‘दे शद्रोहाची झनदा करण्यासाठी रार्ायणातून नसती उदाहरणे धुांडून काढण्याच्या व त्याबरोबर

वनराधार दोर्षारोपाांची ववधाने करण्याच्या खटाटोपात पडण्याचे त्याांना कारण नव्हते’ असे श्री. सरवटे
वलवहतात. र्ी असली उदाहरणे वदली आहे त व साधार दोर्षारोप केला आहे .

रा. केळकर याांच्या टीकेस उत्तरे वर येऊन गेलीच आहे त. वबभीर्षण हा आयु व अनायु याांची

वर्श्रसांतती होती असे ते म्हणतात. राक्षस हे अनायु होते असे उ. काांड सगु २–४ वरून वदसत नाही. यक्ष व
राक्षस हे प्रथर् भाऊ भाऊ होते. रावणाचा थोरला भाऊ कुबेर हा यक्षाांचा राजा होता. वशवाय–
णवद्याधराप्सरोयक्षरक्षोिंधवुणकन्नराः ।
णपशािो िुह्यकः णसद्धो भूतोऽमी दे वयोनयः ॥
या आधारे राक्षस हे दे वयोनी असल्याने त्याांना अनायु म्हणता येणार नाही. तेव्हा आयाचे गुण व

अनायाचे गुण वगैरे वचवकत्सा उपयोगी नाही. वबभीर्षणात आयाचे साक्त्वक गुण उतरले होते असे ते

म्हणतात. वबभीर्षण हा र्ोठा कावेबाज, वनष्ठुर, लबाड, लोभी वगैरे गुणाांनी पूणु होता. याांनाच आयांचे
सक्त्वक गुण म्हणावयाचे असल्यास तसे म्हणावे

अनु क्रमणिका

ववद्वद्वयु नानासाहे ब वैद्य याांचा ‘भारतीय वीरकथा’ हा ग्रांथ अलीकडे च र्ािंे पहाण्यात आला.

भारतीय वीर भीष्र् याांच्यावरच्या आक्षेपाचा ववचार करताना त्याांनी तुलनेसाठी वबभीर्षणाच्याही वतुनाचा
ववचार केला आहे . (पहा, भारतीय वीरकथा, पृष्ठ १९१) ‘भीष्र् नोकर झकवा र्ांत्री खरे आवण ते हक्स्तनापुरी

रावहले हे ही योग्य, पण उत्पन्न िंाले ल्या पवरक्स्थतीत सन्र्ांत्र्याचे कतुव्य काय, हा प्रश्न येथे उद्भवतो, आवण
तो प्रश्न अत्यांत र्हत्त्वाचा आहे . कारण त्यातच राष्रभक्तीचे एक अत्युदात्त तत्त्व भरले आहे . अन्याय र्ागाने

चालणाऱ्या राजास पदच्युत करावे झकवा ठार र्ारावे. हा श्रीकृष्णाने एक नवा र्ागु राजनीतीत सुचववला
आहे ; झकबहु ना प्रत्यक्ष कांसवध करून आचवरला आहे . तसे करावे वकवा ‘राजा पर दै वतवर्त्युवाच’ या
व्यासोक्तीप्रर्ाणे, राजास परांर् दै वत र्ानून, तो जी ठरवील ती पूवुवदशा धरून, राजवनष्ठपणे भीष्र् वागले

तसे वागावे हा प्रश्न येथे आहे . वतसरा र्ागु म्हणजे शत्रूस जाऊन वर्ळावे. हा भीष्र् व कृष्ण या दोहोंच्याही

र्ताने त्याज्य व दु ष्ट ठरतो. अथात वबभीर्षणाने जे आचरण केले , ते त्यास वकतीही भगवद्भक्त म्हटले तरी,
राजनीवतदृष्ट्या सवुथैव झनद्य होय, यात शांकाच नाही. असे वबभीर्षण झहदु स्थानच्या पुढील इवतहासात

अनेक वनघून, त्याांनी या भरतखांडाचे अत्यांत नु कसान केले आहे , हे साांगावयास नको अन्यायी राजाशीही

राजवनष्ठ राहू न र्नाने सेवा करणे हे च जास्त कठीण व श्रेयस्कर, असे म्हटले पावहजे.’ (पृष्ठ २४४).
‘आपला राजा जर अन्यायाने परराष्राशी युि करील तर सरदार, र्ांत्री, नोकर, या नात्याने आपले कतुव्य

आपल्याच राजाच्या वतीने लढण्याचे आहे , याांतच खरी स्वावर्भक्ती आहे . झकबहु ना राजवनष्ठाही यातांच
आहे आवण वनर्कहलालीही याांतच आहे . ‘अथुस्य पुरुर्षो दासुः’ ही क्षुद्रबुिी नव्हे . ज्याचे आपण अन्न खाल्ले
आवण ज्यापासून आपण सांपत्ती वर्ळववली त्याची सेवा आपण योग्य प्रसांगी केली नाही आवण ऋण फेडले

नाही, तर हा कृतघ्नपणा होईल. ही वनर्कहरार्ी होईल. वशवाय अशी कुचराई प्रसांगी केल्याने आवण अांग
बाजूस काढल्याने हल्लीच्या दृष्टीने बोलता आपल्या राष्राचेही नु कसान होईल, ही गोष्टच ववस्ताराने साांगणे
जरूर नाही.’ श्रीयुत नानासाहे बाांनी हे आपले र्त दहा वर्षांर्ागे प्रवसि केले आहे . नानासाहे ब वैद्य हे

सवुर्ान्य भारताचायु. त्याांच्यावर टीका करण्याची झहर्त कोणास िंाल्याचे ऐवकले नाही. र्ाझ्यासारख्या

गवरबावर अकराजणाांनी ले खणी चालववली. हा र्ािंा त्याांनी गौरव केला आहे म्हणून र्ी त्याांचे उपकार
र्ानतो.

श्री. धारवाडकर याांच्या टीकेतील र्ुद्याांच्या गोष्टीसांबध
ां ाने उत्तरे वर येऊन गेलीच आहे त. त्याांच्या

बाकीच्या टीकेस व ववधानाांस आवण वशव्याांस उत्तरे दे ण्याची योग्यता र्ािंे अांगी नाही. ‘जाधववप्रय कुांभकणु

भावाच्या दु ष्कृत्याला दु ष्कृत्य ठरवून तण बांधुप्रेर्ाने लढू न रणात र्ृत्यू पावला व त्याने आपले कतुव्य
बजावले . ‘र्रणाांतावन वैरावण’ हा रार्ाचा उपदे श श्री. धारवाडकराांस पटले ला वदसत नाही. ‘कुांभकणुवप्रय
जाधव’ हा सत्यशोधक आहे . कोणाची भीडर्ुवुत न ठे वता व ‘सत्यअसत्यासी र्न केले ग्वाही, र्ानीयले

नाही बहु र्ताां’ या श्री. तुकोबारायाांच्या तत्त्वाांप्रर्ाणे वागून सत्याचा शोध करीत अखेरपयंत तो िंटे ल. या
कार्ी श्री वाल्र्ीकी त्याचा पाठीराखा आहे .

या तीनही टीकाकाराांचा र्ी फारफार ऋणी आहे . रार्ायणाचे र्ािंे वाचन प्रथर् फारसे खोल

नव्हते; अगदीच उथळ होते. टीकाकाराांस उत्तरे दे ण्याकवरता रार्ायणाचा बराच अभ्यास करावा लागला.
त्यातली काही रत्ने, र्ोती या उत्तरात वदली आहे त. आणखीही र्ौल्यवान रत्ने वर्ळाली आहे त. यथावकाश

तीही प्रवसिीला येतील. पण या सवांचे श्रेय टीकाकारासच वदले पावहजे. त्याांनी आपला सावत्त्वक सांताप

टीकारूपाने व्यक्त केला नसता तर वाल्र्ीकीच्या काव्याची खरी योग्यता व रार्ायणाचा खरा आस्वाद र्ला
वर्ळाला नसता. म्हणून र्ी त्यास धन्यवाद दे तो.

अनु क्रमणिका

ज्ञानर्ांवदर : १५–५–3५ /१–६–३५

५ रामायिािा वाद
‘ज्ञानर्ांवदर’ च्या जुलैच्या अांकात रा. रा. रा. ना. पुसाळकर, कोलापूर याांचा ‘रार्ायण असे वाचावे

काय?’ या र्थळ्याचा ले ख प्रवसि िंाला आहे . जानेवारीच्या अांकात ‘रार्ायणापासून झहदु स्थानने

वगरववले ला धडा’ या र्थळ्याचा र्ािंा ले ख प्रवसि िंाला होता. त्यावर तीन टीका प्रवसि िंाल्या व त्यावर

र्ािंे उत्तर जूनच्या अांकात पूणु िंाले . याांस उद्देशूनच रा. रा. पुसाळकर याांचा ले ख असल्याने र्ािंे ववचार
र्ी थोडक्यात दे त आहे .

रा. रा. पुसाळकर याांच्या र्ते ‘रार्ायण र्हाभारतासारख्या काव्याांचा उपयोग इवतहास म्हणून जर

करणे असेल तर तो उपयोग फारच र्यावदतपणे करणे युक्त ठरे ल.’ हे र्लाही र्ान्य आहे . ‘रार्ायणकाली

भावाची बायको दु सऱ्या भावाने घेणे, ही गोष्ट ववद्यर्ान कालर्ानपवरक्स्थतीशी सवुस्वी ववरुि आहे . अशा
बाबतीत हा र्ुद्दा शाबीत करण्याचा अट्टाहास का?’ असा त्याांनी प्रश्न केला आहे . सुग्रीवाची बायको वालीने

बळकावून त्याला हाकून वदल्याने तो वध्य िंाला, म्हणून वालीवधाचे रार्ाचे कृत्य न्याय्य होते, असा

टीकाकाराांचा आशय होता. त्याला उत्तर दे ताना त्या काळचा आचार काय होता हे दाखवून वालीचे वतुन

वध करण्यासारखे नव्हते, असे दाखववण्यासाठी पुसाळकराांनी आक्षेप घेतले ला र्ुद्दा शाबीत करणे जरूर
पडले .

जुन्या ग्रांथाांचा अभ्यास सर्ाजसुधारणेच्या दृष्टीनेही इष्ट बसतो. आज वववाहाचे कार्ी सगोत्राची

अडचण बरे च वठकाणी येते. ती दू र करण्याकवरता शास्त्राला सांर्त नसले ली परगोत्रात दत्तक दे ण्याचा ववधी

करून सर्ारांभ उरकला जातो. सगोत्र वववाह वनर्षेध हा अवलकडचे अांर्लात आहे . पूवी असे वववाह

बवहणभावापयंत होत असत. ही गोष्ट पटली म्हणजे सगोत्राचा प्रवतबांध िंुगारून दे ण्यास झहर्त येईल. हा
एक उद्देश कौसल्या ही दशरथाची बहीण होती या प्रवतपादनात आहे . श्रीजोवतबाच्या डोंगरावर चैत्र शु ॥ १५
स श्रीजोवतबा व त्याची बहीण यर्ाई याांचा वववाह दरसाल लागतो, ही गोष्ट रा. पुसाळकर याांस र्ाहीत
असेलच. तो पूवीचा आचार आहे . हे प्रवसि होणे नु कसानीचे नाही.

‘येशू विस्ताचे अर्के चुकले अथवा र्ोिंे स अवधक शहाणा असता तर फार बरे िंाले असते , अशी

चचा केव्हाच होत नाही’ असे श्री. पुसाळकर प्रवतपावदतात. र्ािंे ही र्त तसेच आहे व रार्ायणाच्या चचेत
र्ी असेच वतुन ठे ववले आहे .

रार्ायण, र्हाभारत हे ग्रांथ जुने असले तरी त्याांत घुसडाघुसड पुष्कळच िंाली आहे ; आवण अनेक

र्तवाद्याांनी आपआपल्या र्ताांच्या पुष्टीसाठी त्याांत आपल्यास अनु कूल अशा गोष्टी दडपून वदल्या आहे त.

रार्ास दे वपण दे ऊन त्याला ब्राह्मणाांचा आज्ञाधारक बनवून सर्ाजात ब्राह्मणाांचे र्हत्त्व वाजवीपेक्षा फाजील
वाढववले आहे . त्याची चचा न केल्यास सर्ाजात धर्ुभोळे पणा जो बोकाळला आहे , त्याला वचरस्थायी

करावयाचे की काय? तो जर कर्ी करावयाचा असेल तर प्रचवलत सर्जुतीस धक्का दे णे क्रर्प्राप्तच आहे .
पुरातन थोर पुरुर्षाांस कोणाचा तरी अवतार बनवल्यावशवाय आर्च्या पुराणकाराांस न इरवतहासकाराांस
आपले ग्रांथच वलवहता आले नाहीत. तेव्हा त्या त्या पुरुर्षाांची खरी योग्यता वचवकत्सकाांनी सर्ाजापुढे र्ाांडणे

इष्टच आहे . या योगाने त्या त्या पुरुर्षावर आरोवपले ले अवतारत्व गेले तर ते फायद्याचेच होईल. श्रीवशवाजी
र्हाराज छत्रपती याांस वशवाचा अवतार कल्पून वलवहले ली पोथी आम्ही पावहली आहे . या अवतारकल्पनेने
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श्रीवशवाजी र्हाराजाांची योग्यता न वाढता उलट कर्ीच होते. यासाठी या अवतारकल्पनेवर हल्ला चढववणे
योग्यच होईल.

श्रीवशवाजी र्हाराजाांच्या भगव्या वनशाणाच्या वादात रा. रा. पुसाळकर का वशरले , कळत नाही. श्री

रार्दासाांच्या वशकवणीने त्याांनी भगवे वनशाण घेतले असे वारांवार प्रवतपादण्यात येते, त्याच्या खांडनासाठी
या वनशाणाच्या रांगाच्या वादात पडावे लागते. रा. रा. पुसाळकर पाहतात त्या दृष्टीने सवुच पाहतील तर
बरे .

‘रार्ाने वालीला र्ारण्यात काय हे तू असावा, सुग्रीवाने भावाशी कपट केले , रावणाने केले ते चूक

नव्हते, पण वबभीर्षणाचे वतुन गहु णीय िंाले , इत्यादी वसिाांत आज प्रवतपादन करून आपण काय वर्ळवू?’
असा रा. पुसाळकर सवाल टाकतात. आम्हास धर्ाचे ज्ञान पावहजे, म्हणून आर्च्या राष्रीय सांपत्तीचा
अभ्यास केला पावहजे, असे प्रवतपादन करणाऱ्याने तो अभ्यास वचवकत्सक बुिीचा असू नये, हे म्हणणे थोडे

ववसांगत होईल. ग्रांथ वाचावयाचा तर त्यात वचवकत्सक बुिी असणेच इष्ट. नाहीतर सात वदवसाांत
भागवताचे पारायण एकणाऱ्यास जसा काल्पवनक फायदा, तसाच प्रकार येथे होणार.

‘रार्ायण – र्हाभारतासारख्या ग्रांथाांवर सध्याच्या लखाप्रर्ाणे पूवुपक्ष, उत्तरपक्ष करीत बसून

ववचाराांचा प्रसार केल्यास, कालवशात या अशा वादाने सर्ाजाची र्ानवसक बैठकच उखडू न टाकली
जाईल. अशा प्रसांगी सर्ाजापुढे अवधक चाांगला आदशु ठे वण्यासारखा आपल्याजवळ असावयास हवा,

याचा ववचार व्हावयास नको काय? आपल्या सर्ाजातील यच्चयावत व्यक्तींत बीजरूपाने का होईना – या

ग्रांथाांतील वशकवणूक रुजली आहे . त्या ज्ञानाचा नायनाट िंाल्यास प्रसांग वबकट येणार खास.’ हे ववचार रा.
रा. पुसाळकराांनी र्ाांडले आहे त व ते पुष्कळाांस पसांत पडतील यात शांका नाही.

आजच्या बहु जनसर्ाजाच्या सर्जुतीर्ुळे ज्याांचा फायदा आहे , त्याांना ही क्स्थती पालटू नये असे

वाटणे साहवजक आहे . पण खाली दडपल्या गेलेल्या वगाच्या दृष्टीने ही सर्जूत पालटणे अगदी अवश्य

आहे . भगवान् बुिाच्या पूवी यज्ञयागाचे फार र्ोठे प्रस्थ होते; वेदावर लोकाांची फारच श्रिा होती; पण

त्यार्ुळे बहु जनसर्ाज अज्ञानात व थोडे वेद जाणणारे व यज्ञ करणारे सुखात अशी क्स्थती होती. भगवान

बुिाांनी यज्ञकाांडावर व वेदावर हल्ला चढववला. त्यावेळच्या पुसाळकराांनी सर्ाजावर, ‘वबकट प्रसांग येणार’
अभी ओरड केली असणारच. नवीन ववचाराांनी सर्ाज अधोगतीला जाईल ही भीती व्यथु आहे . सर्ाज क्स्थर
राहणार. पुढील साधुसांत, सर्ाजसुधारक याांनीही धर्ुभोळे पणावर िंोड उठववलीच आहे .

रा. रा. पुसाळकर याांचा सवुच ले ख शाांतपणे वलवहले ला व पक्षावभर्ानापासून र्ुक्त आहे . त्यात

तत्त्वशोधनाची तीव्र इच्छा आहे . रा. पुसाळकर शाांततावप्रय व सर्तोल र्नाने वलवहणारे आहे त. अशाांनी

केले ल्या वादापासून तत्त्वबोध होईल. त्याांचे ववचार र्ाझ्या ववचाराांशी पुष्कळ जुळतात, पण ववचाराांची
खळबळ सर्ाजसुधारणेस अवश्य आहे , असे र्ला वाटते.

ज्ञानर्ांवदर, १ ऑगस्ट, १९३५
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६ इणतहासदृष्ीने रामायि काव्यािी योग्यता
इणतहास कोिता?
सांस्कृत वाडुःर्यात रार्ायण व र्हाभारत हे र्ोठे काव्यग्रांथ आहे त; त्याांस इवतहास असेही

म्हणतात. सांस्कृत भार्षेत इवतहास या शबदाची इवत + ह + आस. अशी पदे पडतात त्यावरून कोणत्याही

खऱ्या, खोट्या, काल्पवनक गोष्टीस इवतहास म्हटले जाते. आजच्या र्राठी भार्षेतील इवतहास शबदाची
व्याख्या वनराळी आहे हकीगत जशी घडली तशी ज्या ग्रांथात वलवहली असेल त्यासच साांप्रत इवतहास ग्रांथ

म्हणतात. पूवीच्या म्हणजे उपवनर्षत्काली इवतहास शबदाचा प्रयोग छाांदोग्य व बृहदारण्य या दोन
उपवनर्षदाांत आढळतो बृहदारण्यात र्हाभूताच्या वनश्ववसतापासून उत्पन्न िंाले ल्या ज्ञानाच्या यादीत
इवतहास साांवगतला आहे . पण तो ब्राह्मणाांतगुतच घेतला पावहजे असे शाांकरभाष्यात साांवगतले आहे ; कारण

त्यास वनश्ववसत म्हटले आहे . येथे र्हाभारत व रार्ायण हे इवतहास या सदराखाली येत नाहीत.
छाांदोग्याच्या सातव्या अध्यायात नारद–सनत्कुर्ार सांवादात हा शबद तीन वेळ एकाच अथी आला आहे .
आपण काय वशकलो याची यादी दे ताना ‘इवतहासपुराणां पांचर्ां,’ ‘इवतहासपुराणुः पांचर्ुः’ असे प्रयोग
आढळतात. भाष्यकाराांनी ‘वेदानाां भारतपांचर्ानाम्’ असे भाष्य केले आहे त्यावरून भारतग्रांथाला इवतहास
म्हणणे श्रीशांकराचायांस कबूल असावे. पण ते रार्ायणास इवतहास म्हणत नाहीत. तसेच रार्ायण पढण्याचे
र्हत्त्व नारदाच्या दृष्टीनेही नव्हते, असे वदसून येते.

छाांदोग्याच्या काली व पुढेही श्रीशांकराचायांच्या वेळी भारत हा इवतहास आहे असे र्ान्य होते.

र्हाभारतास तो शबद लावीत नसत. कसेही असले तरीरार्ायणास इवतहास म्हणण्याचा सांप्रदाय पूवी
नव्हता. अलीकडे च म्हणू लागले असावेत.

कथा कोिी िोरली?
‘र्हाराष्र–शारदे ’ च्या फेब्रुवारी, र्ाचु व र्े र्वहन्याांच्या अांकाांत र्ल्लावद वेंकटरत्नम् या ववद्वानाच्या

ग्रांथाधाराने ‘वाल्र्ीकीचे वाङर्याचौयु व रार्ायणाांचे र्ूळ इवजप्तर्ध्ये’ या र्थळ्याचे ले ख प्रवसि िंाले .
त्यावरून वजज्ञासा उत्पन्न होऊन वेकटरत्नम् याांच्या ग्रांथाचे दोन्ही भाग वाचून पावहले . त्याांतील सवुच
वसिाांत सवुर्ान्य होण्यासारखे नाहीत. तथावप रार्ायणकथेचा ववचार करणे जरूर आहे इतके तरी
कोणासही पटण्यासारखे आहे .

र्ल्लावद वेंकटरत्नम् याांचे म्हणणे इवजप्तच्या राजवांशापैकी एका वांशाचा रार्े सु (रार्े वसस) हा र्ोठा

पराक्रर्ी राजा होता. त्याची कथा ऐकून कोणी कवीने त्या कथेवर आपल्या कल्पनेच्या जोराने रार्ायण हे
काव्य वलवहले .

परभार्षेतील पुस्तकाचे भार्षाांतर करण्याची प्रथा पूवीपासून आहे . पैशाची भार्षेतील बृहत्कथे चे

सांस्कृतीकरण केल्याचे प्रवसिच आहे . परकीकथा व वांशावळी भार्षाांतवरत करून आपल्या ग्रांथात दडपून
दे ण्याचा सांप्रदाय भववष्यपुराणात ढळढळीत वदसतो. जुन्या कराराांतील राजाांच्या वांशावळी जशाच्या तशा

त्या पुराणात उतरून घेतले ल्या आढळतात. कोणी कोणापासून चोरल्या हा सांशयही उरत नाही. कारण त्या
वांशावळीतील नावे इकडे अपवरवचत आहे त. कशाचे भार्षाांतर केले हे स्पष्ट साांगण्याचा प्रार्ावणकपणा व
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थोरपणा फारसे कोणी दाखवीत नाहीत. जो तो सवु श्रेय आपणाकडे च घ्यायचा प्रयत्न करतो.
रार्ायणातील कथेचे वर्सरी र्ूळ िंाकून व वतकडील काही नावाांस सांस्कृतरूप दे ऊन व काहींची पूणप
ु णे
बदलू न हा ग्रांथ तयार िंाला असे त्याांनी प्रवतपावदले आहे .

आजच्या कालीही परदे शी झकवा परप्राांतीच्या गोष्टींना र्राठी पेहराव दे ऊन आपल्या स्वतांत्र

कल्पनेच्या म्हणून दडपून दे ण्याची उदाहरणे पुष्कळच आहे त. हा सांप्रदाय अलीकडच्या या कवलयुगातच
सुरू िंाला झकवा त्रेतायुगात रार्कालीही तो जारी होता हा र्ुद्दा र्ल्लावद वेंकटरत्नम् याांनी सवांपुढे र्ाांडला
आहे . इवजप्तची कथा आर्च्या वाल्र्ीकीने सांस्कृतात भार्षाांतवरली का आर्ची सांस्कृतातील कथा इवजप्तात

दगडावर खोदली गेली हाही ववचार करण्यासारखाच प्रश्न आहे , याचा ववचार सर्तोल बुिीने केला
पावहजे. यात पक्षावभभान् झकवा दे शावभर्ान झकवा धर्ावभर्ान याांस वाव न दे ता केवळ सत्य काय आहे याचा
शोध करणे योग्य होईल.

र्ल्यावद वेंकटरत्नम् याांच्या म्हणण्याप्रर्ाणे रार् तर आर्चा नव्हे च; तसेच रार्ायणातील इतर

पात्रे, रावण व त्याचे घराणे, वाली व सुग्रीव हीही परदे शीय; इतकेच नव्हे तर वाल्र्ीकीही वतकडचाच.
अगस्त्य हा रोर्न बादशहा आगस्टस, लोपार्ुद्रा ही त्याची पत्नी वलववया अशाप्रकारे त्याांच्या शोधात
पुष्कळच अवतशयोक्ती िंाले ली आहे . यासाठी त्याची छाननी करणे अवश्य आहे .

आद्य काव्यािी छाननी
रार्ायणाची अशी छाननी करण्याने त्या ग्रांथाववर्षयी व त्यात वर्टणले ल्या व्यक्तींववर्षयी अश्रिा उत्पन्न

होण्याचा सांभव असल्याने हे कार् करूच नये, असे म्हणणारे कोणी ‘न बुविभेदां जनयेवज्ञानाां कर्ुसांवगनाम्।’

हे गीतावचन आर्च्या अांगावर टाकतील. कोणी, ‘रार्ायण असे वाचावे काय?’ असा बुविवाद करून
वचवकत्सक प्रयत्न करूच नये असे प्रवतपावदतील. आर्च्या दृष्टीने आर्चा र्ागु स्पष्ट आहे . जे सत्य असे

वदसेल ते लोकाांपुढे र्ाांडावयाचे. घेणारे घेतील. असत्याला वचकटू न राहणाऱ्याांनी खुशाल डोळें वर्टू न व
कानाांत दडे घालू न आपल र्ागु क्रर्ावा. ववचाराचे प्राबल्य केव्हा तरी होणारच.

रार्ायण हे आद्य काव्य व वाल्र्ीकी हा आवदकवी असे र्ानले जाते. या काव्याचा आरांभ अगदी

साधेपणाने िंाला आहे . याला र्ांगलाचरण नाही. वाल्र्ीकीला काव्य करण्याची कल्पना कशी सुचली हे च
प्रथर् साांवगतले आहे . त्यातील पवहलाच श्लोक पहा :

तपःस्वाध्यायणनरतं तपस्वी वास्ग्वदांवरम् ।
नारदं पणरपप्रच्छ वाल्मीणकमुुणनपुंिवम् ॥
बालकाांड सगु श्लोक १
अथु : वेदाध्ययनरुप तपश्चयेचे वठकाणी तत्पर अशा वाल्र्ीकी र्ुनीनी शबदब्रह्मवेत्त्याांर्ध्ये श्रेष्ठ आवण

र्ुनींर्ध्ये ववरष्ठ अशा नारदाांना प्रश्न केला.

सदरचा प्रश्न २ ते ५ श्लोकाांपयंत आहे . वाल्र्ीकी ववचारतात, ‘वतुर्ानकाळी या भूलोकावर

बहु गुणसांपन्न असा कोण आहे ? अथात् वीयुवान, धर्ुरहस्यवेत्ता, कृतज्ञ, सत्यवचनी, धर्ाकवरता
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स्वीकारले ल्या व्रताचा आपत्कालीही त्याग न करणारा, सदाचारसांपन्न, प्रावणर्ात्राांच्या वहताववर्षयी तत्पर
सर्थु, दशुन िंाले असता लोकाांना अत्यांत आनांद दे णारा, र्नोवनग्रही, क्रोधावदकाांचे सांयर्न करणारा,
तेजस्वी, परोत्कर्षाववर्षयी र्त्सर न धरणारा आवण युिकाली क्रुि िंाला असता दे वाांनाही भीती उत्पन्न
करणारा असा कोण आहे हे श्रवण करण्याची र्ािंी इच्छा आहे ; इतकेच नव्हे परांतु, ते श्रवण करण्याववर्षयी
र्ला पराकाष्ठेची उत्सुकता आहे . आवण हे र्हर्षे, आपणही अशा प्रकारचा पुरुर्ष कोण आहे हे जाणण्यास
सर्थु आहात.’ हा प्रश्न ऐकून वतन्ही लोकाांतील वृत्तान्त जाणणारे नारदर्ुनी आनांवदत िंाले व ऐकावे तसे

वाल्र्ीकीस म्हणाले . ‘आपण ववचारले ले गुण बहु त असून दु लुभच आहे त; तथावप हे र्ुने, त्या गुणाांनी सांपन्न

कोण आहे याचे स्र्रण करून र्ी आपणाला कथन करतो, आपण त्या त्या गुणाांनी युक्त पुरुर्ष कोण तो
श्रवण करा.’ असे ७ व्या श्लोकात साांगून ८ ही १९ अशा १२ श्लोकाांनी नारदाांनी रार्ाचे वणुन केले . पूढे २०–
८९ श्लोकाांपयंत ७0 श्लोकाांनी रार्ाचे चवरत्र वर्टणले आहे येंथपयंतची वक्रयापदे भूतकाली आहे त. पुढील
९०–९७ पयंत आठ श्लोक रार्राज्याच्या वणुनपर असून त्याांतील वक्रयापदे भववष्यकाळी आहे त. पुढील
तीन श्लोक रार्ायणपठणाच्या फलश्रुतीचे आहे त. पवहल्या सगात इतका ववर्षय आला आहे .
यावरून पुढील अनु र्ाने वनघतात :
१. रार्, वाल्र्ीकी व नारद हे सर्कालीन होते.

२. नारदाला रार्चवरत्राची चाांगलीच र्ावहती होती.

३. वाल्र्ीकीला रार्ाची काहीच र्ावहती नव्हती. रार् आयांवतातील राजा असता तर त्याची

र्ावहती त्यास असावयास पावहजें होती.

४. नारद वतन्ही लोकात वफरणारा म्हणून त्यास र्ावहती िंाली.
परदे शात प्रवास करून आले ल्या बहु श्रुताजवळ वाल्र्ीकीने चौकशी केली; अशी चौकशी करणे

साहवजक आहे .

यावरून रार् व वाल्र्ीकी सर्कालीन असले तरी ते वभन्न दे शाांतील होते . रार्ायण काव्याचा कतां

एतद्देशीय होता यात सांशय नाही. त्यावरून रार् हा दू रवरच्या दे शातील पुरुर्ष असला पावहजे असे अनु र्ान
होते .

आता नारदाने साांवगतले ल्या रार्चवरत्राचा ववचार करू.

रामिंद्राला णिकटणवले ले िुि
वाल्र्ीकीला रार्ाची काही र्ावहती नव्हती ती त्यास नारदाने वदली. यावरून रार् हा परदे शातील

असावा व नारद हा वतकडू न आला होता म्हणून ती त्याला साांगता आली असे अनु र्ान काढले आहे . आता
नारदाने रार्ाववर्षयी काय साांवगतले ते पाहू . कारण या र्ावहतीचाच ववस्तार पुढील ग्रांथाांत केले ला आहे .

८ वे श्लोकापासून १८ श्लोकाांपयंत फक्त रार्ाच्या गुणाचे, शरीराचे वगैरे वणुन आहे . यात त्याला

वनयतात्र्ा म्हटले आहे . म्हणजे तो र्नोवनग्रही होता; पण रार्ाच्या एकपत्नीत्वाचा उल्लेख यात र्ुळीच नाही

दशरथाला साडे तीनशे बायका होत्या; त्याांत तीन प्रर्ुख होत्या. भरत–लक्ष्र्णालाही अनेक भाया होत्या.
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अशा या काळी रार्ास बहु पत्नी असणे स्वाभाववक होते. तसे नसून त्यास एकच पत्नी असती तर ती गोष्ट
अजब म्हणून नारदाने स्पष्टपणे साांगणे योग्य िंाले असते.

कैकेयीला पूवी वर वदले होते त्याप्रर्ाणे रार्ाचा वनवास व भरताला राज्य हे वतने र्ावगतले .

सत्यवचनी दशरथाने आपल्या वप्रयपुत्र रार्ाला वनार्ध्ये पाठववले , कैकेयीचे र्नोरथ पूणु करण्यासाठी रार्
वनार्ध्ये गेला. त्याचेबरोबर लक्ष्र्ण स्नेहार्ुळे गेला सीताही रार्ाबरोबर गेली येथे सीतेचे वणुन
पुढीलप्रर्ाणे केले आहे

रामस्य दणयता भाया णनत्यं प्रािसमा णहता ।
जनकस्य कुले जाता दे वमायेव णनर्वमता ॥
सवुलक्षिसंपन्ना नारीिामुत्तमावधू ः ।
सीताप्यनु िता रामं शणशनं रोणहिी यथा ॥
वा. रा. बा. काांड १ । २५ । २६ । २७ । २८
अथु: जनकाच्या कुलार्ध्ये उत्पन्न िंाले ली, दे वर्ायेप्रर्ाणे वनर्ाण िंाले ली, सवु लक्षणाांनीं सांपन्न

असले ली, वस्त्रयाांर्ध्ये उत्कृष्ट असले ली आवण रार्ाला प्राणासर्ान वप्रय असून त्याचे वहत करण्याववर्षयी
तत्पर असले ली जी रार्ाची भाया तीही चांद्राच्या र्ागोर्ाग जाणाऱ्या रोवहणी नक्षत्राप्रर्ाणे रार्ाच्याबरोबर
गेली.

सीता ही रार्ाची एकुलती एक पत्नी होती असे साांवगतले नाही. इतकेच नव्हे तर ती फार आवडती

होती असे साांवगतल्याने दु सऱ्याही बायका होत्या असा ध्वनी वनघतो. त्याांत सीता ही सवांत लाडकी होती.
चांद्ररोवहणीचा दृष्टाांत रार्सीतेला वदला आहे ; त्यावरून रार्ाच्या बहु पत्नीकत्वाच्या अनु र्ानाला बळकटी
येते. चांद्राला २७ बायका असून रोवहणी ही त्याची सवांत आवडती बायको आहे असे वर्टणले जाते.

भौिोणलकदृष्ट्ट्या पाहिी
रार् अयोध्येहून वनघून रथाने शृग
ां वेरपुरापयंत गेला. तेथून त्याने रथ परत पाठववला व गुह नार्क

वनर्षादाांच्या पत्तीच्या साह्याने गांगा नदी त्याांनी ओलाांवडली नांतर भरद्वाज र्ुनीच्या आज्ञेवरून वचत्रकूट

पवुतावर पणुकुटी करून रावहले . इतक्यात दशरथ राजा पुत्रशोकाने र्रण पावला. तेव्हा ववसष्ठ प्रभृती वद्वज
भरताला राज्याचा स्वीकार करण्याववर्षयी साांगू लागले . भरताने ते र्ान्य केले नाही. तो रार्ास आणण्यास

वचत्रकूटावर गेला. रार्ाने परत येण्याचे नाकबूल केले व भरतास पादु का वदल्या. भरत परत येऊन
नांवदग्रार्ात राहू न राज्य करू लागला. पुढे रार् दां डकारण्यात जाऊन रावहला. तेथे त्याने ववराध राक्षसाचा

वध केला. नांतर शरभांग, सुतीक्ष्ण, दोघे अगस्त्य बांधू याांची भेट घेतली. ऋर्षीच्या ववनांतीवरून राक्षसाांचा वध
करतो असे वचन रार्ाने वदले . पुढे रार्ाने जनस्थानात राहणारी शूपुणखा ववरूप केली. वतने उठववले ले

खर, वत्रवशरा व दू र्षण या राक्षसाांचा व आणखी चौदा हजार राक्षसाांचा रार्ाने वध केला. आपल्या ज्ञातीचा
नाश िंाल्याचे वृत्त ऐकून रावणाला क्रोध आला. त्याने र्ारीच नको नको म्हणत असता त्याच्या र्दतीने

रार्लक्ष्र्णाांस दू र नेववून असहाय्य िंाले ल्या सीतेला उचलू न नेले. जटायू नार्क गृध्राचा वध केला.

सीतेववर्षयी ववलाप करीत वफरत असता कबांधास रार्ाने र्ारून जाळले . त्याने धर्ाने वागणाऱ्या आवण
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धर्ुज्ञ अशा शबरी नार्क तापसीला भेट असे साांवगतले . वतच्यापासून सत्कार घेतल्यावर हनु र्ान वानराची

भेट पांपा सरोवरावर िंाली. हनु र्ानाच्या र्ाफुत सुग्रीवाची भेट घेऊन त्याला आपले दु ुःख वनवेवदले .
सुग्रीवाने अक्ग्नसावक्षक सख्य रार्ाबरोबर जोडले . सुग्रीवाने रार्ास आपले दु ुःख साांवगतले , रार्ाने

वालीवधाची प्रवतज्ञा केली. सुग्रीवाने वालीस आव्हान वदले . सुग्रीवाचे व वालीचे युि चालू असता रार्ाने

वालीचा बाणाने वध केला व सुग्रीवास राज्यावर बसववले . सुग्रीवाने दशवदशाांस वानर पाठवून सीतेचा शोध
केला. सांपातीच्या साांगण्यावरून शतयोजन ववस्तीण अशा सर्ुद्रावरून हनु र्ान उडी र्ारून गेला. सीतेचा
शोध काढू न, लां का जाळू न रार्ाला बातर्ी साांगण्यास हनु र्ान परत आला. सर्ुद्राच्या साांगण्यावरून रार्ाने

नलाकडू न सेतू बाांवधला आवण त्या सेतूने लां कानगरीला जाऊन व त्या वठकाणी युिार्ध्ये रावणाचा वध
करून रार्ाने सीता प्राप्त करून घेतली. अक्ग्नवदव्य केल्यावर वनष्कलां क अशा सीतेचा रार्ाने स्वीकार

केला. वबभीर्षणाला लां काराज्यावर अवभर्षेक करून पुष्पक ववर्ानात बसून रार् अयोध्येस वनघाला.
हनु र्ानास पुढे पाठवून रार् नांवदग्रार्ास जाऊन भरतास भेटला. रार्ाचा राज्यावर अवभर्षेक िंाला. पुढे

रार्राज्याचे वणुन करून रार्ायणाची फलश्रुतीही साांगून नारदाने आपले भार्षण सांपववले . या कथेत
सीतेला पुन्हा वनवासास पाठववले ल्याचा उल्लेख नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे .

अयोध्येिे विुन
नारदाने साांवगतले ल्या सांवक्षप्त रार्ायणात व्यक्तींची व स्थळाांची बरीच नावे आली आहे त. दशरथ,

कैकेयी, भरत, गुह, भरद्वाज, ववसष्ठ, ववराध, शरभांग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य व त्याचा बांधू, शूपुणखा, खर,

वत्रवशरा, दू र्षण, रावण, र्ावरच, जटायू, कबांध, शबरी, हनु र्ान, सुग्रीव, वाली, सांपाती, नल, वबभीर्षण
इत्यादी नावे व्यक्तींची आहे त. तशीच अयोध्या, शृग
ां वेरपुर, वचत्रकूट, नांवदग्रार्, दां डका, जनस्थान, पांपा,
वकक्ष्कांधा, लां का वगैरे स्थलाांचीही नावे आली आहे त. रार्ायणात वदले ले अयोध्येिेि वणुन पाहू . रार्ायण,
बालकाांड सगु ५.

कोशलो नाम मुणदतः स्फीतो जनपदो महान् ।
णनणवष्ः सरयूतीरें प्रभूतधनधान्यवान् ॥ ५ ॥
अयोध्या नाम निरी तत्रासील्ोकणवश्रुता ॥
मनु ना मानवेंद्रेि या पुरी णनर्वमता स्वयम् ॥ ६ ॥
आयता दशि िे ि योजनाणन महापुरी ।
श्रीमती त्रीणि णवस्तीिा सुणवभक्ततमहापथा ॥ ७ ॥
सरयू नदीचे तीरी कोशल म्हणून एक र्ोठा दे श आहे . त्यात धनधान्याची सर्ृिी आहे ; त्यातील

लोक आनांवदत आहे त व उत्तरोत्तर त्या दे शाची अवभवृिी होत आहे . त्या दे शार्ध्ये र्ानवावधपती र्नूने स्वतुः
वनर्ाण केले ली अशी एक अयोध्या नावाची जगवद्वख्यात नगरी आहे . त्या र्ोठ्या नगरीची लाांबी

अठ्ठे चाळीस कोस असून रुांदी बारा कोस आहे आवण ती नगरी वैभवसांपन्न असून स्पष्ट अशा बाह्य र्ागांनी
युक्त आहे . पुढे आणखी सोळा श्लोकाांनी अयोध्येचे वणुन केले ले आहे . ही सवु नगरी घराांनी खच्चून भरली
होती व वहच्याभोवती कोट व खांदक वगैरे होते.
भार्षाांतर)
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(ले ले शास्त्रीकृत

ही अशी ४८ कोस लाांब व बारा कोस रुांद अशी नगरी होती, यात लोकसांख्या वकती होती याचा

अांदाज वदले ला नाही. वतचा आकार अष्टपैलू होता. वतच्यार्ध्ये घराांची अगदी खेचाखेच िंाली असून
र्ोकळी जागा कोठे ही रावहले ली नाही असे १६ । १७ व्या श्लोकात साांवगतले आहे . यावरून या अयोध्येची
वस्ती र्ुांबईच्या वस्तीच्या बरीचपट असली पावहजे असे अनु र्ान होते.

आजची अयोध्या गोग्रा नदीच्या काठी दाखववली जाते; पण तेथे झकवा आसपास इतकी र्ोठी

राजधानी पूवी होती अशा खाणाखुणा काहीच वर्ळत नाहीत. जुन्या र्ोठ्या शहराांचे अवशेर्ष जवर्नीत दडपून

गेलेले बहु तेक वठकाणी सापडत असतात व त्या त्या सापडले ल्या पदाथांवरून पूवीचा इवतहास कळत
असतो व त्याववर्षयी खात्री पटते.

उं टांिी व िाढवांिी िदी
पण या अयोध्येच्या अक्स्तत्वाची खूण आजवर्तीस र्ुळीच सापडत नाही. रार्ायणात वतचे वणुन

आहे व त्या आधारे एक गाव रार्ाची अयोध्या या नावाने आजही ओळखले जाते. यापेक्षा अयोध्येववर्षयी

काही पुरावा वर्ळत नाही; ही गोष्ट लक्षात ठे वण्यासारखी आहे . रार्ायणात सरयू नदीवर अयोध्या होती असे
साांवगतले आहे . आजचे नदीचे नाव गोग्रा आहे . नावात असा बदल का व कसा िंाला हे कळत नाही.

अयोध्या ही र्ोठी नगरी अशी वर्टणली आहे . वतच्या वकल्ल्याांचे, रस्त्याांचे, बाजाराांचे, परदे शी

व्यापाराांचे, र्ोठर्ोठ्या वाड्याांचे, नायवकणींचे वगैरे वणुन इतर शहराांप्रर्ाणेच आहे . पण अयोध्येचा काही
ववशेर्षही साांवगतला आहे व तो ववचार करण्यासारखा आहे .
तेराव्या श्लोकाचा उत्तराधु
वाणजवारिसंपूिा िोणभरुष्ट्रैः खरे स्तथा ॥
असा आहे . (अश्व व गज, बैल, उां ट व गदु भ याांनी ती भरले ली असून) प्रत्येक राजधानीत हत्ती व घोडे याांची
गदी असावयाचीच, बैल हे ही असतातच; पण उां ट व ववशेर्षतुः गाढवे याांनी अयोध्या भरले ली होती असे

वाचले म्हणजे ववचार करणे भाग पडते उां टाांचा उपयोग वालु कार्य प्रदे शातच होतो व तेथे ते पुष्कळ
असतात. आज रजपुतान्यातीत सवु सांस्थानाांत त्याांचा र्ोठा भरणा आहे ; पण ह्या वालु कार्य प्रदे शात
लोकसांख्याही कर्ी असते . अयोध्या र्ाणसाांनी गजबांजली होती. गांगा, यर्ुना नद्याांच्या काठावरील प्रदे श

सुपीक, तेथे उां टाांचा उपयोग नाही. पण अयोध्येत तर त्याांची गदी. तशीच गदु भाांची. हा प्राणी आयांच्या
र्ताने अशु भ. त्यावर बसल्यास वद्वजाांचे उपनयन पुन्हा केले पावहजे अशी शास्त्राज्ञा. अशा प्राण्याांची अयोध्येत
गदी होती हे साांगणे म्हणते अयोध्या ही नगरी आयावताच्या बाहे र असावी असे साांगण्यासारखेच आहे !

श्रृंिवेरपुराणवषयी पंिाईत
आता श्रृांगवेरपुराववर्षयी ववचार करू. रार् वनवासाला वनघाला तो रथातून वनघाला. त्या वेळी

त्याला वनघण्यास बराच उशीर िंाला असला पावहजे; म्हणजे सूयास्तास तास दोन तास फार तर असतील.

पवहला र्ुक्कार् तर्सेवर पडला. र्ोठ्या पहाटे स रार् तर्सा उतरून पलीकडे गेला. बराच रस्ता
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काटल्यावर सूयु उगवला. प्रातुःसांध्या करून रार् आपला दे श ओलाांडून पलीकडे गेला. (णवषयानत्यिाहत
रा. अ. काां. स. ४९, श्लोक २) यावरून अयोध्येच्या पूवेस सुर्ारे ५० । ६० र्ैलाांपेक्षा दशरथाच्या राज्याची

सीर्ा जास्त नसावी. इतकीच झकवा फार तर दु प्पट चारी बाजूांना सीर्ा असेल. इतक्याशा प्रदे शाची

राजधानी ४८ कोस लाांब य १२ कोस रुांद असणे असांभवनीय आहे . वाल्र्ीकीने या बाबतीत अवतशयोक्ती

केली हे स्पष्ट आहे कोसल दे शाचा ववस्तार र्ोठा नव्हता म्हणून दशरथाला सम्राट झकवा सावुभौर् ही
लावले ली पदवी औपचावरकच सर्जावी लागेल. अयोध्या नगरीच्या आग्नेयेस गांगा व सरयू – आजची

गोग्रा – याांच्या सांगर्ाखाली श्रृांगवेरपूर हे नगर लागले . अयोध्येहून वनघाल्यानांतर रार्लक्ष्र्णाांनी तर्सेवर

पवहली रात्र घालववली. दु सरी रात्र गांगेवर श्रृांगवेरपुरी घालववली. एका वदवसात, रथ ओढणारे घोडे ४० ।
५० र्ैलाांपेक्षा जास्त र्जल करू शकणार नाहीत. फार फार तर ६० । ७० र्ैल. अयोध्येहून बरोबर थे ट

दवक्षणेस रार् गेलेला नाही, तर पूवुदवक्षणेस गेलेला आहे . श्रृांगवेरपूर हे गांगेच्या उत्तर तीरावर वर्िंापूरजवळ
होते . गांगा नदीच्या पलीकडच्या तीरावर वत्स दे श होता असे साांवगतले आहे , पण हा दे श प्रयागच्या पवश्चर्े स

आहे असे इतरत्र साांवगतले आहे . म्हणजे रार्ायणाप्रर्ाणे रार् अयोध्येहून सरयूच्या काठाने पूवेस गेला.
श्रृांगवेरपुराजवळ त्याने नावेने गांगा नदी ओलाांडली, तेव्हा तो वत्स दे शास पोहोचला होता. तेथून तो
पवश्चर्े स गेला असला पावहजे. कारण तो र्ग गांगा–यर्ुनाांच्या सांगर्ास जाण्यास वनघाला असे
(अयोध्याकाांड सगु ५४ श्लोक यात) साांवगतले आहे .

यत्र भािीरथीं िंिा यमुनाणभप्रवतुते ।
जग्मुस्तं दे शमुणद्दश्य णविाह्य सुमहिनम् ॥ २ ॥
‘आवण फार र्ोठे वन ओलाांडून गेल्यावर जेथे यर्ुनेचा भागीरथीशी सांगर् होत आहे त्या (प्रयाग)

दे शाला जाण्याकवरता वनघाले .’ पुढे पाचव्या श्लोकात, प्रयाग पहा, असे रार् साांगत आहे . तेथे तो
भरद्वाजाच्या आश्रर्ास पोहोचला. तेथून दहा कोसाांवर असले ल्या वचत्रकूटावर राहा असे भरद्वाजाने रार्ास
साांवगतले . आज वचत्रकूट म्हणून दाखववले ली जागा प्रयागच्या पवश्चर्े स आहे .

भरत रार्ास भेटण्यास आला तोही श्रृांगवेरपुराजवळ गुहाच्या सहाय्याने नदी उतरून आले ला आहे .

आजची अयोध्या, गोग्रा नदीचा भागीरथीशी सांगर् व गांगा–यर्ुना सांगर्ाचे प्रयाग, हे तीन झबदू

सर्भुजवत्रकोण साधतात. म्हणजे अयोध्येपासून श्रृांगवेरपुराचे वजतके अांतर वततकेच अयोध्येचे प्रयागपासून

अांतर व वततकेच प्रयाग व श्रृांगवेरपुराचे र्धील अांतर. म्हणजे रार् व भरत हे सरळ र्ागाने प्रयागास न जाता
दु प्पट अांतर चालू न प्रयागास गेले आहे त, हे फार चर्त्कावरक आहे .

कवीिे अिाध ज्ान
रार्ायणाांत पुढे घुसडाघुसड पुष्कळच िंाल्याने वाल्र्ीकीच्या काव्याला फार कर्ीपणा आले ला

आहे . वाल्र्ीकीसारख्या जुन्या कवीला भरताची सेना गांगा नदी कशी तरून गेली याचे ववस्तृत वणुन
दे ण्याची जरुरी वाटणार नाही. हे वणुन कोणीतरी शहरातच जन्र् घालववले ल्या व सेना न पावहले ल्या
कववबुवाने घुसडू न वदले ले वदसते. उदाहरणाथु– अयोध्याकाांड सगु ८९, श्लोक १७ व १९.
नारीिामणभपू िास्तु काणश्चकाणश्चत्तु वाणजनाम् ।
काणश्चत्तत्र वहंणत स्म यानयुग्यं महाधनम् ॥ १७ ॥
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या श्लोकात, ‘काही नावा घोड्याांनी खचले ल्या होत्या व काही बहु र्ूल्यवान गाड्या ओढणारें बैल वगैरे

वाहू न नेत होत्या.’ असे साांवगतले आहे . सैन्यातील घोडे व बैल नदी उतरताना स्वतुः पोहू न जातात. त्याांस
नावेत घालावे लागत नाही याची जाणीव या कवड्यास नव्हती.
पुढील १९ वा श्लोकच पहा :
सवैजयन्तास्तु िजा िजारोहः प्रिोणदताः ।
तरन्तःस्म प्रकाशन्ते सपक्ष इव पवुताः ॥
‘र्ाहु ताांनी प्रेरणा केले ले ध्वजाांसहवतुर्ान गज नावाांतून तरून जाऊ लागले असता पक्षयुक्त

पवुताप्रर्ाणे वदसू लागले .’ हत्ती हा जबर पोहणारा आहे . पाठीवर बसणारासुिा तो कसल्याही पुरातून
तरून जातो हे प्रवसि आहे ; पण या बनावट वाल्र्ीकीला र्ात्र ही गोष्ट र्ाहीत नव्हती असे वदसते !

आता श्रृांगवेरपुराववर्षयी सध्या काय र्त आहे ते पाहू . गांगेच्या उत्तर तीरावर अलाहाबादच्या

वायव्येस अठ्ठावीस र्ैलाांवर श्रृांगरौर या नावाचे गाव आहे , तेच पूवीचे श्रृांगवेरपूर असे दाखववण्यात येते. ते थे
श्रृांगी ऋर्षीचा आश्रर् असल्याने ते नाव पडले असे म्हणतात. हे गाव पूवीचे रार्कालचे श्रृांगवेरपूर असल्यास

रार् जवळच्या रस्त्याने सरळ तेथे आला असे होईल. पण र्ग वचत्रकूटास जाताना त्याला प्रयाग लागणार
नाही. प्रयाग लागले हा उल्लेख रार्ायणात स्पष्ट आहे .

या भौगोवलक क्स्थतीवरून एक तर आज दाखववण्यात येत असले ले श्रृांगरौर हे गाव पूवीचे

श्रृांगवेरपूर नसावे झकवा रार्ायणात वदले ले प्रवासाचे वणुन तरी काल्पवनक असावे. कारण तो रार्ाचा प्रवास

खरा धरल्यास रार्ाने पूवेस पुष्कळ दू र जाऊन पुन्हा गांगेच्या काठाने सुर्ारे दोनशे र्ैल पायी पायी
पवश्चर्े कडे जाण्यास काही योग्य कारण वदसत नाही; तसेच भरतानेही जवळच्या रस्त्याने वचत्रकूटास

रार्ाकडे न जाता रार्ाने जसा वळसा घातला त्याच दू रच्या रस्त्याने इतक्या र्ोठ्या अगडबांब फौजेसुिा
जाण्याचे श्रर् घ्यावे ही गोष्ट ववचारबुिीस पटणे कठीण.

सवुज् संस्कृत टीकाकार
आता श्रृांगवेरपूर या शबदाचा थोडा ववचार करू. श्रृांगी ऋर्षीचा आश्रर् झसगरौर येथे दाखववला

जातो. त्या ऋर्षीच्या नावावरून त्या गावास झसगरौर हे नाव पडले असेल. पण रार्ायणातील गुहाच्या
राजधानीचे नाव श्रृांवगबेरपूर असे आहे . त्यातील बेर शबदाची उपपत्ती लावण्याचा प्रसांग टीकाकाराांवर आला
तेव्हा त्याांनी, श्रृांवग म्हणजे हरणातील नर, बेर, वेर म्हणजे दे ह व पुर म्हणजे शहर असा या सर्ासाांतील तीन

पदाांचा अथु घेतला व ज्या गावात हरणाची शरीरे (अथात् पेंढा भरले ली कातडी) घरोघर आहे त ते गाव
असा केला. त्या नगरात राहणारे लोक वनर्षाद म्हणजे वशकार करणारे होते . म्हणून हरणे भुलून गावात

यावी या हे तूने असे कृवत्रर् हरीण उभे करीत. अशी कल्पना टीकाकाराने लढववली. हरणाच्या वशकारीची
यक्त्कांवचत तरी र्ावहती ज्याला आहे , त्याला टीकाकाराच्या या वववचत्र कल्पनेचे हसू आल्यावशवाय राहणार

नाही. आर्च्या पुराणग्रांथाांवरील टीकाकार र्ोठे सवुज्ञ असत. वाटे ल त्या अपवरवचत झकवा परकी भार्षेतील

शबदाचा सांस्कृत अथु आपल्या कल्पनेच्या जोरावर त्याांनी ठासून वदला नाही असे उदाहरण वर्ळणे कठीण.
बेर हे पद कुबेंर या दे वाांच्या धनाध्यक्षाचे नाव आहे त्यात आढळते. आर्च्या टीकाकाराांनी या शबदावर

अनु क्रमणिका

आपल्या कुशाग्र बुिीचा प्रयोग करून कु (कुक्त्सतां) बेरां (शरीरां) यस्य स कुबेरुः असा ववग्रह केला व तो दे व
झकवा यक्षराज अगदी कुरूप आहे असे ठरववले . त्याला तीन पाय, एक डोळा व आठ दात आहे त, असे

साांगण्यात येते. एकांदरीत श्रृांवगबेरपुर कोठे होते याचा पत्ता लागत नाही व हे नावही झहदी असण्याचा सांभव
नाही.

णित्रकूटािे णवणित्र कोडे
आता वचत्रकूटाववर्षयी ववचार करू (अयोध्याकाांड सगु ५४, श्लोक २८)
दशक्रोश इतस्तात णिणरयुस्स्मणन्नवत्स्यणस ।
महर्वषसेणवतः पुण्यः पवुतः शु भदशुनः ॥
अथु : बा रार्ा, येथून (प्रयागापासून) दहा कोसाांवर एक पवुत आहे . त्या वठकाणी तू वास्तव्य कर.

त्या पुण्य पवुताचा र्हर्षीनी आश्रय केले ला आहे व त्याचे दशुनही शु भकारक आहे .
िोलांिूलानु िणरतो वानरक्षु णनषेणवतः ।
णित्रकूट इणतख्यातो िंधमादनसणन्नभः ॥ २९ ॥

गोलाांगूलसांज्ञक वानर तेथे सांचार करीत असतात व इतर वानर व अस्वले तेथे वास्तव्य करीत

असतात. गांधर्ादन पवुताप्रर्ाणे असले ला पवुत वचत्रकूट म्हणून प्रवसि आहे .

ओकाांच्या कोर्षात गांधर्ादन पवुताववर्षयी थोडक्यात र्ावहती पुढीलप्रर्ाणे वदली आहे – गांधर्ादन :

१. वहर्ालयाच्या उत्तरे कडील एक पवुत भद्राक्ष वर्षाजवळ. याच्यावर सुगांधवृक्षयुक्त वने आहे त. २.
वहर्ालयाचे एक वशखर. कोणताही अथु घेतला तरी गांधर्ादन हा एक उां च व ववस्तृत पवुत आहे व वचत्रकूट
त्यासारखाच असल्याने तोही उां च व ववस्तृत असावा, अशी कल्पना होते. वतसाव्या श्लोकात वचत्रकूट

पवुताच्या वशखराांच्या दशुनाचे र्हत्त्व साांवगतले आहे . तेथे ‘श्रृांगावण’ असा बहु वचनी प्रयोग केला आहे . बहु त
वशखरे असले ला पवुत र्ोठा असणारच.

पण वस्तुक्स्थती काय आहे ? अलाहाबाद व प्रयाग याांच्या आसपास शांभर कोसाांतही उां च अशी

टे कडीदे खील नाही, र्ग बहु त वशखरे असले ला पवुत कोठू न वर्ळणार? गांगा, यर्ुना या नद्या
पूवीसारख्याच राहू न हा वचत्रकूट पवुत र्ात्र नाहीसा िंाला असे म्हणणेही ववश्वसनीय नाही.

एकांदरीत रार्ायणात वदले ले अयोध्येचे वणुन पाहता व श्रृांगबेरपुर हे नाव व रार्ाच्या प्रवासाचा

वदले ला र्ागु लक्षात घेता, आज दाखववण्यात येणारी अयोध्यानगरी, श्रृांगबेरपुर व वचत्रकूट ही स्थळे

रार्ायणकालीन नव्हे त असे स्पष्ट होते. हे सवु वणुन काल्पवनकच आहे . यात ववश्वसनीय भाग फार थोडा
आहे असे कबूल करावे लागते.

र्ल्लावद वेंकटरत्नम् याांच्या र्ते ही तीनही वठकाणे वर्सर म्हणजे आजचा इवजप्त या दे शातील

आहे त असे आहे .

अनु क्रमणिका

र्हाराष्र शारदा ∶ सप्टें बर, १९३५

अनु क्रमणिका

७ रामायिािी ऐणतहाणसक योग्यता
आता नं णदग्राम याचा ववचार करू.
‘रार्ाकडे वचत्रकूट पवुतावर भरत आला. रार्ाने आपल्या पादु का दे ऊन त्याला परत पाठववले .
स (भरतः) काममनवांप्यैव रामपादावुपास्पृशन् ।
नस्न्दग्रामे करोद्राज्यं रामािमनकांक्षया ॥
(बालकाांड सगु १, श्लो ३८,३९)
आपले र्नोरथ पूणु न होताच तो भरत रार्चरणी प्रणार् करून परत वफरला आवण रार्ाच्या

आगर्नाची वाट पाहत त्याने नांवदग्रार्ार्ध्ये राहू न राज्य केले . हे नांवदग्रार् कोठे होते याचा तपास कवरता
अयोध्याांकाड सगु ११३, श्लोक २४ यात थोडा उल्लेख आहे . पहा :

‘ितुदुशणह वषाणि जटािीरधयो ह्यहं ॥
फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनंदन ।
तवािमनमाकांक्षन् वसन्वै निराद् बणहः’ ॥ २४ ॥
‘हे वीर रघुनांदना, जटावल्कले धारण करून आवण फलर्ूलें भक्षण करून तुझ्या आगर्नाची वाट

पाहत र्ी नगराच्या बाहे र चौदा वर्षेपयंत राहीन.’ यावरून अयोध्यानगरीच्या बाहे रच नांवदग्रार् होते असे

वदसते. सगु ११५ र्ध्ये भरत अयोध्येस परत आल्यावर नांवदग्रार्ास गेल्याचा उल्लेख आहे . (पहा, श्लो. २
नं णदग्रामं िणमष्ट्याणम; श्लोक १२ नं णदग्रामं ययौ तूिुम्) हे गाव अयोध्येपासून एक कोसाच्या अांतरावर होते

असे वदसते . (युिकाांड सगु १२५, श्लोक २९ क्रोशमात्रे न्वयोध्यायाः) रार् भरतभेटीस आला तेव्हा त्याच्या
स्वागताची र्ोठी तयारी िंाली. त्या वेळी ‘कृत्स्नं तु निरं तत्तु नं णदग्राममुपािमत्’ म्हणजे ‘ते सवुही नगर
(अयोध्या) नांवदग्रार्ाकडे लोटले !’ यावरून नांवदग्रार् अयोध्येच्या जवळच असले पावहजे.

आज रोजी अयोध्या शहराजवळ या नांवदग्रार्ाचा पत्ता लागत नाही. या नावाची झकवा असल्याच

नावाची गावे दवक्षण झहदु स्थानात आहे त. नांदी हे दै वत ज्या गावात प्रर्ुख तो गाव नांवदग्रार् होय. या अथाने

नांदीची र्ूती असले ली गावे पुष्कळच आहे त. वशवभक्ती जोरात आल्यावर नांदीला श्रेष्ठ र्ानणारा एक पांथ
वनघाला. त्याच्या र्ते नांदीची प्रवतर्ा र्ुख्य असली पावहजे. पण असे नांदीचे दे ऊळ अयोध्येजवळ असल्याचा

झकवा शांकराच्या भक्तीचा उल्लेख रार्ायणात आले ला नाही. याचे कारण कट्टर वैष्णव कवीने झकवा कवींनी
यातील र्ूळ कथेचा वाल्र्ीकीच्या नावाखाली ववस्तार केले ला वदसत आहे . पण खऱ्या अयोध्येजवळ नांदीचे
दे ऊळ होते ही गोष्ट लक्षात ठे वण्याजोगी आहे .
भरत परत गल्यावर
‘रामस्तु पुनरालक्ष्य नािरस्य जनस्य ि ।
तत्रािमनमे काग्रो दण्डकान्प्रणववेश ह ॥’

अनु क्रमणिका

‘नगरवासी जनाांचे आगर्न पुनरपी होण्याचा सांभव आहे असे सर्जून रार् दां डकारण्यात र्ोठ्या

सावधपणाने वशरला.’ (बालकाांड सगु १, श्लोक ४०)

यर्ुनेपासून. गोदावरीपयंतच्या र्ुलखाला दां डकारण्य म्हणत असे साांवगतले आहे . कोठे कोठे

नर्ुदा व गोदावरी याांच्यार्धील प्रदे शासच दां डकारण्य म्हटले ले आढळते . पुढे पांपा सरोवरापयंतच्या
र्ुलखाचा सर्ावेश या अरण्यात केले ला आढळतो.

पण इतक्या ववस्तृत प्रदे शास दां डकारण्य हे नाव सांभवत नाही. पुराणात या अरण्याची उत्पत्ती

पुढीलप्रर्ाणे वदली आहे . दां डक हा इक्ष्वाकुपुत्र लहानपणापासून उन्र्त्त व र्ूढ होता. हा झवध्याद्री व शैवल

(झवध्याद्रीच्या दवक्षणेस त्याच्या लगत असले ला पवुत. आजचा सातपुडा?) या पवुताांर्धील प्रदे शाचा राजा.
याने एकदा भृगुकुलोत्पन्न गुरुकन्येवर बलात्कार केल्यार्ुळे गुरूच्या शापाने याचा नाश िंाला व तो दे श

अरण्यप्राय िंाला, कारण त्यावर सात वदवस वचखलाचा पाऊस पडला. म्हणून त्यास दां डकारण्य हे नाव
वर्ळाले . (ओकाांचा कोर्ष).

याप्रर्ाणे दां डकारण्याववर्षयी वनवश्चतपणा नाही. रार् दां डकारण्यात गेला इतकी कथा. दवक्षणेत रार्

आला हे वसि करण्यासाठी कोणीही दां डकारण्याची हद्द वाटे ल वततकी ताणावी. राक्षसाांचे ठाणे

दां डकारण्यात होते व त्याांचा उपद्रव थोडाबहु त वचत्रकूटापयंत पोहोचत असे. म्हणून यर्ुनेच्या तीरापयंत
दां डकारण्य होते असे रार्ायणावरून कळते.

रार्ाच्या वनवासाची दहा वर्षे घालववण्याकवरता हा रार्ाचा दां डकारण्यातील प्रवास वदसतो. या

दहा वर्षांत ववराधाला रार्लक्ष्र्णाांनी र्ारले . यावशवाय दु सऱ्या कोणाचा वध केल्याची हकीगत वदले ली

नाही. पुढील दोन वर्षांत र्ात्र कथानक फार जोरात आले आहे त्यात हाणार्ार खेचून भरली आहे . दहा वर्षे
लोटल्यावर रार् अगस्त्याश्रर्ास गेले असे साांवगतले आहे . याचा अथु झवध्य पवुताच्या दवक्षणेस गेले असा
आहे . अगस्तीचा आश्रर् पांचवटीपासून दोन योजनाांवर होता. (पहा, अरण्यकाांड सगु १३, श्लोक १३).

दां डकारण्याचा उल्लेख रार्ायणात येतो; पण तो दे श केवढा होता याववर्षयी एकर्त नाही.

वनरवनराळ्या हद्दी वदल्या जातात; हे आश्चयुकारक आहे . दां डकाची राजधानी र्धुर्ांत नगर. यावर

वचखलाचा वर्षाव सात वदवस िंाला व शांभर र्ैल लाांब–रुांद इतका प्रदे श वचखलर्य िंाला असे वदसते.
म्हणजे दां डकारण्य हे नाव दलदलीच्या प्रदे शाचे असावे. तसा प्रदे श आयावतात आढळत नाही.

जनस्थान : शूपुणखा जनस्थानात राहणारी होती असे नारदाने साांवगतले ल्या रार्ायणात आहे . पुढे

वाल्र्ीकीच्या रार्ायणात (अरण्यकाांड सगु १८, श्लोक २५ त) खर जनस्थानात राहत होता, असा उल्लेख
आहे . ओकाांच्या कोर्षात ‘जनस्थान – नावशकजवळचा भाग. येथे शूपुणखा व खर राक्षस राहत होते.
वनवासात रार्ाचे येथे काही वदवस वास्तव्य होते,’ असा खुलासा आहे . जनस्थान म्हणजे जन राहण्याची

जागा. कोणत्याही शहरास झकवा गावास हा शबद लावता येईल. यावरून हे गाव कोठे होते, केवढे होते,
वगैरेंचा पत्ता नाही. सवुच बाब र्ोघर्. जनस्थानापासून तीनच कोसाांवर रार्लक्ष्र्णाांना कौंचारण्यनार्क
वन लागले आहे यावरून जनस्थान फारसे र्ोठे नसावे असा तकु होतो.
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पांचवटीहू न सीतेला रावणाने जबरीने नेली. वाटे त जटायूने त्याला ववरोध केला. जटायूकडू न

हकीगत सर्जल्यावर रार् प्रथर् पवश्चर्े कडे व नांतर दवक्षणेकडे असे शोध करीत चालले .

पंिवटी : जनस्थानाजवळ पाच वडाांचे वठकाण, गोदावरीच्या उत्तर वकनाऱ्यावर. गोदावरीच्या

उगर्ापासून सर्ुद्राला वर्ळे पयंतच्या प्रदे शात हे स्थळ असू शकेल नावशकजवळ पांचवटी ही रार्ाची जागा
असे साांगण्यात येते. तसेच राजर्हें द्रीजवळ पणुशाला नावाचे गाव आहे . तेथे पांचवटी असून रार्ाची
पणुशाला होती असेही साांगून जागा दाखववण्यात येते.

सीतेचा शोध करण्यास वनघाले , तेव्हा रार्लक्ष्र्ण पवश्चर्े स गेले व पुढे दवक्षणेस चालले . पवश्चर्े स

गेले असे साांवगतल्यावरून वतकडे बरे च अांतर चालले पावहजे; म्हणून रार्ाची राहण्याची जागा नावशक
पांचवटी नसावी असे वाटते. कारांण ती असती तर लक्ष्र्णास सह्याद्रीचे घाट लगेच लागते व पुढे सर्ुद्र

लागता. राजर्हें द्रीजवळील पणुकुटी म्हणावी, तर वतच्या पवश्चर्े स बऱ्याच अांतरावर पांपा आहे . पण र्ग
दवक्षणेकडे जावे लागत नाही. याप्रर्ाणे रार्ाची खरी पांचवटी ठरववण्याांस अडचण येत आहे . इतर
स्थळाांप्रर्ाणेच पांचवटी ही घोटाळ्याची आहे .

पंपा : नार्क सरोवर झकवा पुष्कवरणी, ऋष्यर्ूकपवुताजवळची. दां डकारण्यातील एका नदीलाही

पांपा असे नाव आहे . अरण्यकाांडाच्या ७५ व्या सगात, १४ व्या श्लोकात पांपा नदी आहे , असेही साांवगतले
आहे .

स तामासाद्य वै रामो दू रात्पानीयवाणहनीम्
मतंिसरसं नाम ऱ्हदं समविाहत ॥ १४ ॥
सर्ीपच वाहात असले ल्या त्या पांपा नार्क नदीला गेल्यावर त्या र्तांगसरस नार्क सरोवरार्ध्ये

त्याने स्नान केले . (ऱ्हद म्हणजे डोह असे पावहजे.) होसपेटजवळ हे स्थळ दाखववतात. यावरून पांपाही
अवनवश्चतच.

णकस्ष्ट्कंधा : ही वालीची राजधानी येथून जवळच दाखववली जाते. तुांगभद्रे च्या काठी हां पीजवळ

वकक्ष्कांधा या नावाचे खेडे दाखववतात. रार्ायणातील स्थलाववर्षयी झकवा त्या त्या स्थलास जाण्याच्या

र्ागाववर्षयी वाल्र्ीकी काहीच र्ावहती दे त नाही. वाटे ल त्या जागी जाऊन येथे अर्ुक िंाले म्हणून खुशाल
दाखवावे. रार्ायणात केले ले वकक्ष्कांधेचे वणुनही र्ार्ुलीच आहे

आजची पांपा व वकक्ष्कांधा दवक्षणेत बल्लारी वजल्ह्यात दाखववली जातात. पण र्ूळची झवध्य पवुताच्या

उत्तरे स असावी व लां का झवध्याच्या दवक्षणेस असावी. कारण वकक्ष्कांधाकाांडाच्या ४१ व्या सगात अांगदाच्या
प्रर्ुखत्वाखाली हनु र्ान वगैरे वानर सीतेचा शोध करण्यास पाठववले आहे त; त्याांना सीतेचा शोध कोठे कोठे
करावा ते सुग्रीवाने साांवगतले आहे (सगु ४१, श्लोक ६).

तेषां अग्रेसरं िैव बृहिलमथांिदम् ।
णवधाय हणरवीरािां आणदशद्दणक्षिां णदशम् ॥ ६ ॥
येकेिन समुद्धेशाः तस्यांणदणश सुदुिुमाः ॥
कपीशः कणपमुख्यानां स तेषां समुदाहरत् ॥ ७ ॥
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सहस्रणशरसं कवध्यं नानाद्रुमलतायुतम् ।
नमुदां ि नदीं रम्यां महोरिणनषेणवताम् ॥ ८ ॥
ततो िोदावरी रम्यां कृष्ट्िवेिी महानदीम् ॥
मे खलानु त्कलांश्चैव दशािुनिराण्यणप ॥
आब्रवन्तीमवन्तीि सवुमेवानु पश्यत ॥ ९ ॥
र्हाबलाढ्य अांगदाला त्या वानरवीराांचा अग्रणी करून त्याांना दवक्षण वदशेस जाण्यास साांवगतले .

(६) आवण त्या वदशेला जे काही अत्यांत दु गर्
ु प्रदे श आहे त, ते सवु त्या वानरावधपतीने त्या वानरश्रेष्ठाांना
साांगून वदले . (७) (तो म्हणाला) ‘हजारो वशखराांनी आवण नानाप्रकारच्या वृक्षाांनी व लताांनी युक्त असले ला

झवध्याद्री, र्होरगाांनी आश्रय केले ली नर्ुदा नदी, रम्य गोदावरी र्हानदी, कृष्णवेणी, र्े खल व उत्कल दे श,
दशाणु दे शातील शहरे आब्रवांती आवण अवांती ही सवु तुम्ही पहा.’

पुढेही पुष्कळ स्थळे साांवगतली आहे त, पण ववस्तारभयास्तव त्याांना तूतु बाजूला ठे वू या त्याप्रर्ाणे

झवध्य पवुत सवु हु डकल्याचे ४८ वे सगात साांवगतले आहे . यावरून वकक्ष्कांधा, तसेच पांपा, अगस्त्याश्रर्,
पांचवटी, जनस्थान, दां डकारण्य वगैरे स्थळे झवध्य पवुताच्या उत्तरे सच होती असे म्हणावे लागते. तसे

असल्यास पांचवटी ही ज्या नदीच्या तीरावर होती वतचे नाव गोदावरी असल्यास ती उत्तरे ची नदी असावी
असे अनु र्ान काढावे लागेल. रार्ायणात वकती आवण कोणी कोणी घुसवाघुसव केली आहे याचे अनु र्ान
थोडा ववचार करणाऱ्यास सहज होईल.

आता नारदीय रार्ायणात उल्लेवखले ल्या लां कानगरीचा ववचार करू.
अांगद-हनु र्ानादी वानराांना सांपाती झवध्यावर भेटला व कझलग दे शातल्या र्हें द्र पवंतावरून त्याने

लां केत उडी घेतली. (झक. सगु ६०, श्लो. ४०).

र्हें द्र पवुत हा कझलग दे शात आहे . कझलग म्हणजे जनन्नाथ ते कृष्णेपयंतचा पूवेकडचा प्रदे श हा

झवध्याच्या पूवेस आहे . (पहा, ओकाांचा कोर्ष).

र्हें द्र पवुतापासून १०० योजनाांच्या अांतरावर असले ल्या वत्रकूटाचलाच्या लां बसांज्ञक वशखरावर

हनु र्ान उतरला. (सुांदरकाांड सगु १, श्लो. २०२). तेथून पवुतवशखरावर असले ली लां का पावहली. (सगु २,

श्लो. ८) ती लका अनेक प्रकारच्या कर्लाांनी भरले ल्या खांदकाांनी भूवर्षत िंाले ली होती. (श्लो. १४). ती
लां का उडतच आहे की काय असे त्या हनु र्ान वानराने अवलोकन केले . (श्लोक २०)

हनु र्ान परत येऊन सीतेची बातर्ी रार्ाला दे ता िंाला. सवु वानर सैन्य घेऊन रार् दवक्षण वदशेस

वनघाला र्ोठ्या बांदोबस्ताने तो चालला. (पहा, युिकाांड सगु ४, श्लोक ४३).
जिाम रामो धमात्मा ससैन्यो दणक्षिां णदशम् ॥
अखेर रार् र्हें द्र पवुतावर गेला.
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महें द्रमथ संप्राप्य रामो राजीवलोिनः ।
आरुरोह महाबाहु ः णशखरं द्रु मभूणषतम् ॥
(यु. काां. स. ४, श्लो. ९४).
वाल्र्ीकीला झहदु स्थानच्या भूगोलाची र्ावहती बेतापुरतीच. पवुत, नद्या वगैरेंची र्हशूर असले ली

नावे कोठे ही दडपून दे ण्याची त्याला सवय आहे . झवध्य पवुताच्या उत्तरे स वकक्ष्कांधा असली पावहजे. तेथून

झवध्य पवुतावरून र्हें द्र पवुतावर जावयाचे. रस्ता पूवु बाजूस लाब नाही असा. परांतु याच सगाच्या ७३ व्या
श्लोकात

काननाणन णवणित्राणि नदी प्रिविाणनि ।
पश्यन्नणप ययौ रामः सह्यस्य मलयस्य ि ॥
‘रार्ही सह्याद्रीवरील व र्लय पवुतावरील वववचत्र वने आवण नदीप्रवाह अवलोकन करीत चालला’

असे दडपून वदले आहे . वकक्ष्कांधा, हां पी होसपेटजवळ होती व रार्े श्वराजवळ रार् गेला असे वादाकवरता

र्ानले तरी सह्य व र्लय पवुतावर रार्ाने जाणे शक्य नाही. ९६ वे श्लोकात असले च कथन पुन्हा केले आहे .
ते सह्यं समणतक्रम्य मलयं व महाणिणरम् ।
आसेदुरानु पूव्येि समुद्रं भीमणनस्वनम् ॥ ९६ ॥
ते वानर सह्य पवुत आवण र्लयसांज्ञक र्हापवुत उल्लांघून गेल्यानांतर भयांकर गजुना करीत

असले ल्या सर्ुद्रासर्ीप सैन्याच्या पितीने बसले .

असल्या भलत्याच चुका वदसल्या म्हणजे सवुच गोष्ट कक्ल्पत आहे काय असा सांशय येतो. र्हें द्र

पवुताजवळील सर्ुद्रात शांभर योजनाांवर लां का होती. म्हणून आजचे झसहलद्वीप ही रावणाची लां काच नसली
पावहजे असेही वदसते .

वसलोन हीच रावणाची लां का हे वसि करण्याकवरता वतनेवल्ल
े ी वजल्ह्यातील एका साधारणशा

डोंगराला र्हें द्र पवुत असे नाव वदले आहे . ती जागा रार्े श्वर म्हणून आता प्रवसि आहे . पण पुराणप्रवसि
र्हें द्र पवुत हा कृष्णा व र्हानदी याांचेर्ध्ये आहे .

नारदाने रार्चवरत्र वाल्र्ीकीस थोडक्यात साांवगतले व वाल्र्ीकीने त्याचा आपल्या कल्पनेने

ववस्तार केला. नारदाच्या रार्ायणात स्थलाांची जी जी नावे आली ती ती आयावतात कोठे दाखववली
जातात हे स्थलवार वर दाखववले आहे . रार् त्या त्या स्थलास गेल्याची जी हकीगत रार्ायणात वदली आहे

त्यावरून ही स्थले झहदु स्थानातील असावीत असे र्ुळीच वदसत नाही. अयोध्येहून वनघून श्रांगबेरपुरास रार्
रथाने गेला व तेथून वचत्रकूटास प्रयागावरून पायाने गेला त्याला परत आणण्याच्या उद्देशाने भरतही त्याच

र्ागाने गेला. पण तो हत्ती, रथ वाहनाने गेला. अयोध्येहून वचत्रकूट फार दू र नसता लाांबच्या वाटे ने रार्
जातो व भरतही त्याच दू रच्या वाटे ने येताना येतो व जाताना जातो हे आश्चयु आहे . आजच्या क्स्थतीला

रार्ायणात वर्टणले ल्या वचत्रकूटाचा र्ुळीच पत्ता नाही. गांगायर्ुनाांचे खोरे शेकडो र्ैलपयंत अगदी सपाट
आहे .
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जनस्थान, पांचवटी, पांपा, वकक्ष्कांधा, लां का वगैरे स्थलाांसांबांधी तीच क्स्थती. या जागा

झहदु स्थानातील होत्या असे म्हणणे वबलकूल पटत नाही.

झवध्य पवुताच्या उत्तरे स वकक्ष्कांधा होती. र्ारुती वगैरे वानर दवक्षण वदशेस सीते चा शोध करताना

प्रथर् झवध्यावर आले व तेथून र्हें द्रावर जाऊन हनु र्ान लां केत उडी र्ारून गेला. या हवकगतीवरून पूवीचे

रार्ायण केवळ आयावतापुरतेच होते. म्हणजे त्यात घडले ली हकीगत वहर्ालय व झवध्याद्री या पवुताांर्धील
प्रदे शातच घडली, असा पवहला सर्ज होता. पुढे रार् हा दवक्षण झहदु स्थानाचाही वीर आहे असे

दाखववण्याची जरूरी वाटली. त्यावेळी काही सगु नवे बनवून वकक्ष्कांधा, र्हें द्र वगैरे स्थळे दवक्षणेतील, असा
भास उत्पन्न केला.

यासांबध
ां ाने आणखी एक र्हत्त्वाची उणीव भासत आहे . कोणत्याही गोष्टीच्या र्हत्त्वाच्या खुणा

वर्ळत असतात. कोणाची ले णी असतात. त्या ले ण्यात त्याांचे पुतळे असतात. दगडावर कोरले ले ले ख
असतात. कोणाच्या नावची नाणी वर्ळतात. कोणाचे ववजयस्तांभ असतात. अशोकासारखे राजे आपली

शासने कोरून ठे वतात. पण रार्ासांबध
ां ाने र्ात्र दु सरा पुरावा वर्ळत नाही. ववष्णुच्या दहा अवतारापैकी रार्

हा सातवा अवतार र्ानला जातो. पण अवताराांची यादी प्राचीन नाही; अलीकडील आहे . ववष्णुसहस्त्रनार् या
नावाचे ववष्णूचे स्त्रोत्र आहे . ते र्हाभारतात सर्ाववष्ट केले ले आहे . ते केव्हा तयार िंाले हे कळणे कठीण

आहे . पण या स्तोत्राांत कृष्णावतारासांबध
ां ाने कर्ीत कर्ी दहा उल्लेख आहे त. दे वकीनांदन असे स्पष्ट नाव
आहे . पण दाशरथी रार्ालाच लागेल असे एकही नाव नाही. यावरून रार्ाची अवताराांत गणना
ववष्णुसहस्रनार्ानांतरची आहे हे वनर्टववाद आहे .

रार्ायणासांबांधाने दु सरी एक र्हत्त्वाची गोष्ट आहे . ‘शांकराची भक्ती फार पुरातन आहे . काशी हे

शैवाांचे क्षेत्र प्राचीन कालापासून प्रवसि आहे . परांतु सबांध रार्ायणात वशवालयाचा उल्लेख नाही. रार् कोठे
चुकूनही वशवाच्या दे वळात झकवा वशवालयाच्या गावी जात नाही. ज्या वाल्र्ीकीने हे रार्ायण वाढववले तो
कट्टर वैष्णव असावा. त्याने शैवासांबांधी उल्लेख र्ुद्दार् गाळले असले पावहजेत.

वाल्र्ीकीचा प्रश्न व त्याच्या उत्तराच्या वनवर्त्ताने रार्ाचे वणुन नारदाने करणे हा प्रकार लक्षात

घेतला असता रार् हा परदे शचा पराक्रर्ी राजा असावा अशी कल्पना होते. रार्ायणात रार्ाच्या प्रवासातील
साांवगतले ली स्थळे आयावतातीलच असे ठार् ठरववण्यास पुरावा नाही. आजचा उपलबध पुरावा घोटाळ्याचा

व अवनवश्चत; व म्हणूनच तो अववश्वसनीय आहे . र्ल्लावद वेंकटरत्नम् याांच्याां र्ते रार् हा इवजप्तचा पराक्रर्ी
राजा दु सरा रार्े वसस हा होय. याच्या दोन लढायाांची हकीगत नारदाने वाल्र्ीकीस साांवगतली व त्याने हे
काव्य वलवहले असावे. यासांबध
ां ाच्या पुराव्याची छाननी करणे जरुर आहे .
रार्ाची राजधानी अयोध्या ही होती.
इवजप्तच्या रार्े वससची राजधानी र्ेंवफस शहर होते. र्ेंवफस हे वर्सरी नाव. याचा अथु लक्षात

घेऊन ग्रीक भार्षेंत अजादो (Agadon) या नावाने र्ेंवफस ओळखण्यात आले . आजच्या कैरो शहराच्या
दवक्षणेस १० र्ैलाांवर नील नदीच्या पवश्चर् काठावर ते बसले होते. वडओडोरस वलवहतो, की त्या शहरची

लाांबी उत्तर–दवक्षण १५० स्टावडया होती (१ स्टावडया = २०२, याडु ) यावरून ती लाांबी १७ र्ैल आजच्या
र्ापाने होते. रार्ायणातील अयोध्येची लाांबी फार, अवतशयोक्तीची आहे . तेथे ती ९६ र्ैल वदली आहे !
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र्ेंवफस या शबदाला र्ूळचा शबद वर्न्–नोवफस असा होता. याचा अथु चाांगला आसरा असा

असावा..अयोध्या या नावाचाही जवळ जवळ तोच अथु होता. ग्रीक अजादो व अयोध्या ही नावे अगदी
नजीकची आहे त.

र्ेंवफसचे वणुन यवन इवतहासकार वहरोडोरस व स्टाबो याांनी केले ले आहे . अबद्–एल–लतीफ या

अरबी बखरकारानेही तेरावे शतकाच्या प्रारांभी याचे वणुन वदले आहे . या शहराच्या पूवु बाजूस नील नदी
असून बाकीच्या बाजूने एक तलाव र्े ना याने खोदले ला होता. अयोध्या ही र्नूने बाांधली असे रार्ायण
म्हणते . अयोध्या ही उां टानी व गाढवाांनी भरली होती. हे वणुन आयावतातील शहराचे बाबतीत कसेसेच
वाटते. पण र्ेंवफसर्ध्ये उां ट, गाढवे याांचा सुकाळ होता यात आश्चयु नाही.

र्ुलूख वाळू चा असल्याने उां टाचा उपयोग सवु कार्ास फार होतो. म्हणून त्याांनी शहर भरले ले

असणेच योग्य. तीच गोष्ट गाढवाांची. इवजप्त, अरे वबया, पाले स्टाईन, वगैरे दे शाांत थोरार्ोठ्याांची स्वारी
गाढवावरूनच होते. अरे वबयन नाइट्सस् र्धल्या गोष्टींत बहु धा गाढव वाहनाचा उल्लेख आढळतो. येशू
विस्तही यरुशले र् शहरात सर्ारांभाने जाताना गाढवावरच बसला होता हे प्रवसि आहे . अशा प्रवतवष्ठत
वाहनाांचा म्हणजे गदु भाांचा भरणा इवजप्तच्या अयोध्येत र्ोठा होता हे साांगणे हे तेथील सांपत्तीचे वणुन आहे .

पण तीच अयोध्या आयावतातील घोगरा नदीवरील र्ानली म्हणजे उां ट आवण गाढव याांचा उल्लेख शोभत
नाही.

अयोध्येचे केले ले वणुन र्ेंवफसला जुळते आयावतातील शहराला जुळत नाही. यावरून अयोध्या

वर्सर दे शातील असावी असे वाटू लागते .

र्हाराष्र–शारदा ∶ ऑक्टोबर, १९३५
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८ ब्रह्मिारी हनु मान
िुकीच्या समजु ती
आर्च्या झहदू च्या सर्जुतीप्रर्ाणे, रार् हा ववष्णूचा सातवा अवतार ठरून त्याच्या र्ूतीची स्थापना

दे वळात िंाली, तेव्हा रार्–लक्ष्र्ण–सीता याांच्याबरोबर त्याांच्यासर्ोर हनु र्ानही हात जोडू न उभा केला

गेला. लाांबच लाांब शेपटी व सवांगाला शेंदूर फासले ली र्ूती पाहू न साधारण लोकाांच्या र्नात तो र्ाकड

आहे ही कल्पना येते. रार्ाचा एकवनष्ठ सेवक, स्त्रीजातीशी सांबांध न ठे वणारा व अवत बलवान् अशी
त्याच्याववर्षयी सार्ान्यपणे सर्जूत आहे . र्ारुती असे त्याचे आणखी नाव आहे . र्ारुती म्हणजे हनु र्ान
याची स्वतांत्र दे वळे ही आहे त. दवक्षणेत ती बहु तेक सवुत्र आहे त. उत्तरे त क्ववचत आहे त. रार्दास स्वार्ींशी
या दे वळाचा लावले ला सांबांध काल्पवनक आहे . त्यात सत्य वदसत नाही.

हनु र्ान हा दवक्षणेकडील दे व. रार्ाचा सेवक तो होता अशी एक सर्जूत पसरून वदल्यास रार्ाची

योग्यता फारच वाढे ल अशा बुिीने रार्ायणात या हनु र्ानाचा उपयोग करून घेताना त्याच्या अफाट
शक्तीच्या अनेक गोष्टी वर्टणल्या आहे त.

हनु र्ानाववर्षयी बहु जनसर्ाजाच्या सर्जुती र्ुख्यत्वे चार आहे त :
१. हनु र्ान हा रार्ाचा एकवनष्ठ सेवक िंाला.

२. तो र्ाकड असल्याने त्याला फारशी अक्कल नव्हती, म्हणजे इतर र्ाकडाांसारखा तो वनबुि
ं
होता.

३. तो वचरांजीव आहे .

४. तो ब्रह्मचारी होता, म्हणजे कट्टा स्त्रीपराङर्ुख होता. श्रवण, कीतुन, केली वगैरे अष्टर्ैथुन
त्याने टाकले होते, व म्हणूनच तो फार बलवान होता.

आहे .

वाल्र्ीकी रार्ायणात वदले ल्या हकीगतीवरून या सर्जुतीत सत्यपणा वकती आहे हे पाहणे जरूर

रार्ायणे बरीच आहे त. पण त्यात वाल्र्ीकी रार्ायण जास्त प्रर्ाण र्ानले जाते. बाकीच्या

रार्ायणाांत अवतशयोक्ती फार आहे . वाल्र्ीकी रार्ायणाही अवतशयोक्तीपासून र्ुक्त नाही. पण या
अवतशयोक्ती र्ागाहू न घुसडल्या असाव्यात.

हनु र्ान हा रार्ाचा एकवनष्ठ सेवक िंाला अशी सर्जूत सावुवत्रक आहे व याचा पुरावा रार्ाच्या

दे वळात हनु र्ानाची लहानर्ोठी र्ूती असावयाचीच हा दे ण्यात येतो.

अनु क्रमणिका

अवतारािी अश्लील कल्पना
रार् हा ववष्णूचा सातवा अवतार ठरल्यावर या अवतारकल्पनेला जोर येण्यासाठी रार्ास र्दत

करणाऱ्या सवु वानरसेनेची उत्पत्ती दे वता वगैरेपासून िंाली असे बालकाांडाच्या १७ व्या सगात साांवगतले
आहे :

पुत्रत्वं तु िते णवष्ट्िौ राज्स्तस्य महात्मनः ।
उवाि दे वताः सवाः स्वयंमूभुिवाणनदम् ॥ १ ॥
सत्यसंधस्य वीरस्य सवेषां नो णहतैणषिः ।
णवष्ट्िोः सहायान् बणलनः सृजध्वं कामरूणपिः ॥ २ ॥
अप्सरःसु ि मुख्यासु िन्धवीिां तनूषु ि ।
यक्षपन्निकन्यास्तु ऋणक्षणवद्याधरीषु ि ॥
णकन्नरीिां व िात्रेषु वानरीिा तनूषु ि ।
सृजघ्वं हणररूपे ि पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ॥
याप्रर्ाणे ववष्णूनी त्या र्हात्म्या दशरथाचे पुत्रत्व स्वीकावरले असता भगवान् ब्रह्मदे व सवु दे वताांना

असे म्हणाले (१) ‘सत्यप्रवतज्ञ आवण वीर असा जो आपणा सवांचे वहत इक्च्छणारा ववष्णु त्याला यथेष्टरूप

धारण करणारे व बलाढ्य असे साहाय्यकते तुम्ही उत्पन्न करा.’ (२) त्याप्रर्ाणे त्याांनी ‘र्ुख्य अप्सरा,
गांधवुपत्न्या, यक्ष व नाग याांच्या कन्या, ऋक्ष आवण ववद्याधर याांच्या वस्त्रया, वकन्नराांच्या वस्त्रया आवण
वानरवस्त्रया याांचे वठकाणी हवररूपाने तुम्ही एकसारखे पराक्रर्ी पुत्र उत्पन्न करा,’ (६)
ब्रह्मदे वाची अशी आज्ञा िंाल्यावर
ते तथोक्तता भिवता तत्प्रणतश्रुत्यशासनम् ।
जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूणपिाः ॥ ८ ॥
ॠषयश्च महात्मानः णसद्धणवद्याधरोरिाः ।
िारिाश्च सुतान्वीरान् ससृजुवुनिाणरिः ॥ ९ ॥
अथु : याप्रर्ाणे भगवान् ब्रह्मदे वानी साांवगतल्यावर त्या दे वाांनी त्याांची आज्ञा पाळण्याववर्षयी वचन

वदले आवण त्याप्रर्ाणे त्याांनी वानररूपी पुत्र उत्पन्न केले . (८). र्हात्र्े , ऋवर्ष, वसि, ववद्याधर, उरग आवण
चारण याांनी वनार्ध्ये सांचार करणारे असे वीर (वानर) पुत्र उत्पन्न केले .

पुरािातील पाणवत्र्यणवडं बन
या सगातील हकीगत खरी र्ानावयाची असेल तर दे वाांच्या नीवतर्त्तेच्या अभावाची जाणीव होते.

या दे वाांनी वानरपुत्र उत्पन्न करण्याचा हु कूर् ब्रह्मदे व दे तात. पुत्र उत्पन्न करण्यास स्त्रीजात पावहजे. वतचीही
तरतूद ब्रह्मदे वाांनी केली आहे . वरच्या ५ व्या व ६ व्या श्लोकात त्या साांवगतल्या आहे त. त्याांतील अप्सरा या
वेश्याच आहे त तेव्हा त्याांच्या ठायी पुत्रोत्पत्ती करण्याने वववाहाच्या पाववत्र्याची हानी नाही. परांतु गांधवुपत्न्या

याांनी दे वापासून वानर उत्पन्न करावे असा हु कूर् दे ऊन ब्रह्मदे वाने त्याांच्या गांधवुपतीस या कार्ी नालायक
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ठरववले . तसेच यक्ष व नाग याांच्या कन्या, ऋक्ष व ववद्याधर याांच्या वस्त्रया, वकन्नराांच्या वस्त्रया, वानर वस्त्रया या

सवु वानरोत्पत्तीच्या कार्ासाठी दे वाांच्या हवाली करून ब्रह्मदे वाने दाांपत्यनीतीचे उत्कृष्ट उदाहरण घालू न
वदले आहे . ववर्षयी दे वाांची ववर्षयसुखसेवनाची भरपूर सोय केले ली पाहू न त्याांचा वकत्ता र्हात्र्े , कृवर्ष, वसि,

ववद्याधर, उरग व चारण याांनी वगरवून वानरप्रजावृिीच्या कार्ी फार र्ोठे कार् केले आहे . वदसण्यात

इांद्रासारखा आवण वानराांचा अवधपती असा वाली नावाचा पुत्र इांद्राने उत्पन्न केला आवण तेजस्व्याांर्ध्ये श्रेष्ठ
असले ल्या सूयांने सुग्रीव नार्क पुत्र उत्पन्न केला (श्लो. १०) याप्रर्ाणे बृहस्पतीपासून तार, कुबेरापासून

गांधर्ादन, ववश्वकम्यापासून नल, अग्नीपासून नील, अवश्वनीकुर्ारापासून र्ांद व वद्वववद, वरुणापासून

सुर्षेण, पजुन्यापासून शरभ असे जन्र्ास आले . याप्रर्ाणे ही सवु लहानथोर वानरसेना त्याांच्या त्याांच्या
आईच्या नवऱ्याच्या बीजाची नव्हती, तर त्याांचे जनकत्व वनरवनराळ्या दे वाांकडे होते. हनु र्ानही अशाच उच्च
बीजाचा होता.

मारुतस्यौरसः श्रीमान् हनु मान्नाम वानरः ।
वज्रसंहननोपे तो वैनते यसमो जवे ॥ १६ ॥
सवु वानर मुख्येषु बुणद्धमान् बलवानणप ॥ १७ ॥
सवु र्ुख्य र्ुख्य वानराांर्ध्ये बुविर्ान आवण बलाढ्य, वेगार्ध्ये गरुडाची बरोबरी करणारा, काांवतर्ान आवण
वज्रदे ही असा हनु र्ान म्हणून प्रवसि असले ला वानर वायूचा पुत्र होय. (१६ । १७).
या सवांववर्षयी २० वे श्लोकात साांवगतले आहे .
यस्य दे वस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः ।
अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक् ॥
अथु : ज्या दे वाचे जे रूप, जो वेर्ष व जो पराक्रर् त्यासहवतुर्ान त्या त्या दे वापासून पृथक् पृथक्

पुत्र उत्पन्न िंाला. (२०) हे पुत्र उत्पन्न करण्यासाठी या दे वाांना वानराांचे रूप घ्यावे लागले , का त्यानी

आपल्या दै वी रूपातच वानरीशी सांग केला हे साांवगतले नाही. एकांदरीत रार्ाचे हे सवु साह्यकते व वर्त्र
आपापल्या आईच्या नवऱ्याच्या पोटचे नव्हते, व ते कोणाच्या बीजाचे हे त्यावेळी उघड व प्रवसि होते.
कौसल्या, कैकयी व सुवर्त्रा याांच्याशी कोणी दे वाने अत्याचार केल्याचे साांवगतले नाही हे त्याांचे सुदैव!

आहे .

ही अवतार–कल्पना बोकाळली म्हणजे ववचारशक्ती नाहीशी होते याचे हा सगु हे चाांगले उदाहरण

वाली, सुग्रीव, हनु र्ान याांच्या उत्पत्तीची कथा उत्तरकाांडाांत ३५ । ३६ सगात आहे . तेथे त्याांच्या

आयाांची व त्याांच्या वववावहत पतींची नावे वदली आहे त :

सूयद
ु त्तवरः स्विुः सुमेरुनाम पवुतः ।
यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वै णपता ॥ १९॥
तस्य भाया बभूवेष्ा ह्यंजने णत पणरश्रुता ।
जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम ॥ २० ॥
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कल्पने िे घोटाळे
तात्पयु : सुर्ेरू पवुतावर केसरी नावाचा वानर राज्य करीत होता. अांजना त्याची राणी. वतच्या

पोटी वायूपासून पुत्र हनु र्ान जन्र्ास आला. पुढील सगाच्या ३६। ३७। ३८ या श्लोकाांत वाली व सुग्रीव

याांच्या बापाचे नाव ऋक्षरजस हे वदले आहे . तो सवु वानराांचा राजा होता. तो र्रण पावल्यावर त्याचे राज्य
वालीस वर्ळाले , असे साांवगतले आहे . रार्ायणकथे तील वाली, सुग्रीव, हनु र्ान याांचा जन्र् राजकुलात

िंाला असून ते र्ोठे पराक्रर्ी होते. त्याांचे बाप त्याांच्याच जातीचे होते. पण रार्ाला अवतारात घेतले तेव्हा

त्याच्या या वर्त्रासही अवतारी बनवावे लागले . हे करण्यास त्याांचे जनकत्व त्याच्या र्ातेच्या वववावहत

पतीकडू न काढू न वनरवनराळ्या दे वाांकडे दे णे जरूर वदसले . ही अवतारकल्पना घोटाळ्याची, अनैसर्टगक व
अववश्वास्य आहे वतच्या भ्रर्ाचा भोपळा फोडणारावर ‘पाववत्र्यववडां बना’ चा दोर्ष लादण्यात येईल, हे वनवश्चत
आहे . पण आपण ज्याांना अवतारी पुरुर्ष म्हणतो त्याांची उत्पत्ती त्याांच्या आईच्या लग्नाच्या नवऱ्यापासून

िंाले ली नसून परपुरुर्षाांपासून िंाली आहे , असे प्रवतपावदताना आपणही ‘पाववत्र्यववडां बन’ कवरतो याचे भान
त्याांस रहात नाही.

हनु र्ानाच्या आईचे नाव अांजना व वतच्या पतीचे नाव केसरी होते व तो र्े रुपवुतावर राज्य करीत

होता. हे राज्य सोडू न सुग्रीवाचा अर्ात्य होण्यास व त्याच्याबरोबर वालीच्या भीतीने भटकण्यास हनु र्ान

केव्हा व काय कारणाने आला हे वदल्याचे आढळत नाही. ऋक्षरजसाच्या ताबयातील लहानशा प्रदे शाचा
सांस्थावनक केसरी असावा व त्याचा र्ुलगा हा वाली, सुग्रीव या राजपुत्राांबरोबर वशक्षणासाठी म्हणून
आले ला सुग्रीवाचा वर्त्र व ववश्वासू सेवक असावा असे अनु र्ान होते.
अशक्तय िोष्ींिे भारूड
हनु र्ान हा वायूचा पुत्र असे साांवगतल्यावर या कल्पनेच्या पुराव्यासाठी बऱ्याचशा अद्भुत गोष्टी

बनवाव्या लागल्या. त्याांतील पवहली म्हणजे सूयुझबब धरण्यास जाण्याची. उत्तरकाांड सगु ३५ श्लोक २१ ते
सगु ३६ श्लोक २५ पयंत ही अद्भुत कथा आहे . वतचा साराांश दे णे बरे . अांजनेने याला जन्र् वदला. फळे
आणण्याच्या हे तूने ती अरण्यात गेली (श्लोक. २१). र्ातेच्या ववयोगाने व भुकेने वपडल्यार्ुळे हे बाळ रडू

लागले . यावेळी सूयोदय होत होता. त्याचे ताांबुस रांगाचे झबब पाहू न ते एक फळ आहे , म्हणून तो त्याच्या
लोभाने वर उडाला. (श्लो. २२ । २३।).

फललोभाने सूयुझबबावर िंडप घालण्याचे कृत्य हनु र्ान जन्र्ास आल्यावर िंाले , का पुढे काही

वदवसाांनी िंाले हे येथे साांवगतले ले नाही. उपजल्याबरोबर असे कृत्य घडणे अशक्य असे कै. भाऊशास्त्री

ले ले या कट्टर सनातनीसही पटले व त्याांनी २१ व्या श्लोकाच्या भार्षाांतरात ‘एके प्रसांगी,’ असे शबद “ही श्रेष्ठ

अांजना फळे आणण्याकवरता वनार्ध्ये गेली होती” याच्यापूवी, र्ुळात तदा हा शबद आहे त्याचे जागी
घातले . पण सवुसाधारण भाववकाांचा सर्ज उपजल्याबरोबरच तो सूयाझबबावर धावला असा आहे . चैत्र शु ि

पौर्टणर्े स सूयोदयापूवीच हरदास कीतुनास उभा राहतो व भाववक स्त्री-पुरुर्ष आपल्या र्ुलाांसह त्यावेळी
श्रवणास हजर असतात. सूयाचे झबब वदसण्याच्या वेळी र्ोठया रसाळवाणीने ही कथा साांगण्यात येते, व

जन्र्ल्याबरोबर र्ारुती उडाला असेच प्रवतपावदले जाते. तेव्हा र्ारुतीच्या दै वी अचाट सार्र्थ्याची
बालर्नाला ओळख पटू न त्याांस फार गांर्त वाटते. पण या र्ुलाांच्या करर्णुकीच्या गोष्टीचा पवरणाण त्याांच्या

आईबापाांवर भलताच होतो. त्याची ववचारशक्ती कुांवठत होते. रार्ायणातारख्या ग्रांथात साांवगतले ल्या
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कथेवर अववश्वास दाखववणे पाप आहे , असे र्ारुतीजन्र्ाच्या व असल्याच दु सऱ्या प्रसांगाने आर्च्या
लोकाांच्या र्नावर ठसववले जात असल्याने आर्च्यातील वचवकत्सक बुिी दडपून गेली आहे . कोणी
कसलीही थाप र्ारावी, आर्चे भोळे लोक ‘ईश्वरी लीला अगाध आहे ,’ असे म्हणून ववश्वास ठे वण्यास

तयारच! आर्च्या दे शात बोकाळले ल्या बुवाजींचे र्ूळ या भोळे पणातच आहे . हे र्ूळ उपटू न काढल्यावशवाय
आर्च्यावर िंाले ले खुळे सांस्कार जाणार नाहीत.

णविारांवर भलते दडपि
केसरी हा लहानसा का होईना राजा होता. त्याचे घरी थोडे तरी दासदासी असणारच. या क्स्थतीत

तान्ह्या र्ुलास टाकून फळे आणण्यासाठी वनात जाण्याची पाळी अांजनेवर यावी हे च अववश्वसनीय. प्रसूत
िंाल्याबरोबर ती गेली असे म्हणावे तर या प्रसांगी या राणीच्या सेवस
े ही कोणीच नव्हते यावर तरी ववश्वास
कोण ववचारी ठे वील? र्ूल उपजल्यावर एक वदवसपयंत त्याला दु धाचीही जरुर नसते. भूक कोठू न

लागणार? पण हा ववचार आर्चे हरदास करीत नाहीत व त्याांच्या प्रवतपादनाने श्रोत्याांची ववचारशक्ती
दडपून टाकली जाते.

वारा वाहण्याचा जास्तीत जास्त वेग तासास १००। १२५ र्ैल यापेक्षा जास्त नाही. बालकाांड सगु

१७, श्लोक २० र्ध्ये साांवगतल्याप्रर्ाणे बापाच्या पराक्रर्ाप्रर्ाणे पुत्राचा पराक्रर् असे. म्हणून या वेगापेक्षा

जास्त वेगाने र्ारुती उडणे शक्य नाही. पृर्थ्वीपासून सूयाचे अांतर नऊ कोटी र्ैलाांपेक्षा जास्त आहे . तेथे

पोचण्यास र्ारुतीस वकती वर्षे लागतील याचा अांदाज कोणीही करील. त्यातून र्ारुती बाळ क्षुधेने अवतशय
पीडीत िंाले ले , म्हणून एकसारख्या वेगाने खाण्यावपण्यावशवाय आकाशात उडणे अशक्य.

पृर्थ्वीपासून वर जसजसे जावे तसतशी उष्णता कर्ी होऊन थांडी वाढते असा अनु भव आहे . पण

आर्च्या रार्ायणाचे कथन याचें उलट! बरे , ववसांगती इतक्यानेच पुरी होत नाही.
यमे व णदवसं ह्येष ग्रहीतुं भास्करं प्लु तः ।
तमे व णदवसं राहु र्वजघृक्षणत णदवाकरम् ॥

(उ. काां. ३५।३१)
ज्या वदवशी सूयाला धरण्याकवरता याने उड्डाण केले त्याच वदवशी राहू नेही सूयाला ग्रस्त करण्याचे

र्नार्ध्ये आवणले होते. पुढल्याच श्लोकात राहू ला चांदाकुर्दु न असे म्हटले आहे . यावरून चांद्र, सूयु या
दोघाांसही एकटा राहू च ग्रासतो असे या वाल्र्ीकीचे र्त वदसते. त्याच्या वहशेबी राहू व केतू एकच.
हनु र्ानजन्र् पौर्टणर्े ला िंाला व त्या वदवशी सूयुग्रहण असे हवरदास साांगतात हे ही आर्च्या भोळ्या श्रोत्याांस

पटते . रार्ायणातील हा घोटाळा आर्च्या भाववकाांस पटतो. पटला नाही तरी त्याववरुि ब्र काढण्याची
छाती त्याांना होत नाही.

ग्रहिांिा घोटाळा
हनु र्ान सूयाचा ग्रास करण्यास गेला तेव्हा सूयुतापापासून वायु (त्याचा खरा बाप) याने तुर्षाराांच्या

सर्ुदायाने शीतल होऊन त्याचे रक्षण केले . हनु र्ान सूयाच्या रथासर्ीप गेला तेथे सूयाला वगळण्याला राहू
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आला होता. त्याला र्ारुतीचा धक्का लागून तो कोलर्डू न पलीकडे सरला. नांतर इांद्रलोकी जाऊन

दे वगणासहवतुर्ान बसले ल्या दे वराज इांद्राला तो क्रोधयुक्त राहू वभवया चढवून म्हणाला, (उ. काां. ३५।
३३) ‘हे बलवृत्रघातका इांद्रा, सूयुचद्र
ां हे क्षुधा दू र करण्याचे साधन तू र्ला वदले असून तेच तू दु सऱ्याला
वदले स काय? (तेच ३४) र्ी आज अर्ावास्येचे वदवशी सूयाला ग्रस्त करण्याच्या उद्देशाने आलो असता

दु सराच राहू येऊन त्याने सूयाला ग्रस्त केले .’ (तेच ३५) (येथे पवु शबद आहे , त्याचा अथु अर्ावास्या असा
ले ले शास्त्र्यानी केला आहे . पण अष्टर्ी, चतुदुशी. पूर्टणर्ा व अर्ावास्या याांतील कोणत्याही वदवसास पवु

म्हणतात) इांद्राला राग येऊन तो उत्तर् हत्तीवर बसून सूयाकडे वनघाला. राहू त्याच्यापुढें धावला. हे ही एक

फळ आहे असे सर्जून र्ारुती राहू वर धावला. तेव्हा राहू घाबरून आश्रयासाठी इांद्राकडे पळाला इांद्राचा

ऐरावत हाही एक फळ आहे असे सर्जून त्याच्याकडे र्ारुती धावला, आवण इांद्राने त्याच्यावर वज्र फेकले .
इांद्राच्या वज्राने तावडत िंाले ला हा र्ारुती पवुतावर पडला व पडता पडता त्याची डावी हनु र्ोडली. वायु

इांद्रावर क्रुि िंाला व त्याने सत्याग्रह करून सवु भूताांचा श्वासोच्छ्वास बांद केला. पुढे दे व, गांधवु, भुजांग व
गुह्यक ह्या प्रजासहवतुर्ान (या सवांचा श्वासोच्छ्वास बांद िंाला असताही) ब्रह्मदे व आपला पुत्र घेऊन वायु
बसला होता तेथे गेला (श्लो. ६५). ब्रह्मदे वाने र्ारुतीला उठववले व वायूने आपला सत्याग्रह सोडला.

ही सवुच कथा अशक्य कोटीतील, न घडण्यासारखी असल्याने इचे खांडन करण्याचीही जरूर

नाही. पण ही कथा हनु र्ज्जयांतीला दरसाल साांगण्यात येते व आर्च्या भोळ्या लोकाांचा भोळे पणा दरसाल
ताजा केला जातो. या कथाांचा खोटे पणा उघड उघड साांगणारे उपदे शक आम्हास पावहजेत.
टाकाऊ कल्प–कथा

हनु र्ानाच्या उत्पत्तीच्या व त्याच्या बालपणच्या पराक्रर्ाच्या कथा सवुस्वी टाकाऊ आहे त. तो फार

वेगवान, चपळ, वाऱ्यासारसा धावणारा म्हणून त्यास र्ारुती असे कोणी म्हणणे स्वाभाववक आहे .

तेवढ्यावरून र्रुताने अांजनीच्या पोटी गभु ठे ववला असे म्हणणे म्हणजे वतचा गौरव होत नाही व
हनु र्ानाचाही होत नाही; ही गोष्ट हा अवतारसगु घुसडणाऱ्याच्या लक्षात आली नाही. सुग्रीव एक दे वाच्या
बीजाचा असो, पण त्याचा शत्रू त्याचा भाऊ वाली असाच इांद्रापासून उत्पन्न िंाले ला व म्हणून बलवान
दाखववण्यातील औवचत्य सर्जणे कठीण आहे , अद्भुत जन्र्ासांबध
ां ी चचा इतकी पुरे.

हनु र्ान, वाली, सुग्रीव, नल, नील वगैरे वानर होते असे वकतीही अट्टाहासाने रार्ायणात साांवगतले

असले तरी ते सवु र्नु ष्ययोनीतील होते यात काही सांशय नाही. कथेला अद्भुतता आणण्यासाठीं या सवांस
शेपट्या लाववल्या आहे त बालकाांड अध्याय (१७) श्लोक १६ । १७ यात हनु र्ानासांबध
ां ी र्हत्त्वाचा उल्लेख

आहे . तो सवु र्ुख्य र्ुख्य वानराांर्ध्ये बुविवान आवण बलवान होता, वेगार्ध्ये गरुडाची बरोबरी करणारा,
काांवतर्ान आवण वज्रदे ही होता. सवु वानराांत र्ारुती बुविर्ान होता असे साांगण्याने बृहस्पतीपासून

जन्र्ले ल्या तारापेक्षाही तो बुविर्ान होता हे स्पष्टच आहे . बृहस्पतीपेक्षा वायु हा कर्ी बुविचा यात सांशय

नाही. यावरून दे वाांपासून याांची साांवगतले ली उत्पत्ती केवळ काल्पवनक होय. ती खरीच असती तर

प्रत्येकाच्या ठायी बापाचे गुण आले असल्याने बृहस्पतीची बुविर्त्ता ताराला आली असती व तो
वायुसुतापेक्षा जास्त बुविर्ान असावयास पावहजे होता. तसे नसल्याने अवतारकल्पना खोटी आहे असे
वसि होते.
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हनु मानािे िुि
त्यापुढे वकक्ष्कांधा काांडाच्या दु सऱ्या सगात हनु र्ानाची गाठ पडते. सुग्रीवाला हु डकीत रार्–

लक्ष्र्ण पांपा सरोवरावर आले . आपणास र्ारण्यासाठी वालीने याांना पाठववले अशी भीती त्याांना पाहू न
सुग्रीवास पडली. त्यावेळी भयभीत

उवाि हनु मान्वाक्तयं सुग्रीवं वाक्तयकोणवदः ॥ १३ ॥
िंाले ल्या सुग्रीवाला सांभार्षाज्ञ हनु र्ान म्हणाला. कोणत्या वेळी काय बोलावे व कसे बोलावे हे त्यास बरोबर
कळत असे. सुग्रीवाची भीती अस्थानी आहे असे त्याने थोडक्यात पटवून वदले . रार्–लक्ष्र्णाांची चौकशी
करण्यास व त्याांचा येण्याचा उद्देश सर्जून घेण्यास सुग्रीवाने त्यालाच पाठववले .

(वकक्ष्कांधा काांड सगु २, श्लो. २४ । २९)

रार् लक्ष्र्णाकडे येऊन गोड भार्षण करून आपण कोण, कोणाकडू न आलो, हे त्याने कळववले .

लक्ष्र्णाने रार्ाची सवु हकीगत हनु र्ानास साांवगतली व लक्ष्र्ण म्हणाला,

अहं िैवि रामश्च सुग्रीवं शरिं ितौ । वक. काां. ४ । १७
र्ी व रार् सुग्रीवाला शरण आलो आहोत. नांतर त्याने त्या उभयताांना सुग्रीवाकडे नेऊन त्याांचे कार्

सुनाववले . हनु र्ानाने रार् हा तुला शरण आला आहे असे स्पष्टच त्या दोघाांसर्क्ष साांवगतले . पुढे उभयताांचे
सख्य िंाले व र्ारुतीने अग्नी पेटवून ते अक्ग्नसावक्षक केले .

हनु र्ान हा सुग्रीवाचा र्ुख्य र्ांती होता व तो सुग्रीवाच्या वहतास जपत होता. त्याच्या सल्ल्याप्रर्ाणे

वागून सुग्रीवाने रार्ाच्या हातून आपला भाऊ वाली याचा वध करववला व रार्ाने त्यास राज्यावर बसववले व
वालीपुत्र अांगदास युवराजपद वदले . नांतर रार्ाने त्या नगरीबाहे रच्या गुहेत पावसाळा काढला. सुग्रीव

ऐर्षआरार्ात र्ग्न िंाला असता त्यास हनु र्ान जागा करीत असे. तरी तो रार्कायाची हे ळसाांड करू

लागल्याने लक्ष्र्णाने त्याचे राजवाड्यात जाऊन त्याला चाांगली तांबी वदली. तेव्हा सुग्रीवानेच सवु वदशाांस

वानर पाठवून सीतेचा शोध करववला. अांगदाच्या पुढारीपणाखाली हनु र्ानास दवक्षण वदशेस पाठववले .
हनु र्ानाने लां केस जाऊन सीतेला भेटून अशोक वनाचा उच्छे करून रावणाची भेट घेतली. तेव्हा रावणाच्या

आज्ञेने प्रहस्ताने र्ारुतीस तू कोठला, कोण व रावणाच्या वनवासस्थानार्ध्ये तुिंा प्रवेश होण्याचे कारण
काय, असे ववचारले . (सुांदरकाांड ५१ । १२) त्याने आपल्या उत्तरात–

केनणिद्राजकायेि आितोऽस्स्म तवास्न्तकम् ॥ १८ ॥
दू तोऽहणमणत णवज्े यो राघवस्वाणमतौजसः ।
श्रूयतां िाणप विनं मम पथ्यणमदं प्रभो ॥ १९ ॥
र्ी रार्कायाकवरता आलो आहे . रार्ाचा दू त वगैरेवरून हनु र्ान रार्ाचा सेवक िंाला असे म्हणता

येत नाही. कारण हे श्लोक ५० वे सगात शेवटचे आहे त व पुढल्या सगात तेच भार्षण पुढे चालववले आहे ;
त्याांत पवहले च वाक्य
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अहं सुग्रीवसंदेशाणदह प्राप्तस्तवांणतके ॥ २ ॥
हे आहे . सुग्रीवाच्या आज्ञेने र्ी तुझ्याकडे आलो आहे असे तो स्पष्ट साांगतो. नांतर लां का जाळू न तो सुग्रीव व
रार् याांचेकडे परत गेला. येथपयंत तरी तो सुग्रीवाचाच नोकर होता व त्याच्या आज्ञेने रार्ाचे कायु करीत
होता हे स्पष्ट आहे .

मारुती रामसेवक नव्हे
हनु र्ान हा सुग्रीवाचा नोकर, आपला नव्हे असे युिकाण्डाच्या पवहल्या सगात रार्ानेच कबूल केले

आहे . सीताशु िीचे र्हाकठीण कार् करून परत आल्यावर रार् त्याची स्तुती कवरतो. तीत तो म्हणतो,
भृत्यकायु हनु मता सुग्रीवस्य कृतं महत्, ।
एवें णवधाय स्वबलं सदृशं णवक्रतस्य ि ॥

हनु र्ानाने आपल्या पराक्रर्ाला अनु रूप असे र्ोठ्या शक्तीचे, भृत्य या नात्यानें कतुव्य असले ले ,

सुग्रीवाचे र्ोठे कायु केले ले आहे .

तणन्नयोिे णनयुक्ततेन कृतकृत्यं हनू मता ।
न िात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चाणप तोणषतः ॥ ११ ॥
कायु साांवगतले ल्या हनु र्ानाने ते कायु पार पाडले , स्वतुःला हलकेपणा आणू वदला नाही आवण

सुग्रीवालाही सांतुष्ट केले . (११)

वालीवधाच्या पूवी केले ल्या कराराप्रर्ाणे सीतेला परत वर्ळववण्याच्या कार्ी सुग्रीवाने रार्ास

सैन्यासह साह्य करावयाचे होते. त्याप्रर्ाणे सुग्रीव ससैन्य रार्ाबरोबर गेला. त्याने नलाकडू न दहा योजने

रुांद व शांभर योजने लाांब असा सेतू बाांधववला. र्ोठ्या वानरसेनेसह रार् लां केस पोचला. रावणाच्या
सैन्याबरोबर र्ोठे युि िंाले . हनु र्ानाने फार पराक्रर् केला.

रामासाठी त्यािी मे हनत
रावणवधानांतर सीतेला आणण्यास रार्ाने हनु र्ानालाच पाठववले . कारण तो वतला पूवी भेटले ला

होता व त्यावर वतचा ववश्वास होता. ते कार् त्याने केले . पुढे पुष्पक ववर्ानात बसून रार्, लक्ष्र्ण, सीता हे

सवु सेनेसह वकक्ष्कांधेस आले . तेथे सुग्रीवाच्या राण्या व र्ुख्य र्ुख्य वानर सरदाराांच्या बायका ववर्ानात

घेऊन रार् अयोध्येस वनघाला. हनु र्ान हा सुग्रीवाचा आपत्कालचा अर्ात्य, युिात फार पराक्रर् केले ला,

म्हणून त्यास बरोबर घेणे योग्यच होते. भारद्वाजाश्रर्ास रार्ाचा र्ुक्कार् पडल्यावर पुढे भरताकडे बातर्ी
पाठववण्यास हनु र्ानाची योजना रार्ाने केली हे ही साहवजक होते.

अनु क्रमणिका

रार्ाला अवभर्षेक िंाल्यावर रावणाबरोबरच्या युिात कायुकत्या पराक्रर्ी वीराांस बवक्षसे वाटण्यात

आली. त्यात हनु र्ानाची कार्वगरी ववशेर्ष र्हत्त्वाची असल्याने रार्ाने र्हीर्षी सीतेकडू न त्याचा सत्कार
करववला. इतर सवांना योग्यतेप्रर्ाणे बवक्षसे वदली.

येथपयंत तरी हनु र्ान हा सुग्रीवाचा सेवक होता. सुग्रीवाची नोकरी सोडू न रार्ाची सेवा करण्यास

तो रावहला असता तर तसा स्पष्ट उल्लेख पावहजे. तसा तर नाहीच, पण त्याचे उलट हनु र्ान परत गेल्याचा
स्पष्ट पुरावा आहे .

