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प्रस्तावना 
 

माझे जबलपरू निवासी ममत्र डॉ. गो. मो. रािड े याांच्या“तळुशी मांजजऱ्या” िावाच्या लेखसांग्रहााला 
प्रस्ताविा मलहहातािा मला अत्यांत आिांद हाोत आहेा. 

 
डॉ. रानडे िबलपूर हवद्यापीठात मराठी हवभागाचे मािी प्रम ख व महहला महाहवद्यालयाचे से. हन. 

प्राचायय आहेत. मराठी भाषी साहहत्य-सेवक अन्य भाषीय के्षत्ातं स्थाहयक होतो तेव्हा त्याच्यावर आपोआपच 
एक दाहयत्व येते. त्याच्या कमयभमूीमधील साहहत्याची ओळख मराठी भाहषकानंा करून देणे, तसेच मराठी 
साहहत्याचा पहरचय तेथील वाचकानंा करून देणे असे त्या दाहयत्वाचे उभयहवध स्वरूप असते. डॉ. रानडे 
यानंी हे द हेरी दाहयत्व योग्य प्रकारे साभंाळले आहे. ‘रामचहरतमानस’ हा त लसीदासाचंा गं्रथ कहदी 
भाषेतील शाश्वत मूल्याची कलाकृती आहे. त्या गं्रथाची ओळख १९७१ साली नागपूरच्या तरुण भारतातून 
“रामचहरतमानस–एक हवहंगमावलोकन’ नामक लेखाद्वारे त्यानंी मराठी वाचकानंा करून हदली. 
त्याचप्रमाणे “रामचहरत मानस व एकनाथाचें भावाथय रामायण” हा लेख कहदीमध्ये हलहून त्यांनी त लसी 
रामायणाच्या चत ुःशताब्दीच्या वषी मध्यप्रदेश शासनाने काढलेल्या एका गं्रथातून तो प्रहसद्ध केला. प्रस्त त 
लेखसंग्रहातील सवयच लेख त्यानंी मराठी हनयतकाहलकातूंन यथाकाल प्रहसद्ध केले. आता हे सवय मराठी 
लेख एकहत्तपणे प स्तकरूपाने ते प्रहसद्ध करीत आहेत. प्रकाशनाचा भार महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती 
मंडळाने उचलला आहे. या लेखसंग्रहाम ळे मराठी वाङ मयात मोलाची भर पडेल. 

 
तसे पाहहले तर रामचहरतमानस (त लसी रामायण) हा गं्रथ मराठी भाहषकानंा अगदीच अपहरहचत 

नाही. बऱ्याच वषांपूवी नागपूरचे श्री. िामदार यानंी त्याचा मराठी अन वाद प्रहसद्ध केला होता. अलीकडे 
काही वषांपूवी प्रहसद्ध झालेला एक मराठी अन वादही माझ्या पाहण्यात आला. मूळ गं्रथाचे पठन–पारायण 
करणारी बरीच मंडळी महाराष्ट्रात आहेत. पण या गं्रथाकडे मराठी भाहषकानंी म ख्यतुः धार्ममक उपासनेतील 
पठनाचा गं्रथ म्हणूनच पाहहले आहे. एक साहहत्य गं्रथ म्हणून त्याचे मूल्य ओळखून त्याचा पहरचय करून 
देण्याचा प्रयन्त मराठीतून कोणी केल्याचे माझ्या पाहण्यात नाही. असा प्रयत्न डॉ. रानडे यानंी प्रस्त त 
लेखसंग्रहात केला आहे–हे या संग्रहाचे म ख्य वैहशष्ट्य. या गं्रथाच्या वाचनाने मराठी वाचकाला मूळ गं्रथाचे 
साहहत्यहवषयक मूल्य तर कळेलच, त्याबरोबरच मूळ गं्रथाचे पहरशीलन करण्याकडेही त्याची प्रवृत्ती होईल. 
असा महत्त्वाचा गं्रथ हलहहल्याबद्दल लेखक, आहण तो प्रकाहशत करण्याबद्दल साहहत्य संस्कृहत मंडळ हे 
दोघेही अहभनंदनास पात् आहेत. 

 
माणसाच्या िीवनात काही गोष्टी अकल्ल्पतपणे–योगायोगाने घडतात. डॉ. रानडे याचं्या िीवनात 

असाच एक योगायोग घडून आला. स मारे पंधरा वषांपूवी डॉ. रानडे याचं्या हस्ते स्थाहनक रामलीला 
उत्सवाचे औपचाहरक उद घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी तेथील काययकत्यांनी त लसीदासिींच्या 
रामचहरतमानसाची एक प्रत रानड्ानंा भेट म्हणून हदली. “मी या गं्रथाचा सम हचत उपयोग करीन” असे 
डॉ. रानडे यानंी त्यावळेी काययकत्यांना साहंगतले. गं्रथाचे पहहले वाचन चालू असतानाच डॉ. रानड्ानंा 
िाणव ूलागले की, “मराठी वाचकानंा ज्याचा अवश्य पहरचय व्हावयास हवा असा हा राष्ट्रीय गं्रथ आहे.” 
त्याचं्या मनोभमूीत या बीिभतू िाहणवलेा िो पहहला अकं र आला तो तरुण भारतात प्रहसद्ध झालेला त्याचंा 
उपहरहनर्मदष्ट लेख. त्यानंतर इतर लेख हळूहळू तयार झाले. प्रस्त तचा लेखसंग्रह हे त्याचे दृश्य फल होय. 

 



 
           

या लेखानंा हनहमत्तभतू झालेली घटना मला मात् केवळ योगायोग वाटत नाही. प्रभ  रामचंद्रानंा 
लेखकाकडून सेवा करवनू घ्यावयाची आहे असे मी संतवचनावर हवश्वास ठेवनू म्हणतो. संत स्वान भवावरून 
सागंतात की, “परमेश्वराला ज्याच्याकडून काही कायय करवनू घ्यावयाचे असते त्या िीवावर तो तदन कूल 
संस्कार करीत राहातो (देवोहह भाहव पहरकमयहण ससं्करोहत) 

 
त लसीदासिी त्याचं्या काळातील एक महान ससं्कृत पहंडत होते. पण भगवान हवश्वनाथानंी त्याचं्या 

म खाने कहदीतून रामकथा वदहवली. त्याचं्याच देखत ती लोकहप्रयहह झाली. मत्सरग्रस्त अन्य पहंडतानंा हे 
पाहवनेा. त्यानंी तत्कालीन साक्षात्कारी संस्कृत पंहडत व वदेान्ती श्री मध सूदन सरस्वती याचं्याकडे तक्रार 
नेली. त्या महाप रुषाने त लसीरामायणाचे अवलोकन केल्यावर अहभप्राय हदला तो असा – “या आनंदवनात 
(काशीके्षत्ात) एक चालता बोलता त लसीतरु आहे; तो असा आहे की त्याची कहवता मंिरी रामभ्रमराने 
भहूषत केलेली आहे” (मूळ संस्कृत वचन पहहल्या लेखात लेखकानंी पान ४ वर हदले आहे). प्रस्त त 
लेखसंग्रहाला “त ळशी महंिऱ्या” असे शीषयक देण्यात लेखकाने दाखहवलेली अपूवय योिकता आता सहि 
ध्यानातं येईल. 

 
रामचहरतमानस हे त लसीदासाचं्या प्रहतभेतून प्रकट झालेले भहिरसप्रधान काव्य आहे. या 

काव्याचा आस्वाद वगेवगेळ्या भहूमकेतून घेत असता ं लेखकाच्या ब द्धीतून एक एक लेख प्रकट झाला. 
हवस्ताराच्या दृष्टीने लेख छोटे-मोठे वाटतील, पण सवयच लेख सारगभय आहेत यात शकंा नाही. लेखाचं्या 
वाचनाने मला िाणवलें  तें असें की, डॉ. रानड्ाचं्या समीक्षक ब द्धीतून त्याचं्या हृदयातील आस्वादमय वृहत्त 
प्रकट झाली आहे; आहण त्या आस्वदमय हृदयाच्या तळाशी भहिभावाचा झरा झ ळ झ ळ  वाहात आहे. 
नाहीतर, “रामाच्या िीवनयाते्त लक्ष्मण पावलाप्रमाणे उमटला आहे. एवढे थोर भाग्य इतर क णाचेच 
नव्हते.” (पा. १०५); “अशा रामरत भरताला केवळ मौन प्रणाम करणेच योग्य” (पा. १०८); “त लसीचा हा 
केवट धन्य झाला! भिराि त लसी हे पात् हनमूयन कृताथय झाले!” (पा. १२४); अशा स्वरूपाचे उद गार 
त्याचं्या वाणीतून बाहेर पडते ना. पण असा अंदाि करण्याचेहह कारण नाही. एका लेखात तर ते स्पष्टच 
बोलून गेले, “.....आहण ही भहि क्षहणक नसावी, तर ती शाश्वत हवी. श्रीरामराया, हेच माझे शवेटचे 
मागणे. भगवन्, देणार ना या आपल्या त लसीभिाला एवढे एक लते एक दान?”(पा. ५९). ही तर भिाने 
भगवतंाला घातलेली आतय हाकच आहे! लेखकाच्या भहिप्रवण हृदयाचा याहून अहधक कोणता प रावा 
हवा? 

 
प्रस्त त लेखसगं्रह वाचून अशा प्रकारची िाणीव मला झाली. म्हणनू प्रास्ताहवकाच्या पानाचंी मयादा 

ओलाडूंनहह लेखकाशी काही हहतग ि करण्याचा मोह मला होत आहे. 
 
संताचं्या उद गारातंील साधम्यय पाहून लेखकाच्या म खातून शब्द हनघाले, “हवचारभावनाचंी अशी 

एकरूपता साऱ्याच संतातं पाहावयास हमळते......हवधात्याने साऱ्याच भागवताचंी अंतुःकरणे एकाच 
मंगलकारी द्रव्याने घडहवली आहेत असेच ही उदाहरणे पाहून म्हणावसेे वाटते” (पा. १३७). अगदी यथाथय 
आहेत हे उद गार! सतंाचं्या अंतुःकरणाचें उपादान भतू द्रव्य एकच आहे. ते आहे “स्वरूपभतू आत्मतत्त्व”. 
समथांनी स्पष्टच म्हटले आहे, “साध  हदसती वगेळाले । परी ते स्वरूपी हमळाले । अवघे हमळोहन एकच झाले 
। देहातीत वस्त  ॥” (दा. बो. ७ । ३ । ३१). अशाच संताचं्या म खातून भहिरसामृत स्रवत असते (“अमृत हें 
म खें स्रवतसे”‘—त काराम) संताचं्या म खातून प्रत्यक्ष भगवानच बोलत असतो (“सखा भगवतं, वाचा 
त्याची”–त काराम) िी अवस्था प्राप्त झाल्याने भहिरसपूणय काव्य सतंवचनातूंन प्रकट होते त्या अवस्थेला 



 
           

योगी ‘शहिपात’ म्हणतात आहण भि ‘अन ग्रह’ म्हणतात. म्हणून असे काव्य ईश्वरान ग्रहाचे हचन्हच असते. 
ईश्वरान ग्रहाची काही ठळक वैहशष्ट्ये अहभनवग प्ताचायांनी अशी साहंगतली आहेत :– 
 

“                                   । 
                                    ॥ 
                               । 
                                ॥ 
                                ॥”  

 
–ईश्वरान ग्रहाचा लाभ ज्याला झाला आहे अशा महात्म्याच्या हठकाणी पाच हचन्हे आढळून येतात: (१) 
स हनश्चल ईश्वरभहि; (२) वाणीमध्ये मंत्सामर्थयय; (३) सवय प्राण्यानंा वशीभतू करण्याची शहि; (४) सवय 
शास्त्ाचंी अकस्मात् उपल्स्थहत; आहण (५) सालंकृत मनोहर काव्य हनमाण करणारी शहि. सतंकाव्यामध्ये 
आपल्याला हे पाचहह हवशषे आढळतात. भगवद ग णगान हाच सतंकाव्याचा एकमेव हवषय असतो (िेहह मह ुँ 
आहदमध्यअवसाना । प्रभ  प्रहतपाद्य राम भगवाना ॥). सतंवाणीचा प्रभावच असा पडतो की ती कानावर 
पडताच श्रोता मंत्म ग्ध होऊन िातो. श्रोत्याचे मन सतंवाणी खेचून घेते आहण त्याला आपले अंहकत बनवते. 
संताचं्या प्रहतपादनात सवय शासे्त् समल्न्वत झालेली हदसतात. आहण ती वाणी प्रकट होते ती सालंकृत व 
मनोहर रूपातच श्रोत्यासमोर येते. साहहत्यशास्त्ाच्या पहरभाषेत सागंावयाचे म्हणिे संताचंी काव्यहनर्ममहत–
ही ब्रह्मरस गोडी–हा भहिरस–एकव्यापाराहभव्यि असतो. म्हणूनच त्याचं्या काव्याची सवय अगें 
समप्राधान्याने ख लून उठतात, त्याचं्यात गौणप्रधान भाव नसतो. अशा काव्याला समथांनी ‘प्रासाहदक’–
ईश्वर प्रसादहनष्ट्पन्न म्हटलेले आहे. “देवाचेहन प्रसन्नपणें । िे िे घडे बोलणें । तें तें अवघे श्लाघ्यवाणें । या 
नावं प्रासाहदक ॥” (दा. बो. १४।३।६). 
 

काव्यस्वरूपासबंंधी श्रीज्ञानेश्वराचें एक वचन प्रहसद्ध आहे, तें असें– “वाचें बरवें कहवत्व । कहवत्वीं 
बरवें रहसकत्व । रहसकत्वीं परतत्त्व– । स्पश य िैसा ॥” वाणी आत्म्याचा आहवष्ट्कार आहे. आत्म्याच्या श द्ध 
स्वरूपाचा आहवष्ट्कार िी वाणी करते ती वाणी श्रेष्ठ होय. हहलाच काव्य संज्ञा आहे. असा आत्मप्रत्यय नेहमी 
रसरूपच असतो (रसो वै सुः). रस हा तर काव्याचा आत्माच आहे. आता या रसात्मक काव्यातहह 
ज्यापासून परतत्त्वाचा स्पशय रहसकाला िाणवतो तेंच वाणीचें सवयश्रेष्ठ रूप होय. असें काव्य केवळ 
भहिरसात्मकच असू शकते असा सवय सतंाचंा हनवाळा आहे. 
 

काव्य हें कहवकमय होय. लौहकक दृष्टीने हें कमय कहवब हद्धगत असतें. ब द्धीच्या तीन प्रकारे चालणाऱ्या 
व्यापारावरून शास्त्ज्ञानंी ब द्धीच्या–स्मृहत, महत, प्रज्ञा– अशा तीन अवस्था मानल्या आहेत. स्मृतीची 
अवस्था भतूकालीन अन भवाशी संबद्ध असते. हे भतूकालीन अन भव संस्काररूपाने अंतुःकरणाशी 
एकात्मतेने राहतात; स्मृहतकाली ते िागतृ होतात. महत ही वतयमानकालीन अन भवाशी संबद्ध असते. प्रज्ञा 
ही अनागताशी सबंद्ध असते. (अतीतस्य स्मत्ी स्मृहतुः, वतयमानस्य मन्त्ी महतुः । अनागतस्य प्रज्ञात्ी प्रज्ञा ।– 
रािशखेर, का. मी.). यापैकी स्मृहत आहण महत या दोन अवस्था कालाशी िोडलेल्या असल्याने 
व्यहिसंबद्ध असतात. प्रज्ञा ही अवस्था मात् व्यहिसंबद्ध नसते. ती कालातीत म्हणून वैहश्वक अवस्था 
असते. प्रज्ञारूढ भहूमकेवरून कहव िेव्हा काव्यहनर्ममहत करतो तेव्हा स्महृत व मतीचे त्याला साह्य हमळते. पण 
ते त्याचं्या कालसंबद्ध अवस्थेत नव्हे. प्रजे्ञच्या प्रकाशात त्या दोन्ही उिळून हनघतात आहण त्याचें 
व्यहिसंबद्ध रूप गळून पडते. कहव वतयमानात उभा असतो; ि ने अन भव स्महृतसंस्काररूपात िागृत होतात; 



 
           

प्रज्ञाप्रकाशाच्या दृष्टीतून तो त्याचं्याकडे पाहतो; तेव्हा त्या सवांचे स्वरूप तै्काहलक आहण वैहश्वक असल्याचे 
त्याला िाणवते. अशा अवस्थेतून त्याचे काव्य प्रकट होत असते. रामकथा हे त्याचे उत्तम उदाहरण होय. 
 

काव्यहनर्ममतीची ही मीमासंा रािशखेराच्या वचनाधारे शास्त्ीय पद्धतीने साहंगतली. मौि अशी की 
हीच मीमासंा सतंाचं्या काव्यात इतक्या स लभतेने आलेली आहे की ती शास्त्ीय मीमासंा आहे हें आपल्या 
लक्षातस द्धा येत नाही. उदाहरणाथय, त लसीदासिींची प ढील चौपाई पहा– 
 

                      । 
                        ॥ 
                      । 
                       ॥ 

 
“िाणते प रुष सागंतात की हृदय हें सम द्रासारखे गभंीर आहे. आहण महत ही त्यातील एक कशप आहे. देवी 
शारदा (प्रहतभा) हे स्वाती नक्षत् आहे. हे स्वाती नक्षत् उहदत झालें  असता महतरूप कशपेच्या उघडलेल्या 
म खातं सद हवचाररूपी िलकबदू पडला तर या योगातून िन्माला येते ते कहवतारूपी स ंदर मौहिक–” या 
चौपाईतील रूपक मोकळे केलें  तर कवीचा अहभप्राय स्पष्ट होतो. कवीच्या अगाध हृदयात स्मृहत-संस्कार 
एकरूपतेने साठहवलेले असतात. वतयमान अन भवाच्या हनहमत्ताने महत हवकहसत होते अशा वळेी प्रहतभा 
(प्रज्ञा) िागतृ झाली तर त्या योगातून िे सद हवचार प्रकट होतात ती कहवता होय. रािशखेरासारख्या 
पट्टीच्या काव्यमीमासंकाने शास्त्ीय भाषेत माडंलेले हवचार त लसीदासिी हकती सहितेने बोलून गेले, हे 
पाहहले म्हणिे मन आश्चययम ग्ध होते. 
 

पण त लसीदासिी आपल्याला त्या म ग्ध अवस्थेत राहू देत नाहीत. लागलीच ते दोहा गाऊ 
लागतात– 

 
जुगुततबेति पुतन पोतिअइ 

रामचतरत वर ताग । 
सज्जन पतिरइ तवमल उर, 

सोभा अतत अनुराग ॥ (बाल.११) 
 
“या कहवतारूपी म िाफलानंा य िीने हवद्ध करून (हछदे्र पाडून) रामकथेचा रेशमी दोरा त्या मोत्यातूंन 
ओवला तर एक स ंदर म िाहार बनतो. तो म िाहार भाव क (सहृदय) सज्जन आपल्या हृदयस्थलीं 
(अंतुःकरणातं) धारण करतात. त्यावळेी त्याचे िे सौंदयय अन भवास येते त्याचे स्वरूप म्हणिे परम पे्रम.” या 
दोह्यामधून त लसीदासिी आपल्याला सागंतात तें असें– या कहवतारूपी मोत्याचंा य िीने वधे करा. ही 
य हि म्हणिे उहचतान हचत हववके. यालाच साहहत्यशास्त्ात व्य त्पहत्त अशी संज्ञा आहे. (उहचतान हचतहववकेो 
व्य त्पहत्तुः । – रािशखेर, का. मी.) काव्यशास्त्ातं प्रहतभा, व्य त्पहत्त आहण अभ्यास यानंा ‘काव्यकरण’ म्हटले 
आहे. या हतघाचंाहह हनदेश येथे शारदा, य हि आहण सज्जन (सत्संग) असा आला आहे. काव्यान शीलनाची 
हशक्षा (हशक्षण) काव्यज्ञ देतात, तर भहिरसाची गोडी संतसहवासातं कळते. प्रासाहदक संतकाव्यातं 
शास्त्प्रज्ञा आहण काव्यप्रज्ञा कशा एकिीव होऊन प्रकट होतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. 
 