णबभीषिोऽथ सुग्रीवो हनु माज्जांबवांस्तथा ।
सवे वानरमुख्याश्च रामे िास्क्तलष् कमुिा ॥ ८५ ॥
यथाहं पू णजताः सवे कामै रत्नै श्च पुष्ट्कलै ः ।
प्रहृष्मनसः सवे जग्मुरेव यथाितम् ॥

बणक्षसांिी वाटिी
वबभीर्षण, सुग्रीव, हनु र्ान, जाांबवान व इतरही सवु वानरश्रेष्ठ या सवांचे उदार पराक्रर् करणाऱ्या

रार्ाने असांख्य रत्ने व इष्ट वस्तू दे ऊन योग्यतेनुरूप पूजन केले व नांतर ते सवुही र्नार्ध्ये सांतुष्ट होऊन
आल्या र्ागाने परत गेले. (युिकाांड २८।८५,८६). युिकाांडाचा व रार्ायणाचा हा शेवटचाच सगु.
उत्तरकाण्ड प्रवक्षप्त आहे . पण त्यातही तोच सूर वनघतो. (पहा सगु ३९, श्लोक १६ । १७ । १८। १९)
हनूमन्तं ि नृ पणतणरक्ष्वाकूिां महारथः ।
अंिदं ि महाबाहू मङकमारोप्य वीयुवान् ॥ १६ ॥
रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवणमदमब्रवीत्
“अंिदस्ते सुपुत्रोऽयं मंत्री िाप्यणनलात्मजः ॥ १७ ॥
सुग्रीवमंणत्रतं युक्ततौ ममाणप न णहते रतौ
अहुतो णवणवधां पू जां त्वत्कृते वै हरीश्वर” ॥ १८ ॥
अांगद व हनु र्ान याांना रागाने आपल्या र्ाांडीवर बसववले व म्हटले , ‘हें सुग्रीवा, अांगद हा तुिंा

सत्पुत्र असून वायुपुत्र तुिंा र्ांत्री आहे . हे र्सलतीर्ध्ये वनपुण असून र्ाझ्या वहताववर्षयी तत्पर आहे त.
तुझ्याकवरता र्ी याांची नानाप्रकाराांनी पूजा करण्यास योग्य आहे .’ (१६। १७। १८) असे म्हणून आपल्या
अांगावरील दावगने काढू न ते त्याांच्या अांगावर बाांधले . वानरराक्षसाांनी चैनीत दोन र्वहने काढले . पुढे–
राघवस्तु महातेजाः सुग्रीवणमदमब्रवीत् ॥ १ ॥
“िम्यतां सौम्य णकस्ष्ट्कधां दु राधषा सुरासुरैः ।
पालयस्व सहाप्रात्यो राज्यं णनहतकटकम् ॥ २ ॥
अंिद ि महाबाहो प्रीत्या परमया युतः ।
पश्य त्वं हनु मंतं ि नलं ि सुमहाबलम्” ॥ ३ ॥

अनु क्रमणिका

रार् सुग्रीवाला म्हणाला, “हे ववनयसांपन्न, दे व आवण दै त्य याांना अझजक्य असले ल्या वकक्ष्कांधा

नगरीला जा आवण अर्ात्यासहवतुर्ान तू वनष्कांटक िंाले ल्या राज्याांचे पवरपालन कर. (२) हे र्हापराक्रर्ी
सुग्रीवा, र्ोठ्या आनांदाने तू अांगद, हनु र्ान आवण अत्यांत र्हाबलाढ्य नल याांना अवलोकन कर.

रार्ाने हनु र्ानाला सुग्रीवाबरोबर परत पाठवून त्यावर कृपादृष्टी ठे वण्यास त्याच्या धन्यास म्हणजे

सुग्रीवास बजाववले आहे .

यावरून हनु र्ान हा सुग्रीवाचा सेवक होता. तो सेवा सोडू न रार्ाचा सेवक कधीही िंाला नाही. तो

सुग्रीवाबरोबर परत गेला. पुन्हा येऊन रार्ाची सेवा केल्याचा दाखला वाल्र्ीकी रार्ायणात नाही. पण रार्
स्वगास जाण्याच्या वेळी इतराांबरोबर तो भेटण्यास आला होता. पण तो रार्ाबरोबर दे हपात न कवरता परत
गेला आहे . हनु र्ान हा रार्ाचा सेवक व भक्त ही कल्पना पुढे कोणीतरी पसरववली आहे . वतला सत्याचा
आधार वदसत नाही.

तो वानर असल्याने तो हु र्दाांडगा, फारशी अक्कल नसले ला, साांगकाम्या होता असा त्याचेववर्षयी

वतसरा सर्ज आहे .

पावहजे.

तो वानर म्हणजे पशू नव्हता; र्नु ष्यच होता. कववकल्पनेने लावले ली शेपटी आता कापूनच टाकली

रार्ाला साह्य करणाऱ्या वानराांची उत्पत्ती बालकाांडाच्या १७ व्या सगात वदली आहे . तेथे

हनु र्ानाववर्षयी ‘सवु वानरमुख्येषु बुणद्धमान्बलवानणप’ (श्लोक १७) असे म्हटले आहे . सवु वानरात तो
बुविर्ान होता. यानांतर हनु र्ानाची गाठ वकक्ष्कांधा काांडात पडते. रार्लक्ष्र्ण ॠष्यर्ूक पवुतावर सुग्रीव–
सख्य जोडण्यास गेले असता. तो त्यास भेटतो. त्याप्रसांगी त्याचे स्वगत ववचार व त्याने केले ली प्रकट

भार्षणे पावहली असता त्याच्या चातुयाची ओळख पटते . त्या काांडाच्या दु सऱ्या सगात रार्लक्ष्र्णाला पाहू न
सुग्रीव घाबरला होता, तेव्हा त्याच्या र्ांत्र्याांपैकी एक हनु र्ान त्याचेकडे गेला व त्यास त्याने शाांत केले . हा
प्रसांग १४ ते १८ श्लोकात वर्टणला आहे .

या प्रसांगी वाल्र्ीकीने हनु र्ानास वाक्तयकोणवदः (सांभार्षणज्ञ) असे ववशेर्षण लाववले आहे .

घाबरले ल्या र्ाणसास भरांवसा दे ताना प्रथर् भयाचे कारण नाही असे साांगावे लागते ; नांतर त्याला थोडे
दटावावेही लागते. हे दोन्ही प्रकार हनु र्ानाने योवजले आहे त सुग्रीवाने त्याला रार्लक्ष्र्णाकडे पाठववले .

रार्–लक्ष्र्णाांशी त्याची भेट वतसरे सगात वर्टणली आहे . त्याने आपले रूप सोडू न शठबुिीने

तापसाचे रूप घेतले . ‘आवण नम्रपणे राघवाजवळ जाऊन व त्याांना प्रवणपात करून, र्धुर व र्नोहर शबदाांनी
त्या वीराांशी भार्षण करून त्याांची त्याने यथायोग्य रीतीने प्रशांसाही केली.’ नांतर र्ृदु शबदाांनी ववचारू
लागला. हे चतुर भार्षण श्लोक ४ ते २४ पयंत आहे . त्यानांतर त्याने आपल्या धन्याची हकीगत थोडक्यात

दे ऊन आपण त्याचा सवचव आहे असे साांवगतले . रार्ाने स्वतुः उत्तर वदले नाही. सुग्रीवाबरोबर सख्य
करण्यास तो आला होता. पण सुग्रीवाच्या सवचवाबरोबर आपल्या सवचवाने बोलणे बरे असे जाणून रार्ाने
लक्ष्र्णास त्याच्याशी बोलण्यास सुचववले .

अनु क्रमणिका

रार्ाच्या र्नावर हनु र्ानाच्या भार्षणाची वकती छाप पडली हे पावहल्यास त्याची योग्यता कळू न येते

रार् म्हणतो,

तमभ्यभाष सौणमत्रे सुग्रीवसणिवं कणपम् ।
वाक्तयज्ं मधु रैवाक्तयैः स्ने हयुक्ततमकरदम ॥ २७ ॥
नानृग्वेदणवनीतस्य नायजु वेदधाणरिः ।
नासामवेदणवदु षः शक्तयमे वं णवभाणषतुम् ॥ २८ ॥
नूनं व्याकरि कृत्स्नं अने न बहु धा श्रुतम् ।
बहु व्याहरताने न न ककणिदपभाणषतुम् ॥ २९ ॥
न मुखे ने त्रयोश्चाणप ललाटे ि भ्रुवोस्तथा ।
अन्येष्ट्वणप ि सवेषु दोषः संणवणदतः क्वणित् ॥ ३० ॥
अणवस्तरमसस्न्दग्धमणवलं णबतमव्ययय् ।
उरस्थं कंठिं वाक्तयं वतुते मध्यमस्वरम् ॥ ३१ ॥
संस्कारक्रमसंपन्नामद्रुतामणवलं णबताम् ।
उच्चारयणत कल्यािीं वािं हृदयहर्वषिीम् ॥ ३२ ॥
अनया णित्रया वािा णत्रस्थानव्यंजनस्थया ।
कस्य नाराध्यते णित्तमुद्यतासेररे रणप ॥ ३३ ॥
एवंणवधो यस्य दू तो न भवेत्पार्वथवस्य तु ।
णसध्यंणत णह कथ तस्य कायािां ितयोऽनघ ॥ ३४ ॥
एवं िुिििैयुक्तता यस्य स्युः कायुसाधकाः ।
तस्य णसध्यंणत सवाथा दू तवाक्तयप्रिोणदताः ॥ ३५ ॥

हनु मानािी तारीफ
अथु : हे लक्ष्र्णा, प्रेर्युक्त, शत्रूांचे दर्न करणारा आवण सांभार्षणज्ञ अशा त्या सुग्रीवर्ांत्री वानराशी

र्धुर शबदाांनी तू काही तरी बोल. (२७) ज्याने ऋग्वेदाचा अभ्यास केले ला नाही, ज्याने यजुवेद धारण

केले ला नाही आवण जो सार्वेद जाणत नाहीच नाही, त्याला असे भार्षण करता येणे शक्य नाही. (२८)
खरोखर सांपूणु व्याकरण याने अनेक वेळा ऐकले ले आहे . कारण, जरी हा पुष्कळ बोलत होता तरी काहीही

अशु ि याच्या तोंडातून वनघाले ले नाही. (२९) र्ुख, नेत्र, ललाट, भुवया आवण इतरही सवु अवयव यापैकी
कोठे ही याचे वठकाणी दोर्ष दृष्टोत्पत्तीस आला नाही. (३०) याच्या भार्षणात उगीच, पाल्हाळ नाही; ते
सांवदग्ध नाही, अस्खवलत आहे , ऐकणाऱ्याला कांटाळा आणण्यासारखे नाही. आवण र्नार्ध्ये उत्कृष्ट रीतीने

घेऊन वववरापासून ते श्रोत्याच्या कानावर पडत असल्यार्ुळे त्याचा उच्चार र्ध्यर् स्वराने होत आहे . (३१)
त्या त्या वणाचे सांस्कार क्रर्ाने अांतुःकरणावर ठसववण्यास सर्थु, त्वरारवहत, ववलां बशून्य आवण म्हणूनच
हृदयाला आनांद दे णारी अशी शु भवाणी हा उच्चारीत आहे . (३२) ऊर, कांठ, आवण वशर या वतन्ही वठकाणी
अवभव्यक्त होणाऱ्या याच्या या अद्भुत वाणीने खड्ग उपसून तयार असले ला शत्रू जरी िंाला तरी कोणाचे

बरे वचत्त अनु कूल होणार नाही? (३३) हे वनष्पापा, या प्रकारचा दू त ज्या राज्यापाशी नसेल त्याची कृत्ये

वसिीस कशी जाणार? (३४) या प्रकारच्या गुणसर्ुदायाांनी युक्त असले ले कायुसाधक ज्याच्यापाशी
असतील त्याचे दू ताच्या भार्षणाने बोवधत केले ले सवुही र्नोरथ वसिीस जातील.

अनु क्रमणिका

स्वाणभमानी मारुती
रार्ाने सुचववल्याप्रर्ाणे लक्ष्र्ण हनु र्ानाशी बोलू लागला. तो म्हणाला, ‘सुग्रीवाचे गुण आम्हास

र्ाहीत आहे त व आम्ही त्यालाच शोधीत आहोत.’ इतक्यावरूनच सुग्रीवाशी याचे काही कार् आहे हे जाणून
त्याने धूतुपणे ‘सुग्रीवाचा र्नोरथ आता पवरपूणु होईल’ असा तकु बाांधून तो आनांवदत िंाला. (सगु ४।१). तो

र्नार्ध्ये म्हणाला, ‘त्या र्हात्म्या सुग्रीवाला राज्यप्राप्ती अवश्य होणार, कारण हा र्हापुरुर्ष काही कायाच्या
उद्देशाने येथे आला आहे .’ रार्लक्ष्र्णार्ध्ये रार् श्रेष्ठ आहे हे त्याने तकाने जाणले होते व दु य्यर्ाशी

वाटाघाट करण्यापेक्षा र्ुख्याशीच बोलणे र्हत्त्वाचे हा पोच ठे वन
ू त्याच्याशी लक्ष्र्ण बोलला होता, तरी तो
रार्ाकडे वळू न त्याच्याशीच बोलू लागला. यात र्ारुतीचा स्वावभर्ान वदसून येतो. याही प्रसांगी रार्ाच्या

आज्ञेने लक्ष्र्णाने सवु हकीगत साांगून सीताशोधासाठी सुग्रीवाच्या साह्याची कशी जरूर आहे व रार् या
कार्ाकवरता सुग्रीवास शरण आला आहे असे डोळ्यात अश्रू आणून दीनवाणीने साांवगतले . हनु र्ानास यार्ुळे
जास्तच स्फुरण आले व तो आपल्या र्ालकाचा र्ोठे पणा व्यक्त करीत, परांतु रार्ालाही चढववण्यासाठी

त्याची स्तुती करीत म्हणाला, ‘अशा प्रकारचे बुविर्ान, वजतेंवद्रय, क्रोध झजकले ले आवण वानरराजाने भेट
घेण्यास योग्य अशाांचे दशुन िंाले ही सुदैवाचीच गोष्ट आहे .’ (सगु ४।२६) नांतर त्याने र्ोठ्या खुबीने

सुग्रीवाला वालीने कसे हाकून वदले हे थोडक्यात साांगून तो म्हणाला, ‘तस्र्ात् तो सूयुपूत्र सुग्रीव सीतेच्या
शोधासांबध
ां ाने आम्हासहवतुर्ान तुर्चे साह्य करील’ (४।२८)

िातुयािे उदाहरि
या वठकाणी हनु र्ानाचे चातुयु फार वरच्या दजाचे दाखववले आहे . वालीच्या वैरार्ुळे सुग्रीवाचा

वनवास व साह्य दे ण्याचे वचन याच्यार्धला दु वा म्हणजे वालीचा वध हा त्याने र्ोठ्या खुबीने सुचववला

आहे . र्ोरकऱ्यासारखे हलक्या दजाचे कार् सुचववताना स्पष्ट शबदात बोलण्याची सुरवात केली जात नाही,

व्यांजनेने ते सुचवावे लागते. हनु र्ानानेही धूतुपणाने तेच केले . लक्ष्र्ण त्याचा हे तू सर्जला व तसे तो
रार्ाजवळ बोलला. नांतर त्या दोघाांस घेऊन हनु र्ान सुग्रीवाकडे गेला. पण त्याने त्याांना एकदर्

सुग्रीवाकडे नेले नाही. तसे करण्याने सुग्रीवाचे र्हत्त्व कर्ी िंाले असते . म्हणून त्याने रार्लक्ष्र्णाला,

ऋष्यर्ूक पवुतावर ठे वन
ू आपण एकटाच र्लय पवुतावर सुग्रीवाकडे गेला. याप्रसांगी त्याने रार्ाचे र्हत्त्व

वणून
ु तो आपल्यासारख्याचे सख्य जोडण्यास योग्य आहे असे साांवगतले व त्याने रार्ाचीं व सुग्रीवाची गाठ
घालू न दे ऊन त्याांचे सख्य अक्ग्नसावक्षक करून वदले . अशा रीताने रार्–सुग्रीव परस्पर वर्त्र िंाले .

सुग्रीवािी कानउघाडिी
वालीचा वध िंाल्यावर त्याची पत्नी तारा फार शोक करू लागली. त्या वेळी वानर सेनापती

हनु र्ान याने वतचे साांत्वन करण्यासाठी भार्षण केले . त्यावरूनही त्याचा शहाणपणा व वक्तृत्व ही वदसून

येतात (पहा सगु २१, श्लोक १ ते १०). त्याचप्रर्ाणे २६ वे सगात सुग्रीवाला राज्यावभर्षेक करण्याची
परवानगी हनु र्ानानेच वर्ळवली आहे . अवभर्षेकानांतर पावसाळ्यात सुग्रीव, रुर्ा व तारा या दोघींबरोबर

आवण इतर तरुण वस्त्रयाांबरोबर ववलास करीत चैनीने रावहला. त्याला रार्ाच्या कार्ाची आठवण रावहली

नाही. पण जबाबदार प्रधानर्ांत्री म्हणून हनु र्ान जागरूक होता. त्याने सुग्रीवास केले ला सुबोध सगु २९,
श्लोक १० ते २८ पयंत आहे . त्यात वर्त्रकायु करण्याववर्षयी परोपरीने साांवगतले आहे . या भार्षणाला
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‘कालाला उवचत’ असे पुढील श्लोकात म्हटले आहे . कालाला उवचत भार्षण शहाण्या व धोरणी र्ाणसालाच
करता येईल. ते ऐकून सुग्रीवाने सवु वानर जर्ववण्यास हु कूर् सोडले .

णहतोपदे शी मंत्री
इकडे पावसाळ्याचे वदवस सांपले तरी सीताशोधाचे (शु िीचे) कार् हाती घेण्याचा उद्योग न

वदसल्यार्ुळे रार्ास सांशय व क्रोध येऊन त्याने सुग्रीवाची कानउघाडणी करण्यास लक्ष्र्णास पाठववले .
लक्ष्र्ण रागानेच आला व त्याने अांगदाला सुग्रीवाकडे पाठववले . अांगदाने सुग्रीवाकडे जाऊन लक्ष्र्ण

क्रोधाववष्ट िंाल्याचे कळववले . लक्ष्र्णाच्या कोपाचे कारण काय हे सुग्रीवाच्या ध्यानी येईना. तो म्हणाला,
‘वर्त्र ववनाकारण क्रुि िंाला आहे . यार्ुळे र्ात्र र्ला भीती उत्पन्न िंाली आहे . यासाठी लक्ष्र्णाच्या कोपाचे

कारण काय हे ववचारपूवुक ठरववण्यास त्याने आपल्या र्ांत्र्याांस साांवगतले . हनु र्ान हा र्ुख्य र्ांत्री होता.
स्वतुःच्या तकाने जाणून त्याने केले ले भार्षण सगु ३२ श्लोक १० ते २२ पयंत वदले आहे . त्याने रार्ाच्या
कोपाची योग्य र्ीर्ाांसा केली असून सुग्रीवाकडू न िंाले ली चूक वनभीडपणे स्पष्ट केली आहे हा क्रोध
घालववण्याचा उपाय ‘हात जोडू न लक्ष्र्णाची कृपा सांपादन करणे’ हा त्याने ठासून साांवगतला आहे व खऱ्या
सेवकाचे कतुव्यही स्पष्टपणें र्ाांडले आहे ‘वहतोपदे शाववर्षयी नेर्ले ल्या र्ांत्र्याांनी जे काही वहत असेल ते

राजाला अवश्य साांवगतले पावहजे आवण म्हणूनच र्ी भय न बाळवगता वनवश्चत भार्षण करीत आहे ’ असे
बजाववले . यावरूनही हनु र्ानाच्या योग्यते ची अटकळ कवरता येते.

बुणद्धमत्तेिी खूि
सीताशोधाकवरता सुग्रीवाने वानराांच्या टोळ्या पूवु, दवक्षण, पवश्चर् व उत्तर या वदशाांस पाठववल्या.

हनु र्ान दवक्षण वदशेस पाठववले ल्या टोळीत होता व वतचे प्रर्ुखत्व अांगदाकडे होते. सवु झवध्य पवुत

हु डकूनही सीतेचा शोध न लागण्याने वनराश होऊन शोधासाठी म्हणून ते स्वयांप्रभेच्या वववरात वशरले . तेथे
वतच्याशी बोलण्याचे कार् हनु र्ानालाच करावे लागले . (सगु ५२) वतच्या कृपेने ते त्या वववराबाहे र
आल्यावर र्ुदतीचा र्झहना टळू न गेला असे पाहू न अांगद वनराश िंाला व परत गेलो असता सुग्रीव आपणास

जीवे र्ारल्यावशवाय राहणार नाही म्हणून येथेच सर्ुद्रवकनारी प्रायोपवेशन करू या असे तो म्हणाला.

त्याला बऱ्याच वानराांनी अनु र्ोदन वदले . यावर ताराने उपसूचना आणली, की र्रण्यापेक्षा स्वयांप्रभेच्या

वववरात जाऊन राहावे. ती जागा सुरवक्षत आहे . आपल्याववरुि सुग्रीवाचे काही चालणार नाही व तेथे पुष्पे,
उदक, भोज्य व पेय पदाथु याांची चांगळ आहे . सवाना हा ववचार पसांत पडला. (सगु ५३) हनुर्ानाला हे

पसांत पडले नाही. तो स्वावर्वनष्ठ होता व अांगदाने येथे स्वतांत्र राज्य करावे हे त्याला इष्ट नव्हते. म्हणून त्या

अांगदाला हनु र्ानाने ताराप्रभृतींपासून वेगळा काढण्याचा उपक्रर् केला. (सगु ५४, श्लो. ५) प्रथर्तुः चार
उपायाांपैकी भेदाची प्रशांसा करण्याकवरता आपल्या भार्षणाच्या जोरावर त्या सवु वानराांना ववचारदृष्ट्या

अांगदापासून फोडले . (श्लोक. ६) आवण याप्रर्ाणे त्या सवांचे र्त अांगदाहू न वभन्न केल्यावर चौथा उपाय जो
दां ड त्याने युक्त अशा नाना प्रकारच्या भीतीजनक वाक्याांनी अांगदाला तो भय उत्पन्न करू लागला. (७) हे

भार्षण ८ ते २२ श्लोकापयंत फार उत्तर् आहे व यावरून हनु र्ानाची बुविर्त्ता. सुग्रीवाववर्षयीची वनष्ठा सवु
बाजू लक्षात घेऊन ववचार करण्याची पात्रता वदसून येते.
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समयज्ता व िातुयु
सांपातीने वदले ल्या र्ावहतीप्रर्ाणे १०० योजन सर्ुद्र उडू न गेल्यावर लां का बेट लागते. हे अांतर

तोडू न परत येण्याचे सार्र्थ्यु हनु र्ानाचे अांगी आहे असे पाहू न त्यालाच पाठववण्यात आले ; हे लक्षात
घेतल्यास शक्तीच्या बाबतीत त्याचा श्रेष्ठपणा वसि होतो. लां केत गेल्यावर त्याने केले ला शोध व त्याची
आत्र्गत भार्षणे त्याच्या वनरीक्षण शक्तीचा पुरावा दे तात. सीता प्रथर् दृष्टीस पडल्यावर ‘ववशाल नेत्राांनी

युक्त असले ल्या या सीतेकरताच र्हाबलाढ्य वालीचा व वीयार्ध्ये रावणाची बरोबरी करणाऱ्या कबांधाचा
वध िंाला ( सुां. १६। ७) आवण जगवद्वख्यात सुग्रीवाला वहच्यार्ुळेच वालीने रवक्षले ले वानराांचे दु लुभ ऐश्वयु

प्राप्त िंाले .’ (११) इत्यादी त्याचे ववचार त्याच्या धोरणी स्वभावाची जाणीव करून दे तात. सीतेचा शोध
लावल्यावर वतला आश्वासन वदल्यावशवाय परत गेल्यास ती कदावचत् प्राणत्याग करील यासाठी वतची भेट
कशी घ्यावी या ववचारात त्याने उलट सुलट केले ल्या कल्पना पाहता त्याची बुिी कुशाग्र होती असे वदसते.

सांस्कृत वाणीने बोलल्यास र्ी रावण आहे असे वतला भासेल. पण आपण रार्गुणकीतुन केल्यास सीता लक्ष

दे ऊन एकेल व र्ग आपली भेट सीता घेईल वगैरे योजना करून त्याने सीतेची भेट घेतली आहे . ही भेट
त्याच्या अपेक्षेप्रर्ाणे सुफल आली. या प्रसांगी हनु र्ानाची भार्षणे कालाला व प्रसांगाला अनु रूप व शहाणपण
दाखवणारी आहे त.

सीतेचा वनरोप घेऊन हनु र्ान वनघाला, तेव्हा त्याचे आत्र्गत ववचार त्याची योग्यता दाखवतात :
काये कमुणि णनवृुत्ते यो बहू न्यणप साधयेत् ।
पू वुकायाणवरोधे न स कायु कतुुमहणत ॥ सिु ४१-५ ॥
नह्येकः साधको हे तुः स्वल्पस्यापीह कमुिः ।
यो ह्यथु बहु धा वेद स समथोऽथुसाधने ॥ ६ ॥

सांिकाम्या नव्हे
‘र्ुख्य कायु पार पडल्यानांतर पवहल्या कायाशी ववरोध न येता जो अनेक काये पार पाडतो तोच

हाती घेतले ले कार् शेवटास नेण्यास सर्थु होतो (५). अल्पस्वल्प जरी कार् असले तरी एकाच उपायाने

पार पडे लच असे नाही; यास्तव अनेक प्रकाराांनी उपाय योजण्याचे ज्याला र्ाहीत असते तोच कायु शेवटास

नेण्यास सर्थु होतो. (६). तस्र्ात् सीतेचा शोध लावणे येवढे च जरी कायु करण्याचा र्ािंा प्रथर् वनश्चय
होता, तरी शत्रूचा व आपला युिप्रसांग प्राप्त िंाला असता आपणार्ध्ये आवण शत्रूर्ध्ये. ववशेर्ष काय आहे हे

खरे खरे सर्जून आल्यानांतर जर र्ी वानरावधपती सुग्रीवाकडे गेलो तर यजर्ानाच्या आज्ञेप्रर्ाणे खरे खरे

कार् र्ी केल्याप्रर्ाणे होईल.’ हनु र्ान हा केवळ साांगकाम्या नव्हता. र्ालकाने साांवगतले ले कार् तर
करावयाचेच, परांतु र्ुख्य हे तूला पोर्षक अशी दु सरी कृत्ये आपल्या जबाबदारीवर पुरी पाडावयाची अशा
झहर्तीचा व आत्र्ववश्वासवान असा तो होता. या कार्ी चाांगलीच बुविर्ता लागते व ती हनु र्ानाचे वठकाणी
भरपूर होती.
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रामािा दू त
बागेचा ववध्वांस केल्याने राक्षसाांबरोबर युिाचा प्रसांग घडवून आणला. अखेर इांद्रवजताने त्याला

पकडू न नेऊन रावणापुढे उभे केले . तू कोण असा प्रश्न िंाल्यावर त्याने ‘वानरराज सुग्रीवाचा र्ी दू त आहे व
तेथूनच र्ी येथे आलो आहे ,’ असे उत्तर वदले (सुां. ४८।६२) वनाच्या ववध्वांसाचे कारण ववचारले असता

साधारणपणे पटे ल असे उत्तर त्याने र्ोठ्या चातुयाने वदले आहे तो म्हणाला, र्ी वानरच, येथे राक्षस
राजाच्या दशुनाकवरता आलो आहे . ते हे दशुन र्ला दु लुभ आहे असे सर्जूत दशुनाकवरता र्ी राक्षस
राजाच्या वनाचा ववध्वांस केला. काही रार्कायाकवरता र्ी तुझ्या सर्ीप आलो आहे . यास्तव अतुल

सार्र्थ्युवान रार्ाचा र्ी दू त आहे असे सर्जून, हे प्रभो, र्ािंे हे वहतकारक भार्षण तू श्रवण कर.’ (सुां ५१,
श्लो. १४ ते १९). पुढील सगातील सुग्रीवाचा वकील म्हणून केले ले भार्षण र्ोठ्या र्ुत्सद्द्यास

शोभण्यासारखे आहे . राजे लोक परस्पराांस बांधू म्हणून अनावदकालापासून म्हणत आले आहे त. या
वठकाणीही भ्राता सुग्रीव असे हनु र्ान म्हणत आहे व त्याचा वनरोप तुझ्या वहताचा असणार असे तो सुचववत
आहे . ५१ व्या सगाच्या ४६ व्या श्लोकान या भार्षणास वाल्र्ीकी

स सौष्ठवोपे तमदीनवाणदनः कपे र्वनशम्याप्रणतमो ऽ णप्रयं विः ॥
‘दीनवाणीचे अवलां बन न कवरता भार्षण करणाऱ्या त्या वानराचे ते सयुक्क्तक परांतु अवप्रय भार्षण’ असे

वर्टणतो. हनु र्ान हा श्रेष्ठ दजाचा वक्ता होता असे वसि होत आहे . हनु र्ानाने लां केत काय काय केले याचा
साराांश सगु ५६ श्लोक २३।२४ यात वदला आहे .

‘राक्षिान्प्रवरान्हत्वा नामणवश्राव्य िालनः ॥
समाश्वास्य ि वैदेहीं दशुणयत्वा परं बलम् ॥ २३ ॥
नािरीमाकुलां कृत्वा वंिाणयत्वा व राविम् ॥
दशुणयत्वा बलं घोरं वैदेहीमणभमाद्यि” ॥ २४ ॥

रामाला सल्ा णदला
‘श्रेष्ठ श्रेष्ठ राक्षसाांचा वध करून, आपले नाव गाजवून, सीतेला आश्वासन दे ऊन, अपवरवर्त सार्र्थ्यु

प्रकट करून, लां कानगरीर्ध्ये दाणादाण उडवून दे वन
ू , रावणाला फसवून, भयकर बल प्रकट करून आवण
सीतेला अवभवांदन करून, (२३।२४) तो आत आला.

अांगद प्रर्ुख वानराकडे परत गेल्यावर ‘दृष्टा दे वी’ इतकेच सांक्षेपाने साांगून हनु र्ानाने आपला ववनय

दाखववला आहे . पुढे वणुन केले ते वतच्या दु ुःखी क्स्थतीचे ! आत्र्श्लाघा वबलकुल केली नाही हे ध्यानात
घेण्यासारखे आहे . तोच प्रकार रार्ाची प्रथर् भेट िंाली व रार्ाने सीता दे वी कोठे आहे व र्ाझ्याववर्षयी वतचे

आचरण कसे आहे ’ असे ववचारले तेव्हा वदले ल्या उत्तरात आहे (सगु ६५) शांभर योजने सर्ुद्र उल्लांघून
लां केस गेलो व तेथे सीता पावहली, इतकेच त्याने प्रथर् साांगून पुढील सवु भार्षण सीतेच्या स्तुवतपर केले

आहे वीर, वक्ता, र्ुत्सद्दी इत्यादी गुण हनु र्ानाचे ठायी असून ववनयसांपन्नतेर्ुळे त्याच्या या अनेक गुणाांस

शोभा आली होती. वानरसेनेचा तळ सर्ुद्राांवर पडल्यावर रावणाबरोबर कुरापत काढू न भाांडण करून
वबभीर्षण रार्ाकडे आला. आकाशातच उभा राहू न आपण आल्याची वदी द्या असे तो ओरडला. सुग्रीवाने
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लक्ष्र्णासर्क्ष रार्ाला ते वतुर्ान कळववले . सुग्रीवाचे र्ते वबभीर्षण आपल्याकडे शत्रुभावाने आला आहे ,
त्याच्यावर तुटून पडू न त्याचा नाश करावा. त्याचे बोलणे ऐकून रार् हनु र्ानावदक इतर वानराांस म्हणाला,
‘तुर्चा सल्ला या कार्ी काय आहे ?’ अांगद, शरभ, जाांबवान र्ैन्द यानी आपले अवभप्राय वदले ; पण ते सवुच

सांवदग्ध होते. अर्ुक क्स्थती आहे अर्ुकच करावे असे कोणी साांगत नाही. तदनांतर शास्त्र–ज्ञानाचा ज्याला

सांस्कार िंाले ला आहे असा र्ांवत्रश्रेष्ठ हनु र्ान अथाने पवरपूणु, र्धुर, वर्त व स्पष्ट असे भार्षण करू लागला.’
(यु. १७।५०) ५१ व ५२ श्लोकाांत त्याने आपला ववनय व्यक्त केला आहे . पण इतराांनी वदले ल्या अवभप्रायावर
त्याला टीका करावी लागली. तो म्हणाला, गुणदोर्षवववेचनासांबध
ां ाने जे सवचवाांनी आपणाला साांवगतले

त्यात र्ला दोर्ष वदसत आहे . कारण अर्ुक एक गोष्ट करावी असा त्याांच्या साांगण्यापासून काही एक वनश्चय

ठरववता येत नाही. (श्लो. ५३) भलत्याच वठकाणी हा वबभीर्षण प्राप्त िंाला आहे असे जाांबवाने म्हटले आहे .
(५६) त्यावर हनु र्ान म्हणतो, की ज्याप्रर्ाणे आपण येथे योग्य वठकाणी व योग्य सर्यी प्राप्त िंाला आहे

त्याप्रर्ाणे तो योग्य वठकाणी व योग्य सर्यीच प्राप्त िंाला आहे . रावणापेक्षा आपण उत्तर् आहात असा
वनश्चय करून आवण उभयताांचे वठकाणी असले ले गुणदोर्ष पाहू न हा आला आहे (५७). रावणाचे वठकाणी
दु ष्टपणा आवण आपले वठकाणी असणारा पराक्रर् दृष्टीस पडल्यानांतर त्याजे जे येथे आगर्न िंाले आहे ते

त्याच्या बुिीला अनु रूपच आहे . (५८) अखेर तो आपला अवभप्राय स्पष्टपणे दे तो. ‘आपला उद्योग पाहू न,
रावण दु वृुत्त आहे असे अवलोकन करून आवण आपल्या हातून वालीचा वध होऊन सुग्रीवाला अवभर्षेक
िंाल्याचे श्रवण करून (६६) राज्याच्या हे तूने हा सर्जून उर्जून येथे आले ला आहे ; आवण असे आहे

म्हणूनच त्याचा सांग्रह करणे र्ला उवचत वदसत आहे (६७) हनु र्ानाचे अनु र्ान वबनचूक असल्याने रार्ास व
इतराांस ते पसांत पडले .

िांिला बातमीदार
रावणवध िंाल्याचे वतुर्ान सीतादे वीस कळववण्याचे कार् रार्ाने हनु र्ानाला साांवगतले ते त्याने

वकती उत्तर् रीतीने केले हे युिकाांडाच्या ११३ व्या सगात आहे . भरद्वाज आश्रर्ी रार् पोचल्यावर व ते थे

त्याचा र्ुक्कार् िंाल्यावर रार् आल्याचे आनांदाचे वतुर्ान भरतास कळववण्याची कार्वगरी हनु र्ानावर पडली
व ती त्याने उत्तर् रीतीने पार पाडली.

येथपयंत केले ल्या वववेचनावरून ‘र्ाकडे ’ असल्याने त्याला फारशी अक्कल नव्हती म्हणजे इतर

र्ाकडाांप्रर्ाणे तो वनबुुि होता असा जो लोकाांचा सर्ज आहे तोही वाल्र्ीकी रार्ायणात वर्टणल्याप्रर्ाणे
चुकीचा आहे . हनु र्ान हा सुवशवक्षत, ववद्वान व चतुर र्ुत्सद्दी होता.

णिरं जीणवत्वािे णनराकरि
हनु र्ान वचरांजीव आहे असा एक सर्ज आहे . वचरांजीव म्हणजे दीघुकाळ वाचणारा. र्ुळीच र्रण

नाही असा र्ात्र नव्हे . याला आधार उत्तराकाडाांत सगु ४० व सगु ९९ याांत वदला आहे .

रार्ाला राज्यावभर्षेक िंाल्यावर त्याने दोन र्वहने सुग्रीवादीस ठे वन
ू घेतले व नांतर त्याांची पाठवणी

केली. त्यावेळी हनु र्ान नम्र होऊन रार्ाला म्हणाला : (उत्तरकाांड सगु ४०, श्लोक १६– १९)
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‘स्ने हो मे परमो राजंस्त्वणय णतष्ठतु णनत्यदा ।
भस्क्ततश्च णनयता वीर भावो नान्यत्र िच्छतु ॥ १६ ॥
यावद्रामथा वीर िणरष्ट्यणत महीतले ।
तावच्छरीरे वत्स्यंणत प्रािा मम न संशयः ॥ १७ ॥
यच्चैतच्चणरतं णदव्यं कथां ते रघुनंदन ।
तन्ममाप्यमरसो नाम श्रावयेयुनुरषुभ ॥ १८ ॥
तच्छटरुत्वांह ततौ वीर तवियामृतं प्रभो ।
उत्कंठा ता हणरष्ट्याणम मे घले खाणमवाणनलः” ॥ १९ ॥
अथु : ‘हे राजा, तुिंे वठकाणी सवुदा र्ािंे पराकष्ठेचे प्रेर् असो; भक्ती अचल राहो आवण र्ाझ्या

र्नाचा कल तुझ्यावशवाय दु सरीकडे न जावो. (१६) हे वीरा जोपयंत भूतलावर रार्कथा सुरू राहील
तोपयंत र्ाझ्या शरीरार्ध्ये प्राण राहतील; या ववर्षयी सांशय नसावा. (१७) हे रघु नांदना, पुरुर्षश्रेष्ठा, हे तुिंे

कथारूप वदव्य चवरत्र र्ला अप्सरा कथन करोत (१८) म्हणजे हे वीर प्रभो, वायु ज्याप्रर्ाणे र्े घपांक्ती हरण
करून नेतो त्याप्रर्ाणे र्ी तुिंे चवरतार्ृत श्रवण करून तुझ्या दशुनासांबध
ां ाची आपली इच्छा पूणु करून
घेईन.’

रार् झसहासनावरून उठला आवण त्याला प्रेर्ाने भेटून म्हणाला,
‘एवमे वत्कणपश्रेष्ठ भणवता नात्र संशयः ।
िणरष्ट्यणत कथा यावदे षा लोके ि माणमका ॥ २१ ॥
तावत्तै भणवता कीर्वतः शरीरे प्यसवस्तथा।
लोकाणह यांवत्स्थास्यस्न्त तावत्स्थास्यणत मे कथा’ ॥ २२ ॥
अथु :– ‘हे वानरश्रेष्ठ, या तुझ्या म्हणण्याप्रर्ाणे होईल यात सांशय नाही. ही र्ािंी कथा जोपयंत

जगतार्ध्ये राहील, (२१) तोपयंत कीवतसहवतुर्ान तुझ्या शरीराचे वठकाणी प्राण राहतील, आवण जोपयंत
त्रैलोक्य राहील तोपयंत र्ाझ्या कथा राहतील.’ (२२) यानांतर रार्ाने त्याचे आभार र्ावनले व आपल्या
गळ्यातील हार काढू न तो त्याच्या गळ्यात घातला. ते सवुही आपल्या घरी वनघून गेले; असे ३० श्लोकात
आहे यावरून हनु र्ानही गेला हे उघड आहे .

णबभीषिाला आशीवाद
रार्ाच्या वनयाणसर्यी त्याने सवांस बोलाववले . त्यात सुग्रीव, वबभीर्षणही आले . सुग्रीवाला रार्ाने

बरोबर घेतले . त्यावेळी वबभीर्षणाला रार् म्हणाला,

‘यावत्प्रजा धणरष्ट्यस्न्त तावत्वं वै णबभीषि ॥
राक्षसेंद्र महावीयु लं कास्थः स्वं धणरष्ट्यणस ॥ २५ ॥
यावच्चंद्रश्वसूयुश्च यावणत्तष्ठणत मे णदनी ॥
यावच्च मत्कथा लोके तावद्राज्यं तवास्स्त्वह ॥ २६ ॥
शाणसतस्त्वं सणखत्वेन कायु ते मम शासनम् ॥
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प्रजाः संरक्ष्य धमे ि नोत्तरं वक्ततुमहुणस’ ॥ २७ ॥
अथु : ‘हे वबभीर्षणा, हे र्हावीयुवान् राक्षसावधपते , जोपयंत भूतलावर प्रजा आहे तोपयंत लां केर्ध्ये

राहू न तू आपला दे ह धारण कर. (२५) सूयु, चांद्र, व पृर्थ्वी ही जोपयंत आहे त तोपयंत येथे तुिंे राज्य असो.
(२६) वर्त्रत्वाने र्ी तुला आज्ञा केली आहे . व तू र्ाझ्या आज्ञेप्रर्ाणे वागणे आवश्यक आहे . तू धर्ाने प्रजेचे
रक्षण कर. यावर काही एक उत्तर करू नकोस.’

तमे वमुक्तत्वा काकुत्स्थो हनूमंतं तथा ब्रवीत् ।
‘जीणवते कृतबुणिस्त्वं मा प्रणतज्ां णवलोपय ॥
मत्कथाः प्रिणरष्ट्यणत यावस्ल्ोके हरीश्वरा ।
तावद्रमस्व सुप्रोतो मिाक्तयमनु पालयन् ’॥ ३१ ॥
अथु : याप्रर्ाणे वबभीर्षणाला साांवगतल्यानांतर रार् हनु र्ानाला म्हणाला ‘वजवांत रहाण्याववर्षयी तू

वनश्चय केला आहे स. यास्तव तू आपली प्रवतज्ञा वनष्फळ करू नकोस. (३०) जोपयंत जगतार्ध्ये र्ाझ्या

कथा प्रचवलत राहातील, तोपयंत र्ाझ्या आज्ञेचे पवरपालन करून तू सुप्रसन्नर्नाने भूतलावर स्वस्थ रहा.’
(३१) या प्रर्ाणे र्हात्र्ा रार्ाने हनु र्ानाला साांवगतले असता त्याला र्ोठा हर्षु िंाला आवण तो म्हणाला

(३२) जोपयंत जगतार्ध्यें तुिंी कथा प्रचवलत राहील तोपयंत तुझ्या आज्ञेचे पवरपालन करून र्ी भूतलावर
राहीन, (३३). नांतर

जांबवन्तं तथोक्तता तु वृद्धमब्रह्मसुतं ।
तथा मैन्दं ि णिणवदं िैव पंि जांबवतासह ॥ ३७ ॥
यावत्कणलश्च सप्राप्तस्तावज्जीत सवुदा ॥ ३५ ॥

हा शाप की वर?
अथु : नांतर वृिब्रह्मपुत्र जाांबवान, र्ैंद व वद्वववद याांनाही रार्ाने तसेच साांवगतले आवण जाांबवान,

हनु र्ान, वबभीर्षण, वद्वववद व र्ैंद या पाचाांना तो म्हणाला, ‘जोपयंत कवलयुग आहे तोपयंत तुम्ही वजवांत
रहा. (३५) ‘यावत्कवलश्चसांप्रातुः’ याचे भार्षाांतर शास्त्रीबुवाांनी ‘जोपयंत कवलयुग आहे , तोपयंत’ असे केले

आहे ते बरोबर वदसत नाही. कवलयुग लागेपयंत असे पावहजे. तसे म्हटल्यास या पाचही वचरांजीवाांची

आयुर्यादा द्वापारयुगाचे अांती खलास िंाली व ते आता हयात नाहीत असे होते. फार तर कवलयुगाचा

आरांभ िंाल्यावर तरी त्याांनी दे ह सोडला असला पावहजे. वबभीर्षण व हनु र्ान वचरांजीव आहे त असा सर्ज

आहे . पण जाांबवान, वद्वववद, र्ैंद याांच्या वचरांजीववत्वाची जाणीव वकतीकाांना आहे ? वचरांजीवपणाच्या या
वनव्वळ गप्पा आहे त. त्याांच्यावर ववश्वास ठे वण्याचे कार् भोळ्याभाबड्याांनी करावे. अशाप्रकारचे वचरांजीववत्व

हा एक शाप होय दीघायु असावे, पण र्यादे बाहे रचे आयुष्य म्हणजे दु ुःखपरांपराच. वबभीर्षण हा भ्रातृद्रोही व
नीच र्नोवृत्तीचा म्हणून त्याची दु ष्कीती कायर् रहावी या हे तूने त्याला रार्ाने वचरांजीववत्व वदले , म्हणजे
त्याच्या दु ष्कृत्याची कायर्ची जावहरात केली असे वाटू लागते .

र्ारुतीचा पराक्रर्, बुविर्त्ता ही ववशेर्ष सरस असल्याने रार्कथा लोकाांत आहे तोपयंत र्ारुतीचे

कीतीशरीरही कायर्च रहाणार, या हे तूने ‘वचरांजीव हो’ असे साांगणे ववचाराला पटे ल. र्त्यु दे हाने जगणे
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शक्य नाही व ते इष्टही नाही. तसा कोणी जगल्यास तो आपण दु ुःखी राहू न इतराांसही दु ुःखीच करे ल.
सनातन्याांच्या र्ताप्रर्ाणे आर्च्या धर्ाचे न बदलणारे म्हणून वचरांजीव स्वरूप आज सवु झहदूां च्या अवनतास

व दु खाुःस कारण िंाले आहे . दे शकालवतुर्ानाप्रर्ाणे त्यात सुधारणा होईल तरच आम्ही झहदू सुखी होऊ व
प्रगतीस जाऊ.

ब्रह्मियािे थोतांड
हनु र्ान हा ब्रह्मचारी होता म्हणजे तो स्त्रीसुखपराङर्ुख होता असा एक सर्ज आहे .
संन्यासी आणि ब्रह्मिारी । तरी उभयता नै णष्ठक ब्रह्मिारी ।
अष्ठमैथुनांिी परी । वजंनी ब्रह्मियािारी असावें ॥
–(रं िनाथ योिवाणसष्ठ, र्नोलय प्रकरण, ओवी ४७३.)
संदशुनं स्पशुनं केणलः कीतुनं िुह्यभाषिम् ।
संकल्पोध्यवसायश्च णक्रयाणन वृणत्तरे व ि ॥
एतन्मैथुनमष्ांिं प्रवदस्न्त मनीणषिः ।
णवपरीतं ब्रह्मियु एतद्दे वाष्लक्षमिम् ॥
असा हा ब्रह्मचारी शबदाचा रूढ अथु आहे . पण या शबदाचा यौवगक अथुही चाांगला आहे ; व तो शबद

चार आश्रर्ाच्या यादीत येतो. अर्रकोशाचा टीकाकार या शबदाचा ववग्रह असा दे त आहे .
ब्रह्म वेदः । तदध्यनाथं
व्रतमणप ब्रह्म । तच्चरतीणत िींणतः ।

ब्रह्म म्हणजे वैद. त्याच्या अध्ययनाचे व्रत हाही ब्रह्मशबदाला अथु आला ते व्रत आचरतो म्हणून इन्

प्रत्यय लागून ब्रह्मचावरन् हे पद वसि होते. त्याचे प्रथर्े चे एकवचन ब्रह्मचारी या शबदाचा हा र्ुख्य अथु आहे .

ववद्या वशकणाराने आपले सवु लक्ष्य ती सांपादन करण्याकडे लाववले पावहजे स्त्रीसर्ागर्ाकडे त्याचे वचत्त
जाऊ नये म्हणून ब्रह्मचारी आश्रर्ात स्त्री त्याग हे र्हत्वाचे अांग ठरले ; यासाठी
कमुिा मनसा वािा सवावस्थासु सवुदा ।
सवुत्र मैथुनत्यािो ब्रह्मियु तदु च्यते ॥
असा ब्रह्मचारी शबदाचा रूढ अथु िंाला. आज रोजी ववद्यासांपादन करणारा असो नसो, तो

वववावहत नसेल तर त्याला ब्रह्मचारी म्हटले जाते. ववद्या वशकणाराला ब्रह्मचारी म्हणत नाहीत. आयुसर्ाजी
र्ात्र ववद्यार्थ्यास ब्रह्मचारी म्हणतात.

हनु र्ान र्ारुती हा ब्रह्मचारी होता हे खरे ; पण तो ज्ञानसांपादन करणारा ववद्याथी या अथाने

ब्रह्मचारी होता स्त्रीववर्षयपराङर्ुख या अथाने नव्हता असे रार्ायणावरून वदसते . रार्ाची व त्याची प्रथर् भेट
िंाली त्यावेळी त्याच्याशी िंाले ल्या सांभार्षणावरून तीन वेद व व्याकरण याांचे अध्ययन याने केले असले

पावहजे असे रार् म्हणतो. त्याचप्रर्ाणे त्याची ववद्वत्ता पुष्कळच वठकाणी वदसून येत आहे . त्याचे बोलणे
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तकुशु ि व भार्षा प्रौढ असते . चाांगल्या ववद्वानावशवाय इतराांना हे शक्य नाही. वानराांर्ध्ये याच्या तोडीचा

ज्ञानी कोणी नसल्याने ज्ञानसांपादन करणारा या अथी ब्रह्मचारी हे ववशेर्षण त्याांच्या लोकाांत प्रवसि असावे.

र्ारुतीच्या ववद्वत्तेवरून हा तकु करण्यात आले ला आहे . र्ारुतीच्या घरी वस्त्रया होत्या त्यावरून तो
स्त्रीपराङ्र्ुख नव्हता हे ही वदसून येते पहा, वकक्ष्कांधा काांड सगु ३३. लक्ष्र्णाला वकक्ष्कांधेत राजर्ागाने नेले
तेथे कोणकोणाची घरे होती ते श्लोक ९– १०–११ यात वदले आहे . अांगद, र्ैंद, वद्वववथ, गवय, गवाक्ष,

गज, शरभ, ववद्युन्र्ावल, सांपाती, सूयाक्ष, हनु र्ान, वीरबाहु , सुबाहु , नल, कुर्ुद, सुर्षेण, तार, जाांबवान,
दवधवक्त्र, नील, सुपाटल, सुनेत्र, ‘याही र्हात्म्या वानरश्रेष्ठाांची र्ोठी र्जबूत व उत्कृष्ट घरे राजर्ागार्ध्ये
लक्ष्र्णाने अवलोकन केली.’ (१२)

या घराांचे वणुन पुढीलप्रर्ाणे आहे ुः
पांडुराभ्र प्रकाशाणन िंध माल्ययुताणन ि ।
प्रभूत धनधान्याणन िीरत्ने ः शोणभताणन ि ॥ १३ ॥
ही गृहे श्वेतवणु अभ्राप्रर्ाणे प्रकाशणारी असून सुगांधी द्रव्याांनी व पुष्पाांनी भरले ली होती आवण

त्याचप्रर्ाणे ववपुल धनधान्याांनी ती सांपन्न असून सवोत्कृष्ट िंाले ली होती. इतराांबरोबर हनु र्ानाचाही वाडा
त्या राजरस्त्यावर होता व त्यातही सवु चैनीच्या व सुखभोगाच्या वस्तू होत्या. सुगांधी द्रव्य व पुष्पें, धनधान्य

ही सवु ऐर्षआरार् भोगण्याची साधने आहे त व याांचा कळस सुांदर वस्त्रया होत. त्याही प्रत्येक घरात बहु त

होत्या, तशा र्ारुतीच्याही घरी असल्या पावहजेत; तशा नव्हत्या व र्ारुती हा स्त्रीसांग वज्यु करणारा होता

असे साांगण्याचा वाल्र्ीकीचा उद्देश असता तर त्याने वरील यादीत हनु र्ानाने नाव गाळले असते झकवा तो
एकच या सवांना अपवाद होता असे स्पष्टपणे साांवगतले असते . बरे , हनु र्ान हा सुग्रीवाचा अर्ात्य होता.

ज्याला बायका व र्ुले नाहीत असा सुखपराङ्र्ुख सडा फर्टटग सुग्रीवाची सेवा करीत राहणेही सांभवनीय
नाही. वगैरे वरून पाहता र्ारुती इतराांसारखाच आपल्या बायका घेऊन र्ोठ्या इतर्ार्ाने राहाणारा असा

दरबारी र्ाणूस असला पावहजे असे वदसते. सीताशु िीसाठी हनु र्ान लां केत गेला व सीतेला शोधण्यासाठी
त्या रात्रीच सवु घरे धुांडावी लागली तेव्हा,

िीिां मदनणवद्धानां णदणविाप्सरसाणमव ।
शु श्राव कांिीणननदं नूपुरािांि णनस्वनम्
(सुांदरकाांड स. ४, श्लोक ११)
अथु : स्वगातील अप्सराच की काय, अशा वदसत असले ल्या व र्दनाने व्याकूळ िंाले ल्या.

वस्त्रयाांच्या तोरड्याांचा व कर्रपट्याांचा शबद त्याच्या कानाांवर येऊ लागला. (११). हे सवु ववलासाचे प्रकार

र्ारुतीला सर्जले असे वदसते. तो खरोखरच स्त्रीववर्षयपराङ्र्ुख असता तर ते त्यास सर्जणे शक्य नव्हते.
रावणाच्या अांतुःपुरात गेल्यावर रावण, ‘र्द्यपान करून व सुरतवक्रडा करून पडला होता, अशाप्रकारे

र्हाकवप हनु र्ानाने त्याला अवलोकन केले .’ (सुां. १०। ११) सुरतक्रीडे चा अनु भव असणारालाच ही क्स्थती

ओळखता येईल. (सगु ११. श्लो. ७।८) त्यात िंोपेर्ध्ये एकर्े कींच्या सौंदयासांबध
ां ाने बोलत असून योग्य
रीतीने गायनाचा अथु बोलू न दाखववणाऱ्या, स्थल व काल याांना अनु रूप असे योग्य भार्षण

करणाऱ्या,उत्कृष्ट रीतीने सुरतक्रीडा करणाऱ्या, आवण अलां काराांनी भूवर्षत िंाले ल्या हजार वस्त्रया त्या
पानभूर्ीवर असल्याचे त्या वानरसेनावधपती हनु र्ानाने अवलोकन केले . वनजले ल्या वस्त्रयाांत उत्कृष्ट रीतीने
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सुरतक्रीडा करणाऱ्या वनवडू न काढण्याचे कार् नैवष्ठक ब्रह्मचाऱ्याला कसे होणार? त्यासाठी अनु भववकच
इसर् पावहजे. त्या बाबतीत जास्त ववस्तार करण्याची जरूर नाही युिकाांडातील एकच प्रसांग दे ऊन हा र्ुद्दा
सांपववतो.

युिकाांड (सगु १२८) यात भरद्वाजाश्रर्ात रार्ाने र्ुक्कार् केल्यावर त्याच्या आगर्नाची वाता

साांगण्यास हनु र्ानाला भरताकडे पाठववले . तेथे जाऊन त्याने ती शु भवाता भरतास साांवगतली. थोडा वेळ
त्यास काही सुचेनासे िंाले , त्याने र्ारुतीला आझलगन वदले व तो म्हणाला,

णप्रयाख्यानस्य ते सौम्य ददाणम ब्रुवतः णप्रयम् ॥ ४४ ॥
िवां शतसहस्रं ि ग्रामािां ि शतं परम्
सुकुंडला : शु भािारा भाया : कन्यास्तु षोडश ॥ ४५ ॥
हे मविा : सुनासोरु : शणशसौम्याननाः णियः
सवाभरिसंपन्नाः संपन्नाः कुलजाणतणभः ॥ ४६ ॥
अथु : हे सौम्य वप्रयवृत्ताांत कथन करणाऱ्या तुला र्ी काय बरे वप्रय वस्तू अपुण करू? (४४) एक

लक्ष गाई, शांभर उत्कृष्ट गावे आवण कुांडले व सवु भूर्षणे याांनी युक्त असले ल्या, कुलीन जावतवांत व शु भ
आचरण, उत्कृष्ट नावसका व र्ाड्या, चांद्राप्रर्ाणे सौम्य र्ुख व सुवणुतुल्य कांठ याांनी सांपन्न असले ल्या सोळा

कन्या भाया म्हणून र्ी तुला अपुण करतो. (४५।४६) ही दे णगी नाकारली नसल्याने ती स्वीकारली असलींच

पावहजे. याप्रर्ाणे र्ारुतीच्या जनानखान्यात एकदर् सोळा भायांची भर पडली हनु र्ान बलवान होता व
र्ोठा वीर होता, पण स्त्रीववर्षयपराङ्र्ुखता त्याचे वठकाणी नव्हती व त्याचे बल ववर्षयपराङ्र्ुखतेवर
अवलां बून नव्हते. ब्रह्मचयाच्या पालनाने अचाट सार्र्थ्यु येते या सर्जुतीस आधार नाही.

आज हनु र्ानाववर्षयी भाववक लोकाांचे सर्ज काय आहे त व ते कसे खोटे आहे त हे दाखववण्याचा

प्रयत्न केला आहे . तो रार्ाचा एकवनष्ठ सेवक होता ही सर्जूत अगदी खोटी आहे . तो अव्वलपासून

अखेरपयंत सुग्रीवाचा नोकर. सुग्रीवाने साांवगतल्यावरून तो रार्ाचे कार्वगरीवर गेला व ती त्याने उत्तर्
प्रकारे पार पाडली.

तो शेपटीवाला र्ाकड अशी दु सरी सर्जूत आहे व त्यार्ुळे तो वनबुुिे असावा असेही सर्जले जाते.

हे दोन्हीही सर्ज चुकीचे आहे त. तो र्नु ष्यच होता व तो ववद्वान बहु श्रुत आवण चाणाक्ष होता. तो वचरांजीव

आहे . म्हणजे आजही हयात आहे अशी सर्जूत आहे तीही ववचारास न पटणारी आहे . ही कथा
उत्तरकाांडातील आहे व उत्तरकाांड प्रवक्षप्त आहे . तसे न र्ानले तरी र्ाणसाांचे आयुष्य र्यावदत आहे .

तो ब्रह्मचारी म्हणजे स्त्रीववर्षयपराङ्र्ुख होता हा सर्जही रार्ायणात जे थोडे उल्लेख सापडले

त्यावरून खोटा ठरतो. त्याला पूवीच बायका होत्या व भरताने त्यात सोळाांची भर घातली.

हनु र्ान ही रार्ायणातील एक श्रेष्ठ दजाची ववभूती आहे . सुग्रीवाची सेवा पत्करल्यावर त्याच्या

पडत्या काळीही बायकाांची आशा सोडू न तो सुग्रीवाबरोबर अरण्यात गेला व त्याने र्ालकाबरोबर कष्ट

सोसले . र्ोठ्या धूतुपणाने रार् व सुग्रीव याांचा स्नेह जुळवून आणून वालीचा घात रार्ाकडू न करववला व

सुग्रीवास राज्यप्राप्ती करून वदली. सुग्रीवाबरोबर लां केवर हल्ला चढवून र्ोठा पराक्रर् केला युिात त्याचा

अनु क्रमणिका

पवहला नांबर असे तसा र्सलतीच्या कार्ीही त्याचा र्ुत्सद्दीपणा अव्वल दजाचा असे. याप्रर्ाणे वाल्र्ीकी
रार्ायणाप्रर्ाणे हनु र्ान हा एक श्रेष्ठ पुरुर्ष आहे . पण त्याच्यावर दे वत्वाचा आरोप करून त्यावर ते लशेंदराचे
चोपडण घातल्यार्ुळे त्याच्या थोर गुणाांची आम्हास ववस्र्ृती िंाली आहे .

र्हाराष्र शारदा वडसेंबर – जानेवरी १९३५–३६

अनु क्रमणिका

९ रामायिातील आिखी काही स्थळे
शृ ंिबेरपू र : ही गुह नार्क वनर्षादावधपतीची राजधानी. अयोध्येहून रार् दु पारी वनघाला असे धरले

तर तो सांध्याकाळी तर्सेवर पोचला व दु सरे वदवशी शृग
ां बेरपुरास गेला असे वलवहले आहे आजच्या

अयोध्येहून अांतर फार तर ६० र्ैल होईल. र्ग शरयू हीच गोग्रा र्ानावी लागते. वतचा गांगेशी िंाले ला सांगर्

पाटणा शहरापासून फारसा दू र नाही. म्हणजे आज जी अयोध्या दाखववली जाते तेथून शृग
ां बेरपुराचे अांतर
जास्त पडते . याबद्दलचे ववचार पूवीच वदले आहे त. त्यावरून अयोध्येप्रर्ाणेच शृवां गबेरपूर हे ही गाव
आयावतातील नसावे असे वाटू लागते . सांस्कृत भार्षेच्या साहाय्याने नावाचा अथु केल्यास कसा अनथु होतो

हे दाखववले आहे . कुबेर शबदाचाही सांस्कृतावभर्ान्याांनीं ओढू नताणून भलताच अथु केला आहे . हा कुबेर

यक्षाांचा राजा असून शांकराचा वर्त्र आहे व हा फार कुरूप आहे . याला तीन पाय, एक डोळा, आठ हात
आहे त असे पुराणात वणुन आहे . कुरूप दे वाांची आम्हाला र्ोठी हौस!

इवजप्त, पाले स्ताईन, अरबस्तान, वगैरेकडील भार्षाांना सेवर्वटक भार्षा म्हणतात. आयु भार्षा याहू न

अगदी वभन्न आहे त. म्हणजे भार्षाांची दोन र्ोठी कुले आहे त. एक आयु व दु सरें सेवर्वटक. ग्रीक, लावटन,
सांस्कृत, फारशी, िंेंद वगैरे आयुकुली भार्षा. अरबी, यहु दी, पुराण ईवजप्तची या सेवर्वटक कुलातील. या

सेवर्वटक भार्षाांत कबीर या शबदाचा अथु थोर असा आहे . पुराण वर्सरात कबीरी नावाचे दे व होते व त्याांचा

दजा इतर दे वाांपेक्षा कधी कधी खालचा सर्जत. पता, सेकरी, ओवसरी असे तीन कबीरी र्ानीत झकवा तीन
नावे एकाचीच र्ानीत. वफवनवशयन लोक कबीरी आठ आहे त असे र्ानीत

आर्चा कुबेर हा यक्षाांचा राजा. यक्ष हे दे वयोनीचे पण जरा कर्ी दजाचे. यावरून कुबेर हा

इवजप्तच्या कबीरीचे झहदी रूप वदसत आहे .

श्रृांवगबेर हे सांस्कृतरूप आहे . इवजप्तचे रूप सेरेन + कबीर असे होते . या कबीराचे दे ऊळ र्े वफस

म्हणजे अजादोर्ध्ये होते. जवळच तेल्–एल्–कबीर या नावाचा पवुतही आहे .

पाले स्ताईन दे शाच्या दवक्षणेस कबीरी या नावाचे लोक राहात. ते लु टारू, दरवडे खोर सर्जले

जात. रार्ायणातही श्रृांगबेरपुरचा राजा वनर्षादाांचा अवधपती आहे . वनर्षाद ही एक गुन्हे गार, दरवडे

घालणारी जात सर्जली जाई. याप्रर्ाणे ववचार कवरता वनर्षाद व त्याांचे हशर श्रृांगबेरपूर ही दोन्ही इवजप्त
दे शातील. लु टारी कबीरींचा उल्लेख सांस्कृत भार्षेत वनर्षाद या शबदाने केला आहे असे वदसत आहे . याप्रर्ाणे

अयोध्या व श्रृांगबेरपूर दोनही वठकाणे आयावतांतील नाहीत. वाल्र्ीकी रार्ायणात वदले ल्या वणुनावरून ती
परदे शीच असावीत. इांवजप्तच्या पुराण इवतहासावरून ती दोन्ही इवजप्तातली असावी असे अनु र्ान होते.

णित्रकूट : आज प्रयागपासून ७५ र्ैलाांवर एक साधारणशी टे कडी दाखवतात व हा रार्ाचा वचत्रकूट

म्हणतात. रार्ायणात हे अांतर २०।२५ र्ैलच आहे असे साांवगतले आहे .

वचत्रकूट यात दोन पदे आहे त वचत्र व कूट. वचत्र याचा अथु १. चकचकीत २. वचत्रवववचत्र रांगाचा

कूट म्हणजे ढीग झकवा वशखर. पवुतासांबध
ां ी बोलावयाचे असल्यास वचत्रां कूटां यस्य सुः, ज्याचे वशखर
वचत्रवववचत्र झकवा चकचकीत आहे तो साधारणसा डोंगर असल्यास ज्याचा ढीग चकचकीत आहे तो. असा

पवुत झकवा डोंगर प्रयागाजवळ नाही. पण वर्सरातील र्ेंवफस म्हणजे अजादोंजवळ नदीच्या पलीकडील

अनु क्रमणिका

तीरावर पाांढऱ्या सांगर्र्ुरच्या खाणी आहे त व त्या सूयाच्या उन्हात फार चकचकीत वदसतात. याला तुरा
पवुत म्हणतात याला सर्ाांतर असा उत्तरे च्या अांगास दो वशरी म्हणजे रक्तपवुत आहे यालाही वचत्रकूट

म्हणता येईल. असे वचत्रकूट या प्राांतात आणखीही आहे त. एकूण, वचत्रकूट इकडचा नसून इवजप्तचा
असावा.

नं णदग्राम : झहदु स्थानातील अयोध्येजवळ नांदीचे दे ऊळे असल्याचा दाखला वर्ळत नाही. दवक्षण

झहदु स्थानात अशी नांदीची दे वळे आहे त. पण ती अयोध्येपासून फार दू र. वर्सरचा जुना इवतहास या बाबीत

चाांगला प्रकाश पाडतो. ते थे ऑवसवरस या नावाचा दे व होता. आर्चा वशव झकवा शांकर व ऑवसवरस एकच
या दे वाला सोडले ले बैल असत. त्याांस ऑवसवरसचे अवतार सर्जत ते त्याांच्याकवरता र्ुद्दार् बाांधले ल्या

दे वळात राहात. ते र्े ल्यावर त्याांच्या प्रेतात र्साला भरून त्याांची र्र्ी करून त्या र्र्ी एका भुयारात ठे वल्या

जात. स्त्राबो नावाच्या ग्रीक इवतहासकाराने या दे वळाचे वणुन प्राचीन काली केले आहे त्याप्रर्ाणे शोध

कवरता सन १८५० साली र्ावरएट याला हे एवपसचे दे ऊळ व नांदींची र्र्ी ठे वण्याची जागा ही दोन्ही
सापडली. ही र्र्ी ठे वण्याची जागा र्ेंवफसजवळच्या सक्कारा या गावी होती. ते थे जवर्नीखाली खडकात
ले णी कोरून त्यात या बैलाांच्या र्र्ी ठे वीत. रार्ायणातील नांवदग्रार् हे सक्कारा गाव असावे. एवपस ब बसव

हे शबद एकच आहे त. बसव हा शबद द्रववड भार्षेत नांदीचा वाचक आहे . वचत्रकूट, नांवदग्रार् ही दोन्हीही
आयावतीय नव्हत. ती इवजक्प्शन असावी असा पुरावा वर्ळतो.

दं डका–दं डकारण्य
दं डक : एक इक्ष्वाकुपुत्र हा लहानपणापासून र्ूढ व उन्र्त्त असे. हा झवध्याद्री व शैवल या

पवुताांर्धील प्रदे शाचा राजा. याने एकदा आपल्या भृगुकुलोत्पन्न गुरुकन्येवर बलात्कार केल्यार्ुळे गुरूच्या
शापाने याचा नाश िंाला व तो दे श अरण्यप्राय िंाला म्हणून त्यास दण्डकारण्य असे नाव पडले . दां डकाला

वशक्षा करण्यासाठी म्हणून या प्रदे शावर वचखलाचा पाऊस पडला व त्याखाली सवु दडपून गेले. याचा अथु
हा वचखलाचा प्रदे श असावा. गांगेच्या र्ुखाजवळ असा प्रदे श आहे . पण रार्ायणात साांवगतले ली दण्डका

तेथे नव्हती. ती वचत्रकूट पवुताजवळ होती. वचत्रकूट पवुत तर प्रयागजवळ नाही. तो इवजप्तर्धील तुरा
झकवा दोवशरीपवुत धरल्यास तेथे वचखलाचे प्रदे श नाईल नदीच्या र्ुखाजवळचे आहे त व त्याला हे दां डकेचे

वणुन पूणुपणे लागू पडते . या प्रदे शाला दे न्दे रा म्हणजे दहातायरा असे म्हणत. याजवळच िंोआनतावनस
गाव होते. जनस्थान हे त्याचे सांस्कृतीकरण आहे . येथे खर व त्याची फौज असे. रार्ाने वतचा नाश केला.

पांपा व वकक्ष्कांधा याांचा ववचार वाली कोण होता याचा तपास करताना करणे बरे . पांपा एक सरोवर

होते व एकदा ती नदी होती असेही आढळते व वकक्ष्कांधा ही नगरी होती ती अर्ुकच असे साांगणे कठीण
आहे .

लं का : रार्ाचा र्ुख्य शत्रू रावण व त्याची राजधानी लां का. हे बेट आजचे वसलोन नव्हे . कारण

रार्ायणात वदले ले लां केचे वणुन झसहलद्वीपाशी र्ुळीच जुळत नाही. रार्े श्वरापासून ते शांभर योजन नाही. ते

र्ोठ्या उां च डोंगरावर वसले ले नाही. आयु लोकाना र्ाहीत असले ल्या या लां का बेटाचा उल्लेख

ज्योवतर्षशास्त्रात येतो. हे शहर ववर्षुववृत्तावर अवांतीच्या थेट दवक्षणेस होते. पवहला र्े वरवडयन (अक्षाांश) या
दोन स्थळाांतून जात असे. वसलोन बेट ववर्षुववृत्तावर नाही व अवांतीच्या थेट दवक्षणेसही नाही. यार्ुळे त्या
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वेटास लां का हे नावच योग्य नाही. वास्वववक पहाता अशोकाचा पुत्र वसलोनला जाण्यापूवी आयांना
वसलोनची ववशेर्षशी र्ावहती नव्हती. लां का याचा अथु कोणतेही बेट असा घ्यावा लागेल.

रार्ाची लां केवरची स्वारी फार थोड्या र्ुदतीची आहे व म्हणून ती फार दू रची असणे शक्य नाही या

र्ुद्याचा जरा बारकाईने ववचार करू.
वावलवध श्रावणात िंाांला.

पू वोऽयं वार्वषको मास. श्राविः सणललािमः ।
प्रवृत्ता सौम्यभ्य ित्वारी मासा वार्वषकसंणज्ताः ॥
कार्वतके समनु प्राप्ते त्वं राविवधे यतः ॥

(वक. काां. सगु २६ श्लोक १४)

वषाः समयकालं तु प्रणतज्ाय हरीश्वरः ।

(वक. काां. स. २६। १७)

व्यतीतांश्चतुरो मासास्न्वहरन्नावबुध्यते ॥
(वक. काां. ३०।७८)
र्ागुशीर्षात सीतेचा शोध करण्यासाठी हनु र्ानादी वानराांस पाठववले व त्याांस एक र्वहन्याची र्ुदत

वदली होती व ती र्ुदत पुरी होत आली म्हणून वानर प्रायोपवेशनास बसले होते. त्या सुर्ारास हनु र्ान

लां केत गेला तेव्हा सीताहरणास दहा र्वहने िंाले होते. म्हणजे र्ाघअखेरीस झकवा फाल्गुनच्या सुरवातीस
सीतेला रावणाने नेले होतें. यापुढील दोनच र्वहन्याांत रार् वकक्ष्कांधेहून वनघाला व सर्ुद्रावर जाऊन तेथे

शतयोजन सेतू त्याने बाांधला व लां केस जाऊन रावणाबरोबर युि करून त्याने रावणवध केला, अशी

रार्ायणकथा आहे . आज दाखववत असले ली वकक्ष्कांधा जर खरी असेल आवण वसलोन बेट हीच जर लां का
असेल तर वकक्ष्कांधेहून सर्ुद्रापयंत जाण्यास व पूल बाांधण्यास दोन र्वहने आजच्या कालीही पुरावयाचे

नाहीत. र्ग तेव्हा प्रवाससाधने अनु कूल नसता ही हकीगत घडली हे ववश्वास ठे वण्यासारखे वबलकूल
नाही.

याप्रर्ाणे ववचार करता नारदाने साांवगतले ल्या छोट्या रार्ायणात वदले ली गावाांची नावे व त्याांची

वणुने झहदु स्थानातील नव्हे त असेच वनुःसांशय वदसून येत आहे . रार्ायणात स्थळाांसांबध
ां ाने वणुन अगदीच
त्रोटक व जी वदले ली आहे त तसली क्स्थती आयावतात कोठे ही सापडणे कवठण.

वकक्ष्कांधेपासून लां केपयुत वाटे त शहरे , नद्या, पवुत वगैरे काही लागलीच नाहीत काय? कारण

कोणाचेही नाव वदले ले नाही ही र्ोठी आश्चयाची गोष्ट आहे . यावरून हे रार्ाचे झहदी आक्रर्ण वनव्वळ
काल्पवनक वदसत आहे .

स्थळावरून ववचार करीत असता नारदीय रार्ायणात उल्लेख नसले ल्या एका स्थळाचा वनदे श

करणे अयोग्य होणार नाही. रार् वगैरे वववाह करून वर्वथले हू न परत आल्यावर भरत आपल्या र्ार्ाबरोबर

आजोळी गेला. तो वतकडे बारा वर्षे रावहला. आईबापाांची त्यास आठवण होई व इकडे आईबापाांसही त्याची
आठवण होई, पण त्यास या दीघु कालात आणण्याची तजवीज िंाली नाही हे आश्वयु आहे . दशरथ र्रण
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पावल्यावर त्यास स्वार पाठवून आणववले आहे . त्याच्या प्रवासाचा ववचार करताना केकयाांचे वगवरव्रज व
अयोध्या यार्धील प्रदे शाांची तपासणी कवरता येईल अयोध्या काांडाच्या ६८ वे सगात दू त अयोध्येहून
केकयाला जाण्याची कथा आहे .

दत्तपथ्यशना दू ता जग्मुः स्वं स्वं णनवेशनम्।
केकयांस्ते िणमष्ट्यन्तो हयानारुह्य संमतान् ॥ १० ॥
अथु : र्ागात पडणाऱ्या भोजनाकवरता ज्याांच्यापाशी द्रव्य वदले आहे असे ते दू त आपणाला पसांत

अशा अश्वाांवर आरूढ होऊन केकय दे शाला जाण्याकवरता आपआपल्या घरी गेले. (१०)
ततः प्रास्थाणनकं कृत्वा कायुशेषमनन्तरम्।
वणसष्ठेनाभ्यनु ज्ाता दू ताः संत्वणरतं ययुः ॥ ११ ॥

तदनांतर जाण्याकवरता उरले सुरले ली तयारी करून ववसष्ठ र्ुनींनी अनु ज्ञा वदले ले ते दू त सत्वर

चालते िंाले . ॥ ११ ॥

न्यन्ते नापरतालस्य प्रलं बस्योत्तरं प्रणत ।
णनषेवमािास्ते जग्मुः नदीं मध्येन माणलनीं ॥ १२ ॥
ते हास्स्तनपुरे िंिां तीत्वा प्रत्यङमुखं ययुः ।
पंिालदे शमासाद्य मध्येन कुरुजांिलम् ॥ १३ ॥
सरांणस ि सुफुल्ाणन नदीश्च णवमलोदकाः ।
णनरीक्षमािाजन्मुस्ते दू ताः कायुवशाद् द्रु तम् ॥ १४ ॥
ते प्रसन्नोदकां णदव्या नानाणवहिसेणवतां ।
उपाणतजग्मुवेिेन शरदण्डां जलाकुलाम् ॥ १५ ॥
णनकूलवृक्षमासाद्य णदव्यं सत्योपयािनम् ।
अणभिम्याणभवाद्य तं कुकलिां प्राणवशन्पुरीम् ॥ १६ ॥
अणभकालं ततः प्राप्य तेजोणभभवनाच्च्युताः ।
णपतृपैतामहीं पुण्यां तेरुणरक्षु मतीं नदीम् ॥ १७ ॥
अवेक्ष्यांजणलपानांश्च ब्राह्मिान्वेदपारिान् ।
ययुमंध्येन बाल्हीकान् सुदामानं ि पवुतम् ॥ १८ ॥
णवष्ट्िोः पद प्रेक्षमािाः णवपाशां िाणप शाल्मलीम् ।
नदीवाणपतटाकाणन पल्वलाणन सारांणस ि ॥ १९ ॥
पश्यन्तो णवणवधांश्चाणप णसहान्व्याघ्रान्मृिान्णिपान् ।
ययु : पथाणतमहता शासनं भतुुरीप्सवः ॥ २० ॥
ते श्रांतवाहना दू ताः णवकृष्ेन सता पथा ।
णिणरव्रजं पुरवरं शीघ्रमासेदुरंजसा ॥ २१ ॥
भुतुः णप्रयाथु कुलरक्षिाथु भतुुश्च वंशस्य पणरग्रहाथुम् ।
अहे डमानास्त्वरया स्म दू ता रात्र्यां तु ते तत्पुरमे व याताः ॥ २२ ॥
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अथु : अपरताल दे शाच्या पवश्चर् बाजूला आवण प्रलां ब दे शाच्या उत्तर बाजूला असले ल्या र्ालती

नदीवर उतरून ते त्या नदीतून पलीकडे गेले (१२). (ईशान्य वदशेस जाण्याकवरता वनघाले ले ) ते दू त
पांचाल दे शाला येऊन हक्स्तनापुरासर्ीप गांगा उतरल्यावर पवश्चर्े कडे वळू न कुरजाांगल दे शाला जाणाऱ्या

र्धल्या रस्त्याने चालले . (१३) पुष्पाांनी फुलले ली सरोवरे आवण वनर्ुळ उदकाने युक्त असले ल्या नद्या
र्ागांर्ध्ये दृष्टी पडत असतानाही ते दू त (र्ध्ये न थाांबता) जरुरीच्या कार्ार्ुळे सत्वर पुढे चालते िंाले

(१४). वनर्ुल उदक, नाना प्रकारचे पक्षी याांनी सेववत आवण उदकाने क्षुबध अशा शरदां डा नार्क वदव्य
नदीसर्ीप जाऊन ते ती नदी ओलाांडून पुढे गेले (१५). शरदां ण्डा नदीच्या पवश्चर् तीरावर अवभवांदन

करण्यास योग्य असले ल्या सत्योपयाचन नार्क वदव्य वृक्षाांशी गेल्यावर दू ताांनी त्याला प्रदवक्षणा केली आवण

नांतर ते कुझलगा नार्क राजधानीर्ध्ये प्रववष्ट िंाले (१६). तदनांतर तेजोवभभवन गावातून वनघून अवभकाल
नार्क गावाला आल्यावर इक्ष्वाकांू चा वपता व वपतार्ह याांचा वजच्याशी सांबध
ां आहे अशी पुण्य इक्षुर्ती नदी ते

उतरून गेले. (१७) बाल्हीक दे शात राहणाऱ्या वेदपारांगत ब्राह्मणाांना ओांजळींनी पाणी वपताना पाहू न ते दू त
बाल्हीक दे शातून सुदार् पवुताला चालते िंाले . (१८) तदनांतर सुदार् पवुतावर असले ले ववष्णूचे स्थान

पहाण्याचा उद्देश र्नात धरून आवण ववपाशा व शाल्र्ली या नद्या अवलोकन करून नद्या, वापी, तडाग,

तळी, सरोवरे , नाना प्रकारचे झसह, व्याध्र, र्ृग आवण गज अवलोकन करीत त्याांना पाठववणाऱ्या प्रभु
ववसष्ठाची आज्ञा वसिीस नेण्याची इच्छा धरणारे ते दू त र्ोठ्या र्ागाने चालते िंाले . (२०) नांतर
उपद्रवरवहत असा बराच लाांब र्ागु चालू न आल्यार्ुळे वाहने श्राांत होऊन गेलेले ते दू त वगवरव्रज नार्क श्रेष्ठ

नगराला अनायासे सत्वर गेले. (२१) प्रभु ववसष्ठाची र्जी सांपादन करण्याकवरता, प्रजाकुल रक्षण
करण्याकवरता आवण दशरथ राजाच्या वांशजाांचे जे वांशपरांपरागत राज्य त्याचा भरताकडू न स्वीकार
होण्याकवरता उपेक्षा न करणारे ते दू त रात्रीच्या रात्रीच त्वरे ने त्या नगराला चालते िंाले (२२).

या दू ताांना प्रवास करण्यास वकती वदवस लागले हे साांवगतले ले नाही. परांतु भरत आपल्या

आजोळाहू न वनघाल्यापासून अयोध्येस पोचला तोपयंत सात रात्री गेल्या होत्या असे साांवगतले आहे . म्हणजे

सात वदवस व सात रात्रींचा त्याचा प्रवास होती. याांतील सहा वदवस त्याचे सैन्याबरोबरच गेले व त्या
सैन्यात हत्ती घोडे , उां ट असून गाढवे व बैल ही जनावरे व पायाांनी चालणारे वशपाईही होते म्हणजे हा प्रवास

दर वदवसाला २५–३० र्ैलाांपेक्षा जास्त होणे शक्य नाही. शेवटी भरताने घोड्यावरून दौड केली तीही
४०–५० र्ैलाांपेक्षा जास्त असणे शक्य नाही. एकांदरींत सात वदवसाांचा प्रवास २०० र्ैलाांपेक्षा जास्त होणे
सांभवनीय नाही.

आजच्या अयोध्येपासून झसधु नदीपयंतचे अांतर यापेक्षा पुष्कळच जास्त आहे . म्हणून केकय हा दे श

आयावतातच होता असे म्हणावे लागेल. पण आजचे बाल्ख शहर हे प्राचीन बाल्हीक म्हणतात.

भरत आजोळी १२ वर्षे रावहला. त्यास दशरथाने त्या र्ुदतीत बोलववले नाही. केकय दे श ७

वदवसाांत पोचण्याइतका जवळ असता तर आईच्या भेटीसाठी तरी त्याच्या कैक फेऱ्या िंाल्या असत्या तशा
त्या िंाले ल्या नसल्याने केकय दे श पुष्कळच दू र असला पावहजे असे अनु र्ान होते.

केकय दे शाचा राजा भरताचा आजा याचे नाव अश्वपती आहे . यात काही तरी अथु भरले ला आहे .

त्याच्या सैन्यात व दे शात घोड्याांचा र्ोठा भरणा असून आजूबाजूच्या दे शात त्याांचा तोटा असावा. अश्वपतीने
भरताला दे णगी वदली आहे वतचा ववचार करणे योग्य होईल.
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“तस्मै हस्त्युत्तमांणश्चत्रान्कंबलानणजनाणन ि ।
सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददौ धनम्’ ॥
(अयोध्या काण्ड सगु ७०, श्लोक १९).
अंतःपुरेणतसवृद्धान् व्याघ्रवीयुवलोपमान् ।
दं ष्ट्रायुक्ततान्महाकायान् शु नश्चोपायनं ददौ ॥ २० ॥
रुक्तमणनष्ट्कसहिे िे षोडशाश्वशताणन ि ।
सत्कृत्य केकयीपुत्रं केकयो धनमाणवशत् ॥ २१ ॥
यातील उत्तर् वचत्रवववचत्र कांबले , वाघाच्या बलाचे कुत्रे आवण सोळाशे घोडे या बाबी लक्षात

घेण्यासारख्या आहे त. कांबल म्हणजे लोकरीचे वस्त्र. पण या वठकाणी ते उत्तर् शालीसारखे वचत्रवववचत्र
र्ौल्यवानच घेतले पावहजे. वशकारी कुत्रे घरी वाढववले ले वदले आहे त. ते वशकारी र्ोठे कुत्रे होते. यावरून
सदरचा र्ुलूख डोंगराळ असावा व थांड हवेचा असावा. त्यावशवाय अत्यांत बारीक व र्ृदु अशी लोकर वर्ळणे

कठीण व कुत्रीही र्ोठी असणे कठीण. म्हणजे हा र्ुल्लुख आजच्या आयावतातील होता असे म्हणता येत
नाही.

ऐरावतानै न्द्रणशरान्नािान्वै णप्रशदशुनान् ।
खरान् शीघ्रान्सुसंयुक्ततान्मातुलोऽस्मै धनं दवौ ॥ २३ ॥
ऐरावत कुळातील आवण इांद्रवशरनार्क दे शातील वदसण्यातही र्नोहर असले ले गज आवण उत्कृष्ट

रीतीचे सार्ानसुर्ान घातले ले शीघ्रगार्ी खर असे धनही र्ातुलाने त्याला वदले . (२३) हत्ती दे णे हे योग्यच

पण शीघ्रगार्ी खर याांना येथे धन म्हटले आहे व ते खर स्वारीचे आहे त; ही गोष्ट लक्षात घेतली असता खर
म्हणजे गाढव हे र्ोठे प्रवतष्ठेचे वाहन केकय दे शात होते हे स्पष्ट होते. म्हणजे हा दे श झहदु कुश पवुताच्या

पलीकडे कोठे तरी असला पावहजे. इतकेच नव्हे तर आजचे अफगावणस्तान व इराण हा दे श र्ूळचा
आयाचाच असल्याने त्याच्याही पलीकडचा हा दे श असला पावहजे.

सात वदवसात भरत अयोध्येस पोचला ही गोष्ट सांभवनीय र्ानावयाची असल्यास अयोध्या आज

दाखववतात ती नसून वतकडे च कोठे तरी असली पावहजे. र्ेंवफस म्हणजे ग्रीकाांची (यवनाची) अजादो ही
अयोध्या असावी असे वर दाखववले च आहे . तसे असल्यास केकय दे श असूवरयात असावा.

रार्ायणात वर्टणले ला दू ताांचा केकय दे शाला जाता वेळचा र्ागु आवण केकय दे शाहू न येण्याचा

भरताचा र्ागु हे दोन्ही आजच्या अयोध्येस रार्ाचे राज्य होते असे र्ानल्यास वनव्वळ काल्पवनक वदसतात.
दू त जाताना त्यास प्रथर्तुः र्ालती नदी लागली. भरत दु सऱ्या बाटे ने आला असला तरी त्याला ही नदी
लागावयास पावहजे होती. दू त हक्स्तनापुराजवळ गांगा उतरून गेले. पण हक्स्तनापुराजवळ गांगा नदी नाही,

यर्ुना आहे . गांगा हा शबद सार्ान्य नदीचा वाचक म्हणून प्रयोवजला आहे असे म्हटले तरच वाल्र्ीकीची अब्रू
राहील. रार्ायणावरील टीकाकार हीच अडचण आल्यार्ुळे गांगा म्हणजे कोणतीही नदी असा अथु त्यास
करावा लागला. दू ताांना वगवरव्रजाजवळ सुदार् पवुत लागला तर भरताला सुदार्ा नदी लागली. पांपा
पुक्ष्कवरणीच्या सांबध
ां ातही पांपा नावाची नदी वदली आहे . कवीच्या इच्छे स येईल त्याप्रर्ाणे नदी, पवुत वगैरेस
नावे दे ण्यात येत असे वदसते.
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रार्ायणास इवतहास म्हणतात व त्यात वदले ली सवु हकीगत या आयावतात व दवक्षणेत वर्ळू न

घडली असा सर्ज आहे . पण रार्ायणात वदले ली हकीगत या कार्ी अगदी कुचकार्ी आहे . रार्ायणात
साांवगतले यावशवाय या सांबांधाचा अन्य पुरावा वबलकूल नाही. यासांबध
ां ाने कोठे ही कोरीव ले ख नाही, वचत्रे

खोदले ली नाहीत झकवा दु सरा कसलाही पुरावा नाही. यार्ुळे वकक्ष्कांधा, पांपा, पांचवटी, जनस्थान वगैरे
स्थळे अनेक वठकाणी दाखववण्यात येतात. ही गोष्ट ववचारात घेतल्यास रार्ायणकथेचे क्षेत्र झहदु स्थान नसून
दु सरे च असले पावहजे असे वाटते.

नारदीय रार्ायणात पुरुर्ष–वस्त्रयाांची अनेक नावे आली आहे त. त्याांचा ववचार करून या शांकेवर

ववशेर्षसा प्रकाश पडणारा नाही. यासाठी तो प्रयत्न करण्याचे कारण नाही.

–र्हाराष्र–शारदा, फेब्रुवारी, १९३६
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१० रामायिािे मूळ
आांध्र प्राांतातील र्ल्लावद वेंकटरत्नम् याांनी प्रथर्तुः या ववर्षयावर ग्रांथ वलहू न रार्ायणाच्या

इवतहासाचे र्ूळ इवजप्तात आहे असे प्रवतपावदले . त्यावरून रार्ायणाचा अभ्यास या नव्या दृष्टीने करू

लागल्यावर काय काय नजरे स आले हे र्ागील तीन ले खात वदले ले आहे . रार्ायणकथा परदे शी आहे .
वतची र्ावहती वाल्र्ीकीस र्ुळीच नव्हती नारदासारख्या प्रवाशाकडू न ती वाल्र्ीकीस वर्ळाली असे
रार्ायणाच्या पवहल्याच श्लोकावरून अनु र्ान होते. पवहल्याच सगात नारदाने वर्टणले ले रार्ाचे चवरत्र आहे

व त्याचाच ववस्तार पुढील रार्ायणात केले ला आहे . या नारदीय रार्ायणात स्त्री–पुरुर्षाची अनेक नावे
आली असून स्थलाांची काही नावे नर्ूद केली आहे त.

रामकथा इणजप्तमधली ?
रार् हा आयावतातील सूयुवश
ां ी राजा व त्याचा यथातर्थ्य इवतहास वाल्र्ीकीने वलवहला अशी

सावुवत्रक सर्जूत असल्याने र्हाभारत, भागवत वगैरे ग्रांथाांत कोणत्या तरी वनवर्त्ताने रार्कथा घुसडू न
वदले ली आढळते . इतर कवींनीही आपल्या कववत्वाच्या जोरावर वाल्र्ीकीच्या काव्याच्या आधाराने रार्ायणे

रवचली आहे त. प्राकृत कवींनीही तेच कार् केले . अशा रीतीने रार्चवरत्र सवांच्या पवरचयाचे िंाले आहे .

त्यावर नाटके वलवहली गेली. बायकाांची गाणी िंाली. एकांदरीत, रार्कथा सवु झहदूां स अवगत आहे व रार्
एतद्देशीय अशीच सवांची सर्जूत आहे . या सर्जुतीस जबर धक्का दे ण्याचे कार् वेंकटरत्नम् याांनी र्ोठ्या
धैयाने व पदरास खार लावून केले याबद्दल त्याांस धन्यवाद दे णे जरूर आहे .

रार्ायणात जी व्यक्तींची नावे आहे त त्यावरून ववचार करण्यास फारसा वाव नाही. सांस्कृत

भार्षेतील धातू व एकाक्षरी कोर्ष याांच्या र्दतीने वाटे ल त्या भार्षेतील वाटे ल त्या शबदाला थोडी ववकृती
करून सांस्कृत रूप दे ता येते व त्याचा अथु लावता येतो. यासाठी व्यक्तींच्या नावावरून ववचार करण्यास
फारशी सवड वर्ळत नाही. पण स्थळाांच्या नावावरून ववचार करण्यास जागा आहे बहु तेक सवु स्थलाांची

नावे साथु आहे त. उदाहरणाथु अयोध्या, श्रृांगबेरपूर, वचत्रकूट, जनस्थान वगैरे. स्थलाांच्या सांबांधाने चौकशी
करण्यात आणखी एक वदशा वर्ळते. ती आजची त्याांची क्स्थती होय ही स्थले आयावतातील असल्यास ती

कोठे कोठे होती हे आज दाखववता आहे पावहजे. आज बरीच स्थळे दाखववण्यात येतात. काही काही वेळ

तरी एकच स्थळ अनेक वठकाणी दाखववण्यात येते. या प्रसांगी तेथील लोकात अवभवनवेश उत्पन्न होऊन
प्रत्येक जण आपल्याजवळच्या स्थळी रार् होता असे अट्टाहासाने प्रवतपादन कवरतो.

सरयूिा घोटाळा
पवहल्या ले खात प्रथर् अयोध्या शहरासांबध
ां ाने रार्ायणातील वणुन दे ऊन ते वणुन झहदु स्थानातील

अयोध्येस कस लागू पडत नाही हे दाखववले आहे . श्रृांगबेरपुराववर्षयी आले ली अडचण वनराळ्या तऱ्हे ची
आहे . ही वनर्षादपती गुह याची राजधानी गांगा व सरयू याांच्या सांगर्ावर असले ली. सरयू ही र्ानस सरोवरात

उगर् पावले ली म्हणून वतला सरयू असे नाव वर्ळाले असे रार्ायण म्हणते र्ानस सरोवरातून तीन नद्या
उगर्े पावतात; झसधू ही पवश्चर्े कडे वहात जाऊन पुढे दवक्षणगावर्नी होते. दु सरी ब्रह्मपुत्रा ही पूवेकडे वहात

जाऊन पुढे दवक्षण वदशेने वाहू न सर्ुद्रास वर्ळते. वतसरी सतलज ही दवक्षणेकडे वहात जाऊन पूवी
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स्वतांत्रपणे सर्ुद्रास वर्ळे . आता ती झसधूस वर्ळते . अयोध्या या वतन्हीपैकी कोणत्याही नदीवर नाही.

आजची अयोध्या गोग्रा नदीवर दाखववली जाते. गोग्रा हीच पूवीची सरयू म्हणावी तर गोग्रा वहचा उगर्

र्ानस सरोवरातून नाही. रार् वनवासाला वनघाल्यावर तो प्रथर् लर्स्त नदीवर पोचला व तेथे त्याांनी रात्र
घालववली ही नदी अयोध्येपासून जवळच अगदी उथळ असावी. कारण, रार्ाचा रथ नावेच्या साधनावशवाय

पलीकडे गेलेला आहे . दु सरे वदवशी सांध्याकाळी सीता, रार्, लक्ष्र्ण श्रृांगबेरपुरास पोचले तेथे नावेने
गांगाभागीरथी उतरून ते पायी प्रयागास गेले गोग्रा हीच सरयू असल्यास या प्रवासात र्ोठा हे लपाटा आहे .
आज अयोध्येपासून प्रयागचे जे अांतर आहे त्याच्या वनदान दु प्पट तरी अयोध्या ते गोग्रा, गांगासांगर् व तेथून

प्रयाग हे अांतर आहे . प्रयागहू न ते वचत्रकूटावर जाऊन रावहले . तेथे रावहल्याची वदी काढू न भरत रार्ाच्या
भेटीस आला आहे तोही श्रृांगबेरपुराहू नच आला. या वरून र्ूळ कथेत अयोध्या, श्रृांगबेरपूर, प्रयाग ही वठकाणे

एका सरळ रे र्षेत झकवा एका रस्त्यावर असावीत असे अनु र्ान होते. रार् लां केहू न परत पुष्पक ववर्ानाने

आला व भरद्वाजाश्रर्ात त्याचा तक रात्र र्ुक्कार् पडला, तेव्हा त्याने भरतास आपल्या आगर्नाची खबर

दे ण्यास हनु र्ानास पाठववले . त्यालाही श्रृांगबेरपुराहू नच रस्ता साांवगतला आहे . यावरून तो हर्े शचा रस्ता,
असला पावहजे. म्हणजे आज जी स्थाने अयोध्या, श्रृांगबेरपूर, वचत्रकूट म्हणून दाखववली जातात, ती
रार्ायणात साांवगतले ली नसून रार्ायण कथा दु सऱ्याच प्रदे शात घडली असावी.

दण्डकारण्यािे मूळ
रार्ायणात साांवगतले ली दु सरी वठकाणे दण्डका, जनस्था, पांपा वगैरेववर्षयीही तेच अनु र्ान वनघते .

वकक्ष्कांधाही याच वगातील. ही वठकाणे झवध्याच्या दवक्षणेत का उत्तरे स असा प्रश्न उद्भवतो. आज ही सवु
स्थाने झवध्याच्या दवक्षणेस दाखववली जातात. पण सीतेचा शोध करण्यास सुग्रीवाने वानर पाठववले त्याांतील

दवक्षण वदशेस पाठववले ल्या टोळीस झवध्य पवुत सवु शोधण्यास साांवगतले व त्याप्रर्ाणे त्याांनी केल्याचे वणुन
आहे यावरून सुग्रीवाची वकक्ष्कांधा झवध्याच्या उत्तरे स असली पावहजे. झहदु स्थानातील दाखववण्यात येणाऱ्या

स्थळाांशी रार्ायणकथा अगदीच ववसांगत आहे . दवक्षण वदशेकडे पाठववले ल्या टोळीला काय काय लागेल
याची यादी सुग्रीवाने वदली तीत प्रथर् एक हजार वशखराांचा झवध्य शोधण्यास साांवगतले . त्यानांतर नर्ुदा

नदी लागते . पुढे गोदावरी, कृष्णावेणी व र्हानदी या लागतील असे साांवगतले . सातपुडा व तापी याचा

ववसर पडला कीं काय? का हा पवुत व ही तापी नदीच त्या काळी नव्हती, अशा शांका येतात. र्े खल व
उत्कल हे प्राांत लागतील असे सावगतले . हे आज ओवरसात आहे त. र्े खल प्राांताची राजधानी र्ावहष्र्ती
नगर नर्ुदा तीरावर होते. दशाणातील शोधण्यास साांवगतले आहे . हा दशाणु दे श र्ाळव्याच्या उत्तेस होता.

यावरून वकक्ष्कांधा याच्याही उत्तरे स असली पावहजे. यानांतर अवन्ती व आब्रुवन्ती ही नगरे पाहाण्यास
साांवगतले . अवन्ती ही प्रवसि उज्जयनी. पुढे अनेक दे श साांवगतले आहे त. त्याांचा ववचार करण्याची जरूर
नाही. तथावप सुग्रीवाची वकक्ष्कांधा आयावतातील म्हणावयाची असल्यास ती झवध्य पवुताच्या उत्तरे स व
र्ाळव्याच्याही उत्तरे स असली पावहजे. पांपा तेथेच असणार जनस्थान, पांचवटी वगैरे त्याच्याही उत्तरे स

पावहजेत. यावरून आज जी या नावाची स्थाने दाखववली जातात ती खरी नाहीत. सवु घोटाळा आहे .
नद्याांची व शहराांची आवण दे शाांची वदले ली नावे कोणीही, कोठे ही घुसडावीत असा प्रकार वदसत आहे .
गोदावरीचे नाव दोन वेळ आले आहे , त्यावरून तरी पांचवटी व अनस्थान गोदे वर नव्हते असे ठरते. या

एकांदर घोटाळ्यावरून रार्ाचे हे पवरभूर्षण आयावतातील नसून रार्कथेचे रूपाांतर करणाऱ्याने परदे शी

नावाांना सांस्कृत रूप वदले होते. रार् हा अवतार ठरववला गेला व तो आयु राजा होता हा भ्रर् दृढ िंाल्यावर
आयावतातील नद्या, पवुत, शहरे , दे श वगैरेंची नावे पुढे अनेकाांनी आत घुसडली असावीत व र्ूळ
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रार्ायणातील नावे गावास वगैरे ठे वली असावीत व या रीतीने रार् हा या दे शचा असा पुरावा केला असे
अनु र्ान होते. असे प्रकार रार्ायणात आणखी बऱ्याच वठकाणी आहे त.

अिस्ती आश्रमािी आठवि
वनरवनराळ्या ऋर्षींच्या आश्रर्ात कोठे चार र्वहने, कोठे आठ र्वहने, कोठे वर्षु, कोठे दीड वर्षु असे

काढू न वनवासाची दहा वर्षे सांपल्यावर रार् पुन्हा सुतीक्ष्ण र्ुनीच्या आश्रर्ास गेला. तेथे रार्ाला अगस्त्य
र्ुनीचे दशुन घ्यावे अशी इच्छा िंाली व त्याला सुतीक्ष्णाने अगस्त्याश्रर्ाचा र्ागु साांवगतला. सुतीक्ष्ण म्हणतो,
‘अयमाख्याणम ते राम यत्रािस्त्यो महामुणनः ॥ ३७ ॥
योजनान्याश्रमात्तात याणह ित्वाणर वै ततः ।
दणक्षिे न महाञ्रीमानिस्त्यभ्रातुराश्रमः ॥ ३८ ॥
तत्रैकां रजनीं व्युष्ट्य प्रभाते राम िम्यताम् ।
दणक्षिां णदशमास्थाय वनखंडस्य पाश्वुतः ॥ ४१ ॥
तत्रािस्त्याश्रमपदं ित्वा योजनमंतरम् ।
रमिीये वनोद्दे शे बहु पादपशोणभते ” ॥ ४२ ॥
(अरण्यकाण्ड सगु ११)
अथु : ‘हा र्ी तुला अगस्ती कोठे राहातात ते साांगतो. (३७) बा रार्ा, या आश्रर्ाांतून चार

योजनेपयंत तू दवक्षणेस जा म्हणजे अगस्ती र्ुनींच्या भ्रात्याचा एक र्ोठा भव्य आश्रर् तेथे आहे . (३८) हे

रार्ा, त्या वठकाणी एक रात्र वास्तव्य कर आवण प्रभातकाली वनप्रदे शाच्या बाजूने दवक्षण वदशेचे अवलां बन

करून जा (४१). दवक्षण वदशेस एक योजनपयंत प्रदे श तू चालू न गेलास म्हणजे ववपुल वृक्षाांनी सुशोवभत
अशा रम्य वनप्रदे शार्ध्ये अगस्ती र्ुनींचा आश्रर् तू अवलोकन करशील.’ (४२) सुतीक्ष्णाने त्याांना साांवगतले ,
अद्यैव िमने बुकद्ध रोियस्व महामते ॥ ४४ ॥
तू आजच जाण्याचा बेत कर. याप्रर्ाणे सुतीक्ष्ण र्ुनींचे भार्षण श्रवण करून भ्रात्या लक्ष्र्णासह

रार्ाने त्याला अवभवांदन केले आवण अगस्ती र्ुनींकडे जाण्याचा उद्दे श र्नात धरून सीता व लक्ष्र्ण याांसह
तो रार् तेथून वनघाला (४५)

हे बोलणे सकाळचे स्नानसांध्यावधक आक्न्हक कर्ु आटोपल्यावर िंाले असले पावहजे. म्हणजे

आजच्या भार्षेत सकाळचे आठ तरी वाजले असतील. त्याच वेळी सुतीक्ष्ण त्याांस अगस्तीकडे जाण्यास

साांगतो व ते वतघे वनघतात. अगस्ती भ्रात्याचा आश्रर् चार योजने म्हणजे सोळा कोस दू र होता. हे अांतर
त्याांना सूयास्तापूवी चालू न जाणे भाग होते . कारण, रानाांतून न पावहले ल्या र्ागाने जावयाचे होते. बरे , रस्ता
तरी सपाटीचा म्हणावा तर तसेही नाही.

पश्यन्वनाणन णित्राणि पवुतांश्चाभ्रसणन्नभान् ।
सरांणस साणरतश्चे व पणथ मािुवशानु िाम् ॥ ४६ ॥

अनु क्रमणिका

व जाता जाता र्ागार्ध्ये प्राप्त िंाले ली अद्भुत वने, र्े घाांसारखे पवुत सरोवरे आवण नद्या पहात

पहात तो र्ागाने चालला. ते अगस्तीच्या भावाच्या आश्रयास पोचले . नांतर सूयु अस्तास गेला ( श्लोक ६९).

सोळा कोस अांतर इतक्या थोड्या वेळात काटणे सीतेसारख्या सुकुर्ार स्त्रीला कठीणच. पुढे दु सरे वदवशी
रार् अगस्त्याश्रर्ास पोचले .

येथे शांका अशी येते, की रार् हा दहा वर्षेपयंत वनरवनराळ्या ऋर्षींची दशुने घेत व काही र्वहने

प्रत्येक वठकाणी राहात होता. सुतीक्ष्णाच्या आश्रर्ात तो वनदान दोन वेळ आला व सुतीक्ष्णाच्या
आश्रर्ापासून अगस्ताश्रर् केवळ ५ योजने अांतरावर असता रार् यापूवीच त्याच्या दशुनास कसा गेला
नाही?

ॠर्षींची नावे जी वर आली आहे त त्यापेक्षा अगस्तीची योग्यता फार र्ोठी होती. या अगस्त्यानें

वातावप राक्षसास पोटात वजरवून टाकले होते. त्याने सर्ुद्रात राहणाऱ्या कालकेय असुराचा नाश सर्ुद्र

वपऊन केला. नहु र्ष राजाला ‘सपु हो’ असा शाप यानेच वदला. झवध्याद्रीला पालथा घालू न त्याचा उां च
वाढण्याचा गवु यानेच हरण केला. म्हणून अगस्तीचा आश्रर् झवध्याच्या दवक्षणेस असला पावहजे असे होते.
कवध्य–िवु–पणरहार
येथें कोणी शांका घेईल की, रार् अवतारी अगस्ती ववन्ध्याच्या उत्तरे स आश्रय करून होता व ववन्ध्य

वाढू लागल्याने त्यास र्ी परत येईपयंत पडू न रहा असे साांगून दवक्षणेत जाऊन वतकडे आश्रर् केला

असावा. या शांकेस जागा नाही. रार्ाच्या पूवीच झवध्यपवुताला अगस्तीने पालथा घातल्याची गोष्ट िंाली
होती. याच सगात अगस्तीचे वणुन करताना रार् लक्ष्र्णास साांगतो,

मािु णनरोध्दुं सततं भास्करस्यािलीत्तमः
संदेश पालयस्तस्य णवन्ध्ययशैलो न वधुते ॥ ८६ ॥
‘र्े रुपवुताशी स्पधा करून सूयाचा र्ागु नेहर्ी अडवू पाहाणारा श्रेष्ठ पवुत झवध्याद्री त्या

अगक्स्तर्ुनीची आज्ञा पवरपालन करून रावहला असल्यार्ुळे अद्यावप वृझिगत होत नाही’

यावरून हा आश्रर् रार्ाच्या वेळीही दवक्षणेसच असला पावहजे. म्हणजे रार्ाने झवध्य पवुत

ओलाांडला पावहजे. पण तसा उल्लेख कोठे ही नाही, इतकेच नव्हे तर पांचवटी, जनस्थान, वकक्ष्कांधा वगैरे

सवु जागा ववन्ध्याच्या उत्तरे स होत्या. पण पांचवटी तर अगस्त्याश्रर्ाजवळ होती. र्ग अगस्त्याश्रर् झवध्याच्या
उत्तरे स, का दवक्षणेस ही शांका कायर्च राहाते.

रार् वचत्रकूटावर असता तपस्वी भयभीत होऊन दु सरीकडे जाण्याकवरता उत्सुक िंाले आहे त असे

त्याला वदसले . (अयोध्याकाांड सगु ११६, श्लो. १) त्याने तपास केला तेव्हा
“त्वणन्नणमत्तणमदं तावत्तापसान्प्रणतवतुते ।

रक्षोभ्यः तेन संणवग्ना कथयस्न्त णमथः कथाः ॥ १० ॥
राविावरजः कणश्चत्खरो नामे ह राक्षसः ।
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उत्पाट्य तापसान्सवाञ्जनस्थानणनवाणसनः ” ॥ ११ ॥
अथु : ‘तुझ्यार्ुळे राक्षसापासून हे भय तपस्वी लोकाांना प्राप्त िंाले ले आहे आवण त्यार्ुळे हे तपस्वी

उवद्वग्न होऊन आपआपसात बोलत आहे त. (१०) रावणाचा कोणी कवनष्ठ भ्राता खर नार्क राक्षस येथे

आहे . त्याने जनस्थानार्ध्ये राहणारे सवु तपस्वी उध्वस्त केले . (११) त्या भीतीने आम्ही हे अरण्य सोडू न
जातो,’ असे ॠर्षी म्हणाले .

यावरून खर राक्षसाचे स्थान व जन्र्स्थान ही वचत्रकूटाजवळच होती असे वदसते . यावरून

अगस्त्याचा आश्रर्ही त्याचेबरोबर ववन्ध्याच्या उत्तरे स असला पावहजे असे होते. सवुच घोटाळा वदसून येतो.

रार् दवक्षणेत आला होता असे दाखववण्याची जरूरी भासली, तेव्हा रार् आल्याच्या पुराव्यादाखल

ही अगस्त्याच्या भेटीची कथा घुसडू न वदले ली आहे , असे म्हणणे भाग आहे सुतीक्ष्णापासून केवळ दीड
वदवसाच्या वाटे वर व त्याचे अरण्यात (श्लोक ३१) अगस्त्याश्रर् असता, तर रार् दहा वर्षात त्याच्या

दशुनास बरे च वेळा गेला असता. पण दहा वर्षात त्यास अगस्त्याची दाद लागली नाही, हे आश्चयु आहे .
अगस्त्यदशुनाची कथा क्षेपक आहे हे थोडासा ववचार करणारास वदसून येईल. र्हाभारतात अगस्ती ऋर्षीचे

अचाट सार्र्थ्यु वर्टणले आहे . थोर ऋर्षीचा आशीवाद रार्ास वर्ळाला पावहजे म्हणून त्यास, त्याची पत्नी

लोपार्ुद्रा ईस व अगस्तीच्या भावास या वठकाणी खेचून आणले आहे व त्याच्याकडू न धनु , ब्रह्मदत्त बाण व
अक्षय्य भाते आवण इांद्रहत्त खड्ग याांस दे वववले . येथे अगस्तीच्या पत्नीची रार्-लक्ष्र्ण-सीता याांना भेट

िंाल्याचा उल्लेख नाही हे आश्चयु आहे . अगस्तीच्या भावाचे नावही दे ण्याची जरूरी वाल्र्ीकीस झकवा ही
कथा घुसडू न दे णारास वाटली नाही हे ही दु सरे आश्चयु आहे .

रामे सूिा इणतहास
रार्ायणकथा वाल्र्ीकीने वदव्यदृष्टीने पावहली व नांतर वलवहली ही खुळी सर्जूत आर्च्या भोळसट

झहदू नी उराशी बाळगल्यार्ुळे रार्ायणातील सारे घोटाळे व गैर र्े ळ आर्च्या लोकाांस सुसांबि वाटत आले
आहे त. ववचारशक्तीला सोडल्यावर असाच प्रकार व्हावयाचा!

रार्ायणात साांवगतले ली अयोध्या, शृग
ां बेरपूर, वचत्रकूट, दां डका, जनस्थान वगैरे स्थळे

आयावतातील नव्हे त व रार्ाचा इवतहासही इकडचा नव्हे असे व्यवतरे काने, पूवीच्या तीन ले खाांत व चालू

ले खात अगस्त्याची कथा बनावट असे प्रवतपावदले आहे . र्ल्लावद व्यांकटरत्नम् याांच्या र्ताने इवजप्तचा
पराक्रर्ी राजा रार्े सू याची कथा रार्ायण कथेचे र्ूळ आहे . सदरची कथा भार्षाांतवरत न कवरता रूपाांतवरत
िंाल्याने व त्यार्ुळे त्या कथेला आयावती रूप दे ण्याचा प्रयत्न केल्याने आर्चे भावडे लोक फसले रार्ाला
अवतार बनववल्यावर आर्च्या भोळे पणाची सीर्ा िंाली व आर्चे लोक रार्ायणातील प्रत्येक गोष्ट खरी
धरून चालू लागले .

इवजप्त हा पुराण दे श आहे . तेथील सुधारणा फार प्राचीन आहे . विस्तपूवु तेरावे शतकात रार्े सू हा

इवजप्तचा राजा १२९२ ते १३२५ पयंत होता. हा एकोवणसाव्या वांशाचा. याचे पूवी अठरा वांशाांचे राजे होऊन
गेले याांचे ६०–६२ तरी राजे िंाले होते. पवहल्या वांशाचा राजा र्े ना वि. पू. ५५०० वर्षांपूवी िंाला. म्हणजे

ही सांस्कृती वकती प्राचीन आहे हे वदसून येते. याांचा इवतहास बराचसा उपलबध आहे . र्े ना हा राजा फार
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प्राचीन काळी होऊन गेला. त्याने नाईल नदीला जोडणारे एक र्ोठे सरोवर खोदले हे सरोवर व नाईल नदी

आवण पलीकडचा भाग याांत र्ेंवफस शहर होते. याचे ग्रीक भार्षाांतर अजादो–अजोध्या–अयोध्या.
रार्ायणात हे शहर र्नूने वनर्ाण केले आहे .

(पहा, रार्ायण बालकाांड स. ५, श्लो. ६)

अयोध्या नाम निरी तत्रासील्ोकणवश्रुता
मनु ना मानवेंद्रेि या पुरी णनर्वमता स्वयम् ॥
र्ेंवफस र्े नाने वसववले . र्े ना याचे रूपाांतर र्नु करणे साहवजक आहे . अयोध्येचे वणुन रार्ायणातले

फार अवतशयोक्तीचे आहे . तसले र्ोठे शहर दशरथाच्या राज्यासारख्या लहान राज्याची राजधानी असणे

शक्य नाही. याउलट र्ेंवफस हे र्ोठे शहर होते असे ग्रीक व अरब इवतहासकाराांनी वलवहले आहे . अयोध्येत

उां टाांची व गाढवाांची गदी होती हे वणुन झहदु स्थानातील शहरास लागू पडत नाही. पण इवजप्तच्या
अजादोंला ते बरोबर लागू पडते.

मनू व मानस सरोवर
एकोवणसाव्या वांशाचा रार्े वसस हा प्रख्यात राजा होता. त्या वेळच्या वचत्रवलपीत ‘रार् उसर’ झकवा

‘रार्े सू’ असे नाव वलवहले ले आढळते . त्याचे रूपाांतर सांस्कृत भार्षेत रार् करणे साहवजक आहे . वशवाय रम्
धातूपासून रार् शबद वसि करता येऊन रर्ववणारा, आनांद दे णारा असा चाांगला अथुही वनघतो.
रमन्ते योणिनोऽनन्ते सत्यानन्दे णिदात्मणन।
इणत रामपदे नासौ पर आत्मणभधीयते ॥
असे वेदाांती म्हणतातच.
इवजप्त हा नदीर्ातृक दे श. र्ोठी नदी काय ती नाईल अथवा नील. बाकीचा दे श बहु तेक

वालु कार्य सपाट. र्धेर्धे थोडे डोंगर असा हा सपाटीचा र्ुलूख आहे . रार्ायणातील वणुनही त्याच
प्रकारचे आहे . रार्ाला र्ोठे डोंगर कोठे चढावे उतरावे लागले नाहीत.

अयोध्या ही सरयू नदीवर वसली होती व सरयू र्ानस सरोवरात उगर् पावल्याने वतला ते नाव

वर्ळाले असे रार्ायण साांगते. हे वणुन आजच्या झहदी अयोध्येस लागू नाही असे वर दाखववले च आहे . पण ते

इवजप्तच्या अजादोंस चाांगले लागते. नाईल नदीला जोडणारे असे र्ोठे सरोवर र्े नाने खणल्याचा उल्लेख
आहे . या सरोवरात नाईल नदीच्या वरच्या भागातूनच पाणी घेतले होते. यावर अजादो वसले असल्याने
र्ानस सरोवरातून उगर् पावले ली नदी असे वणुन करता आले .

सुर्ांत हा दशरथाचा र्ांत्री होता व रथ हाकणारा तोच होता. रार्ायणात रथाचा उल्लेख आला की

तेथे सारथी सुर्ांत असावयाचाच असा वनयर् ठरला आहे . दशरथाच्या दरबारात सारर्थ्याांचा इतका तुटवडा

होता काय, अशी शांका येते. या दरबारावशवाय अन्यत्र असा तुटवडा नाही. प्रत्येक क्षवत्रय वीर रथी; प्रसांगी
सारर्थ्याचे कार् करण्यास लायक असे व कृष्ण व शल्य हे अजुुन व कणु याांचे सारखी िंाले . इवजप्तर्ध्ये

अनु क्रमणिका

ता–उर्–त या नावाची दे वी होती. वतच्या र्ूती आयोध्याल्या आहे त, यावरून र्ांत्री व सारथी अशी दोन
कार्े करण्याचा भास होतो.

श्रृंिबेपूर : टीकाकाराांनी या नावाचा लावले ला अथु कसा कुचकार्ी आहे हे पूवीच्या ले खाांत

दाखववण्यात आले च आहे . तेथील राजा गृह. हा वनर्षादाांचा अवधपती होता. वनर्षाद ही चोऱ्या, लु टालू ट
करणारी जात होती.

रार्ायणात ‘श्रृांवग–बेर–पुर’ असे नाव वदले आहे व टीकाकार याप्रर्ाणे पदे पाडतात. पण

इवजप्तर्ध्ये सेरेन–कबीर असे नाव होते . तेथे तेल–एल–कबीर या नावाचा एक डोंगर आहे च. कबीरी
लोकही लु टालू ट करणारे च होते.

वचत्रकूटासांबांधाने टीका पूवीच केले ली आहे . रार्ायणातील वणुन आजच्या वचत्रकूटास र्ुळीच

लागू पडत नाही. पण इवजप्तर्ध्ये र्ात्र र्ेंवफसच्या जवळच जे डोंगर आहे त, त्यास वचत्रकूट असे म्हणणें

योग्य आहे . या डोंगरास तुराचा डोंगर म्हणतात. या डोंगरात अगदी शु भ्र दगड वनघतो व त्यावर सूयुवकरण
पडल्यावर त्याचे तेज फार पडते . या डोंगरास वचत्रकूट हे नाव शोभेल. तेथून जवळच दोवशरी नावाचा

डोंगर आहे . तो ताांबड्या दगडाचा आहे . त्यासही वचत्रकूट हे नाव शोभेल पण प्रयागजवळ डोंगरच नाही व
ज्याला वचत्रकूट म्हणतात त्याला ते नाव र्ुळीच शोभत नाही.

इणजप्तिे नं णदग्रामाशी साम्य
नांवदग्रार्ाचीही तीच अवस्था. नांवदग्रार् म्हणजे नांदीची पूजा ज्या गावी चालते ते गाव. नांदी हा

वशवाचे वाहन म्हणून नांवदग्रार्ातील लोक वशवाचे भक्त. असे स्थान रार्ायणात कोठे ही वर्टणले ले नाही.
अयोध्येजवळ तसे स्थान असल्याचा उल्लेखही नाही, पण भरत हा नांवदग्रार्ात राहू लागला व ते स्थान
अयोध्येजवळच होते, तेथून रार्ाची स्वारी र्ोठ्या लवाजम्याने व सर्ारांभाने अयोध्येस गेल्याचे वणुन आहे .
हे नाव रार्ायण-कथेत येण्याचे कारण अयोध्या हीच इवजप्तची र्ेंवफस–अजादो होती व वतच्याजवळच

नांवदग्रार् होते, हे आहे र्ेंवफसला लागूनच सक्कारा म्हणून गाव होते. तेथे पववत्र नांदी ठे वीत असत व
र्े ल्यावर त्याची र्र्ी करून ती पुरीत.

इणजप्तिा पुराि धमु
या नांदीचे वणुन वदल्यास इवजप्तच्या पुराण धर्ावर थोडाबहु त प्रकाश पडे ल. प्राचीन इवजप्तला त्या

काळाच्या भार्षेत ‘की र्ी’ म्हणत. याचा अथु काळी जर्ीन असा होता. तो दे श र्ूळापासूनच शेतकीप्रधान

असल्याने काळीचे र्हत्त्व तेथे र्ोठे असणे साहवजकच आहे . ग्रीकाांनी त्याला इवजप्त हे नाव वदले . त्या
दे शात वठकवठकाणी तेथील दे वाांची (ग्रार्दे वताांची) र्ोठी र्ांवदरे असत प्रत्येक र्ोठ्या शहराचा रक्षणकता,
एकेक स्वतांत्र दे व असे. काही चतुष्पाद पशू व पक्षीही पववत्र र्ानले जात व त्याांच्याकवरता स्वतांत्र िंोपडे ,

घर झकवा र्ांवदर असे. त्याांची वनगा ठे वण्यासाठी, वेळच्यावेळी अन्नपाणी दे ण्यासाठी, स्वतांत्र र्ाणसे असत;
धार्टर्क ववधी करण्यास पुजारी असत. या पववत्र पशु पक्ष्याांची सबांध जातच पववत्र र्ानली जात होती.
त्याांतल्या एखाद्या प्राण्यास जाणून बुजून र्ारणारास दे हाांत शासन होई. बवहरी ससाणा झकवा गरुड, इबेक्स
(बकरा) झकवा र्ाांजर कोणाच्या हातून र्े ल्यास तो र्नु ष्यवधासारखा र्ोठा गुन्हा र्ानला जाई. नांदी म्हणजे
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बैल. हाही एक पववत्र प्राणी र्ानला होता व त्याची स्वतांत्र दे वळे असत. यात ठे वण्यासाठी वनवड र्ोठ्या
कसोशीने होई. चांद्राच्या कोरीच्या आकाराचे वचन्ह एका कुशीस असावे लागे झकवा पाांढरा वत्रकोण

कपाळावर असावा; पांख पसरले ल्या उडत्या वगधाडाचे वचन्ह पाठीवर असले पावहजे व वजभेखाली काळ्या
रांगाची गाठही पावहजे. ही सगळी वचन्हे एकाच बैलाच्या वठकाणी वर्ळणे अशक्यच. यासाठी जास्तीत जास्त
व जवळ जवळ पावहजे तशी लक्षणे वर्ळाली म्हणजे त्यास पसांत करीत. र्ृत नांदीच्या शोकप्रदशुनाथु

करण्यात येणारी कर्े व र्ुांडण नवीन नांदी वर्ळे पयंत चालू राही. वर्ळाल्यावर त्याला वनलोपोवलस येथे ४०

वदवस चाांगला भरपुर चारा दे ऊन ठे वीत. नांतर त्याला एका नाथेने सोन्याच्या र्खरातून र्ेंवफस येथे आणीत
व तेथे त्याला स्वतांत्र दे वळात ठे वीत. पण र्ोठ्या वर्रवणुकीत त्याला बाहे र काढीत, तेव्हा त्याचेबरोबर

गाणाऱ्या र्ुलाांचा घोळका असे. दे वळात दोन दालने सर्ोरच असत. कोणास शकुन पाहावयाचा असल्यास
नांदी उजव्या दालनात जातो का डाव्यात जातो यावरून अनु कूल-प्रवतकूल उत्तर साांगण्यात येई. दे वळाच्या
र्धल्या चौकात आणल्यावर त्याचे दशुन लोकाांस वर्ळे . नांवदच्या आईचेही यालगत दु सरे दे ऊळ असे.

जनस्थानािे खरे नाव
या नांदीला धूपदीप दाखवीत, उत्तर् दारूही नैवद्य
े ासाठी असे. बैल बळीही वदले जात. या नांदीला

पांचवीस वर्षांपेक्षा जास्त ठे वीत नसत असे प्लू टाकु म्हणतो. तेवढे वय िंाले , की त्याचे पुजारी त्याला एका

तळ्यात बुडवीत. त्यानांतर त्याच्या डोक्यात व पायात र्साला भरून र्र्ी करीत व नांतर सेरावपयर् जागी
दफन करण्याचा र्ोठा सर्ारांभ होई. त्या कार्ी र्ोठा खचु करावा लागे. ही जागा सक्कारा ह्या गावी होती. ते

खरे नांवदग्रार्. हे र्ेंवफसला लागूनच होते . सन १८५० साली र्ावरयेट याला तपास करताना नांदीचे दे ऊळ व
त्याच्या दफनाचे सेरावपयन सापडले . त्यात पुष्कळच नांदीच्या र्र्ी वर्ळाल्या. अयोध्येजवळच नांवदग्रार् होते

असे रार्ायण म्हणते . झहदी अयोध्येजवळ त्याचा थाांगपत्ता नाही. इवजप्शन अजादोजवळ र्ात्र नांवदग्रार्ाचा
चाांगलाच पत्ता लागतो.

दं डका : या अरण्यात रार् जाऊन रावहला असे रार्ायण म्हणते. पण दां डका कोठे होती यासांबध
ां ाने

वकती घोटाळा आहे हे वर दाखववले च आहे . वचत्रकूटयंत दां डका होती असे एका वठकाणी आहे . पण आजचा
सर्ज दां डका गोदावरी व कृष्णा नदीपयंत खाली होती. इतकेच नव्हे तर हां पीपयंतही होती. पुराणातील

झवध्य व सातपुडा याांचे र्ध्ये होती, असे आहे . सात वदवस वचखलाचा पाऊस पडल्याने ती सवु वचखलर्य
होती असे साांवगतले आहे . र्ोठ्या नदीच्या र्ुखाजवळ असा दलदलीचा प्रदे श असतो. भागीरथीच्या

र्ुखाजवळचे सुांदरबन प्रवसि आहे . झसधूच्या र्ुखाजवळही तशीच दलदल आहे . इवजप्तच्या नाईल नदीच्या
र्ुखाजवळ अनेक फाटे होऊन तो प्रदे श कदु र्र्य आहे व तेथे दवक्षणेच्या अांगास वसले ल्या गावास दे देहा
असे नाव होते. त्याचे सांस्कृतीकरण दां डका िंाले असावे असे वदसते.

हीच गोष्ट जनस्थानची. येथे खर रहात होता व त्याचे लोक ऋर्षीस त्रास दे त हे जनस्थान

दां डकारण्यात म्हणजे दलदलीच्या र्ुलुखात होते. रार्े सीसच्या वेळी नील नदीच्या एका र्ुखाजवळ
िंोनतावनत नावाचे शहर होते. त्या नावाचे सांस्कृतीकरण जनस्थान असे िंाले असावे. एकांदरीत,
रार्ायणात जी गावे झहदु स्थानात अर्ुक वठकाणी होती असे ठार् साांगता येत नाही, त्याच गावचा पत्ता

इवजप्तच्या भूर्ीत बरोबर लागतो. यावरून रार्ायणकथा आयावतात र्ुळीच घडली नसून ती इवजप्तात
घडली असे र्ल्लादी व्यांकटरत्नम् म्हणतात हे च खरें वदसते.

अनु क्रमणिका

र्हाराष्र–शारदा, एवप्रल, १९३६

११ रामराज्यातील प्रजानन
रार्राज्यातील प्रजेसांबध
ां ाने ववशेर्षशी र्ावहती रार्ायणात नाही. ती र्ोठ्या सुखात व सांतुष्ट होती

एवढे च वणुन आहे . रार्ाने सीतेचा त्याग केला याला कारण प्रजेचे सीतेववर्षयी ववरुि र्त असे साांवगतले

आहे . या कार्ी प्रजेचे र्त स्पष्ट िंाले आहे . रावणाच्या घरी सीता दू वर्षत िंाली, वतची अक्ग्नशु िी म्हणजे
वनव्वळ थोताांड, थाप अशीच त्याांची सर्जूत होती.

आज आर्च्या सनातनी झहदूां ची सर्जूत त्याच्या अगदी उलट आहे . सीतादे वी ही र्हासाध्वी असून

रावणाच्या बांदीत वतने हालात वदवस काढले व आपले पाववत्र्य सांभाळले . तथावप रार्ाची झकवा इतराांची
शांका घालवण्यासाठी वतने अग्नीत प्रवेश केला; त्यातून ती वजवांत वनघाली व वतच्या पववत्रपणाववर्षयी
सवांची खात्री िंाली वगैरे वगैरे.

या र्ुद्याचा वाल्र्ीकी रार्ायणाच्या आधारे जरा ववस्ताराने ववचार करणे बरे . रावणाचा वध िंाला

आवण वबभीर्षणाला रार्ाच्या आज्ञेने लां केच्या राज्याचा अवभर्षेक केला गेला, त्यानांतर रार्ाने हनु र्ानाला

सीतेकडे पाठववले . रार् म्हणाला, ‘हे सौम्या, र्हाराज वबभीर्षणाची आज्ञा घेऊन तू लां का नगरीर्ध्ये जा
आवण सीतेला कुशल वतुर्ान कळीव. हे वक्त्याांर्ध्ये श्रेष्ठ हनु र्ाना. र्ी व सुग्रीवासह लक्ष्र्ण कुशल असून

रणार्ध्ये रावणाचा वध िंाल्याचे तू सीतेला कळीव ... आवण वतचा वनरोप घेऊन परत ये.’ (युिकाांड सगु
११२ श्लो. २४ २५, २६).

हनु र्ान सीते कडे गेला. तो केवळ साांगकाम्या नव्हता. तो नावाजले ला वक्ता होता. त्याचे भार्षण

यु. काां. सगु ११३ यात श्लोक ७–१३ पयंत आहे . शेवटचे दोन श्लोक ववशेर्ष ध्यानात ठे वण्यासारखे आहे त.

तो म्हणतो, ‘रावणाच्या घरी असले ल्या तुला आता भय बाळगण्याचे कारण नाही. कारण हे लां केचे ऐश्वयु
वबभीर्षणाच्या स्वाधीन केले ले आहे . तू आता ववश्वासाने स्वस्थ हो; तू आता स्वतुःच्या घरीच आहे स आवण

तुझ्या दशुनास उत्सुक िंाले ला हा आनांवदत वबभीर्षण इकडे च येत आहे .’ (१३). हर्षावतशयाने सीतेला
काही बोलवेना. पण त्याने पुन्हा प्रश्न केल्यार्ुळे वतला आपले र्ौन सोडावे लागले . त्याांचे काही वेळ

सांभार्षण िंाल्यावर ‘रार्ाकडे र्ी जात आहे . त्याला काही वनरोप साांगावयाचा असल्यास साांग,’ असे तो
म्हणाला. ती म्हणाली, ‘भक्तवत्सल भत्याच्या दशुनाची र्ला इच्छा आहे .’ हनु र्ान रार्ाकडे येऊन त्याने

सीतेचा वनरोप कळववला. ते व्हा रार्ाचे र्ुख काहीसे अश्रूांनी भरून गेले, काही वेळ त्याने ववचार केला व

खाली र्ान घालू न दीघु सुस्कारा सोडू न जवळ बसले ल्या वबभीर्षणाला तो म्हणाला, ‘वदव्य उटी लावून व
वदव्य अलां काराांनी भूवर्षत होऊन वशरुःस्नात िंाले ल्या सीतेला येथे घेऊन ये. ववलां ब लावू नको.’

त्याप्रर्ाणे सीतेला थोड्याच वेळात वबभीर्षणाने रार्ाकडे आणले . ‘सीता आल्याचे श्रवण

करताक्षणीच रार्ाला रोर्ष, हर्षु व दै न्य ही सवुच प्राप्त िंाली...’ ‘हर्षुरवहत िंाले ल्या त्या रार्ाने ‘सीतेला

सत्वर र्ाझ्यासर्ीप येऊ दे ’ असे वबभीर्षणाला साांवगतले . त्याप्रर्ाणे सीता जवळ आली व वतने ववस्र्याने,
आनांदाने व प्रेर्ाने आपल्या पतीच्या र्ुखाकडे पावहले . बाजूला नम्रपणे उभी असले ली सीता पाहू न रार्
आपले हृद्गत बोलू न दाखवू लागला. आपल्या, सुग्रीवाच्या व हनु र्ानाच्या पराक्रर्ाचे वणुन करून आपल्या

अपर्ानाचा आपण कसा सूड घेतला हे त्याने साांवगतले . ‘सीतेकडे पहात असले ल्या रार्ाचे हृदय
लोकापवादाच्या भीतीने वद्वधा िंाले .’ तो म्हणाला, ‘रावणाचा वध करून र्ी र्ाझ्या अपर्ानाचे पवरर्ाजुन

केले आहे व तुला परत वर्ळववली आहे . तुिंे कल्याण असो. र्ाझ्या वर्त्राच्या साह्याने जो या र्ोठ्या
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सांग्रर्ाचा र्ी खटाटोप केला, तो तुझ्याकवरता केले ला नाही. अपवाद टाळू न आपली कीती राखावी,
याकवरता व आपल्या प्रख्यात वांशाला आले ला कर्ीपणा नाहीसा करण्यासाठी र्ी हे केले . तुझ्या

वतुनासांबांधी सांदेह उत्पन्न िंाल्यार्ुळे तू र्ाझ्या दृष्टीला अवतशय प्रवतकूल िंाली आहे स. म्हणून हे जानकी,
र्ी तुला अनु ज्ञा दे तो, तू आज वाटे ल वतकडे चालती हो; तुला दहा वदशा र्ोकळ्या आहे त. तुझ्याशी र्ला

काही कतुव्य नाही. पुष्कळ वदवसाांपासून ही आपणावर प्रेर् करणारी आहे , असा लोभ र्नार्ध्ये करून कोण

बरे कुलीन व तेजस्वी पुरुर्ष परगृही रावहले ल्या स्त्रीचा स्वीकार करणार आहे ? रावणाच्या अांकाचा स्पशु
िंाले ल्या आवण त्याने दु ष्ट नजर ठे वले ल्या तुिंा, कुलीन म्हणवणारा र्ी कसा बरे स्वीकार करू? ज्या हे तूने
र्ी तुला झजकले तो र्ािंा हे तू वसि िंाला. तुझ्या ठायी र्ाझ्या र्नाची आसक्ती नाही. तू वाटे ल वतकडे

चालती हो. हे भद्रे , र्नाचा वनश्चय करून ही गोष्ट र्ी तुला साांवगतली आहे . आता तुिंी इच्छा असल्यास

लक्ष्र्णापाशी अथवा भरतापाशी तू खुशाल रहा सीते , शत्रुघ्नावर अथवा सुग्रीवावर, वबभीर्षण राक्षसावर

झकवा तुला सुख लागेल तेथे आपले वचत्त ठे व. आपल्या घरी रावहले ल्या वदव्य काांवतयुक्त व र्नोहर अशा
तुला पाहू न रावणाने एक क्षणही तुिंी उपेक्षा केली नसावी.’ (युिकाांड सगु ११५, श्लोक १३ ते २४).

हे ऐकून सीता र्ोठ्याने रडू लागली, वतला र्ोठी लाज वाटली. पण आपली आसवे पुसून ती

तेंजस्वी सीता रार्ाला म्हणाली, ‘युःकवश्चत् पुरुर्ष एखाद्या स्त्रीला अनु लक्षून भार्षण करतो त्याप्रर्ाणे

अशाप्रकारचे हे कणुकटु व अयोग्य भार्षण र्ला अनु लक्षून आपण करता? आपणाला जशी र्ी वाटते तशी र्ी

नाही याचा प्रत्यय आपणास येईल हे र्ी आपणास आपल्या पावतव्रत्यरूप सदाचरणाच्या शपथेवर साांगत
आहे . सार्ान्य स्त्रीचे आचरण पाहू न सांपूणु स्त्रीजातीववर्षयी आपण शांका घेत आहात. पराधीन िंाल्यार्ुळे
र्ला परपुरुर्षाचा जो स्पशु िंाला, तो र्ाझ्या इच्छे ववरुि होता. दु दैवार्ुळे ती गोष्ट घडू न आली. र्ाझ्या

आधीन असले ले र्ािंे हृदय ते तर आपल्या वठकाणीच रत आहे ; परांतु शरीर र्ाझ्या स्वाधीन नसल्याने र्ी
पराधीन स्त्री काय करणार बरे ? परस्पराांवर प्रेर् वृझिगत िंाले असून आवण पुष्कळ वदवसपयंत दोघे एकत्र
रावहलो असूनही र्ािंी परीक्षा आपणास िंाली नसेल तर र्ात्र र्ी कायर्चीच बुडाले ; ‘र्ी तुिंा त्याग केला

आहे ’ असा वनरोप तुम्ही हनु र्ानाबरोबर पाठवला असता तर र्ी प्राणत्याग केला असता व आपणास जीव
धोक्यात घालू न युि करण्याचे श्रर् पडले नसते ; व आपल्या वर्त्राांसही क्ले श िंाले नसते. बाल्यावस्थेर्ध्ये

ज्या उद्देशाने र्ािंे पावणग्रहण केले त्याचीही आपण पवा केली नाही त्याचप्रर्ाणे र्ािंी भक्ती व शील या
सवाकडे च आपण पाठ केली आहे .’ (यु. काां. सगु ११६, श्लो. १ ते १५)

अश्रूांनी कांठ दाटू न आल्यार्ुळे अशा रीतीने रडत रडत भार्षण करणारी सीता झचताक्राांत िंाले ल्या

दीन लक्ष्र्णाला म्हणाली, ‘हे लक्ष्र्णा, र्ाझ्यासाठी वचता तयार कर. वचता हे या सांकटाचे और्षध आहे

वर्र्थ्यापवादाने ग्रस्त िंाले ल्या र्ला वजवांत राहण्याची इच्छा नाही. गुणाांनी सांतुष्ट न िंाले ल्या भत्याने
लोकसर्ाजार्ध्ये त्याग केले ल्या र्ला आता र्रणाचेच अवलां बन करणे योग्य असल्यार्ुळे र्ी अग्नीर्ध्ये
प्रवेश करते . (यु. काां. सगु ११६, श्लो. १७ ते १९)

वतचा जीव दे ण्याचा वनश्चय िंाला होता. अग्नीतून वजवांत बाहे र येणे वतला शक्य नव्हते असे या

उद्गाराांवरून वदसते .

लक्ष्र्णाला राग येऊन त्याने रार्ाकडे पावहले . पण रार्ाचे र्न जाणून त्याने र्ुकाट्याने वचता

रचली. सीतेने रार्ाला प्रदवक्षणा घालू न दै वताांना व ब्राह्मणाांना (हे राक्षसाांतील असले पावहजेत) नर्न केले
व अग्नीजवळ जाऊन म्हणाली,
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‘र्ािंे वचत्त जर रार्ापासून केव्हाही दू र जाणारे नसेल तर जगत्साक्षी अग्नी र्ािंे सवु प्रकारे रक्षण

करील. (२५) र्ािंे वतुन शु ि असून रार् र्ला दू वर्षत सर्जत आहे हे खरे असेल तर लोकसाक्षी अग्नी र्ािंे

सवु प्रकारे रक्षण करील’ (२६) असे म्हणून वनभुय होऊन वतने अक्ग्नप्रवेश केला. बाल व वृि याांनी
गजबजले ला र्ोठा सर्ाज, सवु प्राणी, ॠर्षी, दे व आवण गांधवु, दानव, त्रैलोक्य याांनी वतला अक्ग्नप्रवेश

करताना पावहले असे वणुन केले आहे . वस्त्रया आक्रोश करू लागल्या व हायहाय असा फारच र्ोठा ध्वनी
राक्षस व वानर याांच्यार्ध्ये उसळला (३४).

पुढील ११७ सगु रार्ाकडे दे व येऊन स्तुती करतात अशा ववर्षयाचा अवतार–कल्पनेने भरले ला

प्रवक्षप्त असला पावहजे. त्याचा ववचार करण्याची जरूर नाही. ११८ वा सगु तसाच आहे . त्यात ‘अग्नी
सीतेला र्ाांडीवर घेऊन पडला.’ (श्लो, १.) ती वचता उडवून दे ऊन जनककन्या सीतेला घेऊन र्ूर्टतर्ान
अग्नी तेथून सत्वर बाहे र वनघाला. (२) पुन्हा चौर्थ्या श्लोकात, त्या सीतेला र्ाांडीवर घेऊन अग्नीने रार्ाला
सीता शु ि असल्याववर्षयी वनवाळा वदला व ‘शु ि अांतुःकरणाने युक्त असले ल्या या वनष्पाप सीतेचा तू

स्वीकार कर. वहला उद्देशून तू काही एक भार्षण करू नको अशी र्ािंी तुला आज्ञा आहे ’ असेही बजावले .
’(श्लो.५–१०) नांतर रार् त्या अग्नीला म्हणाला, ‘सवु लोकाांसर्क्ष सीतेची शु िी होणे अवश्य होते. कारण

ही शु भ सीता रावणाच्या अांतुःपुरात पुष्कळ वदवस रावहले ली आहे . (१३) तस्र्ात् वहची शु िी न कवरता जर
र्ी वहचा स्वीकार केला असता तर दशरथपुत्र रार् ववर्षयलां पट व बावलश आहे असे र्ला लोक म्हणाले

असते .’ (१४) सीता शु ि आहे व रावणाच्या हातून ती दू वर्षत होणे अशक्य होते असे प्रवतपादू न रार् म्हणतो,
‘ववचारी पुरुर्षाच्या हातून ज्याप्रर्ाणे कीतीचा त्याग होणे शक्य नाही, त्याप्रर्ाणे त्रैलोक्यार्ध्ये शु ि ठरले ल्या

वर्वथले च्या राजकन्या जानकीचा त्याग र्ाझ्या हातून होणे शक्य नाही. (१९) तुम्हा सवांच्या वहतकारक

उपदे शाप्रर्ाणे र्ला अवश्य वागले पावहजे. तुम्ही जगताचे अवधपती असून र्ाझ्यावर प्रेर् करणारे आहात
आवण वहताची गोष्ट र्ला साांगत आहात.’ (२०) पुढील ११९ व्या सगात स्वगुस्थ वपत्याची म्हणजे दशरथाची

भेट िंाली व त्याने रार्लक्ष्र्णास र्ाांडीवर घेऊन आझलगन वदले ; ही कथा वकतपत ववश्वसनीय आहे याचा
ववचार वाचकाांनी करावा.

सीता अग्नीतून वजवांत बाहे र आली व वनष्पाप आहे असे अग्नीने व इतर दे वाांनी रार्ाला साांवगतले ;

ही गोष्ट वबभीर्षणादी सवु राक्षस, सुग्रीवादी सवु वानर, रार् आवण लक्ष्र्ण याांच्यासर्क्ष घडली व या सवांस
रार्ाने आपल्या राज्यावभर्षेकाकवरता पुष्पक ववर्ानातून अयोध्येस आणले .

ही सवु र्ांडळी रार्ाचा पाहु णचार खात अयोध्येत दोन र्वहने रावहली होती. रावणाबरोबरचे युि व

रार्लक्ष्र्णादी वीराांचे पराक्रर् हा लोकात चालू ववर्षय होता. वानर, राक्षस वगैरे प्रत्यक्ष पहाणाऱ्याच्या
तोंडू न युि व सीतेचे अक्ग्नवदव्य या गोष्टी सवु अयोध्यावासी जनाांनी पुनुःन्हा ऐकल्या असल्या पावहजेत.
भाटाांनी त्यावर कवने रचून ती दरबारात व इतरत्र गावयली असावीत आजच्या भार्षेत बोलावयाचे िंाल्यास

वठकवठकाणी र्ोठर्ोठ्या सभा भरवून त्यात ही युिकथा सीताशु िी अनेक वानर व राक्षस वक्त्याांनी जीव
तोडू न साांवगतली असेल, (त्या काळी वतुर्ानपत्रे असल्यास) अनेक सांपादकाांनी व बातर्ीदाराांनी त्याांच्या

भेटी घेऊन त्याांच्या र्ुलाखती भपकेदार वणुनासह दे ऊन आपल्या पत्राचे अनेक रकाने भरून काढू न,
रार्ाच्या सवु प्रजेला या बाबतीत सुवशवक्षत केले असेल.

पण हे सवु प्रयत्न पालर्थ्या घागरीवर पाणी ओतल्यासारखे वनष्फळ िंाले असे म्हणावे लागते .

पालर्थ्या घागरीत पाण्याचा थेंबही वशरत नाही त्याप्रर्ाणे अयोध्यावासी जनाांच्या हृदयात वनदान सीतेच्या
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पववत्रपांणाववर्षयीची खात्री वशरली नाही, म्हणजे त्याांना ती ववश्वसनीय र्ुळीच वाटली नाही. सीता ही दू वर्षत

िंाली आहे अशीच त्याांची सर्जूत िंाली असल्याने वानर, राक्षस आवण खुद्द रार्लक्ष्र्ण हे आम्हास बनवू
पहात आहे त. याांच्या साांगण्यावर ववश्वास ठे वणे म्हणजे आम्हास काही अक्कल नाही, शक्य अशक्य

जाणण्याची पात्रता नाही असे जाहीर करण्यासारखेच आहे असे ते परस्पराांशी बोलत असावेत. वचता रचून
पेटवले ल्या अग्नीत पुरुर्ष झकवा स्त्री वशरल्यास ती सहीसलार्त बाहे र येणे, अक्ग्नदे व प्रकट होऊन त्याने

सीतेला रार्ाच्या हवाली करणे, र्हादे व, इांद्र, ब्रह्मदे व वगैरे दे व येऊन त्याांनी सीता शु ि असल्याची खात्री

करणे व शेवटी १४ वर्षांपूवी र्यत िंाले ला दशरथ पार्टथव दे हाने येऊन रार्लक्ष्र्णास र्ाांडीवर घेऊन
सीतेववर्षयी त्याांनी सांशय घेऊ नये असे बजावणे या गोष्टी अशक्य कोटीतील आहे त, यावर ववश्वास

ठे वणाऱ्याच्या वठकाणी सद्सवद्ववेकबुिी नाही असे म्हणणे भाग आहे अशी रार्ाच्या प्रजेची खात्री िंाली
होती असे पुढील हकीगतीवरून वदसते.

रार्राज्य फार उत्तर्. त्याची प्रजा धर्ुवनष्ठ व राजावर सांतुष्ट अशी होती अशी वाता भरतानेच

रार्ास साांवगतल्याची कथा उत्तरकाांड सगु ४१ याच्यात आहे . पुढील श्लोक पहा. भरत म्हणतो, ‘हे वीरा, तू

राज्य करू लागल्यापासून अर्ानु र्ष प्राणीही वारांवार वाचायुक्त असल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येते (१८) हा पूणु
र्वहना लोटू न गेला तरी र्त्यु जनाांना आरोग्य असून, हे राघवा, जीणु िंाले ल्या प्राण्याांनाही र्ृत्यू येत नाही
(१९) हे राजा, वस्त्रयाांना वनरोगी र्ुले होत आहे त, र्ानव दृष्ट व पुष्ट शरीराने युक्त आहे त आवण नगरवासी
जनाांना अवधकच हर्षु िंाला आहे (२०). अर्ृततुल्य उदक पाडणारा पजुन्य वेळेवर दृष्टी करीत आहे ; हे

वायूही सुखस्पशाने युक्त व कल्याणकारक वहात आहे त (२१). त्याचप्रर्ाणे हे राजा, नगराांतील व
दे शाांतील लोक ‘अशा प्रकारचा राजा आम्हाला नेहर्ी असो’ असे नगरार्ध्ये बोलत आहे त’ (२२).

त्याच वदवशी अांतुःपुरात जाऊन सोतेचे डोहाळे पुरववण्यासाठी ‘उद्या तुला वनात पाठवतो’ असे

आश्वासन दे ऊन रार् आपल्या सुहृदाांसह र्धल्या चौकात गेला. ते थे बसला असता ते खुर्षर्स्करे त्यास
नानाप्रकारच्या गोष्टी व बातम्या साांगत असत. एकांदरीत दहा खुर्षर्स्कऱ्याांची नावे वदली आहे त. त्याांतील

भद्राला रार्ाने ववचारले . ‘हे भद्रा, नगरार्ध्ये व दे शार्ध्ये काय चालले आहे ? नगरातील व दे शातील लोक
र्ाझ्यासांबधी काय काय बोलत आहे त? आवण त्याचप्रर्ाणे सीता, भरत, लक्ष्र्ण, शत्रुघ्न व र्ाता कैकेयी

याांच्यासांबध
ां ानेही लोक काय बोलत असतात? कारण राजे वनाांर्ध्ये असोत अथवा राज्यावर असोत; लोक
त्याांना काही ना काही नावे ठे वीत असतातच.’ ( उत्तरकाांड सगु ४३, श्लो. ४–५).

यावर भद्र हात जोडू न म्हणाला, ‘हे राजा, नगरवासी जनाांच्या गोष्टी चाांगल्या चालले ल्या असतात.

रावणाच्या वधार्ुळे प्राप्त िंाले ला ववजय तर नगरातील लोक फारच वाखाणीत आहे त.’ यावर जास्त
आग्रह करून रार् म्हणाला, ‘तर र्ग जे काही असेल ते सवु तू काही एक वशल्लक न ठे वता र्ला इत्थांभत
ू

कथन कर (९). बरीवाईट भार्षणे र्ाझ्यासांबध
ां ाने नगरवासी लोक काय काय करीत असतात? तू काही एक
भीती र्नार्ध्ये न बाळगता कुटाळ लोक दे शार्ध्ये र्ाझ्याबद्दल काय बोलत असतात ते वनभुयपणे व
वनुःशांकपणे कथन कर.’ (११). भद्र हात जोडू न म्हणाला, ‘हे राजा, चवाठे , बाजार, रस्ते , वने आवण
उपवने याांर्ध्ये लोक तुझ्यासांबध
ां ाने जे काही बरे वाईट बोलत असतात ते ऐक (१३). ‘सर्ुद्रावर सेतुबध
ां न हे

दु ष्कर कृत्य रार्ाने केले . हे कृत्य दे वदानवाांच्या हातूनही घडल्याचे कोणत्याही वृि लोकाांच्यासुिा

ऐकण्यात नाही (१४) अझजक्य रावणाचा, सैन्य व वाहने याांसह वध करून राक्षसाांसहवतुर्ान ऋक्ष व वानर
रार्ाने स्वाधीन करून घेतले (१५). सांग्रार्ार्ध्ये रावणाचा वध करून सीता घेतल्यानांतर क्रोध र्ागे सारून
त्याने वतला पुनरवप घरी आवणले (१६).
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परांतु सीतेच्या सर्ागर्ापासून त्या रार्ाच्या र्नाला काय बरे सुख वाटत असेल? वजला पूवी

रावणाने बलात्काराने अांकावर घेऊन हरण करून नेले (१७), पूवी लां केत नेल्यानांतर अशोक वनार्ध्ये

नेऊन ठे ववले असता जी राक्षसाांच्या आधीन होती, वतला रार् कसे दू र्षण दे त नाही? (१८) आता
वस्त्रयाांसांबध
ां ाने असला प्रकार आम्हालाही सहन होऊ लागेल. कारण, जसे राजा करू लागतो तसे लोकही

त्याला अनु सरून वागू लागतात. (१९) अशी नानाप्रकारची भार्षणे, हे राजा, नागवरक जन सवु नगरार्ध्ये,
व दे शार्ध्ये तुझ्यासांबांधाने करीत असतात.’ (२०) हे ऐकून रार् अवतशय कष्टी िंाला त त्याने बाकीच्या
वर्त्राांस ववचारले त्या सवांनींच भद्र साांगत आहे याप्रर्ाणे हे वनुःसांशय खरे आहे असे साांवगतले .
पुढे रार्ाने सीतेचा त्याग केला.
रावणाच्या घरी सीता रावहल्याने ती दू वर्षत िंाली. वतला व्यवभचार घडला अशीच सर्जूत

अयोध्यावासी नागवरकाांची व राज्यातील रयतेची िंाली हाती. सीतेने अग्नीत वशरून वदव्य केले . साक्षात
अग्नीने ती पववत्र आहे अशी सवांसर्क्ष रार्ाची खात्री केली, वगैरे कथाांवर त्याांच्यापैकी कोणीही भरांवसा

ठे वला नाही. अग्नीत वशरले ले र्ाणूस पववत्र असो झकवा अपववत्र असो, ते वजवांतपणी बाहे र येणे सांभवनीय
नाही. यासाठी सीता तशी सुरवक्षत अग्नीतून वनघाली ही कथा केवळ थोताांड आहे , असे त्या लोकाांनी

ठरववले . यावरून रार्ाची प्रजा ही ववचार करणारी होती आजच्या आर्च्या लोकासारखी बनावट
भाकडकथाांवर डोळे िंाांकून ववश्वास ठे वणारी नव्हती असे म्हणणे भाग आहे .

सीतेने अक्ग्नवदव्य केले ते आम्ही पावहले असे साांगणारे साक्षीदार पुष्कळ होते व त्याांनी जीव तोडू न

वकतीही साांवगतले , तरी त्याांच्यावर ववश्वास त्या काळच्या लोकाांनी ठे वले ला नाही. आजचे आम्ही झहदू या
अद्भुत कथेवर ववचारशक्तीला रजा दे ऊन ववश्वास ठे वीत आहोत.

आजच्या आम्हा आयांची ववचारशक्ती नाहीशी होण्याचे कारण काय याचा ववचार जरूर िंाला

पावहजे जी गोष्ट रार्ाच्या वेळी खोटी ठरली; ती रार्ायणात वलवहली म्हणूनच खरी असली पावहजे असे
आजचे झहदू र्ानीत आहे त, हा र्ोठा चर्त्कार आहे . या क्स्थतीला उन्नती म्हणावी की अवनती म्हणावी हे

ववचार करणाराांस सहज सर्जेल. आर्च्यात अांधश्रिे चे पीक म्हणा झकवा खूळ म्हणा फार र्ाजले आहे .
भरताने रार्राज्याचा वणुन केले ला उतारा एक्केचाळीसाव्या सगातील वदला आहे . त्यात १८ व्या श्लोकात

‘तू राज्य करू लागल्यापासून अर्ानु र्ष प्राणीही वारांवार वाचायुक्त असल्याचे दृष्टोत्पत्तीस येते,’ असे एक
वाक्य आहे . पोपटासारखे पक्षी वाचायुक्त आजही आहे त. पण इतराांना र्ानवी वाचा फुटली असे साांगणारा

साांगो, पण ऐकणाऱ्यावर ववचार करण्याची जबाबदारी आहे . परांतु रार्ायणाचे भार्षाांतरकार ले ले शास्त्री हे या
श्लोकावर पुढील टीप दे तात. ‘एकाद्या वववशष्ट राजाच्या पुण्यप्रभावार्ुळे अर्ानु र्ष प्राण्याांना र्नु ष्य वाचा
पुरातनकालीही प्राप्त होती असे यावरून वदसते.’ भोळा वबचारा ले ले शास्त्री! रार्ायणात वलवहले ले खोटे

कसे असेल? ते खरे असले च पावहजे, अशी भावडी सर्जूत करून घेऊन बसले ला! आज शेकडो वर्षे
अशीच सर्जूत आम्हा झहदूां ची होऊन बसली आहे व त्यार्ुळे आम्ही आर्ची ववचारशक्ती गर्ावून बसलो

आहोत. अर्ानु र्ष प्राणी रार्ाच्या वेळी बोलत होते त्यावर ज्याांचा ववश्वास बसतो त्याांना साधुसांताांच्या नावावर

दडपून वदले ले चर्त्कार खरे च वाटतात. ज्ञानोबाने रे ड्याच्या तोंडू न वेद बोलवले , ही गोष्ट खोटी
म्हणण्याची झहर्त त्याांच्या अांगी नसते . कोणत्याही ववद्यर्ान झकवा र्ृत साधूच्या साधक चेल्याांनी साांवगतले ले

बनावट चर्त्कार त्याांना खरे वाटतात व ते साधूांच्या भजनी लागतात. बुवाबाजीचे र्ूळ या आजच्या झहदू

लोकाांच्या ववचारशक्तीच्या ऱ्हासात आहे . आर्चे हवरदास व पुरावणक धार्टर्क भोळे पणा वाढवण्याचे कार्
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सतत करीत असतात व आम्ही त्याांना उत्तेजन दे त आहोत. असा भोळे पणा वाढत राहील तोपयंत बुवाबाजी
कायर् रहाणारच. एकाद्यादु सऱ्या साधुची बरीवाईट कृत्ये प्रवसि केल्याने कदावचत् त्या व्यक्तीचे र्हत्त्व

कर्ी होईल, पण आर्चा भोळे पणा कायर् आहे व तो वाढवण्याचे पितशीर प्रयत्न हवरदास व पुरावणक
याांच्या हातून कळत वा न कळत होत आहे त, तोपयंत बुवाबाजीला आळा पडणे अशक्य आहे .

अरबी भार्षेतील सुरस गोष्टी व रार्ायणातील गोष्टी या अद्भुतते त सारख्या आहे त पण पवहल्या

काल्पवनक आहे त हे सवांस र्ाहीत असते . म्हणून त्याांच्या वाचनाने कल्पनाशक्ती वाढते हा फायदाच आहे .
ववशेर्षेकरून लहान वयाच्या र्ुलाांस या गोष्टी साांगणे चाांगले . पण रार्ायणातील कथा अज्ञानवधुक आहे त.
त्याांच्या पठणाने बालाांची, तरुणाांची आवण वृिाांची ववचारशक्ती कुांवठत होते. हा ववचारशक्तीचा ऱ्हास केवळ

धार्टर्क ववर्षयापुरता र्यावदत रहात नाही इतर व्यावहावरक ववर्षयाांतही आर्चा सर्ाज र्ागे पडला आहे .
यासाठी ववचार शक्तीला आवळू न टाकणाऱ्या बेड्या तोडू न टाकण्याचे कार् आर्च्या ववद्वानाांनी हाती घ्यावे.
हे दे शसेवच
े े र्ोठे च कार् आहे . वकलोस्कर, एवप्रल, १९३६

अनु क्रमणिका

१२ दाशरथी राम अनायु होता?
रार्ायणकथा आयावतात र्ुळीच घडली नाही आवण दवक्षण झहदु स्थानात तर नाहीच नाही, असे

रार्ायणकथे त आले ल्या स्थळाांचा ववचार करून र्ागील काही ले खाांत दाखववले . त्याांत आले ल्या व्यक्तींच्या

नावावरूनही ववचार करता येईल. पण त्यावरून वनुःसांशय अनु र्ान काढणे कठीण. तीच तीच नावे
थोड्याशा फरकाने वनरवनराळ्या दे शात सापडणे साहवजक आहे . तेव्हा तो प्रयत्न सोडू न दे ऊ

परांतु सांस्कृती, ववचार, चालीरीती, कायदे याांची गोष्ट वनराळी आहे . ज्याची त्याची सांस्कृती,

आचारववचार, कायदे म्हणजे स्र्ृतीत वदले ले वनयर् हे ठराववक असतात. आर्च्या आयु सांस्कृतीहू न
पाश्चात्य सांस्कृती वभन्न आहे त्यार्ुळे आर्च्या व त्याांच्या आचारववचाराांतही वभन्नपणा असतो.

दोन वठकाणच्या आचाराांत व ववचाराांत सवु बाबतीत फरक असतोच असे नाही. काही थोड्या

ठळक बाबतीतच असतो. या फरकावरून दोन दे शाांचा वभन्नपणा ओळखावयाचा आहे .

पवहले उदाहरण वालीवधाचे आहे . वाली व रार् याांचे वैर नसता, वालीने रार्ाचा कसलाही अपराध

केला नसता व वाली सुग्रीवाशी द्वां द्वयुि करीत असता रार्ाने वालीला बाणाने र्ारावे हे कृत्य अगदी अधम्यु
आहे . र्न्वावद स्र्ृवतकारानी अशा युिाचा वनर्षेधच केला आहे .

(र्नु –अध्याय ७, श्लोक ९२)

न सुप्तं न णवसन्नाहं न नग्नं न णनरायुधम्
नायुध्यमानं पश्यन्त न परे ि समायतम् ॥
अथु : वनजले ल्याला, कवच काढले ल्याला, नग्नाला, शस्त्रहीनाला, न लढणाऱ्याला व दु सऱ्याशी

युि करणाऱ्याला र्ारू नये. अशा काही गोष्टी न करण्याच्या साांवगतल्यावर र्नु म्हणतो,
एषो ऽ नु पस्कृतः प्रोक्ततो योधधमुः सनातनः ।
अस्माद्धमान्न च्यवेत क्षणत्रयो घ्नन् रिे णरपू न् ॥ ९८ ॥

वाली सुग्रीवाबरोबर लढत असता रार्ाने ही र्नूची आज्ञा र्ोडली. रार् आयुक्षवत्रय असता तर

स्र्ृतीप्रर्ाणे युिधर्ु बरोबर पाळता. कारण र्नूने साांवगतल्याप्रर्ाणेच इतर स्र्ृतींचा अवभप्राय आहे . (पहा

याज्ञवल्क्य स्र्ृवत अ. १ श्लो ३२६). पण या स्र्ृवतवचनाांचा अनादर रार्ासारख्याने केला. त्याचे कारण तो
आयुसांस्कृतीचा नसल्याने त्याला हा क्षात्रधर्ुच र्ान्य नव्हता हे आहे . कोणीकडू न तरी आपला कावा

साधावयाचा! Everything is fair in love and war अशी प्राश्चात्याांची नीती आहे . वतला अनु सरणारा रार्
अनायुच असला पावहजे या असे कृतीवरून वदसते .

या कृत्याबद्दल वालीने त्यास दोर्ष वदलाच. तो म्हणाला :
सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नणमव पावकम् ।
नाहं त्वामाणभजानाणभ धमुच्छद्माणभसंवृतम् ॥
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णवषये या पुरे वा ते यदा पापं करोम्यहम् ।
न ि त्वामयजाने ऽ हं केस्मात्त्वं हंस्यणकस्ल्वषम् ॥
माणमहा प्रणतयुध्यन्तमन्येन ि समाितम् ॥
(वक. १७ श्लो. २३–२५).

सीतेला दु सरीकडे जाण्यािा उपदे श
अथु : सज्जनाांचा वेर्ष धरणारा तू वस्तुतुः पापी असून िंाकले ल्या अग्नीसारखा धर्ाचे सोंग घेतले

आहे स. तुझ्या दे शात झकवा नगरात र्ी जर काही पाप केले नाही; आवण तुिंी अवज्ञा केली नाही तर तू

र्जसारख्या वनरपराध्याचा का वध केलास? तुझ्याशी युि न कवरता दु सऱ्याांशी वभडलो असता र्ािंा वध
का केलास? इत्यादी.

या भार्षणाला १८ व्या सगाच्या पवहल्या श्लोकात वाल्र्ीकीने ‘वदसण्यात कठोर परांतु वहतावह,

ववनययुक्त आवण धर्ु व अथु याांना धरून असणारे ’ असे म्हटले आहे . याला रार्ाने वदले ले उत्तर त्याला न
शोभण्यासारखे आहे . त्यात असत्य भरपूर आहे . पहा, रार् म्हणतो, (सगु १८) ‘पवुत, वने व अरण्य यासह

इक्ष्वाकु वांशजनाांना ही भूवर् वदले ली आहे व म्हणून पशू, पक्षी व र्नु ष्ये याांच्यावर अनु ग्रह आवण त्याांचा वनग्रह
करण्याचा अवधकारही त्याने वदले ला आहे . या पृर्थ्वीचे पालन भरत करीत आहे व त्याने धर्ुरक्षणाथु आर्ची

व इतर राजाांची योजना केले ली आहे . र्ग रार्ाच्या पादु का नेऊन झसहासनावर स्थापून रार् प्रवतवनधी

म्हणून भरत राज्य करीत होता हे कथन खोटे असले पावहजे. इतर राजे जसे जनक, केकयाचा अश्वपती व

लां केचा रावण हे ही भरताांच्या व त्याच्या पालन भरत करीत आहे व त्याने धर्ुरक्षणाथु आर्ची व इतर
राजाांची योजना केले ली आहे . ‘र्ग रार्ाच्या पादु का नेऊन त्या झसहासनावर स्थापून रार्प्रवतवनधी म्हणून
भरत राज्य करीत होता हे कथन खोटे असले पावहजे. इतर राजे जनक, केकयाचा अश्वपती व लां केचा

रावण हे ही भरताच्या व त्याच्यापूवी दशरथाच्या आज्ञेत होते असे म्हणावयाचे काय? पुढील नववे व दहावे
श्लोकाांत सवु पृर्थ्वीचा राजा भरत आहे असे खोटे च साांवगतले आहे . आम्हीही धर्ुवृिीची इच्छा धरून सांपूणु

पृर्थ्वीवर सांचार करीत आहो, हे ववधान धादाांत खोटे आहे . वालीचे र्ोठे पाप म्हणजे त्याने धाकट्या भावाची
बायको बळकावली हे . भावाच्या बायकोवर त्या वेळी हक्कच होता. ते कृत्य अधम्यु नव्हते, हे खुद्द दे वगुरू

ब्रम्हस्पतीच्या र्र्तेशी िंाले ल्या सांगावरून वसि आहे . इतकेच नव्हे तर ही गोष्ट खुद्द रार्ालाही र्ान्य होती.

वनवासाला जाण्यापूवी सीतेचे साांत्वन करताना, ‘भरताच्या र्जीप्रर्ाणे वागून त्याच्याजवळ राहणे तुला
शक्य आहे .’ (अयोध्याकाांड, सगु २६ श्लो. २६) असे त्याने म्हटले . यात स्पष्टता नाही, पण कसे वागावे हे

ध्ववनत केले आहे . युिकाांडात ११५ वे सगांत रार्ाने सीतेला स्पष्ट साांवगतले आहे . रावणाकडे रावहल्याने ती
दू वर्षत िंाली म्हणून रार् म्हणतो –

‘यदथु णनकजता मे त्वं सोयमासाणदतो मया ।
नास्स्त मे त्वय्यणभष्ट्व िो यथे ष्ं िम्यताणमणत ॥ २१ ॥
तदद्य व्याहृतं भद्रे मयैतत्कृतबुणद्धना ।
लक्ष्मिे वाथ भरते कुरु बुकद्ध यथासुखम् ॥ २२ ॥
शत्रुघ्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा णबभीषिे ।
णनवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ॥ २३ ॥
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अथु : ‘ज्याच्याकवरता र्ी तुला झजवकले तो हा र्ािंा उद्देश वसिीस गेला आहे . आता तुझ्या र्नाची

आसक्ती नाही; तू वाटे ल वतकडे चालती हो. (२१) भद्रे , र्नाचा वनश्चय करून ही गोष्ट र्ी तुला साांवगतली

आहे . आता तुिंी इच्छा असल्यास लक्ष्र्णापाशी झकवा भरतापाशी तू खुशाल रहा. (२२) हे सीते,
शत्रुघ्नाजवळ, सुग्रीवाजवळ, वबभीर्षण राक्षसाजवळ झकवा तुला नीट वाटे ल तेथे राहण्याचे तू र्नार्ध्ये
आण.’ (२३)

रार्ाच्या बोलण्याचा आशय स्पष्ट आहे . लक्ष्र्ण, भरत व शत्रुघ्न हे रार्ाचे भाऊच, तेव्हा त्याांची नावे

प्रथर् घेतली. सुग्रीवाबरोबर अक्ग्नसावक्षक सख्य केल्याने तो भाऊ िंाला व अशा पितीने िंाले ल्या भावाांत
एकर्े काांची बायको उपभोगण्याचा हक्क येत असे. (पहा, उत्तरकाांड सगु ३४, श्लो. ४० । ४१ । ४२).

जु न्या काळिी जु नी रीत
‘सोऽहं दृष्बलस्तुभ्यं इच्छाणम हणरपुंिव ।
त्वयासह णिर सख्यं सुस्स्नग्धं पावकाग्रतः ॥ ४० ॥
दाराः पुत्राः पुर राष्ट्रं भोिाच्छादनभोजनन् ।
सवुमेवाणवभक्ततं नौ भणवष्ट्यणत हरीश्वर’ ॥ ४१ ॥
ततः प्रज्ज्वालणयत्वास्ग्नं तावुभौ हणरराक्षसौ ।
भ्रातृत्वमुपसंपन्नौ पणरष्ट्वज्य परस्परम् ॥ ४२ ॥
अथु : ‘हे वानरश्रेष्ठ, प्रवसि सार्र्थ्यु ज्याचे आहे असा र्ी अग्नीसर्क्ष तुझ्याशी अत्यांत प्रेर्युक्त असे

वचरकाल सख्य करण्याची इच्छा करीत आहे . (४०) हे वानरावधपते, धर्ुपत्न्या, पुत्र, नगर, राष्र, भोग्य

वस्तू, आच्छादन, भोजन, हे आपले सर्ाईक असो. (४१) नांतर ते उभयता वानरराक्षस अग्नी पेटवून

परस्पराला आझलगून भ्राते बनले . (४२) नांतर रावणाने एक र्वहना वालीचा पाहु णचार सुग्रीवाप्रर्ाणे राहू न
घेतला असे ४४ वे श्लोकात साांवगतले आहे . रार्ाने सुग्रीवापाशी अग्नी पेटवून सख्य केले आहे . त्यालाही हा

ववधी व याच्या अांतगुत कल्पना र्ाहीत होत्या. यावरून र्ानीव, कृवत्रर् भावाांर्ध्ये धर्ुपत्न्याांचा उपभोग र्ान्य
होता, तर सख्ख्या भावार्ध्ये तो र्ान्य असलाच पावहजे हे उघड आहे . त्यार्ुळे वालीने रुर्े चा उपभोग

घेतला म्हणून तो दे हान्तशासनास पात्र िंाला हे रार्ाचे म्हणणे अगदी असत्य, भ्रार्क, काही तरी नसता

दोर्ष वालीचे अांगी वचकटवून आपण केले ते योग्य असा काांगावा करण्यासारखे आहे . या एकांदर

प्रकारावरून वालीवधाचे कृत्य आयावतात चालू असले ल्या धर्ुशास्त्राला प्रवतकूल आहे . असे कृत्य करणारा
ववख्यात राजा दु सऱ्या धर्ुशास्त्राला र्ानणारा परकीय असला पावहजे असे अनु र्ान होते.

राजािे त्या वेळिे आिार
आणखी ववचार येतो तो. अक्ग्नसावक्षक सख्य व त्याच्या अांगभूत भाऊ होऊन जनानखान्यापयंतचा

उपभोग ही चाल आयांत होती काय? रार्ायणात अशा सख्याचे दोन दाखले आहे त. इतर कोणत्या ग्रांथात
असल्याचे आर्च्या ऐवकवात नाही. ही चाल अनायु असल्यास रार्ायणकथा परदे शची व रार्ही परदे शी हे
कबूल करावे लागेल.
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रार् हा र्न्वावद आयुस्र्ृती पाळणारा नव्हता असे दु सऱ्या एका वतुनावरून वदसते. राजाचा आचार

कसा असावा याववर्षयी आर्च्या स्र्ृवतकाराांचा र्ोठा कटाक्ष आहे . राजाचे र्ुख्य कतुव्य प्रजापालन. बाकी
धार्टर्क व कार्टर्क कायांकडे थोडा वेळ दे णे योग्य. यावर र्नु स्र्ृतीतील दोन श्लोक पुरे आहे त :
उत्याय पणश्चमे यामे कृतशौिः समाणहतः ।
हु तास्ग्नब्राह्यिांश्चाच्यु प्रणवशेत्स शु भां सभां ॥ १४५ ॥
तत्र स्स्थतः प्रजाः सवाः प्रणतवंद्य णवसजुयेत् ।
णवसृज्य ि प्रजाः सवाः मंत्रयेत्सह मंणत्रणभः ॥ १४६ ॥
(अ. ७)

अथु : भल्या पहाटे स उठू न शौचावद आटपून अग्नीत आहु ती दे ऊन व ब्राह्मणाांचा सत्कार करून

शु भसभागृहात जावे. तेथे सवु प्रजेला आनांद दे ऊन (म्हणजे त्याांच्या तक्रारी ऐकून त्या दू र करणे, न्याय
दे णे) रजा द्यावी व नांतर र्ांत्र्याांबरोबर र्सलती कराव्या, इत्यादी. आपली धर्ुकृत्ये करण्यात राजाने ववद्वान
पुरोवहत नेर्ावा असे इतर स्र्ृतीतही आहे , याचा उद्देश स्पष्ट आहे . प्रजारक्षणाकडे राजाला भरपूर वेळ
वर्ळाला पावहजे. रार्ायणात रार्ाची वदनचया कशी साांवगतली आहे पाहू . (उ. का. सगु ४२)
प्राप्तयोर्ववणवधान्भोिान् अतीतः णशणशरािमः॥ २६ ॥
ते उभयता (सीता, रार्) नाना प्रकारचे भोग भोगीत असताना वहवाळा वनघून गेला. (२६)
पू वाण्हे धमुकायाणि कृत्वा धमे ि धमुणवत् ।
शेषं णदवसभािाधु अंतःपुरितोऽभवत् ॥ २७ ॥
सीताणप दे वकायाणि कृत्वा पौवास्ण्हकाणन वै ।
श्वूश्रिामकरोत्पू जां सवासामणवशेषतः ॥ २८ ॥
अभ्यिच्छत्ततो रामं णवणित्रा भरिांबरां ।
णत्रणवष्पे सहस्राक्षं उपणवष्ं यथा शिी ॥ २९ ॥
अथु: धर्ुवेत्ता रार् पूवाण्हसर्यी धर्ुकाये यथाववधी उरकल्यानांतर वदवसाच्या अववशष्ट रावहले ल्या

अध्या भागार्ध्ये अांतुःपुरात आत असे. (२७) आवण सीताही सकाळची दे वकाये आटोपून सवु सासवाांची
एकसारखी पूजा केल्यानांतर (२८) स्वगार्ध्ये असले ल्या इांद्राकडे जाणाऱ्या शचीप्रर्ाणे वववचत्र भूर्षणे व रत्ने

धारण करून रार्ाकडे जात असे. (२९) यावरून धर्ुकृत्याकडे अधा वदवस व अांतुःपुरात बाकीचा वेळ अशी
रार्ाची वदनचया असावी. त्यातून उपभोगाचा कांटाळा आल्यास र्धल्या चौकात जाऊन खुर्षर्स्कऱ्याांबरोबर
र्जेत काळ घालवावा, असे पुढील सगाच्या पवहल्याच श्लोकात साांवगतले आहे :
तत्रोपणयष्ं राजानं उपासन्ते णविक्षिाः
कथानां बहु रूपानां हास्यकाराः समन्ततः ॥
(सिु ४३, श्लो. १)

अनु क्रमणिका

रामराज्यािी वास्तणवक कल्पना
अथु : सर्यसूक असे खुर्षर्स्करे लोक नाना प्रकारच्या गोष्टी राजा बसला असताना साांगून त्याची

सवु प्रकारे सेवा करीत असत. हे खुर्षर्स्करे होते. राज्यातील बरीवाईट बातर्ी आणणारे हे र नव्हते हे

लक्षात ठे वणे जरूर आहे . एकांदरीत रार्ाचा वेळ धर्ु व कार् याांच्या सेवनात जात होता. राज्यकारभाराची
काळजी त्याला वबलकूल नव्हती. कारण ते कार् पूवीप्रर्ाणेच भरताकडे सोपववले ले होते. रार्ायणात
साांवगतल्याप्रर्ाणे रार्राज्याची कल्पना असेल तर तसले

रार्राज्य आम्हास नको. र्नु स्र्ृतीत

साांवगतल्याप्रर्ाणे प्रजेची गाऱ्हाणी स्वतुः ऐकणारा राजा आम्हास पावहजे. रार्ाच्या राज्यात रार् हा धर्कृत्ये

व ववलास यात वेळ घालवी. प्रजेकडे पाहण्याचे कार् भरताकडे व इतर अवधकारी वगाकडे . स्र्ृतीची

योजना राजाने स्वतुः कारभार पाहण्याची. रार्ायणी राज्यकारभार अवधकारी वगाच्या हाती. राजा केवळ
तटस्थ. अशी क्स्थती पुराण इवजप्तात होती असा दाखला वर्ळतो.

From ‘Social Life in Ancient Egypt’ by W. M. Flinders Petrie.
P.31. ‘The King was held in by part of a highly organised official machinery, in which

every one knew their own business, and his official acts were part of that machinery.

P.9. ‘The religious functions of the Egyptian Kings are not sufficiently recorded to

show their origins. He certainly performed the daily sacrifice, acting as supreme priest for the

country, and every funeral offering was nominally made in his name. He seems to have had
the position, well known in many other countries, that the welfare of the land depended upon

his vitality and action; Another matter, which surprised the Greeks was his entire
subservience to the laws not only Government but in private life.’

P.37 (After rising), ‘Then came the ceremonial purification, the assumption of the

robes and insignia, and proceeding to the sacrifice. Before that act the high priest, with king

and people standing around him, prayed for the health and prosperity of the king, recited the
praises of the king and then a curse on all offences that had been ignorantly committed,
laying the blame on the ministers. This must have been a considerable criticism of affairs,

which owing to the great power of the priesthood would be hard to control officially; it is said
that this was to guide and check the royal conduct. It is not stated whether the manual act of
sacrifice was by the king or the high priest, but it was ceremony, and he inspected the

entrails. Then followed the sermon, when the priests read edicts, laws and historical
passages fitting for the time.

‘The powers of the king were strictly limited. ‘He could not do any public business;

condemn or punish any man to gratify his own humour or revenge, or for any unjust cause;

but was bound to do according as the laws had ordered in every particular case… … The
kings, therefore, carrying this even hand towards all their subjects, were more beloved by
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them than by their kindred.’ Though this is a later statement, it is to be accepted for the early
times, as in the VIth dynasty a queen was tried by a judge, who wrote the report with another
judge, the king taking no part, and not appearing to act in the case. He may probably have

given judgment finally, in this case as in other serious cases but the examination and
condemnation of criminals was entirely a matter of legal procedure.

सारांश : (३१) पुराण इवजप्तच्या राज्ययांत्राचे राजा हे एक चक्र होते व इतर कार्गार हे ही त्या

यांत्राचे लहानर्ोठे भाग होते. आपआपले कार् कसे करावे याची र्ावहती प्रत्येकास असावी लागे. राजाच्या
नावाने सुटणारे हु कूर् या राजयांत्रातूनच वनघत असत.

(९) इवजप्तच्या राजास वनत्य करावी लागणारी धार्टर्क कर्े र्ुळात कशी सुरु िंाली हे सर्जण्यास

भरपूर साधन नाही. त्याला रोज अग्नीत आहु ती द्याव्या लागत व त्या सवु राष्राचा तो श्रेष्ठ याजक असे.

र्ृतासाठी वदले ली दाने त्याच्याच नावाने होत. राजाचे ओज व त्याची धर्ुकर्े यावर राज्याचे कल्याण
अकल्याण अवलां बून असते अशी इतर बऱ्याच दे शाांप्रर्ाणे इवजप्तचीही सर्ज होती. तेथील राजाला

राज्यकारभारात व खाजगी जीवनात कायद्याच्या जोखडाखाली र्ान द्यावी लागे; याचे ग्रीक लोकाांना फार
आश्चयु वाटे .

इणजस्प्शयन राजािी णदनिया
(३७) शयनातून उठल्यावर राजाला धर्ुशास्त्रात साांवगतले ल्या वनयर्ाप्रर्ाणे शौचर्ुखर्ाजुन, स्नान

वगैरे करावे लागे. नांतर राजवचन्हे , िंगा वगैरे घालू न राजा यज्ञर्ांडपात जाई. र्ुख्य याजकाजवळ राजा व

इतर उभे राहात र्ावण राजाला आरोग्य असावे व त्याचा उत्कर्षु व्हावा असे तो दे वाजवळ र्ागणे करी. नांतर
राजाचे गुणवणुन करून त्याच्या हातून न कळत घडले ल्या चुकाांची जबाबदारी त्याच्या र्ांत्र्याांवर टाकून

त्याांचा वनर्षेध करी. या प्रसांगी राज्यकारभारात घडले ल्या बऱ्याच भल्याबुऱ्या बाबींची छाननी होत असे.
उपाध्याय वगाचे प्रस्थ फारच वाढल्यार्ुळे त्याांना गप्प करणे कठीण होते. राजाने आपल्या धर्ापासून
झकवचतही ढळू नये अशी दक्षता त्याने घ्यावी म्हणून ही योजना होती. आहु ती दे ण्याची वक्रया स्वतुः करी, का

र्ुख्य याजकाकडू न करवी हे नर्ूद नाही. पण हा वनत्याचा यज्ञ राजाचा म्हणून होता व बली वदले ल्या पशूच
ां ी
आतडी त्यात स्वतुः तपासावी लागत असत. हे िंाल्यावर र्ुख्य याजक प्रवचन करी; त्याांत त्या कालाला व

प्रसांगाला अनु सरून बसले ल्या धर्ुशास्त्रातील वनयर् आवण पूवीच्या इवतहासातील घडले ल्या गोष्टी याांची
चचा असे.

राजाचे अवधकार वनयर्ाने बाांधले ले होते. आपली लहर लागेल त्याप्रर्ाणे वनग्रह झकवा अनु ग्रह

करणारे हु कूर् त्याला दे ता येत नसत. कोणावर दात ठे वन
ू त्याला दोर्षी ठरववता येत नसे. प्रत्येक बाबीत
धर्ुशास्त्राांतील ठरीव वनयर्ाला अनु सरूनच त्याला वागावे लागे. याप्रर्ाणे सवु प्रजेशी वनष्पक्षपातीपणाने

वागणे राजाला भाग असल्याने त्याचेवर प्रजेची र्ोठी भक्ती असे. तशी राजघराण्यातील र्ाणसाांची झकवा

दरबारातील सेवकाांची असणे शक्य नव्हते. सहाव्या वांशाचे राज्य असता प्रत्यक्ष राणीची चौकशी एका

न्यायाधीशाने केली व दु सऱ्या जज्जाच्या र्दतीने त्याने आपला वनणुय वलवहला असे नर्ूद आहे . या

चौकशीच्या कार्ी अखेरचे हु कूर् राजाचे नावाने वनघत. याप्रर्ाणे या राणीच्या खटल्यातही वनघाला असेल.
परांतु कोणाचीही चौकशी होऊन अपराधी शाबीद होण्याचे कार् पूणुपणे वनयर्ास अनु सरूनच चाले .

अनु क्रमणिका

यावरून रार् हा आयावतातील स्र्ृती र्ानणारा राजा नसून पुरावा वर्सरच्या कायद्याने जखडले ला

राजा असावा असे वदसते . तेथे राजाचा पुष्कळच वेळ धर्ुकर्ात जाई. रार्ाची वदनचयाही उत्तरकाांड सगु
४२, श्लोक २७ यात थोडक्यात वदली आहे .

पू वाण्हे धमुकायाणि कृत्वा धमे ि धमुणवत्
शेषं णदवसभािाधु अंतःपुरितोऽभवत् ॥
धर्ुवेत्ता रार् पूवाण्ह सर्यी धर्ुकाये यथाववधी उरकून वदवसाच्या अववशष्ट रावहले ल्या अध्या

भागार्ध्ये अांतुःपुरात जात असे. राज्यकारभाराचे कार् रार्ाने भरताच्या अांगावर टाकले होते. पुराण
इवजप्तात ते कार् अवधकारी वगु पूवीपासून बाांधून वदले ल्या वनयर्ाप्रर्ाणे करी. वर्ळू न वहशेब एकच.
धर्ुकर्ात रार्ाचा वेळ फार जात असे याचा पुरावा युिकाांड सगु १२८ यातही वर्ळतो.
पौंडरीकाश्वमे धायां वार्वजमे धेन िासकृत् ।
अन्यैश्च णवणवधै यज्
ु रयजत्पार्वथवात्मज ॥ ९४ ॥
दशाश्वमे धानाजऱ्हे सदश्वान्भूणरदणक्षिान् ॥ ९५ ॥
राधवश्चाणप धमात्मा प्राप्य राज्यमनु त्तमम् ॥ ९६ ॥
ईजे बहु णवधै युज्ेः ससूनुभ्रातृबांधवः ॥ ९७ ॥
अथु : राजकुर्ार रार्ाने पौंडरीक, अश्वर्े ध आवण ववशेर्षतुः वावजर्े ध वारांवार करून इतरही नाना

प्रकारचे यज्ञ केले . (९४) उत्कृष्ट अश्व आवण ववपुल दवक्षणा याांनी युक्त असे दहा अश्वर्े ध त्याने केले (९५).
धर्ात्म्या रार्ाला अनु पर् राज्य प्राप्त िंाल्यानांतर पुत्र, भ्राते व बाांधव याांसह त्याने नाना प्रकारचे यज्ञ केले

(९७), इत्यादी उल्लेखाांवरून रार्ाचा बहु तेक काळ धर्ुकृत्याांत जात असून राज्यकारभाराची दगदग त्यास

नव्हती असे वदसते . यावरून तो आयावतातील राजा नसून इवजप्तचा राजा असावा असे वाटू लागते.
इवजप्तच्या राजाचा वेळ धर्ुकृत्याांत जास्त जाई व न्याय वगैरे दे ण्याचे कार् इतर अवधकारी करीत.

राम हा आयु नव्हे !
इवजप्तर्ध्यें पुरोवहत झकवा याजक वगाचे र्ोठे र्हत्त्व असे. दररोज हवनाच्या वेळी राजाला

ईशप्राथुना ऐकववली जाई. तीत त्याच्या राज्यव्यवस्थे तील चुकाांबद्दल क्षर्ा भाकण्यात येई. पुढे एक प्रवचन
होई. त्यात र्ागील राजाांचे दाखले दे ऊन राजाने कसे वागले पावहजे हे त्याच्या र्नावर ठसववण्यात येई.
...

वभन्नवभन्न शहराांच्या दे वळाांची उत्पन्ने वाढली व त्यार्ुळे सुांदर र्ांवदरे बाांधता आली व याजकाची

सांपत्तीही फार वाढली.

रार्ायणात दे वस्थानाांचे वणुन नाही. काशी येथील ववश्वनाथ हे प्रवसि पुरातन दे वस्थान आहे ; पण

त्याचाही उल्लेख कोठे च वर्ळत नाही. रार्काली र्ूर्टतपूजाच नव्हती असे म्हणावयाचे की काय? इवतहासात
इवजप्तच्या व तेथील प्राचीन धर्ात प्रत्येक शहरचा एकेक प्रवसि दे व असे व राजा या प्रत्येक दे वस्थानचे
दशुन घेऊन तेथे हवन करीत असे. रार्ायणात ही दे वस्थाने र्ुळीच नर्ूद नाहीत. त्याांची जागा ॠर्षींच्या

अनु क्रमणिका

आश्रर्ाांनी पटकाववली आहे . या आश्रर्ात कोठे ही दे वाांच्या र्ूती नाहीत.
प्राचीन इवजप्तच्या राज्यात राजाकडे र्ुख्य कार् राष्राच्या भरभराटीकवरता वनत्य व नैवर्वत्तक

हवन, यज्ञ वगैरे करणे हे असे. आयांच्या स्र्ृतींप्रर्ाणे र्ुख्य कार् दां ड म्हणजे न्याय दे णे हे असे. प्राचीन

इवजप्तात न्याय दे ण्याचे कार् स्वतांत्र असले ले न्यायाधीश करीत. राजाची लहर वगरे त्यात चालत नसे.
म्हणून तेथे राजा हा फार लोकवप्रय असे. ज्या वठकाणी राज्यघटनेप्रर्ाणे राज्यकारभार चालतो व राजा

केवळ त्या घटनायांत्राचे एक चक्र होऊन राहतो, तेथे राजा हा प्रजेला फार वप्रय असतो हा अनु भवच आहे .
इांग्लां डच्या राजाचे र्हत्त्व व लोकवप्रयतेचे र्ूळ यातच आहे . याच कारणाने प्राचीन इवजप्तात राजा लोकवप्रय
असे व म्हणूनच रार्राज्याची कीती वतकडे दु र्दु र्त होती. रार्ायणकाराांनी वतकडील काव्याचे रूपाांतर

करून ही कथा आयावतातील असा भास उत्पन्न केला; तेव्हा रार्राज्याची कल्पना येथेही पसरली व आज
प्रजेला सुख दे णाऱ्या राजाला रार्ाची व त्या राज्यकारभाराला रार्राज्याची उपर्ा दे ण्यात येत असते. पण
ही कल्पना अगदीच परदे शी आहे .

–र्हाराष्र शारदा, र्े १९३६

अनु क्रमणिका

१३ राम अनायु होता!
र्ागील ले खात रार्चवरत्रातील दोन प्रसांग घेऊन त्या त्या प्रसांगी रार्ाने केले ले वतुन आयांच्या

स्र्ृवतवचनाांस ववरुि कसे होते हे दाखववले . पवहले उदाहरण वालीयुिाचे. वाली हा सुग्रीव नावाच्या

आपल्या भावाबरोबर द्वां द्वयुि करण्यात गुांतला असता त्यावर रार्ाने बाण सोडू न त्याचा वध केला. हे कृत्य
र्न्वावद सवु स्र्ृवतकाराांच्या र्ताने क्षवत्रयास न शोभण्यासारखे अधम्यु आहे . ते रार्ाने केले व त्या कार्ाची
त्याला शरर्ही वाटली नाही. यावरून रार् हा वभन्न सांस्कृतीचा असावा व त्या सांस्कृतीप्रर्ाणे असे कृत्य झनद्य
नसावे म्हणूनच त्याच्यासारख्या वीराने ते वबनवदक्कत आचरणात आणले असे अनु र्ान वनघते .

दु सरे उदाहरण रार्ाच्या वदनचयेचे होते. रार् हा वदवसाचा अधा भाग यज्ञ, आहु ती वगैरे

धर्ुकृत्याांत घालवी व पुढला अधा भाग आवण रात्र जनानखान्यात ऐर्षआरार्ात घालवी. प्रत्यक्ष राज्याचा
कारभार भरताकडे सोपववला होता. आर्च्या आयुस्र्ृवतकाराांच्या र्ताप्रर्ाणे राजाचे पवहले व र्ुख्य कार्

प्रजेची गाऱ्हाणी ऐकून ती दू र करणे व नांतर इतर गोष्टी. धर्ुकर्े करण्यास जरूर तर पुरोवहताची नेर्णूक
करावी अशी सवलत वदले ली आहे . याप्रर्ाणे राजाचे कतुव्य राज्यकारभारावर स्वतुः नजर ठे वणे हे आहे .

रार्ाचे वतुन या आयुपितीस सुटून िंाले ले आहे . रार्ाचा सवु काळ धर्ुकृत्याांत झकवा सुखोपभोगाांत जाई व
प्रजारक्षणासाठी भरताची योजना होती. हा आचार प्राचीन इवजप्त दे शात होता असे सर क््लां डसु पेरी

याांच्या ग्रांथातील उताऱ्यावरून दाखववले आहे . तसा प्रकारचा आचार रार्ाकडू न घडला असल्याने रार् हा
पुराण इवजप्तचा राजा असावा अशा अनु र्ानास बळकटी येते.

वतसरे उदाहरण सीता–त्यागाचे आहे . रावणाने सीतेला जबरदस्तीने उचलू न नेली व ती त्याच्या

अशोक वनात एक वर्षु होती. अशोक वन हे नावाप्रर्ाणे अरण्य नव्हते, तर तो ववलास भोगण्याचा एक
उत्कृष्ट बाग होता. हनु र्ान सीताशोधासाठी लां केस गेला, तेव्हा त्याने या अशोकवनाचे वणुन केले आहे .

त्यात एक रम्य नदी असून ‘नानाप्रकारच्या पवक्षगणाांनी युक्त असले ली सरोवरे त्या कवपश्रेष्ठ वायुपुत्र
हनु र्ानाने अवलोकन केली.’ (सुांदरकाांड १४।३२)

कृणत्रमां दीर्वघकां िाणप पू िां शीते न वाणरिा ॥
मणिप्रवरसोपानां मुक्तताणसकत शोणभताम् ॥ ३३ ॥
णवणवधै मुृिसघैश्च णवणित्रां णित्रकाननाम् ॥
प्रासादै ः सुमहस्भ्दश्च णनर्वमतैर्ववश्वकमुिा ॥ ३४ ॥
कानै नः कृणत्रमैश्चाणप सवुतः समलं कृताम् ।
शीत जलाने पवरपूणु अशी एक तयार केले ली वापीही तेथे त्यानें अवलोकन केली. त्या वापीला

उत्कृष्ट रत्नाच्या पायऱ्या केले ल्या होत्या; र्ोत्याच्या वाळू ने ती सुशोवभत िंाले ली होती. (३३)

नानाप्रकारच्या पशु सर्ुदायाांनी ती र्नोहर वदसत होती; सभोवती असले ल्या वचत्रवववचत्र वनाांनी ती युक्त
होती आवण ववश्वकर्ाने वनर्ाण केले ल्या प्रचांड राजवाड्याांनी (३४) व कृवत्रर् वनाांनीही ती सवु बाजूनी
भूवर्षत िंाले ली होती.

एकांदरीत अशोक वन हा चैनीने ववलास करण्यासाठी उत्तर् प्रासाद असले ला र्ोठा, सुांदर, र्नोहर

बाग होता व त्यात रावणाने सीतेला ठे ववले होते.

अनु क्रमणिका

अशोक वन हे ववशेर्ष नार् नसून अशा प्रकारच्या ववलासोपभोग करण्याच्या स्थानाला ते सार्ान्य

नार् असावे. उत्तरकाांडाच्या ४२ व्या अध्यायात पवहल्याच श्लोकात अयोध्येतील अशोक वनात रार् सीतेसह
क्रीडण्यास गेल्याचा उल्लेख आहे .

स णवसृज्य ततो रामः पुष्ट्पक्रं हे मभूणषतम् ।
प्रणववेश महाबाहु ः अशोकवणनकां तदा ॥ १ ॥
या वनातही लां केप्रर्ाणेच अनेक वृक्ष व सुांदर पक्षी होते. वापीही होत्या, त्यात र्ाणकाच्या पायऱ्या

केल्या होत्या, त्याांच्या आतील फरशी स्फवटकाांची केले ली होती.

नं दनं णह यथें द्रस्य ब्रह्मं िैत्ररथं यथा ।
तथाभूत णह रामस्य काननं संणनवेंशनम् ॥ १५ ॥
बव्हासनिृहोपे ता लतासनस्तमावृताम् ।
अशोकवणनकां स्फीतां प्रणवश्य रघुनंदनः ॥ १६ ॥
इांद्राच्या नांदनवनाप्रर्ाणे अथवा ब्रह्मदे वाने वनर्ाण केले ल्या वचत्ररथाच्या वनाप्रर्ाणे त्या रार्ाच्या

वनाचा आकार होता. (१५) ववपुल आसने व गृहे याांनी युक्त असून लतासनाांनी व्याप्त िंालें ल्या त्या भव्य
अशोक वनार्ध्ये रघुनांदन रार्ाने प्रवेश केला. (१६).

एकांदरीत सीतेला लां केतील अशोक वनात ठे ववले होते, ते वन अयोध्येतील ववलास वनाप्रर्ाणेच

होते . लां केत व अयोध्येत सीता ही अशोक वनात होती.

रार्ापासून ववयोग िंाल्यार्ुळे सीता फार कष्टी असे. वतच्या ववरहावस्थेचे वणुन हनु र्ानाने केले ले

आहे . रार्ाने रावणाचा वध केल्यावर पवहले कार् वबभीर्षणाकडू न रावणाच्या शवाची व्यवस्था लावण्याचे
केले व दु सरे कार् त्याला लां केचा राजा म्हणून अवभर्षेक करववला हे होते.

लां कापुरवासी प्रजेने वबवभर्षणाकडे र्ांगल नजराणा आणला तो त्याने तसाच रार्ाला अपुण केला.
यानांतर रावणवधाची वाता कळववण्यास सीतेकडे हनु र्ानास पाठववले ।
‘अनु ज्ाप्य महाराजं इमं सौम्य णबभीषिम् ।
प्रणवश्य निरी लं कां कौशलं ब्रूणह मैणथलीम् ॥ २४ ॥
वैदेह्या मां ि कुशलं सुग्रीवं ि सलक्ष्मिम् ।
आिक्ष्व वदतां श्रेष्ठ राविं ि हतं रिे ॥ २५ ॥
णप्रयमे तणदहाख्याणह वैदेह्यास्त्वं हरीश्वर ।
प्रणतिुह्य तु संदेशं उपावर्वततुमहुणस’ ॥ २६ ॥
(यु. का. सगु ११२.)
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अथु : हे सौम्य, वबभीर्षणाची आज्ञा घेऊन तू लां कानगरीर्ध्ये जा आवण सीते ला कुशल वतुर्ान

कळीव (२४). हे वक्त्याांर्ध्ये श्रेष्ठ हनु र्ाना, र्ी व सुग्रीवासहवतुर्ान लक्ष्र्ण कुशल असून रणार्ध्ये

रावणाचा वध िंाल्याचे तू सीतेला कळव (२५). हे वानरावधपते , हे वप्रयवृत्त सीतेला कळीव व वतचा वनरोप
घेऊन इकडे परत ये’ (२६).

त्याप्रर्ाणे हनु र्ान अशोक वनात गेला. त्याने सांस्कारसवहत सीता अवलोकन केली. सीतेला त्याने

रार्ाचा वनरोप जरा ववस्तारपूवुक खुलवून साांवगतला. सीता हर्षोत्र्ादाने बोलण्यास असर्थु िंाली.

हनु र्ानाने पुन्हा प्रश्न केल्यावर, ती बोलू लागली. पुढे परत जाताना हनु र्ान म्हणाला, ‘रार्ाची तू गुणसांपन्न
धर्ुपत्नी योग्य आहे स. हे दे वी, आता रार्ाला काही वनरोप साांगावयाचा असल्यास तू र्ाझ्यापाशी साांग.
म्हणजे र्ी वजकडे रार् आहे वतकडे जातो.’ सीतेने साांवगतले , ‘भक्तवत्सल भत्याच्या दशुनाची र्ला इच्छा
आहे .’ हनु र्ानाने हा वनरोप रार्ास कळववला. (सगु ११३)

हा वनरोप ऐकून रार्ाला अश्रू आले व दीघु सुस्कारा टाकून पृर्थ्वीकडे पाहात तो वबभीर्षणाला

म्हणाला, ‘वदव्य उटी लावून व वदव्य अलां काराांनी भूवर्षत होऊन वशरुःस्नात िंाले ल्या सीतेला तू येथे घेऊन
हे . ववलां ब लावू नकोस.” त्याप्रर्ाणे अलां कार ले ववून सीतेला रार्ाकडे आणले .

रार् आपलें हद्गत तोंडाने बोलू न दाखवू लागला. (सगु ११५, श्लोक १)
“एषाणस णनर्वजता भद्रे शत्रूं णजत्वा रिाणजरे ।
पौरुषाद्यदनु ष्ठेयं मयैतदु पपाणदतम् ॥ २ ॥
ितोऽस्म्यंतममषुस्य घषुिा संप्रमार्वजता ।
अवमानश्च शत्रुश्च युिपणन्नहतो मया ॥ ३ ॥
अद्य मे पौरुषं दृष्ं अद्य मे सफलः श्रमः ।
अद्य तीिुप्रणतज्ोऽ हं प्रभवाम्यद्य िात्मनः ॥ ४ ॥
या त्वं णवरणहता नीता िलणित्तिे रक्षसा ।
दै वसंपाणदतो दोषो मानु षेि भया णजतः ॥ ५ ॥
संप्राप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमाजुणत
कस्तस्य पौरुषेिाथो महताप्यल्पिे तसा” ॥ ६ ॥
‘हे कल्याणी, सांग्रार्ार्ध्ये शत्रूचा पराजय करून तुला र्ी झजकून आणले आहे . पुरुर्ष–प्रयत्नाने जे

काही करता येण्यासारखे आहे ते हे र्ी केले आहे . (२) आज क्रोधाची सर्ाप्ती िंाली असून शत्रूने केले ल्या

स्त्रीहरणरूप अपर्ानाचीही र्ी फेड केली आहे . आवण अपर्ान व शत्रू या दोहोंचेही पावरपत्य र्ी एकदर्च

केले आहे . (३) आज र्ािंा पराक्रर् लोकाांच्या दृष्टी पडला; आज र्ाझ्या श्रर्ाचे साथुक िंाले . आज र्ी
आपली प्रवतज्ञा शेवटास नेली आवण आज र्ी स्वतांत्र िंालो. (४) चांचल वचत्ताने युक्त िंाले ल्या राक्षसाने

तुला एकटी असता नेले हा अनथु दै वार्ुळे घडला व तो र्ी र्नु ष्याने साध्या पराक्रर्ाने नाहीसा केला. (५)

अपर्ान िंाला असता जो ते जाच्या योगाने त्याचे पवरर्ाजुन करीत नाही त्या र्ांदर्ती पुरुर्षाचा पराक्रर् र्ोठा
जरी असला तरी त्याचा उपयोग काय?’ (६) याप्रर्ाणे बोलत असले ल्या रार्ाचे भार्षण ऐकून सीता अश्रूांनी

भरून गेली आवण र्नाला वप्रय असले ल्या सीतेकडे पाहाणाऱ्या रार्ाचे हृदय लोकापवादाच्या भीतीनें वद्वधा
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िंाले . (सगु ११५, श्लो. १०।११.) पुढे रार् वतला म्हणाला, ‘रावणाचा वध अपर्ान पवरर्ाजुनाकवरता र्ी
केला व तुला परत वर्ळववली. पण हा सारा खटाटोप र्ी तुझ्या प्राप्तीसाठी केले ला नव्हता.’ (१३।१४).
रक्षता तु मया वृत्तं अपवादं ि सवुतः ॥
प्रख्यातस्वात्मवंशस्य व्यंिं ि पणरमाजुता ॥ १६ ॥
प्राप्तिाणरत्र्यसंदेहा मम प्रणत मुखे स्स्थता ॥
तिच्छत्वानु जाने द्य यथे ष्ं जनकात्मंजे ॥
एताद्दशणदशो भद्रे कायुमस्स्त न मे त्वया ॥ १८ ॥
कः पुमांस्तु कुले जातः णियं परिृहोणषताम् ॥
तेजस्वी पुनरादद्यात्सुहृल्ोमे न िे तसा ॥ १९ ॥
राविांकपणरस्क्तलष्ां दृष्ां दु ष्ेन िक्षु षा ॥
कथं त्वा पुनरादद्यां कुलं व्यपणदशन्महत् ॥ २० ॥
यदथं णनर्वजता मे त्वं सोऽयमासाणदतो मया ॥
नास्स्त मे त्वय्यणभष्ट्यंिो यथे ष्ं िम्यताणमणत ॥ २१ ॥
तद्द्यव्याहृतं भद्रे भयैतत्कृत बुणद्धना ॥
लक्ष्मिे वाथ भरते कुरु बुणद्ध यथा सुखम् ॥ २२ ॥
शत्रुघ्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा णबभीषिे ॥
णनवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ” ॥ २३ ॥
अथु : “आपले वतुन कायर् राखण्याकवरता, अपवाद सवुस्वी टाळण्याकवरता आवण आपल्या

प्रख्यात वांशाला आले ला कर्ीपणा नाहीसा करण्याकवरता र्ी हे केले . (१६) तुझ्या वतुनासांबांधाने सांदेह
आल्यार्ुळे र्ाझ्या सांर्ुख उभी असले ली तू र्ाझ्या दृष्टीला अवतशय प्रवतकूल िंाली आहे स. (१७) हे

जनककन्ये, र्ी तुला अनु ज्ञा दे तो. तू आज वाटे ल वतकडे चालती हो. हे भद्रे , या दशवदशा तुला र्ोकळ्या

आहे त; तुझ्याशी र्ला आता काही एक कतुव्य नाही; (१८). पुष्कळ वदवसाांपासून ही आपणावर प्रेर्
करणारी आहे असा लोभ र्नार्ध्ये धरून, कोण बरे कुलीन व तेजस्वी पुरुर्ष परगृही रावहले ल्या स्त्रीचा
पुनरवप स्वीकार करणार आहे ? (१९). रावणाच्या अांकाचा स्पशु िंाले ल्या आवण त्याने दोर्षदृष्टीने

अवलोकन केले ल्या तुिंा स्वीकार कुलीन म्हणववणारा र्ी कसा बरे करू? (२०). ज्याच्याकवरता र्ी तुला
झजकले तो हा र्ािंा उद्देश वसिीस गेला आहे . आता तुझ्या वठकाणी र्ाझ्या र्नाची आसक्ती नाही; तू वाटे ल

वतकडे चालती हो (२१). हे भद्रे , र्नाचा वनश्चय करून ही गोष्ट र्ी तुला साांवगतली आहे . आता तुिंी इच्छा

असल्यास लक्ष्र्णापाशी अथवा भरतापाशी तू खुशाल रहा. (२२). अथवा हे सीते , शत्रुघ्नाजवळ,

सुग्रीवाजवळ, वबभीर्षण राक्षसाजवळ झकवा तुला सुख वर्ळे ल तेथे राहण्याचे तू र्नार्ध्ये आण” (२३).
अखेर तो आणखी म्हणाला, ‘तुझ्यासारख्या सुांदर स्त्रीला आपल्या घरी ठे वन
ू रावण तुिंी उपेक्षा करील असे
सांभवत नाही.’

या रार्ाच्या भार्षणावरून त्या काळच्या कुलीन म्हणववणाऱ्या पुरुर्षाचे ववचार कळू न येतात.
१. रावणवध करून सीतेला झजकून आणले . सगु ११५।२.

२. शत्रूने स्त्री हरण केली हा अपर्ान पुसून न काढणाऱ्याच्या पराक्रर्ाचा काय उपयोग?
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१४.

३. रावणाचा वध अपर्ानर्ाजुनाकवरता केला; सीतेच्या प्राप्तीच्या लोभाने केला नाही. श्लो. १३ ।
४. सीता हरण करून नेली हा वांशाला कर्ीपणा आला होता तोही शत्रुवधाने धुऊन काढला.

५. सीतेच्या वतुनासांबध
ां ाने सांदेह आल्यार्ुळे वतने पावहजे वतकडे जावे. अथात वतचा त्याग केला.
६. परक्याच्या घरी रावहले ल्या स्त्रीला कुलीन पुरुर्ष स्त्री करणार नाही.

७. म्हणून परपुरुर्षाच्या अांकाचा स्पशु िंाले ल्या व त्याची पाप दृष्टी पडले ल्या सीतेचा स्वीकार

कुलीन म्हणववणारा रार् करणार नाही.

८. सीतेसारखी सुांदर स्त्री रावणाच्या घरी शु ि राहणे सांभवनीय नाही. यातील पवहल्या र्ुद्यावरून

रार्ाला आयांची वववाहसांस्था र्ान्य नव्हती असे वदसते. सीतेला झजकून आणल्याकारणाने वतची वाटे ल
तशी व्यवस्था लावण्यास रार् र्ुखत्यार होता. म्हणून त्याने तू वाटे ल वतकडे जा असे वतला साांवगतले .

लग्नबांधन तुटले अशीच त्याची सर्जूत. दु सरा, वतसरा व चौथा हे र्ुद्दे वस्तुतुः एकच आहे त. सीतेची पुनुः
प्राप्ती हा युिाचा हे तूच नाही. वांशाच्या इभ्रतीचा बचाव करण्यासाठी युि केले .

पाचवा व सहावा या र्ुद्याांचा ववचार एकत्र करणे बरे . परक्याच्या घरी रावहले ल्या स्त्रीचा स्वीकार

कुलीनाने करता नये. म्हणून सीतेच्या शु ि वतुनासांबांधाने शांका आल्यानें वतला हाकून दे णेच योग्य; यावरून

स्त्रीच्या इच्छे ववरुि कोणी वतचा उपयोग घेतल्यास ती स्त्री टाकून दे ण्यास पात्र होते व वतच्याशी िंाले ला

वववाहसांबध
ां तुटतो असा रार्ाच्या भार्षणाचा आशय आहे . इतकेच नव्हे , तर रावणाच्या अांकाचा स्पशु
िंाले ल्या व वजच्यावर रावणाची पापदृष्टी पडली त्या सीतेचा स्वीकार रार्ासारख्या कुलीन राजाने करणे
योग्य नाही असे रार् र्ोठ्या आढ्यतेने साांगत आहे .

वस्त्रयाांच्यासांबध
ां ाची ही हलकी कल्पना व व्यवभचारदोर्षास्तव स्त्रीचा त्याग या गोष्टी रार्ाला वकतीही

पसांत असल्या तरी त्या आयांच्या सवु स्र्ृवतकाराांच्या र्ताववरुि आहे त. रार्ाच्या भार्षणात काय र्ुद्दे आहे त
ते येथे स्पष्टपणे र्ाांडले आहे त. स्त्रीला वतच्या इच्छे ववरुि जबरीने कोणी स्पशु केल्यास झकवा वतच्यावर पापी
नजर टाकल्यास ती त्याग करण्याच्या लायकीची होते, वतचा स्वीकार करण्याने उच्च कुलीनाच्या कुलास

कलां क लागतो, असा रार्ाचा अवभप्राय आहे . आर्चे पूवीचे सवु स्र्ृवतकार या र्ताच्या ववरुि आहे त व
व्यवभचार हे पातक गणून त्याांनी स्त्री व पुरुर्ष या उभयताांसही प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे . यावरून रार्
आर्च्या झहदी सांस्कृतीत वाढले ला नसून परक्या सांस्कृतीचा अवभर्ानी आहे असे वदसून येते.

वर उतारा वदल्याप्रर्ाणे िंाले ले रार्ाचे भार्षण ऐकून सीता प्रथर्तुः अवतशय घाबरून गेली. (सगु

११६, श्लोक १) वतने लज्जेंने र्ान खाली घातली. (श्लो. २) नांतर अश्रूांनी भरले ले आपले र्ुख पुशीत पुशीत

गग्द्द वाणीने हळू हळू आपल्या भत्याला ती म्हणाली (श्लो. ४) : ‘हे वीर, एखादा युःकवश्चत पुरुर्ष एखाद्या
क्षुद्र स्त्रीला अनु लक्षून भार्षण कवरतो त्याप्रर्ाणे असले हे कणुकटू व अयोग्य भार्षण र्ला अनु लक्षून आपण

का बरे करीत आहा (श्लो. ५) आपण जशी र्ला सर्जत आहा तशी र्ी नाही याचा आपणाला प्रत्यय येईल,
हे र्ी आपल्या सदाचरणाच्या शपथेवर आपणाला साांगत आहे . (६) हे प्रभो, पराधीन िंाल्यार्ुळे जो र्ला पर
पुरुर्षाचा स्पशु िंाला तो र्ाझ्या इच्छे ने िंाला नाही. दु दैवार्ुळे ती गोष्ट घडू न आली (८). र्ाझ्या आधीन

असले ले र्ािंे हृदय ते तर र्ािंे आपल्यापाशीच आहे , परांतु शरीर र्ात्र र्ाझ्या स्वाधीन नसताना र्ी पराधीन
स्त्री काय बरे करणार? (९) हे र्ान्य रार्ा, परस्पराांचे प्रेर् वृझिगत िंाले असून आवण पुष्कळ वदवसपयंत

उभयताांचे एकत्र वास्तव्य िंाले असूनही जर र्ािंी परीक्षा आपणाला िंाली नसेल तर र्ात्र र्ी कायर्चीच
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बुडाले . (१०). र्ी लां केत असता वीर हनु र्ान र्ाझ्या शोधासाठी आला, तेव्हाच ‘तुिंा र्ी त्याग केला आहे ’
असे र्ला का कळववले नाही? (११). तसा आपला वनरोप कळताच र्ी जीववताचा त्याग केला असता.

(१२). तसे िंाले असते तर जीव धोक्यात घालू न युि करण्याचे श्रर् आपणाला करावे लागले नसते व
आपल्या वर्त्रर्ांडळींसही ववनाकारण क्ले श पडले नसते.’ (१३)

“त्वया तु नृपशादूु ल रोषमे वानु वतुता ॥
लघुनेव मनु ष्ट्येि िीत्वमे व पुरस्कृतम्” ॥ १४ ॥
‘क्रोधाने आधीन होऊन आपण एखाद्या क्षुद्र र्नु ष्याप्रर्ाणे सार्ान्य स्त्री जातीला अनु सरूनच

र्ाझ्यासांबध
ां ाने ववचार केला आहे .’ (१४).

या भार्षणावरून व्यवभचारी स्त्रीचा त्याग करणे हे सीतेला गैर वदसत नाही; कारण तीही रार्ाच्याच

सांस्कृतीची होती. आयु सांस्कृतीप्रर्ाणे स्र्ृतींनी प्रायवश्चत साांवगतले आहे ही गोष्ट वतच्या र्ावहतीतही नाही.
वतचे म्हणणे आपण शु ि आहो; सार्ान्य स्त्रीच्या हातून जसे वतुन घडावे असे आपणास वाटते तसे

र्ाझ्याकडू न िंाले ले नाही, असे आहे . नांतर वतने लक्ष्र्णास साांवगतले , ‘लक्ष्र्णा, र्ाझ्याकवरता वचता तयार
कर. वचता हे या सांकटाचे और्षध आहे . कारण वर्र्थ्या प्रवादाने ग्रस्त िंाले ल्या र्ला वजवांत राहण्याची इच्छा

नाही. (१८). गुणाांनी सांतुष्ट न िंाले ल्या भत्याने लोकसर्ाजार्ध्ये त्याग केले ल्या र्ला र्रणाचाच अवलां बन
करणे योग्य असल्यार्ुळे र्ी अग्नीर्ध्ये प्रवेश कवरते ’ (१०). रार्ाची याला सांर्ती आहे असे र्ुद्रेवरूांन
ओळखून लक्ष्र्णाने वचता तयार केली. हा वेळपयंत अक्ग्नवदव्याची कल्पना कोणासच नव्हती. दु सरे

कोणीही सुचवीत नाही. सीता वचता रचण्यास साांगते व तीही आपला उद्देश स्पष्ट कवरते . ‘वर्र्थ्या प्रवादाने
ग्रस्त िंाले ल्या र्ला वजवांत राहण्याची इच्छा नाही.’

वचता पेटववल्यावर अधोर्ुख बसले ल्या रार्ाला प्रदवक्षणा करून सीता प्रदीप्त होत असले ल्या

अग्नीकडे वळली (२३). दे व–ब्राह्मणाला नर्न करून हात जोडू न अग्नीला बोलली,
‘यथा मे हृदयं णनत्यं नापसपु णत राघवात् ।
तथा लोकस्य साक्षी मां सवुतः पातु पावकः ॥ २५ ॥
यथा मां शु द्धिाणरत्रां दु ष्ां जानाणत राघवः ।
तथा लोकस्य साक्षी मां सवुतः पातु पावकः’ ॥ २६ ॥
एवमुक्तत्वा तु वैदेही पणरक्रम्य हु ताशनम् ।
णववेश ज्वलनं दीप्तं णनःशंकेनांतरात्मना ॥ २७ ॥

अथु : ‘र्ािंे वचत्त जर रार्ापासून वनत्य दू र जात नसेल तर जगत्साक्षी अग्नी र्ािंे सवु प्रकारे रक्षण

करील (२५). र्ािंे वतुन शु ि असून रार् र्ला दु ष्ट सर्जत आहे हे जर खरे असेल तर लोकसाक्षी अग्नी

र्ािंे सवु प्रकारे रक्षण करील’ (२६). याप्रर्ाणे भार्षण करून व अग्नीला प्रदवक्षणा करून र्नात काही एक

भीती न आणता सीतेने प्रदीप्त अग्नीर्ध्ये प्रवेश केला (२०). हे सवांनी पावहले ; बाल व वस्त्रया याांनी
हाहाकार केला, ऋर्षी, दे व व गांधवु याांनी सीतेला अक्ग्नप्रवेश करताना पावहले .
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तदनांतर याप्रर्ाणे हाय हाय करीत असले ल्या लोकाांची भार्षणे ऐकून र्नार्ध्ये वखन्न िंाले ल्या

धर्ात्र्ा रार्ाचे नेत्र अश्रूांनी व्याकुळ िंाले आवण तो एक र्ुहूतुभर ववचार करू लागला. (यु. काां ११७)
सांस्कृत भार्षेत र्ुहूतु (घटका = ४८ वर्वनटे ). परांतु र्ुहूतु याचा अथु क्षण असाही आहे . क्षण म्हणजे सहा

वर्वनटे असाही काल वदला आहे . एकांदरीत र्ुहूतु शबदाने वनवश्चत कालाचा बोध होत नाही. नांतर राजा
कुबेर, वपतराांसहवतुर्ान र्न, दे वराज सहस्त्रनयन इांद्र, जलावधपती वरुण, तीन नेत्राांनी युक्त असले ला
वृर्षभध्वज र्हादे व आवण सवु जगताचा उत्पादक व त्यार्ध्ये श्रेष्ठ ब्रह्मदे व हे सवुही सूयुतुल्य तेजस्वी

ववर्ानार्ध्ये आरूढ होऊन व एकत्र जुळून लां केर्ध्ये आल्यानांतर रार्ाजवळ आले . (२, ३, ४) ‘तू स्वतुः
दे वगणार्ध्ये श्रेष्ठ असल्याचे कसे जाणत नाहीस?’ असे सवु श्रेष्ठ दे वाांनी रार्ाला ववचारले . (७)

रार् म्हणतो– ‘र्ी स्वतुः दशरथपुत्र र्नु ष्य असल्याचे सर्जत आहे . तथावप र्ी वस्तुतुः कोण आहे

आवण र्ािंी प्रकृती कोणती आहे हे आपण र्ला कथन करावे.’ (१२) तेव्हा ब्रह्मदे व म्हणाला, ‘चक्रायुध

धारण करणारा असा जो प्रभु नारायणदे व तो तू आहे स.’ (१४) इत्यादी रार्ाची स्तुती हे एक स्तोत्रच

िंाले ले आहे , ते १४–३३ श्लोकापयंत आहे . येथे ११७ सगु सर्ाप्त होतो. सांबध
ां सगु क्षेपक असला पावहजे.
यार्ध्ये आले ली दे वाांची नावे रार्ायणात यापूवी कोठे ही आढळत नाहीत. इतक्या दे वाांनी येऊन गदी
करण्याचे कारणही वदसत नाही. कोणी रार्भक्ताने हे स्तोत्र वा हा सगु घुसडू न वदला आहे .

ब्रह्मदे वाने केले ले हे शु भभार्षण ऐकल्यावर अग्नी सीतेला र्ाांडीवर घेऊन बाहे र पडला (सगु ११८

श्लोक) आवण टवटवीत पुष्पाांची भूर्षणे वजने धारण केली आहे त आवण जी वनदोर्ष आहे अशा सीतेला

र्ाांडीवर घेऊन अग्नीने रार्ाला अपुण केले . (४). लोकाांसर्क्ष अग्नी त्या वेळी म्हणाला, ‘हे रार्ा, ही सीता,
वहचे वठकाणी दोर्षाचा सांपकु नाही. (५). वाणीने, र्नाने, बुिीने व दृष्टीने वहने तुजववर्षयी सद्वृत्ताचे

उल्लांघन केले नसून वहचे वतुन उत्कृष्ट आहे . (६). शु ि अांतुःकरणाने र्ुक्त असले ल्या या वनष्पाप सीतेला तू

स्वीकार. वहला उद्देशून तू काहीएक भार्षण करू नकोस अशी र्ािंी तुला आज्ञा आहे . (१०) रार् अग्नीला

म्हणाला– ‘लोकाांसर्क्ष सीतेची शु िी होणे अवश्य होते कारण ही शु भ सीता रावणाच्या अांतुःपुरार्ध्ये पुष्कळ
वदवसपयंत रावहले ली आहे (१३) तस्र्ात् वहची शु िी न करता वहचा स्वीकार केला असता तर दशरथपुत्र

रार् ववर्षयलां पट व बावलश आहे असे लोक र्ला म्हणाले असते . (१४). सीता शु ि आहे . सीतेला भ्रष्ट
करण्याचे सार्र्थ्यु रावणाला नव्हते. (१६ । १७). ववचारी पुरुर्षाच्या हातून ज्याप्रर्ाणे कीतीचा त्याग होणे

शक्य नाही त्याप्रर्ाणे त्रैलोक्यात शु ि अशा वर्वथल राजकन्या जानकीचा र्ाझ्या हातून त्याग होणे शक्य
नाही. (१९). तुम्हा सवांच्या वहतकारक उपदे शाप्रर्ाणे अवश्य वागले पावहजे.’ (२०). याप्रर्ाणे दे वाांना
साांगून रार्ाने वप्रय सीतेचा स्वीकार केला आवण सुखाचा उपभोग घेतला.

नांतर र्हादे व पुढे सरसावले . सवांना आनांद दे ऊन शेवटी स्वगांस ये व ववर्ानात राजा दशरथ

आला आहे त्याला तू व लक्ष्र्ण हे दोघेही वांदन करा असे याांनी साांवगतले . (८) ववर्ानारूढ वपत्याला

उभयताांनी वांदन केले (९). दशुन घेतले . (१०) दशरथाला अवतशय आनांद िंाला. (११). आवण त्याला

अांकावर घेऊन व बाहू ां नी आझलगन दे ऊन ववर्ानारूढ असले ल्या त्या र्हापराक्रर्ी प्रभु दशरथाने रार्ाशी
सांभार्षण केले व सुनेला र्ुली अशी हाक र्ारून तो म्हणाला, ‘हे वैदेही, रार्ाने जो हा पूवी तुिंा त्याग केला
होता त्यासांबांधाने तू त्याच्यावर क्रोध करू नको. तुिंे वहत इक्च्छणाऱ्या रार्ाने तुझ्या शु िीकवरता हे केले
आहे .’ (३३). पुढे दशरथ इांद्रलोकास गेला.
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या अक्ग्नशु िीच्या कार्ी सीतेला अग्नीने र्ाांडीवर घेणे, दशरथाने रार्ाला र्ाांडीवर घेणे, या

चालीववर्षयी दोन शबद साांगणे जरूर आहे . रार्ाने लक्ष्र्णाला व भरताला र्ाांडीवर घेतल्याववर्षयी उल्लेख

आहे व हे दोघे रार्ापेक्षा फार तर एक दोन वदवसाांनीच लहान असतील. रार्ाने अगडबांब र्ारुतीला व
अांगदालाही र्ाांडीवर घेतल्याचा उल्लेख उत्तरकाांडात आहे . कोणाचाही सत्कार करताना त्याला र्ाांडीवर
घेण्याची चाल रार्ाच्या दे शात असावी. ही झहदी आयांची चाल होती असे वदसत नाही.

सवु वानर व ऋक्ष याांस वजवांत करून त्याांसह वबभीर्षणाचे थोडे राक्षस घेऊन रार् अयोध्येस पोचला

व त्यास राज्यावभर्षेक सीतेसह िंाला. पाहु णे र्ांडळी दोन र्वहने रावहली. सवांची रार्ाने थाटाने पाठवणी
केली.

महाराष्ट्र–शारदा : जून, १९३६
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१४ रामािे अनायु वतुन!
रार्ाने आपल्या अवभर्षेकसर्ारांभासाठी वबभीर्षण व त्याचे र्ांत्री, सुग्रीव व त्याचे र्ुख्य र्ुख्य वानर

अयोध्येस आणले होते. सीतेचे अक्ग्नवदव्य, अक्ग्नदे वाने र्ाांडीवर घेऊन वतला रार्ाचे स्वाधीन करणे व ती
शु ि आहे असे बजावणे. र्हादे व, ब्रह्मदे व वगैरे दे वाांनी तसेच साांगणे, राजा दशरथ ववर्ानातून येऊन त्याने

रार्ास आझलगन दे ऊन सीतेच्या पाववत्र्याची खात्री दे णे, वगैरे गोष्टी खरोखर घडल्या असल्यास त्या या
सवांनी पावहल्या असल्या पावहजेत व या अद्भुत गोष्टींची चचा त्याांनी अयोध्येत पुष्कळाांबरोबर करणे
साहवजक आहे .

पण रार्राज्यातील प्रजाजनाांस सीतेचा पववत्रपणा र्ुळीच पटला नाही. त्याांच्या र्ते र्रण पावले ला

दशरथ आझलगन दे ण्यासारख्या जड दे हाने ववर्ानातून आला व त्याने सीतेला दोन शबद साांवगतले ही गोष्ट
वनव्वळ थाप होती. तीवर त्याांनी वबलकूल ववश्वास ठे वला नाही. पेटववले ल्या वचतेत एक र्ुहूतुभर

रावहल्यावर सीतेला काही इजा िंाली नाही व अक्ग्नदे वाने खुद्द दे ह धारण करून वतच्या पाववत्र्याबद्दल
खात्री वदली ही गोष्टही त्याांना ववश्वास ठे वण्यास योग्य नाही असेच वाटले . र्हादे व, ब्रह्मदे व वगैरे प्रकट
होणे ही गोष्टही बनावट अशीच त्याांची सर्जूत िंाली होती यावरून रार्राज्यातले प्रजाजन वचवकत्सक

बुिीचे तरी असावेत झकवा सीताशु िीची कथा र्ागाहू न कोणी तरी रचून रार्ायणात घुसडू न वदली असावी,

असे अनु र्ान वनघते . आजच्या रार्ायणात सीताशु िी सांबध
ां ाची जी सववस्तर हकीगत आली आहे तीत रार्,
सीता वगैरे नावे बदलू न दु सरी नावे घालू न गोष्ट तयार करून कोणास साांवगतल्यास ती खरी आहे , तसे
घडले असेल असे र्ानणारा कोणीही भेटणार नाही. रार् व सीता हे ववष्णू व लक्ष्र्ी याांचे अवतार र्ानले

गेल्याने त्याांच्या बाबतीत अद्भुत गोष्टी घडू न येणे सांभवनीय आहे असे भोळसर भक्क्तवानाांस आज वाटते.
याप्रर्ाणे धर्ुभोळे पणाने आर्ची ववचारशक्ती व वचवकत्सक बुिी लयास नेली आहे . याचे वाईट पवरणार्
आर्च्या लोकाांस वनरवनराळ्या प्रकाराने भोगावे लागत आहे त.

लोकापवादािी अवास्तव भीती
ही सीतेची अक्ग्नशु िी, अग्नीने सीतेला वदले ले सर्टटवफकेट, र्हे श्वरादी दे वताांचा वनबाळा व खुद्द

दशरथाची भलावण या साऱ्या गोष्टी प्रजाजनाांच्या वचवकत्सक बुिीस र्ुळीच पटल्या नाहीत. या सवु गोष्टी
बनावट व अववश्वसनीय अशीच त्याची खात्री असली पावहजे. त्या काळी नागवरकाांना काय वाटले व ते

आपआपसाांत काय बोलत होते, याववर्षयी रार्ाचा वर्त्र व खुर्षर्स्कऱ्या भद्रच साांगत आहे . (उ. का. स.
४३.) .

“श्रृिु राजन्यथा पौराः कथयंणत शु भाशु भम् ।
ित्वरापिरथ्यासु वने षप
ू वने षु ि ॥
दु ष्ट्करं कृतवान्रामः समुद्रे सेतुबंधनम् ।
अश्रुतं पू वुकैः कैणश्चद्दे वैरणप स दानवैः ॥
राविश्च दु राधषो हतः सबलवाहनः ।
वानराश्च वशं नीता ऋक्षाश्च सह राक्षसैः॥
हत्वा ि राविं संख्ये सीतामाहृत्य राघवः ।
अमषु पृष्ठतः कृत्वा स्वदे श्म पुनरानयत् ॥
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कीदृशं हृदये तस्य सीतासंभोिजं सुखम् ।
अंकमारोप्य तु पुरा राविे न बलाद्हृताम् ॥
लं कामणप पुरा नीतामशोकवणनकां िताम् ।
रक्षसां वशमापन्नां कथु रामो न कुत्स्यणत ॥
अस्माकमणप दारे षु सहनीयं भणवष्ट्यणत ।
यथा णह कुरुते राजा प्रजास्तमनु वतुते ॥
एवं बहु णवधा वािो वदस्न्त पुरवाणसनः ।
निरे षु ि सवेषु राजञ्जनपदे षु ि”॥

श्लो. १३ –२०.

अथु : ‘हे राजा, चवाठे , बाजार, रस्ते , वने आवण उपवने याांर्ध्ये लोक तुझ्यासांबध
ां ाने जे काय

बरे वाईट बोलत असतात ते ऐक. (१३). सर्ुद्रार्ध्ये सेतुबध
ां न हे दु ष्कर कृत्य रार्ाने केले . हे कृत्य
दे वदानवाांच्या हातूनही घडल्याचे कोणत्याही वृि लोकाांच्यासुिा ऐकण्यात नाही. (१४). अझजक्य

रावणाचा, सैन्य व वाहने याांसह, वध करून राक्षसाांसह ॠक्ष व वानर रार्ाने स्वाधीन करून घेतले . (१५)
सांग्रार्ार्ध्ये रावणाचा वध करून सीता घेतल्यानांतर क्रोध र्ागे सारून त्याने वतला पुनरवप घरी आवणले .
(१६). सीतेच्या सांभोगापासून त्या रार्ाच्या र्नाला काय बरे सुख वाटत असेल? वजला पूवी रावणाने

बलात्काराने अांकावर घेऊन हरण करून नेले, (१७) इतकेच नव्हे , परांतु पूवी लां केत नेल्यानांतर अशोक

वनार्ध्ये नेऊन ठे ववले असता जी राक्षसाांच्या आधीन िंाली होती, वतला रार् दू र्षण कसे दे त नाही? (१८).
आता वस्त्रयाांसांबध
ां ाने असला प्रकार आम्हालाही सहन होऊ लागेल. कारण जसे राजा करू लागतो तसे
लोकही त्याला अनु सरून वागू लागतात. (१९). अशी नाना प्रकारची भार्षणे, हे राजा, नागवरकजन सवु
नगरार्ध्ये व दे शार्ध्ये तुझ्यासांबध
ां ाने करीत असतात.’ (२०)

बाकीच्या वर्त्राांनीही भद्र साांगतो ते खरे आहे असे त्याच्या प्रश्नाला उत्तर वदले . भद्राच्या व इतर

वर्त्राांच्या साांगण्यावरून त्या काळच्या लोकाांची वस्त्रयाांच्या पावतव्रत्याववर्षयी काय सर्जूत होती हे उघड
होते . सीतेला रावणाने जबरदस्तीने नेले ही गोष्ट सवांस र्ाहीत होती. अशोक वनासारख्या ववलासी
वठकाणी राक्षसाांच्या आधीन असल्याने ती दे हाने अशु ि िंाली असली पावहजे ही त्याांची कल्पना होती. याच
वेळी सीता गरोदर आहे असे सवास जाहीर िंाल्यार्ुळे तर त्याांच्या सीतेच्या चावरत्र्याववर्षयीच्या शांकेस

जोरच आला असावा. स्त्री एकदा भ्रष्ट िंाली की ती कायर्चीच भ्रष्ट होते, वतला घरात घेणे योग्य नाही, ती

नीती नाही असेच त्याांचे र्त असावे. अशा स्त्रीला रार्ाने घरात घेतल्यार्ुळे, त्याने सावुजवनक नीतीला र्ोठा
धक्का वदला व वाईट उदाहरण घालू न वदले , अशी त्याांना भीती वाटली. रार्ाचे उदाहरण पाहू न
नागवरकाांर्ध्येही व्यवभचार खपू लागले व नीवतबांधने वशवथल होतील असे त्यास वाटल्यार्ुळेच सवु

अयोध्यानगरभर व राज्यभर हीच चचा चालली होती. यावरून व्यवभचारी स्त्रीचा अांगीकार त्या काळच्या व
त्या दे शच्या प्रचवलत नीतीस र्ान्य नसल्यार्ुळे फार र्ोठी खळबळ उडाली होती असे वदसते.

सीतेला घेऊन रार् परत आल्यावर राज्यावभर्षेकाचा र्ोठा सर्ारांभ िंाला. त्यावेळी सीतेच्या

पावतव्रत्याववर्षयी शांका घेण्याची झहर्त कोणासच िंाली नाही. पण ती गभार आहे असे कळल्यावरच या
लोकापवादास जोर आला. यावरून सीतेचा गभु रार्ापासून नाही, इतराांचा आहे अशी त्याांची खात्री

िंाल्यावरच रार्ाच्या वतुनाबद्दल प्रजेत तीव्र असांतोर्ष पसरला असे वदसते . असल्या ववचारसरणीवर ‘सीता

लां केहू न आली तेव्हा दोन र्वहन्याची गभार होती’ हे वरे रकरर्ार्ाांचे ववधान आधारले ले असावे. व्यवभचारी
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स्त्रीचा त्यागच करणे योग्य, प्रायवश्चत्ताने शु ि करून घेता येत नाही असाच रार्ाचे प्रजानन व रार् याांचा
कायदा असावा.

नांतर रार्ाने आपल्या वतघा भावाांस बोलावून आणले . (उ. काांड सगु ४५) तो त्याांना म्हणाला –
“सवे श्रुिुत भद्रं वो मा कुरुध्वं मनो ऽ न्यथा ।
पौरािां मम सीतायां यादृशी वतुते कथा ॥ २ ॥
पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य ि ।
वतुते मणय बीभत्सा सा मे ममाणि कृंतणत ॥ ३ ॥
जानाणस त्वं यथा सौम्य दं डके णवजने वने ।
राविे न हृता सीता स ि णवध्वंणसतो मया ॥ ५ ॥
तत्र मे बुणद्धरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रणत ।
अत्रोणषताणममां सीतां आनयेयं कथं पुरीम् ।
प्रत्ययाथु ततः सीता णववेश ज्वलन तदा ॥ ६ ॥
प्रत्यक्ष तव सौणमत्रे दे वानां हव्यवाहनः ।
अपापा मैणथलीमाह वायुश्चाकाशिोिरः ॥ ७ ॥
िंद्राणदत्यौ ि शंसेते सुरािां संणनधौ पुरा ।
ऋषीिां िैव सवेषां अपापां जनकात्मजाम् ॥ ८ ॥
एवं शु द्धसमािारा दे विंधवुसंणनधौ ।
लं कािीपे महे न्द्रे ि मम हस्ते णनवेणदता ॥ ९ ॥
अंतरात्मा ि मे वेणत्त सीतां शु द्धां यशस्स्वनीम् ।
ततो िृहीत्वा वैदेहीमयोध्यामहमाितः ॥ १० ॥
अयं तु मे महान्वादः शोकश्च हृणद वतुते ।
पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य ि ॥ ११ ॥
अकीर्वतयुस्य िीयेत लोके भूतस्य कस्यणित् ।
पतत्येवाधमान् लोकान्यावच्छब्दः प्रकीत्युते ॥ १२ ॥
अकीर्वतर्वनद्यते दे वैः कीर्वतलोकेषु पू ज्यते ।
कीत्युथु तु समारं भः सवेषां सुमहात्मनाम् ॥ १३ ॥
अप्यहं जीणवतं जह्यां युष्ट्मान्वा पुरुषषुभाः ।
अपवादभयाद्भीतः कक पुनजुनकात्मजाम्”॥ १४ ॥
अथु : ‘तुर्चे कल्याण असो; दु सरीकडे लक्ष न दे ता तुम्ही सवु श्रवण करा. सीतेववर्षयी र्ाझ्या

सांबधाने लोक काय बोलत आहे त ते तुम्ही ऐका. (२) नगरातील व दे शातीले लोकाांचा फारच र्ोठा अपवाद

आहे . ते र्ािंी झनदा करीत आहे त व ती झनदा र्ाझ्या र्र्ाचा भेद करीत आहे . (३). हे ववनयसांपन्न, वनजुन

दां डकारण्यार्ध्ये रावणाने सीता कणी हरण करून नेली व त्याचा वध र्ी कसा केला हे तू जाणतच आहे स
(५) या वठकाणी रावहले ली सीता अयोध्यानगरीप्रत र्ला कशी नेता येईल, ही शांका त्या जनककन्येसांबध
ां ाने

र्ला तेथेच आली होती. तेव्हा खात्रीकवरता सीता अग्नीर्ध्ये प्रववष्ट िंाली. (६). हे लक्ष्र्णा, दे वाांचे सांवनध
हव्य नेणाऱ्या अग्नीने व आकाशार्ध्ये सांचार करणाऱ्या वायूने र्ैवथली वनष्पाप असल्याचे तुझ्या सर्क्षच
साांवगतले आहे (७). आवण सवु ऋर्षी व दे व याचे सांवनध सूयु-चद्राांनीही पूवी जनककन्या वनष्पाप असल्याचे
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कथन केले आहे . (८). याप्रर्ाणे दे व आवण गांधवु याांचे सांवनध आचरणाने शु ि िंाले ली सीता लां काद्वीपार्ध्ये

र्हें द्राने र्ाझ्या हाती वदली. (९). आवण यशक्स्वनी सीता शु ि असल्याची र्ाझ्या र्नार्ध्ये खात्री आहे . तेव्हा

सीतेला घेऊन र्ी अयोध्येला आलो. (१०) परांतु र्ाझ्यासांबधाने ही र्ोठीच झनदा साांप्रत सुरू िंाल्यार्ुळे
र्ाझ्या र्नाला दु ुःख होत आहे . कारण, नगरातील, दे शातील लोकाांचा फारच र्ोठा र्ाझ्यासांबध
ां ाने अपवाद

आहे . (११). जगतार्ध्ये ज्या कोण्या प्राण्याची झनदा होऊ लागते , तो प्राणी ती झनदा कायर् असेपयंत

नरकार्ध्ये पडू न राहतो. (१२). दे वही अपकीतीची झनदा करीत असतात; कीतीची लोकाांर्ध्ये प्रशांसा होत
असते आवण सवुही र्हात्र्े कीती सांपादन करण्याकवरताच खटपट करीत असतात. (३). हे पुरुर्षश्रेष्ठ हो,
लोकापवादरूप भयाला वभऊन र्ी जीववताचा अथवा तुर्चाही त्याग करीन; र्ग जनककन्येची गोष्ट पावहजे
कशाला?’ (१४).

भवभूतीनें रामाला सावरले !
या शेवटच्या श्लोकात तर रार्ाने सीतेची झकर्त बरीच कर्ी केले ली आहे . लोकाांच्या अपवादाला

तो फार झकर्त दे त आहे . लोकापवाद टाळण्यासाठी रार् स्वतुःचा जीव दे ण्यास तयार आहे , आपल्या

भावाांचाही त्याग करण्यास तो तयार होईल. र्ग जनकात्र्जेची काय वबशाद? स्त्रीची झकर्त रार्ाच्या दृष्टीने
फारच कर्ी. ‘झक पुनजुनकात्र्जाम्’ असे तो म्हणतो. र्ाझ्या वजवाची झकर्त सवांत जास्त, त्याच्याच

खालोखाल झकर्त भावाांची, सीता त्याांच्यापेक्षा वकतीतरी हलक्या झकर्तीची, असे रार् कांठरवाने साांगत
आहे . भवभूतीसारख्या र्हाकवीला ही रार्ाची उक्ती अस्वाभाववक व रार्ास कर्ीपणा आणणारी अशी
वाटली. म्हणून त्याने आपल्या उत्तररार्चवरत नार्क नाटकात

“स्ने ह दयां ि सौख्यं ि यणद वा जानकीमणप ।
आराधनाय लोकानां मुंितो नास्स्त मे व्यथा” ॥
असा श्लोक रार्ाच्या तोंडी घातला. प्रजेला खूर्ष करण्याकवरता स्नेह, दया, सौख्य, फार काय

जानकी दे खील टाकताना र्ला व्यथा होणार नाही, असे भवभूती रार्ाकडू न वदववतो. यात सीतेची योग्यता
स्नेह, दया व सौख्य यापेक्षाां र्ोठी दाखववली आहे . ‘झक पुनजुनकात्र्जाम्’ व ‘यवद वा जानकीर्वप’ याांतील
फरक सहृदय वाचक जाणतीलच.

रार्ाने नरकवासाचे कारण अपकीती वदले ले आहे . ‘जगतार्ध्ये ज्या कोणा प्राण्याची झनदा होऊ

लागते तो प्राणी ती झनदा कायर् असेपयंत नरकार्ध्ये पडू न राहतो,’ हे ववधान आर्च्या कर्ाच्या वसिाांताला

ववरुि आहे . र्नु ष्य हा आपल्या शु भ व अशु भ कर्ाप्रर्ाणे स्वगात झकवा नरकात वास करतो. कर्ाचा क्षय
िंाला म्हणजे दु सरा जन्र् घेतो. ‘क्षीणे पुण्ये र्त्युलोके ववशांवत’ असेच र्त उपवनर्षदाांतवह प्रवतपावदले आहे .
(आतुभाग, याज्ञवल्क्य सांवाद बृहदारण्य उपवनर्षद अ. ३ ब्रा. २ कां. १३.)

‘पुण्यो वै पुण्येंन कमुिा भवती पापा पापे नेणत ।’
यावर शाांकरभाष्य
तस्मात्पुण्यो वै शािणवणहतेन पुण्येन कमुिा भवणत तणिपरीतेन
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णवपरीतो भवणत पापः पापे न इणत।
पुढील ब्राह्मणाच्या उपोद्घातात याचा झवचार जरा जास्त ववस्ताराने केले ला आहे .
तत्र अपुण्येन स्थावरजंिमे षु स्वभावदु ःख बहु लेषु नरकणतयुक्प्रेताणदषु
ि दु ःखमनु भवणत पुनःपुनजामानः णियमािश्च इत्येतत्
राजवत्मुवत्सवुलोकप्रणसद्धम् ।
यस्तु शािीयः पुण्यो वै पुण्येन कमुिा भवणत तत्रैव आदरः णक्रयते इह श्रुत्या ।
अथु : तेथे पापकर्ाने पवुतवृक्षादी स्थावर, पशु पक्ष्यादी जांगर् अशी शरीरे घेऊन झकवा स्वाभाववक

दु ुःखप्रचुर अशा नरक झकवा कीटक झकवा प्रेत अशा शरीराांत राहू न वारांवार जन्र् घेत व र्रण अनु भवीत
दु ुःख भोगतो. हे राजर्ागाप्रर्ाणे सवु लोकाांत प्रवसि आहे .

ही भीणत आयांना नसे
आर्च्या यर्ाला धर्ु अशी सांज्ञा आहे . तो प्रत्येक जीवाच्या पापपुण्याप्रर्ाणे वनवाडा दे तो. वचत्रगुप्त

या पापपुण्याचा वहशेब ठे वतो. अशा प्रकारचा कर्ुवाद हे या आयंभच
ू े ववशेर्ष आहे . रार्ाची सर्जूत याचे
उलट आहे .

अकीर्वतयुस्त िीयेत लोके भूतस्य कस्यणित् ।
पतत्येवा धमान्लोकान् यावच्छब्दः प्रकीत्युते ॥
कोणाची जगात झनदा िंाल्यास ती झनदा कायर् असेपयंत तो नरकात पडू न असतो ही रार्ाची

सर्जूत. ही झनदा सकारण असो वनष्कारण असो; नरकवास वनवश्चत! सीतेचा अांगीकार केला ही गोष्ट
रार्ाच्या दृष्टीने योग्य होती. लोकाांच्या दृष्टीने अयोग्य ठरल्यार्ुळे रार्ाची झनदा होऊ लागली. ही वनष्कारण
झनदा कायर् रावहली तर आपणास नरकवास येईल ही रार्ाला भीती पडली व म्हणून त्याने वनष्कारण होत

असले ली झनदा टाळण्यासाठी वनष्पाप अशा सीतेचा त्याग केला. स्वतुःच्या कर्ाप्रर्ाणे जीवाला सुखदु ुःख

भोगावे लागते हा आयावताचा कर्ुवाद. दु सऱ्याांच्या झनदास्तुतीप्रर्ाणे जीवास नरक झकवा स्वगुवास घडतो
हा रार्ाच्या दे शाचा सर्ज. यावरून रार्ाचा दे श आयावतु नव्हता; अगदी वनराळा होता हे स्पष्ट होत आहे ;
कारण र्रणानांतरच्या अवस्थेववर्षयी त्याांची कल्पना आयावताच्या कल्पनेहून अगदी वनराळी होती.