 
           

आता आपण “सोभा अहत अन राग” या पदाचंा थोडा हवचार करंू. सोभा = शोभा, अथात् 
काव्यशोभा ककवा काव्यसौंदयय. काव्याचे सौंदयय रस प्रतीतीच अन भवास येते तेव्हा ‘सोभा’ या पदाने येथे 
‘रसप्रतीहत’च अहभपे्रत आहे, याबद्दल शकंा नको. म िामालेच्या रूपकाच्या संदभाने येथे ‘रस’ या ऐविी 
‘शोभा’ हा शब्द वापरला, एवढेच. येथे प्रतीत होणाऱ्या शोभेचे– सौंदयाचें– रसाचें स्वरूप कसें आहे?‘अहत 
अन राग’ असें कवींचे त्यावर उत्तर आहे.‘अहत अन राग’ म्हणिे काय?अहत = पर, श्रेष्ठ; ‘अन राग’= 
अन रहि; म्हणून ‘अहत अन राग’ म्हणिे “परान रहि”. हा शब्द आपल्या कानावर पडताच काय होतें तें पहा. 
आपल्या हृदयातील काही स्मृहत संस्कार एकाएकी िागतृ होतात– “सा (भहिुः) परान रहिरीश्वरे” असें 
महर्मष शाल्ण्डल्याचें वचन आठवते; “सा त्वल्स्मन् परमपे्रमरूपा” असें देवर्मष नारद म्हणाल्याचें आठवते; 
“परमानंद कृपायतन मनपहरपूरन – काम । पे्रम भगहत अनपाहयनी देह  हमहह श्रीराम ॥” अशी 
सनत्क मारासंारख्या िीवन्म िानंी केलेली मागणी आठवते; “पे्रम-भगहत िलहबन  रघ राई । अहभअंतर मल 
कबह ं न िाई ॥” असे ब्रह्मर्मष वहसष्ठाचें म्हणणें आठवते; आहण या भहिरसाचा प्रत्यय भाव काचं्या मनाला 
िसिसा अहधकाहधक हनमयल करीत िातो तसतशा, 
 

“                  ।                      । 
                 ।           ॥ 
               ।               । 
              ।           ॥ (  . १४।३८६-८७)  
 

या आत्महनवदेनरूप अव्यहभचारी पे्रमभिी-संबधंीच्या ओव्या हृदयातं अहधकाहधक प्रकाहशत होत िातात. 
समरसतेची-सामरस्याची प्रतीहत हेंच भहिरसाचे बीि आहण फलहह आहे. “नायकस्य कवुेः श्रोत ुः 
समानोऽन भवस्ततुः” असे भट्टतौत नायाच्या संदभात म्हणतात, तर “हो का तरंग  लहान  । परी कसधूहस 
नाही हभन्न”ू असें ज्ञानेश्वर भहिरसातील सामरस्याबद्दल सागंतात. स्वरूपान भवातून प्रकट झालेल्या 
संतवाणीतील प्रकाशहकरण भाव क श्रोत्याच्या हृदयाला क्षणभर का होईना, श्रवणावस्थेत स्पशय करून िातो 
हें खास! संत नामदेव तर “नाचू कीतयनाचे रंगी । ज्ञानदीप लाव ूिगी ॥” असे स्पष्टच सागंतात. ज्ञानेश्वरानंा 
अहभपे्रत असलेला काव्यातील परतत्त्वस्पशय हाच तर नसेल ना! 
 

“Fine art is an art, which presents the Absolute in sensuous garb; and Aesthetical 
relation with the work of Art gives rise or leads to the experience of the Absolute” असें भारतीय 
लहलतकलेचें स्वरूप असल्याचें डॉ. काहंतचदं्र पाडें सागंतात– कलेच्या माध्यमातून रहसकाच्या अन भवास 
येणाऱ्या आनंदाला “प्रागानंद” असें नाव आहे. हा प्रागानंद ‘पूणयतास्पशा’म ळे होत असतो असें 
अहभनवग प्ताचायय म्हणतात. हा प्रागानंदच चढत्या भहूमकाचं्याद्वारे ‘िगदानंदा’त पहरणत होतो. 
िगदानंदाच्या अवस्थेतील अन भव संतम खातून बाहेर पडतानंा “हचदानंदरूपुः हशवोऽहं हशवोऽहम्’, 
‘वास देवुः सवयहमदम्’, “सीयराममय सब िग िानी’ इत्याहद उद गाराचें रूप घेऊन बाहेर पडतो. 
 

ज्या आनंदाचा अन भव प्राप्त व्हावा म्हणून योगी भरल्या संसाराचा त्याग करून रानावनात कहडत 
राहतात आहण देहेंहद्रयानंा कष्ट देतात तोच “महानन्द सोपा करून” संत मातृवत्सलतेने त्याचा एक एक 
घास आपणा सवांच्या म खात घालतात. ते ससंार सोडायला सागंत नाहीत. एकाग्रतेने श्रवण करावें एवढीच 
त्याचंी लहानशी अपेक्षा असते. एकाग्रतेने श्रवण केलें  तर “तैसा मनाचा मारु न कहरता । आहण इंहद्रया ंद ुःख 



 
           

न देता ं। येथ मोक्ष  असे आयता । श्रवणाहच मािी ॥” (ज्ञा. ४/२२३) असें प्रहतज्ञापूवयक सागंूनच ते आपल्याला 
श्रवणास बसहवतात. 

 
संताचं्या काव्याचे अन शीलन करणाऱ्या अभ्यासकानंा संतानी एक मोलाचा इशारा हदलेला आहे. तो 

मात् दृहष्टआड होता कामा नये. त लसीदासिींनी तो वर हनर्मदष्ट केलेल्या रूपकातच सूहचत केलेला आहे. 
कहवतारूपी मौहिकाचें सौंदयय ते मालेत असतानाच पूणयतया प्रकट होते. भहिरसात्मक सौंदयाची प्रतीहत 
यावयास हे सवय मोती रामचहरताच्या रेशमी दोऱ्यातच ओवले पाहहिेत. हा दोरा िोवर अंतुःकरणाने पक्का 
पकडलेला असतो तोवरच भहिरसाचा आस्वाद हमळतो. िर का तो एखाद्या क्षणी स टला ककवा त टला तर 
सव ं मोती ओघळणारच. समथांनी हीच िाणीव आपल्याला स्पष्ट शब्दातं हदली आहे. ते म्हणतात–
“कहवत्वशब्द स मनमाळा । अथयपहरमळ आगळा । तेणें संतषड पदक ळा । आनंद होय॥ऐसी माला अंतुःकरणी । 
ग ंफून पूिा रामचरणीं । ओकंार तंत अंतुःकरणी । सोडूच नये ॥” (दा. बो. १४।३।१-२) ‘ओंकार तंत’ आहण 
‘रामचहरतवरताग’ याचंा अहभप्राय एकच आहे. आपल्या अंतुःकरणातून तो स टून िाऊ नये ककवा त टू नये 
याकहरता संतानंी एक प्रभावी य हि साहंगतली आहे. ती य हि आहे–“भगवन्नाम”. 

 
रामचहरतमानस हे काव्य ईश्वरी प्रसादाने प्रकट झाले असे त लसीदासिी स्वतुःच सागंतात. 

“भहनहत मोहर हसवकृपा हवभाहत”, “संभ प्रसाद स महत हहयुँ ह लसी । रामचहरतमानस कहव त लसी ॥” 
इत्याहद त्याचंी अनेक वचने त्याचं्यावर असलेल्या ईश्वरान ग्रहाची साक्ष देतात. या सवय काव्याला अंतबाह्य 
रामनामाचा एकमेव आधार आहे. त्याम ळेच ते संत सज्जनानंा ग्राह्य होईल असे ते हवश्वासाने सागंतात (प्रभ  
स िस संगहत भहनहत भहल होइहह स िन मन भावनी). हा त्याचंा हवश्वास कशावर आधारलेला आहे? ते 
सागंतात– 
 

एति मिँ रघुपततनाम उदारा । 
अतत पावन पुरान श्रुतत सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल िारी । 
उमासतित जेति जपत पुरारी ॥ 

 
भगवन्नामाचे स्वरूप, शहि, प्रयोिन, पहरणाम आहण महत्त्व यासंबधंी त्यानंी रामकथेच्या प्रास्ताहवक 
भागातच हववचेन केलेले आहे. थोड्ा शब्दातं व्यापक अथय प्रकट करणारे, सारगभय असूनहह प्रत्येकाला 
आकलन करता येण्यािोगे, शास्त्पूणय असूनहह मनाला रोचक होणारे, इतके चागंले हववचेन 
रामचहरतमानसाखेरीि अन्यत् माझ्या वाचनात आलेले नाही. प्रत्येक अभ्यासकाने ते वाचाव,े ऐकाव,े 
समिून घ्याव,े मननाचा हवषय कराव,े हनहदध्यासाव.े 
 

वरील चौपाईत त लसीदासिींनी भगवन्नामाचे (रामनामाचे) िे सूत् पकडले ते त्यानंी काव्य 
संपल्यावरहह स टू हदले नाही. काव्यसमाप्तीच्या अखेरच्या दोह्यातहह ते रघ नाथाला नामपे्रमच मागतात. 
 

कातमति नातर तपयातर तजतम । 
लोतभति तपय तजतम दाम । 
तततम रघुनाथ तनरंतर 
तप्रय लागिु मोति “राम” ।। 



 
           

एवढेच नव्हे तर त्यानंी भगवान शकंरानंी पावयतीला साहंगतलेली रामकथाच भाषेतून गायनाकहरता हनवडली 
याचे एकमेव कारण ती “रघ नाथ नामहनरत” आहे म्हणून. भगवान शकंराप्रमाणे त लसीदासाचंाहह ‘राम’ हा 
प्राण आहे. ‘राम’ हा शब्द आहे, अथय आहे, संताचंी प्रतीहत आहे. (कहऊं प्रतीहत प्रीहत रुहच मन की). या 
प्रतीतीच्या बळावरच संत म्हणू शकतात--‘राम न िान नाम प्रभ ताई’,"त झ्या नामाचा महहमा । त ि न कळे 
प रुषोत्तमा ।। " 
 

डॉ. रानड्ानंा रामहरतमानसाची गंभीरता िाणवली आहे. ते म्हणतात,"िेवढे अवगाहन त्यात 
कराव ेतेवढी त्याची अगाधता िाणवते" (पा.७८). अगदी खरे आहे. या त्याचं्या वाक्याम ळे त्याचं्यासंबधंी 
माझ्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्याचंा प्रस्त त लेखसंग्रह मी वानगीदाखल समितो. त्यानंी 
त लसीमानसात खोल खोल ब ड्ा घ्याव्यात; त्यातील अनेक रत्ने वर आणावीत; आपल्या प्रहतभेने त्या 
रत्नाचंी ‘त ळशी मंहिरी’ बनवावी; आहण रामरायाच्या चरणी अपयण करावी. श्रीरामराय मोठ्या आनंदाने 
प्रत्येक मंहिरीचा स्वीकार करील; या सेवतेच त्याचंी प्रहतभा साथयकी लागेल. 
 

भगतत िेतु तवति भवन तबिाई । 
सुतमरत सारद आवतत िाई ।। 
रामचतरत सर तबनु अन्िवाए ँ
सो श्रम जाइ न कोति उपाएँ 
कतव कोतवद अस हृदय ँतवचारी । 
गावति ितरजस कतलमलिारी ।। 

 
     :            ,   .   .         , 

  . १        , १९८३        . 
 



 
           

फोतिले भािंार 
 

काही वषापूवी िबलपूरच्या एका स्थाहनक संस्थेने रामलीलेचे उदघाटन करण्यासाठी हनमंहत्त 
केले असता संत त लसीदासाचं्या रामचहरतमानसाची एक स बक प्रत मला भेट म्हणून हदली. तोपावतेो 
कधीच पूणय न वाचलेल्या त्या महान गं्रथाचा सम हचत उपयोग करण्याचे मी त्याच व्यासपीठावरून आश्वासन 
देण्यास च कलो नाही. माझे महॅरक पावतेोचे हशक्षण हटमारनी, हरदा व िबलपूर येथे कहदी माध्यामातून 
झालेले असल्याम ळे क्रहमक प स्तकातून त लसी रामायणातील हशवपावयती हववाह, हशवधन भंग, रामवनगमन 
इत्यादी काही प्रसंगाशंी माझा परीके्षप रता पहरचय झालेला होता तेवढाच. प ढील काही महहन्यात या गं्रथाचे 
अथपासून इहतपावतेो वाचन पूणय केले. ते करीत असताना त्यात मराठी संतपंत कवीशी साम्य, संस्कृत 
स भाहषताचंा चपखल कहदी अन वाद, गीता-भागवतादी गं्रथातील काही संदभय, काव्यसौंदयाची उदाहरणे 
याचंा िागोिाग प्राम ख्याने आढळ होऊ लागला आहण या गं्रथाची पृष्ठ ेखाली वर हटपणानंी भरून गेली. 
मराठी व इतर साऱ्याच प्रादेहशक भाषात रामकथा सवयपहरहचत असली तरी एक प्राहतहनहधक राष्ट्रीय गं्रथ 
म्हणून ज्याचा पहरचय सवांना अवश्यमेव व्हावयाला हवा असा हा अदभ त गं्रथ असल्याची िाणीव 
हदवसेंहदवस बळावत गेली. याच दृष्टीने ‘त लसीदासाचें रामचहरत मानस-एक हवहंगमावलोकन’ हा लेख मी 
हलहहला आहण कै.ग.त्र्य.ं उपाख्य भाऊसाहेब माडखोलकर यानंी हद ४ एहप्रल १९७१ च्या तरुणभारतात 
त्याला प्राम ख्याने प्रहसद्धी हदली. हीच मान्यतेची पावती समिून या गं्रथावर सातत्याने हलहीत राहण्याचे मी 
ठरहवले आहण प ढील लेख क्रमाक्रमाने हसद्ध होत गेले. द सरा लेख ‘रा.च.मा. तील हस्त्यश्चहरत्म्’ हा िून 
१९७२ च्या महाराष्ट्र साहहत्य पहत्केत प्रहसद्ध झाला. ‘रा.च.मा. तील ऋत वणयन’ हा लेख प न्हा 
तरुणभारताने व ‘संत त लसीदास व काही मराठी संत’ हा श्री. पा.ंवा. गाडगीळ यानंी आपल्या लोकमतमध्ये 
प्रकाहशत केला. या मूळ मराठी लेखाचें कहदी अन वादही मी लगोलग करीत गेलो व ते य गधमय, नवभारत, 
नवीन द हनया, देशबंध  या स्थाहनक हनयतकाहलकातूंन वळेोवळेी प्रहसद्ध होत गेले. योगायोगाने १९७४ हे वषय 
संपूणय भारतवषात मानसचत ुःशताब्दी वषय म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर सािरे व्हावयाचे ठरले. त्या हनहमत्ताने 
भोपाळ येथे स्थाहपत झालेल्या मध्य प्रदेश रामचहरतमानस चत ुःशताब्दी समारोह सहमतीने मिकडून लेख 
माहगतला. मी हलहून हदलेला ‘त लसीदासिीका रामचहरतमानस और एकनाथिीका भावाथयरामायण’ हा 
कहदी लेख सहमतीने १९७५ मध्ये प्रहसद्ध केलेल्या ‘रामचहरतमानस-एक हवश्लेषण’ या गं्रथात समाहवष्ट 
केला. याच स मारास बृहन्महाराष्ट्र पहरषदेचे सरहचटणीस कै.रमेश म ळग ंद यानंी मला असे स चहवले की 
मानसचत ुःशतीच्या त्या वषात मी दर महहन्याला पहरषदेच्या ‘मायमराठी’ या माहसकात या हवषयावर एक 
लेख हलहावा. त्याप्रमाणे प ढील सारे लेख ऑगस्ट १९७३ ते हडसेंबर १९७४ या काळात मायमराठीने 
प्रकाहशत केले. माझ्या सहकायाने ऑगस्ट १९७४ चा मायमराठीचा अंक मानस चत ुःशताब्दी हवशषेाकं 
म्हणून प्रहसद्ध झाला. एका मराठी हनयतकाहलकाच्या या उपक्रमाहवषयी प्रसन्नता व्यि करणारी प्रोत्साहक 
पते् त्या वळेचे उपराष्ट्रपती श्री.पाठक, राज्यपाल श्री.अकबर अलीखान, अथयमंत्ी श्री.यशवतंराव चव्हाण, 
पहरवहन मंत्ी श्री.कमलापहत हत्पाठी व सहकाहरता मंत्ी यशवतंराव मोहहते यानंी मायमराठीला पाठहवली. 
भावनात्मक ऐक्याच्या दृष्टीने पडणारे हे एक पाऊल असल्याचे या मान्यवरानंी स्पष्टपणे म्हटले. हे सारे लेख 
मराठीप्रमाणेच कहदीतही प्रहसद्ध होत गेले व कहदी-मराठीच्या िाणकारानंी त्यािंहवषयी प्रशल्स्तपर अहभमत 
वळेोवळेी हदले. आि देखील प्रस्त त मानस हा गं्रथ वाचताना त्याच्या अन रोधाने आणखी हकत्येक हवषयावंर 
लेख हलहहणे शक्य आहे असे िाणवल्याहशवाय राहत नाही. 
 

‘त ळशीमंहिऱ्या’मधील लेखाचं्या हनहमत्ताने त लसीच्या मानसात अवगाहन करून त्यातील काही 
दैदीप्यमान उन्मेष शोधण्याचा हवनम्र प्रयास केला आहे. गं्रथाचे हवहंगमावलोकन करीत असताना त्यात 



 
           

आढळलेल्या साऱ्या वैहशष्ट्याचंा धावता आढावा घेतला आहे. या लेखाच्या वाचकाला मूळ गं्रथाची सम्यक् 
कल्पना यावी व तो समग्र वाचण्याची पे्ररणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. प ढील लेखातून क्रमशुः त लसीदासाचंी 
प्रज्ञाप्रहतभा, त्याचंी भाहवक वृत्ती व रहसक दृहष्ट, त्याचंी संस्कृतहनष्ठा व सूहिस भाहषताचं्या योिनेचे चात यय, 
मराठी संत पंताशंी त्याचें हवचारसाम्य इत्यादी अनेक हवषयाचंा हवस्तारपूवयक परामशय घेण्यात आला आहे. 
त्याम ळे हवहंगमावलोकन या लेखात आधीच उदधृत झालेल्या हकत्येक दोहे चौपायाचंी व काही हवधानाचंी 
त्या त्या हवषयान रोधाने हलहहलेल्या प ढील लेखात स्वाभाहवकच प नरावहृत्त झालेली आढळून येईल. पण 
असे केवळ अपहरहाययपणे झालेले आहे. यात आत्मसमथयनाचा हेतू नसून वास्तहवक ल्स्थतीचे ते हनवदेन आहे 
एवढे वाचकानंी कृपापूवयक व उदारपणे समिून घ्याव ेअशी अपेक्षा आहे. 
 

प्रस्त त गं्रथातील लेखाचें स्फ रण राष्ट्रीय एकात्म भावनेच्या िोपासनेत आहे हे सागंणे परमावश्यक 
आहे. महाराष्ट्राबाहेर कहदी भाषी प्रदेशात येथील समाििीवनाशी शक्य तेवढे एकरूप होऊन राहण्यात एक 
हवशषे आनंद आहे. साहहत्य-संस्कृती आहण आचार-व्यवहार याचं्या परस्पर हनकट पहरचयातूनच ही 
अपेहक्षत भावहनक एकात्मता साध्य होऊ शकणार आहे. या दृष्टीने स्थाहनक व प्रादेहशक हनयतकाहलकातूंन 
मराठीतील अनेक प्रख्यात संतकवींच्या मंगल वाङमयासबंंधी व महाराष्ट्रातील सामाहिक-रािकीय 
हवचाराचें प्रहतध्वहन ज्याच्यातून उमटले आहेत अशा अवाचीन लेखकाचं्या साहहत्याहवषयीचे लेख कहदीतून 
हलहहण्याचा क्रम मी आचरीत आलो आहे. ज्योहतबा फ ले यािंहवषयीचे एक लहानसे कहदी भाषेत हलहहलेले 
माझे प स्तकही येथील माळी समािाने प्रकाहशत केले आहे. महाराष्ट्राला कहदीच्या प्राचीन अवाचीन 
वाङमयसंपदेचे ओझरते तरी दशयन घडाव ेया हेतूने मी केलेले काही प्रहसद्ध कहदी कथाचें अन वाद प ण्याच्या 
‘प्रसाद’ मधून व प ढे अन्यत् काही काळापूवी प्रहसद्ध झाले आहेत. त लसीदासापं्रमाणेच प ढे १९७८-७९ 
साली भारताने आसेत हहमाचल मोठ्या उत्साहाने सूरदासाचंी पंचशताब्दी सािरी केली. त्या हनहमत्ताने 
कृष्ट्णैकभि सूरदासाचं्या काव्यासंबधंी माझे १६ मराठी लेख मायमराठीने क्रमशुः प्रहसद्ध केले. हशवाय 
सूरदासाचं्या कृष्ट्णकाव्याबरोबरच मराठीतील कृष्ट्णकाव्याचा कहदीतून पहरचय करून देणारे माझे लेखही 
त्याच स मारास प्रहसद्ध झाले. 
 