इवजप्तचे फारो राजे आपली कीती र्ागे राहावी म्हणून आपल्या प्रेताकवरता वपरावर्डच्या

आकाराच्या सर्ाधी बाांधीत व आत सवु सुखसोयी करीत. आपली कीती जोपयंत आहे तोपयंत आपणास

सुख वर्ळे ल ही त्याांची भावना होती. वपरावर्ड बाांधताना हजारो लोकाांस कैक वर्षेपयंत राबावे लागे व त्या
कार्ी त्याांच्यावर पुष्कळ जुलूर् होत असे. या जुलूर्ाची वक्षती फारोस नसे. कारण लोक ती र्ोष्ट थोडे च
वर्षात ववसरून जातील व आपली कीती र्ागे राहील ही त्याांची खात्री होती. रार्ाची र्नोरचना याच ठशाची
आहे हे थोड्या ववचाराांती वदसून येईल.
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रार्ाच्या र्ते सीता वनष्पाप आहे , व तशी खात्री र्ोठर्ोठ्या दे वाांनी, खुद्द अग्नीने व दशरथाने

वदले ली होती. असे असताही साध्वी व गभुवती अशा धर्ुपत्नीचा त्याग करण्यास रार् तयार होत आहे हे

आर्च्या आयंसांस्कृतीच्या ववरुि आहे . आर्च्या सर्जुतीप्रर्ाणे वपतराांचे ॠण फेडण्यासाठी पुत्राची जरुरी
आहे . आपला गभु वजच्या उदरी आहे अशा भायेचा त्याग आयु केव्हाही करणार नाही. रार् त्याग करीत आहे
यावरूनही तो आयावतातील नव्हे असे म्हणणे भाग येते.

सीता गभुवती होती. सीतात्यागाचा वनश्चय करण्यापूवी थोडे च तास रार्ाने सीतेला ववचारल होते.
‘णकणमच्छणस वरारोहे कामः कक णक्रयतां तव’
उ. काां. श्लो. स. ४२ । ३१
‘हे सुांदरी, तू काय इक्च्छतेस? तुिंे कोणते डोहाळे पुरवावे?’ यावर सीता हास्य करून रार्ाला

म्हणाली –

तपोवनाणन पुण्याणन द्रष्ुणमच्छाणम राघव ॥
िंिातीरोपणवष्ानां ऋषीिामुग्रतेजसाम् ।
फलमूलाणशना दे व पादमूलेषु वर्वततुम् ॥ ३३ ॥
एष मे परमः कामी यन्मूलफलभोणजनाम् ।
अप्येक राकत्र काकुत्स्थ णनवसेयं तपोवने .’ ॥ ३४ ॥
अथु : ‘हे राघवा, पववत्र तपोवने अवलोकन करण्याची आवण फळे व र्ुळे भक्षण करून गांगातीरी

वास्तव्य करीत असले ल्या र्हातेजस्वी ऋर्षींच्या चरणासर्ीप राहण्याची र्ला इच्छा िंाली आहे . (३३) हे

काकुत्स्था, फळे व र्ुळे भक्षण करणाऱ्या ऋर्षींच्या तपोवनार्ध्ये एक रात्र तरी वास्तव्य करावे ही र्ािंी
उत्कट इच्छा आहे . (३८). यावर ‘ठीक आहे ,’ असे आश्वासन दे ऊन रार् म्हणाला.
‘णवश्रब्धा भव वैदेणह श्लोिणमष्ट्यस्यसंशयम् ।’
‘हे वैदेही, स्वस्थ राहा; तू उद्या वनुःसांशय जाशील.’ (३५) यावेळी सीतेला टाकून दे ण्याचा उद्देश

रार्ाच्या र्नात होता असे म्हणण्यास आधार नाही. रार्ाने प्रार्ावणकपणे वचन वदले असे सागण्याांचा

वाल्र्ीकीचा आशय आहे . कारण तो याच श्लोकाच्या पवहल्या अध्यात रार्ाला अक्क्लष्टकर्ा असे ववशेर्षण

लावतो : ‘तथेवत च प्रवतज्ञातां रार्े णाक्क्लप्टकर्ुणा’ याचा अथु ले ले शास्त्री ‘पववत्र कर्ु करणाऱ्या रार्ाने’ असा
कवरतात. लोक काय बोलतात हे खुर्षर्स्कऱ्याकडू न सर्जल्यावरच सीतेचा त्याग करण्याचा वनश्चय रार्ाने

केले ला आहे . ही गोष्ट सीतेला वचन वदल्यानांतरची आहे . वतघा भावाांना बोलावून आणल्या वेळी त्याांना फार
र्ोठे पणा वदला गेला आहे . (पहा, सगु ४४.)

तान्पणरष्ट्वज्य बाहु भ्यां उत्थाप्यि महाबलः ।
आसने ष्ट्वासते त्युक्तत्वा ततो वाक्तयं जिाद ह ॥ १९ ॥
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(१९).

अथु: नांतर त्याांना हाताांनी कवटाळू न धरून व उठवून आसनावर बसा असे त्याांना साांगून म्हणाला

यात रार्ाने फारच साखर पेरली आहे . तो म्हणतो –
भवंतो मम सवुस्वं भवंता जीणवतं मम
भवद्णभश्च कृतं राज्यं पालयाणम नरे श्वराः ॥ २० ॥
भवन्तः कृतशािाथा बुद्धया व पणरणनणष्ठताः ।
संभूय ि मदथोऽयमन्वेष्व्यो नरे श्वराः ॥ २१ ॥

भावांना दटाविी
‘तुम्ही र्ािंें सवुस्व व र्ािंे जीववत आहा; आवण हे राजपुत्रही, तुम्हीच सांपादन केले ले राज्य र्ी

पवरपालन करीत आहे (२०). तुर्ची बुिी पवरपक्व िंाली असून शास्त्रतात्पयुही तुम्ही जाणले आहे व
त्याप्रर्ाणे तुम्ही वागतही आहा यास्तव हे राजपुत्र हो, तुम्ही सवु वर्ळू न र्ी काय म्हणत आहे याचा ववचार

करा. (२१) यानांतरचे रार्ाचे भार्षण ४५ वे सगातील वर वदले ले च आहे . भावाांचा ववचार घेण्यासाठी त्याांना
बोलावून आणले त्याांची तारीफ केली त्याांना आपले म्हणणे साांवगतले . पुढे र्ी कसे करावे हे तुम्ही र्ला

साांगा, असे पूवी म्हटले होते तरी त्याांचे म्हणणे न ऐकता रार्ाने आपला वनकाल वदला. तो बजावण्याची
कार्वगरी लक्ष्र्णावर सोपववली व आपल्या पायाांची व जीववताची शपथ घातली.भावाचा सल्ला न घेताच रार्
लक्ष्र्णास म्हणतो –

‘श्वस्त्व प्रभाते सौणमत्रे सुमन्त्राणधणष्ठतं रथं ।
आरुह्य सीतामारोप्य णवषंयान्ते सुमुत्सृज॥ १६ ॥
िंिायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः ।
आश्रमो णदव्य संकाशः तमसातीरमाणश्रतः ॥ १७ ॥
तत्रैतां णवजने दे शे णवसृज्य रघुनन्दन ।
शीघ्रमािच्छ सौणमत्रै कुरूष्ट्व विनं मम’ ॥ १८ ॥
अथु : ‘हे लक्ष्र्णा, उद्या सकाळी सुर्ांत्र सारथी ज्याच्यावर आहे अशा रथावर आरूढ होऊन तू

सीतेला वर घे आवण या दे शाच्या हद्दीपलीकडे सोडू न दे . (१६). गांगा ओलाांडून गेल्यावर तर्सा नदीचे तीरी
र्हात्र्ा वाल्र्ीकी र्ुनींचा वदव्य आश्रर् आहे . (१७). तस्र्ात् हे रघु नांदना लक्ष्र्णा, तेथे वनजुन प्रदे शार्ध्ये
वहला सोडू न दे ऊन तू सत्वर परत ये. हे र्ािंे म्हणणे ऐक.’ (१०)

यावर तीन भावाांपैकी कोणीतरी उलट बोले ल अशी रार्ाला भीती होती, म्हणून भावाांची तोंडे बांद

करण्यासाठी रार् म्हणतो –

‘न िास्स्म पणरवक्ततव्यं सीतां प्रणत कथं ि न ।
तस्मात्त्वं िच्छ सौणमत्रे नात्र काया णविारिा ॥ १९ ॥
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‘सीतेसांबांधाने याचे उलट तू र्ला काही एक साांगू नकोस. तस्र्ात् हे लक्ष्र्णा याववर्षयी काही एक

ववचार न कवरता तू चालता हो.’ (१९). इतक्यानेही कायु भागेल असे रार्ास वाटे ना म्हणून तो लक्ष्र्णास व
इतर भावाांस शपथ घालीत आहे .

‘अप्रीणतणह परा मह्यं त्वयैतत्प्रणतवाणरते ।
शाणपता णह मया यूयं पादाभ्यां जीणवते न ि’॥ २० ॥
‘तू याला आड येशील तर र्ला अवतशय दु ुःख होईल. यास्तव र्ी आपल्या पायाांची व जीववताची

तुम्हाला शपथ घातली आहे .’ ( २०) पण इतक्यानेच भाऊ गप्प बसतील असे त्यास वाटे ना, म्हणून त्याांस
तो दरडावण्यासाठी दर् भरीत आहे .

‘ये मां वाक्तयान्तरे ब्रूयुः अनु नेतुं कथं ि न ।
अणहता नाम ते णनत्यं मदभीष्णवघातनात् ॥ २१ ॥
मानयन्तु भवन्तो मां यणद मच्छासने स्स्थताः
इतोऽद्य नीयतां सीता कुरूष्ट्व विनं मम” ॥ २२ ॥
‘र्ाझ्या भार्षणाववरुि र्ािंी सर्जूत करण्याकवरता कसल्याही प्रकारचे भार्षण करतील त्याांच्या

योगाने र्ला इष्ट असले ल्या गोष्टींचा ववघात होत असल्यार्ुळे ते र्ािंे सवुदा शत्रू सर्जले जातील. (२१).

तुम्ही जर र्ाझ्या आज्ञेप्रर्ाणे वागत असाल तर र्ला र्ान द्या. सीतेला येथून घेऊन जा. हे र्ािंे म्हणणे ऐक.
(२२)

बंधूंशी अरे रावीिी वाििूक
दु सऱ्याांचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी नाही असे हे रार्ाचे अरे रावीचे वतुन आहे . भावाांना सल्ला

दे ण्याकवरता बोलववले . सल्ला द्या असे प्रथर् साांवगतले आवण आपला वनश्चय त्यास साांगून त्याप्रर्ाणे
अांर्लबजावणीचा एकदर् हु कूर् वदला.

बरे , सीतेला तरी वतच्यावर कोणता प्रसांग ओढवणार याची कल्पना दे ऊन वतच्या र्नाची तयारी

करावयाची सांधी दे णे योग्य असता रार् तसे काहीच करीत नाही. गरीब वबचारी भाबडी सीता! डोहाळे काय
म्हणून रार्ाने ववचारल्यावर ॠर्षींचे आश्रर् पाहण्याची इच्छा आहे असे वतने साांवगतले होते. त्याचा
फायदा– अगदी अयोग्य फायदा–रार् घेत आहे –अगदी ववश्वासघात करीत आहे .
‘पू वुमुक्ततोऽहमनया िंिातीरे ऽहमाश्रमान् ।
पश्येयणमती तस्याश्च कामः संवत्युतामयम्” ॥
‘गांगातीरी असले ले आश्रर् अवलोकन करण्याची र्ािंी इच्छा आहे , असे वतने पूवीच र्ला साांवगतले

आहे . यास्तव ही वतची इच्छा पवरपूणु होऊ दे ’ (२३). लक्ष्र्णाला ही गोष्ट र्ान्य करावी लागली व त्याप्रर्ाणे

दु सरे वदवशी त्याने बतावणीही चाांगली केली. दु सरे वदवशी लक्ष्र्णाने सुर्ांत्रास रथ जोडू न आणण्यास

साांवगतले . रार्राज्यात सवु गोष्टींची सुबत्ता असून सारर्थ्याांचा र्ात्र तुटवडा होता. केव्हाही कार् पडो,
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सुर्ांत्राला आपले र्ांवत्रपदाचे कार् खालच्या अवधकाऱ्याकडे सोपवून घोडे हाकण्यासाठी चाबूक हाती घ्यावा
लागत आहे . त्याने त्याप्रर्ाणे रथ जोडू न आणला असे लक्ष्र्णाला कळववले नांतर
एवमुक्ततः सुमंत्रेि राजवेश्मणन लक्ष्मि ।
प्रणवश्य सीतामासाद्य व्याजहार नरषुभः ॥

सगु ४६ श्लो. ६

‘त्वया णकलै ष नृपणतवुरं वै याितः प्रभुः ।
नृपेि ि प्रणतज्ातं आज्प्तश्चाश्रमं प्रणत ॥ ७ ॥
िंबातीरे मया दे णव ऋषीिामाश्रमा शु भान् ।
शीघ्रं ित्वा तु वैदेणह शासनात्पर्वथवस्य नः ॥ ८ ॥
अरण्ये मुणनणभजुुष् अवने या भणवष्ट्यणस” ॥
अथु : याप्रर्ाणें सुर्ांत्राने साांवगतले असता लक्ष्र्ण राजवाड्यार्ध्ये गेला आवण सीतेसवन्नध जाऊन

तो पुरुर्षश्रेष्ठ वतला म्हणाला, (६) ‘तू खरोखर या प्रभुराजापाशी आश्रर्ाला जाण्यासांबध
ां ाने एक वर
र्ावगतला होतास आवण त्याने तो दे ण्याचे कबूल करून र्ला आज्ञा केली आहे . (७) हे दे वी वैदेही, आर्च्या
राजाच्या आज्ञेने गांगातीरी ऋर्षीच्या शु भ आश्रर्ाांर्ध्ये सत्वर जाऊ या. (८) र्ुनींनी आवश्रत अशा अरण्यार्ध्ये
र्ी तुला पोचववणार आहे .

भाबड्या सीतेला ही गोष्ट खरी वाटली!
एवमुक्तता तु वैदेही लक्ष्मिे न महात्मना ॥ ९ ॥
प्रहषुमतुलं ले भे िमनं िाप्यरोियत् ।
वासांणस ि महाहाणि रत्नाणन णवणवधाणन ि ॥ १० ॥
िृहीत्वा ताणन वैदेही िमनायोपिक्रमे ।
इमाणन मुणनपत्नीनां दास्याम्याभरिान्यहम् ॥ ११ ॥
विाणि न महाहाणि धनाणन णवणवधाणन ि ।
अथु : याप्रर्ाणे र्हात्म्या लक्ष्र्णाने सीतेला साांवगतले असता (९) वतला अनु पर् हर्षु िंाला आवण

जाण्याचेही वतने र्नार्ध्ये आणले . नांतर र्ोठी र्ूल्यवान वस्त्रे व नाना प्रकारच्या वस्तूर्ी ऋवर्षपत्नाांना दे ईन’
असे म्हणून ती जाण्यास वनघाली.

णभकार लक्षिे
येथे एक शांका येते. त्या काळचे रथ दोन चाकाांचे व दोन घोडे जोडले ले लहानच असत. सीता,

लक्ष्र्ण व सुर्ांत्र अशी तीन र्ाणसे रथावर बसल्यावर ऋवर्षपत्न्याांना दे ण्यासाठी घेतले ली भूर्षणे, र्ौल्यवान
वस्त्रे व नानाप्रकारच्या वस्तू ठे वण्यास जागा कोठे वर्ळाली? दु सरा रथ बरोबर नव्हताच. वास्तववक पाहता

रार्ासारख्या श्रीर्ान सम्राटाची अवभवर्षक्त राणी डोहाळे पुरववण्यासाठी वनात जाते वतच्याबरोबर एकही

दासी नसावी हे चर्त्कावरक नव्हे काय? बालकाांडाच्या ७४ वे सगात जनकाने आपल्या कन्याांस आांदण
काय काय वदले याची नोंद श्लोक ३।४।५।६ याांत आहे . त्याांत
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ददौ कन्याशतं तासा दासीदासमनु त्तमम् ।
त्या चौघींपैकी प्रत्येकीबरोबर, सख्या शांभर शांभर कन्या आवण उत्कृष्ट दास व दासी वदल्या होत्या

असा उल्लेख आहे . यावेळी रार् केवळ राजपुत्र होता. युवराजही नव्हता. र्हाराज िंाल्यावर र्हाराज्ञीचा

पवरवार वाढला पावहजे. बरे , न वाढता वततकाच रावहला असे र्ानले तरी या गभार क्स्थतीत सीतेबरोबर

एकही दासी जाऊ नये व वतने नेऊ नये हे र्ोठे च चर्त्कावरक वदसते. साधारण श्रीर्ांताच्या झकवा कर्ी
उत्पन्नाच्या सरदाराच्या बायकोबरोबर एक तरी बाईर्ाणूस असतेच. पण रार्ाच्या र्हाराणीबरोबर एकही
दासी नसावी, वतचे सार्ान–सुर्ानास आणखी एखादा रथदे खील नसावा हे र्ोठे चर्त्कावरक आहे .

आम्ही लहानपणी एक गोंधळ घातले ला पावहला आहे . त्यात गोंधळी राजा ववक्रर्ाची कथा साांगत

असतात. राजाच्या घरच्या एका र्े जवानीचे वणुन करण्याच्या भरात गोंधळीबुवा आले व ‘राजा ववक्रर्ाच्या

घरी । गाडग्यागाडग्याांनी खीर वाढी ॥’ असे दोनतीनदा म्हणाले . राजाच्या घरातील भाांडी वनदान चाांदीची

तरी असतात, याची कल्पना वक्त्यास कोठची? त्याच्या घरात गाडग्याशी कारभार. त्याच भाांड्याचे नाव
नेहर्ीच्या सरावाने त्याच्या तोंडी आले . त्या गरीबाला खीर हे र्ोठे पक्वान्न आवण ती पुष्कळ पोटभर वर्ळाली
म्हणजे तो खूर्ष! यार्ुळे इतर पक्वान्नाांची नावे त्याला घेता आली नाहीत. रार्ायणाचा हा भाग घु सववणारा

वाल्र्ीकी अशाच कल्पनाशक्तीत झकवा र्ावहतीत दवरद्री असावा. तसा नसता तर त्याने सीतेबरोबर जास्त
दासदासी वगैरे लवाजर्ा वदला असता. याचे उलट अयोध्याकाांडाचा वाल्र्ीकी कल्पनाशक्तीत र्ातबबर

होता. रार्ास परत आणण्यास भरत गेला तेव्हा वास्ताववक फार र्ोठ्या लवाजम्याची जरुरी नव्हती. पण या

वाल्र्ीकीला त्याचे काय? वणुनात भली थोरली अवतशयोक्ती! त्याने केले ले वणुन अयोध्याकाांड सगु ४३

र्ध्ये आहे . भरताबरोबर ९000 हत्ता, ६00000 रथ, एक लक्ष स्वार होते. यावशवाय प्रजानन, व्यापारी वगैरे
वनराळे च. रार्ायणात असे प्रकार अनेक वठकाणी आढळतील. सीतेला डोहाळे पुरववण्याच्या वर्र्षाने

लक्ष्र्णाने नेली तेव्हा बरोबर एकही दासी नव्हती व ऋवर्षपत्न्याांस दे ण्याकवरता वस्त्रे व अलां कार घेतले होते,

त्यापलीकडे सीतेचे काही सार्ानही नव्हते! अशा रीतीने सीतेस रार्ाने राज्याबाहे र वनष्ठुरपणे हाकून वदले .
वनघतेवळ
े ी रार् वतला भेटला नाही, इतकेच नव्हे तर वतला जीव की प्राण करणाऱ्या अशा वतच्या
सासवाांपैकी कोणीही लवकर परत ये असे साांगण्यास आली नाही!

सारासार णविार
सीतेसांबांधाने पसरले ल्या लोकापवादाववर्षयी व त्या लोकापवादार्ुळे प्रजेला सांतुष्ट करण्याच्या

हे तूने वतला राज्याबाहे र नेऊन सोडण्याच्या वनश्चयाववर्षयी सीतेला पूणप
ु णे अज्ञानात ठे वण्याचे काय कारण
होते , याची कल्पना होत नाही. डोहाळे पुरववण्यासाठी तुझ्या इच्छे प्रर्ाणे रार् तुला तपोवनात पाठवीत आहे
अशी वतची सर्जूत लक्ष्र्णाने करून वदले ली वदसते.

सीतेला आपल्यावरील लोकापवादाची जाणीव करून वदली असती तर पूवी अांकेत अक्ग्नवदव्य

करून रार्ाची खात्री केली तशी अयोध्यावासी जनाांची पुन्हा ते झकवा दु सरे वदव्य करून वतने खात्री केली

असती. ती वनष्पाप आहे अशी रार्ाची खात्री िंाली होती, तर लोकाांची खात्री होण्यासाठी पुन्हा वदव्य
करववणे कठीण नव्हते. ब्रह्मदे व, र्हादे व वगैरे सवु दे व सीतेच्या पावतव्रत्याची भलावण करण्यास जसे

लां केत आले तसे ते अयोध्येसही आले असते . राजा दशरथ पूवीप्रर्ाणे येऊन सवु प्रजाजनाांना सीतेच्या
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पाववत्र्याची साक्ष दे ता तर त्याांचे तोंड वर्टले असते . पण याप्रर्ाणे करण्याची सांधी सीतेला र्ुळीच दे ण्यात
येत नाही. हे र्ोठे ववलक्षण व आश्चयुकारक वदसत आहे .

बरे , पुन्हा वदव्य करणे व दे वाांस येण्याचा त्रास दे णे योग्य नाही म्हणून रार्ाने तसे करण्यास सीतेला

साांवगतले नाही असेही म्हणता येत नाहीं. कारण नैवर्र्षारण्यात त्याने अश्वर्े ध केल्याची कथा उ. का. सगु
९५ यात आहे . तेथें रार्ाने सीतेला पुन्हा वदव्याची अट घातली आहे र्ग प्रथर्च त्याने का घातली नाही हे

कोडे राहतेच. आपल्या यज्ञाकवरता रार्ाने सवु ऋर्षींस बोलावले , परांतु वाल्र्ीकीस तो अगदी रार्राज्याच्या

सीर्े वर राहात होता तरी बोलाववले नव्हते. तो आपण होऊनच आपल्या दोन वशष्याांस घेऊन आला व
त्याांच्याकडू न त्याने रार्ायणाचे दररोज वीस वीस सगु पठण करववले . रार्ाने ते ऐकले . रार्ायण गाणारे

दोघे सीतापुत्र असल्याचे कळल्यावर त्याने दू त बोलावून त्याांना आपला वनरोप वाल्र्ीकी र्ुनीस
कळववण्यास पाठववले . तो वनरोप असा आहे :

‘यणद शु द्धसमािारा यणद वा वीतकल्मषा ।
करोस्त्वहात्मनः शु कद्ध अनु मान्य महानु णनम् ॥ ४ ॥
छदं मुनेश्च णवज्ाय सीतायाश्च मनोितम् ।
प्रत्ययं दातुकामायाः ततः शंसत मे लघु ॥ ५ ॥
श्वः प्रभाते तु शपथं मैणथली जनकात्मजा ।
करोतु पणरषन्मध्ये शोधनाथु ममैव ि’ ॥ ६ ॥
अथु : ‘सीतेचे आचरण जर स्वाभाववकच शु ि असेल अथवा (आश्रर्ात वास्तव्य केल्यार्ुळे) ती जर

शु ि िंाली असेल तर र्हर्षीची अनु ज्ञा घेऊन वतने आपल्या शु िीववर्षयी येथे शपथ करावी. (४). असा

भगवान वाल्र्ीकी र्ुनींना वनरोप कळवून र्ुनीचा व सीतेचा अवभप्राय तुम्ही सर्जून घ्या आवण ती जर
आपल्या आचरणाववर्षयी खात्री करून दे ण्यास तयार असेल तर तसे र्ला लवकर येऊन कळवा. (५).

उदईक प्रभातकाळी जनककन्या र्ैवथलीने सभेर्ध्ये स्वतुःवरील व र्ाझ्यावरील अपवाद दू र करण्याकवरताां
शपथ करावी.’ (६) वाल्र्ीकीने हे कबूल केले व त्याप्रर्ाणे शपथ िंाल्याची हकीगत ९७ वे सगात आहे .

शपथेचा हा ववधी लोकाांची खात्री पटवून त्याांची तोंडें बांद पाहण्यासाठी रार्ास पूवीच करववता

आला असता. प्रजाजनाांचे म्हणणे सीतेच्या हातून व्यवभचार घडला हे होते . सीतेने अक्ग्नवदव्य केले व

ब्रह्मदे वादी दे व, अग्नी व दशरथ याांनी खात्री पटववली वगैरे कथा ववश्वसनीय आहे त असे त्यास पटे ना.
त्याांच्या सर्क्षच तो चर्त्कार पुन्हा िंाला असता तर त्याांना सीतेचे पाववत्र्य पटले असते. पण तसे काही एक
न करता व सीतेला पुढल्या सांकटाची दखलवगरी न दे ता डोहाळे पुरववण्याकवरता र्ी नेत आहे असा
लक्ष्र्णाकडू न ववश्वास दाखवून वतला फसववण्याचे कृत्य रार्ाने करावे हे आश्चयु आहे . असे कृत्य एखाद्या

सार्ान्य र्ाणसाच्या हातून िंाले असते तर त्याच्यावर कडक टीका िंाल्यावशवाय रावहली नसती. पण रार्

हा ववष्णूचा अवतार अशी भुरळ लोकाांना पडल्यार्ुळे त्याांची ववचारशक्तीच कुांवठत िंाली व रार्ाांच्या

वतुणुकीच्या बऱ्यावाईटपणाची वचवकत्सा करण्याची झहर्त कोणासच होत नाही. सीतेला हद्दपारीची वशक्षा
दे ण्याच्या व ती अांर्लात आणण्याच्या कार्ी ववसष्ठ र्ुनींचा सल्ला कोणीच घेत नाही, हे ही एक आश्चयुच आहे .

का रार्ाने केले ला प्रकार योग्यच होता असे ववसष्ठाांचेही र्त होते? रार्ाचा वनर्षेध त्याांनी केला असा
उल्लेखही पुढे कोठे िंाले ला नाही. त्याांच्या र्ुग्धते चा अथु त्याांची र्ान्यता या कार्ी होती असा करावा काय?

अनु क्रमणिका

१५ रामािे अनायुत्व
सीतेला रावणाने पांचवटीहू न जबरीने नेले व लां केतील अशोक नावाच्या ववलासवनात एक वर्षुभर

ठे ववले होते. त्यार्ुळे ती शु ि रावहली नसावी अशी रार्ास व इतराांस शांका आली. ती घालववण्यासाठी

सीतेने अक्ग्नवदव्य केले . ब्रह्मदे वादी सवु दे व, अग्नी व दशरथ वगैरेंनी सीतेच्या पाववत्र्याची खात्री वदल्यावर
रार्ाने वतचा स्वीकार केला. सवु अयोध्येस येऊन सीता व रार् याांस राज्यावभर्षेक िंाला व ते आनांदाने

ववलासात काळ घालवू लागले . पण सीतेच्या अक्ग्नशु िीची हकीगत सवु नागवरकाांस व प्रजाजनाांस खोटी

वाटली व व्यवभचारी सीतेचा अांगीकार करणारा असा दोर्ष ते रार्ास दे ऊ लागले . त्यावेळी सीता गभुवती

होती. यार्ुळे वतच्या व्यवभचाराववर्षयी लोकाांर्ध्ये जास्तच चचा िंाली. लोकाांची क्षुबध िंाले ली र्ने शाांत
करण्यास सीतेचा त्याग करणेच योग्य असे रार्ास वाटू न त्याने लक्ष्र्णाकडू न वतला आपल्या राज्याच्या
बाहे र काढू न लावले . राज्यावर्वर्षक्त र्वहर्षीबरोबर एखादी दासी दे खील जाऊ वदली नाही वतचे राज्ञीपद
काढू न घेण्यात आले , नवऱ्याने टाकले ल्या गरीबाच्या स्त्रीची अवस्था वतला प्राप्त िंाली. वतच्या

उदरवनवाहाची काही सोय केली नाही. वतच्या र्ाहे रीही वतला पोचववली नाही. दयाळू वाक्ल्र्की ऋर्षी वतचा
प्रवतपाळ करील असा भरवसा र्ात्र धरला होता.

व्यवभचाराचा आरोप सीतेवर शाबीद र्ानून ही वशक्षा वतला भोगावयास लाववली, हे रार्ाचे कृत्य

धर्ाला सोडू न आहे असे भरत, लक्ष्र्ण, शत्रुघ्न या वतघाांपैकी एकालाही म्हणता आले नाही, कौसल्या,

कैकेयी व सुवर्त्रा या राजर्ाताांनीही या कार्ी रार्ाचा वनर्षेध केल्याचे वदसत नाही. ववसष्ठावदक गुांरूनीही या
कार्ी रार्ाची कानउघाडणी केली नाही. यावरून त्या काळच्या रार्ाच्या दे शातील धर्ुशास्त्राप्रर्ाणे

व्यवभचारी स्त्रीचा त्याग करणे वववहत होते व त्याप्रर्ाणे रार्ाने योग्य ते धर्ाचरण केले . म्हणून रार्प्रजेस
रार्ाववर्षयी अवभर्ानच वाटला पावहजे व त्याची वजकडे वतकडे वाहवा िंाली असली पावहजे.

परांतु व्यवभचारी स्त्रीस वागववण्याचे वनयर् र्न्वादी स्र्ृतीप्रर्ाणे अगदी वनराळे आहे त. (पहा, र्नु

अध्याय ४१, श्लोक १७७। १७८)

णवप्रदु ष्ां णियं भता णनरुन्ध्यादे कवेश्मणन ।
यत्पुंसः परदारे षु तच्चैनां िारयेहृतम् ॥
सा िे त्पुनः प्रदु ष्ट्येत्तु सदृशेनोपयंणत्रता ।
कृच्छं िांद्रायिं िैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ।
अथु : व्यवभचावरणी स्त्रीला एका घरात कोंडू न ठे वावे व व्यवभचारी पुरुर्षाला साांवगतले ले प्रायवश्चत्त

वतच्याकडू न करवावे. (१७७) सर्ान वणाच्या पुरुर्षाबरोबर ती पुन्हा व्यवभचार करील तर वतला शु ि
करण्याकवरता चाांद्रायण व्रत करावे. (१७८)

याप्रर्ाणे र्नूच्या र्ताने केले ल्या प्रायवश्चत्ताने व्यावभचार घडले ली स्त्री शु ि होते. रावणाबरोबर

सीतेचा व्यवभचार िंाला असे र्ानले तरी रावण हा जन्र्ाने ब्राह्मणवणी व कर्ाने र्ोठा शूर लढवय्या
असल्याने क्षवत्रयवणी होता. या कारणाने फार तर चाांद्रायण व्रताने वतची शु ध्दी होणे योग्य होते.
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वस्त्रया या स्वभावतुः शु ि आहे त. त्याांच्या हातून पाप झकवा व्यवभचार घडल्यास त्या प्रायवश्चत्ताने शु ि

होतात असे याज्ञवल्क्याचेही साांगणे आहे . (पहा, याज्ञवल्क्य स्र्ृती अध्याय १, श्लोक : ७१)
सोमः शौिं ददौ िासां िंधवुश्च शु भां णिरम् ।
पावकः सवुमेध्यत्वं मे ध्या वै योणषतो ह्यतः ॥

अथु : वस्त्रयाांना चांद्राने शौच, गांधवाने र्धुरवाणी व अग्नीने सवे प्रकारची पववत्रता वदली असल्याने

वस्त्रया या पववत्रच आहे त.

व्यवभचावरणी स्त्रीला कसे वागवावे हे याज्ञवल्क्य त्याच अध्यायाच्या ७० व्या श्लोकात साांगतो–
हृताणधकारां मणलनां णपण्डमात्रोपजीणवनीम् ।
पणरभूतामधः शय्यां वासयेद्व्यणभिाणरिीम् ॥
अथु : व्यवभचावरणी स्त्रीचे घरातील सवु अवधकार काढू न घेऊन अल्पर्ूल्य वस्त्रे वापरण्यास द्यावी.

केवळ वजवांत राहण्याइतके अन्न दे ऊन वतचा अनादर करून भूर्ीवर शयन करण्यास लावावे.

पण ही वशक्षा कायर्ची नव्हती. वस्त्रया या स्वभावतुः पववत्र असल्याने ७२ व्या श्लोकात वशक्षेचा

अवधी साांवगतला आहे . व्यवभचारादृतौ

शु णद्धः िभे त्यािो णवधीयते ॥ ७२ ॥
अथु : व्यवभचावरणी स्त्री ऋतुर्ती िंाल्यावर व परपुरुर्षापासून गभु धारण करणारी स्त्री बाळां त

िंाल्यावर झकवा गभुपतन पावल्यावर शु ि होते.

सीता व्यवभचावरणी िंाली व वतला रावणापासून गभु रावहला होता असा लोकाांचा सर्ज िंाला

असला तरी त्या प्रसांगी सीतेला फक्त अन्नवस्त्र दे ऊन, एका लहानशा घरात बांद करून वतला प्रसूतीपयंत

ठे वणे स्र्ृवतवचनाप्रर्ाणे वववहत होते. रार्ाने वशक्षा वदल्याप्रर्ाणे ‘घराबाहे र’ हाकून लावणे हे कृत्य र्नु व
याज्ञवल्क्य याांच्या वचनान्वये अधम्युच आहे .

र्नु व याज्ञवल्क्य याांवशवाय इतर स्र्ृवतकारही व्यवभचाराला प्रायवश्चत्ताहु ठरवीत आहे त. अांवगरा

स्र्ृतीत वस्त्रयाांना पुरुर्षाच्या वनम्र्े प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे .

अशीणतयुस्य वषाणि बालो वाप्यूनशोडषः ।
प्रायणश्चत्ताधुमहुस्न्त णियो रौणिि एव ि ॥ ३३ ॥
ऐांशी वर्षांचा वृि, सोळा वर्षांखालील बालक, वस्त्रया व रोगी हे अधुप्रायवश्चत्ताला योग्य होत.

बृहद्यर्स्र्ृतीच्या ४ र्थ्या अध्यायात
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घृतं योन्यां णक्षपे द् घोरं परपुंसिता णह या ॥
हवनं ि प्रयत्ने न िायत्र्या िायुतत्रयम् ।
ब्राह्मिान्भोंजयेत्पश्चाच्छतमष्ठोत्तरे ि णह ॥ ३७ । ३८ ॥
अथु : परपुरुर्षाशी व्यवभचार करणाऱ्या स्त्रीला तुपाने भरले ल्या भाांड्यात बसवावे. बाहे र काढल्यावर

गायत्री र्ांत्राने तीस हजार आहु ती दे ऊन १०८ ब्राह्मणाांस भोजन द्यावे, म्हणजे शु िी होते असे साांवगतले
आहे .

पाराशर स्र्ृतीच्या अध्यायात तर सवांत गह्यु अशा म्हणजे ब्राह्मणीच्या चाांडालाबरोबर िंाले ल्या

व्यवभचारास प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे .

िाण्डालै ः सह संपकं या नारी कुरुते ततः ॥
णवप्रान्दशावरान्कृत्वा स्वयं दोषं प्रकाशयेत् ।
आकंठसणमते कूपे िोमयोदककदु मे ॥ १९ ॥
तत्र स्स्थत्वा णनराहारा त्वहोरात्रेि णनष्ट्क्रमे त् ।
सणशखं वपनं कृत्वा भुंजीयाद्यावकौदनम् ॥ २० ॥
णत्ररात्रमुपवाणसत्वा त्वेकरात्रं जले वसेत् ।
शंखपुष्ट्पीलतामूलं पत्रं या कुसुमं फलम् ॥ २१ ॥
सुविु पंििव्यं प क्वाथणयत्वा णपबेज्जलम् ।
एकमुक्ततंिरे त्पश्चाद्यावत्पुष्ट्पवती भवेत् ॥ २२ ॥
व्रतं िरणत तद्यावत्तावत्संवसते बणहः ।
प्रायणश्चत्ते ततश्चीिे कुयाद् ब्राह्मिभोजनम् ॥ २३ ॥
िोियं दणक्षिा दद्याच्छु कद्ध पाराशरो ब्रवीत् ।
िातुवुिुस्य नारीिां कृच्छृ ं िांद्रायिं व्रतम् ॥ २४ ॥
अथु :चाांडालाबरोबर व्यवभचार करणाऱ्या स्त्रीने कर्ीत कर्ी दहा ब्राह्मणाांच्या सभेत आपले कर्ु

कबूल करावे. नांतर शेण कालववले ल्या पाण्याने खड्डयात वनराहार एक वदवस रात्र उभे राहावे. नांतर बाहे र
येऊन डोक्याचे केस दोन बोटे कातरावे व यवाचा भात खावा. पुन्हा तीन रात्र उपवास करून एक रात्र
पाण्यात बसावे. शांखपुष्पी लतेचे र्ूळ, पान झकवा फूल, सोने व पांचगव्य याांचा काढा करून प्यावा. यानांतर

रजोदशुन होईपयंत एक वेळ भोजन करावे. व्रत चालू असेपयंत घराबाहे र राहावे. प्रायवश्चत्त पुरे िंाल्यावर
ब्राह्मणाांना भोजन, दोन गाई दवक्षणा द्याव्या; अशी शु िी र्हर्षी पाराशरने साांवगतली आहे . चारी वणांच्या
वस्त्रयाांच्या शु िीसाठी कृच्छ व चाांद्रायण व्रत आहे .

यथाभूणमस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दू षयेंत् ।
बंणदग्राहे ि या भुक्तता हत्वा बद्ध्वा बलाद् भयात् ॥
र्ारून, बि करून, घाबरवून वजचा उपभोग घेतला ती नारी भूर्ीसारखीच आहे , म्हणून अशा

स्त्रीला दोर्ष लावू नये.
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पराशराच्या र्ताप्रर्ाणे सीतेला जबरदस्तीने नेल्यार्ुळे वतचा उपभोग रावणाने वतला घाबरवून

केला असला तरी भूर्ीप्रर्ाणेच सीता वनदोर्ष र्ानली पावहजे. रावण हा वर साांवगतल्याप्रर्ाणे ब्राह्मण झकवा

क्षवत्रयवणी होता. त्याच्याशी रत िंाल्याने सीता दू वर्षत िंाली असे वादाकवरता र्ानले तरी ती कृच्र व
चाांद्रायण व्रताने शु ि िंाली पावहजे. हे चाांद्रायण व्रत व कृच्र आपल्या कुटु ां बात राहू नच करावयाचे आहे .
नारीला वपन साांवगतले असले तरी सवु डोक्याचे र्ुांडन न करता दोन बोटे केश कापून ते करावे असे याच
स्र्ृतीच्या ९० व्या अध्यायात ५६-६० श्लोकाांत साांवगतले आहे . पहा –

सवान्केशान्समुद्धृत्य छें दयेदंिुणलियम् ॥
एवं नारीकुमारीिां णशरशो मुंडनं स्मृतंम् ॥ ५६ ॥
सवु केश वर उचलू न दोन बोटे कातरावे. याला स्त्री व कुर्ारी–कन्याांचे र्ुांडन म्हणतात. (५६)
बंधुमध्ये व्रतं तासां कृच्रिांद्रायिाणदकम् ॥ ५९ ॥
िृहेषु सततं णतष्ठेच्छु णिर्वनयममािरे त् ॥
अथु : बांधुजनाांर्ध्येच राहू न त्याांनी कृच्र चाांद्रायणादी व्रत आचरावयाचे आहे . नेहर्ी घरी शु ची व

वनयर् पाळू न राहावे.

आहे .

यावरून पाराशर र्ताप्रर्ाणेही घरातून हाकून लावण्याची वशक्षा धर्ाला सोडू न आहे असे स्पष्ट
कृत्वा सांतपनं कृच्र शु द्धेत्पाराशरो ऽ ब्रवीत।
सकृद्भुक्तता तु या नारी ने च्छन्ती पापकर्वमणभः ॥ २६॥
प्राजापत्येन शु द्ध्येत् ऋतुप्रस्रविे न ि ॥ २७ ॥
पांचववसाव्या श्लोकात साांवगतल्याप्रर्ाणे बाांधून नेल्यास, र्ारण्याचे भय दाखवून झकवा बाांधून जी

अत्याचार करून भोवगली जाते तीच कृच्रसाांतपनाने शु ि होते. कोणा पाप्याने स्त्रीच्या इच्छे ववरुि जबरीने
एक वेळ भोग घेतल्यास ती प्राजापत्य व्रत करून रजस्वला िंाल्यावर शु ि होते .
याप्रर्ाणे सीते ला शु ि करून घेणे आयुस्र्ृतींच्या आधारे योग्य होते.

वणसष्ठ स्मृतीिा पुरावा
ज्या ववसष्ठावर रार्ाच्या गुरुत्वाचा आरोप केला आहे , त्या ववसष्ठाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या

स्र्ृतीत यासांबांधाने काय साांवगतले आहे ते पाहू :

मनसा भतुुरणतिारे णत्रराणत्र यावकं क्षारौदनं वः भुंजानाऽघःशयीत
ऊध्वु णत्ररात्रादप्सु णनमग्नायाः साणवत्र्यष्शते न णशरोणभजुुहुयात् पू ता
भवतीणत णवज्ायते ॥ वाक्संबंधे एतदे व मासं िणरत्वोध्वुमासादप्सु
णनमग्नायाः साणवत्र्याश्चतुर्वभरष्शतैः णशरोणभजुुहुयात्पू ता भवतीणत
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णवज्ायते ॥ ८ ॥ व्यवाये तु संवत्सरं घृतपटं धारयेत् ॥ ९ ॥
िोमयिेत कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्वु संवत्सरादप्सु णनमग्नायाः साणवत्र्याः
त्र्यष्शते न णशरोणभजुुहुयात्पू ता भवतीणत णवज्ायते ॥ १० ॥
अथु : र्नाने दु सऱ्या पुरुर्षाची इच्छा करून पतीचा अनादर करणाऱ्या स्त्रीने तीन रात्र यवाचे पाणी

अथवा दू धभात खाऊन राहावे. भूर्ीवर शयन करावे. तीन रात्री िंाल्यावर साववत्रीच्या वशरोर्ांत्राने तुपाच्या
८०० आहु ती नदीच्या पाण्यात द्याव्या. असे करण्याने ती शु ि होते. (७). जी स्त्री परपुरुर्षाला शबदाने

बोलवून पतीचा अनादर करते , वतने वर साांवगतले ले वनयर् एक र्वहना पाळावे. नांतर नदीच्या पाण्यात
साववत्रीच्या वशरोर्ांत्राने तुपाच्या ३२०० आहु ती वदल्यावर ती शु ि होते. (८).

परपुरुर्षाबरोबर सांग करणाऱ्या स्त्रीने एक वर्षु तूप लावले ले वस्त्र नेसावे, (९) झकवा शेणाच्या खाईत

झकवा गवताच्या वढगात वनजावे. वर्षानांतर नदीच्या पाण्यात तुपाच्या २४०० आहु ती द्याव्या म्हणजे ती शु ि
होते . (१०)

ब्राह्मिक्षणत्रयणवशां णियःशू द्रेि संिताः ।
अप्रजाता णवशु द्धयंणत प्रायणश्चत्तेन ने तराः ॥ १४ ॥
अथु : शूद्राबरोबर सांग करणाऱ्या ब्राह्मणक्षवत्रयववशाांच्या वस्त्रयाांना शूद्रापासून र्ूल िंाले नसेल तर

त्या शु ि होतात. र्ूल होणाऱ्या शु ि होत नाहीत. रावण हा शूद्र नसल्याने, सीता त्याच्यापासून गभुवती

िंाली होती, असे बरे रकर र्ार्ाांच्या र्ताप्रर्ाणे खरे असले तरी, ववसष्ठर्ताप्रर्ाणे ती प्रायवश्चत्ताने शु ि
होण्यासारखी होती. स्त्रीला हाकून लावणे ववसष्ठास र्ान्य नाही.

दे वल स्र्ृती ही काय साांगते पहा. या स्र्ृतीत साांवगतल्याप्रर्ाणे उपाययोजना केल्यास बांगाल,

सांयुक्त प्राांत, पांजाब, झसध वगैरे प्राांताांत हल्ली घडणाऱ्या अत्याचारास थोडाबहु त आळा पडे ल. वनदान इतर
धर्ीयाांचा फायदा होणार नाही. पहा,

अतःपरं प्रवक्ष्याणम प्रायणश्चत्तणमदं शु भम् ।
िीिां म्ले च्छै श्च नीतानां बलात्संवेशने क्वणित् ॥ ३६ ॥
ब्राह्मिी क्षणत्रया वैश्या शू द्रा नीता यदातन्त्यजैः ।
ब्राह्मण्याः कीदृशं न्यायं प्रायणश्चत्तं णवधीयते ॥ ३७ ॥
ब्राह्मिी भजते म्ले च्छं अभक्ष्यं भक्षयेद्यणद ।
पराकेि ततः शु णद्ध पादे नोत्तरतोत्तरान् ॥ ३८ ॥
न कृतं मैथुनं ताणभः अभक्ष्यं नै व भणक्षतम् ।
शु णद्धस्तादा णत्ररात्रेि म्ले च्छान्ने नैव भणक्षते ॥ ३९ ॥
अथु : ज्या वस्त्रयाांना म्लें च्छ बलात्काराने नेऊन त्याांच्याशी सांभोग करतात त्या प्रसांगीचे शु भ

प्रायवश्चत्त र्ी साांगतो (३६). जर ब्राह्मणी, क्षवत्रया, वैश्या, शूद्रा याांना अांत्यज बलात्काराने नेईल तर
ब्राह्मणीने काय प्रायवश्चत्त करावे? (३७). जी ब्राह्मणी म्लें च्छाला वश होऊन राहते व अभक्ष्यवस्तु
(गोर्ाांसादी) खाते ती परत घरी आल्यावर पराक व्रत करण्याने शु ि होते. अशा क्षवत्रय स्त्रीला तीन
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पाद पराक व्रत करण्याने, वैश्य स्त्रीला पराक व्रत अधे करण्याने व शूद्र स्त्रीला चतुथांश पराक व्रत

करण्याने शु िी प्राप्त होते. (३८). जी ब्राह्मणी म्लें च्छाशी सर्ागर् करीत नाही व अभक्ष्यभक्षण करीत नाही,
फक्त त्याच्या घरचे अन्न खाऊन राहते ती घरी आल्यावर तीन रात्र पराक व्रत करून शु ि होते. (३९)
िृहीता िी बलादे व म्ले च्छै िुवी कृता यणद ।
िुवी न शु णद्धमाप्नोणत णत्ररात्रेिेतरा शु णिः ॥ ४७ ॥
येषां िभु णवधत्ते या म्ले च्छात्कामादकामतः ।
ब्राह्मिी, क्षणत्रया, वैश्या, शू द्राविे तरा ि या ॥ ४८ ॥
अभक्ष्यभक्षिं कुयात्तस्याः शु णद्धः कथं भवेत् ।
कृच्रं सांतपनं शु णद्धः घृतैः योने श्च पावनम् ॥ ४९ ॥
अथु : ज्या वस्त्रयाांना म्लें च्छ बलात्काराने नेतात त्याांना म्लें च्छाांपासून गभु रावहला असल्यास

प्रसूतीपूवी वतला शु िी नाही. गभार न रावहले ल्या वस्त्रया तीन रात्री वनराहार राहण्याने शु ि होतात. (४७),

जी ब्राह्मणी, क्षवत्रया, वैश्या झकवा वणुसांकर स्त्री खुशीने अथवा इच्छे ववरुि म्लें च्छापासून गभार होते व
अभक्ष्यभक्षण करते वतची शु िी कशी होते ? (४८।४९) ती कृच्र साांतपन व्रत व घृताने योवनसांस्कार केल्याने
शु ि होते.

असविे न यो िभुः िीिां योनौ णनणषच्यते ।
अशु द्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुंिणत ॥ ५० ॥
णवणनःसृते ततः शल्ये रजसो वाणप दशुने ।
तदासा शु ध्यते नारी णवमलं कांिनं यथा ॥ ५१ ॥
स िभो दीयते ऽन्यस्मै स्वयं ग्राह्यो न कर्वहणित् ।
स्वजातो वजुयेद्यस्यात् संकरः स्यादतो ऽ न्यथा ॥ ५२ ॥
वभन्नवणी पुरुर्षापासून गांभध
ु ारणा केले ली स्त्री गभुप्रसव होईपयंत झकवा रजोदशुन होईपयंत अशु ि

आहे . त्यानांतर ती सोन्याप्रर्ाणे शु िच आहे . अशा गभापासून िंाले ले र्ूल दु सऱ्या जातीत दे ऊन टाकावे.
त्याचे ग्रहण केल्याने वणुसांकर होईल. (५१।५२).

अवत्र स्र्ृतींतही यालाच अनु सरून प्रायवश्चत्ताला सांर्ती आहे . पहा,
अशु द्धा सा भवेन्नारी यावद् िभु न मुंिणत ।
असविात्तु यो िभुः िीिां योनौ णनणशच्यते ॥ १९१ ॥
णवमुक्तते तु ततः शल्ये रजश्चाणप प्रदृश्यते ॥ १९२ ॥
तदासा शु ध्यते नारी णवमलं कांिनं यथा ॥ १९३ ॥
अन्त्यज शबदाची व्याख्या अवत्रस्र्ृतीत वदले ली आहे . (श्लोक १९५। १९६).
रजकश्चमुकारश्च नटो बुरुड एव ि ।
कैवतुमेदणभल्ाश्च सप्तैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥
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एतान् ित्वा णियो मोहात्भुक्तत्वा ि प्रणतिृह्य ि ॥
कृच्राब्दमािरे ज्ज्ानादज्ानादै न्दवियम् ॥
सकृद्भुक्तता तु या नारी म्ले च्छै ः सा पापकमुणभः ॥ १९७ ॥
प्राजापत्येन शु द्ध्येत ऋतुप्रस्रविे न तु ॥
बेलोद्धृता स्वयंवाणप परप्रेणरतया यणद ॥ १९८ ॥
सकृद्भुक्तता तु या नारी प्राजापत्येन शु द्धणत ॥ १९९ ॥
परीट, ढोर, चाांभार, नट, बुरूड, कैवतु, र्े द, वभल्ल या सात जातींच्या लोकाांना अांत्यज म्हणावे.

याांच्याशी र्ोहाने वस्त्रया जातील र्ावण त्याांचा भोग घेतला जाईल तर हे कृत्य जाणून िंाले असल्यास एक
वर्षु व अज्ञानाने िंाले असल्यास दोन यास कृच्छ केल्याने शु िी होते. पापकर्ी यवनाांनी एक वेळ भोगले ली

स्त्री प्राजापत्य प्रायवश्चत्ताने ऋतुस्नान िंाल्यावर शु ि होते. तेच प्रायवश्चत्त जबरीने ओढू न नेल्यावर झकवा
स्वतुःच्या झकवा दु सऱ्याच्या प्रेरणेने गेलेल्या एक वेळ भोगले ल्या स्त्रीला आहे .

संवतु स्मृती
िांडालं पुक्कसं िैव श्वपाकं पणततं तथा ।
एताः श्रेष्ठाः णियो ित्वा कुयांच्चांद्रायिव्रतम् ॥ १७३ ॥
याप्रर्ाणे बहु धा प्रत्येक स्र्ृतीत व्यवभचारी स्त्रीला प्रायवश्चत्ताने शु िी होते असे साांवगतले आहे . वतचा

त्याग करावा असे कोठे ही साांवगतले ले नाही. रार्ाने तर सीतेचा त्याग केले ला आहे व तो त्याग ववशेर्ष
वनष्ठुरपणे केले ला आहे . आर्चे आयुस्र्ृवतकार व्यवभचाराला पातक सर्जतात व शु िीसाठी प्रायवश्चत्त
साांगतात. सवु स्र्ृतींत पुरुर्षाांनाही व्यवभचाराबद्दल प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे व तशाच अपराधाबद्दल स्त्रीला
तेच प्रायवश्चत्त अधु प्रर्ाणात द्यावे असे काही स्र्ृवतकार साांगतात. आर्चे आयुस्र्ृवतकार व्यवभचाराच्या

पातकाच्या बाबतीत स्त्रीपेक्षा पुरुर्षावर जास्त जबाबदारी ठे वीत आहे त. वनदान त्याांनी दोघाांस सर्ान
प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे . पण आजचा आचार व लोकाांचा सर्ज पावहल्यास आर्च्या र्ूळच्या स्र्ृतींतील सवु
वचने बाजूस टाकून दे ऊन पुरुर्षाचा व्यवभचार हे र्ुळीच पातक नाही, त्याला त्याबद्दल प्रायवश्चत्त घेण्याची

आवश्यकता नाही; पुरुर्ष हा सोन्याचे भाांडे; तो नेहर्ीच शु ि; असा सर्ज नेहर्ीच्या भार्षणात वदसतो व
आचारही तसाच. वस्त्रया र्ात्र र्ातीच्या भाांड्यासारख्या एकदा भ्रष्ट िंाल्या की त्याांना शु िी नाही. र्ातीचे

भाांडे फोडू न टाकतात त्याप्रर्ाणे व्यवभचारी वस्त्रयाांना टाकून द्यावे असा आजचा सर्ज व आचार आहे . आर्चे
र्ूळचे शास्त्र तर याच्या अगदी उलट. वस्त्रया र्ूळच्याच शु ि आहे त असे याज्ञवल्क्य व इतर ऋर्षी कांठरवाने

साांगतात तर त्या र्ूळच्या अशु ि असे सर्ाज र्ानतो. पुरुर्ष हा व्यवभचाराने पवतत होतो असे शास्त्र साांगते.
याच्या उलट आजचे ब्राह्मणादी सवु लोक पुरुर्ष हा शु िच आहे असे र्ानतात. वस्त्रयाांच्या व्यवभचारदोर्षाचा

पवरहार प्रायवश्चत्ताने होतो असे शास्त्र कांठरवाने साांगत आहे ; तर वतचा त्यागच केला पावहजे अशी आजची

सर्जूत व आचार. आम्हा आयांची वस्त्रयाांववर्षयीची र्ूळची आदरबुिी व न्यायबुिी जाऊन वतच्या वठकाणी
अनादर व सूड उगववण्याची बुिी उत्पन्न िंाली आहे असे आज वदसून येत आहे .

शास्त्रकाराांच्या वचनास बाजूला टाकून पुरुर्षाांना र्ात्र वाटे ल त्या सवलती व वस्त्रयाांना र्ात्र शास्त्राला

पसांत नाही असा जाच, अशी आजची क्स्थती आहे . पुरुर्षाने कोणत्याही स्त्रीबरोबर व्यवभचार करावा. त्याला
प्रायवश्चत्त घेऊन शु ि होण्याची जरुरी नाही. तो जन्र्तुःच शु ि सर्जला जातो. त्याच्याशी व्यवभचार

करणारी स्त्री सर्ाजातून पवतत होते. वतला प्रायवश्चत्ताने शु ि करून घेता येते ही गोष्ट बहु तेक ववसरून
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गेलेली आहे . आर्च्या सर्ाजाची अशी ही क्स्थती होण्याची जबाबदारी बरे च अांशाने रार्ाच्या वतुणुकीवर
आहे , असे म्हणता येईल.

ववसष्ठ स्र्ृतीतील वचने वर वदलीच आहे त. व्यवभचाराचा आरोप सीतेवर शाबीत िंाला असला तरी

त्या पापाची प्रायवश्चत्ताने शु िी व्हावयास पावहजे. पण रार्ाने या ववसष्ठस्र्ृतीचा अनादरच केला आहे .

यावरून स्र्ृवतकार ववसष्ठ हा रार्ाचा गुरु झकवा पुरोवहत असणे सांभवनीय नाही. रार् हा आयुस्र्ृती न
र्ानणारा परदे शचा राजा असला पावहजे.

रार् हा आयावतातील अयोध्येचा राजा व तो ववष्णूचा अवतार अशी चुकींची सर्जूत िंाल्याने

रार्ाची वागणूक योग्य असलीच पावहजे असे वाटू न सीतेला वनदु यपणे घालवून दे ण्याचे रार्ाचे कृत्य योग्य

व धर्ुशास्त्राला र्ान्य असेच पुष्कळाांस वाटू लागले . धर्ुशास्त्राचा अभ्यास र्ागे पडला होताच. रार्ायणादी
ग्रांथाांच्या पारायणाने व हवरदासाांनी लावले ली रार्चवरत्रपर आख्याने ऐकून व्यवभचारी स्त्रीचा त्यागच वववहत
अशी लोकाांची सर्जूत िंाली व याचा पवरणार् वस्त्रयाांस वागववण्याच्या कार्ी वनष्ठुरपणा वाढू लागला आहे .

वस्त्रया या याज्ञवल्क्य र्ताने र्ूळच्या स्वभावतुःच शु ि आहे त, ही कल्पना जाऊन वस्त्रया या अशु िच आहे त
असा सर्ज वाढत चालला. या अवनष्ट प्रकाराची जबाबदारी रार्ायणाच्या वशकवणीवर पडते .

स्र्ृवतकाराांच्या वचनाांचा ववचार केल्यास वस्त्रयाांचा व्यवभचार ही प्रायवश्चत्ताने शु ि होण्याची बाब

होती. पवतव्रताधर्ाचे बांड त्या वेळी फार कर्ी होते. आर्चे पूवीचे आयु ऋवर्षपूवुज पावतव्रत्यावर फारसा जोर

दे त नसत. स्त्रीच्या हातून व्यवभचार िंाल्यास तो गुन्हा कबूल केल्यास तो दोर्ष कर्ी होतो अशी सर्जूत
होती.

एका ऋतुयागात (शतपथ ब्राह्मण २–५–२, २०) यजर्ानपत्नी आणताना प्रवतप्रस्थाता काय करतो

याचे वणुन आहे .

‘नांतर प्रवतप्रस्थाता यजर्ानाची पत्नी बसली असेल त्या जागेकडे जातो आवण वतला आणताना

ववचारतो की, ‘तू कोणाबरोबर व्यवभचार करतेस? कारण एकाशी लग्न लागले ली स्त्री जर दु सऱ्याबरोबर
व्यवभचार करील तर ती वरुणाचा र्ोठा अपराध करील.’ असे ववचारताना प्रवतप्रस्थात्याचा उद्दे श ‘र्नार्ध्ये

कोणतीही गोष्ट जाचत असता यज्ञ करणे दोर्षावह आहे ’ हे वतला सर्जावे असा आहे . म्हणून तो असा प्रश्न

ववचारतो. आपले पाप कबूल केले असता कर्ी होते; कारण र्ग ते सत्यच होते . याच कारणास्तव तो वतला
ववचारतो. जे पाप ती कबूल करणार नाही त्याचे पवरणार् वतच्या नातेवाईकाांस भोगावे लागतील.’

(पहा ज्ञानकोर्ष : ववभाग दु सरा, पृष्ठ १५७)
पण रार्ायणकथा झहदी आहे व त्यातील धर्ाचे तत्त्व या दे शात र्ान्य आहे असा सर्ज वाढत

चालला. तेव्हा स्त्रीधर्ात पावतव्रत्यास र्हत्त्व आले व सीता–साववत्री पवतव्रता होत्या यावर जोर दे ण्यात
येऊ लागला. आजही सीता या पवतव्रताांत अग्रगण्य आहे च. ‘पांचकन्या’ म्हणून ज्याांना म्हणतात व ज्याांचे

स्र्रण वनत्य करावे व त्यापासून र्ोठ्या पातकाांचा नाश होतो असे साांवगतले आहे त्या पांचकडींतील चार

रार्ायणात वर्टणले ल्या वस्त्रया आहे त. हे लक्षात घेणे जरूर आहे . यावरून रार्ायणाचा पगडा आर्च्या
लोकाांच्या र्नावर वकती दृढ आहे , हे वदसून येत आहे .
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रार्ाने केले ला सीतेचा त्याग आर्च्या स्र्ृवतकाराांस र्ान्य नाही. म्हणजे रार्ाला आर्च्या स्र्ृती

र्ान्य नव्हत्या. त्याचा गुरुही ववसष्ठ नव्हता. तो असता तर त्याने ववसष्ठ–स्र्ृतीप्रर्ाणे आचरण केले असते .

यावरून रार् हा कोणत्यातरी लाांबच्या दे शाचा राजा होता. तो दे श इवजप्त असावा असे र्ल्लादी व्यांकटरत्नम्
प्रर्ाणेच आम्हासही वाटते.

सर क््लन्डसु पेरी याांच्या ग्रांथातील एक अवतरण या ग्रांथातील एका ले खात वदले आहे . त्यातील

अखेरच्या भागाचा र्राठी आशय या वठकाणी उतरून घेतो.

सहाव्या वांशाचे राज्य असता प्रत्यक्ष राणीची चौकशी एका न्यायावधशाने केली व दु सऱ्या

न्यायावधशाच्या र्दतीने त्याने आपला वनणुय वलवहला असे नर्ूद आहे . या चौकशीच्या कार्ी राजाला काही

भाग घेता आला नाही. इतर र्ोठ्या गुन्ह्याांच्या कार्ी अखेरचे हु कूर् राजाच्या नावाने वनघत त्याप्रर्ाणे या
राणीच्या खटल्यातही वनघाला असेल. पण कोणाची चौकशी होऊन अपराध शाबीत होण्याचे कार् पूणप
ु णे
न्याय दे ण्याच्या पितीत साांवगतले ल्या वनयर्ाांस अनु सरून चाले .’

प्राचीन इवजप्त दे शाच्या राज्यपितीस अनु सरून सीतेच्या बाबतीत वतुन िंाले आहे असे थोड्या

ववचाराांती वदसून येते. रार्ायणकथेत सीतेची चौकशी िंाल्याची व न्यायावधशाने अपराध शाबीत र्ानल्याची
हकीगत वदले ली नाही. तथावप तसा काही तरी प्रकार असावा व त्या ठरावात रार्ाला झकवा त्याच्या भावाांना

झकवा कोणाला फेरफार करण्याचा अवधकार नसावा. वनर्ूटपणे तो ठराव अर्लात आणणे भाग होते असेच
रार्ाच्या व इतराांच्या वतुनावरून वदसते. सीतेला नेऊन आपल्या राज्याच्या हद्दीबाहे र सोडण्यास रार्ाने

लक्ष्र्णास साांवगतले , तेव्हाही ‘र्ला इष्ट असले ल्या गोष्टीचा ववधात होत असल्याने र्जववरुि बोलणारे शत्रू
सर्जले जातील,’ असे रार् स्पष्ट साांगत आहे . या वठकाणी ‘अवहत’ शबदाचा रूढाथु शत्रू न घेता वहतववघात
करणारे असा यौवगक अथु घेणे बरे वदसते. राजाने न्याय दे ण्याच्या कार्ी आपल्या इच्छे प्रर्ाणे ढवळाढवळ

केल्यास प्रजा नाराज होऊन राजालाच काढू न टाकील अशी भीती त्यास असावी. एकांदरीत सीतात्यागाच्या
बाबतीत रार्ाने जे वतुन केले ते झहदी आयुसांस्कृतीच्या अगदी उलट होते. ते पुराण वर्सरच्या चालीरीतीस

अनु सरून आहे असे वदसते. या अखेरच्या पुराव्याने पूवीचेच अनु र्ान रार् हा पुराण इवजप्तचा राजा असावा
हे वसि होत आहे .

र्हाराष्र–शारदा : ऑगस्ट, १९३६
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१६ रामायिातील काही अनायु िाली
रार्ाच्या चवरत्रातील वालीवध, रार्ाची वदनचया व व्यवभचारासाठी सीतेचा त्याग, या व

याांच्यासांबध
ां ी गोष्टी घेऊन रार् हा आयु सांस्कृतीचा नव्हता व तो इवजप्शन सांस्कृतीचा होता असे दाखववण्यात
आले आहे . या काव्यातील गौण पात्राांचा व गौण गोष्टींचा ववचार करून त्याांचे आचारववचार आयु सांस्कृतीस
वर्ळते नाहीत व ते इवजप्तच्या पुराण सांस्कृतीस वर्ळते आहे त, असे आणखी दाखवावयाचे आहे .

प्रथर्तुः ताटकावधाचा प्रसांग घेऊ. ताटका ही आततावयनी होती म्हणून वतचा वध करणे प्राप्त होते.

यात गैर िंाले असे म्हणता येत नाही. ती रार्ावर वशलाांचा वर्षाव करीत होती, रार्ाने बाण र्ारून वतचे
दोन्ही हात तोडू न टाकले . (बालकाण्ड, श्लोक १७) त्यानांतर

ततस्च्छन्नभुजां श्रांतां अभ्यासे पणरिजुतीम् ।
सौणमणत्ररकरोत्क्रोधात् हृतकिाग्रनाणसकाम् ॥ १८ ॥
‘तेव्हा ती हाततुटकी ताटका थकून जाऊन लक्ष्र्णासर्ीप गजुना करू लागली असता सुवर्त्रापुत्र

लक्ष्र्णाने रागारागाने वतचे कान व नाक कापून काढले .’ हा लक्ष्र्णाचा पराक्रर् वतरस्काराहु आहे .
हाततुटकी व म्हणून असर्थु िंाल्यावर त्या स्त्रीचे नाक व कान कापणे हे कृत्य शूरास शोभत नाही. आर्च्या

आयुस्र्ृतीप्रर्ाणे स्त्रीचीं अशी ववटां बना करणे अगदी गह्यु आहे . लक्ष्र्णाची सांस्कृती याप्रर्ाणे आयुसांस्कृतीहू न
वभन्न होती हे वदसून येते. रार्ाने लक्ष्र्णाचा वनर्षेध केला नाही यावरून हे कृत्य त्यास पसांत होते. याप्रर्ाणे

रार्ही लक्ष्र्णाच्याच अनायु सांस्कृतीत वाढलें ला होता. शूपुणखेचे नाककान कापून लक्ष्र्णाने रार्ाच्या
सांर्तीने हाच पराक्रर् गाजववल्याचे पुढे घडले आहे . यावरून ही त्याांची युिनीतीच असावी.

घोर तपश्चयेत मुले
आता पुढे बालकाांडाच्या ५७ व्या सगात ववश्वावर्त्राच्या तपाचे वणुन आहे .
स दणक्षिां णदशं ित्वा मणहष्ट्यासह राघव।
तताप परमं धोरं णवश्वाणमत्रो महातपाः ॥ २ ॥
फलमूलाशनो दान्तः ििार परमं तपः ।
अथास्य जणज्रे पुत्रः सत्यधमुपरायिाः ॥ ३ ॥
अथु : र्हातपस्वी ववश्वावर्त्र आपल्या पत्नीसह दवक्षण वदशेस गेला आवण हे रघुवांशजा रार्ा, ते थे

फारच भयांकर तपश्चया करू लागला. (२). फलर्ूले भक्षण करून त्या वजतेंवद्रय ववश्वावर्त्राने उत्कृष्ट
तपश्चया केली. नांतर सत्य व धर्ु याांववर्षयी तत्पर असे पुत्र िंाले . (३).

इांवद्रये दर्न करणारा वजतेंवद्रय, तपस्वी अनेक पुत्र होईपयंत तप करतो हे आर्च्या आयु कल्पनेला

अर्ान्य आहे . आर्च्याकडील साध्या अनु ष्ठानाांतही व्रतस्थ राहावे लागते . स्वस्त्रीसांग दे खील करावयाचा

नाही. यज्ञातही तसेच. र्ग वसिी प्राप्त करून घेण्याच्या उद्देशाने केले ल्या तपात इांवद्रयाांचे पूणु दर्न केले च
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पावहजे. येथे तर चार पुत्र ववश्वावर्त्राला िंाले तरी त्याचे तप चालू च आहे . ही कल्पना आयांची नसून
इवजप्शन आहे . एकूण रार्ायणातील ववश्वावर्त्रही वतकडचाच.

अयोध्याकाांड सगु ६, श्लोक १ ते ४ यात रार् नारायणाचे ध्यान करू लागला (श्लोक १). नांतर

आज्यस्थाली घेऊन नारायण दे वतेला उद्देशून प्रज्ववलत अग्नीर्ध्ये आज्याचा होर् केला (श्लोक २). शेर्ष
रावहले ले आज्य प्राशन करून आपणास वप्रय असले ली गोष्ट वसिीस जाण्याववर्षयी त्याने ईश्वराची प्राथुना

केली आवण नारायण दे वते चे झचतन करीत करीत तो रार् दे वगृहात दभास्तरणावर सीतेसह वाङवनयर् व
आत्र्सांयर्न करून पडला. (श्लोक ३।४).

तूप णपण्यािी िाल कुिािी ?
अग्नीत आहु ती दे ण्याच्या तुपातील अववशष्ट तूप वपण्याची रूढी आयात नाही. ते सवु तूप र्ागाहू न

होर्ात घालावे–लागते . रार्ायणात साांझगतले ली चाल परदे शाची आहे . कोणत्याही यज्ञ वगैरे ववशेर्ष
कृत्यात तुपाचे हवन साांवगतले आहे . पण अववशष्ट तूप यजर्ानाने प्राशन करणे हा ववधी आम्हास तरी कोठे

आढळले ला नाही. फक्त वाजपेययज्ञात यजर्ानावर हु तशेर्ष आज्याने वववधपूवुक अवभर्षेक करण्यात येतो
असे साांवगतले आहे . वववाहहोर् हा बहु तेकाांच्या र्ावहतीतील आहे . यात अववशष्ट रावहले ले तूप व लाह्या
याांचे अखेर हवन केले जाते. शेर्ष रावहल्या आज्याचे प्राशन करणे ही चाल आयांची नव्हे .

The Sacrifices (in ancient Egypt) were of animals and vegetables, with libations of

wine, and burning of incense. (पहा Encyclopoedia Britanica IXth edition Vol. VII, page 719)

पुराण इवजप्तात होर् हा पशूच्या र्ाांसाचा आवण वनस्पतीचा करीत. त्याबरोबर र्द्यही थोडे ओतीत

व धूप जाळीत. यज्ञात र्द्याचा उपयोग आर्च्याकडील सोर्रसासारखाच दे वाच्या नावाने थोडे अग्नीत
टाकावयाचे व बाकीचे ऋक्त्वजाांनीं वपऊन टाकावयाचे, असा प्रघात होता.

रार्ायण ग्रांथ बुिोत्तर कालात तयार िंाला. बुिाच्या वशकवणीने यज्ञातील झहसा व सोर्ासारखे

उन्र्त्त करणारे म्हणजे अांगावर येणारे पेय नाहीसे िंाले . र्द्यसेवनही बांद िंाले होते. र्ग त्याचा नैवद्य
े

सोडणे व अववशष्ट वपणे ही चाल इकडे नव्हतीच. यार्ुळे वतकडील काव्याचे रूपाांतर करताना र्द्याच्या

बदला तूप हवन केले गेले, असे वणुन करावे लागले व त्याबरोबर अववशष्ट तूप वपण्याचा प्रसांग रार्ावर
आला.

अयोध्याकाांड सगु ३५, श्लो. ९
‘यथावयो णह राज्याणन प्राप्नु वस्न्त नृपक्षये ।
इक्ष्वाकुकुलनाथे स्स्मंस्तं लोपणयतुणमच्छणस’॥ ९ ॥
‘राजाच्या र्रणानांतर वयाच्या क्रर्ाला अनु सरून त्याांच्या पुत्राांना राज्ये प्राप्त होत असतात; परांतु

हा इक्ष्वाकुकुलाचा अवधपती दशरथ वजवांत असतानाच त्या क्रर्ाचा लोप करण्याची तू इच्छा करीत आहे स.’
हे वचन सुर्ांत्र प्रधान कैकेयीस उद्देशून बोलत आहे . राजपुत्राांनी आपल्या वयाच्या क्रर्ाने राज्यावर बसावे,

अनु क्रमणिका

याववर्षयीचा अयोध्येचा कायदा सुर्ांत्रासारखा जबाबदार र्ांत्री पुढे ठे वीत आहे , तेव्हा तो त्या कालचा व त्या
दे शाचा सांप्रदाय असलाच पावहजे. वाली–सुग्रीव याांच्या राज्यातही तीच चाल होती.

राज्यािा वारसा कुिाकडे जावा?
त्याांचा बाप र्े ल्यावर थोरला भाऊ वाली बापाबरोबर युवराज होता तो राजा िंाला व त्याचा धाकटा

भाऊ सुग्रीव यास युवराजपद वर्ळाले . वालीला रार्ाने र्ारल्यावर युवराज सुग्रीव हा राजा िंाला व
वालीचा पुत्र अांगद यास युवराजपद वर्ळाले .

आपल्या वयाच्या क्रर्ाने राजपुत्राांनी बापाच्या गादीवर बसावे अशी इक्ष्वाकुवांशाची परांपरा सुर्ांत्र

साांगतो, ती कैकेयीला कबूलच आहे . (पहा, अयोध्याकाांड सगु ८, श्लो. १६).
भरतश्चाणप रामस्य ध्रु वं वषुशतात्परम् ।
णपतृपैतामहं राज्यमवाप्स्यणत नरषुभः ॥

अथु : पुरुर्षश्रेंष्ठ भरतालाही रार्ाने शांभर वर्षे राज्य केल्यावर वपतृवपतार्हादी परांपरे ने चालत

आले ले राज्य वनुःसांशय वर्ळे ल.

आयांच्या स्र्ृवतग्रांथाप्रर्ाणे राजाच्या पश्चात त्याच्या ज्येष्ठ पुत्राला वारसा येतो. तसा पुत्र असल्यास

तो राजा होतो. र्यत राजाच्या धाकट्या भावास गादी वर्ळण्याचा हक्क नाही. पण रार्ाच्या कुलातील

वारसाची पाल अगदी वभन्न. भावाांना वयाच्या क्रर्ाने राज्यप्राप्ती व्हावयाची. रार् वनवास सांपवून परत

आल्यावर त्याला राज्यावभर्षेक िंाला तेव्हा लगेच भरतास युवराजपद वर्ळाले . म्हणजे रार्ाच्या पश्चात
भरत राजा व्हावयाचा हे वनवश्चत होते. यावरून रार् हा वनुःसांशय आयांहू न वभन्न अशा सांस्कृतीचा असला
पावहजे.

राजा दशरथ र्रण पावला, तेव्हा त्याच्या चार पुत्राांपैकी कोणीही जवळ नव्हते. (पहा,

अयोध्याकाांड सगु ६६)

तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेश्य जितीपणतम् ।
राज्ः सवाण्यथाणदष्ाः िक्रुः कमाण्यनन्तरम् ॥ १४ ॥
न तु स कालनं राज्ो णवना पुत्रेि मंणत्रिः ।
सवुज्ाः कतुुमीषुस्ते ततो रक्षणत भूणमपम् ॥ १५ ॥
अथु : तदनांतर तेलाने भरले ल्या एका कढईर्ध्ये अर्ात्याांनी त्या भूपतीला वनजववले आवण

ववसष्ठावदकाांची आज्ञा िंाल्यावर राजाच्या सवु पुढल्या कर्ाची व्यवस्था ते करू लागले (१४). त्या सवुज्ञ

र्ांत्र्याांना पुत्राांवाचून राजाचे प्रेत नेणे योग्य न वाटल्यार्ुळे ते त्या भूपतीला तेलाच्या कढईत ठे वन
ू रक्षण
करीत बसले (१५).

अनु क्रमणिका

ममीकरिािा स्पष् पुरावा
पुत्र जवळ नाही म्हणून प्रेतरक्षण करून १२। १३ वदवस ठे वणे हा आयांचा सांप्रदाय नाही. या

आयावतात हजारो राजे होऊन गेले. सवांचेच पुत्र र्रणसर्यी जवळ असतात असे नाही. पण

रार्ायणाखेरीज इतर कोणत्याही ग्रांथात तेलाने भरले ल्या कढईत प्रेंत ठे वल्याचे उदाहरण नाही. जास्त वेळ
प्रेत ठे वावयाचेच नाही ही आर्ची चाल. र्ुलगा जवळ असो–नसो. राजघराण्यातील कोणी तरी इसर्

औध्वुदेवहक कर्ु करणारा नेर्ले लाच असतो. पण रार् व रार्ायण ही दोन्हीही अनायु सांस्कृतीची व त्याांच्या

दे शात प्रेताची र्र्ी करण्याचा सांप्रदाय होता. राजाांच्या र्र्ीकरणाकवरता तेलात प्रेत ठे वणे हा पवहला
पयाय. (पहा– ‘Religious Life in Ancient Egypt’ by W.M. Flinders Petrie, p. 136)

The period of dealing with the body is variously recorded, depending on changes of

custom and differences of rank. The kings of the earliest dynasties had an interregnum of 45,

60 or 52 days, apparently for the ceremonies. In Genesis the period is put at 40 days

embalming and, in all, 70 days’ mourning. Later in the tale of Setna, the body is placed in the
‘Good House’ till the 16th day, (apparently salted or spiced) then rapped till the 35th day,
(the long process of bandaging) and laid out till the 70th day – that is mourning.

P.137 – In the preparation of the mummy, opening of the body was essential. This

was done by a long slit, usually on the left side, from the hip upto the ribs. The whole of the

viscera and lungs were removed for separate embalming and only the heart was left. The

interior of the body was coated with resins and perfumes and then sewn up again, after which

it was placed in the brine bath for some weeks. A simpler method was to inject a large
quantity of cedar oil before placing in the brine; this allowed of a slow and inoffensive
dissolution of the viscera, which were discharged with the oil afterwards; only skin and the

bone were left. The cheapest method was merely to remove the viscera and soak in brine.

The salt bath, if used concentrated, would remove the water from the tissues and as well as
prevent decomposition. The muscles were, however, not hardened by the salt, but were
partly reduced to pulp. In the XXI dynasty it became usual to replace this by stuffing. The

mouth and nose, were packed with soft soap of butter and soda. The viscera, after soaking in
salt, were then made up into parcels with bandages. In early times they were laid on a shelf in
the tomb in jars.

In the new kingdom, the object in view was to retain the muscles of the body in a

sound condition by saturation, with oils, even though shrunken, and some of the royal
mummies are marvellously life–like’

हा उतारा पुष्कळच लाांब िंाला आहे ; पण र्र्ीकरणाच्या कृतीची र्ावहती वाचकाांस व्हावी म्हणून

तो वदला आहे . या उताऱ्याचा थोडक्यात साराांश :

अनु क्रमणिका

‘प्रेताची व्यवस्था होण्यास र्यताच्या दजाप्रर्ाणे दीड दोन र्वहने लागत. पुढे पुढे तर एकांदर ७०

वदवस लागत व तोपयंत दु सरा राजा केला जात नसे.

‘प्रेताच्या डाव्या अांगास कुल्यापासून बरगडीपयंत एक लाांब चीर पाडू न त्यातून आतडी, काळीज,

फु्फुसे वगैरे काढू न ती स्वतांत्रपणे र्साल्यात घालीत. रक्ताशय काढला जात नसे. शरीराच्या आतल्या
भागाला सुगांधवर्वश्रत राळे चे झलपण दे त व ती चीर पुन्हा वशवून टाकीत. नांतर ते शरीर वर्ठाच्या पाण्यात

बुडवून ठे वीत. वर्ठाच्या पाण्यात ठे वण्याअगोदर बरे चसे तेल शरीरात ओतणे ही सोपी युक्ती होती. या
पितीत आतली आतडी व इतर अवयव र्ांद गतीने पण घाण न सुटता तेलाबरोबर द्रव होऊन बाहे र येत व
कातडी आवण हाडे तेवढी वशल्लक राहात असत. कर्ी खचाची पिती म्हणजे कोथळ्यातील आतडी वगैरे

सवु इांवद्रये काढू न घेऊन वर्ठाच्या पाण्यात बुडवून ठे वणे ही होय पाण्यात वर्ठाचे प्रर्ाण जास्त ठे वल्यास
त्वचेतील ओलावा नाहीसा होऊन कुजण्याची वक्रया बांद होत असे. वर्ठाने स्नायू घट्ट न होता त्याांचा चुरा

होई २१ व्या वांशात शरीरात र्साला भरण्यास सुरुवात िंाली. नाक व तोंड ही लोणी व सोडा याांच्यापासून
केलें ल्या लबलबीत साबणाने बांद करीत...नवीन राज्यात स्नायू सुरवक्षत राखण्याच्या उद्दें शाने प्रेत तेलात

बुडवून ठे वीत...यार्ुळे शरीर आकसले जाई. काही राजाांच्या र्र्ी आश्चयु करण्यासारख्या अगदी ताज्या
रावहल्या आहे त.’

र्हाभारत व पुराण आवण वेंदातील ब्राह्मणे याांत राजाांच्या र्रणाच्या पुष्कळ कथा आहे त. पण प्रेत

तेलात ठे वण्याचा प्रकार वाचनात व ऐकण्यात दशरथावशवाय दु सरा कुणाचा नाही. यावरून ही पित
आर्च्याकडे नसल्याने दशरथ व त्याचे पुत्र इवजप्शन सांस्कृतीचे होते असे अनु र्ान होते.

दशरथाच्या र्रणानांतर राज्यावर कोणास बसवावे यासांबध
ां ाने दरबार भरववण्यात आला. तेथे र्ोठे

ववद्वान ब्राह्मण अर्ात्याांसह जर्ले . ते ववसष्ठर्ुनींकडे तोंड करून बसले आवण राजकायासांबध
ां ाने वेगवेगळी

बोलणी बोलू लागले . (अयोसगु ६७. श्लो. ४). ते म्हणाले , ‘र्हाराज दशरथ स्वगुवासी िंाला आहे ; रार्
अरण्यात गेला आहे ; तेजस्वी लक्ष्र्णही रार्ाबरोबर चालता िंाला आहे . (६) आवण उभयता शत्रुतापन
भरत–शत्रुघ्न केकय दे शातील राजधानीर्ध्ये रर्णीय राजवाड्यात आपल्या आजोळी आहे त.’ (७)
‘इक्ष्वाकूिाणमहाद्यैव कणश्चद्राजा णवधीयताम् ।
अराजकं णह नो राष्ट्रं णवनाशं समवाप्नु यात्’ ॥ ८ ॥
‘इक्ष्वाकू वांशजाांपैकी आजच्या आज कोणी तरी राजा करावा. कारण हे आपले राष्र असेच अराजक

राहू वदले असता नाश पावेल. अराजक राष्र कसे नाश पावते याववर्षयी ववस्तार केल्यावर ते म्हणाले –
‘स नः समीक्ष्य णिजवयु वृतं नृपं णवना राष्ट्रमरण्यभूतम् ।
कुमारणमक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेंव राजानणमहाणभषेिय’ ॥ ३८ ॥

अथु : ‘हे वद्वजश्रेष्ठ ववसष्ठर्ुनी, आपण आर्च्या म्हणण्याकडे लक्ष द्या आवण इक्ष्वाकु कुलातील

एखाद्या राजपुत्राला अथवा दु सऱ्या कोणाला आपण आज ह्या राज्याचा अवभर्षेक करा. कारण राजाववना हे
राष्र अरण्यवत् िंाले ले आहे .’ (३८).

अनु क्रमणिका

ववसष्ठाला ही सूचना पसांत पडली नाही. दशरथाने भरताला राज्य वदले ले आहे . तेव्हा त्याला आणा

असे ते म्हणाले व सवांना तो ववचार पसांत पडला.

पण या प्रसांगावरून एक राजा र्े ल्यावर राज्यावर कोणी यावे यासांबध
ां ाने अयोध्येच्या राज्यातील

लोकाांचे कायदे काय होते ते वदसते .

१. एक राजा र्े ल्यावर त्याच्या घराण्यातील र्ांत्री व उपाध्यायवगु याांना पसांत पडे ल त्या जवळच्या

वा दू रच्या राजपुत्राला झकवा दु सऱ्या कोणालाही राजा केला तरी चाले .

२. आपल्या र्ागे कोणी राजा व्हावे हे र्रणापूवी झसहासनस्थ राजाने ठरववल्यास तो राजा होई.

राजाच्या ज्येष्ठ पुत्राला वारस र्ानला जात नसे.

ज्येष्ठ पुत्रच गादीवर बसावा असा इक्ष्वाकांू चा वनयर् आहे असा श्लोक भरताच्या तोंडी घातला आहे .

(पहा सगु ७४, श्लोक २२).

‘सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठी राजाणभणषच्यते ।
राज्ामे तत्समं तत्स्याणदक्ष्वाकूिां णवशेषतः’॥
अथु : ‘राजकुर्ाराांर्ध्ये जो श्रेष्ठ असेल त्यालाच नेहर्ी राज्यावभर्षेक होत असतो; ही गोष्ट सवु

राजाांना सारखीच लागू असून इक्ष्वाकू कुलातील राजाांर्ध्ये तर ववशेर्षेकरून हा वनयर्च आहे .’

आयांशी णवसंित आिार
परांतु हा आचार ववसष्ठाांना व इतर दरबाऱ्याांना र्ाहीत नव्हता व तो त्याांना र्ान्य नव्हता असे वर

दाखववले च आहे . इतकेच नव्हे , तर दशरथाच्या शवाचे दहन िंाल्यावर सवु राज्यकायुधुरांधर पुरुर्ष एकत्र
जुळून भरताला राज्य स्वीकारण्याचा आग्रह करू लागले . (सगु ७९, श्लो. १) ते म्हणतात –
‘त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः ।
संित्या नापराध्नोणत राज्यमे तदनायकम्’॥ ३ ॥

अथु : ‘हे र्हाकीर्टतर्ान राजपुत्रा, तू आर्चा राजा हो. तू राजा होणे वपत्याच्या आज्ञेशी जुळत

असल्यार्ुळे तुझ्याकडे काही दोर्ष येणार नाही. साांप्रत या राजाला कोणी नायक नाहीं.’ (३). यावरून त्या
दे शाचा आचार वदसून येत आहे व तो आयांच्या ववचाराांशीं व वनयर्ाांशी अगदीच ववरुि आहे . यावरून
भरताच्या दे शात आयुस्र्ृती प्रर्ाण नसून त्याांच्या स्वतांत्र स्र्ृती असाव्यात.

प्रेतसंस्कारांतही अनायुत्व
दशरथाच्या प्रेतयात्रेत –
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णशणबकाणमश्च यानै श्च यथाहु तस्य योणषतः ।
निराणन्नयुयुस्तत्र वृद्धैः पणरवृतास्तथा ॥
(सगु ७७ श्लोक १९)
प्रसव्यं िाणप तं िक्रुः ऋस्त्वजोस्ग्नणितं नृ पम् ।
णियश्च शोकसंतप्ताः कौसल्याप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥
ततो रुदन्त्यो णववशा णवलाप्य ि पुनः पुनः ।
याने भ्य सरयूतीरमतेरुनुु पांिनाः ॥ २२ ॥
कृत्वोदकं त भरतेन साधु न्पांिनामंणपुरोणहताश्च।
पुरं प्रणवश्याधु परीतने त्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दु ःखम् ॥ २६॥
अथु : योग्यते प्रर्ाणे पालख्याांतून व रथाांतून बसून वृिाांनी पवरवेवष्टत असले ल्या त्याांच्या वस्त्रया

नगराांतून तेथे वनघून गेल्या (१९). अश्वर्े घात यज्ञ केले ल्या त्या राजाला ऋक्त्वजाांनी उलट्या प्रदवक्षणा
घातल्या व कौसल्याप्रभृती वस्त्रया त्याच्याकवरता शोकाकुल िंाल्या (२०). हे भार्षाांतर शास्त्रीबुवाांचे आहे . ते

चूक वदसते. चक्रुुः या वक्रयापदाला ऋक्त्वजुः व वस्त्रयश्च अशी दोन पदे कत्यांच्या स्थानी आहे त. म्हणजे

वस्त्रयाांनीही शोकाकुल होऊन त्याला उलट्या प्रदवक्षणा घातल्या असा सरळ अथु होतों. बायकाांनी प्रदवक्षणा

घातल्या की नाही, हा र्ुद्दा गौण आहे . त्या स्र्शानात गेल्या होत्या व ‘नांतर शोकाधीन होऊन रडत
असले ल्या त्या राजवस्त्रया वारांवार ववलाप करून सरयूचे तीरी आपआपल्या वाहनातून खाली उतरल्या.

(२२) राजाची उदकवक्रया करून अश्रूांनी नेत्र भरून आले ले ते र्ांत्री व पुरोवहत आवण राजवस्त्रया भरतासह

वतुर्ान नगरार्ध्ये परत आले आवण दहा वदवसाांपयंत भूर्ीवर पडू न त्याने त्याांचे अशौच कावढले .’ (२३). या
शेवटच्या वाक्याचेही भार्षाांतर चुकीचे वदसते. एकटा भरत भूर्ीवर वनजला नाही तर त्याच्याबरोबर र्ांत्री,
पुरोवहत व राजवस्त्रया याांनीही तसेच केले असे श्लोकात आहे .

राजवस्त्रया या स्र्शानयात्रेबरोबर होत्या. त्याांनी प्रेताला इतराांबरोबर उलट्या प्रदवक्षणा घातल्या व

शरयु नदीत उतरून त्याांनी र्ृताला उदक सोडले . हा आभार आयांर्ध्ये नाही. ‘भाया गृहद्वावर’ घरच्या
दरवाजातच भायेने नवऱ्याच्या प्रेताचा वनरोप घ्यावयाचा हा आर्चा आचार.कौसल्यादी राजवस्त्रयाांनी
पाळले ला आचार आयांचा नव्हे .

आश्वलायन गृह्यसूत्रात ववधवेने स्र्शानात जाऊन पतीच्या शवासांवनध वनजावयाचे व ‘उदीष्वुनायु’

हा र्ांत्र म्हणून वदराने झकवा घरच्या दासाने वतला उठवून परत आणावयाचे हा ववधी साांवगतला आहे . तसेही

या वठकाणी िंाले ले नाही. रार्ायणात वर्टणले ला प्रकार आश्वलायन गृह्यसूत्राच्या ववधीशी ववसांगत आहे .
अनायु आहे . आणखी यावशवाय अनेक गोष्टी आयुसांस्कृतीशी ववरुि आढळतील.
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१७ रामायिकता वास्ल्मकी
ओकाांच्या गीवाण लघुकोर्षाच्या ‘ववशेर्ष नार्कोर्ष’ या भागात वाल्र्ीकीववर्षयी र्ावहती थोडक्यात

पुढीलप्रर्ाणे वदली आहे .:

वाल्र्ीकी रार्ायणकता प्रख्यात ऋर्षी (१) र्ातावपतराांनी तपाथु वनात जाताना यास सोडू न वदले .

(२) वकराताांनी याला उचलू न चोरीचा धांदा करण्यास लाववले . हा धनु र्टवद्येत वनपुण होता. (३) एकदा एका

र्हर्षीची गाठ पडू न त्याने स्त्रीपुत्रावदक तुझ्या पापाचा वाटा घेणार नाहीत अशी खात्री पटववल्यावर हा

ववरक्त िंाला व अांगावर वारूळ (वल्र्ीक) वाढे पयंत याने तप केले . (४) याचाां आश्रर् तर्सा वतरी होता.
(५) एका क्रौंचाला व्याधाने र्ावरले , तेव्हा दयेने श्लोकरूप वाणी याच्या तोंडातून वनघाली. नांतर

ब्रह्मदे वाांच्या साांगण्यावरून याने रार्ायणकाव्य रवचले . (६) रार्ाने सीतेचा त्याग केल्यावर याने वतला
पाळले व वतला कुश, लव हे पुत्र िंाल्यावर त्याचे सवु वशक्षण यानेच केले . (७) नांतर त्याने त्या वतघाांना
रार्ाकडे पोहोचववले .

यातील (१), (२) व ( ३) ही कलर्ें रार्ायणाबाहे रील ग्रांथातील आहे त. रार्ायणात या ववधानाांचा

उल्लेख नाही. वाल्र्ीकीसांबध
ां ाने खुद्द रार्ायणात साांवगतले ल्या वरच्या ४, ५, ६ व ७ या कलर्ाांचा व इतर
बाबींचा या ले खात ववचार होईल.

राम व वाल्मीकी समकालीन नव्हते
र्ुद्दा १ : वाल्र्ीकी व रार् सर्कालीन होते काय? ते सर्कालीन होते असे काव्यातील ववधानावरून

वदसते. बालकाांडाच्या पवहल्या सगाच्या दु सऱ्या श्लोकात –

‘कोन्वस्स्मन्सांप्रतं लोके िुिवान्कश्च वीयुवान् ?
इत्यादी प्रश्न वाल्र्ीकीने नारदास तीन श्लोकाांनी केला आहे व त्याचे उत्तर ७–१९ या तेरा

श्लोकाांनी नारदाने वदले आहे . प्रश्नात साप्रत असा वनदे श आहे व त्याला अनु सरून उत्तर आहे . यापुढे
नारदाने रार्चवरत्र २८ ते ८९ या श्लोकाांनी वर्टणले आहे व त्यात सवु वक्रयापदाांचे प्रयोग भूतकाली आहे त.
यावरून नारदास इतका रार्ाचा इवतहास र्ाहीत िंाल्यावर त्याची व वाल्र्ीकीची भेट िंाली आहे .

यापुढील म्हणजे ९० ते ९७ या आठ श्लोकाांतील सवु वक्रयापदे भववष्यकाळी आहे त. यावरून रार् हयात
होता असे वदसते. यावरून रार् व वाल्र्ीकी सर्कालीन होते असे म्हणता येईल. पण रार्ायण हे काव्य
बुिकालानांतर वलवहले गेले असे अांतगुत पुराव्यावरून वदसते . याचा ववचार पुढे करण्यात येईल.

र्ुद्दा २ : रार् व वाल्र्ीकी या एकाच आयावतातील होते काय? प्रथर् वाल्र्ीकीला रार्ाची काहीच

र्ावहती नव्हती. नारदाने थोडक्यात रार्चवरत्र त्यास साांवगतले . यावरून ते एकाच दे शातील नसावेत असे

अनु र्ान होते. एका आयावतातील असते तर एवढ्या र्ोठ्या पराक्रर्ी राजाची थोडीतरी र्ावहती
वाल्र्ीकीला िंाली असती. ब्रह्मदे वाच्या वरातही असे आहे . म्हणजे नारदकथेचा ववस्तारच त्याने
करावयाचा आहे . स्वतुःची र्ावहती त्याला नाही.
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‘वृत्त कथय रामस्य यथाते नारदाच्ुतम्

तमसा नदीिा घोटाळा
र्ुद्दा ३ : वाल्र्ीकीचा आश्रर् वजच्या काठी होता ती तर्सा कोठे होती? रार्ाच्या कथेत तर्सेचा

पवहला उल्लेख अयोध्याकाांडात ४५ व्या सगात आढळतो. रार् वनवासास जाताना त्याचा. पवहला र्ुक्कार्

तर्सेवर िंाला असे पुढच्या सगाच्या आरांभीच साांवगतले आहे . रार्ाकवरता जरी वेगवान घोडे जुांपले ला रथ
होता, तरी अयोध्यावासी ब्राह्मणाांवदकाांबरोबर तो चालत गेला असे वणुन आहे . त्यावरून रथही र्ाणसाच्या
गतीइतका सावकाश चालला होता असे वदसते. यावरून अयोध्येपासून तर्सेचे अांतर फारसे नसावे. तर्सा
नदी ते रथानेच उतरून गेले आहे त. नदीचे वणुन असे आहे .

‘शीघ्रिामाकुलावता तमसामतरन्नदीम् ।’
(अयोध्या. स. ४७, श्लो. २८)
‘वेगाने वाहणारी व घोटाळा करणाऱ्या भोवऱ्याांनी युक्त असले ली तर्सा नदी उतरून गेला.’

यावरून नदीची खोली फारशी नव्हती. ती उथळ होती असे वदसते . ही तर्सा भागीरथीसच वर्ळाली होती
असे बालकाांड सगु २ श्लोक ३ वरून वदसते . तेथे म्हटले आहे ‘जान्हव्यास्त्वववदू रताुः ॥’ तर्सा उतरून

गेल्यावर सूयोदय िंाला. पुढे कोसल दे श ओलाांडून रार् पुढे गेला. प्रथर् वेदश्रुवतनार्क नदी उतरून तो

दवक्षण वदशेस वळला आवण नांतर गोर्तीही त्याने ओलाांडली. ही नदी सागराला जाऊन वर्ळाली असे वणुन
आहे . (सागरांगयाम्) ही प्रत्यक्ष सागरास वर्ळाली असा अथु घेता येईल. पण गोर्ती नदी गांगेला वर्ळू न

पयायाने सागराला वर्ळाली असा अथु घ्यावा लागेल. यानांतर त्याने स्पांवदका नदी ओलाांडली व पुढे त्यास
गांगा नदी श्रृांगवेरपुरावर वदसली. तेथे नावेने गांगा नदी उतरून रार् दवक्षणेकडे गेला. भरतही याच र्ागाने

गेला व परत आला आहे . या वेळी भरतास तर्सा लागल्याचा उल्लेख नाही. पण ती नदी पायउतार

असल्यार्ुळे र्हत्त्वाची नाही म्हणूनही उल्लेख करण्याची जरुरी पडली नसेल. एकांदरीत तर्सा ही लहानशी
नदी सरयू व भागीरथी याांच्या बेळक्यात भागीरथीच्या उत्तरे कडू न येऊन वतला वर्ळाली होती असे वदसते.

ही अयोध्येच्या जवळच असली पावहजे. तसे असेल तर वाल्र्ीकीचा आश्रर् अयोध्येपासून फार दू र

नसल्याने वाल्र्ीकीचे आगर्न अयोध्येत वारांवार व्हावयास पावहजे होते. पण दशरथाच्या कारकीदीत झकवा
रार्राज्यावभर्षेकाच्या वेळी इतर ऋर्षी आले त्या वेंळीही वाल्र्ीकी आला नाही ही गोष्ट सांशय उत्पन्न
करण्यासारखी आहे .

भौिोणलक माणहतीतील णवसंिती
तर्सेचा व वाल्र्ीकी–आश्रर्ाचा उल्लेख उत्तरकाांडात सगु ४६ यात आहे . हा प्रसांग रार्ाच्या आज्ञेने

लक्ष्र्णाने सीतेला वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ाजवळ सोडण्याचा आहे . सीतेला रथावर घालू न लक्ष्र्ण वनघाला तो
रार् ज्या वाटे ने वनवासास गेला त्याच वाटे ने गेला असावा. कारण त्याने एक रात्र गोर्ती नदीच्या तीरावर
एका आश्रर्ात काढली आहे .

अनु क्रमणिका

ततो वासमुपािम्य िोमतीतीर आश्रमे ॥
(उ. काां. स. ४६, श्लो. १९)
रथाने एका वदवसात ते गोर्तीतीराला आले व पुढे अधा वदवस रथ चालल्यावर ते गांगेच्या काठाला

पोचले . तेथे नावेने गांगा उतरून पलीकडच्या वकनाऱ्यावर गेल्यावर तेथे लक्ष्र्णाने सीतेला सोडले व लक्ष्र्ण

परत गेला. सीता तेथेच रडत बसले ली र्ुवनकुर्ारानी पावहली. त्याांनी वाल्र्ीकीस कळववल्यावर ते आले व
त्याांनी सीतेला धीर दे ऊन आपल्या आश्रर्ात नेले. यावरून वाल्र्ीकीचा आश्रर् अयोध्येपासून दीड
वदवसाच्या रथाच्या वाटे वर व गांगा नदीच्या पलीकडच्या तीरावर होता असे वदसते. तर्सा तेथेच असली

पावहजे. याच काांडाच्या ६५ व्या सगात वाल्र्ीकी आश्रर्ात शत्रुघ्न एक रात्र वस्तीस रावहल्याचा उल्लेख
आहे . (पहा श्लो. ४) शत्रुघ्न जरा सावकाश गेला असावा; कारण त्याने वाटे त दोन रात्री काढल्या असे
साांवगतले आहे .

णिराममंतरे शू रः उष्ट्य राघवनं दनः ।
वाल्मीकेराश्रमंपुण्यं अिच्छिासमुत्तमम् ॥ २ ॥
या वठकाणी गांगा उतरल्याचा उल्लेख नाही. पण तो अध्याहृत घ्यावा लागेल.
वनवासास जाताना ज्या तर्सेवर रार् एक रात्र रावहला, ती तर्सा नदी अयोध्येच्या जवळच होती.

उत्तरकाांडातील तर्सा रथाने दीड वदवसाच्या वाटे वर असून भागीरथीच्या तीरास होती. या दोन तर्सा

वनरवनराळ्या घ्यावयाच्या का एक घ्यावयाची? पवहली गांगेच्या उत्तर तीरास होती तर दु सरी दवक्षण तीरास
एक अयोध्येजवळ तर दु सरी दीडदोन वदवसाांच्या वाटे वर. असा तर्सेसांबध
ां ाने व वाल्र्ीकी–आश्रर्ासांबध
ां ाने
घोटाळा आहे .

वशवाय रार् व वाल्र्ीकी हे एकदे शी नव्हते हे बालकाांडाच्या पवहल्या सगावरून स्पष्ट आहे . तर्सा

दोन वठकाणी होती. म्हणजे भागीरथीच्या उत्तरतीरावर असे अयोध्याकाांडात साांवगतले आहे व ती

भागीरथीच्या दवक्षणतीरावर होती असे उत्तरकाांडात आहे . यावरून वाचकाांचा घोटाळाच होत असून
वाल्र्ीकी हा रार्ाच्या राज्याजवळ राहणारा होता ही गोष्ट ववश्वसनीय वदसत नाही.

आद्यकवीिा मान कुिािा?
र्ुद्दा ४ : वाल्र्ीकी हा सांस्कृत भार्षेतील आद्यकवी सर्जला जातो हे ववश्वसनीय आहे काय?
रार्ायणाच्या बालकाांडाच्या दु सऱ्या सगात क्रौंचवधाची कथा वर्टणली आहे व ‘र्ा वनर्षाद प्रवतष्ठाां

त्वम्’ अशी शापवाणी वाल्र्ीकीच्या तोंडू न वनघाली आहे .

‘पादबद्धोऽक्षरसमः तंत्रीलयसमस्न्वतः ।
शोकात्तुस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतुनान्यथा ॥
(बा. काां. २)

अनु क्रमणिका

चरणबि अक्षराांनी सर् (छां दुःशास्त्रोक्त अक्षररचना दोर्षरवहत) आवण वीणा लावून वाद्याांसह

गाण्यास योग्य असा जो श्लोक शोकाकूल िंाले ल्या र्ाझ्या तोंडू न (सहज) बाहे र पडला तो अकीर्टतरूप न
होता कीर्टतरूप होवो असे ते वशष्याला म्हणाले . स्नान करून आश्रर्ात आल्यावर ब्रह्मदे व र्ुनीच्या भेटीस
आले . त्याांना वाल्र्ीकींनी तो श्लोक म्हणून दाखववला. ब्रह्मदे व म्हणाले ,

‘श्लोक एवास्त्वयं बद्धोनात्रकाया णविारिा ।
मच्छं दादे व ते ब्रह्मन् प्रवृत्तय
े ं सरस्वती ॥’
‘हा तू ग्रवथत केले ला श्लोक यशोरूपच होईल याववर्षयी सांशय घेण्याचे प्रयोजन नाही. कारण, हे

ब्रह्मन्, र्ाझ्या इच्छे नेच तुझ्या वठकाणी ही सरस्वती प्रवृत्त िंाली आहे .’ नांतर नारदाकडू न ऐकले ली
रार्कथा वणुन करण्यास वाल्र्ीकीला ब्रह्मदे वाने साांवगतले काव्यार्ध्ये श्लोकबि करण्यास आज्ञा दे ऊन

‘रार्, लक्ष्र्ण, सीता, राक्षस इत्यादींचे प्रवसि अथवा अप्रवसि, इतराांना र्ाहीत नसले ले , सवु र्ाहीत
होईल. यासांबांधाने तुिंी वाणी यक्त्कांवचतही असत्य होणार नाही,’ तसा वरही वदला.

पण येथे रार्ायण हे पवहले काव्य व वाल्र्ीकी हा आद्यकवी असे साांवगतले ले नाही. सांस्कृत

वाङ्र्यात र्ात्र रार्ायण हे आद्यकाव्य सर्जले जाते. त्यापूवी पद्यर्य रचना केवळ वेदातच होती असे

वलवहले ले आढळते . पण रार्ायण हा ग्रांथ बुिकालानांतर वलवहले ला आहे . यात बुिास चोर म्हटले आहे .
दशरथाच्या अश्वर्े घ यज्ञात

ब्राह्मिा भुंजते णनत्यं नाथवन्तश्च भुंजते ।
तापसा भुंजते िाणप श्रविाश्चै व भुंजते ॥
असा बालकाांड सगु १४, श्लोक १२ वा आहे . यात बुि वभक्षूही त्या यज्ञात पुख्खा िंोडीत होते असे

आहे . यावरून बुिकालानांतरचे रार्चवरत्र आहे हे उघड आहे . त्यापूवी पुराणे होती. याच काांडाच्या ९ व्या
सगांचा पवहला श्लोक आहे , त्यात

श्रूयतां तपुरावृत्तं पुरािे ि मया श्रुतम् ॥
असे साांवगतले आहे . तसेच सुांदरकाांडात सगु २६, श्लोक १२ पुढीलप्रर्ाणे आहे .
लोकप्रवादः सत्योऽयं पस्ण्डतैः समुदाहृतः ।
अकाले दु लुभो मृत्युः णिया वा पुरुषस्य वा ॥
अथु : ‘स्त्रीला अथवा पुरुर्षाला वेळ आल्यावाचून र्ृत्यू दु लुभ आहे ही जी पांवडताांनी वलहू न ठे वले ली

म्हण ती अगदी खरी आहे ,’ असे सीता म्हणते . या श्लोकाचा उत्तराधु छां दोबिच आहे . पण यावर अशी शांका
घेण्यात येईल की, म्हणी सवुच छां दोबि नसतात ही म्हण गद्यर्य असून वाल्र्ीकीने ती श्लोकबि केली

असेल. ही शांका खरी आहे व म्हणून दु सरा वनरुत्तर पुरावा दे णे जरूर आहे . याच काांडाच्या ३४ व्या
सगातील ६ या श्लोक पहा :

अनु क्रमणिका

कल्यािी बत िाथे यं लौणककी प्रणतभाणत मां ।
एणत जीवन्तमानं दो नरं वषुशतादणप ॥
या श्लोकाधाला गाथा म्हटले आहे . याचा अथु गाण्यालायक पद्य म्हणजे छां दोबि अशी ही म्हण

होती. वतला लौवककी असेही ववशेर्षण वदले आहे . यावरून सीतेच्या कालापूवी लौवककी गाथा बऱ्याच होत्या
व राजकन्येच्या वशक्षणात त्याांचाही सर्ावेश होत होता असे वदसते . हा काल वाल्र्ीकीच्या पूवीचाच असला
पावहजे.

रामायिाणवषयी मोठी भूल
यावरून सध्याची सर्जूत रार्ायण हे पवहले च काव्य व वाल्र्ीकी हा आद्य कवी अशी आहे ती खरी

नाही. कोणी तरी ती गप्प उठववली व आर्चे लोक भोळसटपणाने ती खरी र्ानीत आले . या प्रसांगाने

भोळसटाांच्या एका सर्चुतीचा परार्शु घेणे योग्य होईल. रार्ावतारापूवीच वाल्र्ीकींनी ब्रह्मदे वप्रसादाने

रार्ायण वलवहले व नांतर त्याप्रर्ाणे घडू न आले असे काही र्ानतात. भाऊशास्त्री ले ल्याांसारख्याांची ही
सर्जूत होती व भार्षाांतरात ही सर्जूत र्धून र्धून िंळकते . ही सर्जूत खरी र्ानावी तर रार्ायणकार

वाल्र्ीकी व ज्याच्या आश्रर्ात सीता प्रसूत िंाली तो वाल्र्ीकी हे वभन्न काळचे असल्याने वभन्नच र्ानावे
लागतील व र्ग वाल्र्ीकीने रार्ायण रचून लवकुशाांस ते पढववले या म्हणण्याची सांगती राहणार नाही. पण
बालकाांडाच्या चौर्थ्या सगाच्या पवहल्या श्लोकात वाल्र्ीकींनी सांपूणु उत्तरकाांडासह काव्य रचले व ते
लवकुशाांना पढववले (श्लोक ६) असे स्पष्ट वर्टणले आहे . तेव्हा रार्ावतारापूवी हे काव्य भववष्य म्हणून केले

हा सर्ज वनराधार आहे . वाल्र्ीकी हा सांस्कृत भार्षेतील आद्य कवी नव्हे . रार्ायणकाराववर्षयी ही एक भूल
आहे .

ब्रह्मदे वाच्या वरार्ुळे त्याने रार्ायण काव्य वलवहले असा उल्लेख वाल्र्ीकीच्या कल्पनेचाच आहे .

असले प्रसाद व वर वर्ळाल्याचे उल्लेख बहु तेक ग्रांथाांतून आढळतात. आपल्या ग्रांथाची र्हती वाढवावी व
त्याची चहा व्हावी या उद्दे शाने ग्रांथकार म्हणून र्ोठ्या ऋर्षीचे नाव व त्याला वर्ळाले ला वर याचे कथन
करण्यात येते. वचवकत्सकाने असल्या गोष्टीवर ववश्वास ठे वणे योग्य नाही.

र्ुद्दा ५. वाल्र्ीकी ऋर्षी पूवी चोऱ्या, दरवडे वगैरे घालीत होता. त्याला उपरती िंाल्यावर त्याने

अांगावर वारूळ (वल्र्ीक) वाढे पयंत तप केले . म्हणून त्यास वाल्र्ीकी असे नाव पडले असे साांगण्यात येते.
यात तर्थ्य वकती आहे ?

वल्मीक शब्दावर कोटी ?
रार्ायणात ही कथा साांवगतले ली नाही. वल्र्ीक शबदावरून कोणी तरी ही कोटी केली असावी व

एकदा कोणत्या तरी ग्रांथात ती दडपून वदली म्हणजे आर्चे लोक वतला खरी र्ानण्यास तयार असतात.

वारूळ वाढे पयंत उघड्यावर क्स्थर राहणे शक्य आहे की नाही हे थोड्या ववचाराांती सर्जून येईल.
अयोध्याकाांडाच्या ५६ व्या सगात वचत्रकूट पवुतावर वाल्र्ीकी ऋर्षीच्या आश्रर्ाशेजारी रार्ाने आपली
पणुकुटी बाांधल्याचा उल्लेख आहे . पहा :

अनु क्रमणिका

अणभिम्याश्रम सवे वाल्मीणकमणभवादयत् ॥ १६ ॥
या श्लोकाच्या भार्षाांतरावर भाऊशास्त्री ले ल्याांची टीप पुढीलप्रर्ाणे आहे . ‘हे वाल्र्ीकी र्ुनी रार्ायण

ग्रवथत करणाऱ्या प्राचेतस वाल्र्ीकी र्ुनीहू न वभन्न होते असे टीकाकार म्हणतात व हे त्याांचे म्हणणे काही

अांशी सांभवत आहे . रार्ायणकाराचा आश्रर् भागीरथी व तर्सा सांगर्ावर होता. हा दु सरा वाल्र्ीकी

वचत्रकूट पवुतावर राहत होता म्हणून हे दोघें सर्कालीन असले तरी वभन्नच असले पावहजेत. यानेही
अांगावर वल्र्ीक वाढे पयंत तप केले असे म्हणणे नाही. प्रत्येकास नाव असते त्याप्रर्ाणे यालाही वाल्र्ीकी

असे नाव वर्ळाले इतकेच म्हणता येईल. रार्ायणकाराचेही नाव असेच वर्ळाले ले असावे. र्ग कोणी तरी
वाल्र्ीकी शबदावर कोटी करून अांगावर वल्र्ीक वाढले म्हणून नाव पडले असे ठोकून वदले असावे.

र्ुद्दा ६ : वाल्र्ीकी हा दशरथाचा वर्त्र होता असे लक्ष्र्ण सीतेस साांगत आहे यात सत्य वकती आहे ?

उत्तरकाांडात ४७ व्या सगाचा १६ वा श्लोक

राज्ो दशरथस्यैव णपतुमे मुणनपुंिवः ।
सखा परमको णवप्रो वाल्मीणकः सुमहायशाः ॥
असा आहे . तसा तो दशरथाचा वर्त्र असला तर लक्ष्र्णाने वाल्र्ीकीकडे नेऊन सीतेचा त्याांच्या हवाली
करावयास पावहजे होती. तसे त्याने केले नाही. सीतेला गांगेपार पोचवून तो तसाच तातडीने नावेने परत

आले ला आहे . वाल्र्ीकीने सीतेला आश्रर्ात नेले तेव्हा ‘तू दशरथाांची सून, रार्ाची आवडती पट्टराणी व
जनक राजाची कन्या आहे स, तुिंे स्वागत असो’ असे म्हटले . दशरथ र्ािंा वर्त्र आहे असे तो म्हणत नाही.
तसा तो वर्त्र असता तर या वेळी तसे साांगणे योग्य िंाले असते . पुढें सगु ६५ यात शत्रुघ्न वाल्र्ीकीच्या

आश्रर्ात गेल्याची हकीगत आहे . वाल्र्ीकीच्या भार्षणात यासांबांधी उल्लेख होणे योग्य होते. केवळ
औपचावरक स्वागत केले आहे .

स्वमाश्रमणममं सौम्य राघवािां कुलस्थ वै ।
आसनं पाद्यमध्यु ि णनर्ववशंकः प्रतीच्छ मे ॥
राजाांचा व राजपुत्राांचा गौरव असाच करावा लागतो. दशरथाशी वर्त्रत्व असते तर या वठकाणी

उल्लेख करण्यास पावहजे होता.

दशरथािे व वाल्मीकीिे संबंध
बारा वर्षांनी अयोध्येस परत जाताना पुन्हा वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ात शत्रुघ्नाने एक रात्र वस्ती

केल्याची कथा ७१ व्या सगात आहे . तेथेही दशरथाच्या वर्त्रत्वाचा उल्लेख नाही.

वाल्र्ीकीचा आश्रर् फार तर दीड वदवसाच्या वाटे वर असल्याने तो दशरथाचा वर्त्र असता तर

यज्ञाच्या, रार्वववाहाच्या व रार्ास राज्यावभर्षेक करण्याच्या वेळी त्यास आर्ांत्रण गेले असते व ते त्या त्या

प्रसांगी आले असते . दशरथाने पुत्रप्राप्तीकरता अश्वर्े घ केला. त्या प्रसांगी दे शोदे शींचे कवी व यज्ञकर्ांत

अनु क्रमणिका

पारांगत असे ऋक्त्वज आणले . शूद्र व श्रर्ण याांचीही चांगळ चालली होती. दशरथ राजा सुर्ांत नार्क
र्ांत्र्याला म्हणाला,

सुमंत्राबाह्य णक्षप्रं ऋस्त्वजो ब्रह्मवाणदनः ।
सुयज्ं वामदे वं ि जाबाणलमथ काश्यपम् ॥ ५ ॥
पुरोणहतं वणसष्ठं ि ये िान्यें णिजसत्तमाः ॥
वाल्र्ीकी दशरथाचा वर्त्र असता तर त्याची आठवण दशरथास िंाली असती व सुर्ांत्राने त्यास

आर्ांत्रण वदले असते . पण तसे िंाले ले नाही. जनकाकडे जातेवळ
े ीही त्याची आठवण िंाली नाही. रार्ाच्या
यौवराज्य–अवभर्षेकाच्या पूवी जी सभा भरववल्याचा उल्लेख अयोध्याकाांड सगु १ र्ध्ये आहे . त्या वेळीही
वाल्र्ीकीची कोणास आठवण िंाली नाही.

मोठमोठ्या समारं भांस वाल्मीकी िैरहजर
रावणवध करून रार् अयोध्येला आला. त्या वेळीही त्याची आठवण कोणी केली नाही व

उत्तरकाांडाच्या पवहल्या सगात चारही वदशेस राहणारे ऋर्षी रार्ाचे अवभनांदन करण्यास आपण होऊन आले

त्याांची नावे वदली आहे त, त्याांतही वाल्र्ीकीचे नाव नाही. यावरून वाल्र्ीकी ही दशरथाचा वर्त्र होता ही
लक्ष्र्णाने वनव्वळ थाप र्ारली असे वदसते.

र्ुद्दा ७. हे काव्य कसे प्रकट िंाले ?

कुशीलवौ की कुशलवौ ?
बालकाांडाच्या वतसऱ्या सगात वाल्र्ीकीनी आपल्या र्हाकाव्यात कोणते कोणते ववर्षय आणले

त्याची जांत्री वदली असून चवर्थ्या सगात काव्याचा ववस्तार २४००० श्लोकाांचा केला, असे नर्ूद केले आहे . हे

पठण करून सभेर्ध्ये सभ्याांच्या कानावर घालण्यास कोण सर्थु आहे असा ववचार करीत असता दोन
कुशीलवाांनी ते कार् पत्करले . ‘र्ुवनवेशौ कुशीलवौ’ असे चौर्थ्या सगाच्या ४ र्थ्या श्लोकात आहे . शास्त्रीबुवाांनी

याचे भार्षाांतर कुश व लव असे केले आहे , पण या दोन पदाांचा द्वां द्व सर्ास कुशलवौ असा होईल. कुशौलवौ

होणार नाही. कुशलवौ असे घातल्यास छां दोभांग होतो अशी अडचण येते. कुशीलव या शबदाचे कोर्षात ५
अथु वदले आहे त. १ वाल्र्ीकी, २ नट, ३ भाट, ४ बातर्ीदार व ५ याचक. याांतील पोवाडे झकवा काव्य गाणारे

भाट असा अथु प्रस्तुत वठकाणी युक्त होईल. हे ते काव्य वठकवठकाणी गाऊ लागले . एकदा ऋवर्षसर्ुदायात

काव्यगायन िंाल्यावर त्या वनष्काांचन ऋर्षींनी प्रसन्न होऊन कसे कसे बक्षीस वदले , याचे सुांदर व र्नोवेधक
वणुन २० ते २४ श्लोकात सुरस केले आहे .

रावणवध करून सीतेला. घेऊन पुष्पक ववर्ानाने रार् अयोध्येकडे वनघाला. बरोबर वबभीर्षण व

सुग्रीव सपवरवार घेतले . अयोध्येजवळील नक्न्दग्रार्ापासून र्ोठी वर्रवणूक वनघून रार्ाने अयोध्याप्रवेश

केला व पुढे दु सरे वदवशी रार्ाला ववसष्ठाने अवभर्षेक केला. ‘जो वकरीट र्स्तकी असताना पूवी र्नूला
अवभर्षेक िंाला होता तो दै दीप्यर्ान ते जाने युक्त असले ला. ब्रह्मदे वाने पूवी वनर्ाण केले ला. व रत्नाांनी
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शृग
ां ारले ला वकरीट ववसष्ठाांनी हातार्ध्ये घेतला. त्या र्नूच्या वांशार्ध्ये क्रर्ाक्रर्ाने जे राजें होऊन गेले
त्याांनाही तोच वकरीट असताना अवभर्षेक िंाला होता.’

आयांच्या पद्धतीत अणभषेक आहे , णकरीट नाही.
इवजप्तच्या पवहल्या वांशाचा राजा र्े ना याने उत्तर व दवक्षण इवजप्तची राज्ये केली. म्हणून तो दोन्ही

राज्याांचे र्ुकुट घाली व पुढे त्याने दोन्हींचा एकच र्ुकुट केला. रार्े वसस हा १९ व्या वांशातील पराक्रर्ी राजा
होता. तोही सांयुक्त इवजप्तचा राजा असल्याने र्े नाचा सांयुक्त र्ुकुट धारण करी.’

यानांतरच्या दरबारात सवांना त्याांच्या त्याांच्या कार्वगरीबद्दल बवक्षसे दे ण्यात आली व वबभीर्षण

आवण सुग्रीव आपआपल्या पवरवारासह आपल्या राज्यावर परत गेले. नांतर परर्ोदार रार्ाने र्ोठ्या
आनांदाने सवु राज्य चालववले भरताला युवराज नेर्ले . ‘राजकुर्ार रार्ाने पौंडरीक अश्वर्े ध आवण ववशेर्षतुः
वावजर्े ध वारांवार करून इतरही नाना प्रकारचे यज्ञ केले . (वावजर्े ध म्हणजेच अश्वर्े ध पण येथे वनराळे

कथन आहे .) (यु. काां. सगु १३८, श्लो. ९४) रघुवश
ां ज रार्ाने दहा हजार वर्षे राज्य करून उत्कृष्ट अश्व

आवण ववपुल दवक्षणा याांनी युक्त असे दहा अश्वर्े ध केंले . (९५). त्याने नानाप्रकारचे यज्ञ केले असे पुन्हा ९७
वे श्लोकात साांवगतले आहे . ९८ व्या श्लोकापासून १०४ पयंत रार्राज्याांतील सुख वर्टणले आहे .

काव्यिायनािे णवशेष महत्त्व
कुशीलवाांनी ते अयोध्येत रस्तोरस्ती गावयले व ते रार्ाच्या नजरे स पडले त्याांना घरी आणवून व

आपण सोन्याच्या झसहासनावर बसून सवु भाऊ व वर्त्रर्ांडळासह ऐकून सवु सांतुष्ट िंाले असे वणुन चौर्थ्या
सगात असून पाचव्यापासून रार्ायणकथेस प्रारांभ िंाला आहे . म्हणजे पवहले चार सगु प्रस्तावादाखल
आहे त.