थोडक्यात असे की हवचाराचं्या परस्पर आदान प्रदानाद्वारे भावनात्मक ऐक्य साधण्याच्या राष्ट्रीय 
पातळीवरील प्रयत्नाला गोवधयन पवयताला आपल्या काठीचा टेकू देणाऱ्या सामान्य गोपबालाप्रमाणे हातभार 
लावण्याच्या प्रामाहणक उदे्दशाने मी या तऱ्हेचा वाङमयीन प्रपंच करीत आलो आहे. अथात यात माझे स्वतुःचे 
मौहलक असे काहीच नसून मी केवळ त्या ज्येष्ठश्रेष्ठ रचनाकाराचं्या वाङमय भाडंारातील साहहत्य एखाद्या 
कोठाऱ्याप्रमाणे चोखंदळ वाचकापं ढे ठेवीत आलो आहे. त कारामाचं्या शब्दात असे म्हणणेच योग्य ठरेल 
की- 

 
‘…. धन्याचा हा माल । मी तंव हमाल भारवाही’  

 
प्रस्त त गं्रथात समाहवष्ट लेखानंा प्रहसद्धी देऊन ज्यानंी मला उपकृत केले व ज्याचंा उल्लेख या पूवी 

आलेला आहे त्याचंा मी सदैव आभारी राहणार आहे. ज्यानंी माझ्या या लेखाचें मनुःपूवयक कौत क करून ते 
गं्रथरूपाने प्रकाहशत व्हाव ेम्हणून मला हनरंतर प्रोत्साहहत केले त्या डॉ.हव.हभ.उपाख्य भाऊसाहेब कोलते 
याचें आभार मानण्यासाठी मििवळ प रेसे शब्द नाहीत. गं्रथ प्रकाहशत करण्याचे मनावर घेतल्याबद्दल 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ व हवशषेतुः अध्यक्ष डॉ.स रेंद्र बारकलगे याचं्या हवषयीची माझी 
कृतज्ञता अमाप आहे. गं्रथाला सािेसे समपयक म खपृष्ठ तयार करणारे व स बक छपाई करून गं्रथाची 



 
           

सिावट करणारे या साऱ्याचें आभार न मानणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. सवांच्या अखेरीस या ‘त ळशीमंहिऱ्या’ंचा 
रहसकास्वाद घेऊन आपल्या प्रस्तावनेने त्याचा आमोद शतग हणत करणाऱ्या डॉ.ग.त्र्य.ं देशपाडें याचं्या 
हवषयीचा माझा कृतज्ञ भाव व्यि करून हे हनवदेन संपहवतो. 
 
 

‘    ’ ५८६      ल    .  .  .       

  ल      
  . १६   ल  १९८३   

 
  



 
           

तुळशी–व ंदावन 
 

कहववयय मोरोपंतानंी त लसीदासाचें वणयन प ढीलप्रमाणे केले आहे– 
 

श्रीकृष्ट्णमरू्मत िेणें केली श्रीराममूर्मत सज्जन हो । 
 

रामस त मयूर म्हणे त्याच्या स यशोऽमृतात मज्जन हो ।। 
 

वृदंावनात प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ट्णाच्या मंहदरात त्याच्या पीताबंरधारी ‘अंगवक्र अधरी धहर पावा’ या 
मनमोहन रूपाला न भ लता त लसीदासानंी असे म्हटल्याची दंतकथा आहे की— 
 

                  ल             । 
  ल                       ल      ।। 

 
आहण त्यानंा श्रीकृष्ट्णाने प्रत्यक्ष धन धारी रामाच्या रूपात दशयन हदले असे म्हणतात. 

कालमानपहरल्स्थतीशी पूणयतुः हवसंगत अशी ही शातंता-स बते्तच्या काळातील म रलीवादनाची स खवादी वृहत्त 
स्वीकारणाऱ्या या देवतेऐविी संस्कृतीच्या ऱ्हासकाळी ‘सन्नद्धुः कवचीखडगी चापबाणधरो य वा’ या 
स्वरूपात मरणासन्न भारतराष्ट्राला पे्ररणा देणाऱ्या उपास्यदैवताची गरि त लसीदासानंी अचूक हेरली 
होती. आहण म्हणूनच त्याचं्यापूवीपासून चालत आलेली वल्लभसंपद्राय-प्रणीत कृष्ट्णभिीची लाट थोपवनू 
धरण्याची पराकाष्ठा त्यानंी उत्तर भारतात रामभिीच्या प्रचारप रस्काराद्वारे केली. प ढे सतराव्या शतकात 
महाराष्ट्रातदेखील समथय रामदासानंी त्याच समान पहरल्स्थतीत कटीवर हात हवसावनू उभ्या असणाऱ्या 
हनवृत्त हवठोबाला ‘येथे कारें उभा श्रीरामा’ या स प्रहसद्ध पदातील प्रश्न हवचारल्याचे ऐहकवात आहेच. 
समकालीन संत एकनाथानंी आपले भावाथयरामायण त लसींच्या रामचहरतमानसावरून पे्ररणा घेऊन 
हलहहल्याची प्रमाणे उपलब्ध आहेत. 
 

इ.स.१४९८ मध्ये उत्तरप्रदेशातील बादंा हिल्ह्याच्या रािापूर ग्रामी एका ब्राह्मण क ट ंबात 
त लसीदासाचंा िन्म झाला. मूळनक्षत्ात िन्मल्याम ळे पहरत्यि बालकाला आईबापाचें वात्सल्य लाभले 
नाही. पण त्याचें ग रु नरहरानंद यानंी त्याचें पालकत्व स्वीकारले व रामबोला असे नामकरण करून त्यानंा 
राममंत्ाची दीक्षा हदली. हवलक्षण प्रहतभासंपन्न अशा या म लाने पंधरा वष ेकाशीस राहून वदेोपहनषदाचें गाढ 
अध्ययन केले. हववाहानंतर प्रारंभी त लसीदास अहतशय स्त्ीलंपट होते असे म्हणतात. पण एकदा त्याचं्या 
लघळपणाम ळे शरमलेल्या त्याचं्या पत्नीने आपल्या माहेरी आलेल्या पतीला हधुःकारले व ‘माझ्या 
हाडामासाच्या देहावर करता तेवढे पे्रम श्रीरामावर कराल तर भवसागर तरून िाल’ अशा ममयभेदक शब्दात 
त्यानंा कठोर वाक्ताडन केले. याम ळे उपरहत होऊन त लसीदासानंी संसाराचा त्याग केला व साध त्व 
स्वीकारून रामोपासनेत काळ कंठू लागले. प्रारंभी हन मतंाचंा साक्षात्कार होऊन त्याचं्या प्ररणेने ते हचत्कूट 
येथे मंदाहकनीच्या तीरावर रामदशयनाच्या अपेके्षने राहू लागले. येथे त्यानंा प्रभ रामचंद्राचे दशयन घडल्याचे 
सागंतात. 
 

त लसीदासाचंा िीवनकाळ हा उत्तर भारतात यावनीसते्तच्या प्राबल्याचा व कहद धमयसंस्कृतीच्या 
ऱ्हासाचा काळ होता. अकबर बादशहाच्या दीन-ए-इलाही आहण सवयधमयसमन्वयवादी भहूमकेच्या हठगळाने 



 
           

कहद संस्कृतीच्या फाटत चाललेल्या आकाशाला साधंणे शक्य नव्हते. नाइलािाने का ंहोईना पण ‘चारों बरन 
धरम छोड कलमा नमाि पढे’ अशी लाहिरवाणी पहरल्स्थती येऊन ठेपल्याचे भषूण कवीने ज्या काळाचे 
वणयन केले आहे त्याची अमंगल पूवयहचन्हे त लसींना हदसू लागली होती. यावनीसते्तच्या रािकीय 
आक्रमणापेक्षा हतचे संस्कृतीवरील आघात अहधक घणाघाती, भयावह व हवध्वसंक होते. या पहरल्स्थतीकडे 
केवळ हवमनस्कपणे पाहत राहून ‘मला काय त्याचे?’ ही वृहत्त स्वीकारणे आत्मघातकीपणाचे ठरणार होते. 
त लसीदासाचं्या शब्दात ‘हद्वि स्त् हतबचेक भपू प्रिासन । कोउ नकह मान हनगम अन सासन’ अशी अवस्था 
असताना आपल्या उपल्स्थतीने आपला नवरत्नदरबार भषूहवण्याच्या अकबराच्या प्रलोभनाचा त लसींनी 
प ढील दोह्यात अव्हेर करावा हे स्वाभाहवकच होते– 
 

                      ल         । 
  ल   अ                         ।। 

 
श्रीरामाच्या हदव्य दरबारी सेवा रुिू झालेल्या मनसबदाराने मानवाच्या क्ष द्र दरबारात काय म्हणून 

बसाव?े त लसीदास व्यहिशुः संतप्रवृत्तीचे असले तरी समािहवन्म ख मात् म ळीच नव्हते. रंिलेगािंलेल्या 
देशवासीयाचंी कणव त्याचं्या अंतुःकरणात होती. या द रवस्थेहवषयीची बोच सतत त्याचं्या मनात सलत 
असे. यातूनच रामाच्या उपासनेला समािातील सवय थरानंा प्रवृत्त करण्याची पे्ररणा त्यानंा झाली. 
मानविीवनातील साऱ्या द खुःभोगाचंी पहरसीमा गाठलेल्या मयादाप रुषोत्तम प्रभ  रामचंद्राच्या आदशाने 
समािाला नविीवन व नवचैतन्य प्राप्त होऊ शकेल असा त लसींना हवश्वास होता. याचे कारण असे की 
श्रीरामचंद्राने अवतार धारण केला होता तोच म ळी– 
 

अ                    ,                   । 
 ग                              ।। 

 
या एकमात् लोकमंगलकारी महान् उदे्दशाने. रामावताराच्या वळेी िी पहरल्स्थहत होती िवळपास तशीच 
अवस्था सापं्रतकाळी असल्याचे त लसींना िाणवत होते. आहण म्हणूनच हवद्यमान द दयशते रामकायाची 
प नरावृहत्त करण्याची पे्ररणा समािप रुषात िागृत व्हावयाला हवी होती. याच हेतूने त्यानंी वयाच्या 
सत्त्यात्तराव्या वषी रामचहरतमानस या गं्रथाच्या रचनेला प्रारंभ केला व स मारे पावणे तीन वषांत हा 
अलौहकक काव्यगं्रथ रचण्याचा आपला संकल्प प रा केला. या गं्रथाद्वारे त्यानंी रामभिीची म हूतयमेढ रोवली 
व प नश्च आसेत हहमाचल भारतात स्वत्वस्वाहभमान, आत्महवश्वास व क्षात्तेि िागतृ करण्याचा यशस्वी 
प्रयत्न केला. प्रस्त त गं्रथात त्यानंी रामचंद्राच्या अत लनीय सामर्थयाचे, शीलाचे व सौंदयाचे दशयन घडहवले 
आहे. राम-हन मानाच्या संबंधातून सेव्यसेवक भावाची अपूवाई दशयवनू अंहतम यशासाठी नेत्यावरील अचल 
हनष्ठाभिीची गरि पटवनू देण्याचा प्रयत्न केलेला हदसतो. लक्ष्मण व भरत त्यागतपस्येच्या व हनुःस्पृहतेच्या 
प्रहतमरू्मत आहेत. आहण रामरािाचे राज्य हा तर सवोत्तम रािसते्तचा उत्त ंग आदशयच आहे. त लसीदासानंी 
अत्यंत सूक्ष्म निरेने त्याचं्या समकालीन सामाहिक रािकीय पहरल्स्थतीचे अवलोकन केलेले असल्याम ळे 
प्रस्त त गं्रथात िनतेचे द ुःखदैन्य, शीलमयादाचंा लोप, द राचारद ष्ट्प्रवृत्तींचा वाढता प्रकोप इत्यादींचे 
प्रसंगोपात्त मार्ममक वणयन त्यानंी केलेले आहे. या गं्रथात वर्मणत पात्ाचं्या रूपाने हवराट मानवी िीवनातील 
हवहवध बऱ्यावाईट प्रवृत्तींचे हचत्ण त्यानंी केले आहे. यादृष्टीने त्याचंा हा गं्रथ म्हणिे भारतीय िीवनाला 
व्यापून उरणारा एक बृहद कोशच आहे. प ढे यासंबधंीच्या प्रकरणात त्याच्या स्वरूपाचा सहवस्तर परामशय 
घेतला आहे. 



 
           

त लसीदासाचंी गं्रथरचना केवळ मानसाप रतीच मयाहदत नसून हवनय-पहत्ता, कहवतावली, 
त लसीसतसई, दोहावली, रामाज्ञाप्रश्न, िानकीमंगल, बरवैरामायण इत्यादी आणखी गं्रथाचंीही रचना 
त्यानंी केली आहे. हे हलहहताना त्यानंी आपले वैयहिक पाहंडत्य व संस्कृतहभज्ञता यानंा शक्यतोवर बािूला 
सारून सामान्यिनाचं्या अवधी, ब्रि इत्यादी बोली भाषाचंा वापर हेत प रुःसर केला आहे. आितागायत 
भारतातील व परदेशातील अशषे कहदीभाषी िनतेत व इतर अनेक भाषा बोलणाऱ्यामध्येदेखील 
रामचहरतमानस हा गं्रथ हनत्य पठनात आहे हे त्याचे महत्त्व द लय हक्षण्यािोगे नाही. प्रारंभी बह िनहहताय 
प्रादेहशक भाषातून गं्रथरचना करणाऱ्या साऱ्याच साध सतंापं्रमाणे त लसींनाही तत्कालीन संस्कृताहभमानी 
पंहडताचंा हवरोध सहन करावा लागला. पण त्याचं्या मानसाची हनर्मववाद थोरवी पटल्याम ळे त्याचें 
समकालीन, काशी येथील वैराग्यशील हवद्वान मध सूदन सरस्वती यानंी देखील त्याचं्या गं्रथाला प ढील 
शब्दात प्रशल्स्तपत् हदले– 
 

                  ग    ल      । 
                            ।। 

 
रामचहरतमानसाहवषयी अकबराच्या दरबारातील त लसीदासाचें समकालीन म ल्स्लम कहदी कवी रहीम 
म्हणतात– 
 

               ल ग               । 
                              ।। 

 
ग्रीयसयन या पहंडतानेही असे म्हटले आहे की कहदीतील यच्चयावत् सारे गं्रथ िरी नष्ट झाले तरी  

रामचहरतमानस हा एकमेव गं्रथ साऱ्याचंी तूट भरून काढण्यािोगा आहे. मोरोपतंानंी त लसीदासाचं्या 
कायाची प ढील आयेत महहत गाइली आहे– 
 

             ल      ल            ग    । 
                                ग     ।। 

 
त लसींच्या िन्महतथीहवषयी मतैक्य नसले तरी त्याचं्या हनधनाची हतथी सवयमान्य आहे. इ.स.१६२४ मध्ये 
असीघाटावर त्याचें देहावसान झाल्याहवषयी प ढील दोह्यात म्हटले आहे– 
 

       ल    अ   अ  ग ग       । 
        ल         ल             ।। 

 
वृदंावनात त लसीने रोपलेल्या भावनाचंा उदे्रक म्हणिेच त्याचें हे ‘रामचहरतमानस’ आहण प्रस्त त 

‘त ळशी मंहिऱ्या’ या गं्रथात लेखरूपाने संग्रहीत त्याचे उन्मेष म्हणिेच या त ळशी मंहिऱ्या. त्याचंा ध ंद 
करणारा अक्षरस वास हा आमचा शाश्वत ठेवा आहे. 
  



 
           

तुलसीदासाचें रामचतरतमानस–एक तविंगमावलोकन 
 

संत त लसीदासाचें नाव ज्याला माहीत नाही असा कहद स्थान देशात सहसा कोणीही आढळणार 
नाही. आमच्या या देशात नाना धमयपंथाचंा शतकान शतके चाललेला खेळीमेळीचा संसार अनेक देवदैवतानंी 
गिबिलेला असला तरी राम या नावाचा पहरचय नसणे ही एक अकल्पनीय गोष्ट आहे. एखाद्या गोष्टीत 
काही अथय नाही, कोण्या एका वस्तूला काही मोल नाही अथवा एखाद्या प्राण्यात िीव नाही हे भाव व्यि 
करण्यासाठी त्या त्या हवषयात ‘राम’ नसल्याचे सहिच बोलण्याइतपत राम हा शब्द भारतीय िीवनाशी व 
भाषा संस्कृतीशी एकरूप झालेला आहे. आहदकहव वाल्मीकीने व म हन वदेव्यास यानंी अिरामर करून 
ठेवलेली रामकथा हा अहखल भारताचा एकिात वारसा आहे. कहदी ही येथील बह सखं्यक िनतेची भाषा. 
आहण त लसीदासिींचे ‘रामचहरतमानस’ ही अशषे कहदीभाहषकाचंी एकमेवाहद्वतीय रामगाथा. इतर साऱ्या 
प्रादेहशक भाषातून रामायणाची रचना थोड्ाफार बदलाने झालेली आहे. मराठीतदेखील यादव 
काळापासून आितागायत अनेक कवींनी रामकथेची रचना केलेली आहे. त लसीदासानंी आपल्या काळची 
पहरल्स्थती पाहून हतच्या अन रोधाने तपहशलात थोडाबह त बदल केला असला तरी मूळ पे्ररणा त्यानंीही 
वाल्मीकीपासूनच घेतल्याचे हदसून येईल. संस्कृत ही साऱ्या आययक लोदभव भाषाचंी िननी. साहहिकच 
भारतीय भाषातील सारे आध्याल्त्मक-पौराहणक वाङमय संस्कृतचे ऋणी असणार आहण या दृष्टीने पाहता 
इतर वाङमयाप्रमाणे रामायणाच्या बाबतीतही परस्पर हवचार साधम्यय आढळले तर त्यात वाङमयीन चौयाचा 
अथवा उधारउसनवारीचा ओझरताही स्पशय झाल्याची कल्पना म्हणिे फािील हचहकत्साच ठरेल. 
प्रहतभेच्या न्यूनाहधकतेच्या अन साराने अथवा समकालीन पहरल्स्थतीच्या अन रोधाने काय वैहशष्ट्ये वा 
फेरबदल आढळतील तेवढेच. एरवी, प्रत्येक भारतीय कवीच्या प्रहतभेचा उदे्रक संस्कृतच्या स पीक 
भमूीतूनच झालेला आहे हे कोणालाही अमान्य करता येणार नाही. मूळ कथा वारसा हक्काने चालत 
आलेली. हतच्यावर वैयहिक प्रहतभेचे संस्कार करून अथवा रुचीप्रमाणे कल्पनेचे सािश्रृंगार चढवनू अनेक 
प्रादेहशक भाषातील कवींनी हतला िनतािनादयनास समर्मपत केलेले आहे. स्वाभाहवकच यापैकी अनेकात 
हकतीतरी साम्यस्थळे आढळतील. कोणात कथेच्या तपशीलात बदल करण्याच्या बाबतीत सारखेपणा 
आढळेल तर कोणी आपल्या हवषयाच्या माडंणीची एक हवहशष्ट पद्धत स्वीकारल्याचे हदसून येईल. काहीनी 
समान हवचारसरणीचा अथवा दृहष्टकोनाचा अंगीकार केलेला असेल तर एखाद्या म द्याचे हववरण 
करण्यासाठी अथवा आपल्या कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी काहीनी नेमकी तीच स भाहषते, रूपके वा दृष्टातं 
वापरल्याचे आपल्या प्रत्ययास येईल. पण याम ळे मूळ तत्त्वाच्या अथवा वस्तूच्या स्वरूपात फारसा भेद 
सापडेल असे नाही. याखेरीि अद्यावत अन भवाने आणखी एका गोष्टीचे हवस्मरण होता कामा नये. 
साधारणपणे अनेक प्रहतभावान कवींना सारख्याच पे्ररणा होत असल्याचे अथवा एकाच प्रकारचे हवचार 
स्फ रत असल्याचे हदसून येते. All great men think alike या उिीत साठहवलेले सत्य थोर प्रहतभावतंानाही 
लाग ूहोते. आहण द सरी गोष्ट अशी की या िगात परमेश्वराखेरीि पूणयपणे मौहलक, अगदी नवीन असे काय 
असू शकेल? प्राचीन कहववयांच्या रचनाचंा अभ्यास करताना ही वस्त ल्स्थहत िमेस धरूनच चालावयास हव े
म्हणिे अनेक गं्रथातून सापडणाऱ्या साम्यस्थळाम ळे हनमात्याचं्या मौहलकतेहवषयी उगाच मनात संभ्रम 
उत्पन्न होण्याची धास्ती नको. 
 