झसहगडवरच्या तानाजी र्ालु सऱ्याच्या पराक्रर्ाचा पोवाडा शाहीर अगीनदासाने गाइला. ते वणुन

या वणुनाशी जुळते आहे उत्तर् गायकाांकडू न गावववल्यावशवाय काव्याची वाहवा होत नाही. कवी आपल्या
काव्यववर्षयासाठी जी पाश्वुभर्
ू ी तयार कवरतो ती अक्षरशुः खरी असतेच असे नाही. कोणा तरी राजाच्या

राजधानीत हे काव्य प्रथर् गाइले गेले व र्ग त्या राजाने आपल्या दरबारात ते ऐकले हे असे िंाले असेल.
पण वाल्र्ीकी व रार् हे एकदे शी नव्हते, असे पवहल्याच सगावरून स्पष्ट होत असल्याने काव्य ऐकणारा

राजा भरताग्रज रार् असणे शक्य नाही कोणा तरी दु सऱ्या राजाचे दरबारात प्रथर् काव्यगायन िंाले असेल.
त्याचे जागी रार्ाचे नाव घातले असेल.

रार्कथा गायनाची हकीगत उत्तरकाांडात ९३ व्या सगात पुन्हा वदली याहे . रार्ाने गोर्ती तीरावर

अश्वर्े ध केला. त्यावेळी जर्ले ल्या जनसांर्दात रार्ायण गाण्यास वाल्र्ीकीने आपले दोन वशष्य पाठववले .
राजा रार् याने रार्ायण ऐकावे ही वाल्र्ीकीची इच्छा होती असे श्लोक ९ वरून वदसते.
यणद शब्दा पयेद्रामः श्रविाय महीपणतः ।
ऋषीिां उपणवष्ानां यथायोिं प्रवतुताम् ॥
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असे तो साांगतो. त्याप्रर्ाणे रार्ापुढे ते गाइले गेले.
बालकाांडाच्या वतसऱ्या–चौर्थ्या सगात हे काव्य अयोध्येत व राजवाड्यात गाइले असे आहे व

उत्तरकाांडात ते गोर्ती तीरी यज्ञर्ांडपात गाइले गेले असे वणुन आहे . याप्रर्ाणे जागेसांबध
ां ाने र्हत्त्वाचा
फरक पडत आहे . यार्ुळे रार्ापुढे खरोखर गाइले की नाही हाच सांशय आहे . रार्ायणकाव्य बुिधर्ाच्या

ऱ्हासकाली रवचले गेले असल्याने ते रार्काली गाणेच शक्य नाही. या दृष्टीने या कथेकडे पावहल्यास

सीतेच्या दोन पुत्राांनी हे काव्य गाइले हे ववधान ववश्वासाहु ठरत नाही. यावरून ज्या आश्रर्ात सीता प्रसूत
िंाली तो आश्रर् रार्ायणकार वाल्र्ीकीचा नसून दु सऱ्या कोणा वाल्र्ीकीचा असेल.

णमसरमधील काव्याशी णवलक्षि साम्य
र्ल्लावद व्यांकटरत्नम् याांच्या र्ते वाल्र्ीकी हे नावही वर्सरचेच, बाल हे तेथील प्रर्ुख दे वतेचे नाव.

वर्ष्की हे ववशेर्षण र्हा या अथी. र्हाबाल अशा अथाच्या नावाचा कवी होता. त्याने आपल्या भार्षेत आपल्या

पराक्रर्ी राजाचे चवरत्र काव्यात गाइले . त्या काव्याची प्रत झहदु स्थानातील कवीस वर्ळाल्यावर त्या

आधाराने कोणी कवीने र्ूळ वर्सरी कवीच्याच नावाने सांस्कृत भार्षेत रूपाांतर केले असावे. ही कथा
आयावतात घडली असे दाखववण्यासाठी इकडील नद्याांची, पवुताांची, दे शाांची व भारत वगैरे पूवीच्या ग्रांथात
आले ली पुष्कळशा ऋर्षींची नावे दडपून वदली आहे त. झहदी वाल्र्ीकीस झहदु स्थानच्या भूगोल व क्स्थतीचीही
चाांगली र्ावहती नसल्याने सवु घोटाळा उडाला आहे , असेही थोडे से लक्ष दे ऊन वचवकत्सक बुिीने
वाचणाऱ्यास सर्जून येईल.

रार्ायणात आयु सांस्कृतीशी ववसांगत अशा काही चाली व असे ववचार आले आहे त ते र्ूळ

काव्यातील असावेत असे अनु र्ान होते. र्हाराष्र् शारदा एवप्रल, १९३७
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१८ रामाच्या एकपस्त्नत्वािे थोतांड
रावणवध करून सीतेला घेऊन पुष्पक ववर्ानाने रार् अयोध्येकडे वनघाला. बरोबर वबभीर्षण व

सुग्रीव सपवरपार घेतले . अयोध्येजवळील नक्न्दग्रार्ापासून र्ोठी वर्रवणूक वनघून रार्ाने अयोध्याप्रवेश

केला व पुढे दु सरे वदवशी रार्ाला ववसष्ठाने अवभर्षेक केला. ‘जो वकरीट र्स्तकी असताना पूवी र्नूला

अवभर्षेक िंाला होता तो दै दीप्यर्ान ते जाने युक्त असले ला, ब्रह्मदे वाने पूवी वनर्ाण केले ला व रत्नाांनी
शृग
ां ारले ला वकरीट ववसष्ठाांनी हातार्ध्ये घेतला. त्या र्नूच्या वांशार्ध्ये क्रर्ाक्रर्ाने जे राजे होऊन गेले
त्याांनाही तोच वकरीट असताना अवभर्षेक िंाला होता.

आयांच्या पद्धतीत अणभषेक आहे . णकरीट नाही.
इवजप्तच्या पवहल्या वांशाचा राजा र्े ना याने उत्तर व दवक्षण इवजप्तची राज्ये केली. म्हणून तो दोन्ही

राज्याांचे र्ुकुट घाली व पुढे त्याने दोनींचा एकच र्ुकुट केला. रार्े वसस हा १९ व्या वांशातील पराक्रर्ी राजा
होता. तोही सांयुक्त इवजप्तचा राजा असल्याने र्े नाचा सांयुक्त र्ुकुट धारण करी.

यानांतरच्या दरबारात सवांना त्याांच्या त्याांच्या कार्वगरीबद्दल बवक्षसे दे ण्यात आली व वबभीर्षण

आवण सुग्रीव आपआपल्या पवरवारासह आपल्या राज्यावर परत गेले. नांतर परर्ोदार रार्ाने र्ोठ्या
आनांदाने सवु राज्य चालववले . भरताला युवराज नेर्ले . ‘राजकुर्ार रार्ाने पौंडरीक अश्वर्े ध आवण

ववशेर्षतुः वावजर्े ध वारांवार करून इतरही नाना प्रकारचे यज्ञ केले . (वावजर्े ध म्हणजे अश्वर्े ध. पण येथे
वनराळे कथन आहे ). (यु. काां. सगु १२८, श्लो. ९४) रघुवश
ां ज रार्ाने दहा हजार वर्षे राज्य करून उत्कृष्ट
अश्व आवण ववपुल दवक्षणा याांनी युक्त असे दहा अश्वर्े ध केले (९५). त्याने नाना प्रकारचे यज्ञ केले असे
पुन्हा ९७ व्या श्लोकात साांवगतले आहे . ९८ व्या श्लोकापासून १०४ पयंत रार्राज्यातील सुख वर्टणले आहे .

भाणवकांिे भाबडे विुन
‘रार् राज्य करीत असता, वस्त्रयाांना अकाली वैधव्य येत नसे; सपुजन्य व व्यावधजन्य भय नव्हते ;

कोणी चोर नव्हता, कोणावरही अनथु गुदरला नाही व बालर्ृत्यू नव्हते. सवु वृि होऊन र्रत. सवु

आनांदयुक्त, धर्ुवनष्ठ व रार्ाकडे लक्ष दे ऊन परस्पराांच्या झहसेपासून पराङर्ुख होते. रार् राज्य करीत

असताना प्रजाजन रोग व शोक याांनी रवहत आवण हजारो पुत्राांनी युक्त असून हजारो वर्षे वाचत असत.

पजुन्य योग्य वेळी पडू न धान्य व फळे भरपूर असत. रार् राज्य करीत असताना प्रजाजन स्वकर्ावर सांतुष्ट
असत; सवु धर्ुवनष्ठ होते, सद्गुणी होते .’ इत्यादी रार्राज्याचे वणुन आपण वाचतो व भाववक लोक र्ान

डोलववतात पुष्कळसे यज्ञ केलें व ऋक्त्वजाांना भरभक्कर् दवक्षणा वदल्या, यार्ुळे तो वगु सांतुष्ट िंाला असेल.
पण इतराांसाठी रार्ाने काय केले हे या वठकाणी साांवगतले ले नाही. उत्तरकाांडात शांबक
ू ाची कथा आली
आहे . त्यावरून सवु वणांनी आपआपली कार्े करावी, पण उच्चवणीयाचे कर्ु इतराने करणे योग्य नाही, या
वभक्षुकी दां डकाचे पालन तो करीत होता म्हणून तो वगु रार्ाचे गोडवे गात होता असे म्हणावे लागते.

ही स्तुती वाल्र्ीकीची नाही, र्ागाहू न कोणी तरी घुसडली आहे असा पुरावा याच सगाच्या १०५ व्या

श्लोकातच आहे :
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आणदकाव्यणमदं आषं पुरा वाल्मीणकना कृतम् ।
श्रृिोणत यं इदं काव्यु पुरा वाल्मीणकना कृतम् ॥ ११० ॥
पुढच्याच श्लोकात
श्रृण्वंणत ये इदं काव्यं पुरा वाल्मीणकना कृतम् ॥
असे आहे . वाल्र्ीकी र्ुनीने पूवी केले ले हे काव्य असे तीन वेळा साांवगतले आहे . यावरून हे श्लोक तरी
वाल्र्ीकीचे नाहीत हे स्पष्ट आहे : जसे हे श्लोक घुसडले गेले तसेच इतर घुसडले असतील. हा पुराव्याांचा
अथु रार्जन्र्ापूवी असा काही भाववक करतात व वाल्र्ीकीने पुढे होणारे अगोदर अांतज्ञानाने जाणून वलवहले
असेही ठासून साांगतात.

पण बालकाांडाच्या पवहल्याच सगावरून हा भाववकपणा वनराधार आहे असे होते. नारदाने रार्ाची

कथा साांगण्यापूवी वाल्र्ीकीस त्याच्याववर्षयी काहीच र्ाहीत नव्हते. स्तुवतपाठकाांच्या असल्या श्लोकाांवरून
रार्राज्याची कल्पना करणें चुकीचे होईल.

रार् कसा वागत होता, राज्यकारभाराकडे त्याचे वकतीसे लक्ष होते, त्याची राहणी कशी होती, या

गोष्टींवर प्रकाश पडे ल तर रार्राज्याची काही तरी कल्पना येईल. उत्तरकाांडात याववर्षयी थोडे से वणुन
आहे , त्याचा ववचार करू.

सुधारिा नको असिारा राम
अगस्ती ऋर्षीकडू न रावणपराक्रर्ाचा, पूवीचा वगैरे इवतहास ऐकल्यानांतर सुग्रीव–वबभीर्षण–

हनु र्ानादी वर्त्राांचा रार्ाने वनरोप घेतला व ते आपआपल्या घरी गेले. राज्यावभर्षेकापासून एक र्वहन्याचा
सबांध काळ पाहु ण्याांच्या सरबराईत गेला. नांतर पुष्पक ववर्ानास रजा वदली व ते कुबेराकडे पाठववले . ते

वबभीर्षणास वदले नाही हे लक्षात घेण्यासारखे आहे . ववर्ानववद्या त्या वेळी अवगत होती असे त्यावरून

म्हणावयाचे असल्यास ती फक्त राक्षस व यर् याांच्यात होती. रार्ाच्या राज्यात ववर्ान बाांधणारे व
चालववणारे कोणी नव्हते व या ववर्ानकले ची र्हती रार्ाजवळ र्ुळीच नव्हती, असे वदसते.
कलाकौशल्यास आश्रय व नवीन नवीन शोधाांस उत्तेजन दे ण्याची आवश्यकता रार्ास भासली नाही. तशी
भासली असती तर त्याने पुष्पक ववर्ानासारखी आणखी ववर्ाने बाांधली असती. ‘सुधारणा नको. आहे ते
कायर् राखावयाचे,’ हे वभक्षुकी तत्त्व र्ान्य करणारा रार् होता असे यावरून अनु र्ान होते.

ते पववत्र पुष्पक ववर्ान गुप्त िंाले असता भरत हात जोडू न रघुनांदन रार्ास म्हणाला : (उत्तरकाांड

सगु ४१, श्लोक १७)

‘हे वीरा, तू राज्य करू लागल्यापासून अर्ानु र्ष प्राणीही वारांवार वाचायुक्त असल्याचे दृष्टोत्पत्तीस

येते.’ (श्लोक १८)
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या वेळी रार्राज्यावभर्षेक िंाल्यापासून एक र्वहना गेला होता व रार् पाहु ण्याांच्या गडबडीत होता.

म्हणजे त्याच्या राज्यकारभाराचे कायु म्हणून पशु पक्ष्याांना र्नु ष्यवाणी वर्ळाली असे नसून, केवळ रार्
राज्यावर आला त्याचाच हा प्रभाव आहे असे या कवीला भासवावयाचे आहे . रार्ायणात असल्या

भाकडकथाांची रे लचेल आहे व त्या कथा सत्य आहे त असा अांधववश्वास ठे वणारे ववद्वान म्हणववणारे ही या
दे शात पुष्कळ आहे त. कै. भाऊशास्त्री ले ले हे याांपैकी एक होते. त्याांनी या श्लोकाच्या भार्षाांतरावर एक टीप

वदली आहे . ‘एखाद्या वववशष्ट राजाच्या पुण्यप्रभावार्ुळे अर्ानु र्ष प्राण्याांना र्नु ष्यवाचा पुरातनकालीही प्राप्त
होती असे ह्यावरून वदसते .’ रार्ायण हे खरोखर एक काल्पवनक काव्य, त्यात खऱ्या इवतहासाचा अांश फार

थोडा, हे आर्च्या लोकाांच्या र्नावर ठसल्यावशवाय आर्च्यातील भोळे पणा कर्ी होणार नाही व यासाठीच
रार्ायणादी ग्रांथाांची छाननी करणे हे सत्यशोधकाचे कार् आहे . भोळे पणाच्या धुांदीत आर्च्या राष्राची
वचवकत्सक बुिी र्ूक्च्छु त िंाली आहे . भोळे पणाचे ववर्ष उतरल्यावशवाय आम्ही शु िीवर येणार नाही.
उ. काां. स. ३९, श्लोक २९
एवं तेषां ययौ मासो णितीयः णशणशरः सुखम् ।
वानरािां प्रहृष्ानां राक्षसानां ि सवुशः ॥
याचे भार्षाांतर भाऊशास्त्री करतात– ‘ह्याप्रर्ाणे आनांवदत िंाले ल्या त्या सवु वानराांचा व राक्षसाांचा

थांडीचा दु सराही र्वहना सुखाचा गेला.’ या भार्षाांतरातील ‘ही’ या शबदावरून हे पाहु ने दोन र्वहने रावहले
होते असे भाऊशास्त्र्याांचे र्त वदसते. पण २७ व्या श्लोकात
मासः साग्रो ययौ तदा
सांपूणु र्वहना लोटू न गेला असे आहे . ४१ व्या सगाच्या १९ व्या श्लोकात भरत म्हणतो,
‘अनामयश्च मत्यानां साग्रो मासो ितो ह्ययं’ ॥
‘हा पूणु र्वहना लोटू न गेला तरी र्त्युजनाांना आरोग्य असून’ इत्यादी.

रार्ाचा अवभर्षेक िंाल्यापासून एक र्वहना गेला असे यावरून वदसते. भरताचा हा ‘रपोट’ पुष्पक

ववर्ानाची रवानगी िंाल्याबरोबर वदला गेला आहे . पहा,

एवमंतर्वहते तस्स्मन्पुष्ट्पके सुकृतात्मणन।
भरतः प्रांजणलवाक्तयमुखाि रघुनंदनम् ॥ १७ ॥
त्याच वदवशी सकाळी सुग्रीववबभीर्षणाची पाठवणी िंाली. म्हणून ही पाहु णेर्ांडळी एकच र्वहना

होती, असे होते. यावरून शास्त्रीबुवाांच्या ‘ही’ शबदाला आधार नाही व भार्षाांतरही थोडे सुधारावे लागेल.
वशवशरऋतूचा दु सरा र्वहना सुखावह गेला. यावरून त्याचा असा सरळ अथु केल्यास ऋतूच्या पवहल्या

र्वहन्याच्या शेवटी रार्ाला राज्यावभर्षेक िंाला असे होते. भरताने रार्ाच्या कारकीदीच्या पवहल्या र्वहन्याचे
वणुन र्ोठे भपकेदार केले आहे . तो म्हणतो :
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अवास्तव स्तुणतपाठ
‘हा पूणु र्वहना लोटू न गेला तरी र्त्यु जनाांना आरोग्य असून, हे राघवा, जीणु िंाले ल्या प्राण्याांनाही

र्ृत्यू येत नाही (१९). हे राजा, वस्त्रयाांना वनरोगी र्ुले होत आहे त, अर्ृततुल्य उदक पाडणारा पजुन्य वेळेवर

वृष्टी करीत आहे (२१). आवण त्याचप्रर्ाणे हे राजा, नगरातील व दे शातील लोक ‘अशा प्रकारचा राजा

आम्हाला नेहर्ी असो,’ असे नगरात बोलत आहे त.’ (२२). याप्रर्ाणे भरताने उच्चारले ले अत्यांत र्धुर शबद
ऐकून नृपश्रेष्ठ रार् आनांवदत िंाला (२३).

भरताच्या म्हणण्याप्रर्ाणे एक र्वहन्याच्या र्ुदतीत राजाची कतुबगारी वकतीशी लोकाांच्या लक्षात

येणार? वकतीशा वस्त्रयाांना वनरोगी र्ुले होणार? वशवशरऋतूचे ते वदवस होते . त्यात अर्ृततुल्य उदक

पाडणारा पजुन्य वेळेवर वकती वृष्टी करणार व नगरातील लोक तरी काय म्हणून रार्ाची तारीफ करणार?
पण भरत रार्ास ही अववश्वास ठे वण्यासारखी गोष्ट साांगतो व रार् ती खरी र्ानतो हे र्ोठे आश्चयु आहे .
भरतासारखे भरर्साट स्तुवतपाठक होते व ही स्तुती खरी नाही असे थोड्याशा ववचाराअांती सर्जेल. असे

असताही रार्ासारख्या सुज्ञ व पराक्रर्ी राजाला उघड उघड खोटी स्तुती र्ानवते . हा रार्ाचा पवहला

र्वहना पाहु ण्याांच्या गडबडीत गेल्याकारणाने त्याला राज्यकारभाराकडे लक्ष्य दे ण्यास न फावणे साहवजक
आहे . पण त्यानांतर तरी त्याची वदनचया कशी होती ते पाहू .
सगु ४२, श्लोक २७ यात
पू वाण्हे धमुकायाणि कृत्या धमे ि धमुणवत् ।
शेष णदवसभािाधं अन्तःपुरितोऽभवत् ॥
धर्ुवेत्ता रार् पूवाण्हसर्यी धर्ुकाये यथाववधी उरकल्यानांतर वदवसाच्या अववशष्ट रावहले ल्या अध्या

भागार्ध्ये अांतुःपुरात जात असे. सीतेचीही वदनचया पुढच्याच श्लोकात वदली आहे .
सीताणप दे वकायाणि कृत्वा पौवास्ण्हकाणन वै ॥
श्वश्रूिामकरोत्पू जां सवासामणवशेणषतः ।
अभ्यिच्छत्ततो रामं णवणित्रा भरिांवरा ॥

सीताही सकाळची दे वकाये आटोपून सवु सासवाांची एकसारखी पूजा केल्यानांतर वववचत्र भूर्षणे व

रत्ने धारण करून रार्ाकडे जात असे. येथे ३५० सासवाांची ती पूजा करी का र्ुख्य वतघींचीच करी हे र्ोघर्
आहे .

अंतःपुरातील रामािा कायुक्रम
अांतुःपुरात गेल्यावर रार्ाचा व्यवसाय याच सगाच्या पवहल्या २६ श्लोकाांत वर्टणला आहे . पुष्पक

ववर्ानास परत पाठववल्यावर रार् अशोक वनात वशरला (सगु ४२ श्लोक १). हे वन इांद्राच्या
नांदनवनासारखे झकवा कुबेराच्या चैत्ररथासारखे रार्ाचे वन होते (१५). तेथे रार् उत्तर् आसनावर बसला
आवण
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सीतामादाय हस्ते न मधु मैरेयकं शु णि ।
पाययामास काकुत्स्थः शिीणमव पुरंदरः ॥ ८ ॥
शचीचा हात धरणाऱ्या इांद्राप्रर्ाणे सीतेचा हात धरून त्या ककुत्स्थकुलोत्पन्न रार्ाने र्ैरेय सांज्ञक

शु ि र्द्य वतला पाजले . (१८). यावरून इांद्रलोकात व अयोध्येत नवराबायकोचा दारू वपण्याचा सर्ारांभ
चालत असे, असे वदसते .

मांसाणन ि सुमृष्ाणन फलाणन णवणवधाणन ि ।
रामस्याभ्यवहाराथु कककराः तूिुमाहरन् ॥ १९ ॥
उत्कृष्ट रीतीने तयार केले ली र्ाांसे आवण नाना प्रकारची फळे रार्ाच्या आहाराकवरता सेवक सत्वर

घेऊन आले (१९). रार् स्वतुः र्ाांस खाणारा व र्द्य वपणारा होता. यासाठी त्याच्या भक्ताांनी त्यास र्द्यर्ाांसाचा नैवद्य
े दाखववणे व स्वतुः सेवन करणे उवचत होय. वैष्णवाांनी या दोन्ही पदाथांची बांदी केली ते

बुिाच्या वशकवणीर्ुळे. पण हे रार्ाच्या र्ूळच्या सांप्रदायाला ववरुि आहे . यापुढे रार्ाच्या ववलासाचे
र्जेदार वणुन आहे .

उपानृ त्यं ि राजानं नृत्यिीतणवशारदाः ।
अप्सरोरिसंघाश्च णकन्नरी–पणरवाणरताः ॥ २० ॥
दणक्षिा रूपवत्यश्च णियः पानवशं िताः ।
उपानृ त्यंत काकुत्स्थं नृत्यिीतणवशारदाः ॥ २१ ॥
मनोणभरामा रामस्ताः रामो रमयतां वरः ।
रमयामास धमात्मा णनत्यं परमभूणषतः ॥ २२ ॥
अथु : नृत्य व गायन याांत वनपुण असले ल्या अप्सरा, उरग व वकन्नरी याांचे सर्ुदाय रार्ासर्ीप येऊन

नृत्य करू लागले (२०). र्द्यपानाने र्स्त िंाले ल्या, परांतु नृत्यगायनात वनपुण असले ल्या कुशल व रूपवती

वस्त्रयाही त्या काकुत्स्थ रार्ासर्ीप नृत्य करू लागल्या (२१). आवण क्रीडा करणाऱ्याांर्ध्ये श्रेष्ठ असले ला तो

धर्ात्र्ा रार्ही उत्कृष्ट रीतीने भूवर्षत िंाले ल्या त्या र्नोहर वस्त्रयाांना नेहर्ी आनांद दे ऊ लागला (२२). वभन्न

वभन्न दे शाांच्या सुांदरसुांदर गाननतुनकुशल वस्त्रयाांच्या घोळक्यात रार् असे. स्वतुः उां ची र्द्य पीत असे,
सीतेलाही पाजी आवण या सुांदर तरुणीही र्द्यप्राशनाने उल्लू होत. या वठकाणी रार्ाला ‘रर्यताां वरुः’ म्हणजे
क्रीडा करणाऱ्याांर्ध्ये श्रेष्ठ असे ववशेर्षण योवजले आहे . उत्तर् नटले ल्या त्या रर्ाांना रार् रर्वीत असे, असे

वणुन केले आहे . शास्त्रीबुवा सभ्यपणाने ‘आनांद दे ऊ लागला’ असे भार्षाांतर करतात. २४ व्या श्लोकात

सीतेसांबब
ां ाधानेही ‘रर्यार्ास’ याच वक्रयापदाचा प्रयोग आहे . ३२ व्या श्लोकात वर्टणले ल्या वस्त्रया रार्ाच्या

वववावहत होत्या का सीतेच्या सखीवगातील म्हणजे दासीवगातील होत्या हे स्पष्ट नाही. कसेही असले तरी,
रार् एकपत्नीव्रत कडकडीतपणे पाळत होता असे वाल्र्ीकी साांगत नाही.

हृष्ाः खलु भणवष्ट्यंणत रामस्य परमाः णियः ॥
हा अयोध्याकाांडातील ८ व्या सगातील १२ वा श्लोक येथे आठवतो. तेथे रार्ाच्या श्रेष्ठ वस्त्रया असे

म्हटले आहे . यावरून बापाप्रर्ाणेच रार्ाला बहु त वववावहत वस्त्रया होत्या असे वदसतें. यावरून उत्तरकाांडात
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रार्ाच्या ववलासगृहातील वस्त्रया त्याच्या धर्ुपत्न्या असाव्यात असे अनु र्ान वनघेल. रार्ाला एकच पत्नी
होती असा ज्याांचा आग्रह असेल त्याांना रार् वववाहबाह्य सांबध
ां ठे वीत असे असे कबूल करणे भाग आहे .
एकांदरीत रार्ावर एकपत्नीव्रत लादणे हा एक त्याच्या भक्ताांचा जुलूर् आहे .

बरे , हा क्रर् एखाद्या वदवशीचा नव्हता तर हा दररोजचा होता. पहा :
स तया सीतयासाधुमासीनो णवरराज ह ।
अरुंधत्या इवासीनो वणसष्ठ इव तेजसा ॥ २३ ॥
एवं रामो मुदायुक्ततः सीतां सुरसुतोपमाम् ।
रमयामास वैदेहीमहन्यहणन दे ववत् ॥ २४ ॥
तथा तयोर्ववहरत्तोः सीताराघवायेणश्चरम् ।
अन्यक्रामच््भः कालः शैणशरो भोिदः सदा ॥ २५ ॥
प्राप्तयोर्ववणवधान्भोिान् अतीतः णशणशरािमः ॥ २६ ॥
अथु : त्या सीतेसहवतुर्ान बसले ला तो रार् तेजाने अरुांधतीसहवतुर्ान असले ल्या ववसष्ठाप्रर्ाणे

वदसू लागला (२३). अशा रीतीने आनांदयुक्त िंाले ला रार् दे वकन्यातुल्य असले ल्या त्या सीतेला दे वाप्रर्ाणे

प्रत्यही रर्वू लागला (२४). याप्रर्ाणे ते सीतारार् पुष्कळ वेळपयंत क्रीडा करीत असताना सवुदा भोग
दे णारा शु भ शीतकाल वनघून गेला (२५). ते उभयता नाना प्रकारचे भोग भोगीत असताना वहवाळा वनघून
गेला (२६). म्हणजे वशवशरऋतू सांपला.

खुषमस्कऱ्यांिा िराडा
हा रार्ाचा ववलास बरीच रात्र होईपयंत चालत असला पावहजे. यावरून वदवसाच्या पवहल्या

भागात धर्ुकृत्याांत वेळ घालववल्यावर अपराण्हकाळी तो अांतुः पुरात जाई व ख्यालीखुशालीत र्ाांस खाणे,
दारू वपणे, पाजणे, नु त्यगायन वगैरेत आपला काळ घालवी. राज्यकारभाराकडे लक्ष दे ण्यास त्यास वेळ

वर्ळत असे, असे रार्ायणावरून वदसत नाही. ते कार् युवराज भरत याजकडे सोपववले होते व ‘सब अच्छा
है, आपली स्तुती प्रजाजन करतात’ असा वरपोटु त्याच्याकडू न वारांवार आल्याने रार् सर्ाधानात असावा.
याप्रर्ाणे बराच काल चैनीते घालववल्यावर
अपत्यलाभो वैदेणह त्वय्ययं समुपस्स्थतः ॥
असे त्याला वदसले . तुिंे डोहाळे काय आहे त असे त्याने ववचारले . यावर सीता हास्य करून रार्ास

म्हणाली, ‘हे राघवा, पववत्र तपोवने अवलोकन करण्याची आवण फळे व र्ुळे भक्षण करून गांगातीरी वास्तव्य

करीत असले ल्या र्हातेजस्वी ऋर्षींच्या चरणासर्ीप तपोवनार्ध्ये एक रात्र तरी वास्तव्य करावे ही र्ािंी
उत्कट इच्छा आहे .’ (३२,३३ , ३४). रार् म्हणाला, ‘ठीक आहे , हे वैदेही, स्वस्थ रहा; तू उद्या वनुःसांशय
जाशील.’ नांतर तो वर्त्राांच्याबरोबर र्धल्या चौकात गेला.

अनु क्रमणिका

राजे लोकाांच्या भोवती यज्ञयाग करणारे वभक्षुक व गाणेबजावणे, नाच वगैरे करणाऱ्या ववलासवती

वस्त्रया आवण खुर्षर्स्करे याांचा गराडा असतो असे आपण आजही पाहतो. रार् हा या वनयर्ास अपवाद
नव्हता. त्याचा पूवाण्हाचा सगळा वेळ धर्ुकृत्ये करववण्यात वभक्षुक व उपाध्याय वगु घेत असे. अपराण्हाचा

सगळा वेळ अांतुःपुरात ववलासवतींच्या घोळक्यात आनांदात जात असे. रार्ाभोवती खुर्षर्स्करे ही कर्ी
नव्हते. दहाांची नावे वाल्र्ीकीने ४३ व्या सगात दु सऱ्या श्लोकात वदली आहे त.
अांतुःपुरात बायकाांच्या गराड्यातून वनघून र्धल्या चौकात आल्यावर
तत्रोपणवष्ं राजानं उपासंते णविक्षिाः ।
कथानां बहु रूपािां हास्यकाराः समंततः ॥ १ ॥
दु सऱ्या श्लोकात दहाांची नावे वदल्यावर
एते कथां बहु णवधाः पणरहाससमस्न्वताः ।
कथयंणत स्म संहृष्ाः राघवस्य महात्मनः ॥ ३ ॥
अथु : सर्यसूचक असे खुर्षर्स्करे लोक नानाप्रकारच्या गोष्टी राजा बसला असताना साांगून त्याची

सवु प्रकारे सेवा करीत असत ( १). हे खुर्षर्स्करे लोक आनांदाने र्हात्म्या रार्ाला नाना प्रकारच्या गोष्टी
साांगत असत (३). र्ुळात या लोकाांना हास्यकार असे म्हटले आहे . त्याांचा धांदा राजाला हसववणे,

करर्णूक करणे. खऱ्याखोट्याचा ववचार त्याांनी केलाच पावहजे असे नाही. एकदा काही गोष्ट वनघाली
असता रार् म्हणाला, ‘हे भद्रा, नगरार्ध्ये व दे शार्ध्ये काय चालले आहे ? र्ाझ्यासांबांधाने लोक काय बोलत

आहे त? त्याचप्रर्ाणे सीता, भरत, लक्ष्र्ण, शत्रुघ्न, र्ाता कैकेयी याांच्यासांबध
ां ानेही लोक काय बोलत
असतात?’ राजे वनार्ध्ये असोत अथवा राज्यावर असोत; लोक त्याांना नाही ना काही तरी नावे ठे वीतच
असनात. ४ । ५ । ६ त भद्राने रार्ाला’ पसांत पडे ल असेच स्तुवतपूणु साांवगतले रार्ाने आग्रह केला – ‘जे

काय असेल ते सवु तू काही एक वशल्लक न ठे वता इत्यांभत
ू कथन कर. र्ाझ्यासांबध
ां ाने बरे वाईट काय
बोलतात ते ऐकल्यावर लोकदृप्टीने शु भ असले ली कृत्ये र्ी करीन व अशु भ असले ली करणार नाही. तू

काही भीती र्नात न बाळगता कुटाळ लोक दे शार्ध्ये र्ाझ्यासांबध
ां ाने काय बोलतात ते र्ला वनभुयपणे व
वनुःशांकपणे कथन कर.’ (श्लो. ९ । १० । ११). भद्राने उत्तर वदले , ‘सर्ुद्रार्ध्ये सेतुबध
ां न हे दु ष्कर कृत्य

रार्ाने केले ; हे कृत्य दे वदानवाांच्या हातून िंाले ले वृिाांच्यासुिा ऐकण्यात नाही. अझजक्य रावणाचा सैन्य व
वाहने याांसह वध करून व राक्षसाांबरोबर वानर व ऋक्ष ताबयात आणले . सांग्रार्ार्ध्ये रावणाचा वध करून

सीता घेऊन, क्रोध र्ागे सारून त्याने वतला पुन्हा घरी आणले . परांतु सीतेच्या सांभोगापासून त्या रार्ाच्या

र्नाला काय बरे सुख वाटत असेल? वजला पूवी रावणाने बलात्काराने अांकावर घेऊन हरण करून नेले

(१७) इतकेच नव्हे , परांतु पूवी लां केत नेल्यानांतर अशोक वनार्ध्ये नेऊन ठे ववले असता जी राक्षसाांच्या
अधीन िंाले ली होती, वतला रार् दू र्षण कसे दे त नाही? (१८) आता वस्त्रयासांबध
ां ाने असला प्रकार

आम्हालाही सहन होऊ लागेल. कारण, जसे राजा करू लागतो तसे लोकही त्याला अनु सरून वागू
लागतात (१९). अशी नानाप्रकारची भार्षणे, हे राजा, नागवरक जन सवु नगरार्ध्ये व दे शार्ध्ये
तुझ्यासबांधाने करीत असतात.’ (२०). हे ऐकून रार् फार कष्टी िंाला व आपल्या सुहृदाना म्हणाला, ‘हे
काय आहे हे आपण र्ला साांगा.’ ते म्हणाले , ‘भद्र साांगत आहे याप्रर्ाणे हे वनुःसांशय खरे आहे .’
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कीतीिी हाव सुटली
वर्त्र वनघून गेल्यावर रार्ाने आपणे तीन भाऊ बोलावून आणले (सगु ४४). ते येऊन रार्ाच्या

चरणी र्स्तक ठे वन
ू वतघेही स्वस्थ उभे रावहल्यावर रार् अश्रू ढाळू लागला (१८). नांतर बाहू ां नी त्याांना

आझलगून त्याांना आसनावर बसण्यास रार्ाने साांवगतले व तो म्हणाला, ‘तुम्ही र्ािंे सवुस्व व जीववत आहा;
आवण हे राजपुत्रहो, तुम्हीच सांपादन केले ले राज्य र्ी प्रवतपालन करीत आहे (२०). तुर्ची बुिी पवरपक्व

िंाली असून शास्त्रतात्पयुही तुम्ही जाणले आहे व त्याप्रर्ाणे तुम्ही वागतही आहा. यास्तव, हे राजपुत्रहो,
तुम्हीं सवु वर्ळू न र्ी काय म्हणत आहे याचा ववचार करा.’ (२१).

पुढे सगु ४५ र्ध्ये रार् आपला हु कूर् लक्ष्र्णास साांगतो. ‘सीतेववर्षयी र्ाझ्यासांबध
ां ाने लोक काय

बोलत आहे त हे तुम्ही ऐका (२). नगरातील व दे शातील लोकाांचा फारच र्ोठा अपवाद आहे ते र्ािंी झनदा
करीत आहे त व ती झनदा र्ाझ्या र्र्ाचा भेद करीत आहे (३). हे सौम्य (लक्ष्र्ण), वनजुन अरण्यार्ध्ये

रावणाने सीता कशी हरण करून नेली व त्याचा वध र्ी कसा केला हे तू जाणतच आहे स (५). त्या वठकाणी
रावहले ली सीता अयोध्येला र्ला कशी नेता येईल ही शांका र्ला तेथेच आली होती. तेव्हा खात्रीकवरता

सीता अग्नीर्ध्ये प्रववष्ट िंाली (६). हे लक्ष्र्णा, दे वाांच्या सवन्नध हव्य नेणाऱ्या अग्नीने व आकाशार्ध्ये सांचार
करणाऱ्या वायूने र्ैवथली वनष्पाप असल्याचे तुझ्या सर्क्षच साांवगतले आहे (७). आवण सवु ऋर्षी व दे व याांचे
सवन्नध सूयुचांद्राांनीही पूवी जनककन्या वनष्पाप असल्याचे कथन केले आहे (८). याप्रर्ाणे दे व आवण गांधवु

याांचे सवन्नध आचरणाने शु ि िंाले ली सीता लां काद्वीपार्ध्ये र्हें द्राने र्ाझ्या हाती वदला (९) आवण यशक्स्वनी
सीता शु ि असल्याची र्ाझ्या र्नार्ध्ये खात्री आहे . तेव्हा सीतेला घेऊन र्ी अयोध्येस आलो.’ (१०).
लोकाांत चालले ली झनदा रार्ाला असह्य िंाली व कीती वर्ळववण्याची हाव सुटली.
‘अकीर्वतर्वनद्यते दे वैः कीर्वतलोकेषु पू ज्यते ।
कीन्युथं तु समारभः सवेषां सुमहात्मनाम्’ ॥ १३ ॥
‘दे वही अपकीतीची झनदा करीत असतात; कीतीची लोकाांर्ध्ये प्रशांसा होत असते आवण सवुही

र्हात्र्े कीती सांपादन करण्याकवरताच खटपट करीत असतात (१३). हे पुरुर्षश्रेष्ठही, लोकापवादरूप

भयाला वभऊन र्ी जीववताचा अथवा तुर्चाही त्याग करीन; र्ग जनककन्येची गोष्ट पावहजे कशाला?
(१४). तस्र्ात् साांप्रत शोकसागरात पडले ल्या र्ला तुम्ही अवलोकन करा. यापेक्षा अवधक दु ुःखदायक अशी
कोणतीही गोष्ट प्राप्त िंाल्याचे वदसत नाही (१५). तस्र्ात् हे लक्ष्र्णा, उद्या सकाळी सुर्ांत्र सारथी
ज्याच्यावर आहे अशा रथावर आरूढ होऊन तू सीते ला वर घे आवण या दे शाच्या हद्दीपलीकडे सोडू न दे

(१६). गांगा सोडू न गेल्यावर तर्सा नदीचे तीरी र्हात्म्या वाल्र्ीकी र्ुनींचा वदव्य आश्रर् आहे (१७) तस्र्ात्

हे रघुनांदना लक्ष्र्णा, तेथे वनजुन प्रदे शार्ध्ये वहला सोडू न दे ऊन तू सत्वर परत ये. हे र्ािंे म्हणणे अर्लात

आण (१८). सीतेसांबांधाने याच्या उलट तू र्ला काहीही साांगू नकोस. तस्र्ात् हे लक्ष्र्णा, याववर्षयी काही

एक ववचार न करता तू चालता हो (१९). तू याला आड येशील तर र्ला अवतशय दु ुःख होईल. यास्तव र्ी

आपल्या पायाांची व जीववताची तुम्हाांला शपथ घातली आहे (२०). र्ाझ्या भार्षणाववरुि जे कोणी र्ािंी
सर्जूत करण्याकवरता कसल्याही प्रकारचे भार्षण करतील त्याांच्या योगाने इष्ट असले ल्या गोष्टीचा ववघात

होत असल्यार्ुळे ते र्ािंे सवुदा शत्रू सर्जले जातील (२१). तुम्ही जर र्ाझ्या आज्ञेप्रर्ाणे वागत असाल
तर र्ला र्ान द्या; सीते ला येथून घेऊन जा. हे र्ािंे म्हणणे कर (२२). ‘गांगातीरी असले ले आश्रर्
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अवलोकन करण्याची र्ािंी इच्छा आहे ’ असे वतने र्ला पूवीच साांवगतले आहे . यास्तव ही वतची इच्छा
पवरपूणु होऊ दे ’ (२३). याप्रर्ाणे त्याांना साांवगतल्यानांतर ककुत्स्थकुलोत्पन्न रार्ाचे नेत्र अश्रूांनी भरून आले
आवण भ्रात्याांनी पवरवेवष्टत असले ला तो धर्ात्र्ा गृहार्ध्ये प्रववष्ट िंाला (२४).

न्यायदानािी अजब पद्धत
पुढील ४६ व्या सगात लक्ष्र्णाने सीतेला वनात नेऊन सोडल्याची कथा आहे . सीते चा त्याग रार्ाने

केला अशी जी ही हकीगत आहे , वतच्याववर्षयी जरा जास्त ववचार भरणे योग्य आहे .

बायकाांच्या गराड्यातून बाहे र आल्यावर रार्ाचा वेळ खुर्षर्स्कऱ्याांच्या सांगतीत र्जेने जात असे. या

लोकाांना हास्यकार म्हटले आहे . राजाला हसववणे हा याांचा धांदा. यासाठीच याांची नेर्णूक केले ली व हे

कार् जो जास्त करील त्याला जास्त बक्षीस. आजही हे लोक आजच्या राजाभोवती आहे तच. राजाची र्जी

राखून त्याला काय आवडे ल व कसे बोलणे असता त्याची तबयेत खूर्ष होईल हे याांना चाांगले अवगत
असल्याने त्याांच्यावर गैरर्जी होण्याचे प्रसांग फार क्ववचत. त्याप्रर्ाणे रार्ाच्या आग्रहावरून भद्राने त्याच्या
सेतूचे व पराक्रर्ाचे वणुन करून सीतेसांबध
ां ी लोकाांचे बोलणे साांवगतले . रार्ाला दु ुःख िंाले व ‘हे काय आहे

हे आपण र्ला साांगा’ असे तो आपल्या सुहृदाांना म्हणाला. ‘भद्र साांगत आहे याप्रर्ाणे हे वनुःसांशय खरे आहे .’
असे त्याांनी उत्तर वदले .

रार्ाने आपल्या तीन भावाांस ताबडतोब बोलावून आणले व त्याांची तारीफ करून ‘तुम्ही सवु वर्ळू न

र्ी काय म्हणत आहे याचा ववचार करा’ असे रार् त्यास म्हणाला. पुढील सगात रार् त्यास सवु हकीगत

साांगतो व सीतेला राज्याबाहे र वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ाजवळ सोडू न दे ण्याचा हु कूर् एकदर् लक्ष्र्णास दे तो.
भावाांना ववचार करण्यास वेळ दे त नाही. भावाांचे म्हणणे ऐकूनही घेत नाही. आपल्या हु कर्ाच्या ववरुि

बोलण्याची बांदी करतो. आपल्या पायाची व गळ्याची शपथ घालतो. कोणी ववरुि बोलल्यास त्याला शत्रू
सर्जले जाईल अशी धर्कीही दे तो. हा एक रार्राज्याचा अजब नर्ुना आहे . कोणाकडू न तरी बातर्ी

ऐकावयाची, तसल्याच गप्पीदासाकडू न वतची सत्यता पटवून घ्यावयाची. आरोपीस तर र्ुळीच

ववचारावयाचे नाही. त्याचा बचाव काय आहे याकडे पाहावयाचे नाही. आरोपीच्यातफे कोणी बोलणार
असेल त्याचे तोंड बांद करावयाचे. र्ुळीच काही ऐकणार नाही अशी प्रवतज्ञा करून फक्त वशक्षा अर्लात
आणण्याचे कार् त्याांना साांगावयाचे ही रार्राज्याची न्यायदानपिती आहे ! लक्ष्र्ण व भरत याांची रार्ावरची

बांधुप्रीती अवणुनीय. पण रार् त्याांना कसे वागववतो पहा. त्याांचा ववचार र्ुळीच घेत नाही. त्याांना इतर

वशपायाांपेक्षाही वाईट रीतीने वागववतो. त्याांचे म्हणणेही त्याला ऐकण्यास नको. एकांदरीत ‘र्ी करीन तो
कायदा’ हे रार्राज्याचे र्ुख्य तत्त्व वदसते . पुढे शांबक
ू ाच्या कथेतही हे च आहे .

रार्ाने सवु भावाांस बोलावून आणून ‘तुम्ही र्ािंे सवुस्व व जीववत आहा. तुम्हीच सांपावदले ले राज्य

र्ी प्रवतपालन करीत आहे . तुर्ची बुिी पवरपक्व िंाली असून शास्त्रतात्पयुही तुम्ही जाणले आहे व त्याप्रर्ाणे

तुम्ही वागतही आहा. तुम्ही सवु वर्ळू न र्ी काय म्हणत आहे याचा ववचार करा.’ असे म्हटल्यावर त्याांचा
ववचार ऐकावयाचाही नाही हे वाल्र्ीकीचे वणुन र्ोठे चर्त्कावरक व रार्ास र्हत्त्व न आणता लघुत्व
आणणारे च आहे .

अनु क्रमणिका

लोकापवादाला आपण वभतो. तो खरा असो, खोटा असो, तो टाळण्याचीच पवा आपण करतो,

दु सऱ्या कशाचीही कदर आपण बाळगीत नाही, असे रार् म्हणतो. (पहा उत्तरकाांड सगु ४५, श्लोक १४)
‘अप्यह जीणवतं जह्यां युष्ट्मान्वा पुरुषषुभाः ।
अपवादभयाद्भीतः कक पुनजुनकात्मजाम्’ ॥

‘लोकापवादरूप भयाला वभऊन र्ी जीववताचा अथवा तुर्चाही त्याग करीन; र्ग जनककन्येची गोष्ट पावहजे

कशाला?’ यावरून रार्ाच्या दृष्टीने सीतेची झकर्त भावाांपेक्षा पुष्कळच कर्ी होती. जनकात्र्जेची काय
वबशाद; तुम्हाला दे खील र्ी सोडीन, पण लोकापवाद र्ला सहन होणार नाही, असे हा धीरपुरुर्ष म्हणतो.

रार्ाच्या दृष्टीने स्त्रीची–ववशेर्षतुः जी अगदी शु ि आहे अशी रार्ाची खात्री आहे अशा सीतेची–काही झकर्त
नव्हती. हे रार्ायणातले वचन भवभूतीला पसांत पडले नाही व त्याने उत्तररार्चवरतम् नाटकात
स्ने हं दयां ि सौख्यं ि यणद वा जानकीमणप ।
आराधनाय लोकानां मुंितो नास्स्त मे व्यथा ॥
हा श्लोक रार्ाच्या तोंडी घातला आहे . त्यात स्नेह, दया आवण सुख याांपेक्षाही जानकीची योग्यता जास्त
आहे . स्नेह याचा सांबांध भावाांशी झकवा र्ातेशी लावला पावहजे. याांच्यापेक्षाही सीता जास्त र्ानतो असे अवप
पदाने भवभूती दाखवीत आहे . पण उत्तरकाांड वलवहणाऱ्या वाल्र्ीकीच्या दृष्टीने भावापुढे सीतेची काय पदा?

स्मृणतणवरुद्ध आिरि
रार्ाला सत्याची वबलकुल पवा नव्हती. केवळ लोकाांना खूर्ष करण्याची इच्छा. सीता शु ि आहे ही

र्नाची खात्री. पण लोक वतला अपववत्र सर्जतात तर वतचा त्याग केलाच पावहजे असे ठरवून, दु सऱ्या

कोणाला बोलण्याची सांधी न दे ता, सीतेला तो आपल्या राज्याच्या बाहे र ती गर्टभणी असताही वतच्या

सांरक्षणाची झकवा योगक्षेर्ाची पवा न करता घालवून दे त आहे . स्वतुःची स्त्री व्यावभचावरणी ठरली तरी वतच्या
जन्र्भर वतला केवळ अन्नवस्त्र तरी वदले च पावहजे, असा स्र्ृतींचा वनयर् रार् धुडकावून लावीत आहे (पाहा
र्नु अ. ११).

णवप्रदु ष्ां णियं भता णनरुंध्यादे कवेश्मणन ।
यत्पुंसः परदारे षु तच्चैनां िारयेद्व्रतम् ॥ १७७ ॥
सािे त्पुनः प्रदु प्येत्तु सदृशेनोपयंणत्रता ॥
कृच्रं िांद्रायिं िैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७८ ॥
अथु : व्यवभचावरणी स्त्रीला एका घरात प्रवतबांधात ठे वन
ू परकीय स्त्रीशी गर्न करणाऱ्या पुरुर्षाला जे

प्रायवश्चत्त साांवगतले आहे ते वतच्याकडू न आचरवावे (१७७). ती आपल्या जातीच्या पुरुर्षाबरोबर पुन्हा
व्यवभचार करील तर वतच्या शु िीसाठी वतच्याकडू न चाांद्रायण व्रत करवावे (१७८).

सीता शु ि आहे अशी रार्ाची खात्री होती. यासाठी वतला वशक्षा करणेच गैर. लोकाांच्या

सर्जुतीप्रर्ाणे ती दोर्षी होती असे र्ानले , तरी स्र्ृतीच्या शासनाप्रर्ाणे वतचा अशा गभावस्थेत त्याग करणे
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असे अधम्यु कृत्य रार्ासारख्याने का करावे कळत नाही. आर्चे स्र्ृवतकार या व्यवभचारदोर्षाच्या बाबतीत

बरे च उदार आहे त याज्ञवल्क्य स्र्ृतीचे वचन या बाबतीत लक्षात ठे वण्यासारखे आहे . (अध्याय १, श्लोक
७०। ७१। ७३ पाहा).

हृताणधकारां मणलनां कपडमात्रोपजीणवनीम् ।
पणरभूतामधः शय्यां वासयेद्व्यणभिाणरिीम् ॥ ७० ॥
व्यवभचावरणी स्त्रीचे घरातील सवु अवधकार काढू न घेऊन, र्लीन, फाटकी वस्त्र दे ऊन, जीव जगण्याइतके

अन्न दे ऊन वतला आदर न दाखववता जवर्नीवर वनजावयास लावावे (७०). पण ही वशक्षा कायर्ची नव्हती.
स्त्री एकदा भ्रष्ट िंाली की ती जन्र्भर भ्रष्ट िंाली असे पूवीचे ऋर्षी र्ानीत नसत. स्त्री ही स्वभावतुः
पववत्रच आहे असे त्याांचे र्त होते. पाहा पुढचाच श्लोक :

सोमः शौिं ददावासां िंधवाश्च शु भां णिरम् ।
पावकः सवुमेध्यत्वं मे ध्या वै योणषतो ह्यतः ॥ ७१ ॥
चांद्राने वस्त्रयाांना शाांच गांधवाने र्धुर वाणी आवण अग्नीने सवु प्रकारची पववत्रता वदली आहे . म्हणून वस्त्रया

पववत्र आहे त (७१). यार्ुळे ७० व्या श्लोकात वदले ल्या वशक्षेचा अवधी ७२ व्या श्लोकाधात साांवगतला आहे .
पाहा :

व्यणभिारांदृतौ शु णद्धिुभे त्यािो णवधीयते ॥
अथु: व्यवभचावरणी स्त्री ऋतुकालानांतर व परपुरुर्षापासून गभुवती िंाले ली स्त्री सांतान उत्पन्न

िंाल्यावर शु ि होते (७२). सीता रावणापासून गभार रावहली असती तरी वतला प्रसूतीपयंत दू र ठे वणे
धर्ुशास्त्राप्रर्ाणे

योग्य िंाले

असते . पण रार्ायणात साांवगतल्याप्रर्ाणे

वनष्ठूरपणे

त्याग करणे

आयुसांस्कृतीच्या ववरुि आहे . यावरून रार् हा आयावतातील राजा नसावा असा सांशय येतो येथील असता
तर त्याने स्र्ृतीला प्रर्ाण र्ानून सीतेसांबध
ां ाने अन्याय केलाच नसता. तो इवजप्तचा राजा होता असे र्ल्लादो
व्यांकटरत्नम् म्हणतात ते खरे असावे असे या सीतात्यागावरून वदसू लागते.
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punishment was a thousand lashes to the man and loss of nose to the woman.

व्यवभचारी पुरुर्षास एक हजार फटके व व्यवभचावरणीस नाक कापणे ही वशक्षा पुराण इवजप्त दे शात

असे. तेथील ववहवाटीप्रर्ाणे सीतेला हद्दपारीची सौम्य वशक्षा वदली असावी असे अनु र्ान होते.

सीतात्यागाच्या कार्ी रार्ाने जे र्नोदौबुल्य दाखववले आहे त्याचाही ववचार करणे जरूर आहे .

राजा ही र्ोठी ववभूती आहे . सवु दे वर्य तो आहे . त्याचे र्ुख्य कार् न्याय दे णे हे आहे . राजा कालस्य
कारणम् असे र्हाभारत साांगते पण रार्ायणात राजा अगदी दु बुल दाखववला आहे . सीता वनदोर्ष आहे ही
त्याची खात्री आहे . लक्ष्र्णही तसेच जाणतो. पण रार् आपल्या भावाचा सल्ला घेत नाही. तो घेण्याचा काही

उपयोग नाही असा त्याचा भाव वदसतो. तीन भावाांनीही त्यास काही हरकत घेतली नाही. यावरून रार् व
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त्याचे तीन भाऊ कोणत्या तरी श्रेष्ठ शक्तीने र्ूढ िंाले असावेत. आर्च्या आयाच्या स्र्ृवतशास्त्राांप्रर्ाणे राजा
असहाय नाही. त्याच्याकडे सवु न्याय दे ण्याचे अवधकार असतात. धर्ुशास्त्राप्रर्ाणे त्याने न्याय वदला पावहजे

हे खरे , पण न्याय–अन्याय पाहण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे . हा चालू सीतात्याग प्रकरणी रार् फक्त
लोकापवादाला भीत आहे . न्याय–अन्याय तो पाहत नाही. सीता वनरपराध ही खात्री असताही केवळ

लोकानु रांजनाकवरता तो पाप करीत आहे . यावरून रार् हा आयुवश
ां ीय व र्न्वावदधर्ुशास्त्र आचरणारा वदसत
नाही. हा कार्ी आपणास इवजप्तच्या प्राचीन चाली रीतींपासून काही र्दत होते काय हे पाहणे योग्य होईल:

Social Life in Ancient Egypt by W. M. Flinders Petrie, page 37. ‘The powers of the king

were strictly limited. He could not do any public business, condemn or punish any man to
gratify his own humour or revenge, or for any other unjust cause; but was found to do

according as the laws had ordered in every particular case… In the VIth dynasty a queen was
tried by a judge, who wrote the report with another judge, the king taking no part, and not
appearing to act in the case. He may probably have given judgement finally, in this case as in

other serious cases, but the examination and condemnation of criminals was entirely a matter
of legal procedure.’

The theory of a divine kingship was thus greatly limited.
इवजप्तच्या राजाचे अवधकार पूणुपणे र्यावदत होते. कोणताही जानपद व्यवहार करणे. आपल्या

लहरीखातर झकवा सूड उगववण्यासाठी झकवा अन्यायाने कोणा इसर्ाला वशक्षा करणे त्याला शक्य नव्हते .
प्रत्येक कार्ी कायदा काय आहे हे पाहू न त्याप्रर्ाणे हु कूर् दे णे त्याला भाग होते ... सहाव्या वांशातील एका
राणीची चौकशी एका न्यायाधीशापुढे िंाली होती व त्याचा वनकाल त्याने दु सऱ्या एका न्यायाधीशाच्या

र्दतीने वलवहला. या चौकशीत राजाने कोणताही भाग घेतला नाही व या कार्ी काहीच केले नाही. इतर

कोणत्याही र्हत्त्वाच्या खटल्याप्रर्ाणे या कार्ीही अखेरचा हु कूर् त्यालाच द्यावा लागला असेल. पण
आरोपीची चौकशी करणे व वनकाल दे णे ही कार्े कायद्यात साांवगतल्या पितीनेच िंाली पावहजेत.

स्र्ृतीत आज्ञा वदली असेल त्याप्रर्ाण प्रजेला न्याय दे णे हे आयु राजाचे कार् ही जवाबदारी त्यावर.

कायद्याांत साांवगतल्याप्रर्ाणे न्यायाधीशाांनी वनकाल द्यावा. अन्याय िंाला तरी राजाने वतकडे पाहावयाचे

नाही अशी पिती इवजप्शन राजाांची. सीतेला राज्यातून हाकून दे ण्याच्या कार्ी रार्ाने आयुराजासारखे
वतुन केले नाही. इवजप्शन राजाच्या पितीने वतुन केले आहे . यावरूनही रार् इवजप्तचा राजा असावा असे
वदसते.

रार्राज्याववर्षयी लोकाांच्या सर्जुतीला रार्ायणाचा फारसा आधार नाही असे वदसून येईल.
उत्तरकाांडाच्या ५३ व्या सगात प्रजेची गाऱ्हाणी राजाने ऐकली पावहजेत अशाववर्षयी ४,५,६ श्लोक

आहे त. याांत रार् म्हणतो, ‘हे ववनयसांपन्न लक्ष्र्णा, नागवरकजनाांची काये र्ी करीत नसल्याला आज चार

वदवस िंाले . परांतु त्याची र्ाझ्या र्नाला फार रुखरुख लागून रावहली आहे (४). हे पुरुर्षश्रेष्ठा, अर्ात्य,
पुरोवहत व र्ांत्री याांना वनर्ांत्रण करा आवण कार्काज असले ल्या पुरुर्षाांना व वस्त्रयाांना बोलवा (५). जो राजा
प्रजेचे कार् प्रत्यही पाहात नाही तो वायुसांचार रवहत घोर नरकार्ध्ये पडतो याांत सांशय नाही (६). सातव्या
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श्लोकापासून नृग राजाची कथा रार् हा लक्ष्र्णास साांगत आहे . यावरून ही कथा घालताना कवीने कथेची

प्रस्तावना म्हणून रार्ाच्या तोंडी हे श्लोक घातले असावेत. वास्तववक पाहता राज्यकारभाराचे सवु कार्
युवराज भरत याजकडे सोपववले होते व रार्ाकडे धर्ुकृत्ये रावहली होती. असा हा श्रर्ववभाग उभयताांर्ध्ये
िंाले ला असावा.

नृगराजाची व तदनु र्षांगाने इतर कथा साांगण्यात ६ सगु खचु पडले आहे त व या कथेचा उपसांहार

५९ व्या सगात केला आहे . ‘हे सवु र्ी तुला कथन केले . आता नृगराजाप्रर्ाणे आपणाला दोर्ष लागू नये
एतदथु सवु कायाथी जनाांची आपण भेट घेऊ.’ हे रार् बोलत असताच उजाडले (श्लोक २३).

सेवकांिा तुटवडा का ?
लक्ष्र्ण हा वदवस र्ध्यावर आल्यावेळी अयोध्येत पोचला व तो ताबडतोब रार्ाकडे गेला असे ५२

व्या सगाच्या आरांभास साांवगतले आहे . लक्ष्र्णाचे सर्ाधान केल्यावर रार्ाने नृगराजाची व इतर कथा

साांवगतल्या व कथा सांपल्याबरोबर उजाडले . एकांदरीत ही रार्लक्ष्र्णाची बैठक सहा प्रहर चालली होती.
रात्री वनद्रा कोणीच घेतली नाही.

धर्ुकृत्ये करून रार् कचेरीत लोकाांच्या तक्रारी ऐकण्यास बसला व लक्ष्र्णास म्हणाला, ‘हे

र्हापराक्रर्ी, हे सुवर्त्रेचा आनांद वाढवणाऱ्या लक्ष्र्णा, तू बाहे र जा आवण कायाथी लोकाांशी बोलण्याचा

उपक्रर् कर.’ लक्ष्र्ण दरवाजावर गेला. अजुदाराांस पुकारले . पण ‘आज र्ािंे कार् आहे ’ म्हणून कोणीही
तेथे लक्ष्र्णाला कळववलें नाही. येथे अशी शांका येते, की अजुदाराला पुकारण्यास रार्ाजवळ कोणीच नव्हते

म्हणून त्याने आपल्या सावत्र भावाला ते कार् साांगावे ? रार्राज्यात सवु गोष्टींची ववपुलता असून

सेवकाांचाच तुटवडा पडावा हे आश्चयं आहे . सीतेला पोचववण्यास लक्ष्र्ण गेला. सारथी सुर्ांत्र हा र्ांत्री.
र्हाराणी सीतेला वाटे त एक रात्र काढावयाची होती. वतच्याबरोबर एखादी दासीही नाही. बरे , घोड्याांची
नोकरी करावयास व त्याांस चांदीवैरण दे ण्यास एखादा र्ोतद्दारही बरोबर नाही. ते कार् प्रधान र्ांडळातील
एकाने तरी करावे झकवा राजपुत्र लक्ष्र्णाने करावे. येथेही रार्ाच्या राजवाड्यात अजुदाराांस बोलावण्याचे
कार् लक्ष्र्णास करावे लागत आहे ही हकीगत प्रवक्षप्त सगु ११ तील आहे .

अजुदार नसण्याचे कारण वदले आहे ते असे, : ‘रार् राज्य करीत असताना र्ानवसक व शारीवरक

दु ुःखाांचा अभाव असून पृर्थ्वी सवु और्षधींनी सांपन्न व पक्व धान्याांनी युक्त होती (८). बाल, तरुण अथवा
र्ध्यर् वयाांतील असा कोणीही र्रत नव्हता. सवु काही कारभार धर्ाने चालला होता; आवण कसल्याच
प्रकारचा उपद्रव नव्हता. यार्ुळे रार्ाचे कारकीदीत कोणी अजुदारच दृष्टोत्पत्तीस येत नसे.’

कुत्र्यािे प्रदीघु प्रविन
लक्ष्र्णाने हात जोडू न रार्ाला तसे साांवगतले . रार् प्रसन्न िंाला आवण त्याला म्हणाला, ‘तू पुनरवप

जा आवण अजुदाराांची चौकशी कर.’ पुन्हा पाठवून लक्ष्र्णावर बेभरांवसा करण्याचे काही कारण नव्हते.
वशवाय रार् म्हणतो, ‘उत्तर् प्रकारे राजनीवत चालववल्यार्ुळे कोठे ही अधर्ु होत नाही; आवण राजभीतीर्ुळे

सवु परस्पराांचे रक्षण करीत आहे त (१२). तूही लक्षपूवुक प्रजेचे रक्षण कर. र्ग लक्ष्र्ण गेला व त्यास एक
कुत्रा आढळला. रार्ाचा हु कूर् िंाल्यावर कुत्रा राजसभेत आला.
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या प्रसांगी कुत्र्याने राजधर्ावर एक प्रवचन िंोडले आहे . हा पुढील सगु प्रवक्षप्त म्हणून प्रवसि आहे

व त्यावर वतलक नार्क टीकाही नाही. असे हे तीन सगु आहे त. रार्ाच्या राज्यव्यवस्थेववर्षयी ववचार
करताना याांना नजरे आड करणे बरे िंाले नसते .

६१ व्या सगाच्या प्रारांभास वसांत ऋतूतील रात्र प्राप्त िंाली असे साांवगतले आहे . म्हणजे रार् व

लक्ष्र्णाचा सांवाद दु पारपासून सांध्याकाळपयंत चालला होता व तेच सांभवनीय आहे . पण ५९ व्या सगाच्या
शेवटी उजाडले असे आहे . हा र्ोठा ववसांवाद आहे .

६१ व्या सगात ऋर्षींनी लवणासुराच्या जुलर्ाववरुि तक्रार केली आहे . त्याच्या पावरपत्याचे कार्

शत्रुघ्नाकडे दे ण्यात आले .

७३ व्या सगात शांबुकाची कथा आली आहे .
दे शातील एक वृि वद्वज आपला र्े लेला र्ुलगा घेऊन राजाच्या द्वाराशी आला. त्याने बहु त शोक

केला. ‘कधी अनृत भार्षण केल्याचे, कधी झहसा केल्याचे अथवा कोणत्याही प्राण्याला र्ी कधी दु ुःख वदल्याचे

स्र्रत नाही. तेव्हा कोणाच्या बरे पातकार्ुळे हा र्ािंा पुत्र अगदी बाल असताच वपतृकायु केल्यावशवाय
आज यर्सदनी गेला आहे ?’ पुढे तो म्हणतो, ‘ज्या अथी रार्ाच्या दे शात राहणाऱ्या बालकाांना र्ृत्यू येत आहे

त्या अथी रार्ाच्याच हातून काही तरी र्ोठे पातक घडले आहे यात सांशय नाही (१०). कारण इतर
राजाांच्या दे शाांत राहणाऱ्या बालकाांना र्ृत्यूचे भय नाही. तस्र्ात् हे राजा, र्ृत्यू पावले ल्या या बालकाला तू

वजवांत कर’ (११). त्या ब्राह्मणाने रार्ाला अनेक दू र्षणे वदली आहे त. रार्ाने सभा भरववली (सगु ७४).
ववसष्ठासह आठ ब्राह्मण येऊन त्याांनी रार्ाला आशीवाद वदले . र्ांत्री व पौरजन येऊन तेही बसले . हा वद्वज

धरणे घेऊन बसला आहे वगैरे सवु काही रार्ाने वनवेदन केले . तेव्हा नारदाने भार्षण केले . तो म्हणाला,

‘पूवी कृतयुगार्ध्ये ब्राह्मणच तपस्वी होते ; त्या वेळी कसाही प्रसांग आला तरी ब्राह्मणेतर तपस्वी नसे (१०).
तदनांतर त्रेतायुग प्राप्त िंाले व त्या युगार्ध्ये र्ानव काहीसे दे हावभर्ानी िंाले . पूवुसांवचत तपाने युक्त असे

क्षवत्रय या युगात उत्पन्न िंाले . या त्रेंतायुगात ब्राह्मण व क्षवत्रय तप करीत व वैश्य, शूद्र त्याांची सेवा करीत.

पुढे द्वापारयुगात वैश्यही तप करू लागले . कवलयुगात शूद्रही तपश्चया करतील. पण रार्राज्यात एक शूद्र
तप करीत आहे त्याचा नाश कर.

णवद्याप्रसार रामराज्यात नको
रार्ाने पुष्पक ववर्ानात बसून त्याचा शोध केला. प्रथर् पवश्चर्, नांतर उत्तर व पूवु वदशाांना

शोधल्यावर दवक्षण वदशेस शैव पवुताच्या उत्तरे स र्ोठे सरोवर लागते. त्याच्या तीरी अधोर्ुख होऊन
लोंबकळत असले ला एक तपस्वी आढळला. रार्ाने त्याला धन्यवाद वदला व तू कोणत्या योनीर्ध्ये उत्पन्न
िंाला आहे स व तुिंा उद्देश काय वगैरे ववचारले . त्याने उत्तर वदले – ‘र्ी शूद्र योनीत जन्र्लो व दे वलोक

सांपादन करण्याच्या इच्छे ने र्ी तप करीत आहे .’ हे बोलताच रार्ाने खड्गाने त्याचे वशर तोडले . यावरून
वणुव्यवस्था जन्र्ावर येऊन बसली व गुणकर्ांची र्हती रावहली नाही, त्या काळी ही शांबुकाची कथा
वलवहली गेली असे अनु र्ान होते.
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तपासारखे चाांगले कृत्य शु ि भावाने दे खील शूद्राने करता कार्ा नये; त्यायोगाने ब्राह्मणाांची र्ुले

र्रतात अशा सर्ज रार्ाचा िंाले ला होता व तो वभक्षुकी वृतीने भारले ला असल्याने त्याला स्वतुःची

ववचारशक्ती रावहले ली नव्हती. जवळचे ब्राह्मण सल्लागार जसे सर्जावतील त्याप्रर्ाणे करावे एवढे च
रार्ाचे कार् व म्हणूनच रार्राज्याची भरभक्कर् स्तुती झहदु स्थानातील जे जे प्राचीन झकवा अवाचीन राजे

िंाले त्याांपैकी जे ब्राह्मणाांस नर्ून रावहले व त्याांच्या आज्ञा ज्याांनी पाळल्या त्याांची वाखाणणी पूवी िंाली व

अजून होत आहे . जे स्वतुःच्या बुिीने वागले व वागतात त्याांची झनदाच ऐकू येते. तप म्हणजे ज्ञान या
ज्ञानाचा प्रसार ब्राह्मणेतराांत न व्हावा, अशी र्ुख्य खटपट आहे व हे च रार्राज्याचे लक्षण आहे .

सवु र्ाणसाांना ववद्येचे दार खुले पावहजे, पण रार्राज्यास हे वावडे आहे . स्वाथी लोक रार्राज्याचे

गोडवे का गातात, हे यावरून उघड होत आहे .
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१९ सीता िणरत्र
सीता ही जनक राजाची पाळले ली र्ुलगी जनक ववश्वावर्त्रास वतची हकीगत साांगतो, ती अशी :
अथ मे कृषतः क्षे त्रं लांिलादु स्त्थता ततः ।
क्षे त्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेणत णवश्रुता ॥ १३ ॥
भूतलादु स्त्थता सा तु व्यवधुत ममात्मजा ।

बालकाांड, सगु ६६.

वीयुशुल्केणत मे कन्या स्थाणपते यमयोणनजा’ ॥ १४ ॥
‘र्ी जर्ीन नाांगरीत असता नाांगरातून एक कन्या प्राप्त िंाली व ती नाांगरापासून वनघाली म्हणून

सीता या नावाने प्रवसि िंाली (१३) भूतलातून वनघाले ली र्ािंी कन्या वाढू लागली. तेव्हा वीयुशुल्का (हे

त्र्यांबक चाप सज्ज करण्याला सर्थु असे ज्याचे वीयु असेल त्यालाच ही द्यावयाची असे.) म्हणून र्ी ही
अयोवनसांभव कन्या रक्षण केली (१४). पुढे भूतलापासून उत्पन्न िंाले ली र्ािंी कन्या र्ोठी होऊ लागली

असता हे र्ुवनश्रेष्ठ, राजाांनी येऊन वतला र्ागणी घातली (१५). परांतु नु सती र्ागणी घालणाऱ्या त्या सवु
राजाांपैकी र्ी एकालाही आपली वीयुशुल्का कन्या वदली नाही (१६). तदनांतर हे र्ुवनश्रेष्ठ, सवु राजे

आपआपल्या सार्र्थ्याचा अदर्ास पाहण्याकवरता एकत्र जर्ून वर्वथले स आले (१७). तेव्हा त्याांच्यासर्ोर
त्र्यांबक चाप ठे वले असता ते उचलण्यास झकवा तोलण्यास ते सर्थु िंाले नाहीत’ (१८). जनकाने र्ुलगी
दे ण्याचे नाकारल्यावर त्या राजाांनी र्ोठ्या रागाने वर्वथला नगरीस वेवढले व फार पीडा केली. ‘एक वर्षु वेढा

पडल्यावर सवु साधने सांपून गेल्यावर र्ी दु ुःवखत िंालो. र्ी तपश्चयेने दे वगणाांना प्रसन्न केल्यावर त्याांनी

चतुरांग सैन्य वदले . त्याांच्या हल्ल्यापुढे ते अल्पवीयु पापी राजे अर्ात्याांसह पळू न गेले. रार्ाने धनू सज्ज
केल्यास र्ी त्याला सीता दे ईन.’ (२६).

सगु ३१ श्लोक ९ यात या धनु ष्याचे सार्र्थ्यु साांवगतले आहे .
नास्य दे वा न िंधवा नासुरा न ि राक्षसाः ।
कतुुमारोपिं शक्तताः न कथंिन मानु षाः ॥
दे व, गांधवु, दै त्य व राक्षस याांपैकी कोणीही त्या धनु ष्याला प्रत्यांचा चढववण्यास सर्थु नाहीत. र्ग

र्ानव तर सवु प्रकारे नाहीतच नाहीत (९). र्ग असल्या धनु ष्याला प्रत्यचा लावण्याचा पण घालणे म्हणजे

अशक्य पण लावणे हे जनकास सर्जावयास पावहजे. याचा अथु आपली र्ुलगी कोणासच द्यावयाची नाही;
कुांवार ठे वावयाची असा त्याचा हे तू होता काय, अशी शांका येते. रार्ाच्या शरीरशक्तीचे वणुन करण्याच्या
हे तूने कवीने जनकाच्या पदरी र्ूखुपणा बाांधला आहे .

पाच हजार वधप्पाड व उां च पुरुर्षाांनी कशा तरी ती आठ चाकी धनु ष्याची पेटी ओढू न आणली. ती

लोखडी होती. पेटीतच धनु ष्याची पूजा होत असे. यावरून ती पेटी उघड्या र्ैदानात नसून वाड्याच्या एका

भागात असावी. जनक, ववश्वावर्त्र, रार्, लक्ष्र्ण व इतर राजवाड्यातच बसले होते. तेथे पेटी आणली. या
पाच हजाराांना पेटी ओढण्याच्या कार्ी जागा कशी वर्ळाली याची कल्पना होत नाही. हे वणुन वनव्वळ खोटे
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व बनावट आहे असे वरवर ववचार करणाऱ्यासही पटे ल. रार्ाने ते धनू सहज उचलले , सज्ज केले व ओढले ,
तेव्हा ते र्ोडले . राजाने सीता रार्ास दे ण्याचे ठरववले व दशरथास आणण्यास रथातून र्ांत्री पाठववले .

वाटे त तीन रात्री काढू न चौथे वदवशी दू त अयोध्येस पोहोचले . त्याांनी दशरथ राजास जनकाचा

सांदेश साांगून वर्वथले स जाण्याववर्षयी ववनांती केली. राजा आपल्या ज्येष्ठ पुत्राच्या वववाहास दु सऱ्याच वदवशी
वनघाला; जणू काय एखाद्या अरण्यात राहणाऱ्या ऋर्षीसारखा कर्ांडलू व कृष्णावजन घेऊन त्यास जायचे
आहे ! एवढ्या र्ोठ्या राजाच्या घरचे लग्न; ह्यात अगोदर वाटाघाट र्ुळीच नव्हती. अकस्र्ात बोलावणे
आले लां . पण दु सऱ्याच वदवशी दशरथ वनघाला. इतक्या घाईचे कारण वदसत नाही.

रार्–लक्ष्र्णाला आपल्या र्ुली दे ण्याचा वनश्चय जनकाने केल्यावर दशरथाकडे दू त पाठववले .

त्याांच्याबरोबर दशरथ आला. यात सात वदवस वनघून गेले. दशरथाचे स्वागत िंाले . यानांतर जनकास
आपल्या भावाची आठवण होते हे आश्चयु आहे .

या प्रसांगी ववसष्ठाांनी दशरथाची वांशावळ साांवगतली आहे . अव्यक्त, ब्रह्मा, र्रीची, कश्यप,

वववस्वान् व र्नु –प्रजापती असे क्रर्ाने एकर्े काांपासून िंाले . र्नूचा पुत्र इक्ष्वाकू. इक्ष्वाकुश्च र्नोुः सुतुः ।

तवर्क्ष्वाकुर्योध्यायाां राजानां वववि पूवुकम्॥ (बा. काां. सगु ७०–२१). तोच इक्ष्वाकू अयोध्येतील पवहला
राजा होय. यावरून र्नू हा अयोध्येचा राजा नव्हता असे होते पण युिकाांड सगु १२८ यात
ब्रह्मिा णनर्वमतं पू वं णकरीट रत्नशोणभतम् ।
अणभणसक्ततः पुरा येन मनु स्तं दीप्तते जसम् ॥
असे आहे यावरून र्नूलाच र्ुकुट घातला होता. म्हणजे तो पवहला राजा म्हणावा लागेल. अशा प्रकारचे

गैरर्े ळ जागोजाग आढळतात. जनकाची वांशावळ शबल ब्रह्मापयंत सापडली नाही. त्याने वनर्ी राजापासून
वांश साांगण्यास आरांभ केला. जनक व दशरथ याांच्या वांशावळी इतर पुराणाांतून आहे त. पण त्याांना व
रार्ायणातील वांशावळींना र्े ळ पडणे कठीण आहे .

सीता व वशवधनू ह्या दोन जनकावर आपत्तीसारख्याच होत्या असे वदसते. साांकाश्याचा राजा

सुधन्वा हा वर्वथला नगरीला वेढण्यास आला. ‘अत्युत्कृष्ट त्र्यांबक चाप व कर्लनयना सीता ही र्ला द्यावी’

म्हणून त्याने जनकाला वनरोप पाठववला. (बा. काां. सगु ७१, श्लो. १५, १६,१७) ती न वदल्यार्ुळे युि
िंाले . त्यात सुधन्वा र्ारला गेला. जनकाने आपला भाऊ कुशध्वज यास त्याचे साांकाश्य नगरीने राज्य वदले

(श्लोक १९). कुशध्वजाला राज्यावर बसवून वकती वर्षे िंाली होती हे साांवगतले ले आढळत नाही. पण
बराच वर्षे िंाली असावीत असे वाटते. म्हणजे सीता वयात येऊन बरीच वर्षे लोटली होती.’
लग्नाच्या सर्ारांभात सीतेचे वणुन फक्त ‘सवाभरणभूवर्षताम्’ असे केले आहे .

णववाहप्रसंिी सीता व राम यांिी वये
ववश्वावर्त्राबरोबर रार् गेला तेव्हा त्याचे वय साडे पांधरा वर्षाचे होते. ऊनर्षोडश असे साांवगतले आहे .

सोळाला कर्ी. म्हणजे वववाहाच्या वेळी त्याला सोळा वर्षे पुरी िंाली नसावीत असे वदसते . या वणुनात
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सीता केवढी होती ते साांवगतले नाही. पण अरण्यकाांड सगु ४७, श्लोक १० र्ध्ये सीता रावणास आपली
हकीगत साांगतात. म्हणते –

‘मम भता महातेजा वयसा पंिकवशकः अष्ादशणह वषाणि मम जन्मणन िण्यते ’ ॥
रार्ाला वनात जावे लागले त्या वेळी लग्नाला १२ वर्षे होऊन गेली होती व तेव्हा रार्ाचे वय २५ वर्षांचे व
र्ािंे १८ वर्षांचे होते. यावरून वववाहाच्या वेळी सीता सहा वर्षाची व रार् तेरा वर्षाचा होता असे वतचे म्हणणे
आहे . वतच्या साांगण्याप्रर्ाणे रार्ाचे वय १३ वर्षांचे; पण इतरत्र ते सोळा वर्षांचे साांवगतले आहे .

साांकाश्य नगरीचा राजा सुधन्वा याने सीतेला र्ागणी घातली त्या वेळी सीता प्रौढ असली पावहजे

सहा वर्षांपेक्षा कर्ी वयाच्या र्ुलीकवरता लढाई करण्यास येणारा सुधन्वा व वर्षुभर वर्वथले स वेढा घालू न

बसणाऱ्या राजास वेड्यात काढावे लागेल. जनक जी हकीगत साांगत आहे त्यावरून सीता यौवनदशेत
आल्याला पुष्कळच वर्षे िंाली पावहजेत कारण सुधन्व्याच्या स्वारीनांतर अनेक राजाांनी एकर्नाने केले ली
स्वारी व घातले ला वेढा या गोष्टी घडल्या आहे त. यावरून सीता सहा वर्षांची होती हे कथन अगदीच

टाकाऊ आहे . बालकाांड सगु ७७ यात दशरथाने चारही सुनाांसह अयोध्येत प्रवेश केल्याची हकीगत आहे .
त्यात

मंिलालापनै होमैः शोणभता क्षौम वाससः ।
दे वतायतनान्याशु सवास्ताः प्रत्यपू जयत् ॥ १२ ॥
अणभवाद्याणभवाद्यांश्च सवाः राजसुतास्तवा ।
रे णमरे मुणदताः सवा: भतुुणभः मुणदता रहः ॥ १३ ॥
आशीवाद प्राप्त िंाले ल्या व गृहप्रवेशनीय होर् िंाल्यार्ुळे कल्याणसांपन्न होऊन क्षोर्वस्त्र पवरधान

केले ल्या सवुही राजकन्याांनी दे वस्थानाांना सत्वर प्रणार् केले (१२). पूज्याांना अवभनांदन करून त्या सवुही

राजकन्या आनांवदत िंाल्या आवण भत्यासहवतुर्ान त्या एकाांतार्ध्ये आनांद पावू लागल्या (१३). यावरून
त्या चाांगल्या वयात आले ल्या कर्ीत कर्ी सोळा वर्षांच्या असाव्यात. सुधन्वा व राजाचे टोळके सीतेच्या

प्राप्तीकवरता लढाईस वनरवनराळ्या प्रसांगी आले होते. या गोष्टी ववचारात घेतल्यास सीतेचे वय पुष्कळच
र्ोठे असावे असे वाटते.

रार्ाच्या वनवासाची हकीगत साांगताना त्या वेळी आपली वये वकती होती हे साांगण्याची सीतेस

आवश्यकताही नव्हती. यावरून अरण्यकाांडातील सगु ४७ यातील वयाचा श्लोक व त्यापुढील वनव्वळ

रार्ाच्या स्तुतीचा श्लोक हे कोणीतरी घुसडू न वदले ले असावेत. हे गाळू न वाचल्यास कथेचा सांदभुही
चाांगला लागतो. पाहा :

इणत ब्रुवािां कैकयी श्वशु रो मे स पार्वथवः ।
अयािताथेरन्वथैनु ि यांिा िकार सा ॥ ९ ॥
कामातुश्च महाराजाः णपता दशरथः स्वयम् ।
कैकेय्याः णप्रयकामाथु तं रामं नाभ्यषेियत् ॥ १२ ॥
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वववाहानांतर वपत्याने वदले ली भाया म्हणून रार्ाला सीता वप्रय िंाली होती य वतच्या अांगच्या गुणाने

आवण वतच्याां वठकाणी असणाऱ्या सौंदयुरूप गुणार्ुळे त्याचे प्रेर् अवधकच वृझिगत होत होते (बा. काां सगु
७७ श्लोक २५). सीतेकडे रार्ाच्या र्नाचा वजतका ओढा असे त्यापेक्षा सीतेच्या र्नाचा रार्ाकडे दु प्पट
ओढा असे आवण दे वताांची बरोबरी करणारी व र्ूर्टतर्ांत लक्ष्र्ीप्रर्ाणे असले ली ती जनककन्या र्ैवथली सीता

रार्ाच्या अांतुःकरणातील अवभप्राय आपल्या अांतुःकरणाने स्पष्टपणे फारच जाणत असे. (परांतु, रार्ाला

वतच्या अांतुःकरणातील अवभप्राय वततका स्पष्ट रीतीने कळत नसे. कारण सीतेला वजतका रार्ाचा ध्यास
असे वततका रार्ास सीतेचा ध्यास नसे.) (२७।२८). कांसातील स्वभावववश्लेर्षण भाऊशास्त्र्याांचे आहे . सीता

अनन्यगवतक होती. रार् तसा नसावा. त्याला दु सऱ्या बायका असाव्यात असा ध्वनी वाल्र्ीकीच्या काव्यात
या वठकाणी वनघत आहे . रार् हा एकपत्नी असता तर सीतेवर त्याची जास्त प्रीती राहती.

पुढे रार्ाला यौवराज्यावभर्षेक करण्याची सवु तयारी िंाली असता कैकेयीने दशरथाला वचनाच्या

कैचीत धरून त्याच्याकडू न रार्ाला बोलावून आवणले . रार् बापापुढे उभा रावहला. दशरथाला काही

बोलवेना. कैकेयीने सवु हकीगत साांगून ‘राजाचे वचन तू पुरे कर’ असे बजाववले . रार् म्हणाला, ‘बापाची
आज्ञा पाळण्यास र्ी तयार आहे . पण भरताला अवभर्षेक करण्याववर्षयी राजाने स्वतुः र्ला साांवगतले नाही हे
एक दु ुःख र्ाझ्या र्नात आहे .’ तो पुढे कैकैयीस म्हणतो :

‘अह णह सीतां राज्यं ि प्रािाणनष्ान्धनाणन ि ।
हृष्ो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रिोणदतः’ ॥
‘कक पुनमुनुजेंद्रेि स्वयं णपत्रा प्रिोणदतः ॥’

अ. काां. स. १९,७

‘फक्त तू जरी र्ला साांवगतले स तरी सीता, राज्य, वप्रय प्राण व सांपत्ती र्ीं आनांदाने भ्रात्या भरताला

दे ईन (७). र्ग बापाने आज्ञावपल्यावर तर करीनच करीन.’ आपली धर्ुपत्नी भरताला दे ण्याववर्षयीचा
रार्ाचा उद्गार ववचार करण्यासारखा आहे . तेथे राज्य, वप्रय प्राण व सांपत्ती याांचा वनदे श करण्याअगोदर
सीतेचे उदक भरताच्या हातावर सोडण्यास रार् तयार आहे . या प्रकारचा उल्लेख हाच एक रार्ायणात आहे

असे नाही. दु सरे अनेक असे उल्लेख प्रसांगाने आले आहे त. त्या काळची एक सार्ावजक चाल–सवुर्ान्य

चाल–या वठकाणी सूवचत होते. रार्ाने सीता भरताला वदल्यास वतचा उपभोग त्याने घेणे क्रर्प्राप्तच आहे व
तसे करणे कोणाच्याही दृष्टीने गैर नाही, असेही यावरून होत आहे . इतकेच नव्हे तर त्या काळच्या
सर्जुतीप्रर्ाणे भावाची बायको पत्नीकल्प र्ानली जात होती.
दशरथाला काहीच बोलवेना. तेव्हा रार् म्हणाला,
‘अनु क्ततोप्यत्रभवता भवत्या विनादहम् ।
वने वस्याणम णवजने वषािीह ितुदुश’ ॥ १९, २३ ॥
‘येथे असले ल्या थोर वपत्याने जरी साांवगतले नाही तरी तुझ्या साांगण्यावरून वनजुन वनार्ध्ये चौदा

वर्षांपयंत वास्तव्य करीन.’ पुढे तो म्हणाला, ‘र्ातेचा वनरोप घेऊन सीतेची सर्जूत घालीपयंत तू धीर धर.
नांतर आजच्या आज भव्य दां डकारण्यात चालता होईन.’
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रार् वनवासाला वनघाला ही बातर्ी राणीवशात कळू न र्ोठा हाहाकार िंाल्याचे वणुन वाल्र्ीकीने

केले आहे . ही बातर्ी ३४७ राण्याांना कळली, पण कौसल्येला कळली नाही, असे वाल्र्ीकी ठासून साांगतो

हे च आश्चयु! सगु २० र्ध्ये पवहल्या ६ श्लोकात राजपत्न्याांच्या ववलापाचे वणुन आहे व त्याच सगाच्या २४ व्या
श्लोकात कौसल्या रार्ास म्हणते :

‘सत्यप्रणतझं णपतरं राजानं पश्य राघव ।
अद्यैव त्वां स धमात्मा यौवराज्येणभषेक्ष्यणत’ ॥ २४ ॥
‘हे राघवा, तुिंा वपता भूपती कसा सत्यवचनी आहे तो पाहा! तो धर्ात्र्ा आजच तुला यौवराज्याचा

अवभर्षेक करील.’ आता तू येथेच भोजन करून राजदशुनाला जा, असेही ती म्हणाली. गेल्या सबांध रात्रीत

कैकेयीच्या र्हालात काय काय खलबते िंाली याची या पट्टराणीला व ज्येष्ठ पुत्राच्या आईला दादही नाही.
यावरून वतला कडक कैदे त ठे वले होते काय, असा सांशय येतो. रार्ालादे खील वतच्या अज्ञानाचे आश्चयु

वाटले . तो म्हणतो, ‘हे दे वी, खरोखरीच तुला काही र्ाहीतच नाही काय? हे एक र्ोठे भय तू,
ववदे हराजकन्या आवण लक्ष्र्ण याांच्या दु ुःखाकवरता उपक्स्थत िंाले आहे . र्ी दां डकारण्यात जाणार.
र्हाराज भरताला यौवराज्य दे त असून र्ला गवरबाला दां डकारण्यात हाकून लावीत आहे त!’ (२७).

कौसल्येला काहीच बातर्ी लागली नव्हती. यावरून ती कडक कैदे त असावी असे जे अनु र्ान केले

त्यास पुढील हकीगतीने बळकटी येत आहे .

श्लोक १२। १३. (हे पुत्राचे शबद ऐकून) कुऱ्हाडीने तोडले ली सालवृक्षाची फाांदी जशी वनार्ध्ये

पडते तशी स्वगातून च्युत िंाले ल्या दे वतेप्रर्ाणे ती राजपत्नी कौसल्या एकाएकी भूर्ीवर पडली. रार्ाने
वतला उठववले .

उपावृत्योस्त्थतां दीनां वडवाणमव वाणहताम् ।
पांसुिुंणठतसवांिी णवममशु ि पाणिना ॥ ३४ ॥
पूवी भार वाहू न थकवा आल्यावर त्याचा पवरहार करण्याकवरता भुर्ीवर लोळू न उठले ल्या

घोडीप्रर्ाणे सवांग धळीने भरले ल्या त्या दीन र्ातेला त्याने हाताने स्पशु केला. पट्टराणीला ज्या वठकाणी

ठे वले होते. ते थे वकती धुरळा होता, पाहा. वतचे सवांग धुळीने भरले होते. रार्ाने हाताने धूळ िंाडली त्या
कार्ाला त्याला एखादा रुर्ाल झकवा अांगावरील उपरणेही वर्ळाले नाही. िंाडलोट करून जागा स्वच्छ
ठे वण्यास वतच्याकडे र्ाणसेही नसावीत म्हणून तर इतकी धूळ तेथे साचली. गरीब वबचारी कौसल्या!

राजवाड्यात इतकी धूळ साचली होती ही कल्पना खरी वाटत नाही. पण धुरळयात लोळू न उठू न

अांग िंाडणाऱ्या घोडीची उपर्ा कवीस सुचल्यावर ती काव्यात घालण्याचा र्ोह त्यास आवरला नसावा व
म्हणून असले नादान वणुन त्याने केले आहे .

कौसल्येचा वनरोप घेऊन रार् आपल्या राहण्याच्या जागी सीतेकडे गेला. अयोध्येच्या दरबारात

कोणास कोणी कसलीही बातर्ी द्यावयाची नाही असाच दां डक वदसतो कैकेयीच्या र्हालात काय
राजकारण चालले आहे याची वाता कौसल्येस नाही, रार्ास नाही, र्ग सीतेस कोठू न असणार? राजाने
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रार्ास बोलावून आणले व कैकेयीने त्याला चौदा वर्षे वनवासाला धाडले तरी त्याची दाद कौसल्येस नाही
व सीतेसही नाही, रार् वतला भेटेपयंत.

वैदेही िाणप तत्सवु न शु श्राव तपस्स्वनी ।
तदे व हृणद तस्याश्च यौवराज्याणभषेिनम् ॥ –सिु २६। ३ ॥
इकडे वबचाऱ्या सीतेने यातले काहीच ऐकले नव्हते आवण रार्ाला यौवराज्याचा अवभर्षेक होणार

हे च वतच्या र्नात घोळत होते. वतचे वणुन करताना र्ात्र वाल्र्ीकी वतला ‘अवभज्ञा राजधर्ाणाम्’ असे

वशफारसपत्र दे तात. पण कोठे काय चालले आहे याची बातर्ी काढणे हा राजधर्ापैकी एक र्हत्त्वाचा धर्ु

आहे , त्याकडे वतचे दु लुक्ष िंाले आहे . या वठकाणी रार्ाचे र्ुख शोकाने वनस्तेज िंाले ले पाहू नही सीतेला या

क्स्थतीचा अांदाज आला नाही, इतकी ती भाबडी दाखववली आहे . ती ववचारते , ‘हे प्रभो, या प्रसांगी हे काय?

हे रघु वश
ां ज, आज चाांगला गुरुपुष्पयोग आहे आवण या योगावर आपणाला राज्यावभर्षेक होणार असे ववद्वान

ब्राह्मण साांगत आहे त. तेव्हा आपणाला वखन्न होण्याचे कारण काय? शेकडो शलाकाांनी युक्त असले ल्या व
उदकाच्या फेसासारख्या शु भ्र छत्राने आपले र्नोहर र्ुख िंाकून गेलेले आज कोठे वदसत नाही. चांद्र आवण
हां स याप्रर्ाणे वदसणाऱ्या झविंोण्याांचा वारा आज आपल्या कर्लासारख्या र्ुखावर घातला जात नाही. हे

पुरुर्षश्रेष्ठ, बोलके भाट, वांशस्तावक व स्तुवतपाठक हे ही आनांवदत होऊन र्ांगल शबदाांनी आपली स्तुती

करीत असल्याचे आज दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. वेदपारांगत ब्राह्मण राज्यावभर्षेक िंाले ल्या आपल्या र्स्तकी

र्ध व दही यथाववधी घालीत नाहीत आवण सवु र्ांवत्रर्ांडळ, र्ुख्य र्ुख्य सभानायक व नगरवासी आवण

दे शातील लोक आपल्या र्ागोर्ाग जाण्याची इच्छा करीत नाहीत!’ इत्यादी सीतेचा ववलाप वाल्र्ीकी
वर्टणतात. या वठकाणी सीता फारच भाबडी, बावळट व भोळी दाखववली आहे . आदल्या रात्रीपासून वतला व
रार्ाला सर्ांत्रक उपवास करववला होता. पाहा :

इत्युक्तत्वा स तदा रामं उपवासं यतव्रतः ।
मंत्रवत्कारयामास वैदेह्याः सणहतं शु णिः ॥ ५, २१.
अवभर्षेक उभयताांस व्हावयाचा असे असल्यास आपणास राजवाड्यात का नेले नाही ही शांका वतला

येण्यास पावहजे होती. पण ती जे प्रश्न रार्ास करीत आहे त्यावरून ती फार भोळी व भाबडी वदसत आहे .

नांतर रार्ाने सीतेला कैकेयीच्या वराची हकीगत साांवगतली.‘वनजुन र्नात जाण्यास वसि िंाले ला

र्ी तुला भेटण्याकवरता आलो आहे .’

यापुढे सीतेने भरताजवळ कसे वागावे याववर्षयी रार्ाची वशकवण ववचार करण्यासारखी आहे .

र्ािंी आई आहे वतच्या आज्ञेत वागून चौदा वर्षे काढ, असे साांगणे स्वाभाववक होते व कोणीही तशी अपेक्षा
करील. झकवा आपला बाप जनक याच्याकडे र्ाहे री रहा, असे साांगणेही योग्य होते. पण रार् हा अवतारी
थोर पुरुर्ष. त्याचा उपदे श काही औरच होता. तो म्हणतो :

‘भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदािन ।
ऋणद्धयुक्तता णह पुरुषा व सहंते परस्तवम् ॥
तस्मान्न ते िुिाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम ॥
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अहं ते नानु वक्ततव्यो णवशेषेि कदािन ।
अनु कूलतया शक्तयं समीपे तस्य वर्वततुम् ॥
तस्मै दत्तं नृपणतना यौवराज्यं सनातनम् ।
स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपणतश्च णवशेषतः ।
अयोध्याकाांड सगु २६, श्लो. २४ ते २७.
अथु : ‘भरताजवळ तू र्ािंी कधीही प्रशांसा करीत जाऊ नकोस. वैभवसांपन्न पुरुर्षाांना दु सऱ्याची

स्तुती सहन होत नाही. तस्र्ात् भरतापुढे तू र्ाझ्या गुणाांची प्रशांसा करीत जाऊ नकोस. र्ाझ्यासांबध
ां ाने तू

ववशेर्षसे काही एक बोलत जाऊ नकोस. भरताच्या र्जीप्रर्ाणे वागून त्याच्या सर्ीप राहणे तुला शक्य आहे .
राजाने त्याला यौवराज्य अक्षय वदले आहे ! हे सीते , त्याची व ववशेर्षतुः राजाची कृपा तुला सांपादन केली
पावहजे.’ या वठकाणी याच काांडाच्या १९ व्या सगाच्या ७ व्या श्लोकाची आठवण होते. तेथे भरताला

राज्याबरोबर सीताही दे ण्याची रार्ाची तयारी आहे असे दाखववले आहे . येथे सीतेला रार् भरताजवळ राहू न

त्याची र्जी साांभाळण्यास साांगत आहे . तरुण व सुांदर स्त्रीने राजाजवळ राहू न त्याची र्जी सांपादावयाची
म्हणजे काय करावयाचे हे स्पष्ट सागण्याची जरूर नाही.

याच्यापुढेच रार्ाच्या तोंडी पुढील श्लोक घातले ले आढळतात :
‘हे कल्याणी, हे वनष्पाप सीते, र्ी वनात गेल्यानांतर तू व्रते व उपवास करीत राहत जा (२९).

पहाटे स उठू न दे वाांचे यथाववधी पूजन करीत जा आवण र्ाझ्या वपत्या दशरथाला वांदन करीत जा (३०).
र्ािंी र्ाता कौसल्या वृि िंाली असून दु ुःखाने कृश िंाली आहे तेव्हा धर्ु हीच गोष्ट र्नार्ध्ये आणून तू

वतची र्ानर्ान्यता ठे वणे योग्य आहे (३१ ).’ आपल्या बापाचा व आईचा सन्र्ान ठे वण्याचे साांगण्याची

आवश्यकता रार्ाला का वाटली ध्यानात येत नाही. रार्ाला सीतेची खरी परीक्षाच िंाली नसावी पुढे ३३
व्या श्लोकात ‘प्राणापेक्षाही र्ला वप्रय असे जे भ्राते भरत व शत्रुघ्न त्याांना ववशेर्षतुः तू आपल्या भ्रात्याप्रर्ाणे

अथवा पुत्राप्रर्ाणे सर्जून त्याांच्यावर लक्ष ठे वीत जा’ असे साांगणे हे पूवीच्या साांगण्याला व या ३३ व्या
श्लोकापुढील ३४ व्या श्लोकात साांवगतले आहे त्याला ववसांगत आहे . या श्लोकात रार् सीतेला साांगतो,

‘भरताच्या र्जीबाहे र तू कधीही वागत जाऊ नकोस. कारण तो आपल्या दे शाचा व कुलाचा राजा आहे .’
रावणवध िंाल्यानांतर सीतेला रार्ाने आणववली, तेव्हाही तू र्ला नकोस, तुला पावहजे तर भरताजवळ,

शत्रुघ्नाजवळ लक्ष्र्णाजवळ, सुग्रीवाजवळ झकवा वबभीर्षणाजवळ रहा असे उदार र्नाने साांवगतले आहे .
एकांदरीत रार्ाजवळ सीतेची फारशी प्रवतष्ठा नाही.

रार्ाने कौसल्येचा वनरोप घेतला, तेव्हा सीतेला बरोबर नेण्याचा त्याचा ववचार नव्हता. ती

अयोध्येतच राहणार अशी त्याची खात्री म्हणून वतचा चाांगल्या प्रकारे साांभाळ कर असे त्याने आईला साांगावे
अशी अपेक्षा करणे योग्य आहे . रार् तसे करीत नाही. यार्ुळे कौसल्याही सीतेचे नाव काढीत नाही. र्ागे

बायकोची काय व्यवस्था हे ही ती ववचारीत नाही. यावरून त्या काळच्या आचाराप्रर्ाणे आपल्या नवऱ्याच्या

पश्चात त्याच्यापेक्षा धाकट्या भावाजवळ त्याच नात्याने राहावयाचे ही गोष्ट सवुर्ान्य व वववहत अशी होती;
म्हणून रार् सीतेला साांभाळण्याववर्षयी कौसल्येस काहीच साांगत नाही व तीही काही बोलत नाही. रार् र्ात्र

आपण गेल्यावर भरताजवळ कसे वागावे हे सीतेला वशकवीत आहे . त्या वेळच्या लोकाांच्या सर्जुती व
आचार ही लक्षात घेतली तर रार्ाचे, पूवी कैकेयीजवळचे ‘सीता व राज्य भरताला दे तो’ हे भार्षण, भरताची

र्जी साांभाळू न रहा हा सीते ला उपदे श, युिकाांडातील सीतेचा स्वीकार न करता भरतादींजवळ राहण्याची
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वशफारस, याांची सांगती लागते. आजच्या कल्पनेप्रर्ाणेच रार्ाचे ववचार व आचार होते, अशी ज्याांची
सर्जूत, त्याांना र्ात्र या रार्ाच्या भार्षणातील सांगती लागणे कठीण. अशाांपैकीच कोणा अलीकडच्या
बनावट वाल्र्ीकीने वर वदले ले व्रत उपवास करून राहण्याचे व भरतशत्रुध्नाला भावाप्रर्ाणे व पुत्राप्रर्ाणे

सर्जण्याचे श्लोक रचून र्धोर्ध ठे वन
ू वदले ले वदसतात. कारण त्यातील ववचाराची र्ागच्या पुढच्या
वशकवणीशी सांगती लागत नाही.

रार्ाचा उपदे श सीतेला र्ुळीच पसांत पडला नाही. ती वनात जाण्यास तयार िंाली. हा २७ वा सगु

फार वाचनीय व र्ननीय आहे . रार्ाच्या र्नात वतला नेण्याचे नव्हते; म्हणून २८ या सगात तो वतच्यापुढे
वनवासातील दु ुःखाचे भेसूर वचत्र ठे वीत आहे .

तरीही सीता डगर्गली नाही. वतने आपला आग्रह कायर् ठे वला व शेवटी जीव दे ण्याची धर्की

वदली. ती म्हणाली, ‘र्ला आपण वनात नेले नाही तर र्ी ववर्ष सेवीन, अग्नीत वशरे न झकवा पाण्यात उडी

घेईन. कसेही करून र्ी जीव दे ईन.’ तरीही रार् वतला नेण्याचे कबूल करीना, तेव्हा र्ग वतने रार्ाची झनदा
करण्याचे आरांवभले . ती त्याला भ्याड ठरववते पुरुर्षवेर्षात तू खरोखरी स्त्री आहे स असे बजाववते ती म्हणते ‘हे
रार्ा, पुरुर्षरूप धारण करणारा आवण वस्तुतुः स्त्री असले ला जावई वर्ळववल्याने र्ाझ्या बापाला काय वाटले
असेल?’ (३० । ३).

पुढे ती वचडू न बोलते ,
‘स्वयं तु भायां कौमारीं णिरमध्युणवतां सतीम्।
शैलूष इव मां राम परे भ्यो दातुणमच्छणस’ ॥
सगु३०. ८.
‘तरुण, कुर्ारी, पुष्कळ वदवस सहवासात असले ली आवण सती अशी र्ी आपली भाया असताना, हे

रार्, स्त्रीवर उपजीववका करणाऱ्या (भाडखाऊ) प्रर्ाणे आपण र्ला परपुरुर्षाला दे ण्याची इच्छा करीत

आहात?’ पुढल्या श्लोकात ती म्हणते, ‘ज्याच्या र्जीप्रर्ाणे वाग म्हणून र्ला वशकववता व ज्यार्ुळे आपला

राज्यावभर्षेक बांद पडला त्याची र्जी आपणच साांभाळा व त्याची आज्ञा पाळा.’ इतके िंाल्यावर सीतेला
बरोबर घेणे रार्ाला भाग पडले . सीता आनांदाने वनघाली. या प्रसांगी सीतेने आपले तेज व पवतभक्ती फार
उत्तर् प्रकारे दाखववली आहे . यात ६ व्या श्लोकात सीतेने आपली तुलना साववत्रीबरोबर केली आहे .
द्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तमनु व्रता ।
साणवत्रीणमव मां णवणद्ध त्वमात्मवशवर्वतनीम् ॥
सीतेने वल्कले नेसून रार्ाबरोबर जावे का आपल्या नेहर्ीच्या वस्त्रभूर्षणाांसह जावे याववर्षयी बरीच

चचा िंाली आहे . सीतेने वल्कल नेसून जावे ही कैकेयीची इच्छा. वतने वल्कले आणली, पण सीतेस ती
नेसता येईनात. सीतेने या कार्ी काही हरकत घेतली नाही. पण ववसष्ठ व दशरथ या वेळी कैकेयीच्या
ववरुि गेले व सीतेबरोबर चौदा वर्षांना पुरतील अशी वस्त्रे व दावगने दे ण्यात आले .
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सीता येईल ती आपत्ती सोसण्यास तयार िंाली आहे . न्याय–अन्याय याचा ववचार ती करीत नाही

व त्यासांबध
ां ी प्रश्नही कोणास ववचारीत नाही. पाांडव वनवासास जाणाच्या वेळी द्रौपदीने आपले तेज

दाखववले व कायद्याचे वबकट प्रश्न घालू न आपणास अनु कूल असा वनणुय वर्ळववला. व्यासाांची

स्त्रीरत्नववर्षयीची कल्पना उदात्त होती. वाल्र्ीकींने सीता नेभळट दाखववली आहे . वतची पवतभक्ती व

पवतप्रेर् उत्कट आहे . पण पती चुकत अस्ल्यास त्यास बोध करून र्ागावर आणण्याचे चातुयु व धीटपणा जो
द्रौपदीच्या वठकाणी वदसतो तो सीतेत नाही. नवरा वल्कले नेसतो म्हणून आपणही वल्कले च नेसली
पावहजेत असा सीतेचा वनश्चयही नाही. सासऱ्याचा वस्त्रासांबध
ां ी वनकालही ती र्ान्य करीत आहे

शृग
ां वेरपुराजवळ भागीरथी नावेने उतरून जाताना आपण वतघाांनी सुखरूप परत यावे म्हणून सीता भागीरथी
नदीत नवस करीत आहे . ब्राह्मणभोजने, लक्ष गाईचे दान, वस्त्राांचे दान वगैरे दे ऊन वशवाय
‘सुराघटसहस्रे ि मांसभतौदने न ि ।
यक्ष्ये त्वां प्रीयतां दे णव पुरी पुनरुपािता’ ॥
सगु ५२, श्लोक ८९.
‘हे दे वी, र्ी अयोध्यानगरीला परत आले म्हणजे सहस्र घट र्द्य आवण र्ाांसवर्श्र ओदन याांचा तुला

बली दे ईन; गांगे, तू र्ला प्रसन्न हो,’ असा नवस करीत आहे . वाल्र्ीकीच्या र्ताने हे सुरा व र्ाांसपदाथु

दे वता व त्याांचे पुजारी यास फार आवडते होते व त्याांस प्रसन्न करून घ्यावयाचे िंाल्यास सुरा व र्ाांस
दे ण्याच्या कार्ी हात आखडता घेण्यात येऊ नये. र्हाभारतातील वीर र्द्य पीत व र्ाांस सेवन करीत. पण

त्याांची दै वते सहस्र घट र्द्याचा फन्ना पाडणारी नव्हती. त्याांच्या वटकाणीं नेर्स्तपणा होता. र्हाभारत व
रार्ायण या सांस्कृती एक नसून बऱ्याच बाबींत वभन्न आहे त.

सीता, रार्, लक्ष्र्ण याांचा आहारही बराच जबर वदसतो. वनवासाच्या वतसरे वदवशी भागीरथी

उतरल्यावर वत्स दे शात जाऊन सांध्याकाळच्या भोजनासाठी रार्लक्ष्र्णाने चार र्ृगाांची वशकार केली.
त्याांत तीन हरणे, ऋष्य, पृर्षत व र्हारुरू नावाची चवथा डु क्कर होता. इतके र्ास वतघाांत खपले कसे असे

कोणास वाटे ल. पण वाल्र्ीकी साांगतो त्यावर ववश्वास ठे वता येईल, त्याांनी ठे वावा. र्हारुरू एकटाच
वतघाांना खपण्यासारखा नाही असे थोड्या ववचाराांती वदसून येईल.

चौदा वर्षे पुरेल इतक्या वस्त्राांचा गठ्ठा रथात अलां काराांसह वदला होता. शृग
ां वेरपुरावर तो नावेत

घातला असेल. पण नावेतून उतरल्यावर त्या वस्त्राांचे काय िंाले ? तो बोजा लक्ष्र्णाने का रार्ाने वावहला,

का तो सीतेलाच उचलावा लागला, हे वाल्र्ीकीने साांवगतल्याचे आढळत नाही पण यर्ुना उतरते वळ
े ी तयार

केले ल्या तरा्यावर ‘सीते ची वस्त्रे व भूर्षणे, कुदळ व पेटी’ चढववल्याचा उल्लेख आहे . हा तराफा दोघाांनी

पलीकडे ओढू न नेला असावा. कारण यर्ुनेपार पाण्याचा ओघ तोडीत जावयाचे आहे . प्रयाग येथे
भरद्वाजाश्रर्ासांवन्नध एखादी नाववह नसावी हे चर्त्कावरक आहे . यर्ुनेलाही सीता नवस करते . पण यर्ुनेची
झकर्त गांगेच्या र्ानाने शेकडा दहा टक्केपेक्षाांही कर्ीच आहे भागीरथीवर लक्ष गाईांच्या दानाचे उदक सोडले
तर येथे यर्ुनेवर फक्त एक हजार गाईांच्या दानाचे. तेथे १००० घट र्द्य तर तेथे फक्त १०० घटच.

रार् वचत्रकुटावर पोहोचल्याचे ऐकल्यावर सुर्ांत्र अयोध्येस परत गेला. तेथे त्याने रार्ाचा वनरोप

राजास साांवगला. लक्ष्र्णाचा वनरोप बराच तेजस्वी आहे . तो बापावर बराच वचडले ला वदसतो ‘हे र्हाराजा,
वबचारी जनककन्या तर भुताने िंपाटल्याप्रर्ाणे वनरोप वगैरे साांगण्याचे सवु काही ववसरून दु ुःखाचे सुस्कारे
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टाकीत उभी रावहली होती (सगु ५८। ३४) व पूवी कधीच अशा सांकटाांचा अनु भव नसल्यार्ुळे त्या दु ुःखाने
रडत असले ली ती यशक्स्वनी राजकन्या र्ला काहीच बोलली नाही.’

३६ । ३७ व्या श्लोकातही सीतेचे रडे च आहे . सीता स्वभावाने र्ऊच आहे . कडकपणा वतच्या

वठकाणी नाही. पण ६० व्या सगात श्लोक १४ । १५ हे (ग्रार्, नगर, वृक्ष, वगैरेंबद्दल ववचारण्यासांबध
ां ाने )
‘वतने (सीतेने) केले ले भार्षण ऐवढे च काय ते र्ला स्र्रत आहे . कैकेयीसांबांधाने ती काय बोलली हे र्ला
आठवत नाही,’ असे सुर्ांत्र म्हणाला (१४). याप्रर्ाणे सारथी कौसल्येला साांगत असताना कैकेयीसांबांधाचे

सीतेचे बोलणे अवधान न रावहल्यार्ुळे एकाएकी त्याच्या तोंडात आले होते. तोंडापुढे आले ले शबद एकाएकी
नाहीसे करून कौसल्यादे वीला आल्हादकारक असे र्धुर भार्षण तो वतच्याशी करू लागला (१५) असे वदले

आहे . यावरून सीता काही कठोर बोलली असावी असे अनु र्ान होतें. पण ५२ व्या सगात शृग
ां वेरपुरात
नावेवर चढताना रार्ाने त्याच्याबरोबर अयोध्येस वनरोप पाठववला आहे . त्या प्रसांगी लक्ष्र्ण झकवा सीता

काहीच बोलली नाहीत. रार्ानेच सुर्ांत्रास साांवगतले , ‘कौसल्येला सीतेचा, र्ािंा व आयु लक्ष्र्णाचा र्ाझ्या
वचनावरून प्रवणपात कळीव’ असे ३१ व्या श्लोकात वदले आहे . इांगुदी वृक्षाखाली वस्ती केल्यावेळीही

लक्ष्र्णाने सुर्ांत्राबरोबर काही वनरोप पाठववला नाही. ५२ व्या सगातील रार्ाने साांवगतले ला वनरोप व

रार्ाचा म्हणून सुर्ांत्राने कळववले ला वनरोप यात शबदाचा फरक आहे , पण आशय बहु तेक तोच आहे . सुर्ांत्र
दरबारी र्ाणूस तो रार्ाच्या वनरोपाची सुनावणी बरोबर करतो. लक्ष्र्णाने व सीतेने त्याच्याबरोबर वनरोप
वदले लाच नव्हता, पण आपल्या र्नातील डाचत असले ले ववचार सुर्ांत्राने लक्ष्र्णाचा वनरोप म्हणून
साांवगतले असावेत.

११८ व्या सगात सीता व अनसूया याांचा सांवाद आहे . यात आरांभी पातव्रत्यावर प्रवचन आहे . पुढे

श्लोक २७ पासून सगु अखेरपयंत सीता आपला इवतहास साांगते. यात ३२ व्या श्लोकात
अवाप्तो णवपुलामृकद्ध मामध्याप्य नराणधपः ।

म्हणजे र्ी त्याला प्राप्त िंाल्यावर त्याची र्ोठी अवभवृिी िंाली; अशी पाय गुणाची असता रार्ाकडे

आल्यावर त्याला वनवास, रावणाने नेल्यावर त्याचा कुळक्षय व पुन्हा अयोध्येस आल्यावर वतला व दु सऱ्यास
सुख नाही अशी अवस्था व्हावी हे आश्चयु आहे .

पणससंयोिसुलभं वयो दृष्टवा तु मे णपता ।
कितामभ्यिमद्दीनो णवत्तानाशाणदवाधनः ॥ ३४ ॥
पतीबरोबर सांसार करण्याला योग्य वयानी िंाल्यावर र्ािंा बाप झचताक्राांत िंाला. नांतर त्याने

स्वयांवर करण्याचे ठरवून राजाना आर्ांत्रण करून आणले (११८, ४१). तेव्हा जडपणार्ुळे पवुतप्राय

असले ले ते श्रेष्ठ धनु ष्य अवलोकन करताक्षणी ते तोलण्याववर्षयी असर्थु असले ले राजे त्याला नर्स्कार
करून जाऊ लागले (श्लो. ४३). पण राजा जनक म्हणतो, ‘त्या राजाांनी सांगनर्त करून र्ाझ्या नगरीला
एक वर्षु वेढा वदला.’ सीता त्या सेळी सोळा वर्षांची तरी असावी. तेव्हा वर्षुभर वेढा आपल्याकवरता म्हणून

पडल्याची गोष्ट घडली असल्यास ती ववसरणे सांभवनीय वदसत नाही. राजे नर्स्कार करून जाणे व त्याांनी
वेढा दे ऊन लढाई करणे या गोष्टी परस्परववरुि आहे त. आता प्रश्न येतो तो हा राजा जनक ववश्वावर्त्र
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वगैरेंच्या पुढे एक दाांडगी थाप दे तो, का सीता अनसूयेला एक कक्ल्पत कथा साांगते, का या वरुणाच्या
चापाची गोष्टच कपोलकक्ल्पत आहे ? सीता म्हणते ,

महायज्े तदा तस्य वरुिे न महात्मना ।
दत्तं धनु वुरं प्रीत्या तूिी िाक्षय्यसायकौ ॥ ११८।३८ ॥
या वठकाणी तस्य हे पद जनकाला उद्देशून आहे . कारण पूवीच्याच श्लोकात ‘तस्य बुविवरय जाता’

या वठकाणी जनकाला उद्दे शून वनुःसांशय आहे . पण ३९ व्या श्लोकाच्या भार्षाांतरात भाऊशास्त्री ले ले याांस
ववसांगती वदसल्याने सर्न्वय लावण्याच्या बुिीने त्याांनी ‘र्ाझ्या वपत्याचा पूवुज जो दे वराज त्याला’ असे

पदरचे दडपून वदले . येथे या चापासांबांधाने गैरर्े ळ आहे त. ते चाप कोणाला वदले ? दे वराजाला का सीतेचा
बाप जो जनक त्याला? दोन अक्षय्य भात्याांची गोष्ट जनक बोलतच नाही. सीता तेवढी ते वदले असे साांगते.

नर्स्कार करून राजे गेले. याला बराच काळ लोटल्यावर (सुदीघुस्य तु कालस्य – अयो. काां.

११९।४४) रार् आला व त्याने धनु ष्य र्ोडले . सुदीघु काल म्हणजे १०। १५ वर्षे तरी गेली पावहजेत. वर्षे दहा
धरली तरी त्या वेळी सीता कर्ीत कर्ी २६ वर्षांची होती असे होते. रार् तर ऊनर्षोडशवर्षी म्हणजे १६
वर्षांपेक्षा कर्ी. सीतेच्या वहशेबाने तर १३ वर्षांचाच होता. राजेलोकाांर्ध्ये अशा ववर्षर् वयाच्या वधुवराांची
लग्ने होतात. त्यात आश्चयु र्ानण्यासारखे काही नाही.

या प्रसांगी अनसूयेने सीतेला वदव्य, श्रेष्ठ र्ाला, वस्त्र, भूर्षणे, उटी आवण र्ूल्यवान अनु लेपन ही

वदली. र्ाला, उटी व अनु लेपन, भूर्षणे व वस्त्रे नेहर्ी ताजी राहणारी होती.
येथपयंत सीतेची बाल–अयोध्याकाांडातील हकीगत आली आहे .

रार्ाला १४ वर्षे दां डकारण्यात पाठवावे अशी कैकेयीची र्ागणी होती. (अयोध्याकाांड सगु ११, श्लो.

२६). वत्स दे श सोडल्यावर त्याांस घोर अरण्याांतून जावे लागले व प्रयाग येथे गांगा–यर्ुना सांगर्ासांवनध
भरद्वाजाश्रर्ास रार् गेला तेव्हा भरद्वाज त्या प्रदे शाचे

अवकाशो णवणवक्ततोयं महानद्योः समािमे ॥ (अयो. काां. ५४ । २२)
‘र्हानद्याांच्या सांगर्ावर असले ला हा प्रदे श जनशून्य आहे ’ असे वणुन करतात. यावरून त्या

अरण्यास दां डका म्हणत असावे. याप्रर्ाणे दां डकारण्याची उत्तर सीर्ा गांगायर्ुना ही होती. दवक्षण सीर्ा
वाटे ल वततकी खाली खेचावी.

वचत्रकूटही याच अरण्यात होता. तेथून रार् दवक्षणेकडे वनघाला. हे वतघे ववराध राक्षसाच्या वनात

आले (अरण्यकाांड २।४). लक्ष्र्ण पुढे, सीता र्ध्ये व रार् र्ागे याप्रर्ाणे त्याांचा चालण्याचा क्रर् असे.
वतघाांना पाहू न राक्षस त्याांच्याकडे धावला. सीतेला कर्रे शी धरून व उचलू न घेऊन तो तेथून पलीकडे

गेला. ‘अांगेनादाय वैदेहीर्पक्रम्य’ (२।१०). दोघाांच्या र्ध्ये असले ल्या सीतेला त्याने उचलू न नेले. हा

सीतेवर पवहला अत्याचार होय. रार्लक्ष्र्णाांस या प्रसांगी काही करता आले नाही. सीता भयभीत होऊन

वाऱ्याने हलणाऱ्या केळीप्रर्ाणे थरथर कापू लागली. ‘सीता प्रवेवपतोद्वे गात् प्रवाते कदली यथा’ (२।१५).
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इतक्यात ती शु भ जानकी ववराधाच्या अांकावर बसले ली पाहू न शोकाने म्लानवदन िंाले ला रार् लक्ष्र्णाला
म्हणाला :

तां दृष्टवा राघवः सीतां णवराधांकितां शु भाम् ।
अब्रवील्क्ष्मिं वाक्तयं मुखेन पणरशु ष्ट्यता ॥ २ । १६ ॥
या वेळी रार् घाबरून गेला होता व त्याचे तोंडही कोरडे पडले होते. ‘बा सौम्य लक्ष्र्णा,

जनककन्या लहानपणापासून सुखात वाढले ली व सद्वतुनी असले ली अशी र्ािंी भाया सीता ववराधाच्या
अांकावर असले ली तू अवलोकन कर’ (२, १७). रार्ाच्या र्नात भरतर्ातेसांबध
ां ाने जे वकक्ल्र्र्ष डाचत होते ते
या प्रसांगाने बाहे र येत आहे :

‘यदणभप्रेतमस्मासु णप्रयंवरवृतं ि यत् ।
कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तं णक्षप्रमद्यैव लक्ष्मि ॥
या न तुष्ट्यणत राज्येन पुत्राथे दीघुदशुनी ॥ १९ ॥
यथाहं सवुभूतानां णप्रयः प्रस्थाणपतो वनम् ।
अद्येदानीं सकामा सा या माता मध्यमा मम’ ॥ २० ॥
‘हे लक्ष्र्णा, वनार्ध्ये आम्हाला जे दु ुःख व्हावे म्हणून कैकेयीला वाटत होते ते व वर प्राप्त करून जे

वप्रय करून घ्यावयाचे होते ते, हे सवु वतचे अवभलावर्षत आजच वतला वर्ळाले ! ती र्ोठी दू रदशी असल्यार्ुळे
आपल्या पुत्राला राज्य प्राप्त िंाले , ऐवढ्यानेच तृप्त होत नसून ते त्याला वचरकाल वर्ळण्याकवरता आर्च्या
नाशाची इच्छा करीत आहे . आज सवांना वप्रय अशा र्ला वनात पाठवून दे ऊन ती र्ािंी र्धली आई
कृतकृत्य र्ाली.’ (१८, १९, २०). आणखी रार् म्हणतो :

‘परस्पशात्तु वैदेह्याः न दु ःखतरमस्स्त मे ।
णपतुर्ववनाशात्सौणमत्रे स्वराज्यहरिात्तथा’॥ २१ ॥
‘बा लक्ष्र्णा, जरी र्ाझ्या वपत्याचा नाश िंाला आहे व र्ी आपल्या राज्यापासून भ्रष्ट िंालो आहे ,

तरीसुिा ववदे ह राजकन्या सीतेला दु सऱ्याने स्पशु केले ला पाहू न जे दु ुःख होते त्यापेक्षा जास्त दु सरे

कसले ही दु ुःख र्ला होत नाही.’ रार्ाचे असे दीनवाणे भार्षण ऐकून लक्ष्र्ण रागावून चार श्लोकाांचे भार्षण

कवरता िंाला. पण ववराधाच्या अांगावर जाऊन सीतेस सोडववण्याची बुिी एकासही होत नाही हे आश्चयु!
ववराधच ओरडू न त्याला म्हणाला, ‘अरे , तुम्ही कोण आहात व कोणीकडे जाणार हे र्ला साांगा. तेव्हा
रार्जी म्हणाले , ‘आम्ही इक्ष्वाकु कुलार्ध्ये उत्पन्न िंालो असून क्षवत्रय असता काही कारणार्ुळे वनार्ध्ये

सचार करीत आहोत. आता तू कोण आहे स व या दां डकारण्यात सांचार का करीत आहे स हे जाणण्याची
आर्ची इच्छा आहे .’ (अरण्य. ३, श्लोक १–३). ववराधाने आपले व आपल्या आईबापाचे नाव साांगून तपाने

ब्रह्मदे वाला प्रसन्न करून आपण अवेध्य, अच्छे द्य व अभेद्य िंालो आहो असेही तो म्हणाला. इतके होईपयंत

रार् स्वस्थ होता. त्याने क्रुि होऊन त्याच्यावर सात बाण सोडले . सीतेला खाली ठे वन
ू तो शूल घेऊन
रार्लक्ष्र्णावर धावला. ते त्याच्यावर शरवृष्टी करीतच होते. तो अवेध्य असल्याने ते बाण आपोआप गळू न

पडू लागले . आपण अवेध्य आहो असे त्याने पूवीच बजावले असता रार् व लक्ष्र्ण त्याला शराने ववि
करण्याचाच र्ागु अवलां बीत होते हे आश्चयु आहे . र्ी अच्छे द्य आहे असे त्याने साांवगतले असताही दोघेजण

अनु क्रमणिका

तलवारींनी वार करू लागले (अरण्य. ३।२०). नांतर त्या दोघाांना उचलू न घेऊन ववराध पळू लगला तेव्हा

रार् लक्ष्र्णाला म्हणाला, ‘या र्ागाने हा राक्षस आपणाला पावहजे वततके दू र घेऊन जावो. ज्या र्ागाने हा
राक्षस चालला आहे तोच आपला र्ागु आहे .’ (२२, २३). रार्लक्ष्र्णाला खाांद्यावर घेऊन तो
दां डकारण्याकडे तोंड करून वनघाला. तो घोर वनात प्रववष्ट िंाला (२६).