त लसीदासाचें ‘रामचहरतमानस’ िेथे हनत्य पठनात नाही असे एकही गाव कहदीभाषी भारतात 
औषधालाही हमळणे कठीण. या सवयिनहप्रय रामायणाचा ओझरता पहरचय करून घेतला तरी त्यावरून असे 
हदसून येते की गोस्वामीिींचे हे काव्य म्हणिे त्याचं्या समग्र िीवनान भवाचे सार व त्याचं्या गाढ 
हवद्याव्यासंगाचे फहलतच आहे. अनेक स ंदर संस्कृत स भाहषतानंी उिळून हनघालेले त्याचें हवचार या गं्रथात 



 
           

िरी त्याचं्या शब्दात व भाषेत प्रगट झाले असले तरी ते वाचताना मूळ संस्कृतच्या सौरभाने मन मोहरून 
उठल्याहशवाय राहत नाही. रामायणातील हवहवध प्रसंगी चपखलपणे बसणाऱ्या ससं्कृत स भाहषतरत्नाचं्या 
सढळ वापराप्रमाणेच कवीने वदेोपहनषदे व भारतभागवतादी प राण गं्रथाचं्या डोळस अभ्यासातून 
हमळहवलेल्या ताहत्त्वक ज्ञानाचीही पेरणी िागोिागी योग्य हनहमत्त पाहून केलेली आहे. पूवीच्या साऱ्याच 
साध संतानंी व कवींनी ही सासं्कृहतक संपहत्त मनुःपूवयक वापरल्याने त्याचं्या हवचारातील सारखेपणा 
हकतीतरी हठकाणी दाखवनू देता येतो. या संदभात त लसीदासाचें रामचहरतमानस वाचताना 
ज्ञानेश्वरासारख्या त्याचं्या पूवी होऊन गेलेल्या संतकवीप्रमाणेच वामनपहंडतासारख्या उत्तरकालीन मराठी 
कवीशी त्याचं्या उदगाराचें हवलक्षण साम्य पाहून हवस्मय व आनंद वाटतो. रामचहरतमानसातून अशा काही 
हनवडक संस्कृत व मराठी मधील समानाथी रचनाचें अवलोकन उदबोधक-मनोरंिक ठरेल. 
 

ज्ञानेश्वर एकनाथादी संत स्वतुः संस्कृतचे प्रगाढ ज्ञाते असूनदेखील सामान्यासाठी त्यानंी संस्कृतात 
बंहदस्त असलेले वदेोपहनषदाचें व भागवतप राणादींचे सारे ज्ञान मराठीतून म ि हस्ताने उधळून हदले. 
एवढेच करून ते थाबंले नाहीत तर ज्या मराठीतून या ज्ञानाचे पाट त्यानंी वाहहवले त्या मराठी भाषेच्या 
अंगभतू लावण्याचा व रसाळपणाचा हनवाळा िागोिाग त्यानंी हदला. त लसीदास हेही संतकवीच. ब्राह्मण 
म्हणून संस्कृतचे गहन अध्ययन झालेले. त्याचं्या संस्कृतभाषा प्रभ त्वाची साक्ष रामचहरतमानसात प्रत्येक 
काडंाच्या प्रारंभी त्यानंी िे ईशस्त हतपर हनतातं रमणीय श्लोक रचले आहेत त्यावरून सहिच पटते. पण 
त्याचं्याही संतहृदयाला बह िनहहताय हे संस्कृतात िखडलेले िीवनपोषक ज्ञान िनबोलीत-म्हणिे खडी 
कहदीत-हवखरून हदल्याहशवाय समाधान व्हावयाचे नव्हते. साध सतंाचं्या काव्यरचनेचा हेत  केवळ आत्मोद्धार 
अथवा आत्मसंतोष हा नसून सकळ िनाचंा उद्धार व संतोष हे त्याचें ईल्प्सत होते. केवळ मातृभाषेचे पागंच 
त्यानंी फेडले नाहीत तर आपल्या बाधंवाचं्या स खासमाधानासाठी ते अहर्मनश वाणी व लेखणी याचं्याद्वारे 
अक्षरशुः हझिले आहेत. 
 
                        
 

रामचहरतमानसाच्या प्रत्येक काडंात प्रारंभी त लसीदासानंी हनरहनराळ्या संस्कृत वृत्तातूंन आपले 
आराध्यदैवत राम, हशव व हन मान याचंी स्तवने केलेली आहेत. रामाचे एकटे अथवा सीता व लक्ष्मण 
याचं्यासह त्यानंी ध्यान केलेले आहे. काही श्लोकातून रामनामामृताचे माहात्म्य त्यानंी गाहयले आहे. ही 
स ंदर व स हश्लष्ट श्लोकरचना त्याचं्या संस्कृतवरील प्रभ त्वाची प्रचीहत देणारी आहे. लंकाकाडंात व 
उत्तरकाडंात काही छंदात मोरोपंताप्रमाणे चरणाधय अथवा संपूणय चरण संस्कृतातच रचल्याचे हदसून येते. 
हवशषेतुः ब्रह्मदेव, शकंर, नारद आदींच्या तोंडून िेथे रामस्त ती करहवली आहे तेथे रचना शक्यतोवर 
संस्कृतप्राय करण्याचा कवीचा कटाक्ष हदसतो. पहा— 
 

‘पस्याहम राममनामय’ं, ‘मामवलोकय पंकिलोचन’, ‘त लहसदास प्रभ  पाहह प्रणतिन’. 
 
                        
 

संस्कृतातील मार्ममक स भाहषताचंा, अथयगभय वचनाचंा व आशयघन उिींचा उपयोग त लसीदासानंी 
या गं्रथात केला आहे. त्यातील काही हनवडक उदाहरणाचंा येथे परामशय घेऊ. 
 



 
           

मूक होइ बाचाल पंग  चढइ हगहरबर गहन । (बालकाडं, सोरठा २) 
 
हा चरण ‘मूकं करोहत वाचालं पंग  लंघयते हगहरम्’ या वचनाशंी सहि त ळून पाहण्यािोगा आहे. 
 
बालकाडंात (दोहा ९६: चौपाई ३) ‘पर घर घालक लाि न भीरा । बाझं हक िान प्रसव कै पीरा ।’ 

या ओळी तर ‘न हह वधं्या हविानाहत ग वी प्रसववदेनाम्’ या उिीचे सरळ रूपातंरच वाटतात. 
 
‘िाहन न िाइ नाहर गहत भाई’, ‘हबहधह ुँ न नाहरहृदय गहत िानी’, आहण ‘का न करै अबला प्रबल’ 

या अयोध्याकाडंातील (४७:७; १६२:२ व दो.४७) पंिीत अन क्रमे ‘हस्त्यश्चहरतं् प रुषस्य भाग्य ं देवो न 
िानाहत क तो मन ष्ट्युः’, आहण ‘कक न क वहंत योहषतुः’ या स भाहषताचंी प्रहतकबब ेपडलेली आहेत. 

 
गीतेतील दोन स प्रहसद्ध स भाहषतें अशी आहेत-- 

 
या हनशा सवयभतूाना ंतस्या ंिागर्मत संयमी ।। (अ.२ श्लो.६९) 
संभाहवतस्य चाकीर्मतमयरणादहतहरच्यते ।। (अ.२ श्लो.३४) 

 
आहण त लसीदासानंी त्याचंा उपयोग खालील ओळीत केलेला आहे-- 
 

एहह िग िाहमनी िागकह िोगी । परमारथी प्रपंच हबयोगी ।। (अयोध्या.९३:२) 
संभाहवत कह ुँ अपिस लाहू । मरन कोहट सम दारुन दाहू ।। (अयोध्या.९५:४) 

 
याच अयोध्याकाडंातील दोन चौपायाचें प ढील स भाहषताशंी साम्य आढळते. पहा— 
 

सक चउुँ तात कहत एक बाता । अरध तिकह ब ध सरबस िाता ।। (२५६:१) म्हणिेच  
 

‘                अ               ’  
 
आहण 
 
‘कमयणो गहना गहतुः’ हे वचन खालील चौपाईत व्यि होते- 
 

         ग             ।। (२८२•२) 
 

हकल्ष्ट्कंधा काडंातील दोन चौपायातं संस्कृतच्या एका अहतशय मार्ममक स भाहषताचा िवळ िवळ 
अन वादच त लसीदासानंी केला असावासे वाटते— 
 

क पथ हनवाहर स पंथ चलावा । ग न प्रगटै अवग नहह द रावा ।। 
 
आहण 



 
           

हबपहत काल कर सतग न नेहा । श्र हत कह संत हमत् ग न एहा ।। (७:२ व ३) 
 
आता याच आशयाचे हे संस्कृतातील स भाहषत असे आहे— 
 

पापाहन्नवारयहत योियते हहताय । ग ह्याहन गूहहत ग णान्प्रगटीकरोहत । 
आपग्दतं न च िहाहत ददाहत काले । सल्न्मत् लक्षणहमदं प्रवदंहत संतुः ।। 

 
मन स्मृतीतील ‘न स्त्ी स्वातंत्र्यम्हयहत’ या स्त्ीहवषयक अन दार हवचाराची छाया हिच्यावर पडली 

आहे अशी एक चौपाई हकल्ष्ट्कंधाकाडंात आहे— 
 
महावृहष्ट चहल फूहट हकआरी । हिहम स तंत् भए हबगरत नारी ।। (१५:४) 

 
स ंदर काडंात सम द्रावर सेतू बाधंण्याच्या प्रसंगी लक्ष्मणाने उद्योगाची प्रशसंा करून दैवाचा अहधके्षप या 
शब्दात केला आहे-- 
 

नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोहषअ कसध  कहरअ मन रोसा ।। 
कादर मन कह ुँ एक अधारा । दैव दैव आलसी प कारा ।। (५१:२) 

 
या ओळी हलहहताना कवीच्या मनात िे स भाहषत घोळत असाव ेते हे— 
 

‘उद्योहगनं प रुषकसहम पहैत लक्ष्मीुः । दैवने देयहमहत का प रुषाुः वदंहत’।। 
 
लंकाकाडंातदेखील अशीच काही स ंदर संस्कृत स भाहषताचंी कहदी प्रहतरूपे आढळतात. एक स भाहषत असे 
आहे— 
  

अ                           ल    
 
आहण त लसीदासानंी रावणाचा म लगा प्रहस्त याच्याकडून वदहवले आहे-- 
 

बचन परम हहत स नत कठोरे । स नकह िे कहकह ते नर प्रभ  थोरे ।। (दो.९:५) 
 
अंगदाने रावणाच्या दरबारात रोवलेला पाय कसा हनश्चल होता ते सागंताना याच काडंात त लसीदास 
म्हणतात— 
 

भहूम न छाँडत कहपचरन देखत हरप  मद भाग । 
कोहट हबघ्न ते संत कर मन हिहम नीहत न त्याग ।। (दो.३४ स्व) 

 
हा दोहा हलहहताना कवीच्या मनात ही स भाहषते घोळत असावीत 
 



 
           

‘हवघ्नै प नुः प नरहप प्रहतहन्यमानाुः प्रारब्धम त्तमिनाुः न पहरत्यिंहत’ 
 
आहण 
 

‘                ल               ’ 
 

प ढे एके हठकाणी संस्कृतातील ‘परोपदेश े पाहंडत्य ं सवेषा ं स करम् नृणाम्’ हे स भाहषत, रावण 
आपल्या हस्त्यानंा उपदेश देतो त्या संदभात, योहिल्याचे खालील चौपाईवरून हदसून येते-- 
 

पर उपदेश क सल बह तेरे । िे आचरकह ते नर न घनेरे ।। (७८:१)  
 
उत्तरकाडंात काकभ श हंडम हन गरुडासमोर रामाच्या अंतुःकरणाचे वणयन ज्या शब्दात करतात तो दोहा 
‘वज्रादहप कठोराहण मृदूहन क स मादहप’ या संतहृदयवणयनपर स भाहषताचा सरळ कहदी अन वादच वाटतो— 
 

क हलसह  चाहह कठोर अहत कोमल क स मह  चाहह । 
हचत्त खगेस राम कर सम हझ परइ कह  नाहह ।। (उत्तर.दो.९१ ग) 

 
उत्तरकाडंातील आणखी एक सतंहृदय वणयन करणारी चौपाई अशी--   

 
संतहृदय नवनीत समाना । कहा कहवन्ह पहर कहै न िाना ।। 
हनि पहरताप द्रवइ ंनवनीता । पर द ख द्रवकह संत स प नीता ।। (१२५:४) 

 
याच अथाचे संस्कृत स भाहषत प्रहसद्ध आहे ते हे--  
 

                               ल    । 
अ         ल                              ।। 

 
संस्कृत स भाहषताचंा केवढा िबरदस्त प्रभाव त लसींच्या मनावर होता हे आतापावतेो आपण पाहहले. 
त्याचं्या संस्कृत गं्रथाचं्या सूक्ष्म अन शीलनाची ज्याच्यातून प्रतीहत घडावी असा केवढा तरी प रावा प्रस्त त 
रामचहरतमानसात आहे. या अन रोधाने आपण गं्रथाची वर वर िरी पाहणी केली तरी कत्याच्या हवचारावर 
पूवार्मित ज्ञानाचा खोल ठसा उमटलेला आढळात येईल. त्याचं्या काही हवचाराचें साम्य पूवयसरीशी ताडून 
पाहणे मनोरंिक ठरेल. 
 

                            
 

मानसाच्या प्रारंभी त लसीदासानंी सीतारामाचे अहभन्नत्व दशयहवणारा िो दोहा हलहहला आहे त्याचे 
स्फ रण रघ वशंाच्या प्रारंभी काहलदासाने पावयती परमेश्वराची एकरूपता दाखहवणारा िो श्लोक हलहहला 
त्यातच आहे. पहा— 
 



 
           

हगरा अरथ िल बीहच सम कहहअत हभन्न न हभन्न । 
बंदउुँ सीता राम पद हिन्हहह परम हप्रय हखन्न ।। (बालकाडं: दो.१८) 

 
आहण 
 

वागथाहवव संपृिौ वागथय प्रहतपत्तये । 
िगतुः हपतरौ वदे पावयतीपरमेश्वरौ ।। (रघ वशं, सगय १, श्लोक १) 

 
रामचहरताची थोरवी आहण आपल्या ब द्धीची मयादा ओळखून काहलदासाने रघ वशंात स रवातीसच कबूल 
केलेले आहे की— 
 

क्व सूययप्रभवो वशंुः क्व चाल्पहवषया महतुः 
हततीष यद स्तरं मोहाद ड पेनाल्स्म सागरम् ।। (रघ .स.१, श्लो.२) 

 
आहण हाच भाव गोस्वामीिींनी दोन संदभात व्यि केला आहे तो असा— 
 

राम स कीरहत भहनहत भदेसा । असमंिस अस मोहह अुँदेसा ।। (बाल.१४:५) 
 
आहण 
 

चहरतकसध  हगहरिामन वदे न पावकह पारू । 
बरनै त लसीदास  हकहम अहत महतमंद गवाँरु ।। (बाल.दो.१०३) 

 
अथवा 
 

सागर सीप हक िाकह उलीचे ।। (अयोध्या.२८३:२) 
 

श्रीमदभगवतगीतेतून काही समान स्थळाचें आता हनरीक्षण करू. धमयग्लाहन व अवतार याचं्यासंबधंी 
श्रीकृष्ट्णाने हदलेले आश्वासन--   
 

यदा यदा हह धमयस्य ग्लाहनभयवहत भारत । 
अभ्य त्थानमधमयस्य तदात्मानं सृिाम्यहम् ।। 
पहरत्ाणाय साधूना ंहवनाशाय च द ष्ट्कृताम् । 
धमयसंस्थापनाथाय संभवाहम य गे य गे ।। (गीता,अ.४,श्लो. ७-८) 

 
या श्लोकातं सामावलेले आहे. आहण बालकाडंात पावयतीला हीच अवतार–कल्पना समिावनू सागंणाऱ्या 
शकंराच्या तोंडी त लसीदासानंी घातल्या आहेत त्या चौपाया अशा आहेत— 
 

िब िब होइ धरम कै हानी । बाढकह अस र अधम अहभमानी ।। 



 
           

करकह अनीहत िाइ नकह बरनी । सीदकह हबप्र धेन  स रधरनी ।। 
तब तब प्रभ  धीर हबहबध सरीरा । हरकह कृपाहनहध सज्जन पीरा ।। (बाल.१२१:३,४) 

 
अि यनाने गीतेच्या अठराव्या अध्यायात आपण मोहम ि झाल्याची िी कब ली श्रीकृष्ट्णास हदली आहे ती 
अशी— 
 

नष्टो मोहुः स्मृहतलय ब्धा त्वप्रसादान्मयाच्य त । 
ल्स्थतो ऽ ल्स्म गत संदेहुः कहरष्ट्ये वचनं तव ।। (अ.१८.श्लो.७३) 

 
तसाच प्रकार रामाने वनात आलेल्या भरतास समिावल्यानंतर झाला आहे. त्याने रामाला आपल्या शकंाचें 
हनरसन झाल्याचे म्हटले आहे ते असे— 
 

लहख सब हबहध ग रु स्वाहम सनेहू । हमटेउ लोभ  नकह मन संदेहू ।। 
अब करूनाकर कीहिअ सोई । िनहहत प्रभ  हचत छोभ  न होई ।। (अ      २६८:१) 

 
आणखी एक साम्यस्थळ या अयोध्याकाडंात उल्लखेनीय आहे. राम व भरत याचंा परस्पर पे्रमभाव 

पाहून गदगद झालेले रािा िनक व त्याची राणी या हवषयावर चचा करीत असता रात् कशी हनघनू िाते 
याचे भानही त्यानंा राहत नाही. असाच एक प्रसंग उत्तररामचहरतात, राम आहण सीता यानंी परस्पर 
पे्रमालापात सहि घालहवलेल्या रात्ी-संबधंीही स्वतुः रामानेच वर्मणलेला आहे. क्रमशुः ही दोन्ही वणयने अशी 
आहेत— 
 

रामभरत ग न गनत सप्रीती । हनहस दंपहतहह पलकसम बीती ।। (२९०:१) 
 
आहण 
 

‘अहवहदत गहत यामा राहत्रेव ंव्यरंसीत्’ (उत्तरामचहरत,अंक १ श्लो.२७) 
 

संस्कृत स भाहषतापं्रमाणेच त लसीदासानंी आध्याल्त्मक चचेचा केलेला उपक्रम देखील मूळ संस्कृत 
गं्रथातून कसा उगम पावला आहे ते पाहण्यासारखे आहे. गीतेच्या तेराव्या अध्यायात श्लोक ७ ते ११ मध्ये 
ज्ञानाची अठरा लक्षणें िी ‘अमाहनत्वमदंहभत्वमकहसा क्षाहंतराियवम्’ इ. साहंगतलेली आहेत तीच 
त लसीदासाचं्या रामाने लक्ष्मणाला हवराग्याची लक्षणे सागंताना अरण्यकाडंात (दो.१५:४) वर्मणली आहेत. 
प ढे लक्ष्मणाच्या हवनवणीवरून नवहवधा भिीचे व भहिमागाचे हववरण रामप्रभूनंी केले आहे ते थेट 
श्रीमद्भागवतप्रणीत, श्रीकृष्ट्णाने उद्धवाला साहंगतलेल्या भहियोगाचे कहदी रूपातंरच वाटाव ेएवढे सारखेपण 
त्या दोहोत आढळून येते. ‘श्रवण ंकीतयनं हवष्ट्णोरचयनं पादसेवनं’ इ. नवहवधा भिीचे स्वरूप व ‘मद्भिाुः यत् 
गायहंत तत् हतष्ठाहम नारद’ हे आपल्या हनवासाहवषयीचे आश्वासन ज्याचं्यात शब्दशुः सामावलेले आहे अशा 
हकती तरी दोहे चौपाया रामचहरतमानसातील अरण्यकाडंात सापडतात (दो.१६:४) यातच प न्हा एकदा 
राम-नारदसंवादाच्या हनहमत्ताने ज्या चौपाईत ज्ञानापेक्षा भहि श्रेष्ठ असल्याच्या भागवतातील हसद्धातंाला 
गोस्वामीिींनी आपली मान्यता दशयहवली आहे ती चौपाई अशी— 
 



 
           

यह हबचाहर पंहडत मोहह भिहीं । पाएह ुँ ग्यान भगहत नकह तिही ।। (४३:५) 
 
आहण शवेटी उत्तर काडंात भरताने संत-असंताचंी लक्षणे हवचारली असता त्याचें िे हववरण रामाने केले 
आहे (दोहा ३७ व ३८ च्या काही चौपायामध्ये) ते तर गीतेत िे हठकहठकाणी ल्स्थतप्रज्ञ, भि, योगी, हवरि, 
दैवी संपद्य ि या नावाखाली आदशय प रुषाचें वणयन आलेले आहे त्याचं्याशी पूणयपणे हमळते ि ळते आहे. 
 