ववराधासारखे वाहन वर्ळाल्यार्ुळे रार्लक्ष्र्णाांस र्ौज वाटली असेल; पण वबचारी सीता एकटीच

तेथे रावहली रार्ाने सात बाण सोडल्यावेळी ववराधाने वतला खाली जवर्नीवर ठे ववली होती. पहा :–

वविोन्यस्थे वैदेहीम् (श्लो. १३). ती उच्च स्वराने आक्रोश करू लागली. ‘सत्ववनष्ठ, सुशील व पववत्र
असले ल्या या दाशरथी रार्ाला लक्ष्र्णासह ववराध नेत आहे . आता र्ला अस्वले , वाघ व वचत्ते खाऊन
टाकतील. हे राक्षसश्रेष्ठा, तू र्ला ने आवण या काकुत्स्थाांना सोड.’ (अरण्य. सगु ४, १ ते ३)
तस्यास्तििनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मिौ ।
वेिं प्रिक्रतुवीरौ वधे तस्य दु रात्मनः ॥ ४ ॥
हा सीतेचा आक्रोश ऐकल्यावर रार्लक्ष्र्ण जागे िंाले व ववराधाला र्ारण्याचा ववचार त्याांच्या

डोक्यात आला तेव्हा रार्ाने उजवा व लक्ष्र्णाने डावा असे ववराधाचे दोन्ही हात फोडले (५). र्ग तो खाली
पडला. त्याला खळग्यात पुरले .

सीतेिा रामाला सुंदर उपदे श
नवव्या सगात सीतेचे रार्ाशी भार्षण ववचार करण्यासारखे आहे . ती म्हणते, ‘कार्ापासून तीन

व्यसने उत्पन्न होतात. १) खोटे बोलणे. २) परस्त्रीसेवन. ३) वैर नसताही क्रूरपणा धरणे. याांतील पवहली
दोन आपणाठायी नाहीत. वतसरे र्ात्र सांभवत आहे . यासाठी आपण आता दां डकारण्यात वनघाला आहा ते

बांद ठे वावे.’ (पण वचत्रकूट सुटल्यापासूनच दां डकारण्याचा आरांभ िंाला आहे असे पूवी आले आहे .
एकांदरीत दां डकारण्य वनवश्चत नाही. ते दवक्षणेस खाली खाली पसरत आहे .) ती म्हणते , ‘दां डकारण्यात

जाणे र्ला पसांत नाही (सगु ९, श्लोक १३). वनचर राक्षसाांना पाहू न त्याांच्यावर आपण बाण सोडणारच.’
शस्त्र हातात असेल तर क्रुर बुिी उत्पन्न होते, अशाववर्षयी सीता एक पुराणकथा साांगते. ‘काष्ठाला अग्नी

लागला की काष्ठ जळावयाचेच, त्याचप्रर्ाणे शस्त्रधाऱ्याच्या र्नाला ववकार होणारच. वैरावाचून राक्षसाांचा

वध करण्याची बुिी आपणास न होवो. अपराधावाचून राक्षसाांचा वध लोकाांना सांर्त होणार नाही (श्लोक

२५). वनात राहणाऱ्या वजतेंवद्रय आतुजनाांचे रक्षण हे वीर क्षवत्रयाांच्या धनु ष्याचे कार् आहे . आपण येथे
दे शधर्ु पाळावा. क्षात्रधर्ु अयोध्येस परत गेल्यावर आचरावा. राज्य टाकल्यावर वनात र्ुवनवृत्तीने आपण
राहाल तर र्ाझ्या सासूसासऱ्याला आनांद होईल.’
अक्षया तु भवेत्प्रीणतः श्वश्रूश्वशु रयोमुम ।
यणद राज्य णह संन्यस्य भवेस्त्वं णनरतो मुणनः ॥ २९ ॥
(पण सीतेचा सासरा अगोदरच र्े लेला होता याचा ववसर कसा पडला?) ती पुढे साांगते, ‘वनत्यां शु वचर्वनुः

सौम्य चर धर्ु तपोवने’ ( ३२). ‘आपण आपली र्ती नेहर्ी शु ि ठे वन
ू तपोवनात धर्ाचरण करा.’ सीते चे
साांगणे आपण र्ुवनधर्ाने कोणाशीही वैर न धरता राहू ; म्हणजे आपणास कसलाही त्रास होणार नाही.

अनु क्रमणिका

रामािा कुरापती स्वभाव
यावरून रार् हा राक्षसाांबरोबर काहीतरी कुरापत काढीत असे, असे वदसते . कोणाचीही वनष्कारण

कुरापत काढल्यास तो भाांडणास येणारच. वचत्रकूटावरील र्ुनींचीही रार्ासांबध
ां ाने अशीच तक्रार होती.
पहा, अयोध्याकाांड सगु ११६, श्लोक १ :

प्रणतयाते तु भरते वसन्रामस्तदा वने ।
लक्षयामास सोिे िं अथौत्सुक्तयं तपस्स्वनाम् ॥
भरत परत गेल्यावर रार् वनार्ध्ये वास्तव्य करू लागला असता तपस्वी लोक दु सरीकडे जाण्याकवरता

भयभीत होऊन उत्सुक िंाले आहे त असे त्याच्या दृष्टीस पडले ते आपसात कुजबुजत. तेव्हा रार्ाने त्यास

ववचारले , ‘र्ाझ्याकडू न झकवा लक्ष्र्ण झकवा सीता यार्ुळे आपणाांस काही त्रास होत आहे काय?’ त्याांनी
‘नाही’ म्हणून उत्तर वदले . पण ते आणखी म्हणाले :

‘त्वणन्नणमत्तणमदं तावत्तापसान्प्रणतवतुते
रक्षोभ्यस्ते न खंणवग्नाः कथयणत णमथः कथाः’ १० ॥
‘तुझ्यार्ुळे राक्षसाांपासून हे भय तपस्वी लोकाांना प्राप्त िंाले ले आहे आवण यार्ुळे ते तपस्वी उवद्वग्न

होऊन आपआपसात बोलत आहे त.’ रावणाचा कवनष्ठ भ्राता खर, त्याला तुिंे येथे राहणे सहन होईनासे
िंाले आहे (श्लोक १२)

‘त्वं यदाप्रभृणत ह्यास्स्मन्नाश्रमे तात वतुसे ।
तदाप्रभृणत रक्षांणस णवप्रकुवुणत तापसान्’ ॥ १३ ॥
‘बा रार्ा’ तू जेव्हापासून या आश्रर्ात राहत आहे त, तेव्हापासून या राक्षस तापसाांना त्रास दे त

आहे स.’ बरे चसे ऋर्षी आश्रर् सोडू न गेले यावरून रार्च राक्षसाांची काही खोडी काढीत असावा.
वचत्रकूटापयंत दां डकारण्य असून खर तेथील अवधकारी होता. पण रार्ाने, रावणाची बहीण खराची बायको,
वतला नाककान कापून ववद्रूप करीपयंत खराने रार्ाबरोबर तांटा काढला नव्हता. रार्ानेच याप्रर्ाणे तांटा

उकरून काढला. सीतेला हे रार्ाचे वतुन पसांत नव्हते म्हणूनच ती साांगते, ‘तपोवनात तपस्व्याप्रर्ाणे राहा.’
पण रार्ाला हा उपदे श पसांत पडला नाही. राक्षसाांपासून र्ुनीना त्रास होत आहे व ते र्ाझ्यापासून रक्षण
याचीत आहे त, तेव्हा र्ािंे कतुव्य केले पावहजे असे बोलू न रार्ाने वतच्या भार्षणाबद्दल तारीफ केली. पण
आपण वतची काय झकर्त करतो हे बजावण्यास रार्जी डरले नाहीत :

‘अप्यहं जीणवतं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मिाम् ।
न तु प्रणतज्ा संश्रुत्य ब्राह्मिे भ्यो णवशेषतः ’ ॥
(अरण्य, १०। १८)

‘हे सीते, र्ी आपल्या जीववताचा अथवा लक्ष्र्णासह तुिंा त्याग करीन; परांतु केले ली प्रवतज्ञा आवण

त्यातून ब्राह्मणाशी केलली प्रवतज्ञा र्ी वफरववणार नाही.’ सीतेला सोडण्यास तयार असले ल्या रार्ाने वतचा
अपराध नाही अशी खात्री असताना अखेर वतला टाकलीच. पण त्या वेळी प्रवतज्ञापालनाचा प्रश्नही नव्हता.

अनु क्रमणिका

वठकवठकाणच्या आश्रर्ाांत कोठे तीन, कोठे चार, पाच, सहा, सात, आठ, दहा, बारा र्वहने व कोठे

दीड वर्षु असा र्ुक्कार् करून रार्ाने दहा वर्षे कावढली. यानांतर रार्ाला अगक्स्तदशुनाची इच्छा होऊन रार्
वतकडे गेला. अगस्तीचे वस्त्रयाांववर्षयी र्त बरे च हीन आहे . तो प्रथर्तुः सीतेची तारीफ करतो व वतचे वतुन
खुलून वदसावे म्हणून एकांदर स्त्रीजातीची झनदा करीत आहे . तो म्हणतो :
‘एषा णह प्रकृणतः िीिामासृष्े रघुनंदन ।
समस्थमनु रज्यंते णवषमस्थं त्यजणत ि ॥ ५ ॥
शतहृदानां लोलत्वं शिािां तीक्ष्िता यथा ।
िरुडाणनलयोः शैघ्र्यमनु िच्छणत योणषतः ॥ ६ ॥
‘हे रघुनांदना, पतीचे यथाक्स्थत असले म्हणजे त्याचे र्नोरांजन करावयाचे आवण त्याला

ववपन्नावस्था आली असता त्याची पवा करावयाची नाही हा सृष्टीच्या आरांभापासून वस्त्रयाांचा स्वभाव आहे

(५). ववद्युल्लतेचे चाांचल्य, शस्त्राांचा तीक्ष्णपणा आवण गरुड व वायू याांची त्वरा (अनु क्रर्े एके वठकाणी न
राहण्यात, फार वदवसाांचे प्रेर्बांधन तोडू न टाकण्यात आवण झनद्य कायु करण्याला प्रवृत्त होण्यात) वस्त्रया

स्वीकारीत असतात.’ (अरण्यकाांड सगु १३।५–६). नांतर त्या आश्रर्ापासून दोन योजनाांवर असले ला
पांचवटीचा प्रदे श राहण्यास योग्य आहे असे त्यास अगस्तीने साांवगतले .

जटायूिी वंशावळ कशासाठी ?
पांचवटीस जाताना वाटे त त्याांना जटायू भेटला. तो आपली वांशावळ साांगत आहे . याचा बाप अरुण.

कश्यपाला तार्े च्या पोटी पाच कन्या िंाल्या. त्याांतील सवात धाकटी शु की. वतची नात ववनता. ववनतेचा
अरुण. अरुणापासून श्येनीला िंाले ला पुत्र जटायू. अरुण हा शु कीचा पणतू. श्येनी ही शु कीची थोरली

बहीण. पक्ष्याांर्ध्ये ही नाती पाहण्याचे कारण नाही. पण सृष्ट्युत्यत्पत्तीसांबांधाने थापा कशा र्ारल्या जातात
याचा हा र्ासला आहे .

जटायू रार्ास म्हणतो :
‘सोह वाससहायस्ते भणवष्ट्याणम यदीच्छणस ।
सीतां ि तात रकक्षष्ट्ये त्वणय याते सलक्ष्मिे ’॥ १४ । ३४ ॥
‘तुिंी इच्छा असल्यास वनवासस्थानार्ध्ये र्ी तुला सहाय्य करणारा होईन आवण बा रार्ा,

लक्ष्र्णासह तू बाहे र गेल्यावर र्ी सीतेचे रक्षण करीत जाईन.’ ही जटायूची र्दत रार्ाने स्वीकावरली. पहा :
स तत्र सीतां पणरदाय मैणथलीं सहैव तेनाणतबले न पणक्षिा ।
जिाम तां पंिवटी सलक्ष्मिो णरपू स्न्दधक्ष्यन् स वनाणन पालयन् ॥ ३६ ॥

वर्वथल राजकन्या सीता रक्षणाकवरता जटायूच्या स्वाधीन करून तपोवनाचे रक्षण करण्याकवरता

राक्षसशत्रूचा वध करण्याच्या उद्देशाने त्या अवतबलाढ्य पक्ष्याला बरोबर घेऊनच तो रार् लक्ष्र्णासह त्या
पांचवटीकडे गेला (३६).

अनु क्रमणिका

रार्ाने दाखववले ल्या जागी लक्ष्र्णाने आश्रर् बाांधला. नांतर त्याने पुष्पपूजा व वास्तुशाांती यथाववधी

केल्यावर रार्ाला त्याने आश्रर्स्थान दाखववले (सगु १५, २५). वडील बांधूबरोबर लक्ष्र्ण आला तो दास
म्हणून आला का बांधू म्हणून आला अशी शांका येते. आश्रर्ासारखे र्ोठे कार् करतानाही रार् त्यास
कोणतीही र्दत दे त नाही. झभती त्यानेच घालाव्या, छप्पर त्यानेच तयार करावयाचे, जर्ीनही त्यानेच

करावयाची, पूजेला लागणारी फुले आणण्याचे व वास्तुशाांत करण्याचेही श्रर् रार् घेत नाही (अयोध्याकाांड
सगु ५७). यात वचत्रकूट पवुतावर वास करण्याच्या वेळीही रार्ाच्या आज्ञेने लक्ष्र्णाने पणुकुटी तयार केली
व पुन्हा हु कूर् िंाल्यावर वास्तुशाांती करण्याकवरता हरण र्ारून आणून तो भाजून तयार केला. तेथेही रार्

त्याला काहीच र्दत दे त नाही. यावरून लक्ष्र्ण हा रार्ाचा दास म्हणून बरोबर आला असावा असे वाटते.

रार्ाला तरी त्याच्या कष्टाबद्दल त्याची कीव आल्याचे वदसत नाही. पांचवटीची पणुकुटी पाहू न रार्ाला
पराकाष्ठेचा हर्षु िंाला, त्याने लक्ष्र्णाला दृढ आझलगन वदले . त्याची पाठ थोपटली व त्याची तारीफ केली.
तेथे राहात असता शरदऋतू सांपून हे र्ांत सुरू िंाला. तेथे नदीवर स्नान करून येऊन बसला असता

शूपुणखा आली. वतची चेष्टा करून अखेर वतचे नाक व कान ही कापून टाकली. वतने आपली वफयाद
प्रथर्तुः खराकडे नेली. त्याने चौदा राक्षस पाठववले . १४००० राक्षसाांसह खर व दू र्षण याांचाही वध केला.

नांतर अकांपनाने ती बातर्ी रावणास कळवली. रावण स्वतुः रार्ाबरोबर लढण्यास तयार िंाला.

परांतु अकांपनाने त्यास साांवगतले की,

‘न णह रामो दशग्रीव शक्तयो जेतुं रिे त्वया ।
रक्षसां वाणप लोकेन स्विुः पापजनै णरव’ ॥
अरण्यकाांड ३१ । २७
‘रार्ाला झजकणे हे तुझ्याकडू न शक्य नाही. पण र्ी रार्वधाचा उपाय साांगतो तो ऐक. सीता म्हणून

त्याची एक अवतसुांदर व जगतार्ध्ये उत्कृष्ट भाया आहे . ती नेहर्ी तरुण राहणारी आहे . वतच्या अवयवाांची

ठे वण सारखी व रे खले ली आहे आवण रत्नाांनी ती भूवर्षत िंाले ली असून सवु वस्त्रयाांर्ध्ये उत्कृष्ट आहे (२९).

दे वाांगना, गांधवुस्त्री, अप्सरा अथवा नागकन्या याांतही वतच्यासारखी कोणी नाही. र्ग र्नु ष्यजातीची स्त्री
वतच्यासारखी कोठू न असणार?’ (३०)

तस्यापहर भाया त्वं तं प्रमथ्य महावने ।
सीतया रणहतो रामो न िैवणह भणवष्ट्यणत’ ॥ ३१ ॥
‘तेव्हा कोणत्यातरी उपायाने र्हावनात त्याचे उच्चाटन करून तू त्याची भाया हरण कर. सीतेचा

ववरह िंाला असता रार् वजवांत राहाणार नाही.’ (३१) रावणाला ही गोष्ट पसांत पडली. तो र्ारीचाकडे

गेला. र्ारीचाने बोध करून सीतेला पळवून नेण्याचा ववचार सोडू न दे व आपल्या भायेच्या वठकाणी रर्र्ाण
हो असे साांवगतले (३१–४९). रावण हे ऐकून लां केस परत गेला.

शूपुणखेने लां केस जाऊन रावणाशी वचडू न कठोर भार्षण केले व शेवटी रार्लक्ष्र्णाांचे वणुन करून

सीता कशी सुांदर आहे हे साांवगतले . ‘ती सीता तुला भाया योग्य असून तूही वतला पती उत्कृष्ट आहे स (३४।
१९) सीता तुिंी भाया व्हावी म्हणून र्ी वतला आणण्यास उद्युक्त िंाले असता क्रूर लक्ष्र्णाने र्ला ववरूप
करून टाकले .’ (३४ । २१) याप्रर्ाणे शूपुणखेने रावणाची उठावणी केली.
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रावणाने आपला ववचार सवचवाांपुढे र्ाांडून त्याांची सांर्ती वर्ळववली. अशी सांर्ती वर्ळववताना

शूपुणखेवर जो अत्याचार रार्लक्ष्र्णाांनी केला होता त्यावर बराच जोर वदले ला वदसतो. नांतर रावणाने चार
गदु भाांचा रथ या वेळी पसांत केला व त्यावर आरूढ होऊन तो सर्ुद्र तरून गेला. पुढे र्ारीच आश्रर्ास

पोहोचला. तेथे र्ारीचाने पुन्हा येण्याचे कारण ववचारले .रार्ाने काय काय केले हे साांगून रार्ाववर्षयी तो

म्हणाला, ‘त्या सैन्याचा वध करणारा तो रार् क्षवत्रयाांना कलां क लावणारा, दु ुःशील, ककुश, तीक्ष्ण, र्ूखे,
लु बध, अवजतेंवद्रय, (११) धर्ाचा त्याग केले ला व अधर्ुवनष्ठ असून प्राण्याांच्या अवहताववर्षयी तत्पर आहे व

त्यानेच अरण्यार्ध्ये वैरावाचून केवळ शक्तीच्या जोरावर, (१२) कणु व नावसका याांचा अपहार करून र्ािंी
भवगनी ववरूप केली आहे . तेव्हा दे वकन्येसर्ान असले ल्या त्याच्या सीता नार्क भायेला जनस्थानातून
(१३) र्ी पराक्रर्ाने घेऊन येणार आहे . त्याववर्षयी तू र्ला सहाय्य हो’ (१४). र्ारीचाने त्याला कसले
सहाय्य द्यावे हे ही रावण येथेच साांगून टाकत आहे .

सुविुमृिािी बनावट कल्पना
‘रौप्यझबदूां नी युक्त असा तू एक सोन्याचा अद्भुत र्ृग हो आवण त्या रार्ाच्या आश्रर्ार्ध्ये सीतेच्या

पुढे चालू लाग (१८) म्हणजे र्ृगरूप धारण केले ल्या तुला अवलोकन करताक्षणी सीता ‘हा र्ृग धरा’ म्हणून

भत्याला आवण लक्ष्र्णाला वनुःसांशय साांगेल (१९). असे वतने साांवगतल्यानांतर ते तुझ्या र्ागोर्ाग गेले
म्हणजे शून्य िंाले ल्या त्या आश्रर्ार्ध्ये जाऊन चांद्रप्रभा हरण करणाऱ्या राहू प्रर्ाणे काही एक अडथळा न
येता सीतेला र्ी सुखाने हरण करून नेईन (२०). तदनांतर भायेचा अपहार िंाल्यार्ुळे रार् कृश िंाला
असता र्ी अांतुःकरणार्ध्ये कृतकृत्य होऊन अनायासाने गुप्तपणे रार्ावर प्रहार करीन’ (२१).

र्ारीच रार्ाला फार भीत होता. त्याने रार्ाच्या पराक्रर्ाचे वणुन करून रावणाला अववचार न

करण्याचा बोध केला. रावणाला हा उपदे श पसांत पडला नाही. त्याने र्ारीचाला तेच सुवणुर्ृग होण्याचे

कार् साांवगतले . पण यावेळी ‘हा सीते, हा लक्ष्र्ण,’ असा ध्वनी काढण्यास साांवगतले . सीता एकट्या रार्ाला

र्ृगासाठी पाठवील व लक्ष्र्णास बाहे र काढण्यासाठी ‘हा सीते, हा लक्ष्र्ण’ अशी आरोळी द्यावयाची होती
(सगु ४० । २१) हे कार् केल्यास अधे राज्य तुला दे तो अशी रावणाने लालू च दाखववली व कार् करण्याचे

नाकबूल केल्यास त्याला तत्काळ ठार र्ारण्याची भीती घातली (सगु ४० । २६). र्ारीच भीतीने वनघाला व

रावणाच्या साांगण्याप्रर्ाणे त्याने केले . सुवणुर्ृगासाठी सीतेने रार्ास पाठववले . ‘हा सीते, हा लक्ष्र्ण’ अशी
आतुवाणी ऐकून लक्ष्र्णाची जाण्याची इच्छा नसताही दु रुतरे बोलू न त्यास रार्ाच्या सहाय्यास पाठववले व
आश्रर्ात एकटी रावहली. वतचे रावणाने जबरदस्तीने हरण केले . रावण पराक्रर्ाने सीतेस घेऊन जाणार
होता; पण सुवणुर्ृगाच्या कथेत त्याचा पराक्रर् र्ुळीच नाही.

ही सुवणुर्ृगकथा हरदासी थाटावर र्नोरांजक असली तरी ती अगदीच बनावट व काल्पवनक आहे .

या कथेसाठीच र्ारीचास आणले आहे . रार्लक्ष्र्ण नेहर्ीच वशकारीस जात. ते गैरहजर आहे त अशी सांधी

साधून रावणाने जबरदस्तीने सीतेला नेले आहे . कथानकात वैवचत्र्य आणण्यासाठी ही वचत्रर्ृगाची कथा
रचून सीतेच्या पदरी पोरकटपणा, उतावीळपणा वगैरे दोर्ष बाांधले आहे त. सीताहरणापयंत कथाभाग
वर्टणल्यावर ही कथा काल्पवनक र्ानण्यासाठी उपलबध असले ला पुरावा र्ाांडण्यात येईल.

र्हाराष्र–शारदा ∶ जून व जुलै, १९३७
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२० वाल्मीकी रामायिातील णवमानणवहार
’वाल्र्ीकी रार्ायणातील ववर्ान–ववहार’ या र्थळ्याचा श्री. गजानन गणेश भावे याांचा ले ख

सह्याद्री र्ावसकाच्या जुलै, १९३६ च्या अांकात प्रवसि िंाला, त्यावर पुढील दोन अांकाांत काही
पत्रव्यवहारही िंाला. सदरचे ले ख अलीकडे च र्ाझ्या नजरे स पडले .

आर्च्या दे शात ववर्ानववद्या पूवी होती काय, हा एक प्रश्न आहे . याचे ठार् उत्तर दे णे कठीणच

असले तरी त्यासांबध
ां ी उपलबध असले ला पुरावा वनर्टवकार व वनुःपक्षपाती बुिीने तपासून काय तो वनणुय दे णे
युक्त होईल.

‘सांस्कृत भार्षेत ववर्ान शबदाचे अनन्यसाधारण अक्स्तत्व’आहे याचा भावे याांना अवभर्ान वाटत आहे ,

ते योग्यच आहे . जुन्या ग्रीक, रोर्न अतवा स्काांवडनेववयन वाङर्यातील दे वदू त आकाशर्ागाने सांचार
करीत. पण त्याांचे साधन एखादे यान नसून त्याांस पक्ष्याप्रर्ाणे उडण्यास पांख असत हे आहे .

आकाशर्ागाने पक्षी फार जलद व अगदी कर्ी श्रर्ात प्रवास करतात; र्ाणसास तसे करता येत

नाही ही गोष्ट सवांच्या अनु भवाचीच होती. पक्ष्याप्रर्ाणे उडता आहे पावहजे ही र्नु ष्याची आकाांक्षा

असल्यार्ुळे व दें व हे र्ानवाांपेक्षा श्रेष्ठ व सार्र्थ्युवान र्ानले गेल्याने त्याांना आकाशातून सांचार करता येतो,
अशा कल्पना सवुत्र आढळतात. ग्रीक, रोर्न वगैरेंनी दे वाांना पांख आहे त व त्याांच्या साहाय्याने ते

आकाशातून सांचार करीत अशी कल्पना केली. झहदी आयांनी आपल्या दोन र्ुख्य दे वाांस म्हणजे ब्रह्मदे व व

ववर्षणू याांच हां स व गरुड असे दोन पक्षीच वाहनासाठी कक्ल्पले . या वाहनाांवर बसून हे दे व आकाशभ्रर्ण

करतात अशी झहदूां ची सर्जूत आहे . यापेक्षा कर्ी दजाचे दे व व गांधवु याांस आकाशातून सांचार करणारी

वाहने म्हणजे ववर्ाने पुरववण्यात आली असे वदसते.यहु दी, विस्ती व इस्लार् र्ताांप्रर्ाणे दे वदू त (Angels)
याांना वचत्रात पांख दाखववले जातात.

कल्पने च्या भराऱ्या
यासांबध
ां ी ववचार करता पवहली कल्पना पांख आहे त अशी. त्यात हां स, गरुड हे पक्षी प्रत्यक्ष वाहन

होते अशी सुधारणा िंाली. त्यापुढचा पल्ला म्हणजे वाटे ल वतकडे वफरणारे ववर्ान. कल्पनेच्या भरारीत झहदी

आयांनी या कार्ी इतराांवर सरशी केली यात सांशय नाही. रार्ायणात र्ात्र शांकर व ब्रह्मदे व याांनाही
ववर्ानातून आणले आहे . इांद्र याचे आवडते वाहन म्हणजे ऐरावत व उचैुःश्रवा घोडा. पण सीतेच्या

अक्ग्नवदव्याच्या वेळी इांद्रालाही ववर्ानातून यावे लागले आहे . फार तर काय, दशरथासारखा र्ाणूस
र्े ल्यावर चौदा वर्षांनी पूवीचा दे ह घेऊन सदर प्रसांगी ववर्ानातून आला आहे . एकांदरीत त्यावेळी ववर्ानाांची
खूप गदीच गदी कक्ल्पली आहे .

ववर्ान या शबदाची उत्पत्ती उघड आवण स्पष्ट आहे . वव म्हणजे पक्षी. त्याच्या गतीसारख्या गतीचे.

पाखराांच्या गतीकडे लोकाांचे लक्ष पूवीपासूनच आहे . ज्या पोकळीत पक्षी उडतात वतला ‘ववयत्’ असे नाव
वव=पक्षी यावरूनच पडले ले आहे .

ववर्ान शबदाचे ओकाांच्या कोर्षात सात अथु वदले ले आहे त :
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(१) अपर्ान, (२) पवरर्ाण, (३) ववर्ान, आकाशयान, (४) रथ इत्यादी वाहन, (५) घोडा, (६)

सात र्जली वाडा, (७) राजवाडा. याांतील पवहल्या दोन अथांचा ववचार करण्याचे कारण नाही.

ववर्ान हा शबद रार्ायणात जेथे जेथे आला आहे त्यातील बहु तेक स्थळे श्रीयुत भावे याांनी आपल्या

ले खात सांग्रवहत केली आहे त. ववर्ान शबदाचा अथु सात र्जली वाडा असा कोर्षकार दे तात. पण श्री. भावे
हे त्याचा अथु गच्ची असा करतात व या गच्च्या आकाशयानाांच्या ‘लँ झडग प्ले सीस’ असतील अशी कल्पना

करतात. सात र्जली वाडा या अथाने ववर्ान शबदाचा प्रयोग र्े घदू त व भागवत या ग्रांथाांत रा. ओक याांस
आढळला आहे व तो त्याांनी आपल्या कोर्षात वदला आहे .

गच्ची या अथी ववर्ान शबदाचा प्रयोग कोणत्याही कोर्षात झकवा पुराणग्रांथात श्री. भावे याांस आढळला

नाही. ‘परांतु रार्ायणात र्ात्र अयोध्या, लां का इत्यादी नगरींच्या वणुनात ‘ववर्ानगृहशोवभताम्’ अशी वाक्ये

आली आहे त व ती गच्च्याांना अनु लक्षूनच असावीत असे वाटते’ असा तकु श्री. भावे हे करतात. कारण या
गच्च्याांचा उपयोग ववर्ाने उतरण्याची जागा म्हणून श्री. भावे याांस करावयाचा आहे व त्यासाठी ववर्ान
शबदाचा गच्ची हा अथु त्याांना ओढू न ताणून लावण्याची स्फूती िंाली आहे .

‘पुष्पकेतर ववर्ाने’ या र्थळ्याखाली श्री. भावे वलवहतात, ‘लां केत पुष्पक ववर्ानाव्यवतवरक्त

आणखीही ववर्ाने होती; परांतु ती ववर्ाने सवुगार्ी नसून र्यावदत शक्तीचा असल्यार्ुळे त्याचा ग्रांथात
प्रार्ुख्याने उल्लेख नाही.’ या म्हणण्याला आधार त्याांना दे ता येत नाही.

राक्षसाना आकाशसांचाराचे सार्र्थ्यु होते व याचा उपयोग रार्ायणात अनेक वेळा केले ला आढळतो.

पण एवढ्यावरून हे राक्षस लहान लहान ववर्ानाांच्या सहाय्याने आकाशातून उडू न जात, असे म्हणणे

कल्पनाशक्तीला र्ोठा ताण आहे . सबांध रार्ायणात पुष्पक ववर्ानावशवाय दु सऱ्या कोणत्याही ववर्ानाचा
प्रत्यक्ष उल्लेख तर नाहीच, पण अप्रत्यक्षही आढळला नाही.

एक दािा म्हिजे रास नव्हे
एक घर म्हणजे गाव नव्हे , एक िंाड म्हणजे अरण्य नव्हे व एक दाणा म्हणजे रास नव्हे असे श्रेष्ठ

म्हणतात. म्हणूनच एका ववर्ानाचा उल्लेख आहे म्हणून तो, त्या काली ववर्ानववद्या र्ाहीत हाती. ववर्ाने
सवुत्र वफरत होती, असे अनु र्ान करण्यास आधार आहे असे म्हणता येत नाही.

पुष्पक ववर्ान कोणी, कसे तयार केले व ते रावणाकडे कसे आले याची कथा पावहली म्हणजे त्या

काली दु सरी लहानर्ोठी ववर्ाने असणे वकती अशक्य आहे हे वदसून येते. ही कथा श्री. भावे यानीच आपल्या
ले खात उद्धृत केली आहे . ‘स्वगात ववश्वकम्याने ते ब्रह्मदे वाकवरता तयार केले , ब्रह्मदे वाकडू न कुबेराने ते

तपुःसार्र्थ्याने सांपावदले व कुबराला झजकून ते राक्षसेश्वर रावणाने लां केत, हरण करून नेले.’ असले ववर्ान

करण्याचे सार्र्थ्यु फक्त ववश्वकम्यालाच होते असा रार्ायणकाराचा स्पष्ट उल्लेखच आहे . र्ानवी शक्तीला व

बुिीला ते सार्र्थ्यु नसल्यार्ुळेच रावणाला ते आपल्या थोरल्या भावाकडू न दां डेली करून वर्ळवावे लागले .
त्याला ते आपल्या कारावगराकडू न तयार करता येण्यासारखे नव्हते. तसे करता आले असते तर त्याने
पुष्पकाच्या तोडीची अनेक ववर्ाने बाधववली असती. कुबेरासारख्या धनाढ्यालाही आपल्या धनसार्र्थ्याने ते

तयार करवता आले नाही. त्याला ते ब्रह्मदे वाकडू न तपुःसार्र्थ्याने वर्ळवावे लागले . रार्ासारख्या

अनु क्रमणिका

सुसांस्कृत व सांपवत्तर्ान आयुदेशाच्या राजाला पुष्पक ववर्ानाच्या कार्वगरीचा अनु भव आला असताही
तसली ववर्ाने बाांधण्याची इच्छा िंाली नाही. यावरून असले ववर्ान बाांधणे व चालवणे, हे र्ानवी बुिीच्या
व शक्तीच्या आटोक्याबाहे रचे आहे , अशक्य कोटीतील आहे , असीच सर्जूत त्या काली असली पावहजे.

ववश्वकम्यावशवाय इतराांना ववर्ान तयार करता येत नसल्याने दु सरी लहान ववर्ाने लां केत झकवा

अयोध्येत असण्याचा सांभव नाही. कारण त्याांचा उल्लेख कोठे च आले ला नाही. अशी ववर्ाने खरोखरच
उपयोगात असती तर त्याांचा उल्लेख येणे अवनवायु होते. दशरथ राजा र्रण पावला व पुत्राांपैकी कोणीही
जवळ नव्हता. अशा प्रसांगी भरत–शत्रुघ्नाला तातडीने आणववणें जरूर होते. या वेळी अयोध्येत ववर्ाने

असती तर भरतास आणण्यास पाठववले ले दू त घोड्यावर बसून कांटाळवाणा ३–४ वदवसाांचा प्रवास न
करता एक वदवसातच वगवरव्रज नगरास पोहोचले असते व भरतही तातडीने एकाच वदवसात अयोध्येस
पोहोचला असता. त्याचा लवाजर्ा र्ागाहू न आला असता. पण तसे न करता इतराांबरोबर भरतही

जवर्नीवरून चालतच आला आहे . वाटे त भरतास सात रात्री घालवाव्या लागल्या असे वणुन आहे . यावरून
त्या वेळी अयोध्येत तरी ववर्ाने र्ुळीच नव्हती असे अनु र्ान वनर्टववाद वनघते.

लां केतही पुष्पकावशवाय दु सऱ्या ववर्ानाचा उल्लेख नाही. यार्ुळे त्या काळी आयावतात झकवा

कोठे ही ववर्ानाांची वाहतूक सरसहा होत होती असे म्हणण्यास आधार नाही.

वस्तुस्स्थती का कणवकल्पना ?
रार्ायणातील ववर्ानाचे उल्लेख वस्तुक्स्थती दाखववणारे आहे त का ती कवीची वनव्वळ कल्पना आहे

याचाही ववचार करणे अप्रस्तुत नाही.

कल्पनाशक्तीला स्वैर सोडू न कळसूत्री लाकडी घोड्याची गोष्ट ‘अरे वबयन नाइट’ र्ध्ये आले ली

आहे . पांचतांत्रातही तसल्या वाहनाचा उपयोग केल्याचा उल्लेख एका कथेत आहे . जूल्स व्हनु या
कादां बरीकराने ववर्ानोड्डाण–साधनाने पृर्थ्वीप्रदवक्षणा करून पैज झजकल्याची कथा वलवहली आहे . त्या
वेळेस ववर्ानववद्येस नु कतीच सुरुवात िंाले ली होती. कववकल्पनेला र्यादा नसते . कवीने वनर्ाण केले ल्या
सृष्टीत सत्यावर आधारले ले वणुन वकती आहे , याची छाननी केल्यावशवाय ग्रांथात वर्टणले ले सवुच खरे र्ानणे
म्हणजे वनव्वळ भोळे पणा आहे .

रावणाच्या सांग्रहास असले ल्या पुष्पक ववर्ानाखेरीज सीतेच्या अक्ग्नवदव्याच्या वेळी आले ले दे व

ववर्ानातून आल्याचा उल्लेख आहे .

राजा कुबेर, वपतराांसहवतुर्ान यर्, दे वराज सहस्रनयन इांद्र, जलावधपती वरुण, तीन नेत्राांनी युक्त

असले ला श्रीर्ान् वृर्षध्वज र्हादे व आवण सवु जगताचा उत्पादक व ब्रह्मवेत्त्याांर्ध्ये श्रेष्ठ ब्रह्मदे व हे सवुही

सूयुतुल्य तेजस्वी ववर्ानाांर्ध्ये आरूढ होऊन व एकत्र जुळून लां केर्ध्ये आल्यानांतर रार्ाजवळ आले .
(युिकाांड सगु ११०, श्लोक २, ३, ४). या वेळी या दे वाांची सहा व दशरथ असून आले ले सातवें अशी सात

ववर्ाने तेथे आली होती असे वलवहले आहे . याांतील इांद्र व कुबेर याांना ववर्ाने होती, असे अर्रकोर्षावरून
म्हणता येते. पण यर्, वरुण, र्हादे व व ब्रह्मदे व याांना आकाशगर्न करण्यात ववर्ाने होती, असा उल्लेख

इतरत्र कोठे ही आढळला नाही. कुबेराच्या ववर्ानाचे नाव पुष्पक होते, असे अर्रकोर्षात आहे . पण
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सीतावदव्याच्या वेळी व पूवीही पुष्कळ वर्षे ते ववर्ान कुबेराच्या ववहवाटीस नसून रावणाने बळकाववले होते.
र्ग या वेळी कुबेराला दु सरे ववर्ान कोठू न वर्ळाले , ही शांका राहतेच. त्याप्रर्ाणे इतर दे वाांना वर्ळाले ली
ववर्ाने कोठू न आली व कोणी तयार केली याचाही उलगडा होत नाही.

सृष्टीचा उत्पन्नकता, पालनकता व सांहारकता सवुशक्क्तर्ान, सवुज्ञ असा अनादी एक ईश्वर आहे ,

हे र्ान्य केले तरी ब्रह्मदे व, ववष्णू व शांकर हे तीन दे व स्वतांत्र आहे त, त्याांचे लोक वनराळे आहे त, त्याांची
पृथक् वाहने आहे त, त्याांना बायका व र्ुले आहे त, वगैरे गोष्टी काल्पवनक आहे त, म्हणून हे दे व काल्पवनक

ववर्ानातून आले , असेच म्हणावे लागते. पुराणकाली ववर्ानववद्या अक्स्तत्वात होती, या गोष्टीच्या
शावबतीकवरता असल्या काल्पवनक ववर्ानाांचा पुरावा उपयोगी पडण्यासारखा नाही. दशरथाच्या
ववर्ानाचीही तीच गोष्ट आहे . चौदा वर्षापूवी र्े लेला र्ाणूस र्त्यु दे हाने पुन्हा र्ृत्युलोकात आला व त्याने

रार्–लक्ष्र्णाला आपल्या र्ाांडीवर घेऊन सीतेच्या पाववत्र्याचा वनवाळा वदला, ही गोष्ट आजच्या ज्या
ववद्वानाांना खरी वाटते ते धन्य आहे त! सीतेने अक्ग्नवदव्य केले व त्या प्रसांगी हजर असले ल्या दे वाांनी व
दशरथाने ती पववत्र आहे , अशी खात्री केली वगैरे गोष्टी रार्, लक्ष्र्ण, वबभीर्षण व त्याचे र्ांत्री आवणा सुग्रीव

व त्याचे नोकर याांनी आपल्या डोळ्याांनी पावहलें ल्या होत्या हे खरे असेल तर त्या त्याांनी अयोध्यावासी

जनाांस साांवगतले ल्या असल्या पावहजेत. परांतु हा प्रत्यक्ष पावहले ला साक्षीपुरावा त्याांस वबलकुल पटला नाही
व त्याांनी काहू र उठववल्यार्ुळे सीतेचा त्याग करणे रार्ास भाग पडले . यावरून दे वाांचे आगर्न, दशरथाची
व त्याांची ववर्ाने या सगळ्या गोष्टी त्या काळी ववश्वसनीय वाटत नव्हत्या असेच वदसते.

पुष्ट्पक णवमान
आता, राहता रावहले एकच पुष्पक ववर्ान. हे जरी खरे होते, का ही कववकल्पनाच आहे याची

छाननी करणे जरूर आहे . हे ववर्ान स्वगात ववश्वकम्याने ब्रह्मदे वाकवरता तयार केले . ब्रह्मदे वाकडू न
कुबेराने ते तपुःसार्र्थ्याने सांपादले . कुबेराला झजकून राक्षसेश्वर रावणाने ते लां केत हरण करून नेले.

रार्ायणात ब्रह्मदे व वारांवार येत आहे . त्या र्ानाने वाल्र्ीकीच्या र्ते ववष्णू व शांकर हे कर्ी दजाचे

वदसतात. पुढील काळच्या पुराणात ब्रह्मदे वाचा भाव पुष्कळच उतरला आहे व तो पूजाहु ही रावहला नाही.
पण ब्रह्मदे व वगैरे दे व काल्पवनक असल्यार्ुळे त्याांच्याकवरता बनववले ले पुष्पक ववर्ान हीही कल्पना वदसते.

पण हे दे व खरे र्ानले तरी पुष्पक ववर्ानाचे अक्स्तत्व पटणे कठीण आहे . या ववर्ानाचे वणुन उत्तरकाांड सगु
१५ श्लोक ३६ । ४० यात वदले ले आहे .

त्या कुबेराला झजकल्यानांतर त्या राक्षसावधपतीने त्याचे जयप्रद पुष्पक ववर्ान घेतले (३६). ते

ववर्ान सुवणुस्तांभाांनी पवरवेवष्ठत होते. त्याच्या द्वाराांना वैदूयु रत्ने व वहरे लावले ले होते; सवुदा सफल
असले ले वृक्ष त्या वठकाणी होते (३७). र्नाप्रर्ाणे वेग व इच्छे प्रर्ाणे गती व रूप धारण करणाऱ्या त्या
आकाशगार्ी ववर्ानाला रत्नजवडत सुवणाचे वजने होते; त्यातील बसावयाच्या जागा उत्कृष्ट सुवणाच्या

केले ल्या होत्या (३८) कधीही नाश न पावणारे व सवुदा र्नाला व दृष्टीला सुखावह होणारे ते ववर्ान
दे वाांनाच बसण्यास योग्य होते; अनेक आश्चयुकारक गोष्टी यार्ध्ये होत्या; अनेक प्रकारच्या वचतारी कार्ार्ुळें
ते सुांदर िंाले होते. ब्रह्मदे वाने सवु प्रकारच्या भोग्य वस्तूांसह ते र्नोहर व अनु पर् ववर्ान वनर्ाण केले होते.

त्यात शैत्य नव्हते; उष्णही नव्हते आवण सवु ऋतूांर्ध्ये ते शु भ ववर्ान सुखावह होते (३९।४०). बसणाऱ्याच्या
इच्छे प्रर्ाणे गर्न करणारे होते (कार्गन्) (४१).
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हे वणुन वाचून थोडा ववचार केल्यास हे ववर्ान वनव्वळ काल्पवनक असले पावहजे असे वदसून

येईल. एखाद्या र्हाराजाच्या खास र्हालाची सजावट जशी करण्यात येते, त्याप्रर्ाणेच या
आकाशयानाचीही आहे . सोन्याचे खाांब, दाराांना वैदूयु रत्ने व वहरे याांचे जडावाचे कार्, र्ोत्याांच्या सराांचे
आच्छादन हे अलां कार तर होतेच. पण सवुदा सफल असले ले वृक्ष त्या ववर्ानात होते असे म्हणणे म्हणजे ते

ववर्ान एकाद्या बागेतील सात र्जली बागेची कवी सर्जला की काय अशी शांका येते. कारण आकाशयानात
अशी बागेची सोय करणे र्ोठे चर्त्कावरक वदसते. ववर्ान शक्य वततके जड करण्याकडे ववशेर्ष लक्ष वदले

आहे . रत्नजवडत सुवणाचे वजने व बसावयाच्या जागा उत्कृष्ट सुवणाच्या होत्या असे साांवगतले आहे .
एकांदरीत र्ुख्य गोष्ट ववर्ानाची प्रेरक शक्ती व ते चालववण्याचे ज्ञान त्यावरूनच अशा ववर्ानाांची वस्तुक्स्थती

ठरवावयाची. या प्रेरक शक्तीचे वणुन इतर वणुनाबरोबर सुांदरकाांडाच्या आठव्या सगात आहे . तेथेही त्या

ववर्ानाला सुवणाच्या वखडक्या व उत्कृष्ट रत्नाांचे जडावकार् याांचा उल्लेख आहे च. या सातव्या श्लोकाांत

प्रेरकशक्ती साांवगतले ली आहे . ‘कुांडलाच्या योगाने ज्याांची र्ुखे सुशोवभत िंाले ली आहे त आवण पापणीही न
हलणारे असे ववशाल व तारवटले ले डोळे साांवगतले नसते तर र्ोठ्या शक्तीचे इांवजन हे त्याची प्रेरकशक्ती

म्हणता आली असती; परांतु या दावगन्याांनी व तारवटलल्या डोळ्याांर्ुळे खरोखरीचे राक्षस ते ववर्ान उचलू न

नेत होते, असाच कवीच्या साांगण्याचा आशय वदसतो. पुढल्या म्हणजे ९ व्या सगांतही या पुष्पकाचे वणुन
आले आहे . त्यातही सोने व रत्ने याांच्या कार्ाच्या वणुनाची पुनरुक्ती आहे . या सवु गोष्टींवरून ते ववर्ान
केवळ कववकल्पनाच होती असे वदसते .

काल्पणनक णवमानािी काल्पणनक वासलात
ब्रह्मदे वाकवरता ववश्वकम्याने तयार केले ले ववर्ान पराकाष्ठेंच्या तपश्चयेने कुबेराला वर्ळाले होते,

तर कुबेराला झजकणाऱ्या रावणाच्या ताबयात ते का जावे कळत नाही. त्याला वाहू न नेणाऱ्या राक्षसाांनी

जबरदस्तीने घेऊन जाणाऱ्याांची आज्ञा का पाळावी हे ही कळत नाही. वशवाय रावणाबरोबर िंाले ल्या युिात
कुबेराने या ववर्ानाचा उपयोग केल्याचे वणुन नाही. वनदान पराजय िंाल्यावर या ववर्ानातून दू र जाण्याचे

त्यात सुचले नाही हे ही आश्चयुच आहे . यावरून त्या ववर्ानाच्या अक्स्तत्वाबद्दलच शांका येते हे ववर्ान
रावणाजवळ खरोखर असते तर सीतेला जबरदस्तीने घेऊन जाण्याच्या वेळी गाढवाांनी ओढण्याच्या रथात

बसून न नेता रावण या ववर्ानातून आला असता व र्ग जटायूबरोबरची िंटापट टळली असती. सुग्रीवाच्या
र्ोठ्या सैन्यासह रार् लां केवर येत असता त्याच्यावर टे हेळणी करण्यास झकवा त्याांच्यावर हल्ला करण्यास या
ववर्ानाचा केव्हाही उपयोग केले ला नाही. असल्या अर्ोघ वाहनाचा युिात अनेक प्रकारे उपयोग करता
येण्यासारखा होता तरीही रावणाने एक वेळही त्याचा उपयोग केलें ला नाही.

यावरून असले वाहन केवळ कववकल्पनाच वदसत आहे . रार्ासारख्या सुसांपन्न व सुधारले ल्या

राजाला तसले ववर्ान आपल्या सांग्रही ठे वण्याची इच्छा िंाली नाही. हीही गोष्ट लक्षात घेणे जरूर याहे . ते
कुबेराकडे परत पाठववण्याची कल्पना तर और आहे . कुबेराला झजकून रावणाने ते आपल्या र्ालकीचे केले

असल्याने व त्याचा उपभोग बहु त वर्षे घेतला असल्याने कुबेराची र्ालकी त्या ववर्ानावर रावहली नव्हती. ते

ववर्ान रावणाच्या सवु सांपत्तीबरोबर व पत्नी पवरवाराबरोबर वबभीर्षणाच्या र्ालकीचे िंाले होते. वास्तववक
पाहता ते वबभीर्षणाकडे परत करावयास पावहजे. पण काल्पवनक ववर्ानाची वासलात काल्पवनक रीतीने
व्हावयाची यात आश्चयु कसले ?
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ववर्ानववद्या आयावतात केव्हा तरी खरोखर होती असे म्हणण्यास रार्ायणात तरी ववश्वसनीय

पुरावा नाही. सीतेच्या अक्ग्नवदव्याच्या वेळी दे व ववर्ानातून आले व त्याांनी सीता शु ि असल्याची ग्वाही
वदली, ही गोष्ट त्यावेळच्या अयोध्यावासी जनाांसच ववश्वसनीय वाटली नाही. म्हणून त्या वेळी ववर्ाने नव्हती
असेच वसि होते. रार् पुष्पक ववर्ानानें लां केहू न अयोध्येंस आल्याचा उल्लेख आहे . पण ते ववर्ान र्नु ष्यकृत
नव्हते, ववश्वकम्याने केले ले होते असे वणुन असल्याने या एका ववर्ानाच्या गोष्टीने ववर्ानववद्येचे अक्स्तत्व
ववश्वसनीय वदसत नाही.

पूवुजाांच्या योग्यतेववर्षयी अवभर्ान असावा; पण तो अवभर्ान साधार असावा. केवळ

कववकल्पनेवरच आधारले ला असल्यास पूवुजाांचा सन्र्ान होत नाही व वांशजाांच्या अकले ची झकर्त होते .
ववचाराला पटे ल त्यावर ववश्वास ठे वावा. ववचाराला न पटे ल त्याचा त्याग करणे हे च उवचत

सह्याद्री ∶ ऑक्टोबर, १९४०
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२१ वाल्मीकी आणि होमर
वाल्र्ीकी हा झहदू आयांचा आद्य र्हाकवी आहे . याचे एकच र्हाकाव्य रार्ायण. हे सुववख्यात आहे .

या काव्यात अयोध्येच्या दरबारातील खठपटी, रार्ाचा वनवास, सीतेचे त्याच्याबरोबर जाणे, सीतेला

रावणाने जबरींने नेणे, सुग्रीवाची र्ैत्री सांपादणे, लां केवर स्वारी, सीतेचे अक्ग्नवदव्य, अयोध्येत राज्यावभर्षेक,
सीतेचा त्याग व वतचा वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ात वास इत्यादी प्रसांगाचे रसभवरत वणुन आहे .

होर्र हा यवन (ग्रीक) दे शीय आयांचा र्हाकवी होता. याची दोन काव्ये प्रवसि व सवुर्ान्य आहे त,

एक इलीयड व दु सरे ओडे सी. याांतील पवहले फार प्रवसि आहे वन त्याची वनरवनराळ्या भार्षाांतून गद्य व पद्य

अशी भार्षाांतरे िंाली आहे त. फार प्राचीन काळी रॉय या शहरास पडले ल्या वेढ्याचे व त्यातील उभय
पक्षींच्या वीराांचे वणुन करणारे इलीयड हे काव्य आहे . पण त्याचा आरांभ वेढ्याच्या वतसऱ्या वर्षापासून होतो.
नायक–नावयका व खलनायक याांच्या सांबध
ां ावर आधारले ली या काव्याची कथा नाही. पण युिाचे कारण
र्ात्र त्यार्ुळे उद्भवले आहे .

स्पाटाचा राजा र्े नेलेअस याच्याकडे रॉयचा राजपुत्र पारीस हा पाहु णा म्हणून बरे च वदवस

रावहला. तेथे त्याची व र्े नेलेअसची पत्नी हे लन इची ओळख होऊन प्रेर् जडले आवण अखेर ही
आर्षुकर्ार्षुकेफरारी िंाली व रॉयला पोहोचली. सवु यवन राष्राांना या प्रकाराची र्ोठी चीड आली व त्याांनी
फौज जर्वून रॉयला वेढा घातला. रॉयचा राजा व पारीस याांनीही आपले वर्त्र व सगेसोयरे याांचे सैन्य
जर्वले व उभय लष्करात र्ोठे तुांबळ युि बारा वर्षे चालले होतें. अखेर रॉयचा पाडाव होत नाही असे

वदसल्यार्ुळे एक कपटयुक्ती योवजली गेली. वेढा उठवून ग्रीक सैन्य वनघून चालले . त्याांनी एक लाकडाचा

केले ला र्ोठा घोडा र्ागे ठे वला होता व एक इसर् जखर्ा िंाले ला ते थे पडला होता. त्याच्या साांगण्यावरून
तो घोडा शहरात नेला. पुढे रात्री सवु रॉयवासी ववजयोन्र्ादात बेहोर्ष असता घोड्याच्या पोटात दडले ल्या

सैवनकाांनी बाहे र येऊन रॉयचे दरवाजे उघडले र्ावण ग्रीक सैन्य आत घेतले . या प्रकारे रॉयचा पाडाव
िंाला. पण आज आपणास या र्हाकाव्याचा ववचार करावयाचा नाही.

होर्र कवीचे दु सरे काव्य ओडे सी हे आहे . ओडे वसअस म्हणून एक नार्ाांवकत वीर रॉयच्या युिात

लढत होता; त्याचे पराक्रर् इलीयड या काव्यात वर्टणले आहे त. ते युि सांपल्यावर सवु योिे आपापल्या
दे शाांस परत वनघाले , तसा ओडे वसअसही वनघाला. पण एका दे वते च्या कोपार्ुळे त्याच्या र्ागात अनेक

ववघ्ने आली. त्याला पुष्कळ वठकाणी लढावे लागले . अशा रीतीने बारा वर्षे िंगडू न अखेर तो आपल्या घरी
पोहोचला.

रॉयचे युि सांपल्यावर योग्य वेळी तो घरी पोहोचला नाही व त्याची खुशालींही कळे ना. यार्ुळे

त्याची पवतव्रता स्त्री पेनेलोपी ही फार काळजीत पडली ओडे वसअस र्रण पावला अशीही बातर्ी पसरली व
ती बहु तेकाांस खरी वाटली. पेनेलोपी सुांदर व सद्गुणी असल्याने वतची प्राप्ती व्हावी म्हणून वठकवठकाणचे

राजपुत्र वतच्या गावात तळ दे ऊन बसले व ‘र्ला वर, र्ला वर!’ अशी याचना प्रत्येकजण करू लागला.
सवांनी भीड घातली म्हणून पेनेलोपी कांटाळली. एका दे वीच्या स्फूतीने वतने त्या सवु वीराांना एक अट
घातली व ती पुरी करणाऱ्यास आपण वरू असे साांवगतले . वतच्या नवऱ्याचे म्हणजे ओडे वसअसचे एक धनु ष्य

शस्त्रागारात होते, ते वतने आणून त्याांच्यापुढे ठे वले व साांवगतले की, ‘याला जो कोण दोरी चढवील व बाण
सोडील त्याला आपण नवरा म्हणून पसांत करू.’
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त्याप्रर्ाणे एका नेर्ल्या वदवशी त्या सवांनी आपापल्या पाळीप्रर्ाणे धनु ष्यावर प्रत्यांचा चढववण्याचा

प्रयत्न केला; पण कोणासही धनु ष्य सज्ज करता आले नाही. कर्ुधर्ुसांयोगाने ओडे वसअस त्याच वेळी
वभकाऱ्याच्या वेर्षात त्या वठकाणी येतो. तो धनु ष्यास चटवदशी दोरी चढवून ते सज्ज करतो व पेनेलोपीच्या
हातचे बाण घेऊन त्या खजील िंाले ल्या उर्ुट राजाांना र्ारून टाकतो.

रार्ायण आवण ओडे सी या दोन्ही काव्याांतां एका प्रवसि धनु ष्यावर दोरी चढवण्याचा पण लावण्यात

आला असे वर्टणले आहे . तो पण जो झजकील त्याला एक सुांदर स्त्री आपला पती म्हणून वरणार असा सांकेत
केला आहे . ही एकच गोष्ट दोन र्हाकवींनी कसकशी रांगवली आहे हे पाहणे पुष्कळ उद्बोधक होईल.

ओडे सीर्धील कथा अगदी साधी व सहजसुांदर आहे . दु सरा नवरा करायचाच तर तो पवहल्या

नवऱ्याइतका तरी बलवान पावहजे. त्याचे सार्र्थ्यु ओडे वसअसांइतके तरी पावहजे. ते अजर्ावण्याचे साधन

म्हणून त्याच्या धनु ष्यास दोरी चढवणे ही कसोटी वतला सुचते व घरात असले ले त्याचे धनु ष्य ती पुढे करते .
आले ल्या वराांना दोरी चढवण्याचे सार्र्थ्यु असत नाही. ते पराभूत होऊन शरझर्दे होतात. ओडे वसअस
धनु ष्य सज्ज करून त्याांना र्ारतो.

आता रार्ायणातील दोरी चढवण्याचा प्रसांग कसा वर्टणला आहे ते पाहू . ववदे ह दे शाचा जनक राजा

यज्ञाकवरता जर्ीन नाांगरीत असता त्याला एक नु कतीच उपजले ली बावलका सापडते . वतला तो आपली
र्ुलगी म्हणून वाढववतो. ती र्ोठी िंाल्यावर ती ‘वीयुशुल्का’ आहे असे जाहीर करतो. आपल्या बलाची
खात्री करून दे णे हे च वजचे शु ल्क ती वीयुशुल्का. त्याप्रर्ाणे बलाची परीक्षा करण्यासाठी त्याने सांग्रही

असले ल्या वशवधनु ष्याची योजना केली. अनेक दे शाांचे राजे येऊन त्याांनी त्या धनु ष्यावर दोरी चढवण्याचा
प्रयत्न केला. पण त्यात कोणासही यश आले नाही. पुढे जनकाने यज्ञ आरांवभला. त्या वनवर्त्ताने

ववश्वावर्त्राने रार्–लक्ष्र्णाांस ववदे ह नगरीस नेले. तेथे धनु ष्य पाहण्याची इच्छा रार्ाने दशुववली. त्या
वनवर्त्ताने ते आणल्यावर रार्ाने धनु ष्य उचलू न त्यावर दोरी चढवली याप्रर्ाणे पण झजकल्यार्ुळे रार्ास
सीतेची प्राप्ती िंाली. रार्ाने धनु ष्याची दोरी जास्त खेचल्याने अखेर ते वशवधनु ष्य र्ोडू न गेले!

पेनेलोपीचा पण अगदी स्वाभाववक असल्याने चाांगला वठला आहे . वतच्या नवऱ्याचे धनु ष्य घरातच

होते . रार्ायणातील धनु ष्य हे जनकाचे नेहर्ी वापरण्याचे नव्हते. ते वांशपरांपरे ने त्याच्याकडे असले ले
वशवधनु ष्य होते.

या कथेतील जनकाच्या वतुनाववर्षयी ववचार करू. जनक हा सीते चा जनक बाप नव्हे ; तर तो

केवळ पालनकता आहे जनकाला औरस र्ुलगीही आहे . तसेच त्याच्या भावाच्याही दोन र्ुली आहे त. या

तीन व पालक र्ुलगी सीता या चौघींची लग्ने दशरथाच्या चौघा र्ुलाांबरोबर िंाली; पण जनक आपल्या
औरस र्ुलीस ‘वीयुशुल्का’ ठरवून वतच्यासाठी पण ठे वीत नाही; ते र्हत्त्व पालक र्ुलगी सीता वहला दे तो व

पुढे वतचा वववाह दशरथाचा ज्येष्ठ पुत्र व राज्याचा भावी अवधकारी असा जो रार् त्याच्याशी होऊ दे तो व
आपल्या पोटच्या र्ुलीस रार्ाचा धाकटा भाऊ व त्याचा सेवक असा जो लक्ष्र्ण त्याची भाया करतो. कोणता

बाप असे होऊ दे ईल? पोटच्या र्ुलीला उत्तर् स्थळ वर्ळावे असे कोणताही बाप इच्छील. पाळले ल्या र्ुलीस
दु य्यर् स्थान वर्ळायचे.

पण रार्ायणात हा क्रर् व्यवहारास सुटून दाखवला आहे . यावरून तो अववश्वसनीय वाटतो.
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आता आपण ववचार करू.
‘यज्ञभूर्ीपासून उत्पन्न िंाले ली र्ािंी कन्या वाढीला लागली. ते व्हा वीयुशुल्का (म्हणजे हे

त्र्यांबक–चाप सज्ज करण्याला सर्थु असे ज्याचे वीयु असेल त्यालाच ही द्यायची) म्हणून र्ी ही अयोवनसांभव
कन्या रक्षण करून ठे ववली.’ (बालकाांड ६६। १४)

हा पण जनकाने केव्हा केला हे साांवगतले ले नाही. सीता लहान असतानाच हा पण केले ला वदसतो.

पुढे ही कन्या र्ोठी िंाल्यावर पुष्कळ राजाांनी वतला र्ागणी घातली; ती वीयुशुल्का असल्यार्ुळे कोणाचीही
र्ागणी जनकाने र्ान्य केली नाही. तेव्हा ते सवु राजे वर्वथला नगरीस आपल्या सार्र्थ्याचा अदर्ास

पाहण्यासाठी आले . त्याांच्यापुढे वशवधनु ष्य आणून ठे वले असता त्याांपैकी कोणीही ते उचलण्यास झकवा

तोलण्यास सर्थु िंाला नाही. ‘रार् जर हे धनु ष्य सज्ज करील तर अयोवनसांभव सीता र्ी त्याला दे ईन.’
(६६।२६).

परांतु असा पण करण्याचे योग्यसे कारण वदसत नाही. जनकाकडे धनु ष्य होते ते कोणालाही

उचलता येण्यासारखे नव्हते व ही सापडले ली कन्या होती; म्हणून कसा तरी हा पण जुळवून वदला आहे
असे वदसते . ६७ व्या सगातील ९ व्या श्लोकात, हे धनु ष्य कोणालाही उचलण्यासारखे नव्हते असे म्हटले

आहे . ‘सवु दे वगण, असुराांसहवतुर्ान राक्षस, र्ोठर्ोठे योिे आवण यक्ष व वकन्नर आवण र्होरग याांपैकी
कोणीही हे धनु सज्ज करण्यास सर्थु नाहीत.’ ‘कानापयंत हे धनु ष्य ओढण्याचे, ते सज्ज करण्याचे, त्याला
बाण लावण्याचे, प्रत्यांचा ओढण्याचे सार्र्थ्यु र्ानवाच्या वठकाणी कोठू न असणार?’ (१०).

र्ोठर्ोठ्या दे वाांना व राक्षसाांना जे कार् होण्यासारखे नव्हते, ते र्ाणसाकडू न अपेवक्षणे शहाणपणाचे

नाही; म्हणून वशवधनु ष्य सज्ज करण्याचा पण लावण्यात जनकाचा उद्देश या र्ुलीला नवराच वर्ळू नये व ती

आपल्याकडे जन्र्भर राहावी असा असावा असेही म्हणता येईल. याप्रर्ाणे हा पण सुसांगत नाही.

कोणालाही अशक्य असा पण लावणारा जनक र्ूखु तरी असावा झकवा र्ुलीला जन्र्भर कुर्ारी ठे वू
इक्च्छणारा वनदु य बाप तरी असावा, असे म्हणणे भाग पडते.

हे धनु ष्य जनकाच्या ताबयात कसे आले याचा ववचार करू.
पूवी दक्षयज्ञनाशाच्या सर्यी वीयुवान रुद्र सहज ते धनु ष्य वाकवून रागारागाने दे वाांची धूळदाण

उडवून म्हणाला, (६६–९) ‘हे दे वहो, र्ी आता तुर्ची र्स्तके तोडू न टाकतो.’ तेव्हा ते सवु दे व अगदी दीन
िंाले व शांकराला प्रसन्न करून घेऊ लागले . शांकरही त्याांच्यावर प्रसन्न िंाले आवण त्या सवु र्हात्म्याांना ते

धनु ष्य त्याांनी दे ऊन टाकले (१०–११). ते र्हात्र्ा दे वावधदे वाचे–शांकराचे श्रेष्ठ धनु ष्य आम्रच्या सर्थु
पूवुजाांपाशी ठे व म्हणून त्यावेळी ठे वले आहे (१२).

र्ोठ्या प्रयत्नाांनी व प्रयासाने वर्ळववले ली धनु ष्यरूपी र्ोठ्या योग्यतेची वस्तू दे वाांनी आपल्याजवळ

का ठे ववली नाही असा पवहला प्रश्न उभा राहतो. ते ठे वण्यास लायक अशी जागा स्वगात नव्हती काय? का

दक्षाच्या घरापासून स्वगात त्या धनु ष्याला नेण्याने सार्र्थ्यु दे वाांना नव्हते? दे वरात नार्क वनर्ीच्या ज्येष्ठ

पुत्राला तरी ते आपल्या राज्यात आणण्यास कसे शक्य िंाले ? थोराांनी वदले ली वस्तू थोडे वदवस तरी
चाांगल्या प्रकारे साांभाळावी लागते . तशी ती साांभाळली गेली नाही तर थोर आपला अपर्ान सर्जतात. येथे
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तर दे वाांनी ते धनु ष्य वर्ळाल्याबरोबर दे वराताकडे ठे वण्यास वदले आहे हे चर्त्कावरक वदसते! असे अनेक
प्रश्न उत्पन्न होतात. त्याांचे सर्ाधानकारक उत्तर वर्ळणे कठीण आहे .

बरे , हा दक्ष कोण? दक्षप्रजापतीच्या कन्याांपासून सृष्टीची उत्पत्ती पुराणात साांवगतली आहे . हे खरे

र्ानले तर दक्ष–यज्ञाच्या वेळी गजबजले ली राज्ये अक्स्तत्वात कोठू न येणार? र्ग हा दे वरात – राजा
जनकाचा पूवुज –त्यावेळी हजर होता हे कसे सांभवनीय आहे ?

दक्षाची कन्या सती ही शांकराची भाया होती. दक्ष व त्याचा जावई शांकर याांचे वाकडे आले . दक्षाने

यज्ञ आरांवभला. जावई शांकर याला बोलाववले नव्हते . पण सती आर्ांत्रणावशवाय नवरा ‘नका नको’ म्हणत
असता, बापाच्या घरी गेली. बापाने वतचा अपर्ान केला. वतने रागाने यज्ञकुांडात उडी घेऊन प्राण वदला. हे

वतुर्ान शांकराला सर्जल्यावर तो क्रुि िंाला व त्याने येऊन यज्ञाचा ववध्वांस केला. सती पुढे

वहर्ालयकन्या िंाली व वतने पुन्हा शांकराला वरीले . यावरून दक्षयज्ञववध्वांसनाचीं कथा फार पुरातन आहे .
त्या काळी पृर्थ्वीवर र्नु ष्यवस्ती िंाली होती की नाही याचीच शांका आहे !

हा दे वरात तरी कोण? वनर्ीचा ज्येष्ठ पुत्र दे वरात म्हणून ख्यात राजा होता असे (६६–८) श्लोकात

आहे . पुढे ७१ व्या सगात जनकाने आपले पूवुज वर्टणले आहे त. त्याांत पवहले नाव वनर्ीचे वदले आहे . वनर्ी

हा कुणाचा पुत्र हे साांवगतले ले नाही, यावरून वनर्ी हा राज्यसांस्थापक असावा. त्याचा पुत्र वभथी व त्याचा

पुत्र जनक, त्याचा उदावसू, त्याचा नांवदवधुन, त्याचा सुकेतू, त्याचा दे वरात. हा दे वरात वनर्ीपासून सहावा
होतो व ६६ व्या सगात तो वनर्ीचाच ज्येष्ठ पुत्र साांवगतला जातो, असा गैरर्े ळ आहे .

याप्रर्ाणे ज्या धनु ष्यास सज्ज करण्याचा पण ठरववला होता ते धनु ष्यच अगोदर सांशवयत आहे . ते

दे वरात याजजवळ ठे वल्याची गोष्टही सांशवयतच. ही अव्यवहायुही आहे . अशी क्स्थती असल्याने धनु रभंगाचा
पण ही गोष्ट सत्यसृष्टीतील नसून काल्पवनकच आहे असे वदसते .

होर्र कवीची कथा तशी नाही. तेथील पणास कारण आहे . र्ृत नवऱ्या इतका तरी बलवान वर

हु डकण्यासाठी तो पण आहे . जनकाचा पण तसा नाही. त्याला अशक्य कार् करणारा जावई पावहजे आहे .
होर्रच्या काव्यातील धनु ष्य पेनेलोपीच्या नवऱ्याचेच होते. येथ धनु ष्य आहे ते शांकराचे आहे वन ते

जनकाच्या हाती कसे आले ही गोष्ट उघड उघड कक्ल्पत आहे . धनु ष्याची दोरी चढवून बाण र्ारण्याचा पणा

होर्र कवीने वर्टणला आहे . पण दोघाांच्या वणुनात ववशेर्ष ध्यानात ठे वण्यासारखा फरक आहे . एकाची गोष्ट
साहवजक, साधी व व्यवहायु आहे . दु सऱ्याची गोष्ट अस्वाभाववक, अव्यवहायु व गुांतागुांतीची आहे असे वाटते.
या अव्यवहायुतेवरून सीता ही जनकाने पाळले ली र्ुलगी होती की ती वनव्वळ काल्पवनकच आहे , असाही
सांशय उत्पन्न होण साहवजक आहे .

प्राचीन काळी झहदी व युनानी आयांतील ववद्वानाांर्ध्ये फार अगत्याचे सांबध
ां होते. म्हणून

रार्ायणातील धनु भग
ु ाची कथा वाचल्यावर होर्रने ओडे सीत तशा प्रकारचा प्रसांग वर्टणला, का ओडे सीतील
धनु ष्याला दोरी लावण्याच्या पणाची कथा वलवहली असा सांशय उत्पन्न होत आहे .
तया िृहीतं ि मृिांिनाभ्यः ॥
ततो िृहीतं ि मृिांिनाणभः ॥

अनु क्रमणिका

मनोहर ∶ णडसेंबर, १९४५
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२२ करू नये थट्टा, भल्याभल्यांसी लािला बट्टा
कोणी ववद्वान शास्त्री ताक र्ागण्यास गेला असता सवु रार्ायणाचे सार एका श्लोकात त्याने

साांवगतले . त्याला एकश्लोकी रार्ायण म्हणतात. तो श्लोक –
आदौ रामतपोवनाणभिमनं हत्वा मृिं कांिनम् ।
वैदेहीहरिं जटायुमरिं सुग्रीव संभाषिम् ॥
वालीणनदु लनं समुद्रतरिं लं कापुरीदाहनम् ।
पश्चाद्राविकुंभकिुहननं एतणद्ध रामायिम् ॥

रार् वनवासाला गेला व चौदा वर्षांनी परत येऊन राज्यावर बसला. या श्लोकार्ध्ये काांचनर्ृगाचा

वध व वैदेहीचे हरण व त्यार्ुळे घडू न आले ल्या रावणकुांभकणुर्रणापयंतच्या गोष्टी घालू न रार्ायण
र्हाकाव्य वाल्र्ीकीने रवचले . वैदेहीहरण िंाले नसते तर पुढील सवु हकीगत घडली नसती.

वैदेहीहरणाच्या पूवी वदले ली काांचनर्ृगाला र्ारणे ही बाब अगदीच क्षुल्लक आहे . वैदेहीहरणाला सोपे जावे
म्हणून रार्लक्ष्र्णाला बाजूला काढण्यासाठीच काांचनर्ृगाची युक्ती योजले ली होती. सीताहरणाची
कल्पना रावणाला सुचवून त्याची त्या कार्ी उठावणी त्याची बहीण शूपुणखा वहने केली होती व त्याचे
कारण वतने नाककान कापून केले ली ववटां बना हे आहे . म्हणून ही गोष्ट पुढील तांट्याचे र्ूळ आहे .

शूपुणखा दां डकारण्यात रहात असता रार् वतच्या नजरे स पडला. त्याचे सुांदर रूप पाहू न ती र्ोवहत

िंाली व असला नवरा आपणास असावा अशी इच्छा वतला िंाली. ती रार्ाकडे येऊन ‘र्ािंा पती हो’ असे

म्हणाली. येथपयंत वतच्याकडू न काही अपराध िंाले ला नाही. वतची र्ागणी रार्ात अयोग्य वाटली. त्याच

वेळी वतला स्पष्ट तसे साांगून वाटे स लावणे योग्य होते. तसे न करता वतच्याशी थट्टा करण्याची हु क्की
श्रीरार्चांद्रास आली. तो म्हणाला, ‘र्ला बायको असल्याने र्ी तुला पत्करली तर तुला सवतीच्या जाचात
राहावे लागेल. यासाठी र्ला नवरा करण्याचा ववचार तू सोडू न दे . हा र्ािंा भाऊ लक्ष्र्ण अवववावहत आहे ,
याची बायको हो.’

लक्ष्र्णाला अनेक बायका होत्या, असे असतानाही रार्ाने तो अवववावहत आहे असे वनव्वळ खोटे

साांवगतले . एकवचनी रार्ाच्या तोंडू न असत्य भार्षण वनघणे त्याच्या कीतीस हावनकारक असल्याने कै.
ले ले शास्त्र्याांना कसेसेच वाटले व रार्ाची तरफदारी करण्याच्या हे तूने त्याांनी पुढील टीप वदली :

लक्ष्र्णाचा वववाह िंाला असूनही तो अवववावहत आहे असे रार्ाने शूपुणखेला साांवगतले आहे ; परांतु

रार् वतच्याशी थट्टे ने बोलू लागले असे आरांभीच साांवगतले आहे व थट्टे ने केले ले असत्य भार्षण दोर्षास्पद होत
नाही.’ कारण

‘न नमुयुक्ततं विनं , णहनस्स्त न िीषु राजन्न णववाहकाले ।
प्रािात्यये सवुधनापहारे पिानृतान्या हु रपातकाणन’ ॥
असे वचन आहे .

अनु क्रमणिका

ती वबचारी भाबडी लक्ष्र्णाकडे जाऊन ‘र्ी श्रेष्ठ स्त्री तुझ्या रूपाला योग्य अशी भाया आहे . तू

र्ाझ्यासहवतुर्ान सवु दां डकारण्यार्ध्ये सुखाने सांसार करशील’ असे म्हणाली. (अरण्यकाांड, सगु १८,
श्लोक ७). लक्ष्र्णाने दादाचेच अनु करण करून थट्टा आणखी पुढे चालववली. तो म्हणाला,
‘रक्तकर्लासारख्या वणाने युक्त तू, र्ज दासाची भाया होऊन दासी बनण्याची का बरे इच्छा करीत
आहे स? कारण र्ी आपल्या भ्रात्याच्या तांत्राने राबणारा परतांत्र आहे . तेव्हा, हे ववशालनयने, वनर्ुल काांतीने

युक्त असले ली तू, उत्कृष्ट ववर्षयवासनेने युक्त असले ल्या आयु रार्ाची कवनष्ठ भाया होऊन कृतकृत्य व

आनांवदत हो. कुरूप, ओबडधोबड, कृशोदरी, दु राचरणी आवण वृि अशा ह्या भायेचा त्याग करून हा तुिंाच
उपभोग घेईल. कारण, हे श्रेष्ठ वस्त्रये, हे सुांदरी, हे श्रेष्ठ रूप टाकून दे ऊन कोण बरे ववचक्षण पुरुर्ष
र्नु ष्यजातीतील वस्त्रयाांवर र्न ठे वील?’ (श्लोक ९–१२.).

ही थट्टा आहे असे सर्जण्याचे चातुयु वतच्या वठकाणी नव्हते. वतला हे लक्ष्र्णाचे बोलणे खरे च

वाटले . तेव्हा ती सीता आवण रार् पणुशाले त बसली होती तेथे जाऊन म्हणाली, ‘ववरूप, दु राचावरणी,
ओबडधोबड, पोट खबदाडीला गेलेली आवण वृि अशी जी ही भाया वतचा स्वीकार करून तू र्ला बहु र्ान

दे त नाहीस. तेव्हा र्ी आज या र्नु ष्यजातीच्या स्त्रीला तुझ्यासर्क्ष भक्षण करून टाकीन आवण याप्रर्ाणे सवत
नाहीशी िंाले ली र्ी तुझ्याबरोबर सुखास येईल त्याप्रर्ाणे सांचार करीन. (श्लोक १५, १६) शूपुणखा
अगदीच भाबडी व र्ूखु. लक्ष्र्णाने सीतेसांबध
ां ाने उच्चारले ले च शबद तीही उच्चारते .
एतां णवरूपामसतीं करालां णनिुतोदरीम् ।
भाया वृद्धां पणरत्यज्य त्वामे दैव भणजष्ट्यणत॥
(श्लोक ११), वतच्या भार्षणात या श्लोकातील पवहला अधु व भाया वृिा ही पदे कायर् आहे त.

पवरत्यज्य याबदल ‘अवष्टम्य’ असा शबद असून ‘न र्ाां त्वां बहु र्न्यसे’ हा चौथा चरण आहे . पढवले ल्या
पोपटासारखी ती बोलत आहे . रार्ाला सीता नकोशीच आहे अशी वतची सर्जूत करून वदले ली आहे .

शूपुणखा सीते च्या अांगावर धावून येऊ लागली असता क्रुि िंाले ला रार् लक्ष्र्णाला दटावून

म्हणाला, ‘हे लक्ष्र्णा, क्रूर आवण दु ष्ट लोकाांबरोबर कधीही थट्टा करू नये. हे सत्त्वस्थ लक्ष्र्णा, (आपल्या
थट्टर्ुळे) ही राक्षसी कशीतरी जीव धरून असले ल्या सीतेला भक्षण करण्यास प्रवृत्त िंाली आहे . आधीच

कुरूप, दु राचावरणी, अवतशय र्त्त आवण तुांवदल असले ल्या ह्या राक्षसीला हे पुरुर्षश्रेष्ठा लक्ष्र्णा, तू ववरूप
करून टाक.’ (श्लोक १९।२०). याप्रर्ाणे रार्ाने साांवगतले असता क्रुि िंाले ल्या र्हाबलाढ्य लक्ष्र्णाने
रार्ासर्क्षच खड्ग उपसून वतचे कान व नाक ही छे दून टाकली (श्लोक २१).

थट्टे ला सुरुवात श्रीरार्चांद्रानीच केली व त्या वनवर्त्ताने लक्ष्र्ण अवववावहत आहे असे खोटे च

साांवगतले . लक्ष्र्णाने ती थट्टा पुढें चालववली. ही थट्टा इतकी वाहावली की, पवतव्रता म्हणून नावाजले ली ती
‘असती’ म्हणजे दु राचरणी आहे असे बोलण्याचे धैयु लक्ष्र्ण करीत आहे . ही थट्टा वतला खरीच वाटली. ती
सीतेच्या अांगावर धावली. हा पवरणार् आपल्या थट्टे चा आहे हे रार्ाने ओळखून वतला हाकून दे ण्यास

लक्ष्र्णास आज्ञा करणे योग्य िंाले असते ; पण तसे न करता त्या एकट्या असहाय्य स्त्रीला ववरूप करण्याचा

हु कूर् केला. लक्ष्र्ण काय ! दादाच्या हु कर्ाचा चाकर. त्या बहाद्दराने तलवारीने वतचे कान व नाक छाटू न
वतला ववरूप केले (श्लोक. २१). या रार्लक्ष्र्णाच्या कृत्याचा तीव्र वनर्षेध करणेच योग्य आहे . स्त्रीवर हत्यार
चालवून या दशरथपुत्राांनी आपल्या श्रेष्ठ आयुसांस्कृतीला य नीवतर्त्तेला कावळर्ा लावले ला आहे .

अनु क्रमणिका

शूपुणखा ही रावणाची म्हणजे थोर र्ानधन राजाची बहीण होती. वतची थट्टा करणे हे गैरच; पण

वतचे कान व नाक कापून वतला ववरूप करणे अगदी झनद्य आहे .

वतने आपली िंाले ली अप्रवतष्ठा आपल्या भावास कळवून सीतेला जबरीने आणण्याचे कार् त्याने

हाती घ्यावे म्हणून त्याची उठावणीं केली. रावणाला ही कल्पना पटली. पण तो सनदशीर वागणारा राजा,
त्याने त्या कायाववर्षयी सवचवाांचे अनु र्ोदन घेतले आवण कायु करण्याचा वनश्चय करून र्ारीच–आश्रर्ाला

वनघाला. र्ारीचास रावण आपला बेत साांगतो, ‘त्या सैन्याचा वध करणारा तो रार् क्षवत्रयाांना कलां क
लावणारा, दु ुःशील, ककुश, तीक्ष्ण, र्ूखु, लु बध, अवजतेंवद्रय, धर्ाचा त्याग केले ला व अधर्ुवनष्ठ असून

प्राण्याांच्या अवहताववर्षयी तत्पर आहे व त्यानेच अरण्यार्ध्ये वैरावाचून केवळ शक्तीच्या जोरावांर कणु व
नावसका याांचा अपहार करून र्ािंी भवगनी ववरूप केली आहे . तेव्हा दे वकन्येसर्ान असले ल्या त्याच्या

सीतानार्क भायेला जनस्थानातून र्ी पराक्रर्ाने घेऊन येणार आहे ह्याववर्षयी र्ला तू सहाय्य हो.’
(अरण्यकाांड, सगु ३६, श्लोक ११ – १४).

प्रथर्तुः रार्ाने शूपुणखेची थट्टा केली व या र्स्करीची कुस्करी होऊन वतचे कान व नाक कापून

आयुसांस्कृतीस कावळर्ा लावला. कसले ही वैर नसताना केले ल्या बवहणीवरील अत्याचाराने वचडू न रावणाने

सीतेला जबरीने उचलू न नेले. वतला सोडववण्याच्या प्रयत्नात जटायूला र्रण आले . वतचा शोध
लावण्यासाठी व लां केवर स्वारी करण्याच्या कार्ी वानरसैन्याची र्दत जरूर होती. वानराांचा बलवान राजा
वाली हा रावणाचा वर्त्र होता. त्याच्याकडू न र्दत वर्ळणे अशक्य होते. या लढाईत राक्षसाांबरोबरील युिात
वानरसैन्याचा र्ोठा सांहार होणार. तो करू दे णारा राजा आपल्याशी उपकारबि पावहजे. म्हणून
सुग्रीवाबरोबर सांभार्षण म्हणजे वाटाघाट करावी लागली. पवरणार्ी वालीला र्ारून, सुग्रीवाला राज्य दे ऊन
पुढील सवु प्रकार रावण कुांभकणुवधापयंत करावे लागले . या कार्ी वालीचा वध अन्यायाने केल्याने

रार्ाच्या कीतीस कलां क लागला. सुग्रीवाचे उदाहरण वबभीर्षणाने वगरववले व आपल्या भावाववरुि लढाईत
साहाय्य केले , इत्यादी सवु प्रकार रार्ाने केले ल्या शूपुणखेच्या थट्टे चे पवरणार् होत. एका कवीने म्हटले
आहे –

करूं नये थट्टा । भल्याभल्यांणस लािला बट्टा ॥
थट्टा राविाने केली । लं का सोन्यािी जाळली ॥
सदरचा कवी रावणाच्या थट्टे ची नोंद करून वतच्यार्ुळे लां का जळू न गेली असे वर्टणतो. पण रार् हा

ववष्णूचा अवतार ठरल्यावर त्याच्या थट्टे चा उल्लेख करण्याचे धैयु सदर कवीस िंाले नाही. शूपुणखेची जी
थट्टा केली वतचा पवरणार् वकक्ष्कांधा व लां का या दोन्ही बलाढ्य राज्याांची नासाडी उडण्यात िंाला. त्याांचे

पराक्रर्ी राजे व वीर नाहीसे िंाले व त्या राज्यावर बसववले ली बाहु ली परतांत्र िंाली. रार्ालाही याचा
पवरणार् भोगावा लागला. सीतेने अक्ग्नवदव्य केले तरी वतच्यावरचा लोकाांप्रवाद कर्ी िंाला नाही व रार्ाला
वतचा त्याग करणे भाग पडले व उभयताांचे आयुष्य दु ुःखातच गेले. म्हणून कवी म्हणतात,
करूं नये थट्टा । भल्याभल्यांणस लािला बट्टा ॥
स्त्री ∶ जून, १९३५
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२३ णदवेकरशािी X भास्करराव जाधव
फेब्रुवारी, १९३८ च्या ‘पुरुर्षाथा’ तील अांकात ‘ब्रह्मचारी हनु र्ान’ या र्थळ्याचा व एवप्रल १९३८ च्या

अांकात ‘रार्ायणाचे र्हत्त्व’ या र्थळ्याचा असे दोन ले ख आले आहे त. पांवडत सातवळे कराांनी वाटे ल तसे

भरर्साट हल्ले दु सऱ्यावर करावे व करवावे; पण त्यावर उत्तर पाठववल्यास ते छापण्यास र्ावसकात जागा
नाही असे वबनवदक्कत साांगावे हाच पांवडतजींस ‘पुरुर्षाथु’ वाटतो.

‘सत्यवादी’ पत्रातील चचा र्ुद्द्याांस धरून वदवेकरशास्त्रीनी सुरू केलीच नव्हती. कोठले तरी उतारे

दे ऊन त्या आधारे रार्ायण ग्रांथाचे व आयु सांस्कृतीचे र्हत्त्व त्याांनी प्रवतपादले . ‘र्ुद्दे काढा’ बसे त्याांनी र्ला
आव्हान वदले . र्ाझ्या ले खात र्ुद्दे काढू नच वववेचन केले असल्याने शास्त्रीबुवाांच्या र्ुद्दे काढण्याच्या
आरोळीस र्ूकत्वाने उत्तर दे णे हे च बरोबर होते. आता शास्त्रीबुवा ‘ब्रह्मचारी हनु र्ान’ असा र्ुद्दा काढू न वाद
करीत आहे त हे अवभनांदनीय आहे त.

‘दोन वभन्न भूवर्का’ या र्थळ्याने शास्त्रीबुवा वलवहतात, ‘वाल्र्ीकी कवीने रार्ायण हे आवदकाव्य,

एक पववत्र पावनी कथा जगार्ध्ये सदै व असावी, उत्कृष्ट आदशु लोकाांपुढे रहावा या दृष्टीने वलवहली आहे .
रार्ायणातील वाल्र्ीकीने रे खाटले ली सवु पात्रे एकापेक्षा एकेक सरस, उच्च, पववत्र आवण थोर अशी

दाखववली आहे त. तत्कालीन सर्ाजात जी उत्कृष्ट ध्येये व जे आदशु असावेत असे लोकाांना वाटे , ते सवु
वाल्र्ीकीने रार्ायणार्ध्ये दाखववले आहे त.

एकपत्नीव्रतािा उल्ेख रामायिात नाही
र्ारुतीचे ब्रह्मचयु व रार्ाचे एकपत्नीव्रत ही ध्येये व आदशु लोकाांपुढे ठे वावीत असा वाल्र्ीकीचा

रार्ायण वलवहण्यात हे तू होता असे शास्त्रीबुवाांच्या वलवहण्यावरून वदसते . रार्ायणात भावाभावाांच्या तीन
जोड्याांचे बांधुप्रेर् आदशु म्हणून र्ाांडले आहे . पहा, रार्लक्ष्र्ण, रार्भरत, भरतशत्रुघ्न तसेच राक्षसाांतही
रावणकुांभकणु याांचे बांधुप्रेर् आहे . वालीसुग्रीव, वबभीर्षण, रावण व कुबेर या बांधूांच्या जोडीतील वैरही

दाखववले आहे . रार्ाच्या वपतृभक्तीचेही उज्जवल वणुन आहे . इत्यादी गोष्टी आदशु म्हणून दाखववण्याचा
वाल्र्ीकीचा उद्देश स्पष्ट आहे . सीतेचे पवतव्रत्यही नावाजण्यासारखे वर्टणले असल्याने सीतेववर्षयीची
पूज्यबुिी वाढतच जाते. म्हणून तोही एक आदशु म्हणून र्ाांडला आहे असे म्हणता येईल. परांतु दीघु

ब्रह्मचयु व एकपत्नीव्रत ही आदशु म्हणून र्ाांडल्याची कल्पना वदवेकर शास्त्र्याांसारख्याांनी केली आहे ; पण

वतला आधार दाखववणे त्याांना कठीण पडत आहे . रार्ायणाच्या पवहल्याच सगात श्लोक ८ ते २० पयंत तेरा
श्लोकाांनी रार्ाच्या िंाडू न साऱ्या गुणाांचे वणुन केले आहे व हे सवु गुण स्पृहणीय असेच आहे त. पण त्याांत
रार्ाच्या एकपत्नीव्रताचा स्पष्ट उल्लेख तर कोठे ही आढळत नाही, पण ज्या वाक्यावरून तसे अनु र्ान
काढता येईल असा अप्रत्यक्ष उल्लेखही नाही.

तत्कालीन सर्ाजात जी उत्कृष्ट ध्येये व जे आदशु असावेत असे लोकाांना वाटे , ते सवु

रार्ायणार्ध्ये वाल्र्ीकीने दाखववले आहे त असे शास्त्रीबुवा म्हणतात. पण स्त्रीसुखपराङ्र्ुख ब्रह्मचयाची
र्हती रार्ायणात आढळत नाही. रार्ायणात दाखववले ले . सवु पुरुर्षऋर्षीसुिा सपत्नीक आहे त. म्हणजे

पत्नीववरवहत कोणी असेल तर तो अपवाद. असा अपवाद कोणी असल्यास त्याबद्दल स्पष्ट कथन केले च
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पावहजे अशी अपेक्षा कोणीही करील. तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्यास इतराांसारखाच र्ारुतीही सपत्नीक
असावा असे अनु र्ान कोणीही काढील.

हनु मानाच्या ब्रह्मियािा अथु काय ?
दशरथाच्या ३५० राण्या होत्या असे स्पष्ट साांवगतले आहे . भरतास अनेक भाया होत्या व

लक्ष्र्णासही होत्या असे स्पष्ट उल्लेख रार्ायणात आहे त. रार्ाला एकच बायको असती तर, तसे स्पष्ट कथन
रार्ायणात केले गेले असते. तद्भावी रार्ही इतराांसारखाच म्हणजे बहु पत्नीक असावा असे अनु र्ान

काढणेंच सरळपणाचे होईल. पण रार्भक्त शास्त्रीबुवाांना हा सरळपणा र्ान्य नाही. त्याला इलाज नाही.
अनेक बायका करणे हा त्या काळचा सदाचार होता.

हीच गोष्ट हनु र्ानाच्या स्त्रीसुखपराङ्र्ुखत्वाची. हनु र्ान वेदवेत्ता या यौवगक अथाने ब्रह्मचारी होता

ही गोष्ट र्ी प्रथर्ापासून कांठरवाने साांगत आहे . पण स्त्रीसुखपराङर्ुख रूढाथाने तो ब्रह्मचारी असता व हा
गुण आदशु म्हणून लोकाांपुढे र्ाांडण्यात वाल्र्ीकीचा इरादा असता तर त्याने स्पष्ट साांगावयास पावहजे होते.
तसे साांवगतले नसल्याने प्रथर्दशुनीच हनु र्ान हा स्त्रीसुखपराङर्ुख नव्हता, म्हणून तो इतराांसारखाच
सपत्नीक होता असे अनु र्ान वनघते . याच्या उलट ज्याचे र्त असेल त्याच्यावर शावबतीचा बोजा आहे हे

उघड आहे . सवु पुरुर्ष स्त्रीसुखलोलु प असतात. हनु र्ान पुरुर्ष होता म्हणूनच तो स्त्रीसुखलोलु प असावा असे
अनु र्ान वनघते. आता ‘सवु पुरुर्ष स्त्रीसुखलोलु प असतात’ या ववधानास शास्त्रीबुवा हरकत घेतील असे

वाटते. पण पुरुर्ष शबद त्याांचे सर्ाधान करील अशी आशा आहे . यावरून इतर पुरुर्षाांसारखाच हनु र्ान होता

असे वाल्र्ीकीस र्ान्य होते असे वदसते. कारण तसे वास्र्ीकीस र्ान्य नसते तर तसे स्पष्ट कथन करणे भाग
होते .

अपवादािे स्पष् कथन का नाही ?
हनु र्ान स्त्रीसुखपराङर्ुख ब्रह्मचारी होता हे शाबीद करण्याचा बोजा शास्त्रीबुवाांवर असून ते

त्याबद्दल पुरावा र्ुळीच आणीत नाहीत. हनु र्ान हा कोणत्या अथाने ब्रह्मचारी होता हे र्ी दाखववल्यावर तो
रूढाथाने म्हणजे स्त्रीसुखपराङर्ुख ब्रह्मचारी नव्हता असे अनु र्ान काढण्यास अनु कूल अशी जी जी स्थळे

र्ला आढळली तीही र्ी स्थळे र्ाांडली आहे त. या स्थळाांवर काहीतरी टीका करून. ‘खोडू न काढली’ असा
ववतांडवाद केल्याने जे ववधान वसि करण्याचा बोजा शास्त्रीबुवाांच्या वशरावर आहे , ते ववधान शाबीत होत
नाही, हे स्पष्टपणे शास्त्रीबुवाांच्या नजरे स आणण्याची परवानगी घेतो.

वयात येऊन ववद्याभ्यास पुरा िंाल्यावर गृहस्थाश्रर् स्वीकारणे स्वाभाववक असल्याने तसा स्वीकार

कुणी ववशेर्ष कारणाकवरता केला नसल्यास तसे स्पष्ट कथन केले पावहजे. अशा स्पष्ट कथनाच्या अभावी

गृहस्थाश्रर्स्वीकार कवीस र्ान्यच आहे असे गृहीतच आहे . रार्ायणात वाल्र्ीकीनी हनु र्ान याने स्त्रीसांग्रह

केला नाही असे कोठे ही साांवगतले ले नाही. लोकाांत र्ात्र तसा प्रवाद आहे . पण त्यास वाल्र्ीकी रार्ायणात
आधार नाही. वदवेकरशास्त्री याांसही तो दाखववता येत नाही.

रार्ायणाचा अभ्यास करताना अशा प्रकारचा उल्लेख कोठे च आढळला नाही, तेव्हा या उलट

म्हणजे र्ारुतीस वस्त्रया होत्या अशाववर्षयी उल्लेख सापडतो काय याचा शोध केला. आजच्या लोकसर्जुतीत
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रार् व हनु र्ान याचा सबांध वकतीही वजव्हाळ्याचा असला तरी खुद्द वाल्र्ीकीच्या र्ते हनु र्ान हा सुग्रीवाचा

सेवक प्रथर्पासून अखेरपयंत आहे . रार्ाच्या हातून वालीचा खून करवून सुग्रीवास राज्य वर्ळवून दे ण्याच्या
कार्ी हनु र्ानाने र्ोठीच कार्वगरी बजाववली आहे . रार्ाचे कार् सीता परत आणण्याचे. तेथेही हनु र्ानाने

फार पराक्रर् दाखववला आहे . रार्ाला अवभर्षेक िंाल्यावर व बवक्षसे वाटल्यावर हनु र्ान सुग्रीवाबरोबर परत
गेला आहे . यार्ुळे हनु र्ानाच्या वस्त्रयाांचा उल्लेख स्पष्टपणाने येण्याची आवश्यकताच भासली नाही. अनु र्ान
काढण्यास सबळ असे अप्रत्यक्ष उल्लेख वर्ळतात काय याचा शोध केला. तेव्हा तसे तीन उल्लेख आढळले , ते

र्ी र्ाझ्या र्ूळच्या ले खात वदले आहे त. यावरच शास्त्रीबुवाांनीं आपली ले खणी चालववली आहे व त्याांच्या
सर्जुतीप्रर्ाणे या तीन उल्लेखाांचा धुव्वा उडववला आहे . शास्त्रीबुवाांची टीका पोचट आहे हे र्ी पुढे

दाखववणार आहे ; पण या वतन्ही उल्लेखाांतून जाधव म्हणतात त्याप्रर्ाणे वनुःसांशय अनु र्ान वनघत नाही असे
वसि िंाले तरी त्यावरून हनु र्ान स्त्रीसुखपराङर्ुख ब्रह्मचारी होता हे वसि होत नाही हे कोणीही कबूल
करील. स्पष्ट कथनाअभावी र्ाणसाची नैसर्टगक प्रवृत्ती जी स्त्रीसांग्रह ती हनु र्ानाच्या ठायी होती, हे अनु र्ान
कायर्च राहणार.

शािीबुवांजवळ पुरावा नाही
आता शास्त्रीबुवाांच्या खांडनाचा ववचार करू. लक्ष्र्ण वकक्ष्कांधेत गेला तेव्हा अांगदाने त्याचे स्वागत

करून त्यास राजर्ागाने नेले. त्या राजर्ागावर दहा अर्ात्याांची घरे होती. त्या दहाांची नावे साांवगतली

आहे त. त्यात हनु र्ानाचा उल्लेख आहे . त्या घराच्या वणुनात ‘स्त्रीरत्नैुः शोवभतावन च’ असे म्हटले आहे .
यावरून र्ारुतीच्याही घरात स्त्रीरत्ने होती असे अनु र्ान होते, कारण ‘र्ारुतीच्या घराखेरीज’ असा अपवाद

साांवगतले ला नाही. शास्त्रीबुवा म्हणतात, ‘पूवुसांदभु बवघतला तर असे वदसते की हे र्ध्येच आले ले वणुन

अप्रस्तुत आहे . हा सगुच प्रवक्षप्त असावा असे वदसते .’ प्रवतपक्षाचा पुरावा खोटा पाडण्याची शास्त्रीबुवाांची
कल्पना अजब आहे . हा सगु प्रवक्षप्त म्हटल्यास र्ागचे पुढचे बरे च सगु प्रवक्षप्त म्हणावे लागतील याची

जाणीव शास्त्रीबुवाांस आहे . म्हणून प्रवक्षप्तपणावर जोर दे ण्याचा वववक्षप्तपणा त्याांनी केला नाही. ते म्हणतात,

पण प्रवक्षप्त न र्ानला तरी त्यावर र्ारुतीच्या वाड्यात लक्ष्र्णाला ज्या वस्त्रया वदसल्या त्या त्याच्या बायकाच
होत्या हे कशावरून? ब्रह्मचयु पाळणाऱ्या र्नु ष्याचा र्ठच असतो व तेथे कोणतीही स्त्री दृष्टीस पडत नसते

अशी सर्जूत असल्यास ती चुकीची आहे .. .आत्या, काक्या, र्ाम्या, र्ावशा, वडील बवहणी अशा अनेक
नात्यानी घरार्ध्ये वस्त्रया असू शकतात, वगैरे ...’ इतर नवाांच्या घरात स्त्रीरत्ने होती, त्यातील काहीतरी

त्याांच्या त्याांच्या उपभोग्य वस्त्रया होत्या हे शास्त्रीबुवाांस नाकारता येणार नाही. र्ारुतीच्या घरच्या वस्त्रयाांववर्षयी
अपवाद म्हणून स्पष्ट कथन नसल्याने या स्त्रीरत्नातील काहीतरी त्याच्या उपभोग्य वस्त्रया असाव्यात असे

अनु र्ान वनघणारच. आत्या, काक्या, र्ाम्या असाव्या असा सांशय काढताना र्ारुतीच्या घरात स्त्रीरत्ने होती

ही गोष्ट शास्त्रीबुवाांना र्ान्य करावी लागली आहे . इतर नऊ वाड्याांत जर काही भोग्य वस्त्रया असल्या तर
याही वाड्यात त्या का नसाव्यात, ह शास्त्रीबुवाांनी दाखववले पावहजे. इतर नऊ वाड्याांतील सवुच स्त्रीरत्ने

त्या त्या सरदाराांच्या उपभोग्य होत्या असे ववधान करणे धाडसाचे व चुकीचे होईल गांर्त पाहण्यास घरातील

र्ोलकरणी दासीपासून सवुच येणार. त्यात नात्यातील बायकाही असणे साहवजक आहे . पण र्ारुतीच्या
वाड्यात र्ात्र सारीच स्त्रीरत्ने. नात्यातील वस्त्रया होत्या व त्यात त्याच्या भोग्य कोणी नव्हत्या हे शाबीत
करण्याचा बोजा शास्त्रीबुवाांवर आहे ; पण तसा त्याांच्याजवळ पुरावा नाही.
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तकुट व णनराधार णवधान
शास्त्रीबुवाांची वाद करण्याची पिती और आहे . शास्त्रीबुवाांना र्ारुतीचे स्त्रीसुखपराङ्र्ुख ब्रह्मचयु

शाबीत करावयाचे आहे . त्याच्या वाड्यात स्त्रीरत्ने होती हे त्याांना कबूल आहे . तेव्हा र्ारुती ब्रह्मचारी
असल्याने त्याच्या र्ठातील वस्त्रया आत्या, काक्या वगैरे होत्या असे ववधान ते करतात. पण या वठकाणी
र्ारुतीचे ब्रह्मचयु शाबीत धरून आपण आपले म्हणणे पुढे करतो ही गोष्ट शास्त्रीबुवा नजरे आड करीत

आहे त. शास्त्रीबुवाांचे तकुट पुढीलप्रर्ाणे आहे : र्ारुतीच्या घरात स्त्रीरत्ने होती. र्ारुती ब्रह्मचारी होता.
म्हणून त्या स्त्रीरत्नाांतील कोणीही त्याची भोग्यस्त्री नव्हती. यार्ुळे असले ल्या वस्त्रया त्याच्या नात्यातील

आत्या, काक्या, र्ाम्या असल्या पावहजेत म्हणून भोग्य वस्त्रयाांच्या अभावी र्ारुती ब्रह्मचारी होता हे वसि
आहे .’ हा तकु नसून तकुट आहे , कारण यात प्रर्े य हे च प्रर्ाण केले आहे .

आणखी एक वनराधार ववधान शास्त्रीबुवा करतात ते पाहू . ‘र्ारुती ही रार्ायणातील एक प्रधान

ववभूती आहे . या ववभूतीचे वणुन पुष्कळ वठकाणी आले ले आहे . र्ारुती जर खरोखरीच गृहस्थाश्रर्ी असता

तर तसे वणुन कोठे तरी अन्यत्र येणे सांभवनीय होते. पण तो ब्रह्मचारीच होता म्हणून र्ारुतीच्या वस्त्रया,
त्याची र्ुले याांचा कोठे च उल्लेख आले ला नाही.’

र्ारुतीचे वणुन बालकाांडात जन्र् िंाल्यावेळी आले ले आहे . नांतर वकक्ष्कांधा काांडात ऋष्यर्ूक

पवुतावर त्याची गाठ पडते. तेथे र्ारुतीच्या बायकार्ुलाांचा उल्लेख येण्याचा सांभवच नाही, कारण

सुग्रीवाबरोबर तो हद्दपारीत असतो. पुढे वकक्ष्कांधे स गेल्यावरही राजवस्त्रयाांचा जसा उल्लेख आला तसा
त्याच्या वस्त्रयाांचा येणे सभांवनीय नाही. पुढे सुांदरकाांडात सीताशोध आहे . तेथे झकवा युिकाांडातही घरच्या

बायकार्ुलाांचे नाव वनघणे सांभवनीय नाही. फक्त अयोध्येस परत जातेवळ
े ी वकक्ष्कांधेस उतरून ताराप्रभृती
सुग्रीवाला वप्रय असले ल्या भाया आवण इतर वानरावधपतींच्या वस्त्रया ववर्ानात घेतल्या आहे त; त्यात

र्ारुतीच्या कवबल्याचे नाव येण्याचे कारण नव्हते . इतर वानरावधपतींच्या वस्त्रयाांत त्याांचा अांतभाव होत

आहे च. यावरून पाहता शास्त्रीबुवाांचा ‘र्ारुती जर खरोखरीच गृहस्थाश्रर्ी असता तर तसे वणुन कोठे तरी
अन्यत्र येणे सांभवनीय होते या ववधानास आधारच नाही. अर्ुक प्रसांगाने हा उल्लेख यावयास पावहजे होता
असे शास्त्रीबुवाांस साांगता येत नाही. म्हणून र्ारुतीच्या वस्त्रयाांचा उल्लेख नाही म्हणून तो ब्रह्मचारी असे म्हणणे

शु ि तकुटच आहे . सुग्रीवाचे दु सरे नऊ प्रधान होते, त्याांच्याही बायकाांचा व र्ुलाांचा उल्लेख नाही, म्हणून
तेही ब्रह्मचारी असे शास्त्रीबुवा प्रवतपादणार काय?

पाहते कोि ? मारुती की वाल्मीकी ?
रावणाच्या वनजले ल्या वस्त्रयाांत सुरतक्रीडावनपुण कोण हे त्याने ओळखले म्हणून तो स्त्रीसुखज्ञाता

होता असे र्ी काढले ले अनु र्ान चुकीचे आहे असे दाखववण्यासाठी शास्त्रीबुवा पुढील चलाखी करतात.
‘रावणाच्या अांतुःपुरात र्ारुतीला काय वदसले हे वाल्र्ीकी साांगत आहे . र्ी काय पावहले हे र्ारुती साांगत

नाही, हे प्रथर् लक्ष्यात घेतले पावहजे’ कवी आपणास योग्य वदसेल त्याप्रर्ाणे वणुन करतो. येथे र्ारुतीच्या
जे दृष्टीस पडले त्याचा अथु त्याला कळला की नाही हा र्ुद्दा आहे .

‘रताववरतसांसुप्तां’ अशा क्स्थतीतल्या वस्त्रया त्याने पावहल्या. त्या तशा आहे त की नाही हे त्याला

सर्जले असल्यास रवतवक्रयेत तो अनु भवी असला पावहजे हे उघड आहे . नूपुराांचा आवाज प्रशाांत होऊन
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र्े खला ध्वनी र्ारुतीच्या कानी आला, यातील रहस्य त्याला कळले की नाही ही र्हत्त्वाची गोष्ट आहे .

र्ारुतीने काय पावहले व ऐकले हे वाल्र्ीकीने साांवगतले आहे . या वठकाणी या गोष्टीचे रहस्य र्ारुतीला
सर्जले असा ध्वनी स्पष्ट आहे . थोर कवींच्या काव्यात ध्वनीचे र्हत्त्व फार आहे .

सावहत्यशात्रात ध्वनीची योग्यता वर्टणले ली आहे . स्पष्ट तर साांगावयाचे नाही, पण सहृदय

वाचकाला तर सर्जावे अशी र्हाकवीची कोठे कोठे शैली आढळते . हे जे प्रकार र्ारुतीच्या पाहण्यात व
ऐकण्यात आले याांचे र्र्ु त्याला कळले नाही असे वाल्र्ीकी साांगत नाहीत. त्यावरून त्याला सवु कळले

असा ध्वनी त्याांना इष्ट होता हे उघड आहे . भरताने हनु र्ानाला सोळा कन्या वदल्या त्या त्याने नाकारल्या
नाहीत. यावर शास्त्रीबुवाांचा तकु तो वानर होता म्हणून त्याला र्ानु र्षी कन्या दे णे गैर. पण भरतास तो वानर

हे र्ागाहू न कळले म्हणून त्या कन्या दे ण्याचे व्यथु िंाले वगैरें प्रवतपादन हास्यास्पद आहे . रार्ायणात

वानराांना वकतीही लाांब शेपट्या लावल्या तरी त्याांना र्ानवरूप धारण करता येत होते असे स्पष्ट आहे याचा
अथु ते र्ानव होते हाच होतो. म्हणून शास्त्रीबुवाांच्या वववरणाची जास्त चचा करण्यास नको. कृष्णाने
अस्वलाच्या कन्येशी वववाह केल्याचे ज्याांच्या र्नास पटते त्याांना वानराने १६ र्ानु र्षी कन्या स्वीकारणे
अशक्य का वाटावे सर्जत नाही.

स्वीकारिे अशक्तय का वाटावे समजत नाही
वाल्र्ीकीचे काळी ब्रह्मचयाला र्हत्त्व अवतशय होते. र्ारुतीचे वचत्र तो ब्रह्मचयाचा आदशु म्हणूनच

त्याने रांगववले ले आहे , ‘असे शास्त्रीबुवा अगदी वनव्वळ खोटे साांगतात. असे वचत्र वाल्र्ीकीने कोठे च
रांगववले ले नाही. ब्रह्मचयांला अवतर्हत्त्व होते हे ही ववधान खोटे आहे . तसे र्हत्त्व वाल्र्ीकीने र्ुळीच
दाखववले ले नाहीं. शास्त्रीबुवाांचे खोटे वलवहण्याचे धाष्ट्यु अजब आहे .

एकपत्नीव्रतािा णविार
आता रार्चांद्राच्या एकपत्नीव्रताववर्षयी ववचार करू.
रार्ाचा बाप दशरथ व रार्ाचे भाऊ भरत आवण लक्ष्र्ण याांना बहु त बायका होत्या असे स्पष्ट कथन

रार्ायणातच असल्याने कुलाचाराप्रर्ाणे रार्ही बहु पत्नीक असावा असा सकृद्दशुनी तकु होती. या उलट
रार् हा एकपत्नीक असता तर ती गोष्ट त्या काळी क्ववचतच नजरे स येणारी असल्याने त्याचा उल्लेख स्पष्टपणे

करणे वाल्र्ीकीस योग्य वाटले असते व तसा त्याने करणे जरूर होते. बहु पत्नीकत्व वाईट, एकपत्नीव्रत

चाांगले असा आदशु बहु जनापुढे ठे वण्याची इच्छा वाल्र्ीकीस असती तर त्या र्हाकवीने कोणत्या तरी

वर्र्षाने हा उपदे श स्पष्ट र्ाांडला असता. पण तशाप्रकारे एकपत्नीव्रताचे गोडवे कोठें ही आढळत नाहीत.
यावरून रार् एकपत्नीक होता तसे र्ानण्यास वास्तववक आधार नाही. पण पुष्कळ लोकाांचा तसा सर्ज

आहे . रार्ायणात शोध करताना रार्ाच्या बहु पत्नीकत्वाबद्दल एक स्पष्ट व काही अस्पष्ट पुरावे वर्ळाले .
त्याांचा उल्लेख र्ी र्ाझ्या ले खात केले ला आहे .

रार्ाची सीतेवर वजतकी प्रीती होती वतच्या दु प्पट सीतेची रार्ावर होती. सीतेला रार् हा एकच पती

असल्याने सीतेची प्रीती रार्ावर जास्त असणे स्वाभाववक आहे . पण वतच्या वनर्पटीने रार्ाचे सीतेवर प्रेर्
असल्याने रार्ाच्या प्रीतीत कोणी तरी वस्त्रया वाटणीदार होत्या असा अनु र्ानास जागा राहते .
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शास्त्रीबुवा म्हणतात, ‘रार्ाला जर अनेक वस्त्रया असत्या, तर त्याांचा उल्लेख वाल्र्ीकीनें केलाच

असता.’ हे ववधान र्ान्य करण्यासारखे नाही. भरत व लक्ष्र्ण याांच्या एकेक स्त्रीवशवाय बाकीच्याांचा तरी
उल्लेख कोठे केला आहे ? कथेच्या ओघात ज्याांचे नाव साांगणे जरूर पडते त्याांचेच नाव दे ण्याची ववहवाट

आहे , इतराांची नावे साांगण्यात येत नाहीत. याच कारणाने शास्त्रीबुवाांचे असले च एक ववधान असर्ांजस आहे .
ते ववचारतात, ‘सीतास्वयांवराचे वणुन जसे आले ले आहे तसे रार्ाच्या इतर वववाहाचे वणुन कोठे आले ले
नाही. ववस्तृत रावहले पण अवतसांवक्षप्त तरी उल्लेख हवा होता. पण तसा उल्लेख कोठे ही नाही.’

आडमुठेपिािा वाद
भरत व लक्ष्र्ण याांसही अनेक बायका होत्या. पण रार्ाच्या वववाहाबरोबर िंाले ल्या त्याांच्या

वववाहाचे वणुन आहे . पण त्याांतल्या अनेक पत्नींच्या वववाहाचा अवतसांवक्षप्तही उल्लेख कोठे नाही, हे ही

शास्त्रीबुवास कबूल करावे लागेल. र्ग रार्ाच्याच इतर वववाहाांचा उल्लेख नाही यात आश्चयु कसले ? भरत–
लक्ष्र्णाच्या इतर वववाहाांचा उल्लेख नाही म्हणून शास्त्रीबुवा त्याांस एकपत्नीच ठरववणार काय?

रार्ाबरोबर जाण्याचा हट्ट सीतेप्रर्ाणे इतर वस्त्रयाांनी घेतला असेही उल्लेख नाहीत म्हणून दु सऱ्या

बायका नाहीत असे अनु र्ान शास्त्रीबुवा वाचकवगावर लादीत आहे त. पण सीतेची बहीण उर्टर्ला ही

लक्ष्र्णाची बायकोही नवऱ्याबरोबर गेली नाही. लक्ष्र्णाच्या इतर वस्त्रयाही गेल्या नाहीत. र्ग रार्ाच्या इतर
वस्त्रया गेल्या नसल्या तर त्यात आश्चयु कसले ? सीते ने बरोबर जाण्याचे तसे कारण नव्हते. वतला नेण्याची

रार्ाची इच्छाही नव्हती. ती आपण होऊन हट्टाने गेली. इतर वस्त्रया गेल्या नाहीत म्हणून त्याांच्याववर्षयी
आदर कर्ी होण्याचे कारण नाही. उर्टर्ले ववर्षयीचा आदर कर्ी िंाला असे शास्त्रीबुवा म्हणतील असे वाटत
नाही. यापुढे

हृष्ाः खलु भणवष्ट्यंणत रामस्य परमाः णियः ।
या श्लोकाचा ववचार शास्त्रीबुवाांनी केला आहे . या श्लोकातील ‘रार्स्य परर्ाुः वस्त्रयुः’ या पदावरून

रार्ाला अनेक वस्त्रया होत्या असा सांशय भारताचायु कै. झचतार्ण वैद्य याांसही आला होता असे कबूल

कवरतात. पण वदवेकर शास्त्र्याांचे र्त त्याांच्या ववरुिच आहे . शास्त्रबुवाांच्या अांगी ववनोदबुिी नकळत आहे ‘न
दे खे रवव तें दे खे कवव. अशी म्हण आहे .पण जे कवीच्या र्नातही नाही ते शास्त्रीबुवाांस कळते . ते म्हणतात,

‘परांतु हा श्लोक र्ांथरे च्या तोंडचा आहे . तो भववष्यकालाला उद्देशून आहे . वतुर्ानकालाला उद्देशून नाही.’
शास्त्रीबुवा कर्ाल केलीत! हा आपला तकु अगदी नवीन व अजब आहे ! वतलक टीकाकारासही हा सुचला

नाही. त्यानी परर्ाुः या ववशेर्षणावर कसरत करून परर्ाुः वस्त्रयुः याचा अथु सीतासख्या असा केला.

आपणास साधा अयु वववाहीत वस्त्रया हा र्ान्य आहे पण आपले म्हणणे हे वतुर्ानकालास उद्देशून नाही,
भववष्यकालास अनु सरून आहे . शास्त्रीबुवाांचा हा शोध अपूवु आहे .

कमाल केलीत शािीबुवा!
पण या अजब शोधाववर्षयीही शास्त्रीबवाांना खात्री वाटत नाही म्हणून त्याांचा हनु र्ानाच्या वाड्यातील

आत्या, काक्या, र्ाम्या इत्यादी नात्या–गोत्यातील वस्त्रया हा अथु येथेही घ्यावा अशी ते वशफारस करतात.
ते म्हणतात, ‘परर्ाुः वस्त्रया याांतील परर्ाुः अथु श्रेष्ठ, वैभवसांपन्न असाही होऊ शकेल आवण रार्पक्षाच्या श्रेष्ठ
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वस्त्रयाांना म्हणजे नात्या–गोत्यातील वस्त्रयाांना आनांद होईल असा अथु त्यातून वनघतो.’ शास्त्रीबुवाांना वाटे ल

तो अथु त्यातून काढता येईल. इतके वदवस कवी वनरांकुश होते, आता त्याांच्या वलखाणाचा अथु आपल्या
सोयीसाठी करणारे शास्त्रीबुवाांसारखे वाचक वनरांकुश होऊ पाहत आहे त!

अरण्यकाांड सगु ९ यातील ५।६ या श्लोकाांतून आपणाला अवभप्रेत असा अथु र्ूळ श्लोकाांवर

जबरदस्ती करून शास्त्रीबुवा काढू पाहत आहे त.

रार्ाची पट्टराणी सीता. तो म्हणते की, ‘परस्त्रीचा अवभलार्ष हा धर्ुनाशक असल्यार्ुळे तुला कसा

होणार? फार काय पण तुझ्या र्नातसुिा ही गोष्ट येणे शक्य नाही.’ रार्ाला अनेक उपपत्न्या असल्या तर

सीता असे म्हणाली नसती. शास्त्रीबुवाांचा हा तकु खरोखरीच तकुट आहे . दु सऱ्याांच्या वस्त्रयाांचा अवभलार्ष न

करणारा एकपत्नीकच असला पावहजे असे म्हणता येणार नाही. अनेक धर्ुपत्न्या व उपपत्न्या असूनही तो

सद्वतुनी असणे शक्य आहे . स्वदारावनरत तू आहे स असे पुढच्याच श्लोकात आहे . या वठकाणीही दारा

म्हणजे एकच असा अथु काढता येणार नाही. सीता रार्ाची पट्टराणी होती हे शास्त्रीबुवाांस कबूल आहे ; पण
सीतेस पट्टराणी म्हटल्याने दु सऱ्या हलक्या दजाच्या राण्या आहे त असे सुचववले जाते, ही गोष्ट शास्त्रीबुवा
नजरे आड करीत आहे त.

सीतेला रावणाने नेल्यावर वतच्याकवरता रार्ाने शोक केला. यावर शास्त्रीबुवा म्हणतात, ‘रार्ाला

जर अनेक बायका असत्या तर सीतेकवरता इतके ढळढळा रडण्याचे कारण नव्हते.’ हाही तकु अजब आहे .
सीता ही ववशेर्ष आवडती बायको असून तीच एकटी रार्ाबरोबर वनातील कष्ट सोसण्यास तयार िंाली व
अशा रीतीने वतचा एकटीचा सहवास रार्ाला तेरा वर्षे घडला. यार्ुळे वतच्याकवरता रडणे व शोक करणे

साहवजक आहे . ही गोष्ट शास्त्रीबुवाांस कळत नाही असे नाही; पण कोठू नतरी अट्टाहासाने रार्ाला अनेक

बायका नव्हत्या हे त्याांना वसि करावयाचे आहे . शहाजहान बादशहाला अनेक राण्या होत्या; तथावप
अजुर्ांदबानूवर त्याचे अवतशय प्रेर् होते , वतच्या र्रणार्ुळे त्याने फार शोक केला व वतच्याचकवरता

ताजर्हालसारखी कबर बाांधली. या तीव्र शोकाच्या पुराव्यावर शास्त्रीबुवा एकपत्नीव्रताचे सर्टटवफकेट
त्याच्या पदरी बाांधणार काय?