                    
 

संताचं्या अंतुःकरणाप्रमाणेच त्याचं्या हवचारातही बरेच वळेा हवलक्षण साम्य हदसून येते. 
रामचहरतमानसाच्या प्रारंभी त लसीदासानंी प्रहतज्ञा केलेली हदसते ती अशी— 
 

               ल          ग    । 
                ल        ।। 

 
आपल्या भाषेच्या मंि लतेची ग्वाही देऊन खडीबोलीतील आपल्या रचनेचे त्यानंी समथयन केले आहे. पण 
‘स्वातंुः स खाय’ ही रघ नाथगाथा आपण हलहहतो हे िे त्यानंी म्हटले आहे त्या बाबतीत लक्षात ठेवावयास 
हव े ते हे की संताच्या ‘अहं’ चा व्याप अवघ्या संसाराला प रून उरणारा असल्याने त्याचें ‘स्वातंुः स ख’ 
देखील ‘आनंदे भरीन तीन्ही लोक’ यातच असते. समथांचे मनाचे श्लोक हे केवळ त्याचं्याच प रते मयाहदत 
नसून कोणीही त्यातं डोकावनू स्वतुःला पाहाव ेएवढा त्याचंा थोर व्यापहवस्तार आहे. ज्ञानेश्वर-एकनाथादी 
संतापं्रमाणेच त लसींची कहदी रचनादेखील केवळ ‘स्वातंुः स खाय’ नसून बह िनस खाय आहे. हवशषेतुः 
ज्ञानेश्वराचंा व त्याचंा आपापल्या भाषामधून रचना करण्याचा उदे्दश िसा एक आहे तसा आणखीही हकत्येक 
बाबतीत त्याचं्यातील समान धमय लक्षणीय आहे. 
 

गं्रथारंभी गणेशवदंन, ईशस्तवन, ग रुवदंन, संत असतंस्तवन, आपल्या मयादाहंवषयी हवनम्र 
स्वीकारोहि इत्यादी अनेक बाबी दोघामंध्ये समान आहेत. 
 

बालकाडंात त लसीदास म्हणतात-- 
 

िौं बालक कह तोतहर बाता । 
स नकह म हदत मन हपत  अरुमाता ।। (बाल.दो.८:५) 

 
आहण ज्ञानेश्वरानंी हेच खालील ओव्यात म्हटले आहे— 
 

िैसा स्वभावो मायबापाचंा । अपत्य बोले बोबडी वाचा ।। 
तहर अहधकहच तेयाचा । संतोष आथी ।। (ज्ञाने.अ.१ ओ.६४) 
आहण बालक बोबडा ंबोलीं । का ंवाकं डा ंहवच कीं पाउलीं । 
चोि करूहन माउली । हरझवी िेंहव ।। (अ.९ ओ.६) 

 



 
           

आपल्या गं्रथाच्या मूळ पे्ररणेसंबंधी त लसीदासानंीही ज्ञानेश्वरापं्रमाणेच व्यासादी पूवय कवींचे ऋण मानले 
आहे. कसे ते पहा-- 
 

आहण तो हमया ंहा आता ं। व्यासाकच पदें पाहात पाहाता ं। 
आहणला श्रवणपथा ं। मऱ्हाहटया ।। (ज्ञाने.अ.१८, ओ.१६८७) 
 

आहण 
 

तैसा व्यासाचा ंमागोवा घेतू । भाष्ट्यकारातें पूसत  । 
अयोग्य ही मी न पवत  । कें  िाईन ।। (ज्ञाने.अ.१८, ओ.१७०१)  

 
ज्ञानेश्वराचं्या प्रािंल कब लीप्रमाणेच त लसीदासानंीही म्हटले आहे— 
 

एहह प्रकार बल मनहह देखाई । कहरहउुँ रघ पहत कथा स हाई । 
ब्यास आहद कहव प ंगव नाना । हिन्ह सादर हहर स यस बखाना ।। (बाल.१४:१) 

 
ज्या शब्दात हशवचहरत्ाचे वणयन करण्यास आपण असमथय आहोत असे संत त लसीदासानंी म्हटले आहे 
िवळिवळ तशाच शब्दात गीताथय सागंण्यास आपली ब हद्ध कशी उणी पडते याचे वणयन ज्ञानेशानंी केले 
आहे. दोघाचं्या उिी क्रमशुः अशा— 
 

चहरत कसध  हगहरिा रमन बेद न पावकह पारु ।  
बरनै त लसीदास हकहम अहत महतमंद गवाँरु ।। (बालकाडं; दो.१०३) 

 
आहण 
 
ऐसें िे अगाध । िेथ वडेावती वदे 
तेथ अल्प मी महतमंद । काइ होये ।। (ज्ञाने.अ.१, ओ.७३) 

 
अरण्यकाडंात स तीक्ष्ण म नीने रामाची स्त हत करण्याचे सामर्थयय आपल्यािवळ नसल्याचे म्हटले 

आहे— 
 

कह म हन प्रभ  स न  हबनती मोरी । अस्त हत करौं कवनहबहध तोरी । 
महहमा अहमत मोहर महत थोरी । रहव सन्म ख खद्योत अुँिोरी ।। (११:१) 

 
गीताथय मराठीत आणण्याचे अवघड कायय स्वीकारताना ज्ञानेश्वरानंी देखील अशीच भावना खालील ओवीत 
प्रगट केली आहे— 
 

हे अनावरत न हवचाहरता । वायंाहच कधवसा उपनला हचत्ता । 
एरवीं काई भान तेिीं खद्योता । शोभा आयी ।। (ज्ञाने.अ.१ ओ.६७) 



 
           

येथे केवळ कल्पनाच नव्हे तर शब्दाचं्या योिनेतही हवलक्षण साम्य आढळून येते. वदेाचंी असमथयता, 
सूयाप ढे कािव्याचे तेि या कल्पनाचें सारखेपण तर आहेच पण महतमंद, खद्योत हे शब्ददेखील दोघानंीही 
वापरले आहेत. ज्ञानेशाचं्या रचनेशी त लसीदासाचंा पहरचय होता ककवा काय असा प्रश्न सहिच पडावा 
एवढे साम्य या दोघा संताचं्या रचनात आढळून येते. 
 

ज्ञानेश्वरीशी समान असे आणखी एक रमणीय हवचारसाम्याचे स्थळ रामचहरतमानसात आहे. 
उत्तरकाडंात दोहा २० ते २३ मधील चौपायात रामराज्याचे हनतातं स ंदर वणयन गोस्वामीिींनी केले आहे. 
आहण ज्ञानेश्वरानंी पसायदानाच्या हनहमत्ताने ज्या एका उदात्त मंगल संसाराची हवश्वात्मक देवािवळ अपेक्षा 
व्यिहवली आहे त्याचे स्वरूप वरील रामराज्यातील समािापेक्षा हनराळे नाही. 
 
                          
 

मराठीतील आणखी काही संतपंताशंी आवळी िावळी भासावी अशी रचना या गं्रथात पाहावयास 
सापडते. येथे त्यापकैी काहींचा हवचार करू. 

 
एकनाथाचं्या भावाथय रामायणाचे एकच उदाहरण घेऊ. त्यानंी अरण्यकाडंात सीताहरण 

करावयासाठी आलेल्या रावणाचे वणयन असे केले आहे— 
 

ग ंफे नसता ंश्रीरामलक्ष्मण । शून्य मंहदरी हरघे श्वान । 
तेंवीं आला दशानन । सीताहरणकायाथी ।। (अध्याय १६, ओवी २) 

 
आहण रामचहरतमानसाच्या अरण्यकाडंात आश्रमाकडे िाणारा हा रावण पहा— 
 

सो दससीस स्वानकी नाई । इत उत हचतइ चला भहडहाई ।। (दो २८: ५) 
 
मोरोपंतानंी हवराटपवात परवशतेहवषयी असे म्हटले आहे— 
 

फारहच बरी हनरयगहत परवशता शतग णें करी िाच ।। 
 
आहण थोड्ा हनराळ्या संदभात परधीनतेचे त लसीकृत वणयन असे— 
 

कत हबहध सृिी नाहर िगमाहीं । पराधीन सपनेह ुँ स ख नाहीं ।। (बाल.१०३:३) 
 
वामन पंहडताचं्या नामस धेतील हा स प्रहसद्ध श्लोकाधय वाचा— 
 

अ             ल         
  ल                 ।। 
 

 



 
           

आता वरील पंिीचाच अन वाद वाटावी अशी ही त लसीदासाचंी चौपाई पहा— 
 

हबबसह ुँ िास  नाम नर कहहीं । 
िनम अनेक रहचत अघ दहहीं ।। (बाल.११९:२) 

 
त लसीदासाचा भरत वनात रामास भेटावयास आला असता आप्तस्वकीयासंमोर आपल्या अवस्थेचे वणयन 
करीत आहे— 
 

ग्रह ग्रहीत प हन बात बस तेहह प हन बीछी मार । 
तेहह हपआइअ बारुनी कहह  काह उपचार ।। (अयोध्या.दो.१८०) 

 
वरील वणयनाशी तंतोतंत ि ळावा असा हा श्लोक वाचून दोन हभन्न भाहषक कवींच्या हवचारातील साम्याबद्दल 
हवस्मय वाटतो. पहा— 
 

                       ल , 
  ल        ग             ल  । 
  ल             ग        , 
           ग            अग    ।। 

 
आणखी एका साम्यस्थळाचे अवलोकन करून हा हवषय संपव.ू त कारामाचं्या एका अभगंात 

ब्राह्मणाच्या श्रेष्ठत्वाचे वणयन आढळते ते असे— 
 

              ल        । 
                   ल    ।। (  . .अ.३२१) 

 
त लसीदासानंीही ब्राह्मणाचे श्रेष्ठत्व असे वर्मणले आहे— 
 

    अ       ल ग        । 
      ग   ग             ।। (अ   .  .३४:१) 

 
                                     
 

रामचहरतमानस रचताना वाल्मीहक रामायणाचा आधार त लसीदासानंीही घेतला आहे. एकनाथानंी 
भावाथयरामायणाची रचना करताना िेवढ्या प्रमाणात वाल्मीकीचे अन सरण केले आहे तेवढे त लसीनी 
केलेले हदसत नाही. त्याम ळे म ळात कथेचा गाभा िरी एकच असला तरी तपशील भरताना मात् दोघानंीही 
आपापल्या रुचीप्रमाणे प्रसंगाचंी माडंणी केली आहे. येथे दोन्ही रामायणातील काही हनवडक प्रसंगाचंी 
पाहणी करावयाची आहे. 

 



 
           

अरण्यकाडंात (दो.२४:१,२) सीताहरण प्रसंगी त लसीदासानंी िे वणयन केले आहे ते असे की मूळ 
सीतेला रामचंद्रानंी अग्नीत लपवनू ठेहवले असून रावणाने हरण करून नेलेली सीता हे केवळ सीतेचे 
प्रहतकबब होते. भावाथयरामायणात ही प्रहतकबबाची कल्पना आढळत नाही. 

 
त लसींची शबरी रामाला ‘कंद मूल फल’ देऊन आहतर्थय करते (अरण्य.दो.३४). अन्यत् शबरीने 

स्वतुः चाखून रामाला गोड बोरे हदल्याचा व रामाने पे्रमपूवयक ती बोरे स्वीकारल्याचा उल्लखे करण्यात 
आलेला आहे. आहण शबरीची बोरे, स दाम्याचे पोहे, हवद राच्या कण्या ही रामकृष्ट्णाचं्या भिवत्सलतेची 
प्रमाणे असल्याचे अनेक प्रादेहशक भाषातील पदातून वाचावयास सापडते. त लसींची शबरी बोरे देत नाही. 

 
स वणयमृगरूपी मारीचाने आपला पाठलाग करणाऱ्या रामाच्या आवािात आतय कककाळी फोडली 

असता सीतेच्या आग्रहावरून लक्ष्मण रामाच्या साहाय्याथय िातो असा एक प्रसंग रामायणात आहे. मात् 
िाताना आश्रमासमोर सीतेच्या संरक्षणासाठी सावधहगरी म्हणून हतने ओलाडूं नये अशी िी लक्ष्मणरेषा तो 
काढतो हतचा इतर रामायणात िसा उल्लेख आहे तसा रामचहरतमानसात नाही. 

 
लंकाकाडंात (दो.१०९:३) रावणाकडून परत आणल्यानंतर सीताश द्धीसाठी अल्ग्नपरीके्षचा प्रसंग 

आहे. एकनाथाचं्या भावाथयरामायणात रामाच्या या प्रस्तावाचा लक्ष्मणासहहत साऱ्या नर-वानरानंी प्रखर 
हनषेध करून सीतेच्या पाहवत्र्याचा हनवाळा हदला आहे. केवळ लोकापवादाची शक्यता टाळण्यासाठीच 
आपण हे करीत आहोत, त्यात सीतेच्या चाहरत्र्याहवषयी शकेंचा लवलेशही नाही असा ख लासा रामचंद्रानंी 
केल्यावरच साऱ्याचंी या अल्ग्नहदव्याला अन कूलता लाभली आहे. असे काहीच त लसीरामायणात 
दशयहवलेले आढळत नाही. तेथे लक्ष्मणाने अत्यतं आज्ञाधारकपणे रामाचा आदेश होताच अल्ग्न हसद्ध करून 
हदल्याचे हदसते. 

 
त कारामाचं्या एका अभगंाचा वर उल्लखे झालाच आहे. ब्राह्मणाच्या िन्मिात श्रषे्ठपणाहवषयी 

त लसीदासानंी िागोिाग गौरवोदगार काढले आहेत. पण उत्तरकाडंात (दो.२९:२) त्यानंी रािघाटावर 
स्नानाचा सवयच वणांना समान अहधकार हदला असून शूद्रानंाही त्यासंबधंी बंदी नसल्याचे दाखहवले आहे. 
ब्राह्मणाच्या स्वयंभ ू महत्त्वाचे प्रहतपादन करणाऱ्या कहव-त लसीदासापेक्षा येथील सवाभतूी समदृहष्ट 
बाळगणाऱ्या संतहृदय गोस्वामी त लसीदासाचें दशयन खासच अहधक हवलोभनीय वाटते. 

 
स्त्ीहवषयक दृहष्टकोनाच्या बाबतीत त लसीदासावर अनेकानंी अन दारपणाचा आरोप केलेला आहे. 

हवशषेतुः त्याचें काही उदगार यासबंंधात वारंवार आठहवले िातात. ‘ढोल गवाँर शूद्र पश  नारी । सकल 
ताडनाके अहधकारी ।।’ (स ंदरकाडं,दो.५९:३) व ‘अधम ते अधम अधम अहत नारी’ (अरण्यकाडं,दो.३५:२), 
तसेच अरण्यकाडंातील दो.४३ व ४४ च्या चार चौपायामध्ये स्त्ीच्या स्वरूपाचे िे हनष्ट्करुणपणे हहडीस वणयन 
केले आहे व तेही रामचंद्राने नारदाला वणूयन साहंगतल्याचे दाखहवले आहे ते आि कोणालाही असह्य व 
अन्याय्य वाटाव ेअसेच आहे. पण याबाबतीत सारेच प्राचीन साध संत व इतर पारमार्मथक रचना करणारे कवी 
स्त्ीचे याच प्रकारे हचत्ण करताना आढळतात. स्त्ी ही मोक्षमागात बाधक व सवय दोष-द ग यणाचंी खाणच 
असल्याचे साऱ्यानंीच म्हटल्याचे हदसून येते. वाल्मीहक रामायणात व त्याच अन रोधाने एकनाथाचं्या भावाथय 
रामायणातदेखील रामाने सीतेची अल्ग्नपरीक्षा घेणे का आवश्यक आहे ते देवाहदकानंा समिावनू सागंताना 
स्त्ीच्या दोषाचें अन दार वणयन कसे केले आहे ते पहा. त्यानंी हस्त्यात दाखहवलेले दोष असे– 
 



 
           

अनृतं साहस ंमाया मूखयत्वमहतलोभता । 
अशौचत्व ंहनदययत्व ंस्त्ीणा ंदोषाुः स्वभावतुः ।। 

 
वरील श्लोकात वर्मणलेल्या स्त्ी दोषाचंी एकनाथानंी आपल्या भावाथय-रामायणात य द्धकाडं, अध्याय ६९, 
ओव्या १९ ते २७ मध्ये हवस्ताराने माडंणी केलेली आहे. आहण याच वळणाने िाणारे त लसीदास म्हणतात– 
 

कामक्रोध लोभाहद मद प्रबल मोह कै धाहर । 
हतन्ह महुँ अहत दारुन द खद माया रूपी नाहर ।। (अरण्य.दो.४३)  

 
आहण 

 
अवग न मूल सूलप्रद प्रमदा सब द ख खाहन ।। (दो.४४)  

 
                                    
 

प्रस्त त गं्रथात व्यावहाहरक ज्ञानाबरोबरच काव्यमय अशी वणयनेही थोडीथोडकी नाहीत. पण येथे 
त्या साऱ्याचंा रसास्वाद घेणे मयादेम ळे शक्य नाही. त्यापैकी काहीकडे केवळ अंग हलहनदेश करणेच इष्ट 
होईल. त्याम ळे हिज्ञासूंना मूळ गं्रथाचे पहरशीलन करण्याची इच्छा झाली तर बरेच. लंकाकाडंात (दो.८०: 
चौ.३,४) रथावर स ंदर रूपक केलेले आहे. त्यात शौयय-धैयय ही रथचके्र, सत्य-शील या पताका, बल-
हववके-दम-परहहत हे घोडे, क्षमा-दया-समता हे लगाम आहण ईश्वरभिन हा सारथी असे मार्ममक वणयन 
आहे. हकल्ष्ट्कंधाकाडंात (दो.१४ ते १७ मधील चौपायात) वषा आहण शरद या दोन ऋतंूचे हनतातं रमणीय 
असे तपशीलवार वणयन वाचले म्हणिे त लसीदासाचं्या कवीप्रहतभेचा आगळाच साक्षात्कार घडतो. आहण 
शवेटी शवेटी लंकाकाडंात (दो.१२ (क) चौ. ३-४) चंद्रावरील काळ्या डागासंबधंी ज्या एकाहून एक सरस 
कल्पक उत्पे्रक्षा बसहवल्या आहेत त्यात कवीच्या प्रहतभेचे प न्हा एकदा दशयन घेऊन हे वणयन आटोपते घेऊ. 
हा डाग म्हणिे िण ू राहूने चंद्रावर केलेल्या आघाताचा व्रण आहे; ब्रह्मदेवाने रतीचे स ंदर म खमंडल 
हनर्ममण्यासाठी  चंद्रामधील सार भाग काढून घेतल्याम ळे त्या हठकाणी पडलेले हे हववर आहे; हवषाला 
आपलाच सहोदर म्हणून चंद्राने स्वतुःमध्ये पे्रमभराने सामावनू घेतले असून ही त्याचीच छाया आहे; आहण 
चंद्र हा प्रभ  रामाचा भि म्हणून त्याने रामाच्या श्यामल मूतीस आपल्या हृदयात वसहवले त्याची ही खूण 
आहे. आहण या सरसरमणीय कल्पना वाचून झाल्यावर एका रहसक कवीने स चहवलेल्या ज्या आणखी एका 
रहसक रंगेल उत्पत्तीची येथे सहिच आठवण होते ती अशी— 
 

‘रहतश्रातंा शतेे रिहनरमणी गाढम रहस’। 
 

त लसीदासानंी ज्या स भाहषतविा उिींनी कहदी-भाषी भारतीयाचं्या दैनंहदन भाषाव्यवहाराला प्रौढी 
आणून हदली आहे त्यापकैी काही अशा— 
 

नवहन नीच कै अहत द खदायी । हिहम अंक स धन  उरग हबलाई ।। 
िहाँ स महत तहुँ संपहत नाना । िहाँ क महत तहुँ हबपहत हनदाना ।। 
बरु भल बास नरक कर ताता । द ष्ट संग िहन देइ हबधाता ।। 



 
           

मूरख हृदय न चेत िौ ग र हमलकह हबरंहच सम ।। 
पर हहत सहरस धरम नकह भाई । पर पीडा सम नहह अधमाई ।। 
बडे भाग मान सतन पावा । स र द लयभ सब गं्रथहह गावा ।। 

 
आसेत हहमाचल बह संख्य कहदी िनतेने हशरोधायय मानलेले आहण केवळ एकाच धार्ममक-सासं्कृहतक 

गं्रथाची हनत्यपठनासाठी हनवड करावयाची म्हटल्यास ज्याला कहद मात्ाने हनुःशकं मान्यता द्यावी अशा 
तोलामोलाचे हे रामचहरतमानस रचून गोस्वामी त लसीदासानंी भारतीय संस्कृतीच्या पोषण पहरवधयनाचे 
फार थोर कायय केलेले आहे याबद्दल त्याचं्या हवषयी कोणीही कृतज्ञ-हवनम्रच व्हाव!े 
 
**



 
           

  



 
           

आजच्या सदंभात तुलसीदासाचें रामचतरतमानस 
 

काल व आि यात केवढे तरी अंतर आहे! कालच्या प्रत्येक गोष्टीचा आिशी मेळ बसणे कठीण 
आहे. वतयमान हपढीचा असा सवाल आहे की आि रामचहरतमानसासारखे गं्रथ आम्ही वाचावचे काय 
म्हणून? एक काळ असा होता की आमचे सारे कवी स्त हतस्तोते् गात ती भगवतंाची व चहरते् रंगवीत ती 
पौराहणक थोर स्त्ी प रुषाचंी अथवा साध संताचंी. नरस्त हत अथवा कारुनारूच्या गोष्टी हे हवषय काव्याला 
हनहषद्ध मानले िात. प्राचीन काव्याचा हेतूच म ळी उत्तम संस्कार घडहवण्याचा असे. त्यासाठी उत्त ंग 
आदशांचीच योिना व्हायची. रामकथा म्हणिे तर आदशय िीवनाचे समग्र दशयनच. म्हणूनच या कथेच्या 
पारायणात आि तागायत खंड पडलेला नाही. 