र्ािंे अांतुःपुर शून्य िंाले असा शोक करणे व
ममाणपभावः सीतायां सवुथा णवणनवेणशतः ।
यातील अवप व सवुथा ही पदे र्हत्त्वाची आहे त असे साांगणे यावरून एकपत्नीत्व कसे वसि होते

कळत नाही. अनेक बायकाचा दादलाही त्यातील ववशेर्ष आवडत्या बायकोच्या वचरववयोगाने असाच शोक
करील. यावरून आपल्या आवडत्या र्ताच्या वसिीकवरता कोणता तरी कक्ल्पत र्ुद्दा पुढे करण्यावशवाय

शास्त्रीबुवाांस दु सरा र्ागु वदसत नाही. याांतील पुढील पुरावाही असाच कवडीर्ोल आहे . शास्त्रीबुवा म्हणतात,
‘रार्ाच्या र्ागे जर अनक बायकाांचे लटाबर असते तर सीतेच्यापुढे इांद्र व अयोध्या याांची पवा नाही, असे

उद्गार काढले नसते आवण र्ािंे ही प्रेर् सवुथैव सीतेवरच आहे असे तो म्हणाला नसता. अनेक वस्त्रया
रार्ाच्या प्रेर्ाच्या ववभाग वाटे करणी असताना जर तो असे म्हणेल, तर तो एक खोटे बोलणारा र्नु ष्य आहे
असे ठरे ल. पण रार् खोटे बोलतही नाही तर स्वतुःला सीतेवशवाय दु सरी भाया नाही असेच म्हणत आहे .
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अने क भायांत प्रेमािी वाटिी
वाहवा शास्त्रीबुवा, कर्ाल केलीत! राजाला अनेक भाया असल्यास याांच्यार्ध्ये प्रेर्ाची वाटणी

करणे शक्य नसते . काही नावडत्या असतात. आवडती एखादीच असते . दशरथाची प्रीती वजतकी
कैकेयीवर होती वततकी कौसल्येवर नव्हती. बाकीच्या ३४७ ची गोष्टच साांगण्यास नको.

यापुढील शास्त्रीबुवाांनी वदले ले वक काांड सगु ३०। ४, सु. काांड १५।५२, र्ारुतीचा ववचार यावरून

त्याांनी काढले ले अनु र्ान दोर्षपूणु आहे . रार्ाने सीतेचा अगदी ध्यास घेतला म्हणून तो एकपत्नी असला

पावहजे हे शास्त्रीबुवाांचे ठासून साांगणे हास्यास्पद आहे . यापेक्षा ववस्तृत खांडनाची आवश्यकता नाही.
उत्तरकाांडातील

मनोणभरामा रामास्ता रामो रमयतांवरः ।
रमयामास धमात्मा णनत्यं परमभूणषतः ॥ ४२ ॥ २२
या श्लोकाचा ववचार शास्त्रीबुवाांस करावा लागला आहे . रर्यार्ास हे वक्रयापद असून रार् हा कता

व र्नोवभरार्ा परर्भूवर्षता रार्ाुः ह्या रर्ववल्या गेल्या आहे त. रर्यार्ास या वक्रयापदाचा प्रयोग पुढे

सीतेसांबांधानेही आहे हे खरे असे शास्त्रीबुवा कबूल करतात. पण धातूनाांर् अनेकाथुत्वात् या वचनाधारे दोन
वठकाणी आले ल्या रर्यार्ास या वक्रयापदाचा अथु वनरवनराळा करावा असे प्रवतपादन करतात. रम् धातूचे
अनेक अथु आहे त हे खरे आहे ; पण या वठकाणी जो अथु करावयाचा तो कालप्रसांग व सांगती पाहू न

लावावयाचा असतो. येथे रार्ाांना रार्ाने रर्ववले आहे . त्या रार्ाही र्नहरण करण्यासारख्या रूपवती व

नट्टापट्टा केले ल्या अशा आहे त. रार्ही क्रीडा करणाऱ्याांर्ध्ये श्रेष्ठ असले ला त्या र्नोहर वस्त्रयाांना रर्वू
लागला. या प्रसांगी रम् धातूचा अथु कोणता योग्य हे व्यवहारज्ञ पुरुर्षास सहज कळे ल. पण आर्च्या

शास्त्रीबुवाांस रार् एकपत्नी होता. हे वसि करावयाचे आहे . हा श्लोक तर त्याांच्या र्ागात र्ोठा अडथळा
आला. तेव्हा सुपीक डोक्यातून त्याांनी अजब सबब काढली. ‘तो रार् त्या सवु र्नोहर वस्त्रयाांना (म्हणजे नृत्य
व गान करणाऱ्या अप्सराांना व वकन्नर वस्त्रयाांना उत्तेजन दे ऊन ‘वाहवा, ठीक आहे , बहोत अच्छा आहे ’ असे

म्हणून) आनांद दे ऊ लागला.’ कांसातील अजब शोध शास्त्रीबुवाांचा पेटांट आहे . आम्हीही शास्त्रीबुवाांस
‘शाबबास’ असे म्हणतो. रम् धातूचे प्रसांगानु सार अनेक अथु होतात. शरीरसांभोग करणे हा एकटाच अथु

नाही. याबद्दल शास्त्रीबुवाांनी दोन कॉलर्भर आधार वदले आहे त. पण त्याांची आवश्यकता नाही. अनेक अथु
कोर्षातच वदले असल्याने त्याबद्दल वाद नाही. वाद वरील ‘रार्ास्ता रर्यार्ास’ या श्लोकातील रर्यार्ास

या पदाच्या अथाबद्दल आहे आवण तो अथु प्रसांग, काळ, वेळ, कता, कर्ु याांच्या अनु रोधाने लावावयाचा
आहे .

जनानखान्यांतले अजब प्रकार
सीतेच्या सर्क्ष रार्ाचा ववलास चालला होता म्हणून त्यात गैर काही नसावे या र्ुद्द्यावरही ववशेर्ष

जोर दे ण्याचे कारण नाही. राजेलोकाांच्या जनानखान्यात काय प्रकार चालतात, याची थोडीदे खील र्ावहती
ज्याला आहे तो या शास्त्रीबुवाांच्या र्ुद्द्याला योग्य ती झकर्त दे ईल.
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रार्ाच्या अश्वर्े धात सुवणुर्यी पत्नी होती, र्ानव शरीरधारी यज्ञपत्नी नव्हती. रार्ाच्या अनेक

पत्न्या असत्या तर त्याांतील एक यज्ञपत्नी िंाली असती; जानकीची सुवणुप्रवतर्ा करण्याची जरूर नव्हती.
यावरून रार् एकपत्नी होता असा शेवटचा बाण शास्त्रीबुवा सोडीत आहे त.

आर्च्या यज्ञकाांडात यजर्ानपत्नीचे फार र्हत्त्व आहे . वतने काही कृत्य करावयाचे आहे . कोणते ही

श्रौतसूत्र पावहल्यास यजर्ानपत्नी ही केवळ शोभेची स्त्री नव्हे . ववधुराला यज्ञाचा अवधकारच नाही; र्ग
अश्वर्े धाचा कोठू न असणार? पत्नीववरवहत यज्ञ करणारा हा आर्चा वेदर्ान्य असणाऱ्या आयुसांस्कृतीचाच
नव्हे असे वनुःशांक साांगावे. रार् रोज हवन करीत होता असे वचन आहे . याचा अथु तो अक्ग्नहोत्र पाळीत

होता. पण आर्च्या अक्ग्नहोत्रात पत्नीचे र्हत्त्व र्ोठे आहे . नवऱ्याच्याबरोबर झकवा त्याच्या गैरहजेरीत ती

आहु ती दे ते. रार्ाच्या आहु तीच्या वेळी सीता हजर नसे. अन्य दे वताांच्या पूजेत गुांतले ली असे वर्टणले आहे .

रार् हवन करून वशल्लक रावहले ले तूप वपऊन टाकी इत्यादी गोष्टीं लक्षात घेतल्यास रार्ाचे अक्ग्नहोत्र व
अश्वर्े ध यज्ञ हे आर्च्या सांस्कृतीचे नाहीत. रार्ाची अक्ग्नउपासना पत्नीवनरपेक्ष होती. म्हणून सुवणाची
प्रवतर्ा शोभेकवरता ठे वली असती तरी तेवढ्यावरून एकपत्नीत्व वसि होत नाही. आर्च्या श्रौताप्रर्ाणे

वजवांत यज्ञपत्नी अवश्य आहे . रार्ाच्या सांस्कृतीप्रर्ाणे ती हजर असणेही जरूर नाही. म्हणून या
सुवणुर्ूतीच्या कथेने एकपत्नीकत्व र्ानण्याची आवश्यकता नाही.

हनु र्ानाचे स्त्रीसुखपराङ्र्ुख ब्रह्मचयु व रार्ाचे एकपत्नीत्व हे आदशु वाल्र्ीकीला दाखवावयाचे

नव्हते. तसे दाखववणे हा त्याचा उद्देश असता तर ह्याप्रर्ाणे स्वतांत्र ववधाने त्याने केली असती. तसे ववधान
कोठे ही केले ले नाही. यावरूनच ब्रह्मचयुपालन व एकपत्नीत्व हे वाल्र्ीकीचे आदशु नाहीत हे स्पष्ट आहे .

रार्ायणात वठकवठकाणी जे उल्लेख आले आहे त त्याांवरून र्ारुतीचा पत्नीपवरवार होता व रार्ही

बहु पत्नीक असावा यास बळकटी येते असे र्ी दाखववले च आहे . या र्ी वदले ल्या उदाहरणाांची छाननी करून
र्ी करतो तसा त्याांतून अथु वनघत नाही असे शास्त्रीबुवा म्हणतात. पण शास्त्रीबुवा म्हणतात त्याप्रर्ाणे

ब्रह्मचयु व एकपत्नीत्वही त्याांतून त्याांस काढू न दाखववता येत नाही. असे असताही या दोन र्ुद्द्याांवर त्याचा
अट्टाहास आहे . सुज्ञ वाचक याचा वनवाडा करतीलच.

र्हाराष्र–शारदा ∶ जून, १९३८
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२४ आिखी काही आक्षे प
यांदाच्या वसांत व्याख्यानर्ाले त ता. १५ र्े रोजी र्ािंे ‘वाल्र्ीकीकृत रार्ायण’ या ववर्षयावर

व्याख्यान

[सदर व्याख्यानाचा ववस्तृत वृत्ताांत पुणे येथील दै वनक ‘ज्ञानप्रकाश’ने ता. १० व ३० जून आवण ८ व २२ जु लै, १९३७ या अांकातून

प्रवसि केला आहे .]

िंाले . त्यावर जी भार्षणे िंाली त्याांना तेथेच उत्तरे वदली; परांतु अध्यक्ष रा. रा. करांदीकर

याांच्या भार्षणावर त्या वेळी र्ला बोलणे शक्य नव्हते. ते भार्षण ता. २१ र्े च्या केसरीच्या अांकात प्रवसि

िंाले आहे . तसेच ता. २५ र्े व ता. ४ जूनच्या अांकाांतही त्याचसांबध
ां ाने ले ख आले आहे त. या सवांना
यथार्ती थोडक्यात उत्तर दे त आहे .

रार्ाला सुग्रीवाचे साह्य सीताशु िीकवरता पावहजे होते व पुढील लढाईतही वानरसैन्याची त्यास

जरुरी होती. यासाठी रार्ाने सुग्रीवाचा शोध काढू न त्याच्याशी सख्य केले . वालीने रार्ाचा अपराध केला
नसताही रार्ाने सुग्रीवास राज्य वर्ळावे म्हणून वालीचा खून केला ही गोष्ट वकक्ष्कांधाकाांडात स्पष्ट आले ली

आहे . सुग्रीवास राज्याचा लोभ होताच. त्यासाठी परक्याची र्दत त्याने घेतली हे गैरवशस्त िंाले ले आहे .
सुग्रीवाची बायको वालीने काढू न घेतली ही गोष्ट त्या काळच्या आचाराप्रर्ाणे सवुर्ान्य होती. रावणाने
वालीबरोबर अक्ग्नसावक्षक सख्य केल्याची कथा उत्तरकाांड सगु ३४ यात आहे . त्यात ४२ वा श्लोक
ततः प्रज्वालणयत्वास्ग्न तौ उभौ हणरराक्षसौ ।
भ्रातृत्वमपसंपन्नौ पणरष्ट्वज्य परस्परम् ॥
असा आहे . ४४ व्या श्लोकात रावण सुग्रीवासारखा एक र्वहना रावहला.
स तत्र मासमुणषतः सुग्रीव इव राविः ।
सुग्रीवासारखा याच्या अथाचा ववस्तार ४१ व्या श्लोकात आहे . पहा :
‘दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोिाच्छादनभोजनम् ।
सवुमेवाणवभक्ततं नौ भणवष्ट्यणत हरीश्वर’ ॥ ४१ ॥
अथु :– ‘हे वानरावधपते , दारा (लग्नाची बायको) पुत्र, नगर, राष्र, भोग्यवस्तू, आच्छादन, भोजन

हे सवु आपले सार्ाईक असो.’ अक्ग्नसावक्षक सख्य करून जो भाऊ र्ानला त्याला जर या वर्त्राच्या

बायकोचा उपभोग घेता येई तर सख्या भावाला तो अवधकार असलाच पावहजे, हे उघड आहे . वाली व
सुग्रीव याांचे भाांडण राज्याबद्दल होते. बायकोबद्दल नव्हते.

वबभीर्षणाला राज्यलोभ सुटला व म्हणून तो रार्ाकडे आला व आपल्या भावाचा त्याने द्रोह केला.
नावशकजवळ गेल्या दहा वर्षांत दोनदा बफु पडले . या आधारावर रा. करांदीकर व र्ोडक याांनी

र्ाझ्या टीकेवर कोरडे ओढले आहे त. र्ािंी टीका बफु पडू न सवु प्रदे श पाांढरा वदसण्याबद्दल आहे . या
बफुपातास वहर्वर्षाव म्हणतात. नाशकास तसे वहर् पडले नव्हते . पाण्याचे बफु िंाले . यास इांग्रजीत frost

अनु क्रमणिका

म्हणतात. वकक्ष्कांधाच झवध्याद्रीच्या उत्तरे स होती, तर पांचवटी नाशकाजवळची असणेच शक्य नाही. म्हणून
या बफाच्या वादात काही हशील नाही.

आता रा. वाटवे याांच्या आक्षेपाांचा ववचार करू. ‘रार् आवण सीता पांचवटी र्ुक्कार्ी असताना रावणाने

सीतेचे हरण केले व वतला बळजबरीने आपल्या राज्यात तो घेऊन गेला. त्या अथी ती पववत्र नसावी अशी

चव्हाट्यावर बसणाऱ्या र्ांडळींनी शांका प्रदर्टशत केली.’ असे वाटवे म्हणतात, ही गोष्ट खरी असती तर
राज्यावभर्षेक होण्याच्या वेळीच अडथळा आला असता. त्याच वेळी सीता भ्रष्ट आहे , वतला अवभर्षेक करू
नका असे लोक म्हणाले असते. पण त्या वेळी हरकत आली नाही. पुढे सीता गभार आहे असे कळल्यावरच

केवळ चव्हाट्यावरच नव्हे तर सवु वठकाणी गवगवा िंाले ला आहे . बरे , तो गवगवा साधा रावणाच्या घरी
राहण्याबद्दलचा नव्हता. वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ाजवळ सीतेस सोडू न दे ताना लक्ष्र्ण सीतेला म्हणतो, ‘ते

लोकापवाद, हे दे वी, तुझ्यापुढे र्ी उच्चारणेही योग्य नाही. यावरून हे लोकापवाद सीतेला लां केतच काही
वदवस गेले असा लोकाांचा सर्ज िंाला होता, त्यासांबांधी असले पावहजेत.

‘सीतेच्या पाववत्र्याबद्दल शांका घेता येईल असे एखादे वाक्य श्री. जाधवरावाांनी दाखवावे’ असे

आव्हान रा. वाटवे दे तात. सीता पववत्र आहे असेच र्ी र्ाझ्या व्याख्यानात साांवगतले . अक्ग्नवदव्याच्या वेळी

सीता आपल्या शु ि र्नाची ग्वाही दे त आहे . शरीर पववत्र रावहले असे ती म्हणत नाही. उलट ती म्हणते ,
‘शरीर र्ाझ्या स्वाधीन नसताना र्ी पराधीन स्त्री काय बरे करणार?’ यावरून शरीर भ्रष्ट िंाले नाही तसे ती
म्हणत नाही हे स्पष्ट आहे . या वदव्याच्या वेळी अग्नीही काय साांगत आहे ते पहा. (युिकाांड, सगु ११८) ‘हे

रार्ा, ही तुिंी सीता. वहचे वठकाणी दोर्षाचा सांपकु नाही (५). वाणीने, र्नाने, बुिीने व दृष्टीने वहने तुज

सद्वृत्ताचे उल्लांघन केले नसून वहचे वतुन उत्कृष्ट आहे (६). राक्षसीच्या बांदोबस्तात असतानाही वहचे वचत्त
तुझ्याकडे च होते... शु ि अांतुःकरणाने युक्त असले ल्या या वनष्पाप सीतेचा स्वीकार कर. वहला उद्देशून तू
काही एक भार्षण करू नकोस, अशी र्ािंी तुला आज्ञा आहे .’ (१०). वाणीने, र्नाने, बुिीने व दृष्टीने वहने

सद्वृत्ताचे उल्लांघन केले नाही असे अग्नी साांगतो. पण यात शरीराने ती शु ि आहे हे कथन नाही. शरीर
पराधीन असल्याने भ्रष्ट िंाले असल्यास त्याबद्दलची जबाबदारी सीतेवर नाही असा अग्नीचा आशय व तो
योग्यच आहे . योगवावसष्ठातही रार्ाला या तत्त्वाचा उपदे श केले ला आहे .
मनः कृतं कृतं लोके न शरीरकृतं कृतम् ॥
योगवावसष्ठसारात रांगनाथस्वार्ी यावर व्याख्यान करताना साांगताांत : ‘र्नेंवच अवतशये पापपुण्य।

परदारावभलार्षी जरी र्न। तरी तया नरकी पतन। शरीरगर्न न कवरताांही॥ तेवच र्न जरी स्वस्वरूपी लीन।
जाल्या घडे अधर्ाचरण। तरी ते शरीरकृत न करी पतन। नाही र्न म्हणऊवनया॥’ ( १४०, १४१ र्नोलय
प्रकरण).

आपले र्न पववत्र असून ते हर्े शा रार्ाच्याच वठकाणी असल्याने आपण वनष्पाप अशी सीतेची

सर्जूत. अग्नी व वाल्र्ीकी या उभयताांस हे तत्त्व र्ान्य होते व ते वतला अपाप ठरववतात. यार्ुळेच
वाल्र्ीकी सीते ला ‘पवतव्रते ’ असे सांबोवधतो. लक्ष्र्ण सीते ला वनदोर्षी म्हणतो.

येथे श्री. करांदीकर व र्ोडक याांच्या र्ते ‘रावणवध व सीताप्रसूती याांर्ध्ये १६।१७ र्वहन्याांचा काल

गेला’ याचा ववचार करू. सुग्रीवादी पाहु णे कोणत्या र्वहन्यात गेले व ते अयोध्येत वकती वदवस रावहले होते
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हे प्रथर् पावहले पावहजे. उत्तरकाांड, सगु ३९ यात २८ वा श्लोक ‘रार्ही वानर, राक्षस आवण ऋक्ष
याांसहवतुर्ान क्रीडा करू लागला’ या अथाचा आहे . पुढील श्लोक

‘एवं तेषां ययौ मासौ णितीयः णशणशरः सुखम् ।
वानरािां प्रहृष्ानां राक्षसािां ि सवुशः’॥ २९ ॥
कै. भाऊशास्त्री याचे भार्षाांतर ‘याप्रर्ाणे आनांवदत िंाले ल्या त्या सवु वानराांचा व राक्षसाांचा थांडीचा

दु सराही र्वहना सुखावह गेला’ असे करतात. येथे ‘दु सराही’ या पदाने ते दोन र्वहने रावहले होते असे

शास्त्रीबुवाांचे र्त आहे . याच सगाच्या २७ व्या श्लोकात ‘याप्रर्ाणे तेथे वास्तव्य करीत असताना जरी त्याांचा
सांपूणु र्वहना लोटू न गेला तरी रार्भक्तीर्ुळे त्या सवांनाही एका क्षणासारखा भासला’ असे आहे . तो र्वहना
वशवशर ऋतूचा दु सरा म्हणजे फाल्गुन होता असे २९ व्या श्लोकात आहे असे र्ािंे म्हणणे आहे . परांतु

याप्रर्ाणे ते अयोध्येत एक र्वहना रावहले का दोन र्वहने रावहले या फरकास र्ोठे से र्हत्त्व नाही.
वादाकवरता दोन र्वहने र्ी कबूल करतो. कसेही असले तरी सुग्रीवादी वशवशर ऋतूच्या अखेरीस म्हणजे

फाल्गुनात गेले हे वनवश्चत आहे . यानांतर पुढल्याच सगात त्याांची पाठवणी िंाली आहे . पुढल्याच सगात

त्याच वदवसाच्या अपराहणकाळी पुष्पक ववर्ान आले , त्याला कुबेराकडे पाठववले व नांतर लागलीच रार्
अशोक वनात प्रवेशला आहे . ४२ व्या सगात सीता–रार् याांच्या ववहाराचे वणुन आहे . त्या सगाच्या २५।२६

श्लोकात वशवशर ऋतू सांपल्याचे साांवगतले आहे . हा वशवशर ऋतू वानरराक्षसाांच्या पाहु णचाराचा का
त्यानांतरच्या एक वर्षाच्या अखेरचा? श्री. करांदीकर व र्ोडक २५ व्या श्लोकातील वचरां या काडीचा आधार

घेऊन र्ध्ये एक सबांध वर्षु गेले असे प्रवतपावदतात. ‘वचरां’ याचा अथु ले ले शास्त्रीबुवाांनी ‘पुष्कळ वेळपयंत’

असा केला आहे . यावरून एक वर्षु आवण एक झकवा दोन र्वहने असा अथु घेतला पावहजे असे नाही. एक
झकवा दोन र्वहन्याांच्या काळालाही वचरां म्हणता येते. सीतेला हाकून वदल्यावर ती पाच र्वहन्याांच्या आत
प्रसूत िंाली आहे यात वाद नाही. पण राज्यावभर्षेकानांतर १।२ र्वहन्याांतच वतला रानात पाठववली का

आणखी १२ र्वहन्याांनी पाठववली याांत र्तभेद आहे . सीता जवळजवळ बारा र्वहने लां केत होती ही गोष्ट
सवांस र्ाहीत होती. लां कावास हे च दू र्षण प्रबळ र्ानले गेले असते तर वतला अवभर्षेक करतेवळ
े ीच हरकत

यावयास पावहजे होती. पण तशी आली नाही. पुढे दोन र्वहने सुग्रीवावदक होते त्या सुर्ारास ही तक्रार

आली नाही. पण पुढे एक वर्षाने सीता गरोदर आहे असे कळल्यावर लोकक्षोभ व्हावा हे आश्चयु आहे . गभु

रावहला नसता तर लोकात गवगवा िंाला नसता असे श्री. करांदीकर व र्ोडक याचे र्त वदसते. पण गभु
वनर्टववाद रार्ाचा आहे असे वदसत असताही लोकाांनी गवगवा करणे सांभवत नाही. गभु लां केहू न
वनघण्यापूवीचा आहे असे र्ानण्यास जागा असेल तरच लोकापवाद पसरे ल. केवळ लां केत सीता रावहली

एवढाच अपवाद असता तर त्याचा उच्चारर सीतेपुढ करण्यास लक्ष्र्णास सांकोच वाटण्याचे कारण नव्हते.
पण तो म्हणतो, ‘तुझ्यापुढे र्ी उच्चारणेही योग्य नाही.’

‘खरोखरच सीता ६॥ र्वहन्याांच्या आत बाळां त िंाली असती तर लोकाांत नु सती कुजबूज न होता

उघड जावहराती लागल्या असत्या व सीतेलाही तोंड दाखववण्यास जागा रावहली असती’ असे करांदीकर

म्हणतात. चव्हाटे , बाजार, रस्ते , वने आवण उपवने याांर्ध्ये लोक या ववर्षयाची चचा करीत होते असे भद्र
साांगतो. ही कुजबूज म्हणता येत नसून उघड जावहराती लागल्यासारखीच क्स्थती होती. सीतेला तोंड

दाखववण्यास जागा नव्हती हे च वतच्या पुढील वतुनावरून वदसत आहे . जाताना ती कोणाही सासूचा वनरोप

घेत नाही; म्हणजे सासूला तोंड दाखववणे वतला योग्य वाटले नाही. वतच्याबरोबर एकही दासी वदली
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नव्हती. यावरूनही कोणत्या क्स्थतीत वतचा त्याग केला हे उघड होत याहे . लां केतून वनघाल्यापासून १७
र्वहन्याांचा काळ गेला असता तर सीतेच्याववरुि ब्रही काढण्यास कोणासच जागा राहती ना.

याच र्ुद्द्यावर श्री. र्ोडक याांनी ता. ४ जूनच्या अांकात १।२ जास्त पुरावे र्ाांडले आहे त. त्याांचा

ववचार करू. वेळेवर पाऊस पडतो या ७ व्या र्ुद्द्यावर ते म्हणतात, ‘राज्यावभर्षेक व हे भरताचे भार्षण याांत
कर्ीतकर्ी एक पावसाळा खास गेला होता.’ पुढे ९ व्या र्ागे र्ोजणे या शीर्षुकाखाली म्हणतात,
‘सीतात्यागापूवी रार्ाचा एक तरी पावसाळा अयोध्येत गेला होता.’ याला आधार काय तर ६ व्या र्ुद्द्याच्या
वववरणात उत्तरकाांडातील ४१ व्या सगातील १७।२१ श्लोक उद्धृत केले आहे त. या तीन श्लोकाांत भरत

रार्ास साांगतो, ‘पजुन्य वेळच्यावेळी पडतो व त्याने वपके उत्तर् वाढतात.’ यावरून एक तरी पावसाळा गेला
असला पावहजे असा श्री. र्ोडकाांचा वनश्चय िंाला आहे . श्रीयुत र्ोडकाांनी उद्धृत केले ला पवहला श्लोकाधु
अनामयो मनु ष्ट्यािां ‘त्वणय वीर प्रशासणत’ ।
असा आहे . भाऊशास्त्री ले ले याांनी प्रकावशले ल्या र्हाराष्र तात्पयुसवहत प्रतीत हा श्लोकाधु
अनामयश्च मत्यानां ‘साग्रो मासो ितोह्ययम्’ ।
असा वदला आहे . श्री. र्ोडकाांच्या पाठातील ‘त्ववय वीर प्रशासवत’ हा पाद त्या श्लोकाच्या पूवीच्या

श्लोकाच्या पूवाधातच असल्याने पुन्हा तो चरण येणे योग्य वदसत नाही. ‘हा पूणु र्वहना लोटू न गेला तरी’

असा पाद तेथे असल्याने राज्यावभर्षेकानांतर एक र्वहन्यानेच भरताचा रपोट रार्ाकडे रुजू िंाला असे होत
आहे . यावरून श्री. र्ोडकाांच्या सबांध वर्षास अवसर नाही. सतरा र्वहन्याांतून बारा बाद करून पाचच र्वहने
राहात आहे त. फार तर अकरा बाद होऊन सहा र्वहने राहतील. ‘एकतरी पावसाळा लोटल्याखेरीज काले

वर्षुवत पजुन्युः हे म्हणणे र्ूखालाच शोभेल’ असे श्री. र्ोडक म्हणतात; पण त्या भार्षणातच ‘साग्रो र्ासो

गतोह्ययम्’ असे स्पष्ट कथन असल्याने श्री. र्ोडकाांच्या तकास जागा राहत नाही. राजाची तारीफ करताना
दरबारी लोक तकुशास्त्राची फारशी पवा करीत नाहीत हा अनु भव कोणत्याही दरबारात वर्ळण्यासारखा
आहे .

वाल्र्ीकीच्या आश्रर्ाजवळ सीतेला सोडली त्या वेळी ती लक्ष्र्णाला म्हणते ,
णनणरक्ष्यमाद्य िच्छत्वं ऋतुकालाणतवर्वतनीम् ।
व यावर र्ोडक याांनी वववरण केले आहे . पण सगु ४२।३० यात
अपत्यलाभो वैदेणह त्वय्ययं समुपस्स्थतः ।
असे रार्च साांगत आहे व नांतर त्याने वतचे डोहाळे ववचारून ते पुरववण्याचे वचन वदले आहे . तेव्हा सीतेला

काही वदवस गेले आहे त ही गोष्ट लक्ष्र्णास नवीनच कळावयाची रावहली होती असे नाही. सीता या प्रसांगी
लक्ष्र्णाला जे जे बोलली त्यातील काही वाक्ये र्हत्त्वाची व ववचारणीय आहे त.
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याहं शु द्धसमािारा त्यक्तता नृपणतना सती ॥ ४८। ४ ॥
जानाणस ि यथा शु द्धा सीता तत्त्वेन राघव ।
भक्तत्याि परयायुक्तता णहताि तव णनत्यशः ॥ १२ ॥
आपण आचरणाने शु ि आहे , पवतभक्त आहे असे सीता म्हणत आहे व ते सवुथैव खरे आहे . ती र्नाने शु ि
आहे . शरीराने नसल्यास तो वतचा अपराध नव्हे .

कौसल्या ही दशरथाची बहीण नसून ती दोघे एका कुळातीलही नव्हती असे श्री. र्ोडक म्हणतात.

राजकन्येवशवाय इतर र्ुलीस दे शाच्या नावाने ओळखीत नाहीत हे श्री. र्ोडकाांनी ध्यानात ठे वावे. सगोत्र
वववाहाची बांदी अलीकडची आहे . पूवी ब्राह्मणक्षवत्रयादींर्ध्ये सख्या बवहणीपासून सांतती होत असे असा

आचारधर्ु होता व बुिधर्ी प्रदे शात तो अगदी अलीकडे च बांद िंाला आहे . पूवीची उदाहरणे आहे त.
त्याांतील कृप व कृपीचे एक उदाहरण र्ासल्याकवरता श्री. र्ोडकाांपुढे ठे वतो.
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गोलर्े ज पवरर्षदे स आर्ांत्रण. दोन पवरर्षदाांना हजर
र्ध्यवती वववधर्ांडळात वनवड
र्ुांबई सावहत्यसांर्ेलनाचे स्वागताध्यक्ष
कोल्हापुरास र्ांवत्रपदावर नेर्णूक
कोल्हापुरास भरले ल्या सत्यशोधक सर्ाज पवरर्षदे चे प्रवतुक
ता. २६ जून, सोर्वार रोजी कोल्हापूर येथे र्ृत्यू
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२५ जीवनवृत्त
सत्यशोधक सर्ाजाची प्रवतष्ठा वाढववण्याच्या कार्ी, र्राठा सर्ाजाची सांघटना करून त्याांच्यात

जागृती वनर्ाण करण्यासाठी आवण सर्ाजात जे सार्ावजक अन्याय रूढ िंाले होते ते नष्ट करण्याकवरता

र्हाराष्रात ज्याांचे श्रर् कारणीभूत िंाले त्याांत थी. भास्करराव जाधव याांचे स्थान अनन्यसाधारण आहे .
प्रवतकूल पवरक्स्थतीतून त्याांनी वशक्षण सांपादन केले व सवु परीक्षा सन्र्ानपूवुक उत्तीणु िंाले . र्ुांबई

इलाख्याचे पवहले र्राठा र्ांत्री होण्याचा र्ान त्याांनी वर्ळववला. सहकारी चळवळीसारख्या उपयुक्त

चळवळीचे ते प्रणेते आहे त. बहु जनसर्ाजावर गतानु गवतकतेर्ुळे जे सांस्कार िंाले व ज्यार्ुळे त्याची प्रगती
खुांटली ते आपल्या बुविवादी ववचारसरणीने नाहीसे करण्याचा त्याांनी प्रयत्न केला. झकबहु ना त्याांनी जे जे

केले ते ते बहु जनसर्ाजाची उन्नती व्हावी, त्याचे योग्य स्थान त्यास प्राप्त व्हावे या तळर्ळीने केले . त्याांचे
सावहत्य, राजकारण, औद्योवगक चळवळी, कोणतीही बाब घेतली तरी त्यात त्याांचा हा हे तू अगदी स्पष्टपणे

प्रवतझबवबत िंाले ला वदसतो. एकप्रकारे भास्करराव जाधवाांचे चवरत्र म्हणजे गेल्या चार तपाांतील
बहु जनसर्ाजाच्या ववकासाचा इवतहास होय असे म्हटले तर फारशी अवतशयोक्ती होणार नाही.

र्हाराष्रातील ववववध क्षेत्राांर्धील कायुकत्या व्यक्तींना आत्र्चवरत्र वलवहण्याचे अगत्य अजूनही

वाटत नाही. त्यार्ुळे इतराांनी आपल्या दृवष्टकोनातून वलवहले ली त्याांची चवरत्रे वाचकाांना वाचावी लागतात.
एक थोर सत्यशोधक, र्राठा सर्ाजातील वनरलस कायुकते व सर्ाजातील अन्यायार्ुळे ज्याांचे वलखाण

उत्स्फूतु िंाले असे एक व्यासांगी ले खक या नात्याांनी श्री. भास्करराव जाधव याांचा लौवकक आहे .

राजकारण, सर्ाजकारण, वशक्षण, सावहत्य, उद्योगधांदे इत्यादी क्षेत्राांतील त्याांची कार्वगरी र्ागुदशुक वन

लक्षात राहावी अशी आहे . अशाांचे आत्र्चवरत्र म्हणजे त्या कालचा एक चालताबोलता इवतहासच असतो.
श्री. भास्करराव जाधव यानाही शेवटी शेवटी स्वतुः सांबध
ां ी वलहू न ठे वण्याची ओढ लागली असावी असे
वदसते. त्यानी आपल्या बालपणीच्या हकीगती वलवहल्या आहे त त्या तशाच पुढे दे ण्यात आल्या आहे त.

थोडा पू वु इणतहास
‘कोल्हापूर येथे आपल्या र्ालकीचे घर असावे म्हणून शाहू पुरीत जागा वर्ळवून तीवर १९०१ साली

घर बाांधले . कार्ावर दे खरे ख आर्चे वडील तीथुरूप ववठोजीराव याांची होती. घरास ‘जदु बन’ असे नाव
ठे वन
ू ते घराच्या पुढील अांगास र्राठीत व इांग्रजीत खोदवून त्याखाली अनु क्रर्े शक व सन ही खोदववण्यात
आली. आर्च्या तीथुरूपाांकडू न सर्जले ली घराण्याची र्ावहती पुढील वपढीकवरता येथे वलहीत आहे .

आर्चे आजे नागोजीराव. त्याांचे वडील चांद्रराव. त्याांचे जनक वशवाजीराव. वशवाजीराव व

चांद्रोजीराव याांच्याबद्दल हकीगत सर्जली नाही. नागोजीराव याांनी फलटणीत नोकरी केली. गळ्यात

अडकववण्याचा रे शर्ी बाण आर्च्या घरात होता. ठासून भरण्याच्या बांदुकीच्या उपयोगी वनयवर्तच दारू
एक बारापुरती दे णारी बाटलीही असे. ते प्रथर्तुः र्हाड तालु क्यातील वबरवाडी गावी येऊन रावहले . तेथे

त्याांनी भोसले घराण्यातील गवहना नावाच्या र्ुलीशी लग्न केले . वतचे नाव उर्ाबाई असे ठे वले होते. तेथे
त्याांनी काही जर्ीनही खरे दी केली. त्याांना दोन पुत्र व दोन कन्या अशी अपत्ये होती. ज्येष्ठ कन्या
लहानपणीच वारली. ववठोजीराव हे ज्येष्ठ पुत्र. त्याचे लग्न १०।११ वर्षांच्या वयास केले होते; पण ती र्ुलगी
थोड्याच काळात र्रण पावली. दु सरा वववाह ववसाव्या वर्षी िंाला.
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नागोजीराव याांस सही करण्यापुरते वलवहता येत असे. पण आपल्या र्ुलास ववद्या वर्ळाली पावहजे

याववर्षयी त्याांना आस्था होती. म्हणून त्याांनी वबरवाडी सोडली व र्हाडास येऊन रावहले . तेथे त्याांनी नव्या

पेठेत जागा घेऊन घर बाांधले व चाांभारझखडी आवण र्हाड कसबयाच्या काकरतळें भागात शेतजर्ीन घेतली.

नागोजीराव हे उां चेपुरे, अांगाने जाडजूड व वणाने गोरे असे होते. त्याांचा आवाज भरदार असून बोलणे गोड
असे. यार्ुळे र्हाडास राहण्यास आल्यावर थोड्याच वदवसाांत त्याांची छाप पडू न ते बरे च लोकवप्रय िंाले व
गावातल्या प्रवतवष्ठताांत त्याांची गणना होऊ लागली ते हरहु न्नरी होते. वशलाईचे कार् त्याांना उत्तर् प्रकारचे

येत असे. पटवेवगरीचे व रफूचे कार्ही त्याांना चाांगले येई. र्ोत्याांची परीक्षाही चाांगली असे. र्ोती
ववकण्याकवरता ते पुष्कळ वफरत.

‘र्हाडास वीरे श्वराचे दे वस्थान प्रवसि आहे . सरकारातून त्या दे वस्थानास बरीच र्ोठी रक्कर्

दरसाल वर्ळते. दे वस्थान वचरे बद
ां ी बाांधीव असून बरे च र्ोठे आहे . दे वळाच्या आतील व बाहे रील झभती
टाकीने चाांगल्या घडववल्या आहे त. दे वळाच्या गाभाऱ्यावशवाय बाहे र बसण्याची एक र्ोठी जागा आहे . इतके

दगडी बाांधकार् िंाल्यावर दे वळापुढे ववस्तीणु असा र्ांडप आहे . त्याची लाांबीरुांदी ६० x ४० पेक्षा कर्ी नाही.

सभार्ांडपाच्या शेवटी उां च चौथऱ्यावर र्ोठ्या बैलाच्या आकाराचा असा नांदी आहे . सभार्ांडपास र्ाडी असून
तेथे बायकाांना बसण्याची सोय आहे . र्हावशवरात्रीपासून उत्सवास सुरुवात होते. उत्सव बरे च वदवस
चालतो. उत्सवात वनरवनराळ्या वठकाणच्या हवरदासाांची कीतुने, पुरावणकाांची पुराणे व अनेक नायवकणींची

नाचगाणी होत. जत्राही र्ोठी भरते . त्या वदवसात कपड्याची व भाांड्याांची र्ोठर्ोठी दु काने लागत असत.
त्याांतील बरीचशी दु काने र्ोठर्ोठ्या पेठाांतून येत आवण या व अनेक वजनसाांचा व्यापार लाखो रुपयाांचा

चाले . पण तालु क्यातील आपटे या गावी आले ला पनवेलचा झशग्या आपण येत्या र्हाडाच्या जत्रेत नवीन

झशग खरे दी करू असे र्जजवळ बोलल्याचे आठवते . पनवेल हे गाव र्ुांबईपासून सुर्ारे ४० र्ैलाांवर आहे व
र्हाडपासून सुर्ारे ७५ र्ैलाांवर आहे . यावरून त्या काळी र्हाडच्या जत्रेचे व तेथील उत्सवाचे र्हत्त्व
लक्षात येईल.’

‘या उत्सवात हरदास व गुणीजन याांची हजेरी लावणे, त्याची गाणी व कीतुने करववणे, त्याांचा

दे वस्थानाकडू न योग्य सन्र्ान करववणे. अशा सर्ारांभास हजर राहणाऱ्या थोर व प्रवतवष्ठत र्ांडळींस त्याांच्या
दजाप्रर्ाणे योग्य जागी बसववणे, सर्ारांभात गडबड न होईल अशी व्यवस्था करणे हे कार् वकती र्हत्त्वाचे

आहे हे साांगण्यास नकोच. असे र्हत्त्वाचे कार् उपरी असताही नागोजीरावाना वर्ळाले होते व हे कार्
त्याांचेकडे आर्रण रावहले . त्याांच्या पश्चात् आर्चे वडील ववठोजीराव याांनी बरीच वर्षे चालववले .
नोकरीवनवर्त्ताने दु सऱ्या गावी गेल्यावर ते कार् करण्यास दु सऱ्या र्ाणसाची नेर्णूक िंाली. हे कार् केवळ

उत्सवातच करावे लागे असे नाही. दे वळात कीतुने व इतर सभा केव्हाही िंाल्या तरी त्याांची व्यवस्था
नागोजीरावच करीत. त्या काळी नाटके, लवळते वगैरे दे वळाच्या सभार्ांडपात होत. त्या काळी बायका

बसण्याच्या भागात गडबड िंाल्यास, र्ुले रडल्यास नागोजीरावाांची ‘गप्प’ म्हणून आरोळी ऐकल्याबरोबर
शाांतता होई व बायकाांची भाांडणे थाांबत असे आर्च्या आईकडू न र्ी अनेक वेळा ऐकले आहे .’

‘र्हाडची व्यापारी पेठ त्या काळी फार र्ोठी होती दे शावरील भुसारर्ाल व कापड याचा व्यापार

र्ोठ्या प्रर्ाणावर चालत असे. सुगीच्या वदवसात र्ालाने लादले ले दोनदोन तीनतीन हजार बैल रोज येत.

असा क्रर् सहासात र्वहने चालत असे. र्हाड ही एक र्ोठी उतारपेठ होती. हा र्ाल र्हाड बांदरातून र्ुांबई

व इतर प्राांतात जात असे. वफट्वजराल्ड घाट बाांधल्यावर गाड्याांची वाहतूक सुरू िंाली व बैलाांचे ताांडे कर्ी
होत चालले . तरी र्ाझ्या लहानपणी पाचपाचशे बैलाांवरून र्ाल येई हे र्ी पावहले आहे . गाड्या सुरू
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िंाल्यावर काही वर्षांनी बैलाची वाहतूक अगदी बांद पडली व तळावर हजार हजार गाड्या आले ल्या वदसत
असत.’

‘र्राठी राज्याच्या ऐन अर्दानीत र्हाड हे बांदर सातारा व पुणे या दोन राजधान्याांनासारखेच

र्हत्त्वाचे होते. यार्ुळे तेथील व्यापार र्राठी राजवटीपासूनच भरभराटीचा होता. पुष्कळ र्ारवाडी व
गुजराथी व्यापारी कायर् वस्ती करून र्हाडात र्राठे शाहीपासून रावहले आहे त आवण हे कापडाचा व्यापार
र्ोठ्या प्रर्ाणावर करीत. नागपूरच्या पेठेतीलही र्ाल आणला जाई आवण तो बहु धा उां टावरून येत असे.

असे दहादहा, वीसवीस उां ट लादू न एकएका व्यापाराचा र्ाल येई. र्ाझ्या लहानपणीदे खील असे उां ट र्ी
पावहले आहे त. बहु तेक सवु पेठाांचा र्ाल र्हाडचे व्यापारी आणीत असत व र्हाड येथे हा व्यापार फार
र्ोठ्या प्रर्ाणावर चाले .’

‘र्ारवाडी व गुजर व्यापारी कापड खरे दी करण्याकवरता दू रदू रच्या पेठाांत स्वतुः जात झकवा

ववश्वासू गुर्ास्ते पाठवीत. शु भ र्ुहूतावर वनघण्याचे र्हत्त्व त्या वेळी फार असल्यार्ुळे ज्योवतष्याकडू न ती
वेळ काढू न त्या वेळी वनघणे प्रवासाच्या दृष्टीने शक्य नसल्यास त्या शु भ वेळी प्रस्थान काढू न कोणत्या तरी

दु सऱ्याच्या घरी ठे वण्याची ववहवाट असे. प्रस्थान काढू न ठे वण्यात आर्चे घर ववशेर्ष पसांत असे. बाहे र दे शी
जाणाऱ्या गाड्या रात्री आठ वाजल्यावर वनघत असत. प्रवासास वनघणारा र्ाणूस त्या वेळी घराबाहे र पडू न
आर्च्या घरी येऊन ठे वले ले प्रस्थानाचे वस्त्र घेऊन जात असे व त्या वेळी एक नारळ प्रस्थान दे णाऱ्या
बाईच्या हातात ठे वीत असे. ही ववहवाट आर्ची आई तेथे होती तोपयंत चालू रावहली.’

‘र्हाडास आल्यावर नागोजीरावाांनी र्ुलास तेथील सरकारी शाळे त घातले . ववठोजीराव व त्याांचा

धाकटा भाऊ गणपतराव आवण त्याांची बहीण गांगाबाई इतकी र्ुले त्याांना होती. ही तीन्ही र्ुले शाळे त जात

असत. ववठोजीराव व गणपतराव याांची बुिी कुशाग्र असल्यार्ुळे त्याांची अभ्यासात चाांगलीच प्रगती िंाली व

ती हु र्षार र्ुले आहे त असे सवु म्हणू लागले . त्या वेळी शाळा तपासणीदार अवधकारी युरोवपअन असत व
त्याांच्या नजरे स एकदा हु र्षार ववद्याथी पडल्यास ते त्याचा पुढील अभ्यास व्हावा म्हणून द्रव्यद्वारा र्दत
करीत. यार्ुळे आपली हु र्षारी वदसावी अशी पुष्कळाांची इच्छा असे.’

‘ववठोजीराव शाळे त असताना इन्स्पेक्टर येण्याचा वदवस आला. ह्या र्ुलाची हु र्षारी साहे बाच्या

नजरे स आल्यास तो त्याच्या पुढील इांग्रजी वशक्षणाची तजवीज करील व हा कुणबटाचा पोरगा पुढे
र्ार्ले दार, र्ुन्सफही होईल; त्याच्यापुढे ब्राह्मण कारकुनास वाकून रार्रार् करावा लागेल अशी भीती

पडल्यार्ुळे ही आपत्ती टाळण्याकवरता वशक्षकवगाने ववचार करून ववठोजीरावास फर्ाववले की, तू उद्या
शाळे त येऊ नकोस. या कारणाने ववठोजीरावास शाळे त येता आले नाही व त्यार्ुळे त्याांची हु र्षारी
इन्स्पेक्टरच्या नजरे स आली नाही. पुढे र्ास्तरानी काहीतरी दोर्ष लावून ववठोजीरावाांस शाळे तून काढू न

टाकले . यानांतर र्हाडापासून ३।४ र्ैलावरील ‘नाते ’ या गावच्या शाळे त ते जाऊ लागले . इतके दू र जाऊन
परत येण्याचे श्रर् त्याना पुढे िंे पेनात व तेथील वशक्षणही कवनष्ठ दजाचे होते. त्यार्ुळे त्याांनी शाळा सोडली.
याप्रर्ाणे वशक्षणाची सोय नाहीशी िंाल्याकारणाने १५ वर्षाच्या वयास ववठोजीरावानी घर सोडले व ते

बेळगावकडे पायीच वनघाले . अनांत कष्ट करून आपले पोट भरून त्यानी काही वशक्षण वर्ळववले . र्ग

बाांधकार्ाची र्ावहती करून घेतली. पूल, घर वगैरेचे प्लान काढणे व बाांधकार् करून घेणे ते जाणत व
करीत.’

अनु क्रमणिका

‘ववठोजीरावाांना ववसावे वर्षे लागल्यावर त्याांच्याकवरता वधूशोधन सुरू िंाले र्ोती ववकण्याकवरता

नागोजीराव जवळच्या प्राांतातून वफरत. त्याांना नागाव, तालु के अवलबाग येथील गोझवदराव चव्हाणाांची
र्ुलगी पसांत पडली. सन १८५९–६० सुर्ाराची ही गोष्ट आहे त्या वेळी नागोजीरावानी चव्हाणास आपला
वनश्चय साांवगतला. ते म्हणाले , ‘र्ुलाचे पवहले लग्न र्ी त्याच्या दहावे वर्षी ज्योवतष्याांचे र्त घेऊन, सगळे

गुण जर्वून त्याांच्या र्ताने योग्य अशा वधूशी केले . पण ती र्ुलगी एक वर्षाचे आतच वारली. र्ािंा आता
ज्योवतर्षशास्त्रावर ववश्वास रावहले ला नाही; म्हणून र्ुलीची पवत्रका र्ी पहाणार नाही व र्ाझ्या र्ुलाचीही

दाखववणार नाही. आपला हा प्रीवतसांबध
ां जुळवावा अशी र्ािंी इच्छा आहे . गोझवदरावानीही ती गोष्ट कबूल
केली आवण हा वववाह उभयपक्षी श्रेयस्कर िंाला. ह्या वेळेपासूनच लग्नकायु जुळववणेच्या प्रसांगी गेल्या ९०

वर्षांत आर्च्या घराण्यात ज्योवतष्याचा सल्ला घेण्यात आले ला नाही. प्रवासास जातेवळ
े ीही शु भ र्ुहूतु
पाहाण्याचे खूळ आर्चे घरात नाही.’

माझा जन्म व णशक्षि
‘आर्च्या ववडलाांचे लग्न नागाव येथे िंाले . लग्नानांतर पाच वर्षांनी आर्ची थोरली बहीण साळू बाई

ही जन्र्ली. वतच्या पाठीवर तीन वर्षांनी सन १८६७ साली जून र्वहन्याच्या १७ तारखेस सोर्वारी ज्येष्ठ शु ि
पौर्टणर्ा शके १७८९ ह्या वदवशी र्ािंा जन्र् िंाला. हे दोन्ही जन्र् नागाव येथेच िंाले . आम्ही दोघेही
नातवांडे नागोजीरावाची र्ोठी आवडती होतो. र्ी तीन वर्षांचा असतानाच त्याांचा नवज्वराने अांत िंाला.
त्यापूवी दररोज सांध्याकाळी ते आम्हाला काहीतरी खाऊ दे त याची र्ला आठवण आहे .’

‘सन १८६६ सालाच्या सुर्ारास आर्चे चुलते गणपतराव याांचा क्षयाने अांत िंाला. त्याचे वडील

बांधूवर (ववठोजीरावाांवर) फार प्रेर् होते व तसेच आर्च्या आईवरही होते. आर्चे वडील ववठोजीराव त्या
वेळी येऊ शकले नाहीत. र्रणापूवी बरे च वेळा ‘र्ी दादाांच्या पोटी येईन’ असे म्हणत असत. ही गोष्ट
पुष्कळाांना र्ाहीत होती व र्रणानांतर स्नान घालताना ठकूबाई बागडे या म्हाताऱ्या बाईने ‘तू पुन्हा पोटी

येणार असे म्हणतोस तर र्ी आता खूण करत्ये ती घेऊन ये,’ असे म्हणून पाणी तापववण्याच्या भाांड्याच्या

तळाची र्शी आपल्या बोटावर घेऊन प्रेताच्या डाव्या कानवशलावर खूण केली. पुढे एकदोन वर्षांनी र्ािंा
जन्र् िंाला आवण खूण केल्या जागी काळा डाग र्ाझ्या डाव्या कानवशलावर आईला वदसून िंाला याचे

सवाना फार आश्चयु वाटले . र्ी र्ोठा िंाल्यावर त्या डागाबद्दल वारांवार बोलणे वनघे व ठकू बागडे नेही खूण
केल्याचे र्ाझ्यासर्क्ष अनेक वेळा साांवगतले आहे . अशा प्रकारच्या डागाला ‘लासे’ म्हणतात. हे लासे
जन्र्ापासूनचे असते ’

‘र्ी पाच वर्षांचा िंाल्यावर र्ला शाळे त घातले . शाळा खासगी होती. ती झपगळे या नावाच्या

गृहस्थाने आर्च्या शेजारच्या र्ारुतीच्या दे वळात काढली होती. पाटीपूजन वगैरे होऊन वडील र्ला शाळे त

ठे वन
ू घरी गेले. थोड्याच वेळाने पांतोजीने छडीचा प्रयोग र्जवर केला. त्याबरोबर र्ी रडत रडत घरी
आलो व त्या शाळे त जाणार नाही असे आईववडलाांस बजाववले .’

‘बाबाजी झलबाजी वशके हे आर्च्या ववडलाांचे दोस्त. त्याांचे वडील पेन्शनर सुभेदार र्े जर होते.

बाबाजीराव हे हु न्नरी, बोलण्याचालण्यात हु शार होते व त्याांचा र्जवर लोभ होता. त्याांनी र्ला ववचारले . ‘र्ी
शाळा काढतो; तू र्ाझ्या शाळे त येशील का?’ र्ी त्याना साांवगतले , ‘तुम्ही र्ला केव्हाही र्ारणार नाही आवण
र्ािंा धडा िंाल्याबरोबर र्ला बाहे र जाऊ दे ईन असे कबूल कराल तर र्ी तुर्च्या शाळत येईन.’

अनु क्रमणिका

‘याप्रर्ाणे कबुली वर्ळाल्यावर र्ी त्याांच्या शाळे त जाऊ लागलो. त्यानी र्ला र्र्तेने वशकववले .

र्ुळाक्षरे , बाराखड्या व इतर उजळणीही याांचे धडे रोज सकाळी एक व सांध्याकाळी एक असे तयार करी.
सांध्याकाळी परवचा म्हटला जाई. याप्रर्ाणे सहा र्वहन्याांत सारी उजळणी, ओटकी, एकोत्री व रे घाांचे
गवणत हे सुिा तयार िंाले . पुढे बाबाजीराव आजारी पडले व शाळा बांद िंाली. र्ग र्ी सरकारी शाळे त
दु सऱ्या इयत्तेत दाखल िंालो.

‘तेथे पांढरीनाथ सुदार्े ब्राह्मण गृहस्थ हे डर्ास्तर होते. ते सुधारक र्ताचे होते. त्या काळी

‘सुधारक’ ही एक वशवी होती. ते फार उदार र्ताचे असून र्ाझ्यावर त्याांचे प्रेर् होते. ते आर्च्या ववडलाांचे

र्ोठे स्नेही होते. सरकारी शाळे त र्ािंा अभ्यास इयत्तेप्रर्ाणे चालत असे. पांढरीनाथाांना र्हार वगैरे
अस्पृश्याांनी वशकावे असे फार वाटे . म्हणून त्यानी त्याांची र्ने वळवन काही र्ुले शाळे त आणली. गावार्ध्ये

याबद्दल र्ोठा गवगवा िंाला व इतर र्ुले शाळे त येईनात. ववडलाच्या साांगण्यावरून र्ी र्ात्र शाळे त जात
असे. इतर काही थोडी र्ुले येत. थोड्याच वदवसात डे प्युटी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर आले व त्यानी
र्हारर्ाांगाांच्या र्ुलाांकवरता वनराळी शाळा दे ववून, शाळा पूवीप्रर्ाणेच चालावी अशी योजना केली.

पांढरीनाथ सुदार्े याांच्या भावाचे दोन र्ुलगे त्याांच्याकडे वशकण्यासाठी होते. त्याांतील धाकटा सीतारार्
सखारार् सुदार्े ह्याची व र्ािंी चाांगलीच गट्टी जर्ली. आम्ही बरोबरच वशकत होतो. श्री. पांढरीनाथ सुदार्े

याची र्ते इतकी उदार व प्रगत होती की, त्यानी आपल्या एका बालववधवा सुनेस वशक्षण दे ऊन स्वावलां बी
केले होते.’

‘या सुर्ारास वफट्वजराल्ड घाट तयार िंाला व र्हाडहू न र्हाबळे श्वरास गाडीतून येण्याजाण्यास

सुरुवात िंाली.’

‘नेक नार्दार वफट्वजराल्ड गव्हनुरसाहे ब हे र्हाडहू न दरसाल र्हाबळे श्वरी जाऊ लागले .

दासगावला लाांचने उतरता येत असे. तेथून र्हाबळे श्वर फक्त ४१ र्ैल; म्हणून काही वदवस हा रस्ता
र्हाबळे श्वराकवरता जवळचा होता.’

‘आर्च्या आईबरोबर नागावास गेल्या वेळी ३–४ र्वहने र्ी तेथील शाळे त जात असे. बाणकोटचा

धक्का बाधण्याच्या कार्ावर आर्च्या ववडलाांची नेर्णूक िंाल्याकारणाने र्ी थोडे वदवस तेथील शाळे त गेलो.

पुढे ते कार् पुरे होऊन त्याांची नेर्णूक हरणईस िंाल्यावर वतकडे र्ी गेलो. व तेथील शाळे त काही र्वहने र्ी
चौथीत होतो. तेथून राजापूरला नळाचे पाणी आणण्याच्या कार्ावर ववडलाांची नेर्णूक िंाली, वतकडे

त्याांचेबरोबर जावे लागले . धरणाचे कार् चालू होते तोपयंत शाळे त जाण्यास सवड िंाली नाही. परांतु ते

कार् पुरे िंाल्यावर आम्ही गावाजवळ राहण्यास आलो. तेव्हा रोज सकाळी गावात शाळे स जावे; दु पारी तेथे
ले ले बाईच्या खाणावळीत जेवावे व सांध्याकाळी र्ुक्कार्ाला परत यावे असा क्रर् उन्हाळ्याचे २–३ र्वहने

चालला होता. पण पुढे आम्ही गावातच राहायला गेल्याकारणाने खाणावळीचा त्रास चुकून दोन्ही वेळा
घरचे जेवण वर्ळू लागले . या वेळी र्ािंे वय ११ वर्षांचे होते व र्ी ५ व्या इयत्तेत वशकत होतो.’

‘राजापुराहू न आम्ही र्हाडास परत आलो. वडील कार् पुरे होईपयंत र्ागे रावहले . आम्ही भाड्याचा

र्चवा केला होता. त्यात सवु सार्ान भरून आम्हीही त्यात बसलो. र्चवा खारबयाांचा होता. सवु खलाशी

एका कुटु ां बातील होते. त्याच्या घरी त्याांनी एक वदवस र्ूक्कार् केला. आम्हालाही तेथेच उतरावे लागले .

अनु क्रमणिका

घरचे र्ुख्य पुरुर्ष दोन भाऊ होते व त्याांच्या कुटु ां बात लहानर्ोठी ८५ र्ांडळी होती. आर्च्या आईला त्या
कुटु ां बाच्या एकोप्याववर्षयी फार आदर वाटला.’

‘तेथून वनघून जैतापुराहू न आम्ही सर्ुद्रात आलो व उत्तर वदशेकडे जाऊ लागलो. परांतु उत्तरे कडू न

जोराचा वारा असल्याने आर्ची गती फारच र्ांद िंाली व २ वदवसाांत आम्ही रत्नावगरीपयंतच पोहोचलो.

ओकून ओकून आर्चे फार हाल िंाले . तेव्हा आर्च्या आईने र्चवा रत्नावगरीस घेण्यास साांवगतले तेथे
आम्ही सवु उतरलो व आगबोटीने बाणकोटपयंत जाऊन पुढे लाँचने दासगावास उतरून र्हाडास गेलो.
सार्ान र्चव्याने र्ागाहू न ८–१० वदवसाांनी आले . या प्रवासात जें अनु भव आले त्यात आर्च्या आईचा
करारीपणा व झहर्त ही चाांगलीच वदसून आली.’

‘घरी आल्यावर र्ी र्हाडच्या शाळे त जाऊ लागलो. ६ ही इयत्ता ही अखेरची असून ती परीक्षा पास

िंाल्यावर सरकारी नोकरीत प्रवेश होई; पण त्या परीक्षेस बसण्यास १८ वर्षे पुरी व्हावी लागत. र्ािंा सगळा
अभ्यास िंाला होता. पण वय केवळ १२ वर्षांचे! यार्ुळे परीक्षेस बसता येईना. र्ाझ्याबरोबरीची र्ुले

परीक्षेला बसून पास होऊन नोकरीलाही लागली; पण र्ला एकाच वगात तोच तोच अभ्यास घटवीत
रखडावे लागले ’

‘या सुर्ारास पांढरीनाथ सुदार्े याांनी आपल्या घरी गणपतीचा उत्सव नवीन धतीवर र्ोठया थाटाने

केला. र्ुलाांचा र्े ळा तयार करून त्याांच्याकडू न पदे म्हणवून घेतली जात. गणपतीपुढे रोज काही ना काही
कायुक्रर् होत असे. हा सगळा प्रकार लोकाांना अगदी नवीन होता. अनांतचतुदुशी ववसजुनाच्या वेळेस

गणपतीर्ागून खुद्द हे डर्ास्तर, इतर सवु वशक्षक र्ांडळी व गावातील काही प्रर्ुख प्रवतवष्ठत गृहस्थ अशी

वर्रवणूक राजाच्या तळ्यावरून वनघून वीरे श्वराच्या दे वळावरून नदीवर राजाच्या घाटावर गेली. हा उत्सव
र्हाडात बराच गाजला. परांतु दु सरी गणेशचतुथी येईपयंत पांढरीनाथाांची बदली वभवांडी येथे िंाली. त्यार्ुळे
तसा उत्सव र्हाडकराांस पुन्हा पाहावयास वर्ळाला नाही.’

‘सन १८९३ साली श्री. वटळकाांनी सावुजवनक गणेशोत्सव पुणे येथे सुरू केला. त्यापूवी बारा–ते रा

वर्षे पांढरीनाथाांनी उत्सव र्हाडास सुरू केला होता ही गोष्ट ववसरता कार्ा नये.’

‘र्राठी सहावी इयत्ता पास होऊन तलाठी होण्याची आकाांक्षा, वय कर्ी असल्यार्ुळे पुरी करता

येईना व इांग्रजी वशक्षणाची सोय त्या वेळी र्हाड येथे नव्हती. हा पेच पांढरीनाथ सुदार्े याांच्या बदलीने

सुटला. त्याांनी वभवांडीस जाताना आपला पुतण्या सीतारार् यास बरोबर घेतले च, परांतु र्ी व गणपती

अजुुना भोजने या दोन र्राठे र्ुलाांस व पवुते नावाच्या एका ब्राह्मण र्ुलासही नेले. हा प्रवास आम्हा सवांना
फार गर्तीचा वाटला. नागोठण्यापयंत बैलगाडीने, तेथून धरर्तरीपयंत र्चव्याने व धरर्तरीहू न र्ुांबईपयंत

आगबोटीने, तेथून कल्याणपयंत आगगाडीने व वभवांडीपयंत टाांगा, होडी व टाांगा अशा रीतीने, पुरा िंाला.
त्या वेळी र्ुांबई बघावयास वर्ळाली नाही व आगगाडीचा प्रवास रात्री िंाल्याने त्याचीही काही कल्पना आली
नाही.’

‘वभवांडीच्या शाळे त ३–४ र्वहने काढल्यावर आर्च्या ववडलाांस राईर्ुरधे कडे नोकरी लागल्याने र्ी

वतकडे गेलो. पुढे र्ला इांग्रजी वशकण्यासाठी र्ार्ाांच्या घरी ठे वण्यात आले . ‘र्ुगभाट प्रायव्हे ट इांक्ग्लश

स्कूल’ या शाळे त इांग्रजी वशकण्यास सुरुवात िंाली. सीतारार् सुदार्े हा सहावी इयत्ता पास होऊन

अनु क्रमणिका

पुण्याच्या रेझनग कॉले जर्ध्ये गेला व पुढे त्याने नगर वजल्ह्यात वशक्षकाची नोकरी धरली. गणपती भोजने
हाही सहावी इयत्ता पास होऊन त्याने र्हाड येथे वशक्षकाची नोकरी पत्करली. पवुते याचे काय िंाले ते
कळले नाही.’

'र्ुगभाट प्रायव्हे ट इांक्ग्लश स्कूलर्धून र्ी खेतवाडीतील ववल्सन हायस्कूलर्ध्ये वशकण्यास गेलो.

तेथून अवलबागच्या शाळे त गेलो. आर्च्या थोरल्या र्ार्ाांची दोन र्ुले र्ाझ्याबरोबर वशकत होती. पुढे नागाव

येथे राहू न आम्ही अवलबागच्या शाळे त रोज जात असू. त्या वेळी साखर व अवलबाग या दरम्यान पूल
नव्हता. तरीही खाडी ओलाांडावी लागे. इांग्रजी शाळे च्या ववद्यार्थ्यांना तरीची ‘फी’ पडत नसे. ही सवलत

वशक्षणास उत्तेजन दे णारी होती. यापुढे वर्षु दीड वर्षु वशक्षण बांद पडले होते. प्रकृती चाांगली नव्हती हे एक व
वशवाय ववडलाांची नोकरी डहाणू व जव्हार याांच्या र्ध्यावर एका खेडेगावी होती, त्यार्ुळे जवळची पुस्तके

वाचून वेळ काढावा लागे. हा र्धला काळ सांपवून वडील र्ुांबईस येऊन कार्ाठीपुऱ्यात रावहले . तेथे एका
सद्गृहस्थाच्या ववशल्याने फणसवाडीच्या सरकारी शाळे त वतसऱ्या इयत्तेच्या ज्युवनयर क्लासर्ध्ये नाव

घातले . र्ािंा वतसऱ्या इयत्तेचा अभ्यास िंाला होता. पण सीवनयर क्लासर्ध्ये घेण्याचे हे डर्ास्तरनी

नाकारले . पण वतसऱ्या इयत्तेत र्ला एकांदर सहाच र्वहने काढावे लागले . र्ी क्लासर्ध्ये दाखल होऊन
२–३ वदवस िंाल्यावर एज्युकेशनल इन्सपेक्टर परीक्षा घेण्यास आले , तेव्हा क्लासेस बदलू न सीवनयरची
र्ुले ज्युवनयर वतसरीच्या वगात, वतसरीच्या ज्युवनयर वगातील र्ुले दु सरीच्या सीवनयर वगात अशा रीतीने

सवु र्ुलाांची वपछे हाट केली व परीक्षा सुरू िंाली. र्ी वतसरीच्या ज्युवनयर वगातच रावहलो. परीक्षेत र्ी सवु

ववर्षयाांत पास होऊन र्ािंा नांबर बराच वर आला. तेव्हा हे डर्ास्तरनी र्ोठ्या खुर्षीने र्ला वरच्या वगात
घातले त्या वेळी जगन्नाथ शांकरशेटची शाळा व फणसवाडीची शाळा अशा दोन र्राठीतून इांग्रजी

वशकववणाऱ्या शाळा वगरगावात असत. वतसऱ्या इयत्तेची परीक्षा एल्वफन्स्टन हायस्कूलर्ध्ये होत असे व
पास िंाले ल्या र्ुलाांना चोर्थ्या इयत्तेत घेत असत. यार्ुळे या दोन शाळाांची र्ोठी स्पधा लागून रावहली होती.

जगन्नाथ शांकरशेट शाळे चे हे ड र्ास्तर, प्रख्यात ले खक ववनायक कोंडदे व ओक हे होते. फणसवाडी शाळे चे
हे डर्ास्तर प्रख्यात शाांतारार् र्ांगेश धुर्े हे होते. हे शाांतारार् एर्. डी. अशी आपली सही करीत असत. या

दोन र्ास्तराांची स्पधा कोणाची र्ुले जास्त पास होतात व वरचा नांबर पटकावतात याांत लागली होती.

चाांगली र्ुले आपल्या शाळे त यावीत असे प्रयत्न दोन्ही शाळाांतून चालत व वशक्षणही कसून दे ण्यात येई.
शाांतारार् धुर्े हे हे डर्ास्तर िंाल्यापासून फणसवाडी शाळे चा दजा वर चढला होता व वतच्यातीलच र्ुले

जास्त पास होत व वरचा नांबर पटकावीत. परीक्षा नेहर्ीप्रर्ाणे एल्वफन्स्टन हायस्कूलात िंाली. र्राठी
शाखेतील या दोन शाळा, गुजराती शाळा व गुजराती शाखेतील दोन तीन शाळा अशा सवु र्ुलाांची परीक्षा

एकदा िंाली तीत र्ािंा पवहला नांबर लागला व एल्वफन्स्टन हायस्कूलच्या चौर्थ्या इयत्तेच्या ज्युवनयर
वगात र्ािंा प्रवेश िंाला व र्ला फीही एकच रुपया ठरली.’

‘आर्चे वडील नोकरीसांबांधाने पुन्हा काठे वाड (सौराष्र) र्धील वळा नार्क एका लहान

सांस्थानात र्ुख्य ओव्हरवसअर म्हणून गेल्याकारणाने , वशक्षणात व्यत्यय येतो की काय अशी भीती पडली.

याच वेळी कार्ाठीपुऱ्यात व्यांकू बाळ या नावाचे एक र्ोठे वबक्ल्डां ग काांरॅक्टर होते व स्वार्ी रार्य्या व्यांकय्या
अय्यावारू हे त्याांचे एक भागीदार होते. सदर रार्य्या स्वार्ी याांची आर्च्या ववडलाांशी दाट र्ैत्री होती. ते

आर्च्या ववडलाांस र्ोठ्या भावासारखा र्ान दे त. त्याांनी र्ला आपल्या घरी ठे वन
ू घेतले . ते कार्ाठीपुऱ्यात
८ व्या गल्लीत राहत असत. तेथून धोबी तलावावरील एल्वफन्स्टन हायस्कुलात रोज पायाने जावे लागे.’
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‘एल्वफन्स्टन हायस्कूलात चोर्थ्या, पाचव्या इयत्तेच्या प्रत्येक क्लासात दरर्हा तीन रुपयाांची व

सहाव्या आवण सातव्या इयत्तेत दरर्हा चार रुपयाांची स्टायपेंड वर्ळत असे. एल्वफन्स्टन हायस्कूलर्ध्ये र्ी
साडे चार वर्षे होतो; तेवढ्या र्ुदतीत फक्त दोन वेळा ही स्टायपेंड वर्ळाली नाही. एक वेळ र्ी तापाने सात–

आठ वदवस आजारी होतो. दु सऱ्या वेळेस आर्ची आई र्हाडास फार आजारी होती म्हणून वतकडे जावे
लागले . र्ाझ्याबरोबर स्पधा करणारा झचतार्ण पाांडुरांग बापट या नावाचा र्ुलगा होता. १८८७ च्या जून
र्वहन्यात आम्ही दोघेही सातव्या इयत्तेच्या ज्युवनयर वगार्ध्ये गेलो. परीक्षेला फक्त पाच र्वहन्याांचा अभ्यास

होता. अभ्यास बरोबर होणार नाही म्हणून र्ी परीक्षेला बसण्याचे धाडस केले नाही. बापट याने ते धाडस
केले व तो पासही िंाला. पण त्याचा नांबर फार खाली आला व त्याला पुढील परीक्षाांत सेकांड क्लासही

कधी वर्ळाला नाही. एक–दोन गोतेही वर्ळाले . अशा तऱ्हे ने एकांदरीत त्याचे नु कसान िंाले . त्याचा र्ािंा

स्नेह त्याच्या र्रणापयंत वटकला. साांगली सांस्थानात त्याने र्ोठी जबाबदारीची नोकरी केली व नावही
कर्ववले .’

मॅणरक व पुढील णशक्षि
श्री. भास्कररावाांच्या वरील आत्र्पर वनवेदनावरून कोणत्या वबकट आवण प्रवतकूल पवरक्स्थतीत

त्यानी वशक्षण सांपादन केले याची कल्पना येते. भास्कररावाांचे वडील ववठोजीराव याना कार्ावनवर्त्त र्ुांबई व
इतर वठकाणी वास्तव्य करावे लागे. स्वतुः उपजत हु शार, कसबी व हरहु न्नरी असूनही केवळ आपणास

वशक्षण नसल्यार्ुळे आपण र्ागे पडलो याची तीव्र जाणीव त्याना होती. र्ागासले ल्या वगाची होत असले ली
शैक्षवणक, धार्टर्क व सार्ावजक कुचांबणा त्याना अवतशय प्रखरते ने जाणवे. तेव्हा आपल्याला जे वशक्षण वर्ळू

शकले नाही ते आपल्या र्ुलाांना वर्ळवून द्यायचे असा त्याांचा वनधार होता. १८८८ सालच्या र्ॅवरक परीक्षेत

भास्करराव पवहल्या नांबराने उत्तीणु िंाले व त्याांच्या ववडलाांनी जी र्हत्त्वाकाांक्षा बाळगली होती ती
एकप्रकारे सफल िंाली. श्री. भास्कररावाांच्या वशक्षणास उवशरा सुरुवात िंाल्यार्ुळे र्ॅवरक होण्यास इतका

वेळ लागला. ही परीक्षा सुरू होण्याच्या अगोदर दोनच वदवस त्याांचा दोन वर्षांचा आवडता धाकटा भाऊ
यशवांत हा वारला होता. र्ॅवरक परीक्षेच्या वेळी त्याांची जगन्नाथ शांकरशेटची सांस्कृत स्कॉलरवशप केवळ

तीन गुणाांनी हु कली. ते व इतर काही ववद्याथी ज्या वठकाणी परीक्षेस बसले होते त्या वठकाणी सांस्कृतची

प्रश्नपवत्रका वाटण्यास पांधरा वर्वनटे उशीर िंाला होता व ववद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवरून परीक्षक प्रो.
वजनसीवाले यानी ठराववक वेळ सांपल्यानांतर पांधरा वर्वनटे जास्त वेळ दे ण्यात येईल असे अवभवचन वदले

होते . तथावप तेथील सुपरवायिंरनी ठराववक वेळेसच सवु उत्तरपवत्रका गोळा केल्या व भास्कररावाांचा एक
दहा गुणाांचा प्रश्न राहू न गेला होता.

आपल्या र्ॅवरकच्या पुढील वशक्षणासांबध
ां ी श्री. भास्करराव स्वतुःच वलवहतात, ‘र्ॅवरक पास

िंाल्यावर र्ी ववल्सन कॉले जात गेलो. तेथे १५ रु. ची स्कॉलरवशप व डे क्कन र्राठा असोवसएशनकडू नही

तेवढीच स्कॉलरवशप वर्ळत असे र्ॅवरकच्या वगात असल्यापासून ववडलाांनी वगरगावात वबऱ्हाड केले होते.
त्याांच्याजवळ र्ी राहत असे. प्रीक्व्हयस व फस्टु बी. ए. या परीक्षा पवहल्या वगात ववल्सन कॉले जर्धून

िंाल्या. त्या वेळी ववल्सन कॉले ज हे हल्ली ज्या वठकाणी ववल्सन हायस्कूल आहे तेथे भरत असे व नांतर
त्याच वर्षी ते चौपाटीवरील नवीन इर्ारतीत गेले. १८९२ साली र्ी एक्ल्फन्स्टन कॉले जात गेलो व तेथून बी.

ए. ची परीक्षा पास िंालो. १८९३ व ९४ साली र्ी दवक्षणा फेलो होतो, तेव्हा दरर्हा ६० रु. वर्ळत असत.
पवहल्या वर्षी इांग्रजी वशकववण्याचे कार् र्ाझ्याकडे होते व दु सऱ्या वर्षी गवणत हा ववर्षय होता. पवहल्या वर्षी
फस्टु एलएल. बी. ची टर्ु भरून परीक्षेस बसून पास िंालो. दु सऱ्या वर्षी सेकांड एलएल. बी. ची टर्ु

अनु क्रमणिका

भरण्यास सुरुवात केली. आर्चे वप्रक्न्सपॉल हॉथानांर्थ्वेट र्ोठे कडक वशस्तीचे होते . ते दर शवनवारी एर्. ए.
चा क्लास गवणत ववर्षयाचा घेत असत. बी. ए. िंाल्यावर फेलोवशपच्या दोन वर्षांत गलाांडे हे र्ािंे

सहाध्यायी होते. तेही गवणत ववर्षय घेऊन फस्टु क्लासर्ध्ये पास िंाले होते. आर्चा दोघाांचा ववचार एर्.
ए. चा अभ्यास करावयाचा नव्हता; परांतु शवनवारच्या क्लासला जाण्यापुरते वाचावे लागे. १८९४ सालच्या

एर्. ए च्या परीक्षेस र्ी फॉर्ु भरला नव्हता; परांतु गलाांडे यानी आपला फॉर्ु भरला असे कळल्यावर र्ीही
आपला फॉर्ु युवनव्हर्टसटीला वदला व अभ्यासाला सुरुवात केली. पुढे र्ी पास िंालो व गलाांडे पडले .’

एल्वफन्स्टन कॉले जर्ध्ये भास्करराव दोन वर्षे फेलो होते त्या सुर्ारास दवक्षण ववभाग

कवर्शनरच्या कचेरीत हे डक्लाकुची जागा वरकार्ी िंाली होती. त्या जागेचा पगार रु. १९५ होता. त्या

वेळच्या कवर्शनरनी एल्वफन्स्टनचे वप्रक्न्सपॉल याांस पत्र पाठवून त्याांच्या कॉले जर्धील एखाद्या हु शार
पदवीधराची वशफारस करण्यास वलवहले होते. वप्रक्न्सपॉलनी श्री. र्ोबेदजी व श्री. भास्करराव या दोघाांची

नावे सुचववली होती. श्री. र्ोबेदजी हे त्या वेळी एर्. ए. प्रथर् श्रेणीत पास िंाले होते व भास्करराव बी. ए.
असून फेलो होते. श्री. र्ोबेदजी एर्. ए. म्हणून त्याांची वनवड िंाली. पुढे ते कले क्टरच्या हु द्द्यावरून
वरटायर िंाले .

बडोद्याचे श्रीसयाजीराव र्हाराज याांनाही भास्कररावाांची शैक्षवणक प्रगती र्ाहीत िंाली होती.

त्याांच्यासारखा र्नु ष्य आपल्या सांस्थानात यावा ही इच्छा र्हाराजाांना होती. त्यानी श्री. खासेराव जाधव
याांच्यार्ाफुत श्री. भास्कररावाांकडे ववचारणा केली. श्री. भास्करराव याांस अवधक वशक्षणाकवरता ते

ववलायतेस पाठववण्यास तयार होते. र्ात्र ववलायतेहून परत आल्यावर भास्कररावाांनी बडोदे सांस्थानातच

नोकरी केली पावहजे अशी अट होती. ही अट भास्कररावाांना पसांत नसल्याने त्यानी र्हाराजाांस नकार
वदला. त्या वेळेस त्याांचा ववचार कोठे च नोकरी करण्याचा नव्हता, तर एलएल. बी. होऊन स्वतांत्र धांदा

करावा व सर्ाजसेवा करावी असा त्याांचा हे तू होता. त्याचप्रर्ाणे रार्ायण र्हाभारतादी ग्रांथाांचे अध्ययन

करून त्याांवरील आपले ववचार लोकाांपुढे र्ाांडावेत असा त्याांचा हे तू होता. आपले हे ववचार त्यानी १८९३–
९४ सालच्या दै नांवदनीत नोंदले आहे त. त्या वेळी काही वर्षे ते आपली रोजवनशी वलहीत असत.

कोल्हापुरास आिमन
१८९४ साली ते एर्. ए. िंाले व एलएल. बी. च्या अभ्यासाकवरता र्ुांबईस रावहले होते. ववठोजीराव

त्या वेळेस सुरतेस नोकरी करीत होते. याच वेळी कोल्हापूरचे श्रीशाहू छत्रपती याांस अवधकारसूत्रे वर्ळाली

होती व त्याांची इच्छा आपल्या प्रजेर्ध्ये वशक्षणाचा प्रसार करावा अशी होती. सांस्थानातील ब्राह्मण व

प्रभूवगावशवाय इतर वगांत वशक्षणाचा प्रसार िंाला नव्हता. आपल्या राज्यात र्ागासले ल्या वगातील
अवधकारीवगु वनर्ाण िंाल्यावशवाय आपल्या प्रजेच्या कल्याणाचे व उन्नतीचे कोणते ही प्रयत्न सफल होणार
नाहीत याची जाणीव र्हाराजाांना होताच त्यानी सुवशवक्षत र्राठा व तत्सर् वगातील लायक तरुणाांचा सांग्रह

करण्याचे ठरववले . त्याप्रर्ाणे र्हाराजानी त्या वेळचे आपले हु जूर वचटणवीस श्री रघुनाथराव सबनीस

(नांतरचे वदवाण सर रघुनाथराव सबनीस) याांच्यार्ाफुत भास्कररावाांबरोबर पत्रव्यवहार सुरू केला.
पवहल्या दोनतीन पत्राांस भास्कररावानी उत्तरही वदले नाही. शेवटी त्याना एक रवजस्टर पत्र पाठवून वनदान

र्हाराजाांस भेटण्यास तरी या म्हणून ववनांती केली होती. र्हाराज इतके आपुलकीने बोलावीत आहे त तर

त्याना नु सते भेटून यावे, अवर्ान करू नये अशी ववठोजीरावाांनी आज्ञा केली त्याप्रर्ाणे भास्करराव १८९५
च्या जुलै अगर ऑगस्ट र्वहन्यात कोल्हापूरला गेले. आगाऊ कळववले असल्यावरून स्टे शनवर सरकारी
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गाडी घेऊन श्री. बळवांतराव वदलवर आले होते. खास पाहु णे म्हणून भास्कररावाांची व्यवस्था नव्या
वाड्यावर केली होती. दोन–तीन वदवसाांनांतर ही श्रीवशवछत्रपतींची गादी आहे व येथे रावहल्यास र्राठा

सर्ाजाची सेवा करण्याची सांधी वर्ळे ल असे साांगण्यात आले . श्री. भास्कररावाांच्या र्नात
बहु जनसर्ाजाच्या सेवच्े याच ववचाराांचे प्राबल्य िंाले होते. र्ागासले पणार्ुळे आपल्या सर्ाजाचे कसे

नु कसान होत आहे , हे त्याांस वदसत होते व तसा त्याना अनु भव आला होता. आपल्या ववडलाांना ते हु शार
असताही वशक्षणास का व कसे र्ुकावे लागले याचीही त्याांना पूणु जाणीव होती. तेव्हा होता होईल तेवढे

स्वतांत्रच राहावे असा ववचार त्याांचे र्नात होता व सध्या एल. एल. बी. चा अभ्यास चालू आहे तेव्हा ती
परीक्षा िंाल्यावर पाहू असे साांगून ती वेळ र्ारून नेण्याचा त्यानी प्रयत्न केला. पण श्रीशाहू र्हाराज कसले

खट! त्यानी साांवगतले की, ‘तुर्ची आम्ही अवसस्टां ट सरसुभे म्हणून दरर्हा रु.१५० वर नेर्णूक केली आहे

व परीक्षेकवरता तुम्हास तीन र्वहन्याांची भर पगारी रजा वदली असून तो सवु पगार तुम्हास आगाऊ

वर्ळण्याची व्यवस्था होईल.’ शाहू र्हाराजाांची ही आत्यांवतक कळकळ पाहू न अशा धन्याच्या हाताखाली
सर्ाजसेवच
े ी सांधी खात्रीने वर्ळे ल असे त्याांस वाटले तर नवल नाही. अशा रीतीने भास्करराव याांचा
कोल्हापूरशी सांबध
ां जडू न आला.

एलएल. बी. ची शेवटची टर्ु भरून आल्याबरोबर भास्करराव आपल्या कार्ावर हजर िंाले . या

नोकरीवर रुजू होण्याच्या वेळच्या पवरक्स्थतीसबांधी वलवहताना भास्करराव म्हणतात, ‘कै. राजारार्

खांडेराव वैद्य हे सरसुभे होते. ते खालसार्ध्ये नावाजले ले पेन्शनर डे प्युटी होते. त्यानी र्ला रे क्व्हन्यू
कार्ाची र्ावहती वदली व र्ला चाांगल्या प्रकारे वागववले . १८९६ च्या जूनर्ध्ये त्यानी आपले कार् सोडले व

त्याांचे जागी श्री. रघुनाथ व्यांकाजी सबनीस, त्या वेळचे हु जूर वचटणीस याांची नेर्णूक िंाली. त्याांच्याही
हाताखाली र्ला कार् करण्यास वर्ळाले . १८९७ साली एलएल. बी. च्या परीक्षेस जाऊन आलो. तेव्हा
प्ले गची साथ असल्यार्ुळे क्वारांटाईनर्ध्ये बरे च वदवस बसावे लागेल असे वाटत होते. परांतु कोल्हापुराहू न

तातडीने हु कूर् गेल्यार्ुळे र्ािंी सुटका एका वदवसातच िंाली. र्ला फस्टु क्लास र्े वजस्रेटचे अवधकार
दे ण्यात आले व वडक्स्रक्ट ऑवफसरच्या जागी नेर्णूक िंाली. १८९८ च्या वडसेंबरच्या २ तारखेस
बापूसाहे बाचा जन्र् कोल्हापुरास िंाला. पुढे पाच–सहा वदवसाांनी गोझवदराव र्ुांबईस परीक्षा दे ऊन

उदगावच्या क्वारांटाईनर्ध्ये एक वदवस राहू न वकणीच्या क्वारांटाईनर्ध्ये त्याला आणले . र्ािंा र्ुक्कार् त्याच
वेळी तेथे ठे वल्यार्ुळे त्याची जेवणाची सोय िंाली. वकणीस आल्यावर त्याची र्ािंी भेट िंाली, तेव्हा त्याने
र्ोठ्या उत्सुकतेने ववचारले , ‘बाळ र्ाझ्याइतके काळे आहे काय?’

‘वडगाांवची प्ले ग कार्वगरी, १८९९ सालची दु ष्काळ कार्वगरी, १९०१ च्या खानेसुर्ारीची स्पेशल

कार्वगरी वगैरे र्ािंे कडे आल्या होत्या. १९०२ साली श्रीशाहू र्हाराज झकग एडवडु च्या राज्यारोहणावप्रत्यथु

ववलायतेस गेले होते. त्या वेळी सरसुभे याांचा चाजु र्ाझ्याकडे आला होता. १९०८ साली श्रीर्ांत राजकन्या
आक्कासाहे ब र्हाराज याांच्या वववाहासाठी काशीहू न काही पांवडत आणण्याकवरता र्ी श्री. गुांडोपांत

वपशवीकराना बरोबर घेऊन गेलो होतो व गागाभट्ट वांशातील एक पांवडत व आणखी काही पांवडत घेऊन

आलो. नांतर राजकन्येंचा वववाह र्ोठ्या थाटाने िंाला. १९०९ साली श्रावण र्वहन्यात तीथुरूप ववठोजीराव

याांचे दे हावसान िंाले . आम्ही दोघेही बांधू जवळ नव्हतो. र्ी तर सांध्याकाळी त्याांची परवानगी घेऊन

बेळगावास गेलो होतो. ते त्या वदवशी सांध्याकाळी वफरूनही आले होते; पण रात्री घटसपाचा ववकार होऊन
पहाटे स प्राणोत्क्रर्ण आले . नातू जवळ होता. १९१० च्या एवप्रलच्या ४ तारखेस श्री. आक्कासाहे ब र्हाराज
याांस पुत्ररत्न (सध्याचे श्रीछत्रपती शहाजी र्हाराज) िंाले . पुढे दोन वदवसाांनी ता. ६ ला आर्च्या घरात
दु सऱ्या र्ुलाचा जन्र् िंाला. त्याचे नाव ववठोजीराव–बाबासाहे ब असे ठे ववले .
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अवधीत

श्री. भास्कररावानी करवीर दरबारात १८९५ ते १९२१ अशी सव्वीस, वर्षे नोकरी केली. त्या
अवसस्टां ट

सरसुभे,

वडक्स्रक्ट

र्ॅवजस्रेट,

अवसस्टां ट

जज्ज,

नायब

वदवाण,

सरसुभे,

म्युवनवसपावलटीचे सवावधकारी वगैरे जागाांवर कार् केले . त्याच वेळेस श्री. बापूसाहे ब र्हाराज याच्या
आग्रहावरून सीवनयर कागल जहावगरीत जज्जाचेही कार् ववनावेतन केले . त्या उभयताांचा स्नेह
असल्याकारणाने वेतनाचा प्रश्न आला नाही. यावशवाय वरचेवर स्पेशल कार्वगऱ्या वनघत असतच.

कोल्हापू रिे दु सरे णशल्पकार
म्यु. पा. चे सवांवधकारी या नात्याने श्री. भास्कररावाांची कोल्हापूर शहरची सेवा अत्यांत अर्ोल अशी

िंाली. तीबद्दल श्री. जे. पी. नाईक यानी वलवहले ल्या ‘कोल्हापूर नगरपावलकेचा इवतहास’ या पुस्तकातील
उतारा दे णे अप्रस्तुत होणार नाही. श्रीं. नाईक ‘सवावधकाऱ्याांचा काल’ या ७ व्या प्रकरणात वलवहतात,

‘इ. स. १८८९ ते १९०४ या कालात नगरपावलकेत फार अव्यवस्था र्ाजल्यार्ुळे ती बरखास्त

करून सवु अवधकार श्री. भास्करराव जाधव याांस दे ण्यात आले . १९०४ ते १८ पयंत ते सवावधकारी होते.
नगरपावलकेचा कारभार त्याांच्याकडे दे ण्यात आल्यानांतर खळबळ उडणे अपवरहायु होते. त्या वेळी

नगरपावलकेत ब्राह्मण सर्ाजाचे प्राधान्य होते. कारण त्या वेळी ब्राह्मण हे च बव्हां शी सुवशवक्षत असल्यार्ुळे
नगरपावलकेसारख्या सावुजवनक कायांत त्याांचेच प्राबल्य असल्यास त्यात नवल नाही. यार्ुळे नगरपावलका

बरखास्त करून वतचा अवधकार एका र्राठा जातीतील पदवीधराकडे वदला ही गोष्ट तत्कालीन ब्राह्मण
सर्ाजाला अपर्ानास्पद वाटली व केवळ जातीच्या अवभर्ानार्ुळे प्रेवरत होऊन त्याांनी या घटनेववरुि

खळबळ उडववण्याला प्रारांभ केला. त्याांनी अनेक सभा भरववल्या व दरबारकडे अजु व वशष्टर्ांडळे पाठववली.
पण हा जातीय अवभर्ानाने प्रेवरत होऊन िंाले ला ववरोध फार काळ वटकणे शक्य नव्हते. श्री. भास्करराव
जाधव याांनी अववश्राांत पवरश्रर्ाने व असार्ान्य कतुव्यतत्परतेने नगरपावलकेत इतके स्पृहणीय क्स्थत्यांतर

घडवून आणले की, त्याांच्या नेर्णुकीववरुि पुढे कोणालाही आक्षेप घेण्याला जागा रावहली नाही. इतकेच
नव्हे तर दरबारने घडवून आणले ली घटनाच इष्ट आहे , असे सवांना लौकरच वाटू लागले व या
नेर्णुकीबद्दलचा ववरोध हळू हळू कर्ी होत गेला.

श्री. भास्करराव यानी प्रारांभी नगरपावलकेच्या अांतगुत व्यवस्थेकडे लक्ष पुरववले व पुढीलप्रर्ाणे

सुधारणा केल्या :

१. वसूल रकर्े ची स्वतांत्र पावती दे णे.
२. जर्ाखचाच्या पितीत सुधारणा करून र्ावसक, त्रैर्ावसक व वार्टर्षक जर्ाखचु ४८ तासाांत

कोणालाही उपलबध केले .

३ वसूल बाकीचे दोन वर्षांचे थकले ले कार् पुरे करून कर व वसुली या ववर्षयीची र्ावहती

कोणालाही व केव्हाही वर्ळण्याची व्यवस्था केली.

४. थकबाकीच्या वसुलीत सुधारणा केल्याने न. पा. च्या उत्पन्नात भर पडली.
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५. लोकाांचे अजु, तक्रारी व इतर प्रकारची वशल्लक रावहले ली कार्े ताबडतोब वनकालात काढली.
६. न. पा. चे रे कॉडु व्यवक्स्थत लावले . या कागदपत्राांच्या आधारे १८५४ त १९०६ पयंतचा न. पा.

चा सुसांगत असा इवतहास वलवहला.

श्री. जाधवराव याांच्या कार्ाची पित प्रशांसनीय होती ते दररोज सकाळी घोड्यावरून गावात

वफरत व कोठे काही दोर्ष आढळल्यास ते तत्काळ दू र करण्याची दक्षता घेत. त्याांनी शहरसुधारणेचा एक
कायुक्रर् पुढे ठे वला. तो त्याांच्याच शबदाांत थोडक्यात खालीलप्रर्ाणे आहे :

‘या अवस्थेत पुढील कालात कोल्हापूर शहराच्या गरजा काय होतील हे साांगणे अशक्य आहे . शहर

व नगरपावलका याांची चाांगल्या प्रकारे प्रगती होत आहे . व्यापाराची वाढ होत आहे . जीवनातील राहणीचा
दजा वाढला आहे . शहरातील वशक्षणात अपेक्षेइतकी नसली तरी पुष्कळ वाढ िंाली आहे . यार्ुळे नवीन

गरजा वाढत आहे त व त्या पुरववण्याची आवश्यकता भासत आहे . म्हणून सवु काळात उपयुक्त ठरे ल अशा
सुधारणेची योजना तयार करणे अशक्य आहे . तथावप र्ाझ्या र्ते आजच्या आवश्यक गरजा पुढीलप्रर्ाणे
आहे त :

१. आरोग्याची सुधारणा.

२. नगररचनेतील सौंदयाची वाढ.
३. सावुजवनक सुखसोयी.

यासाठी खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे :
१. चाांगल्या पितीवर ड्रेनेजचे कार् पुरे करणे.

२. गवलच्छ वस्ती व उपद्रवकार उद्योग शहराबाहे र नेणे.
३. शहराबाहे र घरे बाांधण्यास उत्तेजन दे णे.

४. प्रकार व र्ोकळी हवा वर्ळण्याकवरता बाांधकार्ाचे वनयर् करणे.
नगररचनेच्या व लोकाांच्या सुखसोयीच्या दृष्टीने उपयुक्त असा हा कायुक्रर् आपल्यापुढे ठे वन
ू तो

तडीस नेण्याबाबतीत श्री. जाधवराव यानी अतोनात श्रर् घेतले .

त्याांच्या कारकीदीत पुढीलप्रर्ाणे र्हत्त्वाच्या गोष्टी िंाल्या :
१. फेणरस माकेट: या प्रेक्षणीय इर्ारतीने नागवरकाांच्या सोयीत व नगराच्या सौंदयात चाांगली भर

घातली. कनुल फेवरस यानी नगरपावलकेची प्रशांसनीय प्रगती घडवून आणल्याांर्ुळे त्याांचे एखादे स्र्ारक
नगरपावलकेने करणे उवचत होते.

२. भंग्यांिा संप : पूवी भांग्याांवर कसले ही वनयांत्रण नव्हते. ते वाटे ल तसे कार् करीत. तेव्हा

वशस्तीसाठी वनयर् केल्यार्ुळे भांग्याांनी पगार कर्ी व कार् जास्त या सबबीवर सांप केला. पण श्री.
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जाधवरावाांनी र्ुांबईहू न तत्काळ नवीन भांगी आणवून तो सांप र्ोडला. त्यार्ुळे नोकरवगावर चाांगला वचक
बसला.

३. प्ले िच्या कालातील सोयी : श्री. जाधवराव याांनी प्ले गच्या वदवसाांत फार र्ोठी कार्वगरी केली.

१९०४–०५ साली प्ले गचे फार र्ृत्यू होत. त्या वेळी गोरगवरबाांस प्रेते जाळण्याची फार र्ोठी पांचाईत पडे .

त्यातच लाकडाच्या व्यापाऱ्याांनी लाकडाचा दर भरर्साट वाढववला. त्यार्ुळे प्रेते जाळणे अशक्य िंाले व
लोक ती पुरू लागले . म्हणून श्री. जाधवराव याांनी लाकडाचे दर वनवश्चत केले व प्रेते जाळण्याची व्यवस्था

सुलभ केली. स्र्शानाचा रस्ता चाांगला केला. स्र्शानातच लाकडे वर्ळण्याची व्यवस्था केली व प्रेते
जाळण्यासाठी व लोकाांना उभे राहण्यासाठी दोन शेडस् बाांधल्या. साराांश, याप्रर्ाणे भूतदयात्र्क बुिीने
त्यानी बहु र्ोल कार्वगरी करून लोकाांचा दु वा घेतला.

४. अबुन बँक : श्री. जाधवराव याांच्या कारकीदीतील एक र्हत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘अबुन को–

ऑपरे वटव्ह सोसायटी’ या सांस्थेची स्थापना ही होय. सन १९११–१२ साली र्हाराष्रात सावुवत्रक बँका

बुडण्याची जणू काही एक साथच आली होती. त्यार्ुळे लोकाांचा बँकेवरचा ववश्वास उडत चालला होता.

तथावप लोकाांना कजु वर्ळण्याच्या बाबतील एखाद्या बँकेची जरुरी होतीच म्हणून श्री जाधवराव यानी बँक
असे न म्हणता ‘अबुन को–ऑपरे वटव्ह सोसायटी’ असे नाव दे ऊन १९१३ साली ही सांस्था स्थापन केली.
पुढे या सोसायटीचे र्हत्त्व फार वाढले .

त्याांच्या कारकीदीत घडू न आले ल्या शाहू पुरीच्या वसाहतीच्या भरभराटीकडे अांगुलीवनदे श करावा

लागेल. ही वसाहत जरी १८९६ र्ध्ये कक्ल्पली गेली तरी श्री. भास्कररावाांच्या वेळेपयंत वतच्याकडे कुणी
फारसे लक्ष वदले नाही. अवसस्टां ट सरसुभे म्हणून कार् करीत असतानाच त्याांस शाहू पूरी वसाहत कवर्टीचे

सभासद नेर्ले . शहराबाहे र येऊन वसाहत करणे लोकाांस पसांत नव्हते. वसाहत करणाऱ्यास उत्तेजन

वर्ळावे म्हणून वनरवनराळ्या सवलती ठे वल्या गेल्या वशवाय सर रघुनाथराव सबनीस, भास्करराव जाधव

याांच्यासारख्या अवधकारी र्ांडळींनी लोकाांस उदाहरणादाखल स्वतुः वसाहतीत जागा घेतल्या.
भास्कररावाांनी ही वसाहत वाढववण्यासाठी बरे च प्रयत्न केले व त्यात यश येऊन १९२० पयंत या वसाहतीची
फारच वाढ िंाली. सध्या ती व्यापाराची र्ोठी उतारपेठ िंाली आहे .

येथवर केले ल्या वववेचनावरून श्री. जाधवराव याांची चौदा वर्षांची कारकीदु

म्हणजे

नगरपावलकेच्या इवतहासातील दु सरे सुवणुयुग आहे असे म्हणता येईल. कोल्हापूर शहरात रा. ब.
र्ाधवराब बवे याांच्यानांतर इतके स्पृहणीय कार् कोणी केले ले नव्हते. म्हणून श्री. जाधवराव याांना

कोल्हापूरचे दु सरे वशल्पकार (The Second Builder of Kolhapur) असे म्हणता येईल व त्याच्या
र्हत्कायाबद्दल कोल्हापूरची जनता त्याांची सदै व ऋणी राहील.’

सांस्थानची नोकरी म्हणजे त्यातील प्रजेची सेवा हे श्री. जाधवराव याांचे ध्येय होते. र्ागासले ल्या

वांगात वशक्षणप्रसार करणे, त्याांच्यात स्वत्वाची जाणीव उत्पन्न करणे, त्याांची र्ानवसक गुलार्वगरी नष्ट
करणे, त्याच्या राहणीचा दजा वाढववणे इत्यादी उवद्दष्टे त्यानी आपणासर्ोर ठे वली होती व तदनु सार त्याांनी
आपल्या परीने अनांत श्रर् घेतले . श्रीशाहू र्हाराजाांसारख्या राष्रपुरुर्षाच्या सावन्नध्यात त्यानी आपल्या

नोकरीचा तसा उपयोग करून घेतला. र्राठा सर्ाजात वशक्षणाचा प्रसार होण्याकवरता वसवतगृहाची फार
र्दत होईल हे र्हाराजाांच्या ध्यानी येताच क्व्हक्टोवरया र्राठा बोर्टडग सुरू िंाले . बरीच वर्षे त्याची व्यवस्था
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श्री. जाधवरावाांकडे च होती. तसेच अस्पृश्य, प्रभू, जैन, झलगायत, र्ुसलर्ान इत्यादी वगासाठी वसवतगृहे

सुरू करण्यात श्री. जाधवरावाांनी पुढाकार घेतला. श्री. आण्णा बाबाजी लठ्ठे याांस कोल्हापूर सोडावे

लागल्यार्ुळे जैन बोवडं गवर एकप्रकारे गांडाांतरच आले होते. त्या वेळी श्री. जाधवरावाांनी व्यवस्थापक
र्ांडळाचे प्रर्ुखत्व स्वीकारून ते ऊर्टजतावस्थेस आणले .

अस्पृश्याांबद्दल अनु कांपा त्याना पूवीपासूनच होती. स्पृश्यास्पृश्य असा भेद त्यानी कधीही पाळला

नाही. त्याांच्यावरील सार्ावजक अन्याय दू र व्हावेत यासाठी सतत प्रयत्न केले . त्याांना सांस्थानात व बाहे रही

नोकऱ्या दे वववल्या. गावोगावी त्याांच्यासाठी पाणी पुरवठ्याच्या व इतर अडचणींची सर्क्ष पाहणी केली.
श्रीशाहू र्हाराजानी सवु र्हाराांच्या वतनी जवर्नी पुढें रयतावा करून वदल्या.

वतुर्ानपत्रावशवाय लोकजागृती होत नसते हे तत्त्व ओळखून श्री. जाधवरावाांनी ‘र्राठा दीनबांधू’ या

नावाचे एक वतुर्ानपत्र सुरू करून ते स्वतुः नु कसान सोसून २–३ वर्षे चालववले . त्या वेळी र्ागासले ल्या
वगात ववद्येचा प्रसार अगदीच कर्ी असल्याने भरपूर आश्रयावशवाय ते चालववणे शक्य नव्हते .

अशा तऱ्हे ची वनरवनराळी काये चालू असतानाच कोल्हापुरात ‘राजोपाध्ये प्रकरण’ फार गाजले

राजोपाध्ये हे छत्रपतींची धार्टर्क काये उरकणारे भटजी. त्यासाठी त्याांना वांशपरांपरागत इनार् होते. तथावप

ते छत्रपतींसह सवु र्राठ्याांना शूद्र म्हणून ले खीत असल्याने त्याांची धार्टर्क काये क्षवत्रयाांस साजतील अशी
वेदोक्त पितीने न करता पुराणोक्त करीत असत. शाहू र्हाराजाांस अथातच ते अपर्ानकारक वाटले व

आपली सवु धार्टर्क काये वेदोक्त पितीनेच िंाली पवहजेत अशी त्याांनी राजोपाध्याांस आज्ञा केली व अवज्ञा
िंाल्यास उत्पन्न जप्त होईल असेही बजावले . राजोपाध्याांनी ते नाकारले ; तेव्हा त्याांचे उत्पन्न जप्त करणे

भाग पडले . या कार्ात श्री जाधवरावाांनी वनरवनराळे ग्रांथाधार काढू न छत्रपती हे क्षवत्रयच आहे त व त्याांचे
धार्टर्क ववधी वेदोक्त पितीनेच िंाले पावहजेत, राजोपाध्ये हे छत्रपतींचे नोकर असून त्याांची आज्ञा पाळणे

हे राजोपाध्याांचे कतुव्यच आहे ; तेव्हा कतुव्यच्युतीबद्दल वशक्षा करणे ही छत्रपतींच्या अवधकारातील गोष्ट
आहे असे पूणुपणे वसि केले . यासाठी त्याांस वनरवनराळ्या वठकाणी प्रवास करून आधार जर्वावे लागले .
राजोपाध्ये प्रकरण म्हणजें बहु जनसर्ाजाच्या जागृतीची नु सती सुरुवात होय. शाहू र्हाराजाांसही ‘ब्राह्मण्य’
म्हणजे काय त्याची पूणु कल्पना आली.
पणहली मराठा णशक्षि पणरषद
र्राठा सर्ाजात वशक्षणाचा प्रसार होण्यासाठी जागृती करणे अवश्य होते . त्यासाठी श्री. जाधवराव

यानी अनेक ले ख वलवहले . वनरवनराळ्या पुढाऱ्याांच्या गाठी घेऊन अशा सांघवटत प्रयत्नाांची वकती

आवश्यकता आहे ते प्रवतपादले . या प्रयत्नाांर्ुळे पवहली र्राठा वशक्षण पवरर्षद धारवाड येथे १९०७ र्ध्ये श्री
खासेराव जाधव याांच्या अध्यक्षते खाली भरववण्यात आली. ती भरववण्यापूवीचा इवतहास त्या पवरर्षदे चे
स्वागताध्यक्ष या नात्याने श्री. भास्कररावानी आपल्या भार्षणात साांवगतला आहे . त्या वेळची कायुकती

र्ांडळी स्वाथुत्यागी, सर्ाजाचे कल्याण पाहणारी, वनरपेक्ष व स्वतुःचा बडे जाव न साांगणारी अशी होती.
वास्तववक धारवाड पवरर्षदे चा स्वागताध्यक्ष तेथील रवहवासी असणेच योग्य होते; परांतु त्या र्ांडळींनी
भास्कररावाांस अत्यांत आग्रह करून स्वागताध्यक्ष केले . यावरूनच भास्कररावाांच्या वनरपेक्षपणाची कल्पना
येईल. या पवरर्षदे त श्री. भास्कररावाांना सेक्रेटरी म्हणून वनवडले . दु सरी पवरर्षद नावशक येथे भरववण्याचे
ठरले होते. ती तयारी करण्यासाठी ‘दीनबांधू’ पत्राचे र्ालक रा. वबजे हे तेथे जाऊन रावहले . पण दु दैवाने
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त्याांचा वळी कॉलऱ्याने घेतला. पवरर्षदे वर हे र्ोठे च सांकट आले . कॉलऱ्याच्या साथीर्ुळे नाशकास पवरर्षद

भरववणे अशक्य िंाले . परांतु काही िंाले तरी सुरू केले ल्या उपक्रर्ात खांड पडू नये या इच्छे ने श्री.
भास्करराव र्ुांबईस गेले व तेथील प्रर्ुख र्राठा र्ांडळींस भेटून तेंथे दु सरी पवरर्षद भरववण्याचे वनवश्चत केले .
दे वास र्ोठ्या पातीचे तुकोजीराव र्हाराज याांस अध्यक्ष नेवर्ले होते. पण ऐनवेळी ते येऊ न शकल्यार्ुळे श्री.
खासेराव जाधव यासच पुन्हा अध्यक्ष व्हावे लागले .

वतसरी पवरर्षद अर्रावतीस भरण्याचे ठरले . प्रथर्पासूनच र्. वश. पवरर्षदे चा व कोल्हापूरचा

वजव्हाळ्याचा सांबध
ां होता. श्री. भास्करराव हे स्वागताध्यक्ष व सेक्रेटरी होते. श्रीशाहू र्हाराजाांनी धारवाडच्या

पवरर्षदे स दे णगीही वदली होती. या वेळी एक वनराळीच पवरक्स्थती वनर्ाण िंाली. दे वासचे र्हाराज श्री.
तुकोजीराव याांचे नाव अध्यक्ष म्हणून जाहीर िंाले ; परांतु बडोदे कर र्ांडळींना कोल्हापूरचे पुढारीपण पसांत
नव्हते व त्या दृष्टीने त्याांनी धोरण आखले . बडोद्यापैकी फक्त श्री. खासेराव जाधव याांचाच पवरर्षदे शी वनकट

सांबध
ां होता. अध्यक्ष वनवडण्याच्या अवधकारावरून बडोदा व कोल्हापूर असे पक्ष पडले व शेवटी
श्रीतुकोजीराव र्हाराज हे न आल्याने बडोद्याचे श्री. सांपतराव गायकवाड याांच्या अध्यक्षते खाली हे
अर्रावतीचे अवधवेशन पार पडले .

या वेळी राजकीय वातावरण बरे च गरर् िंाले होते व त्यातच र्. वश. प. च्या या अवधवेशनात

बडोदे कराांच्या धोरणार्ुळे र्ार्ुली स्वरूपाचा राजवनष्ठेचा ठराव येऊ शकला नाही. यार्ुळे र्. वश. प. वर
अल्पवयातच सरकारी अवकृपा होण्याची वचन्हे वदसू लागली, तेव्हा पवरर्षदे च्या वहताच्या दृष्टीने

राज्यकत्यांचा दृवष्टकोन स्वच्छ राहावा या दृष्टीने शाहू र्हाराजाांनी दु सरी पवरर्षद भरवावी अशी श्री.
भास्कररावाांस आज्ञा केली. वशवाय कोल्हापूरकर र्ांडळींस व खुद्द श्रीशाहू र्हाराजाांस व्यक्क्तशुः वैर्षम्य
वाटण्यासारख्या गोष्टी अर्रावतीच्या पवरर्षदे त घडल्या होत्या. तेव्हा त्याांचा अशा तऱ्हे चा दृवष्टकोन बनणे

साहवजक होते. भास्कररावाांचा तर यात व्यक्क्तशुः अपर्ान िंाला होता; कारण श्रीतुकोजीराव याांस अध्यक्ष

करण्यात त्याांचाच पुढाकार होता. परांतु त्याांना दु सरी पवरर्षद भरववणे इष्ट वाटले नाही. कारण त्याांच्यापुढे
दु सराच र्हत्त्वाचा प्रश्न उभा होता. राजवनष्ठेचा ठराव गाळला गेला या गोष्टीला त्यानी र्ुळीच र्हत्त्व वदले

नाही. परांतु एकांदर सवुसाधारण र्राठा सर्ाजाच्या दृष्टीने दु सरी वनराळी पवरर्षद भरववणे ही गोष्ट अत्यांत

अवनष्ट होती. यार्ुळे र्राठा सर्ाजात कायर्ची दु फळी व वैयक्क्तक वैर्नस्य र्ाजले असते . हा दृवष्टकोन
त्यानी श्रीशाहू छत्रपतीना सर्जावून वदला व छत्रपतींनीही र्राठा सर्ाजाचे कल्याण लक्षात घेऊन आपला

आग्रह सोडला व हे उपक्स्थत िंाले ले वादळ शर्ले . यावरून श्री. भास्करराव सर्ाजाचे कल्याण दृष्टीपुढे
कसे ठे वीत असत हे स्पष्ट होईल.

पवहल्या र्हायुिाच्या वेळीही भास्करराव याांची कार्वगरी प्रशांसनीय अशी िंाली. साम्राज्य

सरकारचा पराभव िंाल्यास त्याचे दू रवर पवरणार् झहदु स्थानास भोगावे लागतील याची जाणीव सवु

जाणत्या लोकाांस होती. यासाठीच र्हात्र्ाजीही सरकारास आपण होऊन साह्य करण्यास पुढे सरसावले .
सवु सांस्थावनकाांनीही आपापली जबाबदारी उचलली. अशा वेळी श्रीशाहू र्हाराजाांचा पाय सवांपुढे होता हे

वलहावयास नकोच. कोल्हापूरचे छत्रपती म्हणजे र्राठ्याांचे आवधदै वत! त्यात शाहू र्हाराजाांसारखा

राष्रपुरुर्ष गादीवर! तेव्हा र्राठा सर्ाजावर त्याांचे केवढे प्रभुत्व होते ते न वलवहताही कळण्यासाखे आहे .

वब्रवटश अर्दानीत अनेक वर्षे शाांततेत गेल्याकारणाने र्राठा सर्ाजातील लढाऊ वृत्तीचा लोप िंाला की

काय, अशी शांका येण्याइतका तो सर्ाज थांड होता. साम्राज्य सरकार र्राठ्याांची योग्यता ओळखून होते.
त्यानी श्रीशाहू र्हाराजाांच्या साहाय्याने र्राठ्याांची लढाऊ वृत्ती जागृत केली. र्राठा पलटणींनी

अनु क्रमणिका

रणाांगणावर कसे शौयु गाजववले याचा इवतहास सवांस र्ाहीत आहे च. पवहल्या र्हायुिात ‘कुतलअर्ारा’
चा वेढा अवतशय सांस्र्रणीय असा िंाला. या वकल्ल्यात जनरल टोनशेंडच्या हु कर्तीखालील ६००० र्राठा
फौज–इतर फौजेबरोबर–वेढली गेली व अन्नाचा तुटवडा पडल्याने कुर्क येंईपयंत वकल्ला कसा लढवावा

याची पांचाईत पडली. सवु तऱ्हे चा िंाडिंाडोरा खाऊन िंाला होता व घोडे र्ारून खाल्ल्यावशवाय दु सरा

इलाज वशल्लक रावहला नाही. र्राठा पलटणींनी धर्ुब्राह्म म्हणून घोड्याचे र्ाांस खाण्याचे नाकारले .
सरकार र्ोठ्याच पांचाईतीत पडले व त्यानी श्रीशाहू र्हाराजाांस. र्राठा पलटणींचे र्न वळववण्यास ववनांती

केली. र्हाराजाांनी ताबडतोब भास्कररावाांचा सल्ला घेतला. त्याांनी क्षवत्रयाांस घोड्याचे र्ास वनवर्षि नाही व
छत्रपतींची आज्ञा हीच धर्ाज्ञा आहे असे पुराणातून व इवतहासातून दाखले काढू न वदले . त्याप्रर्ाणे

र्हाराजाांनी एक आज्ञापत्र तयार करून ‘परत आल्यावर र्ी तुम्हास र्ाझ्या पांक्तीला घेईन’ असे र्राठा
पलटणींना आश्वासन वदले . त्या वेळी र्हाराजाांची ही आज्ञा खरी आहे हे पटण्यासाठी श्री. भास्कररावाांनी
त्या पलटणीत असले ले आपले आप्त सुभेदार दत्ताजीराव खानववलकर (नांतर ले . कनुल) व हवालदार
पाांडुरांगराव दे साई (नांतर सुभेदार) याांस स्वदस्तुरची पत्रे वदली. ते आज्ञापत्र व ती पत्रे ववर्ानातून

वकल्ल्यात टाकण्यात आली. र्राठा पलटणींनी त्या आज्ञेनुसार घोड्याचे र्ाांस खाल्ले. वेळेवर र्दत न येऊ
शकल्यार्ुळे ‘कुतल–अर्ारा’ पडला व त्या शूर सेनेस शत्रूच्या कैदे त जावे लागले . र्हायुि सांपल्यावर

जेव्हा या र्राठा पलटणी परत र्ायदे शी आल्या त्या वेळी शाहू र्हाराजाांनी वदले ल्या वचनाप्रर्ाणें र्ोठ्या

सर्ारांभाने त्याांचेबरोबर सहभोजन केले . यावरून छत्रपती हे र्राठ्याांचे धर्ुर्ागुदशुक होते हे वसि िंाले .
या ववर्षयावर श्री. भास्कररावाांनी पुढे काही ले खही वलवहले .

सांस्थानी वातावरात त्याांचा वनभाव लागणार नाही, असे त्याांचा इष्टवर्त्राांस नेहर्ी वाटे . पण

प्रथर्पासूनच त्याांनी आपले कार्ात सचोटी, सत्यवप्रयता, राजवनष्ठा व लोकसेवा याांचा असा काही दजा
करून ठे वला, की छत्रपतींपासून तो त्याांच्या प्रजाजनापयंत त्याांच्या चावरत्र्याववर्षयी, प्रार्ावणकपणाववर्षयी
व न्यायवप्रयतेववर्षयी सवांची पूणु खात्री होती.

कार्ावशवाय राजवाड्यावर अांर्लदाराांनी जाऊन यावयाचे अशी प्रथा सांस्थानाांतून असे. या प्रथेंला

श्री. जाधवराव व फारच र्ोजकी र्ांडळी अपवाद असत. र्हाराजाांनी बोलाववल्यावशवाय अगर कार्ावशवाय
ते राजवाड्यावर जात नसत. बरोबर एकादे पुस्तक अगर वतुर्ानपत्र असायचे. भेटीस वेळ असेल तर

त्याचे वाचन चालू असायचे. ही गोष्ट छत्रपतींच्या लक्षात येताच तेच स्वतुः जाधवरावाांच्या बांगल्यावर येत व
त्याांना घेऊन जात. कार् सांपल्यावर परत आणून सोडीत.

र्हाराजाांनी श्री. जाधवरावाांची पारख बरोबर केली होती. प्रत्येक र्हत्त्वाच्या कार्ात ते त्याांचा सल्ला

घेत असत. झहदु स्थान सरकाच्या सांस्थान खात्यातील व र्ुांबई सरकारशी सांबांध असले ल्या कार्वगरीवर
त्याांचीच नेर्णूक होई. या कार्ी जी तसलर्ात वापरण्यात येई वतचा जर्ाखचु ते वनयवर्तपणे सादर करीत.
श्रीशाहू र्हाराजाांचा भास्कररावाांवर वकती ववश्वास होता हे पुढील पत्रावरून वदसून येईल.

Camp Rukadi,

Monday, 18–2–17

My dear Jadhavrao,

अनु क्रमणिका

Let me thank you for helping me with daring and moral courage on Sunday. I do not

know what I could have done without you. I wish many my officers could help me like this.
Again thanking you for the zeal and courage you showed.

Yours very sincerely,

Shahu Chhatrapati.

सातारा येथे वणकली
कोल्हापूर दरबारच्या नोकरीतून र्ुक्त होऊन १९२१ साली जाधवराव वयाच्या चोपन्नाव्या वर्षी

सातारा येथे ववकली करण्यासाठी आले . सवुसाधारण झहदी र्ाणसाचे हे वय म्हणजे ववश्राांतीचे. पण सदै व

कार् आवण व्यासांग यात व्यग्र असले ल्या व्यक्तीस स्वस्थ बसणे शक्य नसते . वनयवर्त वदनचया व
वनव्युसनीपणा यार्ुळे त्याांची प्रकृती वनकोप राहू न कार् करण्याचा उत्साह व व्यासांगी वृत्ती कायर् होती.

कायद्याची परीक्षा दे ऊन तेवीस वर्षे िंाले ली. तेव्हा पुनुः ववकली आवण तीही एका वजल्हा कोटात

करण्याची पाळी आली. तथावप नेहर्ीच्या अभ्यासु वृत्तीने त्याांनी कायद्याांच्या पुस्तकाांची तात्काळ उजळणी
करून आपल्या ववकलीचा थोड्याच काळात चाांगला जर् बसववला. श्री. रघुनाथराव राणे व श्री. आत्र्ारार्
वभकाजी आचरे कर या दोघा तरुणाांस र्दतीस घेतले .

ववकली करताना जाधवरावानी केवळ पैशाकडे दृष्टी कधीही ठे वली नाही. पक्षकाराची बाजू खरी

असून त्याचेवर अन्याय होत आहे असे वदसले तरच ते वकीलपत्र घेत. त्याांचे पक्षकार नेहर्ी शेतकरी व
र्ागासले ल्या वगांतीलच लोक असत. त्या वेळी सवुत्र ब्राह्मणी वचुस्व असे. अांर्लदार ब्राह्मण, वकील

ब्राह्मण व वादीप्रवतवादीही ब्राह्मण अगर शेटसावकार असायचे. अशा पवरक्स्थतीत गरीब शेतकऱ्यास अगर
इतर गवरबाांस न्याय वर्ळणे कठीण जाई. चाांगला वकील वर्ळणे तर अशक्यच. तेव्हा पैशाच्या दृष्टीने

जाधवरावाांना वकतपत लाभ होत असेल याची कल्पनाच केले ली बरी. र्ोबदल्याच्या बाबतीत पक्षकाराच्या

ऐपतीवर व प्रार्ावणकपणावर ते ववश्वास टाकीत. वकत्येकदा फीचे पैसे बुडत, पण त्याकडे त्याांनी दु लुक्षच
केले .

तीस वर्षांपूवी सातारा वजल्ह्यात वाहतुकीची साधने फारच अपुरी होती. र्ोटार सक्व्हु स फार तुरळक

व फक्त काही तालु क्याांच्या गावाांना. राजकीय व सार्ावजक जागृती करण्यासाठी जाधवरावाांना वजल्हाभर
खेडोपाडी दौरे काढावे लागले . वर्ळे ल ते वाहतुकीचे साधन व जरूर तर घोड्यावरून वा पायी जावयाचे,
व्याख्याने द्यावयाची, चचा करावयाच्या, स्थावनक पुढाऱ्याांना र्ागुदशुन करावयाचे ही कार्े त्याांनी

उत्साहाने, कायुवनष्ठेने व वनरलसपणे केली. त्यार्ुळे भास्कररावाांचे नाव खेडोपाडी व र्हाराष्राच्या
कानाकोपऱ्याांत पोहोचले . बहु जनसर्ाज खडबडू न जागा िंाला; त्याला आपल्या सांख्यासार्र्थ्याची जाणीव
िंाली; वशक्षणाचे व एकीचे र्हत्त्व पटले .

१९१९ र्ध्ये झहदु स्थानास डोवर्वनयन स्टे टस दे ण्याकवरता जी पालु र्ेंटरी कवर्टी बसली होती, त्या

वेळेपासून श्री जाधवरावाांच्या राजकारणास खरी सुरुवात िंाली असे म्हणावयास हरकत नाही. या घटनेचे

र्हत्त्व शाहू र्हाराज पूणुपणे जाणून होते व र्ागासले ल्या वगाचा प्रवतवनधी जर तेथे गेला नाही तर त्या
वगाचे फार नु कसान होईल याबद्दल त्याांना शांका नव्हती. यासाठी र्हाराजाांनी जाधवरावाांस पाठववण्याची

अनु क्रमणिका

सरकारकडे खटपट केली व त्याप्रर्ाणे ते ववलायते स गेले. तेथे त्याांनी झहदु स्थातातील बहु जनसर्ाज

म्हणजे काय याची र्ावहती तेथील लोकाांस, ववशेर्षतुः ले बर पाटीच्या सभासदाांस करून वदली व

र्ागासले ल्या वगांचे प्रवतवनधी न आल्यास बहु जनसर्ाजाचे नु कसान होईल असे त्याांस पटववले . या
बाबतीत त्याांची र्ुख्य प्रधान वर्. रॅर्से र्ॅक्डोनाल्ड याांचेशी चचा िंाली. त्या वेळी र्ॅक्डोनाल्ड म्हणाले की,

र्ागासले ल्या वगाने दु सऱ्याच्या र्दतीवर अवलां बून न राहता स्वतुःच्या पायावर उभे रावहले पावहजे. र्जूर

पक्षाने कोणाच्या र्दतीची अपेक्षा केली नाही. आज तो आपल्या पायावर उभा आहे . त्याांच्या म्हणण्यावर
आशय असा की, र्जूर पक्षाकडू न ववशेर्ष र्दतीची अपेक्षा करू नये. जाधवरावाांनी साांवगतले की, ‘तुर्चे

म्हणणे खरे आहे . परांतु र्ी जरी स्वतुःच्या पायावर उभा रावहलो तरी र्ाझ्या र्ुलाला कायुक्षर् करण्याची
जबाबदारी र्ािंे वर राहतेच व तशी र्दत करणे हे र्ािंे कतुव्यच ठरे ल. झहदु स्थानातील बहु जनसर्ाज
अवतशय र्ागासले ला आहे . त्यास आता कोठे स्वत्वाची जाणीव होत आहे . असा क्स्थतीत इांग्लां डच्या

सत्ताधारी र्जूर पक्षाचे झहदु स्थानातील बहु जनसर्ाजास साह्य करणे हे च कतुव्य ठरते . ‘इांग्लां डर्ध्ये केवळ

र्राठ्याांच्याकवरताच खास जागा र्ागणे एकांदर धोरणाच्या वहताचे वदसेना. तेव्हा र्राठे व तत्सर्
जातीकवरता त्याांनी तेथे ववकली केली. त्याांच्या खटपटीर्ुळे र्ागासले ल्या वगास कायदे र्ांडळात काही
जागा वर्ळाल्या व तेथे बहु जनसर्ाजाचे तुरळक प्रवतवनधी वदसू लागले .

ब्राह्मिे तर पक्षािी स्थापना व मंणत्रपद
१९२२ साली र्ुांबई सरकारने त्याांना ले वजस्ले वटव्ह कौक्न्सलचे सरकारी सभासदत्व वदले . तेथील

प्रत्येक ठरावावर बहु जनसर्ाजाच्या वतीने सभागृहास त्याांनी र्ावहती वदली. त्या कौक्न्सलर्ध्ये ब्राह्मणेंतर

सभासदाांची सांख्या अत्यांत थोडी होती. तरीसुिा त्याांना पक्षसांघटनेची कल्पना दे ऊन पुढील वनवडणुकीची
रूपरे खा आखून वदली.

१९२३ सालची र्ुांबई कौक्न्सल वनवडणूक फार र्हत्त्वाची िंाली. सुधारणेचा हप्ता वर्ळाला,

त्याांतील काही खाती लोकवनयुक्त र्ांत्र्याांच्या स्वाधीन केली गेली. कॉांग्रेस पक्षही फारच र्ोठ्या प्रर्ाणावर

सांघवटत िंाला होता. सत्यशोधक सर्ाज चळवळ व प्रसार यार्ुळे ब्राह्मणवगाचा अत्यांत कडवा ववरोध व
राग वनर्ाण िंाला. ब्राह्मणेतर उर्े दवारास व ववशेर्षतुः जाधवरावाांना ववरोध करून वनवडणुकीत यशच वर्ळू

द्यावयाचे नाही असा चांग बाांधला गेला. खुद्द सातारा वजल्ह्यात श्री भाऊसाहे ब सोर्ण व रा. ब. रावजी

रार्चांद्र काळे हे ‘जुने आवण जाणते’ वकील व अत्यांत वजनदार व्यक्ती याांना उभे करण्यात आले .
जाधवराव व खा. ब. कूपर हे ब्राह्मणेतर पक्षातफे उभे रावहले .

बहु जनसर्ाजाने आपले इर्ान राखले . श्री. सोर्ण, जाधवराव व खा. ब. कूपर या क्रर्ाने यशस्वी

उर्े दवार वनवडू न आले . र्ागासले ल्या वगात राजकीय हक्काांची जाणीव होऊ लागली व याचा पवरणार्

म्हणचे कायदे र्ांडळात ब्राह्मणेतर पक्षाची स्थापना. या वनवडणुकीत ब्राह्मणेतर पक्षाचे तेरा सभासद
वनरवनराळ्या वजल्ह्याांतून वनवडू न आले . जाधवरावाांनी त्याांची पक्षसांघटना करून सरकारास या पक्षास
र्ान्यता दे णे भाग पाडले . साहवजकच या पक्षाचे नेतृत्व जाधवरावाांच्याकडे आले . पक्षनेते या नात्याने
सरकारने त्याांना ‘वशक्षण व आरोग्य’ र्ांत्री नेर्ले .

पक्षाचे सभासद अगदीच अनवभज्ञ व काही तर तरुण. तेव्हा अशा लोकाांची सांघटना वटकवायची हे

अवघड कार् होते. परांतु या पक्षाने पवरक्स्थतीच्या र्ानाने पुष्कळच व चाांगले कार् केले . त्याांचाच पुढारी
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र्ांवत्रर्ांडळात असल्याने नेहर्ी या पक्षाला सरकारशी सहकायु करावे लागे. परांतु बहु जनसर्ाजाच्या
वहताच्याववरुि एखादी गोष्ट घडत असली तर या पक्षाने सरकारच्या ववरुिही र्त वदले आहे . अशा वरतीने

र्ागासले ल्या वगांचे वहत या पक्षाने पावहले . सांख्या लहान, त्याांत पुढारले ल्या वगांतील लोकाांचा ववरोध;
अशा क्स्थतीत सरकारशी वर्ळते घेण्यावशवाय गत्यांतर नव्हते. या पक्षावर नोकरीच्या र्ागे लागणारा पक्ष

अशी टीका होत असे. परांतु त्याांत वैर्षम्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. सवु नोकऱ्या ववरष्ठ जातीतील

लोकाांच्या हाती, त्यार्ुळे सवु सत्ता त्याांच्याच हातात तेव्हा र्ागासले ल्या वगाचे नु कसान सहजासहजी
करता येत असे. कोणतीही नोकरी ही आपली र्त्ता आहे अशी कोणती कल्पना पुष्कळ ब्राह्मणाांची होती.
याांचे एक ठळक उदाहरण दे ता येईल. १९२७ साली श्री. सी. रा. तावडे याांची पुणे रेझनग कॉले जचे

वप्रक्न्सपॉल म्हणून नेर्णूक िंाली. त्यावर एका ब्राह्मण गृहस्थानी ‘अरे रे, एक ब्राह्मण कुटु ां ब बुडाले !’ असे

उद्गार काढले . या गृहस्थाांचे रा. तावडे याांच्याशी शत्रुत्व होते असे नाही. त्याांनी त्याांना कधी पावहले ही
नाही. परांतु नोकरी ही पुढारले ल्या वगाचीच र्त्ता आहे असा त्याांचा प्रार्ावणक सर्ज होता, म्हणून असे

उद्गार त्याांच्या तोंडातून आले . यावरून सर्ाजाची र्नोरचना कशी होती हे स्पष्ट होईल. अथात् जर

र्ागासले ल्या सर्ाजाला वर यायचे होते तर त्याला सत्ता वर्ळाल्यावशवाय ते शक्य नव्हते. तेव्हा त्या
सर्ाजात अवधकावधक नोकऱ्या वर्ळणे हे सर्ाजवहताच्या दृष्टीने योग्यच होते. म्हणून ब्राह्मणेतर पक्ष केवळ

नोकरीच्याच र्ागे लागला अशी टीका व्यथु आहे . नोकरी वर्ळवणे हे पक्षाचे साध्य नव्हते, तर साधन होते.
यार्ुळे बहु जनसर्ाजाचा अवधकारी वगाबरोबर जास्त सांबध
ां आला व एकांदर प्रगतीच्या दृष्टीने ते योग्यच
होते .

जाधवरावाांच्या या नेर्णुकीने बहु जनसर्ाजात जरी चैतन्य वन उत्साह वनर्ाण िंाला तरी

ब्राह्मणवगातून, वृत्तपत्राांतून त्याांच्यावर टीकेचा, उपहासाचा, कुचेष्टेचा नु सता वर्षाव िंाला. ‘भास्कऱ्या

वदवाण िंाला’ या ध्रुवपदाची अनेक पद्ये रचली जाऊन ती जाहीर र्े ळ्याांच्या कायुक्रर्ाांतून गायली जाऊ
लागली. अनेक तऱ्हे ची व्यांगवचत्रे प्रवसि िंाली. परांतु जाधवरावाांनी असल्या प्रकाराची व अपप्रचाराची

दखलसुिा घेतली नाही. इतके जरी प्रकार चालू िंाले , तरी त्याांनी अवधकाराच्या जोरावर कोणीही

ब्राह्मणावर अन्याय केला नाही. ज्याची बाजू जरी असेल र्ग तो कोणत्याही जातीचा असला तरी

त्याच्यासारखा न्याय वर्ळे . त्या वेळी गोऱ्या नोकरशाहीचा वरचष्र्ा फार असे. गोऱ्या वचटवणसा (सेक्रेटरी)
ला सरळ गव्हनुर पयंत जाता येत असल्याने त्याच्या ववरष्ठ र्ांत्र्याची फार कुचांबणा होई. जाधवरावाांनी
आपल्या गोऱ्या वचटवणसाची वर्जास कधीच चालू वदली नाही.

जी खाती त्याांच्याकडे होती त्याांची त्याांनी सर्ग्र र्ावहती करून घेतली. सवु इलाखाभर दौरे काढले

व प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतुः अभ्यास व चौकशी करून ते वनकालात काढले . सरकारी ववरष्ठ नोकऱ्याांतून
ब्राह्मणेतर उर्े दवाराांना वशरकाव वर्ळावा यासाठी अहर्टनश खटपट केली. कौक्न्सलपुढे येणारे कोणतेही

वबल झकवा ठराव असेल त्याचा साांगोपाांग ववचार व अभ्यास करून आपल्या पक्षाचे र्त ते ठरवीत.
ब्राह्मणेतर पक्षाचे सांख्याबल लहान असल्याने वकत्येक लोकवहताच्या वबलाांबाबत त्याांना सरकारी व
र्ुसलर्ान सभासदाांच्या गटाांचे साहाय्य घ्यावे लागे.

१९२६ साली पुन्हा कौक्न्सल वनवडणूक िंाली. याच सुर्ारास ब्राह्मणेतर पक्षात फाटाफूट सुरू

िंाली. सातारा वजल्ह्यातफे जाधवराव पुन्हा वनवडणुकीस उभे रावहले . याही खेपेस ववरोध काही कर्ी
नव्हता. रा. ब. रा. रा. काळे कराडचे वकील श्री. लक्ष्र्णराव दे शपाांडे व खा. ब. कपूर हे उभे होतेच.

वशवाय खास र्राठ्याांकडू न जाधवरावाांना ववरोध होऊन र्ते फुटावी यासाठी सातारा येथील एक तरुण
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वकील श्री. रा. बा. झशदे याांना उभे करण्यात आले . श्री. आचरे कर हे कोल्हापूर दरबारच्या नोकरीत होते.

तेही रजा घेऊन वनवडणुकीस उभे रावहले . त्याांना कोल्हापूरची र्दत होती व वतकडच्या र्ोटरी
जाधवरावाांस वर्ळू नयेत अशा खटपटी िंाल्या. सातारा वजल्ह्यातील र्तदाराांवर कोल्हापुरातील त्याांच्या

नातेवाईकाांकडू न दडपण आणण्याचे प्रयत्न िंाले . परांतु साताऱ्याने जाधवरावाांना पवहल्या नांबराने वनवडू न
वदले व त्याांच्या सेवच
े ा गौरव केला.

याच वनवडणुकीत पुणे वजल्ह्यातून श्रीर्ांत खासेसाहे ब पवार (नांतर ज्यूवनअर दे वासावधपवत) हे

वनवडू न आले . त्याांना ब्राह्मणेतर पक्षाने नेता वनवडू न र्ांवत्रपद त्याांच्या पदरात पडावे अशी पक्षातील काही
सभासदाांची र्नीर्षा व खटपट होती. दु ही वनर्ाण िंाल्यार्ुळे ब्राह्मणेतर पक्षास वदवाणपदास र्ुकावे लागले .

िंाली.

थोड्याच अवधीत श्रीर्ांत खासेसाहे ब याांनी राजकारणातून अांग काढू न घेतले . व पक्षात पुन्हा एकी

वदवाणपदावर नसतानाही जाधवरावाांनी कौक्न्सलर्ध्ये पवहल्याप्रर्ाणेच नरलसपणे कार् सुरू

ठे वले . ज्या र्तदाराांनी वनवडू न वदले , त्याांची बाजू जोरदारपणे पुढे र्ाांडावयाची, त्याांच्या वहताला बाधक
अशा कोणत्याही वबलास, ठरावास व कायद्यास कसून ववरोध करावयाचा यात अांतर पडू वदले नाही.

१९२८ साली पक्षात एकी िंाल्यावर त्याांची पुन्हा वदवाणपदावर नेर्णूक िंाली. या खेपेस. ‘शेतकी,

अबकारी व जांगल’ ही खाती त्याांच्याकडे सोपववण्यात आली. वदवाण असतानादे खील त्याांचे ले खन, वाचन

व व्यासांग सुरूच असे. या वेळची त्याांची ववशेर्ष उल्लेखनीय कार्वगरी म्हणजे इम्पीवरयल कौक्न्सल ऑफ
ॲवग्रकल्चरल रीसचुची स्थापना करण्यात घेतले ला पुढाकार ही होय. र्ांवत्रपदावरून वनवृत्त िंाल्यानांतरही

अनेक वर्षे ते त्याचे सभासद होते. कार्ातून सवड काढू न र्राठा वशक्षण पवरर्षद, डे क्कन र्राठा

असोवसएशन, श्रीवशवाजी र्राठा सोसायटी, श्रीवशवछत्रपती स्र्ारक सवर्ती, सत्यशोधक सर्ाज वगैरे
सांस्थाांची कार्े ते पहातच होते.

१९३० सालच्या वनवडणुकीत जाधवराव वदल्ली येथील ले वजस्ले वटव्ह असेंबलीसाठी र्ध्यववभागा

(पुणे, सातारा, सोलापूर, नगर, खानदे श वगैरे वजल्हे ) तफे उभे राहू न वनवडू न आले . र्ुांबई कौक्न्सलर्धील
ब्राह्मणेतर पक्षाची सूत्रे त्याांनी पक्षाचे उपनेते सर वसिाप्पा टोटाप्पा कांबळी याांच्याकडे सोपववली.

असेंबलीच्या कार्ासाठी वदल्ली व वसर्ला येथे त्याांचे बराच काल वास्तव्य िंाले . तेथील झहदु स्थान

सरकारातील एक्क्िंक्युवटव्ह कौक्न्सलसु, व्हाईसरॉय, इतर ववरष्ठ सनदी अवधकारी व असेंबलीतील प्रख्यात
पुढारी याांच्याशी त्याांचा स्नेह िंाला. श्री. वनयोगी याांच्या नेतृत्वाखाली स्थापना िंाले ल्या डे र्ोक्रॅवटक पक्षाचे
ते उपनेते होते. आर्ी वबलाच्या चचेच्या वेळी सरकारच्याववरुि र्त वदल्यास त्याांच्या वद्वतीय वचरांवजवाचे

नु कसान होणार हे स्पष्ट वदसत असूनही त्याांनी तसे र्त वदले व नु कसान पत्करले . परांतु र्ोहाला ते बळी
पडले नाहीत.

१९३१ साली पवहल्या व दु सऱ्या गोलर्े ज पवरर्षदे साठी त्याांची प्रवतवनधी म्हणून वनवड िंाली व ते

दोनदा ववलायतेस गेले.
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राजकारणाचा ओघ वेगळ्या वदशेने वळताच जाधवरावाांनी आपले वेगळे कायुक्षेत्र वनवडले .

सहकारी चळवळीशी त्याांचा फार पूवीपासून सांबध
ां होताच. या कालात त्याांनी ववर्ा कांपन्या व बँका याांच्या
कायुपितीचा अभ्यास केला.

१९३७ साली जाधवराव पुन्हा राजकारणात पडण्याचा योग आला होता. र्ुांबई ले वजस्ले वटव्ह

असेंबलीसाठी परळ ववभागातफे ते वनवडणुकीस उभे रावहले . पण त्यात त्याांना यश आले नाही.

१९३०–३१ नांतर अवखल झहदु स्थानच्या राजकारणाला वनराळे वळण लागले . र्हात्र्ा गाांधींच्या

प्रभावी नेतृत्वाखाली काांग्रेस सांघटना बवलष्ठ होऊन इतर लहान पक्ष वनष्प्रभ िंाले . वलबरल पक्षासारखा
जुना व प्रवसि ववद्वान पुढाऱ्याांचे नेतृत्व लाभले ला पक्ष वजथे हतप्रभ िंाला तेथे ब्राह्मणेतर पक्षासारख्या

नवीन व अनवभज्ञ पक्षाचा काय पाड? दु सरे ही र्हत्त्वाचे कारण होते वन ते म्हणजे र्हाराष्राच्या पाचवीस

पूवजले ली आपसातील दु ही! १९३० सालानांतर या पक्षास एकत्र सांघवटत ठे वू शकणारा पुढारीही वनर्ाण
िंाला नाही. तेव्हा राजकीय पक्ष म्हणून ब्राह्मणेतर पक्षाची इवतश्री क्रर्प्राप्तच होती. ब्राह्मणेतर पक्ष

कालाांतराने जरी नाहीसा िंाला तरी त्यार्ुळे जाधवरावाांचे राजकारण अयशस्वी िंाले असे म्हणता येणार
नाही. त्याांची दू रदृष्टी इतराांस नव्हती. र्ागासले ल्या वगाचा वशक्षणावशवाय तरणोपाय नाही व ती जबाबदारी

घेण्यास लायक होण्याच्या आधी राजसत्ता हाती आली तर बहु जनसर्ाजाचा तरणोपाय नाही हे त्याांचे र्त
आज उत्कटतेने खरे ठरले आहे .

सत्यशोधक समाज
बालपणापासून श्री. जाधवरावाांस सत्यवप्रयता व सत्यशोधनाची आवड होती. त्यातच कै. रार्य्या

व्यांकय्या अय्यावारू, रा. ब. लोखांडे इत्यादी र्ांडळींकडू न त्याांस र्. ज्योवतबा फुले याच्या सत्यशोधक

तत्त्वज्ञानाची ओळख िंाली. त्याांनी र्. फुलें च्या वलखाणाचे पवरशीलन, अभ्यास व झचतन केले . धार्टर्क

गुलार्वगरीर्ुळे जावतभेद, वणुव्यवस्था, अांधश्रिा इत्यादी गोष्टी वनर्ाण होऊन बहु जनसर्ाज दावरद्र्याच्या,
अज्ञानाच्या व वैचावरक अपांगतेच्या गतेत वखतपत पडला असून त्याला वर काढण्यासाठी प्रथर् र्ानवसक व
धार्टर्क गुलार्वगरी नष्ट िंाली पावहजे हा जो सांदेश र्हात्र्ा फुल्याांनी वदला त्यात श्री. जाधवरावाांस आपल्या
सत्यशोधनाच्या उर्ीचे साफल्य सापडले . ब्राह्मणी वचुस्वाचा व ववर्षर्तेचा त्याांच्या ववडलाांस िंाले ला त्रास
त्याांस प्रत्यक्ष र्ाहीत होता. अधातच र्हात्र्ा फुले याांच्या तत्त्वज्ञानातच बहु जनसर्ाजाचे खरे कल्याण आहे

हे त्यास ताबडतोब पटल्यास नवल नाही. एकादी गोष्ट पटली की, त्यात वहवररीने , आत्र्ीयतेने आवण वनष्ठेने
पडावयाचे हा त्याांचा स्वभावववशेर्ष होता. तदनु सार त्याांनी १९११–१२ साली कोल्हापुरास सत्यशोधक

सर्ाजाची स्थापना केली. नांतर काही वदवसाांनी त्याांना श्री. आण्णा बाबाजी लठ्ठे व प्रो. र्हादे व गणेश
डोंगरे हे सहकारी लाभले . सर्ाजाचे र्ूलभूत सात वनयर् तयार करून १९११ सालीं श्री. रार्य्या व्यांकय्या
याांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पवहली सत्यशोधक सर्ाज पवरर्षद भरववली. हे सर्ाजाचे कायु त्याांनी अगदी

अखेरपयंत चालू ठे वले . कारण बहु जनसर्ाज जबाबदारी स्वीकारण्यास पात्र होण्यासाठी त्याांची र्ानवसक,
आर्टथक व शैक्षवणक उन्नती िंाली पावहजे हे त्याांचे ठार् र्त होते.

सत्यशोधक सर्ाजाच्या चळवळीर्ुळे जी जागृती िंाली वतच्यार्ुळे र्ागासले ल्या वगास र्ाणुसकीची

जाणीव होऊन पुढारले ल्या वगाववर्षयी जो न्यूनगांड त्याांच्या वठकाणी वनर्ाण िंाला होता, त्यावरच आघात
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िंाला. त्या अनु र्षांगाने ब्राह्मणेतर चळवळही फोफावली. या सवांगीण जागृतीस सत्यशोधक सर्ाजाची
चळवळ कारणीभूत िंाली यात शांका नाही.

सार्ावजक सुधारणा आधी की राजकीय सुधारणा आधी हा वाद आता जरी नार्र्ात्र रावहला

असला तरी इवतहासाने या प्रश्नाचे उत्तर वदले आहे . धार्टर्क व र्ानवसक गुलार्वगरी नाहीशी िंाल्यावर
राजकीय गुलार्वगरी वटकाव धरू शकत नाही. यासाठी र्नावरचे धार्टर्क दडपण प्रथर् गेले पावहजे. हे

कार् सत्यशोधक सर्ाजाने केले . दु सरी गोष्ट म्हणजे राजकीय सत्ता वर्ळण्याआधी बहु जनसर्ाजात
वशक्षणाचा प्रसार होणे र्हत्त्वाचे आहे , नाहीतर सवु सत्ता गोऱ्या नोकरशाहीऐवजी पुढारले ल्या व पैसेवाल्या
लोकाांच्या हाती जाऊन बहु जनसर्ाज तसाच गुलार्वगरीत वखतपत राहील असे जाधवरावाांचे ठार् र्त

होते . हे र्त आता प्रकर्षाने खरे ठरू पहात आहे . इांग्रज गेल्याबरोबर सवु सत्ता पुढारले ल्या व पैसेवाल्या
लोकाांच्या हाती गेली असून आजचे आर्चे लोकवप्रय म्हणवून घेणारे राज्यकते प्रजेपासून पार दु रावले

आहे त. जनतेच्या वहताचे कायदे होत नाहीत. वशक्षणाच्या वगैरे च्या सोयी पूवीच्या राजवटीत होत्या त्या

आता नाहीशा िंाल्या आहे त. वशक्षण ही श्रीर्ांताांची चैनीची वस्तू िंाली असून र्ागासले ल्या वगांस ती एक
दु र्टर्ळ वस्तू िंाली आहे . वशक्षण इतके र्हागडे िंाले आहे की, सार्ान्य र्ाणसाला ते आपल्या र्ुलाबाळाांस
द्यावयाची शक्ती रावहली नाही. ही वस्तुक्स्थती पवहली म्हणजे जाधवरावाांचे र्त वकती अचूक होते हे

ध्यानात येईल. यासाठीच त्याांनी राजकीय आकाांक्षेकडे थोडे फार दु लुक्ष करून सर्ाजाची र्ानवसक

गुलार्वगरी कशी नाहीशी होईल व त्यात वशक्षणाचा प्रसार कसा वाढे ल याकडे जास्त लक्ष वदले . हे त्याांचे
र्त वकतीही अचूक असले तरी त्यात नेत्रदीपक भपका नसल्याने त्याांची कार्वगरी वततकीशी आकर्षुक
वाटली नाही. वशवाय त्याांच्या सर्ाजसेवेत बुवाबाजी न जावहरातबाजी याांस वबलकुल थारा वर्ळाला नाही.
र्ानवसक गुलार्वगरी नष्ट करण्यासाठी त्याांनी आर्रण कष्ट केले . तेव्हा आपल्या राजकारणात वा
सर्ाजकारणात बुवाबाजीच्या स्वरूपाची गुलार्वगरी आणणे त्याांना पसांत पडणे शक्य नव्हते. जे र्नाला

पटले त्याप्रर्ाणे करायचे, र्ग ते लोकाांस आवडो अगर न आवडो. आपण सवुज्ञ आहोत, आपण म्हणू तेच
खरे असा हे का त्याांनी कधीच धरला नाही. बुवाबाजीची त्याांना वकती ववलक्षण चीड होती याचे एक क्षुल्लक
वदसणारे असे उदाहरण दे ता येईल. कोल्हापूरला नोकरी धरल्यानांतर ते झवचवाचे ववर्ष उतरववण्याचे प्रयोग
करीत. त्यार्ुळे पुष्कळ लोकाांचा सर्ज िंाला की, जाधवरावाांस र्ांत्रववद्या अवगत आहे . त्याांनी पुष्कळ

साांगून पावहले की, यात र्ांत्रतांत्र काही नाही, तुर्चा सर्ज अगदी चुकीचा आहे . र्ी र्ांत्रतांत्र जाणत नाही.
पण लोकाांची अांधश्रिा इतकी बसली की, ते ही गोष्ट र्ानावयास तयार होईनात. कोणत्याही तऱ्हे ने ही
अांधश्रिा नाहीशी होत नाही हे पावहल्यावर त्याांनी झवचू उतरण्याचे सोडू न वदले . वर्त्राप्तेष्टाांनी त्याना साांगून
पावहले की, लोकाांना जर तुर्च्यावरील अांधश्रिे र्ुळे गुण येत असेल तर तुम्ही त्याांचे दु ुःख का कर्ी करू

नये? त्या वेळी ते म्हणाले की, झवचवाच्या ववर्षापेक्षा हा धर्ुभोळे पणा फार घातक आहे . तो ठे वन
ू उपयोगी

नाही. ही गोष्ट तें सत्यशोधक सर्ाजाच्या चळवळीत पडण्यापूवी अनेक वर्षे आधीची आहे . यावरून
अांधश्रिे वरील त्याांचे ववचार स्पष्ट होतात.

पवहल्या सत्यशोधक पवरर्षदे तील ठराव, भार्षणे वगैरे सवु कार् श्री. जाधवराव याांच्याच

र्ागुदशुनाखाली िंाले . त्या वेळी सत्यशोधक सर्ाज म्हणजे सार्ान्य लोकाांची ब्राह्मणद्वे र्षाची चळवळ

र्ानले जाई. यार्ुळे या चळवळीत कार् करण्यास र्राठा जातीतील नार्ाांवकत र्ाणसे राजी नसत.
पदवीधर लोकही या चळवळीपासून दू र रहात. अशा वबकट प्रसांगी भास्करराव जाधव एर्. ए. एल्एल्. बी.
िंाले ला ववद्वान गृहस्थ सर्ाजातील सार्ान्य र्ाणसाांच्या पांक्तीत जेवावयास बसतो हे पाहू न सवु र्ांडळीस
आश्चयु, आनांद व अवभर्ान पाटू लागला.
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एके काळी गाजले ले कुलकणी लीलार्ृत हे पुस्तक भास्करराव जाधव, लठ्ठें , डोंगरे , सबनीस

याांच्या खटपटीने कोल्हापुरास प्रवसि िंाले . कोल्हापुराांतील सत्यशोधक सर्ाजाच्या चळवळीर्ुळे तेथे
ववरुि पक्षात भयांकर खळबळ र्ाजली. जाधव, लठ्ठे , डोंगरे याांना पायबांद घातल्यावाचून ही चळवळ बांद

पाडणे शक्य नाही हे हे रून त्या पक्षाने र्हाराजाांपयंत तक्रारी नेल्या. याचा पवरणार् असा िंाला की, उक्त
वतघाही व्यक्तींनी १९१४ त सत्यशोधक सर्ाजाचे रावजनार्े वदले . याबाबत कोल्हापुराबाहे रील लोकाांत

गैरसर्ज होऊ नयें म्हणून भास्कररावाांनी श्री. र्ुकुांदराव पाटलाांना पाठववले ल्या ता. १४।१०।१४ च्या पत्रात
ते म्हणतात, ‘सत्यशोधक सर्ाजाचे कार् कोल्हापुरात तूतु तरी चालववणे अवतशय कठीण िंाल्याने आम्हाांस

तसे प्रवसि करावे लागले . गाांवोगावी जाऊन सभा भरवून उपदे श करण्याचे कार् बांद ठे वावे लागले आहे .
सत्यशोधक सर्ाजासांबध
ां ाने आर्ची कोणाचीही आस्था कर्ी िंाले ली नाही. पवरर्षद झकवा र्ोठी सभा कोठे

भरल्यास पूवीप्रर्ाणेच हजर राहू न कार् करण्याचा र्ी प्रयत्न करीन.’ ते सांकटास डगर्गून कार् टाकून
दे णारे गृहस्थ नव्हते. रांग पालटणारे ही नव्हते. त्याांचे ववचार दू रगार्ी आवण दृढ असत. त्यार्ुळेच त्याांना

आपल्या धोरणाची धरसोड केल्याचा पश्चाताप करण्याचा झकवा त्या पश्चातापावर शहाणपणाचा र्ुलार्ा
चढववण्याचा प्रसांगच आला नाही. त्याांच्यार्ागे वदवाणपदासारखी जबाबदारीची कार्े असताही ते वेळ
काढू न, सत्यशोधक र्ताचे ले ख, पत्रके वगैरे वलहीत असत. सर्ाजसेवच
े ी आत्यांवतक तळर्ळ त्याांना

अखेरपयंत होती. शेवटी ववकलाांग होऊन अांथरुणावर वखळले तरीही सत्यशोधक सर्ाज पवरर्षद भरवून ती
पार पाडण्याकडे त्याांनी आपले सवुस्व केंवद्रत केले होते ही गोष्ट सवांना वववदतच आहे . त्याांच्यासारख्या

सुवशवक्षत, व्यासांगी ववद्वान सत्यशोधक चळवळीस लाभल्याने त्या चळवळीस एक प्रकारची प्रवतष्ठा प्राप्त
िंाली. सत्यशोधक सर्ाजाववर्षयीची त्याची वनष्ठा वरकरणी अथवा हां गार्ी नव्हती. ती त्याांच्या जीवनाशी
एकरूप िंाली होती. म्हणूनच जाधवराव म्हणजे सत्यशोधक सर्ाज असे सर्ीकरणच पडले .

काही ब्राह्मि स्ने ही
श्री. जाधवराव ब्राह्मणाांचे द्वें ष्टे होते असा त्याांच्याबद्दल गैरसर्ज पसरववण्यात आला आहे . परांतु ते

ब्राह्मणाांचा ते ब्राह्मण म्हणून कधीच द्वे र्ष करीत नसत. ब्राह्मणाांतील पुष्कळ व्यक्तींबद्दल त्याांना आदर होता व
पुष्कळ ब्राह्मण सद्गृहस्त त्याांचे खास वर्त्र होते. त्याांच्या स्वतुःच्या इांग्रजी वशक्षणाची सुरुवात पांढरीनाथ
सुदार्े या ब्राह्मण वशक्षकाच्या हातून िंाली हे त्याांच्या आत्र्वनवेदनात आले च आहे . श्री. पांढरीनाथाांबद्दल ते

अवतशय आदराने बोलत असत. एल्वफन्स्टन हायस्कूलर्धील एक वशक्षक श्री. नरहर बाळकृष्ण जोशी
याांचे भास्कररावाांवर त्याांच्या हु र्षारीर्ुळे फार प्रेर् होते. त्याांच्याशी भास्कररावाांची दाट र्ैत्री िंाली होती. श्री.
जोशी त्याांच्याकडे येऊन पाहु णचार घेत. ते सरकारी नोकरीतून र्ुक्त िंाल्यावर काही वदवस सौराष्रात

वशक्षकाचे कार् करू लागले . त्यानांतर ते श्री. ववष्णुपत
ां ववजापूरकर याांनी स्थापन केले ल्या सर्थु

ववद्यालयात येऊन दाखल होण्याकवरता कोल्हापुरास आले . तेव्हा त्यानी भास्कररावाांचा सल्ला घेतला. श्री.
भास्कररावाांनी त्याांना साांवगतले की, ‘आपला स्वभाव र्ला र्ाहीत आहे व सर्थु ववद्यालयाच्या चालकाांस र्ी
ओळखतो. आपला सांबध
ां या ववद्यालयाशी फार काल वटकेल असे र्ला वाटत नाही.’ व तसेच धडले . श्री

जोशी याांस त्याांच्या आप्तेष्टाांनी सर्थु ववद्यालय सोडण्याची कारणे प्रवसि करावीत असा सल्ला वदला. श्री.
जोशी याांस तसे करणे पसांत पडले नाही. तथावप खासगी र्ावहतीकवरता म्हणून त्याांनी एक २५–३० पानी
वटप्पण तयार करून प्रथर् श्री. भास्करराव याांच्याकडे पाठववले व ते पाहू न िंाल्यावर पुण्यास पाठववण्यास
साांवगतले . यावरून श्री. जोशी हे भास्कररावाांस,जरी ते त्याांचे ववद्याथी होते तरी, वकती र्ान दे त असत हे
वदसून येईल
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श्री. जाधवराय एल्वफन्स्टन कॉले जचे फेलो असताना काशीचे एक ववद्वान पांवडत दु गांप्रसाद याांचा

र्ुक्कार् काही र्वहने र्ुांबईत होता. श्री. भास्करराव दररोज त्याांचेकडे जाऊन वनरवनराळ्या ववर्षयाांवर चचा

करीत असत. ही चचा सांस्कृतर्ध्ये चालत असे; कारण पांवडतजीस र्राठी अगर इांग्रजी येत नसे व

भास्कररावाांना झहदी येत नव्हते. सदर पांवडतजी एक प्रख्यात ज्योवतर्षी होते व त्याांचेकडे र्ोठर्ोठे लोक येत
असत. श्री. भास्कररावाांचा त्याांच्याशी दाट स्नेह जुळला होता तरी त्यानी स्वतुःचे भववष्याबद्दल पांवडतजीना

काहीही ववचारले नाही. पांवडतजीना फार आश्चयु वाटले . तसे त्यानी बोलू नही दाखववले . श्री.
भास्कररावानी ‘आपला ज्योवतर्षावर ववश्वास नाही म्हणून स्वतुःबद्दल ववचारण्याचे काही कारण नव्हते’ असे

स्पष्टपणे साांवगतले . नांतर पांवडतजीनी एक प्रश्नकुांडली स्वतुः र्ाांडून (कारण भास्कररावानी जन्र्वतथी
वदली नव्हती) त्याांची एक र्ोठी जन्र्पवत्रका तयार करून वदली.

सुरतेस त्याांचे वडील रहात होते , त्याांच्या शेजारीच श्री. बाळशास्त्री म्हणून एक ववद्वान पांवडत रहात

असत. ते तेथे शास्त्राथु साांगत व पुष्कळ ववद्यार्थ्यांस सांस्कृत वशकवीत असत. ते दोन्ही डोळ्याांनी आांधळे
होते , परांतु त्याांची स्र्रणशक्ती फार तीव्र होती. र्े र्वहन्याच्या सुटीत श्री. भास्कररावानी त्याांचेकडे वसिाांत
कौर्ुदीचा अभ्यास केला.

वेदशास्त्रसांपन्न आयांभट साधले हे भास्कररावाांचे वेदाांताचे गुरु. त्याांचेवर भास्कररावाांचे वनस्सीर्

प्रेर् होते व ते त्याांस गुरुजी म्हणत असत. गुरुजींचा र्ुक्कार् भास्कररावाांकडे र्वहनोर्वहने असे. त्याांचेजवळ
त्यानी वेदाांतसूत्रे, दशोपवनर्षद, बृहत् योगवावसष्ठ वगैरे सांस्कृत ग्रांथ व वववेकझसधु, परर्ार्ृतासारखे र्राठी
वेदाांतपर ग्रांथ याचे सूक्ष्र् अध्ययन केले . गीतेर्ध्ये वेदाांत फार कर्ी आहे , तेव्हा वेदाांतासाठी वरील ग्रांथाांचे

अध्ययन करणे अवश्य आहे असे गुरुजी याांचे र्त होते. ईशर्ाांडुक्य क छाांदोग्य उपवनर्षदे श्री.
भास्कररावाांना र्ुखोग्दत होती. श्री. भास्करराव वर्वनस्टर असतानाही ऑवफस बांद िंाल्यावर ठाकूरद्वारला
वजतेकराांच्या चाळीव गुरुजींच्या वबऱ्हाडी तास दोन तास घालववल्यावशवाय त्याांचा एकही वदवस गेला नाही.

र्ूळचे कुरुांदवाडचे व नांतर साांगलीस स्थावयक िंाले ले श्री. वे. शा. सां. बाबाशास्त्री वाटवे हे एक

ववद्वान गृहस्थ व नार्ाांवकत वैद्य होते . आयुवेदाच्या पाठाप्रर्ाणे ते और्षधे तयार करीत असत. तेही

भास्कररावाांचे आर्रण स्नेही होते. ते स्वतुः अवतशय कर्ुठ होते तरी ते भास्कररावाांकडे च उतरत असत व
त्याांची स्वतांत्र अशी व्यवस्था ठे ववली जात असे. श्री. बाबा वाटवे याांनी ‘कक्ल्पत कवलवृत्तादशु पुराण’ या
नावाचा एक सांस्कृत ग्रांथ वलवहला होता. त्याचे हस्तवलवखत त्याांनी प्रथर् भास्करराांवाांकडे शु िीकरणास

वदले व नांतर तो छापला. श्री. बाबाशास्त्री याांच्या र्रणानांतर त्याांचे पुत्र श्री. भास्करशास्त्री यानीही जुनाच
ऋणानु बध
ां चालू ठे वला होता.

साांगलीचे प्रख्यात राजवैद्य आबासाहे ब साांभारे याांचाही भास्कररावाांशी असाच अकृझत्रर् स्नेह होता.

ते कोल्हापूरला आले म्हणजे त्याांचा र्ुक्कार् जाधवरावाांच्या बांगल्यावरच असायचा. ते अवतशय वनुःस्पृह होते.

सुप्रवसि प्रो. राजारार्शास्त्री भागवत याांचा श्री. भास्कररावाांशी फार स्नेह होता. त्याांचा पत्रव्यवहार

नेहर्ी चाले व ते ‘र्राठा दीनबांधू’ साठी ले खही पाठवत असत. व्याख्यानासाठी ते कोल्हापूरला आले

असताना दरबारकडू न त्याांची सवु व्यवस्था ठे वण्यात आली होती. परांतु ते दरबारचे पाहु णे म्हणून न राहता
भास्कररावाांकडे उतरले .
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र्हाड येथील प्राथवर्क शाळे त श्री. गोपाळराव जोशी या नावाचे वशक्षक होते. त्याांचे वचरांजीव श्री.

पी. जी. जोशी हे एरांडोल येथे प्रवसि वकील आहे त. श्री. जाधवराव वर्वनस्टर असताना श्री. पी. जी. जोशी
र्ुांबई कायदे र्ांडळाचे सदस्य होते व ते ब्राह्मणेतर पक्षावर नेहर्ी कडक टीका करीत असत. श्री. भास्करराव

खानदे शात दौऱ्यावर गेले असताना त्याांनी एरांडोल पेये जाऊन श्री. गोपाळराव जोशीना अचानक भेट

वदली. आपला एक काळचा ववद्याथी एवढ्या र्ोठ्या पदास चढू नही आपणास ववसरला नाही हे पाहू न श्री.
जोशाांना काय वाटले असेल त्याची कल्पनाच केले ली बरी. पी. जी. जोशी जरी राजकारणातील प्रवतस्पधी

होते तरी त्याांचा व जाधवरावाांचा घरोबा तुटला नाही. त्याांचे सहाध्यायी गलाांडे हे ही त्यावेळी एरांडोलासच

रहात असत. त्याांचीही श्री. जाधवरावाांनी भेट घेतली. त्याांच्या वचरांवजवास पूवु खानदे शात नोकरी लागली,
त्यावेळी जोशी व गलाांडे याांस र्ुद्दार् जाऊन भेटण्यास बजाववले .

र्ुांबईचे हायकोटु वकील श्री. केशव आपा पाध्ये याांच्याशी तर भास्कररावाांचा ४० वर्षांचा स्नेह होता.

सत्यशोधक सर्ाजाच्या कायुकत्यांवर नेहर्ी बालां टे यायची व लग्नप्रसांगी भटजीस न बोलववल्याकारणाने

वभक्षुक वगात खूपच खळबळ उडे . आपल्या हक्कावर गदा येत आहे असे दावेही कोटात लागले , तेव्हा श्री.
पाध्ये वकील याांनी हे दावे कोटात लढववले व भटजींच्या हक्कावर गदा येत नाही असे कोटाचे वनवाडे वदले .

१९१८ साली श्री. श्रीपादशास्त्री हसूरकर आपला अभ्यास आटोपून साांख्यासागर. वेदाांतरत्न,

न्यायतीथु वगैरे पदव्या पटकावून आले . त्याांची व जाधवराव याांची वेदाांतावर खूप चचा चाले . श्रीपादशास्त्री
त्या वेळी नेहर्ी म्हणत की, आबासाहे बाांकडू न (भास्करराव) वेदाांतासांबध
ां ी फारच वशकण्यासारखे आहे व
आपण त्याांचेकडू न पुष्कळच वशकलो.

अशी उदाहरणे शेकड्याांनी व हजारोंनी दे ता येण्यासारखी वनघतील. साांगायचे तात्पयु हे च की,

जाधवराव ब्राह्मणाांचे द्वे ष्ट र्ुळीच नव्हते . पण ब्राह्मणशाहीचे ते पक्के ववरोधक होते. एका जातीने दु सऱ्या

जातीवर धार्टर्क, सार्ावजक अन्याय करावा हे त्याांस खपत नव्हते. याच तत्त्वानु सार क्षात्रजगद्गुरूांच्या
वनर्टर्तीस व्यक्क्तशुः त्याांनी कधीच पाझठबा वदला नाही. कारण एका वभक्षुकशाहीऐवजी दु सरी वनर्ाण करणे
हे त्याांच्या तत्त्वाच्या ववरुि होते.

औद्योणिक कामणिरी
राजकारणवनवृत्ती ठरववल्यानांतर भास्कररावाांनी र्ुांबई यथे ‘आरार्’ नावाची इर्ारत बाांधून तेथे

वास्तव केले . वय सत्तरीच्या घरात आले ले . तथावप कार् करण्याचा उत्साह कर्ी िंाला नव्हता. वयाच्या
र्ानाने प्रकृती सुदृढ होती. यानांतर त्याांनी व्यापार हे कायुक्षेत्र वनवडले .

ज्याप्रर्ाणे सर्ाजाला वशक्षणाची व र्ानवसक गुलार्वगरी नष्ट होण्याची जरुरी होती त्याप्रर्ाणेच

सर्ाजाची आर्टथक पवरक्स्थती सुधारण्याची आवश्यकता होती हे श्री. भास्करराव जाधव याांनी जाणले होते.
यासाठी सहकारी चळवळीवर त्याांचा अत्यांत ववश्वास होता व ती चळवळ कोल्हापूर सांस्थानात प्रथर् त्याांनी

सुरू केली. ज्याांत सर्ाजवहत आहे व ज्यायोगे सर्ाजाची प्रगती होईल असे त्याांना वाटे त्या त्या गोष्टी
प्रत्यक्षात उतरववण्याचा ते वशकस्तीचा प्रयत्न करीत असत. सहकारी चळवळीचे र्हत्त्व पटताच त्याांनी

कोष्टी लोकाांची एक सहकारी सांस्था स्थापन करून त्याांच्याकडू न हातर्ागावर खादी काढववली. या

हातर्ागावरील खादीचे कपडे ते स्वतुः पुष्कळ वर्षे वापरीत असत. त्याांनी त्या वेळी परदे शी कापड र्ुळीच
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वापरले नाही, असे म्हणण्यास हरकत नाही. र्हात्र्ा गाांधींच्या चळवळीत खादीला प्राधान्य वदले गेले व

खादीचे र्हत्त्व त्या वेळी लोकाांस पटू न ती वापरणे हे दे शभक्तीचे एक ठळक लक्षण र्ानले जाऊ लागले .
श्री. भास्करराव र्हात्र्ाजींच्या खादी चळवळीआधी वकत्येक वर्षे खादी वापरीत असत हे लक्षात
ठे वण्यासारखे आहे .

सहकारी चळवळ त्याांनी चालू केली व अखेरपयंत ती त्याांनी चालववली. कोणताही नवा उपक्रर्

सुरू करायचा म्हटले की आपल्या दे शात त्यात अनेक अडचणी वनर्ाण होतात. पुढे त्याची उपयुक्तता

जनतेस पटली म्हणजें त्याचा प्रसार सुगर् होतो. भास्कररावाांनी सुरू केले ली सहकारी चळवळ पुढे चाांगली
फोफावली. याचे श्रेय भास्कररावाांना दे णेच वाजवी ठरे ल.

१९३०–३१ साली गोलर्े ज पवरर्षदे कवरता जाधवराव ववलायतेस गेले तेव्हा त्याांनी इांग्लां ड व

स्कॉटलां ड येथील अनेक सहकारी सांस्थाांना र्ुद्दार् भेटी दे ऊन त्याांच्या कार्काजाची र्ावहती घेतली होती.

परदे शातील औद्योवगक चळवळीकडे त्याांचे कटाक्षाने लक्ष असे. त्याांचे वचरांजीव कनुल ववठोजीराव
जपानर्धून परत आल्यावर वतकडील औद्योवगक ववकासाची र्ावहती घेऊन श्री. जाधवरावाांनी

र्च्छीर्ारीसांबांधी ‘को–ऑपरे वटव्ह वफशझरग इन जपान’ या र्थळ्याखाली बाँबे को–ऑप. क्वॉटु लीर्ध्ये एक
र्ावहतीपूणु ले ख वलवहला होता.

बाँबे प्रॉ. को–ऑ. बँकेचे ते पुष्कळ वर्षे डायरे क्टर होते. को–ऑ इन्स्ट्सट्यूटचे ते अध्यक्ष होते.

सहकारी चळवळीचे ते एक तज्ज्ञ म्हणून सर्जले जात होते. ग्वाल्हे र सांस्थानात सहकारी चळवळीबाबत

नेर्ले ल्या सवर्तीचे ते एक सदस्य होते. र्राठा वश. प. तफे स्थापन िंाले ल्या र्राठा एज्युकेशनल को–ऑ.

सोसायटीचे ते प्रर्ुख सांस्थापक असून र्ुांबई र्राठा र्ाकेट पीपल्स को–ऑ. बँक ही त्याांच्याच
दे खरे खीखाली स्थापन िंाली. या बँकेच्या व्यवहारात त्याांनी जातीने लक्ष घालू न ती ऊर्टजतावस्थेत आणली
व वतचे कायुकते तयार केले . ता. २३।४।१९३९ रोजी वतच्या सांचालक र्ांडळावरून वनवृत्त होताच बँकेने

त्याांचा फारच र्ोठा सत्कार करून त्याांना र्ानपत्र अपुण केले . अखेरपयंत ते बँकेच्या सल्लागार र्ांडळावर
होते .

आज औद्योवगक क्षेत्रात र्हत्त्व प्राप्त िंाले ल्या व भरभराटीस चढले ल्या अनेक सांस्थाांचे जाधवराव

सांस्थापक व प्रणेते होते. अशा सांस्थाांत कोल्हापूरच्या कोल्हापूर स्टे ट को–ऑपरे वटव्ह बँक (आता कोल्हापूर
वडक्स्रक्ट सेंरल का–ऑप. बँक), शेतकरी सहकारी सांघ, कोल्हापूर को–ऑपरे वटव्ह होलसेल सोसायटी,
कोल्हापूर को–ऑप. ॲवग्रकल्चरल इम्प्लीर्ॅट सोसायटी व बाँबे प्रॉक्व्हन्शीयल को–ऑप. र्ॉकेझटग

सोसायटी, बाँबे प्रॉक्व्हन्शीयल को–ऑप. लँ ड र्ॉगेज बँक, बाँबे को–ऑप. इन्श्यु. सोसायटी या सांस्थाांचा
प्रार्ुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

सहकारी चळवळीचे वशक्षण दे णारी एकही सांस्था नाही ही उणीव लक्षात घेऊन जाधवरावाांनी

करवीर इलाखा सहकारी र्ांवदर ही सांस्था स्थापन केली व एक फार र्ोठी उणीव दू र केली.

या कालात भास्कररावाांचा इतर बँकाांशीही सांबध
ां आला. इांटरनॅशनल बँक ऑफ इांवडयाच्या पवहल्या

सांचालक र्ांडळाचे ते अध्यक्ष होते. वरिंव्हु बँक ऑफ इांवडयाच्या र्ुांबई प्राांताच्या सांचालक र्ांडळावरही त्याांनी
कार् केले होते.
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ववभा क्षेत्रातही भास्कररावाांचे लक्ष होतेच. इांवडयन ग्लोब, वॉडु न, ववक्रर् वगैरे ववर्ा कांपन्याांच्या

सांचालक र्ांडळाांचे ते अध्यक्ष व अनेक वर्षे डायरे क्टर होते.

पुण्याच्या डे क्कन र्राठा एज्युकेशन असोवसएशनने भास्कररावाांना ववद्याथीदशेत काही अल्पकाल

वशष्यवृत्ती वदली होती. या सांस्थे बद्दल त्याांना सदै व कृतज्ञता वाटत असे. या वशष्यवृत्तीची त्याांनी

अनेकपटींनी फेड केली. या सांस्थेचे ते अनेक वर्षे सेक्रेटरी, अध्यक्ष व शेवटी ववश्वस्त होते. या
सांस्थेबाबतच्या कृतज्ञतेंचे प्रतीक म्हणून त्याांच्या कुटु ां वबयाांपैकी अनेक व्यक्ती या सांस्थेच्या तहहयात
सभासद आहे त.

त्याचप्रर्ाणे र्राठा भ्रातृर्ांडळ, श्रीवशवाजी र्राठा सोसायटी या सांस्थाांशी त्याांचा सुरुवातीपासून

सतत सांबांध होता. या सवु शैक्षवणक व सार्ावजक चळवळींचा प्रभाव अवखल र्हाराष्र, वऱ्हाड येथे पडू न

अनेक वशक्षणसांस्था व वसवतगृहे अक्स्तत्वात आली. वशक्षणाचा प्रसार बहु जनसर्ाजात अशा प्रकारे होऊ
लागला व त्याचा पवरपाक म्हणजे कर्ुवीर भाऊराव पाटील याांची रयत वशक्षणसांस्था व र्ुांबईची बाँबे

एज्युकेशन लीग (आता र्राठा र्ांवदर) या सांस्था होत. या सांस्थाांशी श्री. भास्करराव याांचा अत्यांत वनकटचा
सांबध
ां होता.

र्ुांबईच्या र्ोशन वपक्चर सोसायटीचे ते काही वर्षे अध्यक्ष होते.
कोल्हापूरच्या नगर वाचनर्ांवदराशी त्याांचा घवनष्ट सांबांध होता. ज्या इर्ारतीत सध्या हे वाचनालय

आहे ती इर्ारत भास्कररावाांच्या दे खरे खीखाली बाांधण्यात आली. प्रा. राजारार्शास्त्री भागवत वगैरेंची

व्याख्याने या सांस्थेर्ाफुत होण्यास जाधवरावाांचेच पवरश्रर् कारणीभूत आहे त. सांस्थेचा वृत्ताांत प्रवसि
करण्यासाठी जी सवर्ती नेर्ण्यात आली होती त्यात भास्कररावाांचा सर्ावेश करण्यात आला होता. सांस्थेचे
ते उपाध्यक्ष व अध्यक्षही होते. त्याांच्या कारकीदीत सांस्थेत अनेक उपयुक्त सुधारणा िंाल्या.

साणहत्यणवषयक कायु
जाधवरावाांचा झपड सावहक्त्यकाचा नसला तरी ववचाराची बुविवादी बैठक वन सर्ाजातील

अन्यायाबद्दलची स्वाभाववक चीड याांर्ुळेच त्याांनी ले खन केले . ते तळर्ळीतून उत्स्फूतु िंाले असल्याने

वाचकाांवर त्याचा इष्ट तो पवरणार् घडू न आला. सर्ाजात पूवी घर करून रावहले ल्या अनेक सर्जुतींना व

कल्पनाांना त्याांच्या वलखाणाने धक्के वदले व त्यार्ुळेच त्याांचे ले खन सदै व खळबळ र्ाजववणारे िंाले .
‘रार्ायणा’ वर त्यानी एक छोटासा ले ख वलवहला वन त्याने एवढी खळबळ र्ाजववली की, त्याांचे अक्षरशुः

रार्ायण िंाले . ‘रार्ायणा’ चे सांशोधन आवण अभ्यास आपण कोणत्या दृवष्टकोनातून केला याची कल्पना

प्रस्तुत ग्रांथात श्री. जाधवरावाांनी अनेकदा वदली आहे . याच ववर्षयावर व्याख्यान दे ताना त्याांनी आपली
भूवर्का स्पष्ट केली होती. ते म्हणाले , ‘र्ी सत्यशोधक आहे . सत्याचा शोध करीत राहायचे ही एक र्ला
खोड लागली आहे . ‘बाबावाक्यां प्रर्ाणम्’ अशी र्ािंी र्नोवृत्ती काही वदवस होती. या वृत्तीने लहानपणी

भाबडे पणाने पुराणे वाचली, दे वळात जाऊन श्रवणही केली. पण पुढे इांग्रजी ववद्येशी पवरचय होऊ लागला

आवण पूज्य रार्य्या व्यांकटय्यासारख्या ववचारवांताांचे उदाहरण डोळ्याांसर्ोर आल्याने कोणत्याही गोष्टीची
छाननी करावी अशी इच्छा होऊ लागली. भोळ्याभाबड्या बहु सांख्य अशा अडाणी लोकाांची धर्ुश्रिा कायर्

आहे . धर्ुभोळे पणा आर्च्या लोकाांत पितशीरपणे पसरववण्यात आला आहे . तो कायर् राहावा म्हणून
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हरदास, भजनी र्ांडळे , नाटककार, वसनेर्ावाले वगैरेंचे प्रयत्न चालू आहे त. धर्ुग्रांथाांत साांवगतले ल्या

गोष्टींची वचवकत्सा र्ुळीच करावयाची नाही, त्याांतील खरे –खोटे , सांभवनीय–असांभवनीय याांचा ववचार
करता कार्ा नये ही भावना िंाल्यार्ुळे जे वलवहले असेल ते भक्क्तभावाने खरे र्ानावयाचे अशी सवय लागून

आर्ची ववचारशक्ती नष्ट िंाली. पुष्कळच वर्षे न वापरले ल्या शस्त्रावर जशी ताांब चढते तशी क्स्थती आर्च्या

बुिीची िंाली आहे . धर्ाचे दडपण िंुगारून वदल्यावशवाय आर्च्या प्रगतीच्या वाटा र्ोकळ्या होणार नाहीत

ग्रहणे कशी लागतात याची उपपत्ती सर्जली असूनही आजचे काही ववद्वान ग्रहणात स्नान करून जप
करीत आहे त; ग्रहण सुटण्यासाठी राहू केतूच्या नावे दाने दे त आहे त; म्हणून आम्हाला प्रथर् बुविस्वातांत्र्य
वर्ळववले पावहजे. आर्च्या धर्ुग्रांथाांचा अभ्यास वजज्ञासू बुिीने करणे दे शोन्नतीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे .

त्याांनी जे ले खन केले ते या भूवर्केवरूनच केले . आपले र्त अगर ववचारसरणी व्यक्त केली असता

बहु जनसर्ाजाचे वहत होईल त्याची प्रगती होईल, त्याची ज्ञानलालसा वाढे ल ही आत्यांवतक तळर्ळच

त्याांना ले खनास उद्युक्त करी. आपणास जे पटे ल तेच बोलायचे हा त्याांचा स्वभाव त्याांच्या सावहत्यातही
उत्कटतेने–आढळतो जे प्रार्ावणकपणे त्याांना वाटले ते कुणाचीही पवा न करता धैयाने त्याांनी र्ाांडले .
म्हणूनच त्याांच्या वनखाणात र्ौवलकता अवधक आहे .’

त्याांचे सावहत्य फारच थोडे आहे . पण त्याचे सार्र्थ्यु जबरदस्त आहे . याचर्ुळें सावहक्त्यकाांतही ते

र्ान सांपादू शकले . सांस्कृतचा गाढ व्यासांग आवण सांशोधक वृत्ती याांचा प्रत्यय बहु तेक त्याच्या वलखाणात
प्रकर्षाने येतो. या त्याच्या गुणाांचा गौरव, र्ुांबई र्राठी ग्रांथसांग्रहालयाच्या बवत्तसाव्या वार्टर्षक सर्ारांभाचे

अध्यक्षस्थान त्याांना दे ऊन करण्यात आला. या प्रसांगी त्याांनी जे भार्षण केले ते आजही वाखाणले जात आहे .
सार्ान्यपणे अशा अध्यक्षपदावरून चार सावहत्यववर्षयक गप्पा र्ारल्या जातात असा अनु भव आहे . ही भार्षणे

थोड्याच कालावधीनांतर बहु धा ववसरली जातात. परांतु भास्कररावाांनी ‘र्राठे व त्याांची भार्षा’ या ववर्षयावर

अत्यांत अभ्यासपूणु, र्ागुदशुक, सांशोधनपर व नवे ववचार र्ाांडणारे बहारदार भार्षण केले व एक नवीन प्रथा

पाडली असे म्हटले तर ते खास अवतशयोक्तीचे ठरणार नाही. हे भार्षण र्ुळातूनच वाचले पावहजे.

र्राठ्याांचा इवतहास, त्याांच्या चालीरीती, इतर प्राांताांपेक्षा र्हाराष्रात वदसून येणारी वैवशष्ट्ये, र्राठ्याांची
नावे, र्राठ्याांचे दे व, र्राठ्याांची भार्षा इत्यादी अनेक ववर्षयाांची सोपपवत्तक व साधार चचा या प्रबांधात

करण्यात आली आहे . या व्याख्यानाच्या सांशोधनपर स्वरूपार्ुळे त्यास र्हत्त्व प्राप्त िंाले असून त्या
ववर्षयावरील अवधकारी वाङ्र्य म्हणून अजून त्याचा वनदे श केला जातो.

व्यक्क्तगत र्ताांत ते पुरोगार्ी होते . श्री. र. धों. कवे याांच्या कायाववर्षयी व ध्येयवनष्ठेववर्षयी त्याांना

फार आदर व कौतुक वाटे . ‘सर्ाजस्वास्र्थ्य’ र्ावसकात त्याांचे ले ख प्रवसि होत व त्या र्ावसकाचे ते

प्रथर्पासून वनयवर्त वाचक व वगुणीदार होते. ‘र. धों.’ नी सुरू केले ले कायु हे अत्यांत उपयुक्त असून
त्यात सर्ाजाचे कल्याण आहे , असे त्याांचे स्पष्ट र्त होते.

भास्कररावाांचे स्फुट ले खनही बरे च आहे . ऐवतहावसक, पौरावणक व सार्ावजक अशा ववववध

ववर्षयाांवर त्याांनी ले खन केले . सांस्कृतज्ञ असूनही अगदी सोपी पण पवरणार्कारक र्राठी भार्षा ते वलहीत व
बोलत. भार्षा सोपी असण्याकडे त्याांचा कटाक्ष असे. सोपी भार्षा कशी असावी असे त्याांचे एक स्नेही गु. बाबर

याांनी त्याांना ववचारले . तेव्हा ते म्हणाले की, तुम्ही आपला ले ख प्रथर् आपल्या बायकोस वाचून दाखवा.
वतला जे शबद सर्जणार नाहीत त्याांच्याऐवजी वतला सर्जतील असे शबद वापरा म्हणजे तुर्ची भार्षा
आपोआप सोपी होईल. ववर्षयाची तयारी, तकुशु ि र्ाांडणी, र्ुद्देसूदपणा व ववचाराांची सखोलता ही त्याांच्या
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ले खनवक्तृत्वाची वैवशष्ट्ये होत. र्हाराष्रात सवुत्र त्याांची अनेक जाहीर व्याख्याने िंाली आहे त त्यात पुणे
येथील श्री. वचत्रावशास्त्री याांच्याशी िंाले ला जाहीर वाद फारच गाजला.

१९३५ साली श्री. वव. स. खाांडेकर याांच्या अध्यक्षते खाली र्ुांबईस भरले ल्या सावहत्य सांर्ेलनाचे

भास्करराव स्वागताध्यक्ष होते.

‘तखुडकर प्राइिं’ साठी जी वनवड सवर्ती होती वतचे भास्करराव बरीच वर्षे सभासद होते.
श्री. भास्कररावाांनी वलवहले ल्या ले खाांपैकी काही र्हत्त्वाचे वन वनवडक ले ख व ते कोठे प्रवसि िंाले

हे पुढे दे त आहोत. वजज्ञासून
ां ी ते ले ख अवश्य वाचावेत. म्हणजे श्री. जाधवराव याांचे अनेक ले खनववशेर्ष,
त्याांची वववशष्ट शैली व सर्ाजवहताची दृष्टी याांचा वाचकाांना उत्कृष्ट पवरचय घडे ल.
१. र्राठे व त्याांची भार्षा : ववववधज्ञानववस्तार, ऑगस्ट–सप्टें बर, १९३१.
२. एकवलपी : ज्ञानर्ांवदर

३. श्रीशांकराचायांचे जगद्गुरुत्व : ज्ञानर्ांवदर, १ ऑगस्ट, १९३५
४. जगद्गुरू श्रीशांकराचायु : ज्ञानर्ांवदर, १५ र्ाचु, १९३५
१९३८

५. वेदोत्पत्तीवर नवा प्रकाश : र्हाराष्र शारदा, ऑक्टोबर, नोव्हें बर व वडसेंबर १९३७, जानेवारी,
६. र्हादे व : वकलोस्कर, जानेवारी, १९४४

पुनश्च करवीर
१९४० र्ाली श्रीराजारार् छत्रपती र्हाराज वनवतुल्यानांतर कोल्हापूरला रीजन्सी कौक्न्सलची

कारकीदु सुरू िंाली. १९४५ च्या सुरुवातीस वर्. ए. एन. वर्चेल, ओ. बी. ई., आय. सी. एस, हे रीजन्सी
कौक्न्सलर्ध्ये पांतप्रधान होते. कौक्न्सलचे एक र्ांत्री रा. ब. डॉ. पी. सी. पाटील याांची कारकीदु सांपल्यावर

त्याांच्या जागी रे व्हे न्यू वर्वनस्टर म्हणून येण्यासाठी पांतप्रधाननी जाधवरावाना पाचारण केले . त्या पत्रास

असेही वलवहलें की, ‘आपण करवीर दरबारचे एक जुने व अनु भववक अवधकारी असल्याने बाल छत्रपतींच्या
नव्या राजवटीची घडी बसववण्यासाठी दरबार आपणास पाचारण करीत आहे .

एवप्रल १९४५ र्ध्ये जाधवराव रीजन्सी कौक्न्सलर्ध्ये रे व्हे न्यू वर्वनस्टर म्हणून दरर्हा पांधराशे रुपये

पगार व दोनशे रुपये वाहनभत्ता यावर दाखल िंाले . ते थील कार् त्याांना अपवरवचत नव्हतेच. वशवाय र्ुांबई
इलाख्यात दोनदा र्ांवत्रपदावर कार् केल्याचा अनु भव होताच. आपल्या खात्याची सूत्रे हाती घेताच सवु
वशलकी कार्े प्रथर् वनकालात काढली. तत्पूवीच्या राजवटीत ज्याांच्याबाबत धडधडीत अन्याय िंाले होते
त्या व्यक्तींना शक्य ती कायदे शीर र्दत दे ऊन त्याांची प्रकरणे रीजन्सी कौक्न्सलर्ध्ये धसाला लाववली.

रीजन्सी कौक्न्सलच्या बैठकीपूवी त्या बैठकीत पुढे येणाऱ्या सवु कार्ाांबाबत कागदपत्रे वाचून

त्यावर ते टीपा तयार करीत व नांतर आपली र्ते प्रवतपादन करीत. याच कालात त्याांचे वचरांजीव कोल्हापूर
स्टे ट फोसुचे कर्ाांडांट होते. त्याांच्याववर्षयी जे ठराव रीजन्सी कौक्न्सलपुढे आले त्या ठरावाांवर र्त दे ण्याचे
त्याांनी नाकारले . आपल्या वनुःस्पृहपणास बाध येईल अशा सवु गोष्टी ते कटाक्षाने टाळीत.
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१९४६ च्या ऑगस्टर्ध्ये त्याांची नजर अधू होऊ लागली. आपणास ऑवफसात सर्ाधानकारक कार्

करता येत नाही असे वाटताच त्याांनी र्ांवत्रपदाचा राजीनार्ा वदला. त्या वेळचे कोल्हापूरचे पांतप्रधान सर
ऑक्स्टन व पोवलवटकल एजांट कनुल हावे याांनी त्याांना कार्ावर राहण्याचा फार आग्रह केला; पण कार्ात

वढलाई झकवा चुकारपणा हा त्याांच्या र्नाला र्ानवण्यासारख्या नसल्याने सप्टें बर १९४६ पासून त्याांनी कार्
सोडले .

रामराम पाव्हिं
जवळजवळ पाऊण शतक सतत वाचन–ले खन याांत र्ग्न असले ल्या, ज्ञानाजुन हाच नाद, व्यासांग

हे च व्यसन आवण तत्त्वझचतन हाच छां द केले ल्या व्यक्तीच्या र्नाला अधू दृष्टीर्ुळे वाचन बद होताच वकती
यातना िंाल्या असतील! पण भास्कररावाांनी आपल्या र्नाची, नेहर्ीच्या आयुष्यववर्षयक तत्त्वज्ञानाने

तयारी केली. आपल्या बांगल्यात होणारा आपला वावर कोणाच्याही र्दतीवशवाय करता यावा याचा त्याांनी
सराव केला. जन्र्भर स्वतुःची कार्े स्वतुः केले ली, ती अांधत्व आल्यावर दु सऱ्याकडू न करवून घ्यावयाची

ही कल्पना त्याांना सहन िंाली नाही. नजर उतरली तरी स्वावलां बनाची झहर्त उतरली नाही. शेवटच्या

आजारापयंत सवु ववधी, कपडे बदलणे, आपले टाइर्–पीस रोज रे वडओबरोबर लावून त्यास चावी दे णे,

आपले दाढींचे सार्ान वापरून, धुऊन, पुसून ठराववक जागी ठे वणे वगैरे बाबतींत ते पूणु स्वावलां बी होते.
स्वतुः वाचण्याचे बांद होताच दु सऱ्याकडू न वाचून घेण्याचे सुरू केले . हे वाचन करण्यास र्राठी चौथीत
असले ल्या नातीपासून थोरापयंत कोणीही चाले . कोणी उच्चार चुकीचा केला तर थाांबवून शाांतपणे दु रुस्त
उच्चार साांगत.

या कालात घराव्यवतवरक्त एकच ववरांगुळ्याची जागा म्हणजे सर र. व्यां. सबनीस याांचा

‘श्रीराजारार् प्रसाद.’ तेथे रोज सांध्याकाळी दोन अडीच तास बैठक. सरसाहे बाांच्या र्ाडीवर पोहोचेपयंत

पाच वळणे व एक गोल वजना असे. पण भास्करराव तो सरावाने न अडखळता जात व येत. दोघाांचा पांचावन्न
वर्षांचा स्नेह. एकाच र्ालकाच्या सेवत
े दोघाांनी पाव शतक घाळववले . दोघेही सांस्कृताचे प्रेर्ी. सांस्थानी
बुजबुजाटात नोकरी करूनही दोघे अपहार, अन्याय आवण अवभलार्ष याांपासून अवलप्त रावहले ले

श्रीशाहू छत्रपतींचे हे शेवटचे दोन वशले दार जुन्या आठवणी रांगवीत काव्यशास्त्रववनोदात र्ग्न होऊन
आयुष्याचा सांध्याकाल व्यतीत करीत असत.

१७ सप्टें बर, १९४८ रोजी सरसाहे बाांनी या जगाचा वनरोप घेतला. भास्कररावाांचा अखेरचा

सर्वयस्क स्नेही आवण घराबाहे रील एकर्े व ववसाव्याची जागा गेली.

त्र्याऐांशीवे वर्षु वयाला लागले ले , पण एक दृष्टी सोडू न बाकी भास्कररावाांची प्रकृती चाांगली होती.

गच्चीत वनयवर्त फेऱ्या घालणे व ठराववक आसनाांचा व्यायार् १९५० च्या पांधरा र्े पयंत सुसूत्रतेने चालू होता.

१६–१७ र्े ची रात्र. पहाटे अडीच वाजता भास्कररावाांना पक्षघाताचा पवहला िंटका आला. डावी

बाजू लु ळी पडली. वाचा अडखळू लागली. शक्य असले ले सवु वैद्यकीय उपाय सुरू िंाले . त्या वेळी त्याांची
पुतणी डॉ. सौ. सरल भोसले ही कोल्हापूरच्या दवाखान्यात ले डी डॉक्टर होती. वतने जातीने शु श्रुर्षा केली.

वतला नोकरी साांभाळू न शु श्रूर्षा करणे शक्य नव्हते. तेव्हा भास्कररावाांची डॉक्टर कन्या राजकोटहू न
आल्यावर वतने शु श्रुर्षा आपल्या हातात घेतली. अशा ववकलावस्थे त त्याांच्या र्नात तळर्ळ कसली तर
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त्याांच्याच प्रेरणेने ता. २८ र्े रोजी भरणारी सत्यशोधक सर्ाज पवरर्षद! त्या पवरर्षदे साठी स्वतुःचे भार्षण
तसल्या अवस्थेत वलहवून घेतले . त्याचा र्थळा ‘रार्रार् पाव्हणां’ असा होता. जणू काही आपल्या बरोबर

खाांद्यास खाांदा लावून कार् केले ल्या सहकाऱ्याांचा त्याांना व्यक्क्तशुः शेवटचा वनरोप घ्यायचा होता. स्वतुःस

पवरर्षदे ला जाता येणे शक्य नव्हते म्हणून वचरांवजवाांना पाठवून ते भार्षण वाचले गेले भार्षण वाचले जात
असताना सारा श्रोतृवद
ां गवहवरून आला. सर्ाजसेवच
े ी ही तळर्ळ आवण तत्त्ववनष्ठेची ही पवरसीर्ा!

जूनच्या पवहल्या तारखेस त्याांच्या सवात कवनष्ठ कन्येचे लग्न ठरले होते. स्वतुःची ही अवस्था

पाहू न सवु कुटु ां बात काळजीचे आवण झचतेचे वातावरण पसरले आहे असे वदसताच त्याांनी सवांना साांवगतले
की, या लग्नात ववघ्न येणार नाही. त्याप्रर्ाणे कायु पार पडले .

उतार वयात पक्षघाताचा िंटका म्हणजे वकती यातना व वकती क्ले श! पण ते त्याांनी वीरवृत्तीच्या

कठोरतेने सहन केले . सवु उपाय वनर्ूटपणे करवून घेतले .

जूनच्या दु सऱ्या व वतसऱ्या आठवड्यात त्याांच्या क्स्थतीत अनु कूल असा फरक वदसून आला. वाणी

पुष्कळच सुधारली; डावा हात व पाय त्याांना वर उचलता येऊ लागला. सवांना आशा वाटली. पण
वववधघटना वेगळी होती.

भास्करराव एखाद्या तत्त्वज्ञासारखे जगले आवण तत्त्क्ज्ञासारखीच त्याांनी हा दे ह सोडण्याची तयारी

केली. सवांना जवळ बोलावून ‘र्ी र्ाझ्या आयुष्यातील सवु जबाबदाऱ्या सांपववल्या आहे त. र्ािंी कसलीही

इच्छा अतृप्त रावहले ली नाही. र्ाझ्यासाठी रडण्यासारखे र्ी काही करून ठे ववले नाही. र्ाझ्या
अवसानानांतर कसल्याही तऱ्हे चा धार्टर्क ववधी करायचा नाही. अस्थी पांचगांगेतच सोडायच्या,’ असे खऱ्या
सत्यशोधकासारखे उद्गार काढले .

पांचावन्न वर्षे वजने त्याांच्या आयुष्याची सोबत केली, सांसार उभा करून तो पतीला िंळ न लागू दे ता

केला त्या सहचावरणीला त्याांनी वततक्याच सांथपणाने साांवगतले , ‘तुझ्या आवण र्ाझ्या सवु जबाबदाऱ्या

सांपल्या आहे त. आपल्या दोघाांच्या भाग्यासारखां भाग्य कोणाचां आहे ? आपली सवुच र्ुलां गुणी, प्रेर्ळ व
आज्ञाधारक आहे त. यापरत तुला काय पावहजे? र्ाझ्यासाठी दु ुःख करायचां नाही.’

यानांतर त्याांनी सांसारातून र्न काढू न घेतले . वनरवावनरवीची अशी कोणतीही गोष्ट काढली नाही.

जरुरीपुरते बोलत, पण कशात जीव गुांतला आहे असे त्याांनी दशुववले नाही.

शवनवार ता. २३ जूनपासून त्याांना उचकी सुरू िंाली. कोणत्याही उपायाने ती बांद होईना. तीन

वदवसरात्र उचकी सहन केली.

सोर्वार ता. २६ जून रोजी रात्री ९−४० वाजता जर्ले ल्या सवांकडे एकवार पावहले . उजवा हात

वर करून ‘आशीवाद’ हा शबद उच्चारला आवण त्या र्हान ववभूतीने या नश्वर जगाचा त्याग केला.
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व्यस्क्ततणवशेष
श्री. जाधवराव याांच्या स्वभावाचे पवरशीलन केल्यावशवाय त्याांच्या सवु कायाचे स्वरूप सर्जणार

नाही. लहानपणापासून त्याांचा स्वभाव शाांत, काहीसा अबोल व परक्या व्यक्तीस घुर्ा वाटण्यासारखा असे

जात्याच ज्ञानसांपादनाकडे जबरदस्त ओढा असल्यार्ुळे वर्ळे ल तो सारा वेळ ते ववद्याजुनात व्यतीत करीत.
त्याांची र्नोरचना पूवीपासून तत्त्वप्रधान होती. आपले

काांर्, अखांड वाचन−ले खन, याांत ते

कायावाचार्नेकरून सवुस्वी गुांतले ले असत. सरकारी कार् साांगोपाांग आवण कसोशीने करून बाकीचा वेळ
वाचनात जाई. भेटीत आले ल्या व्यक्तींशी कार्ापुरते , र्ुद्द्यास धरून व बेतशीर बोलत. याव्यवतवरक्त कधी

वर्त्रर्ांडळींचा, गप्पाष्टकाांचा अड्डा नाही, क्लब वजर्खाना नाही की पत्ते, गांवजफाांची चक्की नाही. घरात काही
पाहणे, व्यवस्था करणे, झकवा धोरण आखणे या दृष्टीने सांसार असा त्याांनी केलाच नाही. १९०५ सालापयंत

र्वहन्याचा पगार कचेरीतील वशपाई त्याांच्या ववडलाांकडे आणून दे ई. त्याांच्यानांतर घरचा सवु कारभार

‘र्ोठ्या आई’–त्याांच्या र्ातोश्री १९१५ पयंत पाहत. त्यानांतर त्याांच्या पत्नी ‘र्ानीसाहे ब’ या गृहव्यवस्था
पाहत. त्यात भास्कररावानी कधीही लक्ष घातले नाही झकवा र्तभेद दशुववला नाही. आपला ठराववक
पोर्षाख – र्लर्लचा पटका, बांद कॉलरचा कोट, सदरा, इराफ ववजार, पायाांत वहाणा अगर क्स्लपर
झकवा शू हा बाहे र जाण्याचा व घरात धोतर व खादीचा अगर ट्ववलचा सदरा व वहाणा त्याांनी अखेरपयंत

कायर् ठे वला. वर्वनस्टर िंाले तरी या पोर्षाखात बदल िंाला नव्हता. फक्त १९१९ साली ववलायतेत काही

सूट वापरले , पण दु सऱ्या खेपेस म्हणजे १९३० व १९३१ साली ववलायतेतही आपला झहदी पोर्षाख कायर्
ठे वला.

श्री. भास्करराव याांचा झपडच तत्त्वज्ञान्याचा होता. तत्त्वाांची केवळ पोपटपांची त्याांनी कधीही केली

नाही तर ते त्याप्रर्ाणे वागले . जसे बोलायचे तसे चालावयाचे हा त्याांचा बाणा असे. दु सऱ्यावर काही
उपकार केले तर त्याची वाच्यता चुकूनसुिा व्हायची नाही. पी. सी. पाटील, र्ुकुांदराव पाटील वगैरे अनेक

सद्गृहस्थाांना ज्या सरकारी पदव्या वर्ळाल्या त्याांचे बव्हां शी श्रेय भास्कररावाांना आहे . पण या गोष्टीची
जाणीव त्याांनी केव्हाच करून वदली नाही. कालाांतराने या गोष्टी उजेडात आल्या. त्याचप्रर्ाणे दु सऱ्याने

केले ल्या उपकाराबद्दलही चकार शबद तोंडातून वनघायचा नाही. १९०६ साली काही र्त्सरग्रस्त लोकाांनी

त्याांच्यावर र्ारे करी घातले होते. आयुष्याची दोरी बळकट म्हणूनच ते त्यातून वाचलें . परांतु या
उपकाराबद्दल कधीदे खील कोणाबद्दल त्याांनी एक अवाक्षरही काढले नाही. पुढे अनेक वर्षांनी र्ुांबईस
वर्वनस्टर असताना जरी या कृतीबद्दल सूड घेणे त्याांना सहजशक्य िंाले होते तरी दया भाकल्यावर उदार

अांतुःकरणाने त्याांनी क्षर्ा केली. या एकाच प्रसांगावरून त्याांच्या क्षर्ाशील वृत्तीची चाांगलीच कल्पना येईल.
साधी राहणी व उच्च ववचारसरणी हे त्याांचे वैवशष्ट्य होते.

रोज सकाळी १० व सायांकाळी ८−८।। वाजता जेवायचा त्याांचा प्रघात होता. जेवतानाही वृत्तपत्राचे

वाचन चालू च असायचे. कोणी पाहु णे पांक्तीला असले तरच वाचन बांद. खाण्यावपण्याबाबत कसलाही

चोखांदळपणा नसे. फक्त वतखट त्याांना वज्यु असे. र्ात्र परक्या वठकाणी वतखट जेवण्याची पाळी आली तर

जेवतही असत. यजर्ानास अडचणींत टाकीत नसत. चहा, कॉफी वगैरे पेये ते कधीच घेत नसत.
ववलायतेतही या वनयर्ाला अपवाद केला नाही. वनरसे दू ध, गोड ताक व झलबाचे सरबत ही याांची नेहर्ीची
पेये. धूम्रपान अगर र्द्यपान कधीही केले नाही. वनयवर्त व्यायार् व आहार, थांड पाण्याचे स्नान,
वनव्युसनीपणा व शाांत र्नोवृत्ती यार्ुळे त्याांचे आरोग्य शेवटपयंत उत्तर् क्स्थतीत रावहले . लहानपणी जरी
त्याांची प्रकृती अशक्त होती तरी व्यायार्ाने त्याांनी आपले शरीर चाांगले कर्ाववले होते.
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एक न्यायवप्रय, वनुःपक्षपाती, शाांत पण वशस्तवप्रय अवधकारी असा त्याांचा लौवकक होता. कोणत्याही

खात्याांत नेर्णूक होताच प्रथर् तेथील नोकरवगांत वक्तशीरपणापासून कार्सूपणापयंत वशस्त लावायची,
त्याांना कार् वशकवायचे व सार्ान्य जनतेच्या सुखसोयींकडे त्याांना लक्ष द्यावयास लावायचे असा त्याांचा
प्रघात होता. न्यायखात्याांत अगर र्हसूल खात्यात ‘जाधवरावाांनी वदले ला वनकाल ववरष्ठ कोटात अगर

हु जूर अवपलात वफरणे कठीण असा लौवकक त्याांनी सांपादन केला होता. त्याांच्या न्यायवप्रय व वनुःपक्षपाती

स्वभावाचेच हे द्योतक होते. नोकर वनवडतानादे खील ते त्याच्या जातीपेक्षा गुणाकडे च अवधक पाहत.
ब्राह्मण उर्े दवार ब्राह्मणेतर उर्े दवारापेक्षा लायक असेल तेव्हा त्याांनी ब्राह्मणाांचीच वनवड केल्याची कैक
उदाहरणे दाखववता येतील.

अवसस्टां ट सरसुभे व सरसुभे असताना वार्टर्षक दौऱ्याच्या वेळी खेडोपाडी जाऊन प्रत्यक्ष

पवरक्स्थतीची व वपकाांची पाहणी करीत! खेडेगावातील बाजारचे वदवशी ते बाजारची पाहणी करीत. त्या
वेळी पट्टे वाला बरोबर घेत नसत. त्यार्ुळे खेडेगावच्या लोकाांना कोणी सरकारी आले आहे त याची जाणीव
होत नसल्याने ते आपापले व्यवहार नेहर्ीप्रर्ाणे दचकता करीत. ह्यार्ुळे जाधवरावाांना लोकाांचे वनत्याचे

व्यवहार सहज पाहावयास वर्ळत. केवळ खात्यातील चौकशीवर अवलां बून न राहता प्रत्येक प्रकरणी स्वतुः
चौकशी करून वनणुय दे त. यार्ुळे ज्याप्रर्ाणे त्याांना पवरक्स्थतीचे यथायोग्य ज्ञान होत असे, त्याचप्रर्ाणे
लोकाांचा ववश्वास त्याांना सांपादन करता आला.

आपल्या हाताखालील नोकराांवर ते कसली बांधनें लादीत नसत. त्याांची राजकीय र्ते वभन्न असली

तरी त्याबद्दल त्याांचा ववरोध नसे.

बालपणापासूनच राष्रीय दृवष्टकोनातून पाहण्याची त्याांना सवयच लागली होती. सर्ाजाचे आवण

पयायाने राष्राचे वहत करीत असताना त्यात स्वतुःचे अनवहत होत असले तरी ते त्याची पवा करीत नसत.
ते एल्वफन्स्टन कॉले जचे फेलो असताना डॉ भाांडारकर युवनव्हर्टसटीचे व्हाईस चँन्सेलर होते व र्ुांबईचे त्या
वेळेचे गव्हनुर लॉडु हॅवरस हे चॅन्सेलर होते. त्याांची र्ुदत सांपली होती व ह्याच चेंन्सेलरच्या अध्यक्षतेखाली

पदवीदान सर्ारांभ व्हावा म्हणून नेहर्ीच्या तारखेच्या आधी ८ वदवस सर्ारांभाची तारीख ठरववण्यात आली.
त्याां वेळी काही पदवीधर ववद्यार्थ्यांना हे कृत्य पसांत नव्हते आवण त्याांनी त्या अवेळी भरणाऱ्या पदवीदान
सर्ारांभावर बवहष्कार घालण्याचे ठरववले . भास्कररावही या बवहष्कारात सार्ील होते.

जाधवराव वर्वनस्टर असताना एकदा सजुन जनरलची जागा खाली िंाली तीवर कनुन कुकडे

याांचा हक्क होता. गोऱ्या वचटवणसाने कारकुनी करून ती जागा आपल्या सजातीय आय. एर्. एस्. ला.
वर्ळण्याची खटपट चालू केली व यासाठी रजा रद्द करवून त्याला बोलववण्यात आले व वर्वनस्टरच्या

सहीचा हु कूर् काढण्याची घाई केली. जाधवरावाांनी त्या प्रकरणाचा चाांगला अभ्यास केला व सजुन
जनरलच्या जागेवर कनुल कुकड्याांचीच नेर्णूक िंाली पावहजे असे प्रवतपादले . हे प्रकरण गव्हनुरपयंत

गेले. परांतु वचटवणसाच्या कारकुनीस यश न येता क. कुकड्याांची नेर्णूक िंाली. त्याचप्रर्ाणें प्रो.
ताकाखाव याांची L. E. S. र्ध्ये नेर्णूक िंाली. ग्रँट र्े वडकल कॉले जर्ध्ये डॉ. नाडगीर, डॉ. उगन, डॉ.
दलाल वगैरे नार्ाांवकत डॉक्टराांस पवहले झहदी प्रोफेसर म्हणून नेवर्ले . अशी अनेक उदाहरणे आहे त.
प्रत्येक वठकाणी जाधवरावाांची राष्रीय वृत्ती सदै व जागरूक असे.
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जाधवरावाांनी वचटवणसाची कारकुनी चालू वदली नाही हे खरे असले तरी त्याला अगर आपल्या

हाताखालील र्ोठा अवधकाऱ्यास कर्ीपणा येईल असे ते काही करीत नसत. त्यार्ुळे त्याांचा नोकरवगावर
वचक राहू नही कोणाही अवधकाऱ्याला हीनगांड उत्पन्न होत नसे व त्याभुळे कार्काज चाांगले चाले . अशा
वेळी ते कोणालाही कर्ीपणा न येईल असे युक्तीप्रयुक्तीचे धोरण राखीत.

वर्. बलु च हे र्ुसलर्ान गृहस्थ शेतकी खात्यात र्ोठ्या जागेवर होते व त्याांच्यावर काही तोहर्त

येऊन त्याांना सस्पेंड केले होते. श्री. जाधवरावाांनी त्याांच्या प्रकरणाचा नीट अभ्यास केला, तेव्हा त्याांना
आढळू न आले की या प्रकरणात अन्याय िंाले ला आहे . त्याांनी सेक्रेटरीस पटवून वदले की, जर शेतकी
खात्याचे डायरे क्टर (वर्. टी. एफ. र्े न) याांस थोडे जरी कायद्याचे ज्ञान असते तर त्याांनी सर्जून उर्जून

अशी बेकायदा गोष्ट केली नसती. ताबडतोब वर्. बलु च याांस नोकरीवर बोलावून कोणासही कर्ीपणा न
येता हे प्रकरण वर्टले . अशाच रोतीने जांगल खात्याचे अवधकारी वर्. दत्त याांचेही प्रकरण वनकालात

वनघाले . यापेक्षाही जास्त र्नोरांजक असे प्रकरण रा. ब. पी. सी. पाटील याांच्या बाबतीत होऊन नाजूक
पवरक्स्थती उत्पन्न िंाली होती. आवण ववशेर्ष म्हणजे जाधवराव व पाटील हे दोघेही र्राठा असल्यार्ुळे

पाटलाांच्यासारखा वनकाल लागल्यास त्याांच्यावर ववशले बाजीचा आरोप होणे अगदी साहवजकच होते. त्या
वेळी श्री. पाटील हे प्रोफेसर ऑफ ॲवग्रकल्चर इकॉनॉवर्क्स (शेतकी अथुशास्त्राचे प्रोफेसर) होते. त्या वेळचे

शेतकी खात्याचे डायरे क्टर डॉ. एच. एच र्ॅन याांनी शेतकी–अथुशास्त्र या ववर्षयासाठी रा. ब. पाटील याांस
पुण्याच्या आसपासच्या वपकाांच्या उत्पादनखचाबाबत खरी र्ावहती व आकडे गोळा करण्यास साांवगतले . रा.
ब. पाटील याांनी र्ोठ्या र्े हनतीने ही र्ावहती गोळा करून शेतीर्ुळे शेतकरी केवळ नु कसानीतच
अवधकावधक जात आहे असे वसि केले . शेतकी खात्याने हे पत्रक १९२७ चे १४९ वे पत्रक म्हणून प्रवसि
केले . डॉ. र्ॅननी त्या पत्रकास प्रस्तावनाही वलवहली. पुढे डॉ. र्ॅन याांचे जागी वर्. टी. एफ. र्ॅन हे

डायरे क्टर िंाले . बाडोलीच्या चळवळीत काांग्रेस पुढाऱ्याांनी या पत्रकाचा चाांगलाच उपयोग करून घेतला व
जर्ीन र्हसूल कर्ी करण्याबाबत जोराची चळवळ सुरू केली. अशा तऱ्हचे पत्रक शेतकी खात्याने प्रवसि
करणे अत्यांत चुकीचे आहे असे वर्. र्े न याांचे र्त िंाले व त्याांनी ताबडतोब या पत्रकाचा प्रसार न करण्याचा
हु कूर् काढला. यावर रा. ब. पाटील याांनी र्े नसाहे बाची सर्जूत काढण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. हे पुस्तक
म्हणजे शास्त्रीय सांशोधन असून शेतकी अथुशास्त्राचे प्रोफेसर म्हणून ज्या खऱ्या गोष्टी आपल्या नजरे स आल्या

त्याच त्यात दाखववल्या आहे त असे साांवगतले . परांतु र्े नसाहे बानी ते न ऐकता उलट काही अपर्ानास्पद

शबद काढले . साहवजकच रा. ब. पाटील याांस सरकारकडे तक्रार करावी लागली. जाधवरावाांनी ही केस
त्या खात्याचे सेक्रेटरी वर्. बेल याच्याकडे चौकशीसाठी वदली व काही र्हत्त्वाचे र्ुद्दे काढू न त्याांवर त्याांचे
र्त साांवगतले . वर्. बेल हे एक रे क्व्हन्यू खात्यातील अनु भवी असे सनदी नोकर होते.

रा. ब. पाटील याांचे सांशोधन शास्त्रीय व अचूक होते असे श्री. जाधवराव व वर्. बेल याांस आढळू न

आले . वशवाय वर्. र्े न याांनी रा. ब. पाटलाांसारख्या एका ववरष्ठ अवधकाऱ्यास ववनाकारण बोल लावला असे

वर्. बेल याांस वाटले . तेव्हा जाधवरावाांनी स्वतुः वनकाल न दे ता वर्. बेल याांसच तसे करण्यास साांवगतले .
सरकारने वर्. र्े न याांस रा. ब. पाटील याांची र्ाफी र्ागावयास लावली आवण रा. व. पाटलाांस आपले

सांशोधन अद्ययावत करण्यास साांगून ते एका नवीन पवत्रकेत घालावयास साांवगतले व वर्. र्े न याांनी ज्या
पत्रकास बांदी घातली होती ते प्रवसि करण्याचा आग्रह धरू नये अशी रा. ब. पाटलाांस ववनांती केली. अशा
रीतीने वर्. र्े न याांची नाचक्की टळली. या प्रसांगाने श्री. जाधवराव याांचा चतुरस्रपणा वदसून आला. आपल्या

सेक्रेटरीला या र्हत्त्वाच्या प्रकरणाचा वनकाल दे ण्याची सांधी दे ऊन त्याांच्यावरील आपला ववश्वास
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दाखववला, रा. ब. पाटील याांस न्याय वर्ळाला, वर्. र्े न याांची नाचक्की टळली व रा. ब. पाटील हे र्राठा
म्हणून त्याांच्या वतीने वनकाल वदला गेला अशी ओरड करण्यास ववरोधकाांस सांधी वर्ळाली नाही

आपणास जे प्रार्ावणकपणे वाटते ते बोलू न दाखववण्यास श्री. जाधवराव कचरत नसत. ते

शेतकीर्ांत्री असताना व्हॉईसरॉयच्या एक्क्िंक्युवटव्ह कौक्न्सलबरोबर काही प्रश्नाांबाबत चचा करावयास

त्याना जावे लागले शेतकी तज्ज्ञ म्हणून रा. ब. पाटील त्याांच्याबरोबर गेले. लॉडु ववझलग्डन हे व्हाईसरॉय
होते . तेव्हा गाडु न पाटीच्या वेळी व्हाईसरॉय त्याांना म्हणाले की, ‘दे शात शाांतता नाांदावयास काय केले

पावहजे?’ जाधवरावाांनी तत्काळ त्याांना उत्तर वदले की, ‘Your Excellency, unless and until the people

control the Revenue and Finance portfolios they will not rest.’ हे उत्तर ऐकल्याबरोबर आजूबाजूचे

लोक अगदी चवकत होऊन गेले. कारण तोपयंत कोणीही अशा तऱ्हे चे स्पष्टोद्गार व्हाईसरॉयसर्ोर
काढण्यास धजले नव्हते.

ववशले बाजी श्री. जाधवरावाांना पसांत नसे. अशा कार्ी ते कुणाचाही र्ुलावहजा ठे वीत नसत. ते र्ांत्री

असताना युरोवपयन लोकाांचे प्रस्थ फार असे. सार्ान्यपणे झहदी र्ांत्रीसुिा हाताखालच्या युरोवपयन
गृहस्थास र्ान दे त व त्याचा शबद शक्यतो उचलू न धरीत. जाधवराव यास अपवाद होते. ते र्ांत्री असताना

फारब्रदर नावाचा एक युरोवपयन व्हे टनुरी खात्याचा र्ुख्य (सुपवरटें डेंट) होता. ही जागा डायरे क्टरची

व्हावी अशी त्याची र्हत्त्वाकाांक्षा होती. त्याने त्या वदशेने प्रयत्न केले व वारांवार भेटून जाधवरावाांना या
बाबतीत गळ घातली. पण जाधवरावाांनी ‘तशी वेळ अद्याप आली नाही’ असे साांवगतले . तथावप त्याने आपले

वनवेदन चालू च ठे वले . तेव्हा श्री. जाधवराव याांनी एक वृत्तपत्र घेतले आवण फारब्रदरकडे पूणु दु लुक्ष करून

ते वाचू लागले . त्या प्रसांगी तेथे हजर असले ल्या काही गृहस्थाांना श्री. जाधवराव याांनी एक युरोवपयनाशी
असे वागावे याचे आश्चयु वाटले . त्याांपैकी एकाने जाधवरावाांचे सेक्रेटरी श्री. जोशी, आय. सी एस. याांना तसे
बोलू न दाखववले ‘तेव्हा जोशी म्हणाले , ‘र्े हरबानी सर्जा, जाधवरावाांनी त्याना हाकून लाववले नाही!’

पूवी कोल्हापूर सांस्थानात पांचवीस–तीस रुपये पगारदार अांर्लदारास राव साहे ब व दीड–दोनशे

रुपये पगारदार अांर्लदारास रावबहादू र म्हणावयाची (व कागदोपत्री वलवहण्याची) प्रथा असे. त्याप्रर्ाणे

जाधवरावाांना रावबहादू र असे सांबोवधले जाई. तथावप सरकारर्ान्य कोणत्याही पदवीचा त्याांनी केव्हाही
स्वीकार केला नाही. एखादा अपवाद सोडू न र्ुांबई सरकारचे सवु एक्क्िंक्युवटव्ह कौक्न्सलसु व वदवाण याांना

‘सरकी’ वर्ळाली. त्याच क्रर्ानु सार जाधवरावाांना ‘नाईटहु ड’ वर्ळण्याबद्दल दोन वेळा गव्हनुरने वशफारस
करण्याचे ठरववले ; पण दोन्ही वेळा त्याांनी हा र्ान साभार नाकारला. याबद्दल त्याांच्या एका रावबहादू र

स्नेह्याांना अगदी र्नापासून वाईट वाटले व र्ुद्दार् भेट घेऊन ते म्हणाले , ‘काय हे नार्दारसाहे ब! अहो,
नाईटहु डसाठी लोक जीव टाकतात आवण पाण्यासारखा पैसा खचुतात अन् तुम्ही ही चालू न आले ली पदवी

नाकारताहात!’ भास्कररावाांनी शाांतपणे उत्तर वदले , ‘अहो रावबहादू र, तुम्ही म्हणता ते खरे आहे पण र्ी
‘वर्स्टर’ असताना पदव्याांसाठी इतराांची वशफारस करू शकतो हे काय कर्ी आहे ?’

र्ुांबईचे गव्हनुर, व्हॉईसरॉय व इतर र्ोठर्ोठ्या ऑवफसराांच्या व भास्कररावाांच्या ओळखी होत्या व

काहींशी तर दाट स्नेह होता. क्लब, बार, वजर्खाना रे सेस, पाट्या, र्े जवान्या वगैरे वतुुळात अशा पुष्कळ

ओळखी होतात व वाढतात; पण जाधवराव याांपैकी ‘छां दात आवण फांदात’ नसताना वरील सवु ववरष्ठ
अांर्लदाराांनी त्याांच्याशी स्नेह ठे वन
ू पत्रव्यवहार करावा, यावरून जाधवरावाांच्या ववद्वत्तेची आवण कतृुत्वाची
बूज त्याांना होती असे वदसून येते.
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वववधर्ांडळाच्या वनवडणुकीच्या वेळी इतर उर्े दवार सार्ान्यपणे आचरणात आणीत असले ल्या

र्ागांचा ते कधीच अवलां ब करीत नसत. ते र्तदाराांना स्वच्छच साांगत, ‘र्ािंी आजपयंतची लोकसेवा,
र्ािंी र्ते आवण र्ागासले ल्याांसाठी र्ी जे तुर्चा प्रवतवनधी म्हणून कौक्न्सलात कार् करणार ते लक्षात घेऊन
आम्हाला तुर्ची र्ते द्या. र्तदाराांस नेण्यासाठी र्ोटारी, टाांगे याांची सोय करणे र्ला शक्य नाही. तेव्हा

तुम्हास तुर्चा प्रवतवनधी पावहजे असेल तर घरच्या बैलगाड्या घेऊन र्तदान करण्यास गेले पावहजे.’ या
उद्गाराांत त्याांचा स्वभाव स्पष्ट प्रवतझबब होत असे व जनता त्याांना वनवडू न दे ई.

वववधर्ांडळात उत्तरे दे ताना श्री जाधवरावाांच्या भार्षणात कधीच पाल्हाळ नसे. अगदी र्ुद्देसूद,

जरुरीपुरते उत्तर ते दे त. एखाद्या सभासदाने उपप्रश्न ववचारून उपहास करण्याचा प्रयत्न केल्यास ते असे

काही सोचदार, र्र्ुभेदक वन उदारक उत्तर दे त की ववचारणारा शरझर्दा व्हावा. पुष्कळाना लाांबलचक

भार्षणे करण्याचीं र्ुद्द्यास बगल दे ऊन बाद करण्याची हाव असते. श्री. जाधवराब पालु र्ेंटरी वशस्तीचे
भोक्ते असल्याने ते जरी कर्ी बोलत तरी त्यात आशय खूप व र्ावहती ववपुल असे.

वशक्षणर्ांत्री असताना श्री. जाधवरावाांनी, एका शाळे ला भेट वदली. त्या वेळी तेथील हे डर्ास्तराांनी

फारच उत्तर् सरबराई ठे वली व शेरेबुक पुढे करून चाांगला शेरा र्ावगतला. श्री. जाधवरावाांनी ‘वचवडा

चाांगला होता, पेढेही उत्तर् खव्याचे होते’ अशा तऱ्हे चा शेरा वदला. र्ास्तराांचे तोंड पहाण्यालायक िंाले .
परत आल्यावर श्री जाधवरावाांचे बरोबर गेलेल्या वर्त्राने असा शेरा दे ण्याचे कारण ववचारले तेव्हा ते

म्हणाले , ‘अहो, वशक्षणर्ांत्र्याने नु सता वचवडा खाऊन र्ास्तराांना अपेक्षेप्रर्ाणे शेरा वदला असता तर डे प्युटी

इन्स्पेक्टरला अगर इन्स्पेक्टरला आपले खरे र्त व्यक्त करता आले असते का? र्ास्तराने आपल्या
अकले प्रर्ाणे चाांगले डोके लढववले होते .’ यावरून आपल्या हाताखालील अगदी लहानशा अवधकाऱ्याची
सुिा आपल्यार्ुळे कुचांबणा होऊ नये याबद्दल ते जपत असत असे वदसून येईल.

इन्स्पेक्टरच्या हु द्द्यावर असले ली एक पाशी बाई सरकारी कार्ावनवर्त्त श्री. जाधवराव याांच्या घरी

भेटावयास आली. त्या वेळी भास्कररावाांनी एक चड्डी व एक दां डके एवढाच पोर्षाख केला होता व त्या
पोर्षाखातच वतची भेट घेतली. अनेकाांना हे कसेसेच वाटले व त्याांच्या एका स्नेह्याांनी तसे बोलू नही

दाखववले . तेव्हा जाधवराव म्हणाले , ‘अगोदर सूचना दे ऊन ती आली असती तर र्ी व्यवक्स्थत पोर्षाख
करून वतची भेट घेतली असती. वतला जर तशी आवश्यकता वाटली नाही तर र्ी तरी औपचावरकपणा
कशाला पाळू ?’

प्रो. दस्तूर इवतहास हा ववर्षय वशकवीत असत. त्या वेळची इवतहास वशकववण्याची पित म्हणजे

तारखा, सन व घडले ली हकीकत सर्जावून साांगणे. अशी असे. काही वदवस श्री. जाधवरावाांना तो ववर्षय

वशकवावा लागला. तो वशकववताना त्याांनी ववद्यार्थ्यांना वनराळीच दृष्टी वदली व रूढ पित बदलली त्यार्ुळे
ववद्यार्थ्यांच्या र्नावर तो ववर्षय ठसला व त्याचे दीघुकाल ठसे रावहले . त्या वेळच्या ववद्यार्थ्यांना ग्रीसचा
इवतहास असे. तो वशकववताना जाधवराव त्या दे शाशी आपल्या दे शाची तुलना करून ववद्यार्थ्यांना ववर्षय

सर्जावून दे त. पावरवशयन व प्ले बस याांसांबध
ां ी र्ावहती दे ताना आपल्याकडील ब्राह्मण–ब्राह्मणेतर वाद हा
तसाच कसा आहे हे ते र्ोठया र्ार्टर्कपणे ववशद करीत. सर्ाजातील रूढ अन्यायाववरुि जेथे जे शक्य होते

तेथे तेथे ववरोध दशुववला व इतराांच्या र्नात तो वनर्ाण करण्याचा प्रयत्न केला याचे हे उत्कृष्ट प्रत्यांतर
आहे .

अनु क्रमणिका

श्री. जाधवराव याांना एखादी गोष्ट पटली की, कुणाचीही पवा न करता, होणाऱ्या झनदे स न जुर्ावता

ते वतचा उघड प्रचार करीत व स्वतुः शक्य तेथे भाग घेत. तर्ाशा हे वशक्षणाचे उत्कृष्ट र्ाध्यर् आहे याची

त्याांना जाणीव होती. सत्यशोधकी चळवळीच्या कार्ी या हत्याराचा प्रभावी उपयोग करून घेण्यात आला
होता. तथावप तत्कालीन प्रवतवष्ठत लोक सत्यशोधकी तर्ाशास जाण्यास कचरत असत. श्री. जाधवराव

अगदी उघडपणे जात असत. त्याांचे र्नोधैयु काही वेगळे च होते. आपल्या र्ुलीच्या लग्नाच्या वेळी त्याांनी

वववाहर्ांडपात सत्यशोधकी तर्ाशे करववले होते. आपले उवद्दष्ट ज्या र्ागाने साध्य होईल तो र्ागु
अवलां बववण्यास ते र्ुळीच र्ाघार घेत नसत. अजून तर्ाशास जाण्यास सर्ाजातील प्रवतवष्ठत लोक धजत
नाहीत. र्ग त्या वेळी लग्नसर्ारांभात सत्यशोधकी तर्ाशा करावयास केवढे र्ानवसक बल पावहजे होते
याची कल्पनाच केले ली बरी. आपल्या र्ताबद्दल दृढ ववश्वास असल्याचेच हे द्योतक होय.

आांतरजातीय वववाहास त्याांचा पाझठबा होता व तसे वववाह व्हावेत याकवरता ते सदै व सहाय्य

करीत. श्री. गोझवद वचर्णाजी भाटे याांनी एका र्राठा र्ुलीबरोबर वववाह केला तेव्हा श्री. जाधवराव याांनी
कन्यादान केले .

जाधवरावाांच्या साध्या वन सरळ आयुष्यात पैज र्ारणे हा प्रकार नव्हताच. तथावप एक पैज

स्वीकारून त्याांनी ती झजकली. तो प्रकार असा :

१९३० साली तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉडु अर्टवन याांच्याकडे जाधवरावाांना र्े जवानीचे आर्ांत्रण

होते . त्या वेळी कायदे भग
ां ाची चळवळ जोरावर असून कॉांग्रेस पक्षाच्या सवु प्रवसि पुढाऱ्याांच्या धरपकडी सुरू

होत्या. त्यावर बोलणे सुरू होऊन सांभार्षणाचा ओघ त्या वेळचे ले वजस्ले वटव्ह असेंबलीचे अध्यक्ष श्री.

ववठ्ठलभाई पटे ल याांच्याकडे वळला. लॉडु अर्टवननी ववचारले , ‘वर्स्टर जाधवराव, तुर्चे काय र्त आहे ?
वर्स्टर ववठ्ठलभाई पटे ल याांना अटक होईल की नाही?’ जाधवरावाांनी उत्तर वदले , ‘र्ी ववठ्ठलभाईना
वजतके ओळखतो त्यावरून ते अटक करून घेणार नाहीत असे र्ला वाटते.’ लॉडु साहे ब म्हणाले , ‘असे

कसे शक्य आहे ? सवुच प्रवसि कॉांग्रेसर्न अटकेत जात आहे त. र्ी पैज लावून साांगतो, ववठ्ठलभाईना अटक
खात्रीने होणार.’ जाधवराव उद्गारले , ‘र्ी स्वीकारतो ही पैज.’ लॉडु साहे बाांनी ए. डी. सी. ला बोलाववले व

ही पैज त्यास वलहू न घेण्यास साांवगतले . थोड्याच वदवसाांनी ववठ्ठलभाई पटे ल ववलायतेस वनघून गेले व

त्याांना अटक िंाली नाही. राजर्ुकूट वशक्क्याचे एक पाकीट कोल्हापूरच्या पत्त्यावर आले व त्यातून एक
पाच रुपयाची नोट व लॉडु अर्टवनच्या सेक्रेटरीच्या सहीचे ‘नार्दार व्हाईसरॉय याांच्या आज्ञेनुसार हे पैजेचे
पैसे पाठवीत आहे ,’ असे पत्र आले .

श्री. जाधवराव वदवाण िंाले व त्याांना दरर्हा चार हजार रुपये पगार वर्ळू लागला. तथावप त्याांचा

स्वभाव, राहणी, पोर्षाख, व्यासांग, शाांत वृत्ती, क्स्थतप्रज्ञता याांत कसलाही फरक पडला नाही. युरोवपयनाशी
वनत्य सांबध
ां येणारे त्या वेळचे लोक घरी काटे , चर्चे वापरींत. श्री. जाधवरावाांनी या सुधारणा घरी आणल्या
नाहीत. उलट पूवीचीच पित चालू ठे वली.

अखेरची पांचवीस वर्षे भास्करराव आपल्या र्ुलाांशी व कुटु ां वबयाांशी अत्यांत खेळीर्े ळीने वागले . पूवी

गृहकायात लक्ष द्यावयास त्याना फुरसतच वर्ळत नसे. पण पुढे पुढे त्याांच्या स्वभावात बदल होत गेला व
त्याची त्याांना जाणीवही होती. सकाळी दहा व रात्री आठच्या ठोक्याांना जेवणारे भास्करराव र्ुलाांच्यासाठी

दु पारी दीड व रात्री दहापयंत आपणहू न थाांबू लागले . तत्पूवीच्या नोकरी व राजकारणाच्या कालात त्याांच्या
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ववनोदास अवसर नव्हता; पण अखेरच्या वीस वर्षांत त्याांच्या सांभार्षणात ववनोद हा र्हत्त्वाचा भाग िंाला.

आधीच सर्ाधानी वृत्ती आवण त्यात सत्त्वशील व सांसारदक्ष पत्नी वन गुणी र्ुले याांची भर पडल्यावर त्याांचा

सांसार (स्वतुः न करताही) सुखाचा व सर्ृिीचा िंाला यात नवल नाही. कोल्हापुरात जाधवरावाांचे कुटु ां ब
ही एक ‘सांस्था’ आहे व वकत्येक घराांतून या कुटु ां बाची उदाहरणे दे ण्यात येतात.

भास्कररावाांचे वडील ववठोजीराव व र्ातुश्री लक्ष्र्ीबाई याांस साळू ताई, भास्करराव, कृष्णाबाई,

चांद्राबाई, गोझवदराव, यशवांतराव व लहानपणीच वारले ल्या दोन र्ुली अशी एकांदर ८ अपत्ये िंाली. त्याांचे
धाकटें बांधू श्री. गोझवदराव हे फस्टु क्लास सबसज्ज म्हणून वरटायर िंाले . त्यानीही आपली नोकरी अत्यांत

वनुःस्पृहपणे करून भास्कररावाांचाच वकत्ता वगरववला. त्याांनी ज्या ज्या वठकाणी नोकरी केली तेथील
सार्ान्य जनते ने त्याांना दु वाच वदला. प्रसांगी ववरष्ठाांचा रोर्ष पत्करूनही त्याांनी गवरबाांना न्यायदान केले .

भास्कररावाांना र्ातृसुख बराच काल (त्याांच्या वयाच्या शहात्तराव्या वर्षापयंत) लाभले . त्याांच्या

र्ातोश्री श्री. लक्ष्र्ीबाई याांचे वशक्षण त्या कालात होण्याची काहीच शक्यता नव्हती पण त्याांच्या घराशेजारी
एक शाळा होती, तेथे रोज ‘पवुचा’ चाले . तो ऐकून सवु उजळणी, तोंडचे वहशेब व व्यवहारात उपयुक्त अशी

गवणते त्यानी आत्र्सात केली. त्या शेजारच्या र्ुलाांकडू न धुळाक्षरे वशकल्या व छापील र्राठी र्जकूर त्या
वाचू लागल्या. हे वाचन त्याांनी १९२५ सालापयंत म्हणजे वयाच्या ऐांशीव्या वर्षापयंत चालू ठे वन
ू बहु तेक सवु

उपलबध वाङ्र्य व वनयतकावलके वाचून काढली. तरी पण त्याांना वलहायला आले नाही. लहानपणापासून
सांसाराची स्वतांत्र जबाबदारी त्याांनी पार पाडली होती. त्याांचा स्वभाव अत्यांत र्ानी, वशस्त कडक परांतु

अांतुःकरण प्रेर्ळ होते. कोणाच्याही उपयोगी पडायला त्याांचे पाऊल पुढे असे. र्ोठ्याई ऊफु बडीर्ा जुन्या

वपढीतल्या असूनही भास्कररावाांच्या पुरोगार्ी ववचाराांना, सत्यशोधक सर्ाज र्ताांना व जावतभेद
ववच्छे दनाला त्याांनी केव्हाही ववरोध केला नाही. आपल्या घरची सवु धार्टर्क कृत्ये, लग्नकाये वगैरे त्याांनी
र्राठा पुरोवहताांकडू न करवून घेतली. आपल्या नातीला (डॉ. ताराबाई) उच्च वशक्षणासाठी ववलायते ला

पाठववण्यासाठी पवहला पुढाकार त्याांनी घेतला. त्याांनी १५ नातवांडे व २५ परतवांडे पावहली. त्या वयाच्या
सत्त्याण्णवाव्या वर्षी ता. ८ र्े , १९४३ रोजी कोल्हापूर येथे र्रण पावल्या. शेवटपयंत त्याांची प्रकृती वनकोप
होती.

भास्कररावाांचे कौटु ां वबक जीवन वजतके प्रदीघु वततकेच सुखाचे गेले आहे . त्याांची वृत्ती सांसारी

र्ाणसासारखी नसल्याने त्याांनी गृहव्यवस्थेत कधी र्न घातले नाही झकवा ढवळाढवळ केली नाही. १९१२

सालापासून आजतागायत गृहव्यवस्थेची सांपूणु धुरा त्याांच्या पत्नीनी–र्ानीसाहे ब याांनी–वावहली. आपल्या

व्यासांगी, सदै व कार्ात व्यग्र असणाऱ्या व तत्त्वशील पतीला घरातील प्रर्े ये व कटकटी याांपासून त्याांनी

सदै व अवलप्त ठे वले . ही पत्नीची योग्यता भास्कररावाांनी सदै व जाणली. १९४६ साली र्ाचु र्वहन्यात
भास्करराव–भागीरथीबाई याांच्या वववाहास पन्नास वर्षे पूणु िंाली. हा वववाह–सुवणु–र्होत्सव त्याांच्या सवु

वनकटच्या आप्ताांनी र्ोठ्या थाटाने व उत्साहाने, जाधव कुटु ां बाशी ज्याांचा घरोबा व ऋणानु बध
ां बरोबर पन्नास

वर्षांचा होता त्या सर र. व्ये. सबनीस याांना बोलावून साजरा केला. त्या वदवशी भास्कररावाांचे करवीरातील

सवु स्नेही, ऋणानु बध
ां ी दरबारचा जुना व तत्कालीन नोकरवगु व इतर प्रवतवष्ठत नागवरक याांनी येऊन या
दाांपत्याचे अवभनांदन व अभीष्टझचतन केले . त्याांच्या र्ुलार्ुलींनी व आप्तेष्टाांनी यावनवर्त्त जी रक्कर् जर्ववली

त्यात वततकीच भर घालू न लोकोपयोगी सांस्थाांना र्दत दे ण्यात आली. कौटु ां वबक जीवनाचे हे एक

अनावर्क, अवभनव वन आदशु उदाहरण म्हणून नर्ूद करण्यासारखे आहे . त्यात गृहजीवनाचा आनांद आहे ,
त्याचप्रर्ाणे त्याची अनु करणीय स्र्ृती आहे .

अनु क्रमणिका

भास्करराव याांच्या कौटु ां वबक जीवनात त्याांना जे सौख्य व स्वास्र्थ्य लाभले त्याचे सवु श्रेय त्याांच्या

सुशील पत्नी श्री. र्ानीसाहे ब उफु भागीरथीबाई याांनाच द्यावे लागेल. अगदी लहानपणी श्री. र्ानीसाहे ब
याांनी वववाहबि होऊन जाधव घराण्यात प्रवेश केला. श्री. भास्करराव जाधव याांचा सवु वेळ ववद्याव्यासांग

राज्यकारभार, सार्ावजक व राजकीय चळवळी याांतच जात असे. सांसारात लक्ष घालण्यास त्याांना वेळ

सापडणे कठीण होते, त्यार्ुळे कुटु ां बाांतील सवु प्रकारची जबाबदारी श्री. र्ानीसाहे ब याांच्यावरच पडत असे.

सांसारातील इतर बाबींबरोबरच र्ुलाांचे वशक्षण व र्ुलाांना योग्य वळण दे णे इत्यादी र्हत्त्वाच्या गोष्टी
र्ानीसाहे बाांनी आपल्या पतीच्या इच्छे नुसार पार पाडल्या. श्री. जाधवरावाांच्या कट्टर सत्यशोधकी र्ताांना
ववरोधी असे काहीही घरी होऊ द्यावयाचे नाही याची त्या खबरदारी घेत. यावरून त्याांची सांसारकुशलता

वदसून येते. श्री. भास्करराव याांचे खाण्यावपण्याकडे ववशेर्ष लक्ष नसे. नेर्ले ल्या वेळी ताटात येईल ते ,

ठराववक तेवढे च खावयाचे असा त्याांचा वरवाज होता. एखादा वजन्नस आवडतो तो आजच्या जेवणाला करा
असे त्याांनी कधीही साांवगतले नाही झकवा र्े जवानीच्या बेळी एखादा पदाथु आवडीने त्याांनी जादा खाल्ला असे

कधीही िंाले नाही. श्री. भास्करराव वनरीश्वरवादी होते तर श्री. र्ानीसाहे बाांचा ईश्वरावर ववश्वास आहे .
कौटु ां वबक सांभार्षणातून व वादवववादाांर्धून श्री. भास्करराव आपला वनरीश्वरवाद अट्टाहासाने र्ाांडीत, परांतु

आपल्या ववद्वान पतीच्या र्ताशी ववसांगत असे र्ानीसाहे ब केव्हाच वागल्या नाहीत. वनधनापूवी एक र्वहना

श्री. भास्करराव आजाराने अांथरुणावर वखळू न पडले होते. आपला अांतकाल जवळ आल्याची त्याांना पूणु
कल्पना होती. आपल्या पत्नीना हाक र्ारून ते वारांवार साांगत, ‘बाईसाहे ब र्ािंा आजार बरा होण्यासाठी

दे वाला नवस झकवा उपवास करू नका.’ अशा प्रसांगीही श्री. र्ानीसाहे बाांनी आपल्या पतीच्या र्ताववरुि

कोणतीच गोष्ट केली नाही, यातच र्ानीसाहे बाांच्या जीवनाचा श्रेष्ठपणा वदसून येतो. या पवतपत्नींचा पन्नास

वर्षांचा जीवनसांसार आदशु असा आहे . श्री. र्ानीसाहे बाांच्या तोंडू न त्याांचा दीघुकालीन सांसारपटातील गोष्टी

ऐकताना कोणाचेही र्न रांगून जाईल अशा त्या आठवणी र्नोहर आहे त. त्याांचा सांग्रह करून प्रवसि
करण्यात आला तर र्राठी सावहत्यात एक र्ौल्यवान भर पडे ल. आदशु पत्नी व आदशु र्ाता या दोन्ही
नात्याांनी आपले कतुव्य कुशलतेने पार पाडू न त्याांनी जाधव घराण्याचा लौवकक वाढववण्यास आपल्या
पतीला जोड वदली यात वाद नाही.

भास्कररावाांना आपल्या सुखाचा भरपूर लाभ िंाला. चार र्ुलगे व चार र्ुली असा त्याांचा पवरवार

आहे . थोरले वचरांजीव झहदू राव उफु बासूसाहे ब इन्कर्टॅ क्स ऑवफसर आहे त. दु सरे ले . क. ववठोजीराव
लष्करात आहे त. वतसरे अप्पासाहे ब कोल्हापूर येथे साऊांड इांवजवनअर असून चौथे र्े जर आनांदराव हे ही

लष्करात आहे त. थोरल्या कन्या सौ. सत्यवतीबाई तावडे (वप्र. सी. रा. तावडे M. A. T. Ed. B. E. S. (1)

retired याांच्या पत्नी), दु सऱ्या डॉ. ताराबाई या राजकोट येथे स्वतांत्र वैद्यकीय व्यवसाय, दवाखाना व

प्रसूवतगृह चालववतात. वतसऱ्या सौ. सुलभाबाई र्ाने (श्री. पाांडुरांगराव र्ाने, B. E.A. M. I. E. B. S. E (I)
एक्क्िंक्युवटव्ह इांवजवनअर र्ुांबई याांच्या पत्नी), व चौर्थ्या सौ. र्ीराबाई झशदे (श्री. शांकरराव बी. झशदे , B. A.
अवस. फायर सुपझरटें डेंट, पुणे लष्कर याांच्या पत्नी) या होत.

भास्करराव वेदाांताचे नु सते जडाभ्यासी नव्हते. या वेदाध्ययनार्ुळे त्याची वृत्ती अवतशय शाांत िंाली

होती व ती कशानेही ढळली नाही. दु ुःखाघाताने ते कधी खचून गेले नाहीत आवण सुखाच्या वेळीही त्याांची
शाांत वृत्ती कधी ढळली नाही.१९२६ साली ‘तुम्हास वर्वनस्टर नेर्ता येत नाही’ हे वृत्त वजतक्या शाांत वचत्ताने

त्याांनी ऐकले वततक्याच शाांत वृत्तीने १९२६ साली त्याांना वर्वनस्टर नेर्ल्याचे वृत्त त्याांनी ऐकले . १९२६
साली त्याांना वर्वनस्टर नेर्ले नाही हे जाहीर िंाल्याबरोबर त्याच वदवशी त्याांच्या एका खानदे शी तथाकवथत
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वर्त्राने वर्वनस्टर न नेर्ले ल्याबद्दल फोनवरच त्याांचे अवभनांदन केले . त्यावेळी जाधवरावाांनी उलट त्या
वर्त्राची र्नीर्षा पूणु िंाल्याबद्दल त्याचे अवभनांदन केले व तेही अगदी शाांत वचत्ताने!

याच वृत्तीच्या बळावर एकीकडे प्रत्यक्ष र्ृत्यूशी िंगडत असता ते सत्यशोधक सर्ाज पवरर्षद

भरववण्याची खटपट करीत होते. आपणास शक्य होती ती दे शसेवा वन सर्ाजसेवा आपण प्रार्ावणकपणे

केली याचे सर्ाधान त्याांना लाभले होते म्हणूनच कोणतीही वववांचना त्याांना रावहली नव्हती. एक न्यायवप्रय

अवधकारी, प्रार्ावणक दे शभक्त, व्यासगी ले खक, वनरलस कायुकता, आदशु वन चावरत्रसपन्न सद्गृहस्थ
म्हणून त्याची कीती अर्र आहे . आपल्या जीवनाने सर्ाजकायाचे एक अनु करणीय उदाहरण त्याांनी घालू न
वदले . एखाद्या ववर्षयाची आत्यांवतक तळर्ळ लागली म्हणजे र्ाणूस केवढे कायु करू शकतो याचे
जाधवरावाांचे आयुष्य म्हणजे एक प्रात्यवक्षक आहे .
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