 
कालच्या व आिच्या मानवी व्यवहारव्यापारात बाह्यतुः तरी स्पष्ट भेद हदसू लागला आहे. आईबाप, 

बहीणभाऊ, ग रुहशष्ट्य, मालकनोकर आहण रािाप्रिा याचं्या परस्पर संबंधाचं्या ज्या कल्पना काल होत्या 
त्या आि तश्याच स्वरुपात हवद्यमान नाहीत. वडीलधाऱ्याहंवषयी श्रद्धाभहि, धाकयाहवषयी स्नेहवात्सल्य 
आहण सवांबद्दल पे्रमादर हा आिचा य गधमय राहहलेला नाही. प्रस्थाहपत आचारधमाहवषयीच्या अश्रदे्धचा 
हनदशयक असा ‘असेच का?ं’ हा प्रश्न आि प्रत्येक बाबतीत उपल्स्थत करण्यात येतो. श्रद्धाहवश्वासाच्या 
वातावरणात असा प्रश्न मूळच धरू शकत नाही. आि घरोघरी आईबापाचंी तक्रार एकच. ती ही की म ले 
बहकल्यासारखी वागताहेत. वडील मंडळीच्या अपेके्षप्रमाणे वागण्यास ती रािी नाहीत. हीच अवस्था 
हवदे्यच्या के्षत्ात ग रुिनाचंी आहे. आपल्या हवद्यार्थयातून उत्तम हशष्ट्य हनमाण करणे त्यानंा िमत नाही. 
हशक्षणश ल्काच्या मोबदल्यात अभ्यास हवकणारे यापेक्षा अहधक हवद्यार्थयांच्या दृष्टीने हशक्षकाची ककमत आता 
उरलेली नाही. आज्ञाधारकपणाच्या परंपरागत सीमारेषा प सट होत चालल्या आहेत. एक गोष्ट मात् खरी 
की धाकयाचं्या अशा वागण कीचा हेत  म द्दाम वडील माणसाचंा उपमदय करावा असा कदाहचत नसेलही. 
त्याचं्या हातून िे काही घडते त्यात काही गैर आहे असे िर त्यानंा साहंगतले तर त्यानंा मोठा हवस्मय 
वाटतो आहण ते ह ज्जत घालू लागतात. चूक त्याचं्या गळी उतरहवणे आता हततकेसे सोपे राहहलेले नाही. 

 
आि भावाभावातील हनहेत क पे्रम द र्ममळ झाले आहे. आिच्या अथयप्रधान संस्कृतीत व्यहिमात् 

आपापल्या स खसोयीहवषयी हवशषे िागरुक आहे. स्वाथाने माणसाला ग ंडाळून घेतले आहे. आपल्या आधी 
आपल्या आप्तस्वकीयाचं्या स खसमदृ्धीचा हवचार ही अपवादात्मक बाब झाली आहे. स्वाथय त्यागाच्या ि न्या-
प राण्या व्याख्या आता हटकेनाश्या झाल्या असून त्याग भावनेचा बव्हंशी लोप झाला आहे. 

 
स्वामीसेवक हे शब्दच चालू य गाचे वाटेनासे झाले आहेत. आि तर मालक नोकराचं्या संबंधाचा 

पायाच हनव्वळ आर्मथक आहे. स्वामीहवषयी अढळ हनष्ठा अथवा सेवकाहवषयी प त्वत् पे्रम या दोन्ही गोष्टी 
भतूकाळात िमा झाल्या आहेत. साहहिकच त्याचं्यात परस्पर सदभावना व हवश्वास आढळून येणे स तराम् 
शक्य नाही. 

 
रािा प्रिाहवषयक कल्पनाच म ळी आिच्या लोकशाहीच्या काळात थटे्टचा हवषय ठरणार आहेत. 

एका व्यिीच्या हाती रािसत्ता आली म्हणिे ह कूमशाहीतच हतचे पययवसान व्हावयाचे. संय ि 
िबाबदारीच्या तत्त्वावर राज्यकारभार चालहवण्याची प्रथा म ळात हकतीही चागंली असली तरी 
सगळीकडचा अन भव मात् अगदी हनराळा आहे. व्यहिशुः िबाबदारीतून प्रत्येकिणच मोकळा असल्याने 
कोणीच कोणाला िबाबदार उरलेला नाही. प्रिािनाचं्या अडीअडचणी ज्यानंी लक्षपूवयक ऐकाव्या त्याचें 



 
           

हचत् असे शतधा हवदीणय झालेले असल्याने त्या नीट समिून घेणेच िेथे द रापास्त झाले आहे तेथे त्याचंी 
सवांचे समाधान होईल अशी सवयमान्य उकल सापडणे कठीणच. पहरणामी असंतोष कायमचा वायाला 
आलेल्या िनतेने रािसते्तला हशव्याशाप देण्यापलीकडे कराव े तरी काय? आपले प्रश्न स टाव े म्हणून 
हनरंतर हचडाचीड आहण चळवळी याचंा अवलंब करण्यावाचून प्रिेला द सरे गत्यंतरच नाही. आहण 
िनतेच्या या हनत्याच्याच रुष्टपणाची सवय झाल्याम ळे सत्ताधारी वगय हनढावल्यासारखा हनत्य उदासीन भासू 
लागतो. प्रिािनाशंी एकरूप होणे त्याला िमत नाही. दोहोमधील खंदक साधंले िाण्याऐविी 
हदवसान हदवस रंुदावतच िातात. 

 
वर उल्लेख केलेल्या सवय प्रकारच्या संबंधाचें आदशयच रामचहरतमानसाने प्रस्त त केले आहेत. 

त्याचं्या प्रकाशात आपले आिचे व्यवहार पारखून पाहणे सहि शक्य आहे. त्या प्राचीन परंपराचें आि 
अक्षरशुः पालन करणे िरी शक्य नसले तरी हनदान त्या आदशांच्या हदशनेे वाटचाल करीत दोहोतील 
द रावा तर हनहश्चतच कमी करता येईल. याच उदे्दशाने रामचहरतमानसातील काही मापदंडाचंा हवचार 
आिच्या संदभात करणे उदबोधक व मनोरंिक ठरेल. 
 

(१) राम व त्याचें बंधू यानंी लहानपणी ज्या ग रु वहसष्ठािंवळ हवद्याभ्यास केला त्याचं्याहवषयी या 
भावाचंी अपार श्रद्धा पदोपदी पाहावयास हमळते. वनवासाहून परत येताच रामलक्ष्मणानंी ग रु वहशष्ठ यानंा 
पहाताच 
 

धाइ धरे ग रु चरन-सरोरुह । अन ि सहहतअहत प लक तनोरुह ।।  
 
असे साष्टागं लोटागंण ग रूप ढे घातले आहे. ग रूहवषयी हीच आदराची भावना रामचहरतमानसाच्या प्रारंभी 
त लसीदासानंीही प्रगट केली आहे ती अशी- 
 

      ग                          । 
                                  ।। 

 
ग रूला ब्रम्हा हवष्ट्ण  महेश मानण्याच्या परंपरेला अन सरुन अज्ञानाधंकाराला सूययहकरणाप्रमाणे भेदून 

टाकणाऱ्या ग रूला हे वदंन आहे. ग रूिनाप्रमाणेच आदर ऋहषम नीहवषयीही बाळगण्यात येई. रािा 
दशरथाने हवश्वाहमत्ाचं्या आग्रहाखातर आपल्या म लाचं्या कोवळ्या वयाकडे न पाहता राक्षसापासून 
होमहवनाचें रक्षण करण्यासाठी रामलक्ष्मणाला वनात पाठहवले ते केवळ श्रेष्ठाहंवषयीच्या हवश्वासाम ळेच. 
ग रूच्या आजे्ञप ढे आपल्या भय आशकंाची वाच्यता देखील दशरथाने केली नाही. 

 
(२) कैकेयी ही रामाची सावत् आईच होती. रामाहवषयीच्या पक्षपाती वतयनाबद्दल हतला दोष तरी 

कसा द्यावा? पण प्रत्यक्ष आपल्या हपत्याने देखील हतच्या शब्दानंा भलूून हदलेला वनवासाचा आदेश रामाला 
सहिच ध डकावनू लावता आला असता. आहण िर हा राम आिच्या काळातला असता तर त्याने तसे 
केलेही असते. पण सावत् असली तरी कैकेयी ही माताच होती ना! रामाने यल्त्कंहचतही खेदखंत न 
बाळगता आईबापाचंी आज्ञा हशरोधायय मानून वनवास स्वीकारण्यात िण ूआज्ञाधारकपणाचा परमोच्च कबदू 
गाठला आहे! राज्याहभषेकाऐविी वनवासातील कष्टाचें सहि भावाने स्वागत करणारा राम हा आि केवळ 
कल्पनेचाच हवषय ठरणार आहे. राज्यपदाहवषयी रामाच्या कमालीच्या अनासिीची, अहधकार लालसेचा 



 
           

त्याच्या मनाला स्पशय देखील झालेला नसल्याची प्रचीहत घडवनू आणणारा एक प्रसंग त लसीदासिींनी 
वर्मणला आहे. आपणास उद्या राज्याहभषेक व्हावयाचा आहे हे रामाला कळहवण्यात आले तेव्हा हषय 
होण्याऐविी रामाला मोठा हवषाद वाटला. त्याची तक्रार अशी की— 
 

िनमे एक संग सब भाई । भोिन सयन केहल लहरकाई ।। 
करनबेध उपवीत हबआहा । संग संग सब भए उछाहा ।। 
हबमल बंस यह  अन हचत एकू । बंध  हबहाइ बडेहह अहभसेकू ।। 

 
राज्यतृष्ट्णेने कोणाचा हववके स टला नाही? अहधकार लालसा नसते क णाला? याचं्यासाठी 

आिपावतेो िगात केवढे अनथय झाले आहेत! पण रामाचे चहरत्च काही और आहे! एकाच वळेी 
िन्मलेल्या, बाळपणाचे सारे संस्कारच नव्हेत तर ज्याचंी लग्ने देखील एकाच वळेी झाली आहेत अशा या 
भावापंकैी केवळ मोठ्या भावालाच राज्याहभषेक व्हावा ही गोष्ट रामाला पटत नाही. आपल्या घराण्यातील 
ही प्रथा अत्यतं अन हचत व पक्षपातीपणाची आहे असे रामाचे स्पष्ट मत आहे. केवढी थोर ही पक्षपातरहहत 
हवचारसरणी आहे! 

 
(३) आहण भरत हा देखील रामाच्या तोडीस तोड, िण ू प्रत्यक्ष रामाचेच प्रहतकबब भासतो. 

आपल्यासाठी राज्यपद मागनू घेऊन सावत् भावाला वनवास देण्याचे यशस्वीपणे कारस्थान रचणाऱ्या 
आपल्या आईच्या य हिबािपणाचे भरताला कौत क करता आले नसते का? पण उलट हदसते काय, की 
आईची कठोर शब्दात हनभयत्सयना करुन भरताने हतला आईऐविी वैरीण म्हटले आहे. अशा आईचा म लगा 
म्हणवनू घेण्याची त्याला लाि वाटते. एवढेच नव्हे तर अशी द ष्ट वासना होती तर तू मला िन्मताच का ं
मारुन टाकले नाहीस आहण पतीकडून असे नीच वर मागताना त झ्या तोंडात हकडे का ंपडले नाहीत असेही 
आपल्या आईला हवचारण्यास त्याने कमी केले नाही. 

 
(४) रामाबरोबर हट्टाने वनात िाण्याचा लक्ष्मणाने हेका धरल्याचे पाहून स हमते्ला द ुःख न होता 

आनंद व्हावा ही गोष्ट कल्पनेपलीकडील आहे. रामाहवषयीचे हतचे वात्सल्य केवळ अलौहककच म्हणाव े
लागेल. या प्रसंगी हतने लक्ष्मणाला काय म्हटले आहे ते पाहण्यासारखे आहे. ती म्हणते-- 
 

तात त म्हाहर मात  बैदेही । हपता राम सब भाँहत सनेही ।। 
अवध तहाँ िहुँ राम हनवासू । तहुँइुँ हदवस िहुँ भान  प्रकासू ।। 

 
आहण म्हणून-- 

अस हियुँ िाहन संग बन िाहू । लेह  तात िग िीवनलाहू ।। 
 
आपल्या प त्ाची रामावरील हनष्ट्कपट भिी पाहून स हमते्चा हषय गगनात मावनेासा होतो. ती म्हणते-- 
 

भहूर भाग भािन भयह  मोहह समेत बहल िाउुँ । 
िौं त म्हरें मन छाहंड छल  कीन्ह रामपद ठाउं ।। 

 



 
           

आपल्या लक्ष्मणाला िण ू स हमते्ने प त् म्हणून सीतेच्या ओटीत घातले आहे. सीतारामानंा 
आईबापाचं्या हठकाणी मानून त्याचं्या सेवनेे िीवनाचे साथयक करावयास आपल्या म लाला सागंणारी स हमत्ा 
केवढी थोर आहे! रामसीता िर वनात िात आहेत तर येथे अयोध्येत त झे काही एक काम नाही असे ती 
लक्ष्मणाला बिावते! आहण ही चहरते् प्रत्यक्षात आपल्या या भारतभमूीत घडलेली आहेत या गोष्टीचा आपण 
बाळगावा तेवढा अहभमान थोडाच आहे. 

 
(५) स्वामी-सेवक संबधंात दास्यवृत्तीची स्वप्नात देखील शकंा येत नसे त्या काळात रामदूत 

हन मानासारखे सेवक िन्माला येत. रामाचे अन चर, सेवक, दासान दास म्हणवनू घेण्यात धन्यता मानणारे 
हनषादराि ग ह, स ग्रीव, हबभीषण हनमाण होत. आिची सैहनक हशस्त ‘There is not to question why : 
There is but to do and die’ ही असली तरी हतच्यामागे कायद्याचे भय आहे. पण त्या काळात तर ही 
हशस्त म्हणिे एक स्वयंस्फूतय अशी सहिहक्रया होती. स्वाहमकायात हतच्याखेरीि अन्य कोणताही पयाय 
नव्हता. पराकाष्टेची स्वाहमहनष्ठा ही सहिस्फूतय गोष्ट होती. आहण प न्हा स्वामी कोणी सामान्य मानव नव्हता. 
पूणावतार प्रभ  रामचदं्राचे स्वाहमत्व नाकारण्याचे करंटेपण कोण करणार? ख द्द रावण देखील मनात ही गोष्ट 
िाणनू नव्हता असे नाही. मग वरपागंी त्याने रामाशी वैर का स्वीकारले असेना! 

 
(६) रािा व प्रिा याचं्या परस्पर संबधंाहवषयीची िी चचा रामचहरतमानसात हनरहनराळ्या प्रसंगी 

करण्यात आली आहे हतिवरून असे स्पष्ट हदसून येते की रािा िर अहनयंहत्त, बेताल व अरेराव नसेल तर 
त्याच्या सते्तला हवरोध करण्याची कल्पना देखील प्रिेच्या मनाला स्पशूयन िाऊ शकत नाही. प ढील काळात 
रािाच्या वैयहिक अमयाद अहधकारानंा िे आव्हान देण्यात आले ते त्याच्या हातून घडू लागलेल्या 
रािमदिहनत, हववकेशून्य व अन्याय्य वतयनाम ळे ही गोष्ट हवसरता कामा नये. तसे िर नसते तर आिच्या 
लोकशाही राज्यपद्धतीच्या काळातदेखील रामराज्याच्या आदशांचा वळेोवळेी उदघोष करावा लागता ना. 
रािाचा आचार व्यवहार कसा असावा व कसा असू नये याची मागयदशयक तत्त्व े या गं्रथात िागोिाग 
हवख रलेली आहेत पहा: 

 
(अ) ब्रह्मदेवाकडून प्रिापहतपदावर स प्रहतहष्ठत झाल्याबरोबर अहधकाराचा मद चढलेल्या दक्ष 

प्रिापतीचे हे वणयन पहा-- 
 

बड अहधकार दच्छ िब पावा । अहत अहभमान  हृदयुँ तब आवा ।। 
नहह कोउ अस िनमा िगमाही । प्रभ ता पाइ िाहह मद नाही ।। 

 
अहधकार पदावर गेल्यानंतरही अहवकृत व हनरहभमानी राहणारा हवरळाच. प्रभ त्वाचा मद ज्याला चढत नाही 
असा क्वहचतच कोणी िन्माला येत असेल असे िे वरील चौपाईत म्हटले आहे ते य गान य गाच्या 
अन भवावरूनच. 
 

(आ) अयोध्याकाडंातील हा एक प्रसंग आहे. रामाबरोबर वनात चलण्याचा लक्ष्मणाने हट्ट धरलेला 
आहे. राम त्याला परोपरीने समिावनू सागंत आहेत की यावळेी त्याने वनात येऊ नये. ‘आपले वडील वृद्ध 
आहेत. भरतही सध्या येथे नाही. मीही वनात हनघून गेल्यावर अयोध्येतील प्रिािनाचंा प्रहतपाळ करणे हे 
केवळ त झेच काम आहे. आपल्या आहश्रताचें व प्रिेचे स खद ुःख िाणनू घेऊन त्याचें योग्य प्रकारे सातं्वन 



 
           

करणे हे रािाचे परम कतयव्यच आहे. आहण ते त ला करावयाचे आहे.’ िो रािा या कतयव्याला च कतो 
त्याच्याबद्दल रामाने स्पष्टच असे म्हटले आहे की— 
 

िास  राि हप्रय प्रिा द खारी । 
सो नृप  अवहस नरक अहधकारी ।। 

 
प्रिेच्या स खद ुःखाहंवषयी बेहफकीर राहणाऱ्या रािाला नरकाहशवाय द सरी कोणतीही गहत 

साहंगतलेली नाही. 
 

(इ) द सऱ्या एका प्रसंगी रामाला वनातून परत अयोध्येला नेण्यासाठी भरत सैन्यासह वनात 
आलेला आहे. त्याच्या हेतूहवषयी लक्ष्मण साशकं आहे. भरताने ससैन्य याव ेयात त्याला कपट हदसत आहे. 
रामाचा वध करून आपले राज्यपद हनष्ट्कंटक करण्याचा भरताचा डाव आहे असे लक्ष्मणाला वाटल्यावाचून 
राहत नाही. तो म्हणतो— 
 

िौं हिय होहत न कपट क चाली । केहह सोहहत रथ बाहि गिाली 
भरतहह दोस  देइ को िाएुँ । िग बौराइ रािपद  पाएुँ ।। 

 
लक्ष्मणाच्या मते सेनेसहहत येण्यात भरताचे कपट तर आहेच पण त्याबद्दल भरताला दोष न देता िगाच्या 
व्यवहाराहवषयी अथान्तरन्यासाने एक सामान्य हनयमच त्याने सागंून टाकला आहे. राज्यपद लाभले म्हणिे 
माणसाचे माथेच भडकते असा हा हसद्धातं आहे. आहण राज्यमद ही महा भयंकर वस्त  आहे हे ख द्द रामाने 
देखील मान्य केले आहे- 
 

कही तात त म्ह नीहत स हाई । सब ते कहठन रािमद  भाई ।। 
 
पण असे िरी असले तरी हा हनयम भरताला मात् लाग ू होणारा नाही असे सागंनू रामाने भरतावरील 
आपला उत्कट हवश्वास अशा शब्दात व्यिहवला आहे— 
 

भरतहह होइ न रािमद  हबहध हहर हर पद पाइ । 
कबह ुँ हक काँिी सीकरहन छीर कसध  हबनसाइ ।। 

 
रािपदच काय पण प्रत्यक्ष ब्रह्मा हवष्ट्ण  महेशाचें पद हमळाले तरी भरताला त्या पदाचा अहभमान होणे शक्य 
नाही. कािंीच्या कशतोड्ानंी का क ठे क्षीरसागर नासणार आहे? केवढा हा भरताहवषयीचा भरंवसा! 
 

(७) आता शवेटी, ज्या रामराज्याचा आदशय आम्ही हनरंतर ितन करून ठेवलेला आहे त्याचे िे 
सहवस्तर वणयन उत्तरकाडंात आलेले आहे त्याचे स्वरूप थोडक्यात पाहू. 
 

दैहहक दैहवक भौहतक तापा । राम राि नकह काह  हह ब्यापा ।। 
सब नर करकह परस्पर प्रीती । चलहह स्वधमय हनरत श्र हत नीती ।। 

 



 
           

रामराज्यातून हत्हवध तापाचें समूळ उच्चाटन झालेले असून सारेच प्रिािन न्यायनीतीने वागणारे व 
आपापली हवहहत कमे आचरणारे असल्याम ळे आपसातील तंयाबखेड्ाचंा प्रसंगच तेथे उदभवत नाही. 
म्हणिे त्याम ळे ओढवनू येणाऱ्या आपत्तींचाही प्रश्न आपोआपच स टला. परस्पर स्नेह व सहकायाची भावना 
आहण ‘आत्मवत्सवयभतेूष ’ असा व्यवहार याम ळे तेथील प्रिा द ुःखक्लेशापंासून सवयस्वी म ि आहे. आहण 
म्हणूनच रामराज्यात— 
 

                         । 
        अ      ल        ।। 

 
कोणी दहरद्री नाही की कोणी दीन द खी नाही. एवढेच नव्हे तर कोणी मूखय अथवा क लक्षणी देखील नाही. 
सवांनाच ज्ञानप्राप्तीची व आपापल्या योग्यतेप्रमाणे काम हमळण्याची हमी हमळाली तर गरीब-अमीरपणाची 
अथवा श्रेष्ठकहनष्ठपणाची हवषम भावना मूळ तरी कसे धरू शकणार? सारेच स खद ुःखात एकमेकाचें 
संगीसोबती व परस्परानंा मदत करण्याहवषयी साऱ्याचंी सारखीच तत्परता! अशा राज्यात ‘गहरबी हटाओ’ 
अथवा ‘अज्ञान दूर करो’ अशा घोषणाचंी गरिच उरणार नाही. आहण काकभ ष ंहड म नीने गरुडाला 
रामराज्याहवषयी हेच साहंगतले आहे— 
 

         ग                ग      । 
  ल           ग                       ।। 

 
रामराज्यात सारेच उदार आहेत, परोपकारी आहेत, प रुष एकपत्नीव्रती आहण हस्त्या पहतव्रता आहेत. अशा 
राज्यात हद्वभायाप्रहतबधंक अथवा घटस्फोटहवषयक कायद्याचंा प्रश्नच उदभव ूशकत नाही. तेथे दंडाचा 
संबंध केवळ यतींशीच येणार. कारण दंडधारण करण्याची त्यानंाच काय ती गरि आहे. कोणाला दंड 
देण्याचा रािावर कधीच प्रसंग येत नाही. आहण तेथे नृत्य करण्याचे काम नतयकाचेंच तेवढे आहे. रािा, 
त्याचे मंत्ी अथवा रािकीय प ढारी याचं्या अवती भवती कपगा घालण्याची वा गोंडा घोळण्याची रामाच्या 
राज्यात पद्धतही नाही व हतची िरूरीही नाही! 
 

या हनमयल मानसात आपली प्रहतकबब ेपाहून िर आपण आपल्या हवकृती दूर सारण्याचा प्रयत्न करू 
लागलो, आपले आिचे िीवन कालच्या स खी िीवनाप्रमाणे घडहवण्याची मनुःपूवयक व तळमळीने खटपट 
करू लागलो तर केवढे गोमटे होईल! 
 
 

* * 
  



 
           

सतं तुलसीदासाचें कल्पना-वैभव 
 

संत त लसीदास हे थोर रामभि होते ही गोष्ट वादातीत असल्याने त्यानंी हनर्ममलेला 
रामचहरतमानस हा गं्रथ भिीच्या हनमयल िलाने काठोकाठ भरलेला असावा यात नवल नाही. 
अंतुःकरणातील भिीच्या उदे्रकाबरोबरच त्याचं्या प्रजे्ञचे उन्मेषही या गं्रथात िागोिाग प्रगटले आहेत हे 
हवशषे आहे. रामचहरत्ाचे अत्यंत भाहवकपणे चालू असलेले हे कथनदेखील चहरत्नायकाइतकेच स ंदरपणे 
आहवष्ट्कृत व्हाव े म्हणून अधूनमधून अहतशय आल्हादक अशा उपमारूपकाचंी ते सहिस ंदर योिना 
करतात. त्याचं्या वायाला आलेल्या प्रहतभेचे हे नवनवोन्मेष बहारीचे आहेत. येथे एक गोष्ट लक्षात येते ती 
ही की ज्याला म ळात आपण भि म्हणून ओळखतो व िो आपली भहि पद्यरूपाने प्रगट करतो असा 
सामान्य कवीही हकत्येकदा आपल्या वणयनचात याने व कल्पनाहवलासाने आपणाला हवल्स्मत करून िातो. 
परमेश्वर हे सौंदयाचे हनधान. आहण अशा मौहलभतू सौंदययतत्त्वावर हचत्त हखळल्याने तहद्वषयक भावनाचंा 
आहवष्ट्कार सहिसौंदयाने नटूनच व्हावा हे स्वाभाहवकच नाही का? ईश्वराचे ग णसंकीतयन म्हणिेच सौंदयाचे 
पूिनअचयन. आहण ते करण्याची तीव्र तळमळ असली तर सामान्यब द्धीच्या ग णगायकालाही हे कथन 
कौशल्याने करता येत असाव.े मग ज्याला म ळातच प्रहतभेचे देणे लाभले आहे त्याची गोष्टच काय 
हवचारावी? त लसीदासिी प रुषोत्तम रामाच्या हनतातं रमणीय चहरताचे अन गायन करीत आहेत. 
साहाहिकच रामाच्या तोडीची वणयनशोभा त्याचं्या गं्रथात प्रगट व्हावी ही उत्कट आकाकं्षा त्यानंा असणारच. 
रामाच्या रूपाने त्यानंी ज्या हदव्य सौंदयाचे उदघाटन केले आहे ते वाचकाला व श्रोत्याला मोहून न घेईल 
तरच आश्चयय. येथे मानसातील कल्पनावैभवाच्या काही हनवडक स्थळाचंा पहरचय करून घेऊ. 
 
             
 

सीताहवरहाने व्यहथत श्रीरामाचें हतच्या शोधासाठी भ्रमण चालू आहे. स बेल पवयतावर वानराचं्या 
साहन्नध्यात लक्ष्मणासह त्याचंा वास आहे. स ग्रीव हन मंतादी प्रम ख वानरवीर त्याचं्या सेवते तल्लीन आहेत. 
अशाच एका रात्ी पूवेकडे उगवलेल्या चंद्राकडे बोट दाखवनू रामाने तो कसा कसहासारखा हनभयय आहे ते 
पाहण्यास सवांना साहंगतले. चंद्राला कसहाची उपमा हदल्याम ळे हे रूपक पूणय करणे क्रमप्राप्तच होते. श्रीराम 
म्हणाले— 
 

पूरब हदहस हगहर ग हा हनवासी । परम प्रताप तेि बलरासी ।। 
मत्त नाग तम क ं भ हबदारी । सहस केसरी गगन बन चारी ।। 

 
पूवेच्या हगहरग हरात वास करणारा तेिप्रताबलय ि हा चंद्ररूपी  कसह अंधकाररूपी मदोन्मत्त हत्तीचे 
गंडस्थळ फोडून आकाशात हनभयय हवचरण करीत आहे! 
 

                 ल      । 
                  ग    ।। 

 
आहण द सऱ्याच क्षणी सीताहवरहातय रामाला रात्ीच्या मोहक सौंदयाने भारून टाकले. मौहिकापं्रमाणे 
गगनात हवख रलेल्या तारकासमूहाकडे पाहून हनशास ंदरीच्या शृगंाराची कल्पना रामाला स चावी ही गोष्ट 
त्याचं्या मनात खोलवर दडून बसलेल्या सीतेच्या हवरहव्यथेची अन्य प्रकारे झालेली अहभव्यिीच म्हटली 



 
           

पाहहिे. पण मानवी िीवन िगण्यासाठी अवतरले असले तरी अगदीच सामान्य िनासारखे वागणे रामाला 
शोभणार नाही म्हणून की काय त्यानंी स्त्ी लावण्याच्या वणयनाला तेवढ्यातच हवराम देऊन हवषयाला 
कलाटणी हदल्याचे त लसीदासानंी दाखहवले आहे. 
 

                       । 
                         ।। 

 
राम आपल्या सेवकाशंी आता थोडे मनमोकळे बोलून मनोहवनोद करण्याच्या हवचारात हदसतात. ते 
हवचारतात "गड्ानंो, हा चंद्रावर िो काळा डाग हदसतो आहे ना त्याबद्दल पाहू बरे कोण सवात चागंली 
कल्पना करतो ते!" आहण प्रभनेूच मोकळेपणाचा अवसर हदल्यानंतर कोणी काय म्हणून मागे हटाव?े िो तो 
आपापली चंद्रावरील त्या डागासंबधंीची कल्पना ख ल्या मनाने माडूं लागला. 
 

कह स ग्रीव स नह  रघ राई । सहस मह ुँ प्रगट भहूम कै झाँई ।।  
मारेउ राह  सहसहह कह कोई । उर महुँ परी स्यामता सोई ।। 

 
स ग्रीवाचा दावा असा की हा डाग म्हणिे द सरे हतसरे काही नसून आपल्या पृर्थवीचीच चंद्रावर पडलेली ती 
छाया आहे. कोणी सागं ूलागला की राहूने चंद्राला हदलेल्या  माराचा हा त्याच्या छातीवर उठलेला वळ 
आहे. 
 

कोउ कह िब हबहध रहत म ख कीन्हा । सार भाग सहस कर हर लीन्हा । 
हछद्र सो प्रगट इंद  उर माही । तेहह मग देहखअ नभ परछाही ।। 

 
वानरातही चागंलाच रहसकपणा हदसतो. त्याहशवाय का क णाला अशी रमणीय कल्पना स चेल की 

ब्रह्मदेवाने स्त्ीसौंदयाची पहरसीमा िी रहत हतच्या म खाची हनर्ममती करण्यासाठी हततक्याच मोहकतेने 
हवनटलेल्या चंद्रातील सार भाग काढून घेतल्याम ळे तेथे िे हछद्र पडले आहे त्यातून पार हदसणारी 
आकाशाची ही पडछाया आहे! केवढी सरसस ंदर कल्पना आहे ही! 

 
आहण या कल्पनेच्या चढाओढीत ख द्द रामप्रभ ही भाग घेत आहेत. यात आप्तिनाशी समरस होऊन 

त्याचं्यात आप लकी व हवश्वास ओतण्याचा त्याचंा चत रपणा प्रगट होतो. श्रीरामानंी माडंलेली कल्पना अशी- 
 

       ग ल               । 
अ                         ।। 

 
सम द्रमंथनातून हनघालेले चंद्र व हवष हे दोघे सहोदर आहेत. परस्परावंर त्याचें हवलक्षण पे्रम आहे 

आहण म्हणून चंद्राने पे्रमभराने आपल्या लाडक्या भावाला हृदयाशी कवटाळले आहे. चंद्राच्या डागाबद्दलची 
रामाचंी ही कल्पना. आहण या पाठोपाठ लगेच त्यानंी या चंद्र-हवष-य तीहवषयी िे म्हटले आहे तो प न्हा 
त्याचं्या हवयोगपीहडत हृदयाचा उदे्रक आहे. ते म्हणतात- 
 

                        । 



 
           

                     ।। 
 
हवषाला आपल्या हृदयात चंद्राने स्थान हदले हे त्याच्या बंध भावाला सािेसेच असले तरी चंद्राने केवळ 
एवढेच केले असते तर रामाची काही तक्रार नव्हती. पण श्रीरामाचंा चंद्रावर आरोप आहे तो हा की आपले 
सारे हकरणिाल हवषहदग्ध करून तो भतूलावरील हवरहीिनाचंी आधीच पोळलेली अंतरे िाळून काढीत 
आहे. हवरहवदेनेने पीहडत एकिात साऱ्या नरनारींचा हा िो दारुण द ुःसह छळ त्याने चालहवला आहे 
त्यापासून प्रभ  रामही स टलेले नाहीत या गोष्टीची त्यानंी हदलेली ही कब लीच नाही का? 
 

शवेटी या चंद्रावरील कलंकासंबधंी हन मंताने माडंलेल्या कल्पनेत हवशषे चात यय प्रगट झाले आहे. 
यात एकाच वळेी या रामभिाने एकाहून अहधक हेतू साध्य केले आहेत. सीतामाईच्या स्मरणाने अधूनमधून 
रामचंद्रानंा हवव्हल होताना पाहून हन मंताचंा अस्वस्थपणाही चरम सीमेला पोचत असावा असा तकय  
अस्थानी ठरणार नाही. अशा या केहवलवाण्या क्षणी रामाचें हचत्त सीतेच्या स्मरणावरून अलगद द सरीकडे 
कसे वळवाव ेहा हळ वार हवचार हन मंताच्या मनात आल्याहशवाय कसा राहील? म्हणून— 
 

                                       । 
                                 अ    ।। 

 
रामाला आपल्या भहिबळाने मोहून घेण्यासाठी हन मंताने म्हटले की, "प्रभो, आपण सवांचे ऐकून घेतले. 
आपणही आपला हवचार माडंला. पण मला मात् यातील काहीच पटले नाही. आता आपण माझे मत ऐकून 
घ्या. हा िो चंद्र आहे ना, तो आपला खराख रा भि आहे. आपणाहशवाय अन्य कोणताही हवचार त्याच्या 
मनात नाही. आपली  नयनमनोहर मूर्मत त्याने आपल्या अंतुःकरणात साठवनू ठेवली असून हतचे अहर्मनश 
ध्यान करण्यातच तो मग्न असतो. ही आपली श्यामवणय छहब त्याच्या हृदयात हवरािमान आहे. हतचेच 
प्रहतकबब म्हणिे चंद्रावरील हदसणारा हा डाग आहे." 
 

हन मंताने अत्यंत ब हद्धचात याने चंद्राला रामाचा अनन्य भि ठरवनू मोठ्या ख बीने प्रभलूा ख लहवले. 
आहण चंद्राला आपला भि ठरहवणाऱ्या या परमभि हन मानाहवषयीच्या स्नेहवात्सल्याने गदगद झालेल्या 
रामरायाचे हचत्त हनहश्चतच आपल्यावरील या प्रगाढ पे्रमभिीम ळे प्रफ हल्लत झाले असेल. त लसींचे चात यय हे 
की रामचंद्र चंद्राकडे एक सौंदययतत्त्व म्हणून आकर्मषत होतात काय आहण कामी-हवरही िनाचं्या वदेना 
वाढहवणाऱ्या चंद्राच्या द ष्ट्प्रभावाला स्वतुःच क्षणकाल बळी पडतात काय हे त्यानंी क शलपणे येथे दाखवनू 
हदले आहे. काही मानसममयज्ञाचं्या मते त लसीदासानंी या संदभात एक आगळे चात यय प्रगट केले आहे. 
चंद्रावरील डागासंबधंी ज्याने त्याने आपापल्या भाववृत्तींना अन सरून कल्पना माडंल्याचे ते दशयहवतात. 
रामकृपेने वालीकडून राज्य परत हमळालेल्या स ग्रीवाच्या मनात भमूीहवषयीचा लोभ असल्याचे त्याच्या 
उत्तरातून ध्वहनत झाले आहे. त्याला चंद्रावर भमूीचीच छाया हदसत आहे! राहूने केलेल्या प्रहाराची खूण 
म्हणिे हा डाग असे म्हणणारा हबभीषणच असावा आहण रावणाने केलेल्या लत्ताप्रहाराची त्याची आठवण 
अद्याप तािी असावी हे त्याने माडंलेल्या कल्पनेवरून स्पष्ट होते. चंद्रातील सारभाग काढून रहतम ख 
घडहवल्याची कल्पना ज्याला स चली तो द सरा हतसरा कोणी नसून आपल्या नवपहरणीत वधूला घरी सोडून 
रामाबरोबर आलेला अंगदच असावा. हतच्या आठवणीचेच हे त्याच्या मनातील प्रहतकबब म्हटले पाहहिे. 
रामाने चंद्रहकरणानंा हवषाने माखलेली मानण्यात व त्याम ळे हवरहाल्ग्न प्रदीप्त होतो असे म्हणण्यात त्याचंी 



 
           

मनोव्यथा हदसून आल्याहशवाय राहत नाही. आहण शवेटची हन मानाची कल्पना तो खऱ्या अथाने 
भिरािहकरीट आहे हे हसद्ध करणारीच नाही का? 
 
            
 

त लसीदासाचं्या कमनीय कल्पनेचा हवलास आणखी एकेिागी त्यानंी केलेल्या रथावरील सागं 
रूपकात हदसून येतो. लंकाकाडंामधील रामरावणाच्या य द्धाचा प्रसंग आहे. रावण रथारूढ होऊन 
आत्मसंरक्षणाथय कवचादी धारण करून रणागंणावर आलेला आहे. उलट रामचंद्र मात् खऱ्या अथाने 
पदाती-अनवाणी आहेत. तापसवशेात असल्याने अंगावर प रेशी वसे्त्ही नाहीत. मग कवचादी संरक्षक 
उपचाराचंा तर प्रश्नच उपल्स्थत होत नाही! हबभीषणाला कचता वाटली की एवढ्या बलाढ्य रावणाशी राम 
सामना देणार कसे? आहण आपली ही कचता त्याने रामािवळ व्यि केली असता यल्त्कंहचतही न डगमगता 
राम त्याचे समाधान करू लागले— 
 

                        । 
                         ।। 

 
"हमत्ा हबभीषणा, अरे असू दे रावणाला रथारूढ. आपल्यािवळ तसा रथ नसला म्हणून काय झाले? 
त्याच्या अभावी िय व्हावयाचा टळणार आहे थोडाच! खरे तर असे आहे की ज्याच्या योगाने हविय प्राप्त 
होतो तो रथ काही हनराळाच असतो." आहण मग रामाने त्या रथाचे वणयन केले ते असे: 
 

सौरि धीरि तेहह रथ चाका । सत्यसील दृढ ध्विा पताका । 
बल हववके दम परहहत घोरे । छमा कृपा समता रि  िोरे ।। 

 
हा िो ियशाली रथ आहे ना त्याची चके्र आहेत शौयय आहण धैयय ही. आहण या रथावर फडकणाऱ्या सत्य-
शीलाच्या ध्विापताका त्यात आरूढ असलेल्या यौद्धध्याचा हेतू हनभळे धमयय द्ध लढण्याचा असल्याची साक्ष 
देत आहेत. शहि, हववके, इंहद्रयहनग्रह आहण परोपकार हे चार घोडे या रथाला ि ंपलेले असून ते क्षमा, 
दया आहण समता याचं्या लगामानंी हनयंहत्त आहेत. धमयय द्धासाठी रणागंणात उतरल्यानंतर ते या रथाला 
ओढीत अन्याय अहववकेरूपी शत्ूवर सरळ हल्ला चढहवण्यास प ढे सरसावतील, इतस्ततुः भरकटणार 
नाहीत याची खात्ी बाळगण्यास हरकत नसावी. 
 

ईस भिन  सारथी स िाना । हबरहत चमय संतोष कृपाना ।। 
दान परस  ब हध सहि प्रचंडा । बर हबग्यान कहठन कोदंडा ।। 

 
बरे, अशा या अपूवय-अलौहकक रथाचा सारथीही कोणी असा तसा नाही! प्रत्यक्ष भगवद्भिनाने सारर्थयकमय 
आपणाकडे घेतले आहे आहण अन्याय अनीतीहवरुद्ध प कारलेल्या या संग्रामात वापरावयाची शसे्त्ही तशीच 
हदव्य आहेत. ही झ ंि लढावयाची आहे संतोषसमाधानाचे खडग व वैराग्यहवरिीची ढाल घेवनू. दानाचा 
परश , ब हद्धहववकेाचे अत हलत बल आहण ज्ञान-हवज्ञानाचे प्रचंड कोदंड धारण करून या संघषात 
उतरावयाचे आहे. 
 



 
           

अमल अचल मन त्ोन समाना । सम िम हनयम हसलीम ख नाना ।। 
कवच अभेद हबप्र ग र पूिा । एहह सम हबिय उपाय न दूिा ।। 

 
अपूवय अशा या कोदंडाला सािेसाच त्याचा सािबाि असणेही आवश्यकच आहे. म्हणून बाण ठेवण्यासाठी 
हनमयल, स ल्स्थर मनाचे तूणीर असून त्यात मनुःसयंमन, अकहसा, पाहवत्र्य आहद यम हनयमाचें एकाहून एक 
सरस व अचूक लक्ष्यवधे घेणारे अनेक बाण आहेत. रामाने वर्मणलेले हे लोकहवलक्षण बाण सामान्य झ ंिी 
लढवीत आलेल्या य गाय गातील योध्यानंा अश्र तपूवयच असणार! आहण म्हणूनच म्हणावयाचे की रामाने िे 
वापरले तेच रामबाण! आता हबभीषणाने रामाला कवचहवहीन पाहून वतयहवलेल्या कचताभीतीचे हनवारणही 
रामाने केले ते ग रू-हवप्राचं्या श्रद्धासन्मानाचे अभेद्य कवच आपल्या अंगावर सदोहदत असल्याचे सागंून! 
एवगं णहवहशष्ट अदृष्ट-अश्र त-पूवय अशा या रथावर आरूढ झालेला व अशा अलौहकक शस्त्ास्त्ानंी स सज्ज 
असणारा रामासारखा योद्धा साऱ्या हवपक्षीय अस रानंा प रून उरला नाही आहण हवियश्रीने त्याला वरले 
नाही तरच नवल! रामानंी हबभीषणाला आश्वासनपूवयक धीर देऊन शवेटी साहंगतले की— 
 

          अ          । 
                           ।। 

 
"हमत्ा, अशा धमयमय रथाच्या आश्रयाने िो य द्धके्षत्ात प्रवशे करतो त्याच्या समोर कोणता शत्  
लढण्यासाठी उभा ठाकणार आहे! मग पराियाची शकंाच व्यथय नाही का? आहण लक्षात ठेव की— 
 

    अ                              । 
     अ                             ।। 

 
सख्या हबभीषणा, तू ब हद्धमान आहेस. तू सदैव हे लक्षात असू दे की रावणादी शत् ू हे क ठल्या झाडाचा 
पालापाचोळा! इतके ते नगण्य आहेत. आपला खरा शत् ूआहे हा िन्ममरणानंी भयंकर ठरलेला संसार, हा 
सारा प्रपंच! हा शत् ूअत्यंत प्रबळ व सामान्यानंा द िेय असा आहे. पण आताच मी ज्या रथाचे वणयन केले 
तसा स दृढ व असामान्य रथ ज्याच्या िवळ असेल त्याला या संसार हरपूलाही सहि लोळहवता येईल." 
आहण रामाने आश्वस्त केल्यानंतर स्वाभाहवकच हबभीषणादी स हृल्न्मत्ाचें समाधान होऊन त्याचं्यात प न्हा 
नवीन उमेद-उत्साह व धैयय-हवश्वास संचरले यात आश्चयय कसले? 
 

त लसीदासिींच्या कल्पनाहवलासाचा अल्पसा पहरचय प्रस्त त प्रकरणाच्या आधाराने करून 
देण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे तो केवळ वानगीदाखल. अशी कल्पनावैभवाने खच्चनू भरलेली हकती तरी 
उदाहरणे रामचहरतमानस या गं्रथात दाखहवता येतील. पण ऊस गोड झाला म्हणून म ळापासून का 
खावयाचा असतो! अतृप्तीतच स खही आहे आहण त लसीदासाचं्या रचनाचंा अहधकाहधक आस्वाद घेण्याची 
तळमळ वाचकात उत्पन्न करण्याचे सामर्थययही आहे. म्हणून म्हणतो, वाचक हो, एवढेच प रे! 
 
 

* * 



 
           

मानसातील सूतिसुमने 
 

रामचहरतमानसात रामचहरत्ाचे अन गायन करण्यात रममाण होणाऱ्या भि त लसीदासाबरोबरच 
प्रहतभेचे अमाप देणे लाभलेल्या कहवप्रवर त लसीचेही िागोिाग दशयन घडते. संताचंा प्रम ख हेत  भहि की 
काव्यरचना हा वाद व्यथय आहे. केवळ तत्कालीन प्रथेचा अवलंब केल्याम ळेच ते पद्यात हलहहतात असे 
म्हणून त्यानंा कहवमंडळातून पार बहहष्ट्कृत करण्याचा प्रयत्न िेवढा बाष्ट्कळ तेवढाच त्यानंी आपल्या 
कहवप्रहतभेने िगाला हदपहवण्यासाठीच हा सारा काव्यपसारा माडंला आहे असा आरोपही हनघृयणपणाचाच 
आहे. भिीसाठी अंतुःकरणाचा सादं्रपणा िेवढा आवश्यक तेवढाच काव्यहनर्ममतीला अंतरीचा 
रसल्स्नग्धपणा पोषक ठरतो. म ळात भहिभावाने ओतप्रोत असणाऱ्या अंतरातूनच अत्यंत भावपूणय उदगार 
उचंबळून उठण्याची शक्यता कशी नाकारता येईल? त्यात अशा कहवभिानंा अथवा भिकवींना प्रहतभेचा 
हदव्य स्पशय झालेला असला तर सोन्याहून हपवळे. ‘पहरमळ आहण स स्वाद’-ही दोन्ही एकवटल्याचा हा 
आल्हाददायक अन भव आपल्या अनेक संतकवींच्या रचनातून येतो. गोस्वामी त लसीदासिीत अशाच प्रज्ञा-
प्रहतभेचा मनोज्ञ संगम झालेला आढळून येतो. हनहमत्त रामग णान वादाचे असले तरी त्याचं्या मानसात 
िीवनान भवाची हकतीतरी स स्पष्ट व हृद्य प्रहतकबब ेिागोिाग पडलेली आहेत. मोिक्या शब्दात, नेटक्या 
स्वरूपात एखादी नेमकी गोष्ट सागंणे हे िर स भाहषताचे अथवा सूिीचे प्रम ख लक्षण असेल तर अशा 
सूहिसरोिानंी त्याचें मानस त ड ंब भरले आहे. त्याच्या पहरमलाचा अन भव घेण्यासाठी हनवडक 
सूहिस भाहषते प रेशी आहेत. 

 
बालकाडंातील काही प्रसंगी योहिलेल्या या सूिी आहेत. शकंराशी केलेल्या कपटाचा पश्चात्ताप 

झालेली सती अत्यंत अस्वस्थ व पतीच्या हवयोगाच्या कल्पनेने हवव्हल होऊन म्हणते:– 
 

 ल                                    ल । 
  लग                               ।। 

 
प्रीतीम ळे साध्या पाण्याला देखील द धाचा भाव चढतो. पण कपटरूपी आंबटाच्या कशतोड्ानेही दूध नासून 
पाणी वगेळे पडते हा दैनंहदन िीवनातला अन भव कोणाला नाही? 
 

शकंराशी पावयतीचा हववाह व्हावा म्हणून हहमवतंाचे मन वळहवणारे नारदम हन शकंराच्या उग्रभयंकर 
रूपाम ळे डळमळून िाण्याचे कारण नाही ही गोष्ट त्याच्या मनावर कबबवीत आहेत. थोरामोठ्याचं्या दोषानंा 
कसे नगण्य व द लयक्षणीय मानावयाचे असते हे समिावनू सागंताना त्यानंी हवष्ट्णूची शषेशय्या, सूयय व अल्ग्न 
याचंा सवयभक्षकपणा, स्वच्छ व साडंपाणी यानंा समान रूपाने सामावनू घेण्याची गंगेची सवयसमावशेक वृहत्त 
याचें दाखले देऊन असे म्हटले आहे— 
 

                  ग      । 
                        ।। 

 
मदनदहन करून रतीला अनंगरूपाने तो परत हदल्यावर आता शकंराने पावयतीचा अंगीकार करावा ही 
हवनवणी घेऊन गेलेल्या देवातंफे बोलताना वहडलानंी शासन केले तरी त्याचें वात्सल्य कसे कायम राहते 
याहवषयी एक मार्ममक उहि ब्रह्मदेवाच्या तोंडी घातलेली आहे— 



 
           

                         । 
                       ।। 

 
मार खाऊन झोपी गेलेल्या बाप डवाण्या बालकाच्या अंगावरून कोणता हपता पे्रमभराने हात हफरवीत नाही? 
 

स्मशानवासी शकंरासंबधंी हहमवतंाची राणी मनैा अन कूल नव्हती ही गोष्ट मातृहृदयाला अन सरूनच 
होती. हवरि व ससंारान भवशून्य नारदाने आपल्या कोवळ्या स ंदर कन्येसाठी असला वर स चहवल्याबद्दल 
हतने राग प्रकट केला आहे— 
 

        ल  ल          । 
                         ।। 

 
वधं्येला प्रसववदेना कशा कळाव्यात हे खरेच नाही का? 
 

उमा-शकंराचं्या हववाहोपरातं उमेला हनरोप देताना हतची आई स्त्ीच्या हनत्य पराधीन अवस्थेची 
हतला कल्पना देत आहे. पारतंत्र्यात हतने स खाची खोटी आशा बाळग ूनये असा हनणययात्मक सल्ला आईने 
म लीला हदला आहे— 
 

                   ग      । 
                        ।। 
 

‘हपता रक्षहत कौमारे’ पासून स्त्ीचे आिन्म पारतंत्र्य श्र हतस्मृहत प राणोि मानणाऱ्या संस्काराचेंच हे प्रहतकबब 
म्हणता येईल. 
 

वषे पाहून भ लणे हे मूढपणाचेच लक्षण आहे. मोराचे रूप स ंदर असले तरी त्याचा आवाि ककय श व 
त्याचे भक्ष्य सपय असल्याने त्याच्या आकषयकपणाला या गोष्टी अपकषयकच ठरतात. त लसीदासानंी साधूच्या 
कपटवषेात राहणाऱ्या एका रािाच्या संदभात असे म्हटले आहे. याच प्रसंगात हा कपटम नी व त्याचा 
हवपक्षी एक अन्य रािा याचं्या संभाषणाच्या ओघात मोठ्याचें धाकयाहवषयीचे स्नेह अशा शब्दात वर्मणले 
आहे— 
 

बडे सनेह लघ न्ह पर करही । हगहर हनि हसरहन सदा तृण धरही ।। 
िलहध अगाध मौहल बह फेनू । संतत धरहन धरत हसर रेनू ।। 

 
पवयताने तृणाकं र, सागराने फेस व धहरत्ीने धूहलकण पे्रमपूवयक हशरावर धारण केल्याचे आपण पाहतोच. 
 

हशवधन भंगाच्या प्रसंगीची एक परम स ंदर सूहि पहा. हे धन ष्ट्य मोडण्याचे सामर्थयय कोणातही नाही 
हे पाहून सीता आता क मारीच राहते की काय या कचतेने िनक व त्याच्या राण्या व्याक ळ आहेत. प्रत्यक्ष 
िानकीचीही म द्रा दीनवाणी झालेली आहे. रामाला आता राहवनेा. अहधक अंत पाहण्याची ही वळे नव्हे. 
धन ष्ट्य उचललेच पाहहिे हा हवचार त्याच्या मनात त्याच क्षणी उसळून उठला. कारण— 



 
           

तृहषत बाहर हबन  िो तन  त्यागा । म एं करइ का स धा तडागा ।। 
का बरषा सब कृषी स खाने । समय च कें  प हन का पहछतानें ।। 

 
पाणी पाणी करीत माणूस मरून गेल्यानंतर त्याला अमृतमध र पाण्याचे तळे दाखवनू काय होणार आहे? 
सारे पीकच पाण्याच्या अभावी वाळून कोळ झाल्यावर पावसाच्या सरीवर सरी कोसळल्या तरी काय 
फायदा? 
 

हशवचाप मोडल्याबद्दल रामलक्ष्मणानंा िाब हवचारणाऱ्या परश रामाशी लक्ष्मण अत्यतं उपरोहधक 
शब्दानंी लढत देत आहे. हनरुत्तर होऊ पाहणाऱ्या भगृ म नींनी लक्ष्मणाचे केलेले हे वणयन आहे— 
 

    ल                  । 
                        ।। 

 
लक्ष्मणाचे हे वणयन परश रामाच्या आकाडंताडंवाचेच द्योतक असले तरी त्यातून वरून भलेपणाचा आव 
आणणाऱ्या पण आतून हकडलेल्याचंा सहि बोध होतो. 
 

अयोध्याकाडंातील काही स रम्य स भाहषतविा उिींकडे आता वळू. रामाला राज्याहभषेक 
व्हावयाच्या बातमीने आबालवृद्धानंा हषय झालेला असताना देवानंा मात् यात आपल्या स्वाथाची हाहन हदसून 
आल्याने ते अस्वस्थ झाले आहेत. हे घडून येऊ नये म्हणून काही हवघ्न उपल्स्थत करण्याहवषयी ते 
ब हद्धदात्ी शारदा हहला हवनवीत आहेत. या संबंधातील ही चौपाई आहे— 
 

              अ         । 
                         ।। 

 
चंद्राच्या हहमधवल चादंण्याने सारे चराचर उिळून हनघत असताना चोरानंा मात् चादंणीरात् 

गैरसोयीची वाटण्यासारखाच हा प्रकार आहे. याच संदभात स्वगासारख्या उन्नत लोकात राहून पृर्थवीवरील 
हवषयासंंबधंी अशी अहनष्ट भहूमका घेणारे देवही सामान्य क्ष द्र मानवाप्रमाणेच द सऱ्याचे बरे झालेले पाहू शकत 
नाहीत असा त्याचं्यावर आरोप करण्यात आला आहे— 
 

ऊुँ च हनवास  नीहच करतूती । देहख न सककह पराइ हबभतूी ।। 
 

मंथरा कैकयीला रामराज्याहभषेकाहवरूद्ध हचथावणी देत आहे. रामाचे आपल्यावर व आपले 
त्याच्यावर हवलक्षण पे्रम असल्याचा कैकयीचा दावा आहे. हतची याबद्दल क चेष्टा करून आता पूवीची ल्स्थहत 
पालटली असल्याचे ती कैकयीच्या मनावर कबबव ूपाहत आहे. ती म्हणते— 
 

रहा प्रथम अब ते हदन बीते । समउ हफरें हरप  होकह हपरीते ।। 
भान  कमल क ल पोषहनहारा । हबन  िल िाहर करइ सोइ छारा ।। 

 



 
           

कमळानंा हवकहसत करण्याहवषयी ज्याची ख्याहत तो सूययच वळे आली व काळ पालटला म्हणिे 
सरोवराचे सारे पाणी शोषनू घेऊन कमळाचंी राखरागंोळी केल्याहशवाय राहत नाही. या समपयक दाखल्याने 
रामाचे पे्रम आता त झ्यावर नाही ही गोष्ट मंथरा कैकयीला पटवनू देत आहे. आहण शवेटी हतच्या द ष्ट 
सल्ल्याला बळी पडून पार उलटून गेलेल्या कैकेयीहवषयी ही चौपाई काय म्हणते ते पहा— 
 

         ग            । 
                     ।। 

 
क संगती ही बाधकच ठरावयाची. नीचाचं्या संपकाने ब द्धीचे चात यय व मनाचा तोल लयाला िाणार नाहीत 
असे कसे बरे होईल? 
 

राम वनात िात आहेत हे पाहून व्याक ळ हवव्हळ झालेला लक्ष्मण ‘मलाही बरोबर घ्या’ म्हणून 
परोपरीने रामाला आळवीत आहे. आहण रामचंद्र त्याला आपल्या गैरहिेरीत भरत येईपयंत राज्यसूते् हाती 
घेऊन आपल्या प्रिेच्या कल्याणाची कचता वाहण्याहवषयी समिावीत आहेत. या प्रसंगी रािाच्या 
कतयव्याहवषयीचे एक कठोर पण शाश्वत सत्य रामप्रभनेू वतयहवले आहे ते असे— 
 

                        । 
        अ        अ       ।। 

 
प्रिेला ज्याच्या राज्यात स खाचा लाभ होत नाही त्या रािाला नकाहशवाय द सरी गहत नाही हे हिवात ितन 
कराव े केवळ रामचंद्रानंीच! आहण म्हणूनच म्हणावयाचे की रामराज्याच्या कोणी हकतीही गप्पा वल्गना 
केल्या तरी शवेटी रामाचे राज्य तेच रामराज्य! 
 

आहण आता अरण्यकाडंातील काही सूिींचा आस्वाद घेऊ. सीताहरणाच्या आपल्या क हटल 
कारस्थानात मारीचाला सामील करून घेण्याच्या स्वाथी हेतूने त्याच्याकडे गेलेला रावण नम्रतेचा मोठा 
डौल आणीत आहे. या हठकाणी त लसीदासानंी गाइलेली चौपाई अशी आहे— 
 

नवहन नीच कै अहत द खदाई । हिहम अंक स धन  उरग हबलाई ।। 
भयदायक खल कै हप्रय बानी । हिहम अकाल के क स म भवानी ।। 

 
अकाली फ लणारी फ ले हे एक द हश्चन्हच ठरते. नीच माणसाने गोड भाषण केले तर त्यात त्याचा काही 
अहहतकार कावाच असण्याची आशकंा उत्पन्न व्हावयाची. अंक श, धन ष्ट्य, सपय आहण मािंर हे वाकतात ते 
सावि हटपण्यासाठी, हवनम्र भावाने प्रहणपात करण्यासाठी नव्हेच हे कोणास ठाऊक नाही? 
 

याच प्रकरणी आपल्या उपदेशाने बोध न घेता खवळून उठलेल्या रावणाहवषयी मारीचाच्या मनात 
आलेला हवचार असा— 
 

तब मारीच हृदय अन माना । नवहह हवरोधे नकह कल्याना ।। 
सस्त्ी ममी प्रभ  सठ धनी । बैद बंहद कहव भानस ग नी ।। 



 
           

या चौपाईतील उत्तराधात ज्या नऊ व्यिींचा उल्लेख आहे त्याचं्याशी केलेले वैर म्हणिे प्राणाशी गाठ आहे 
ही गोष्ट कोणत्या स ब द्ध माणसाच्या अन भवाची नाही? शस्त्धारी, आपले वमय िाणणारा, सत्ताधारी, मूखय, 
श्रीमंत, वैद्य, भाट, कहव व स्वयंपाकी याचं्या हाती कोणाचेही अकल्याण करण्याचे सामर्थयय वसत असते. 
म्हणून त्याचं्याशी मतै्ी आहे तो पावतेोच के्षम क शलाची शक्यता आहे. 
 

कानामनाला हरझहवणाऱ्या काही सहि स ंदर स भाहषत क स मानंी दरवळत असल्याम ळेच स ंदर 
काडंाला ते नाव शोभनू हदसते असे म्हटल्यास अहतशयोहि होणार नाही. रावण हबभीषण याचं्या संवादाचा 
हा प्रसंग आहे. रामप्रभशूी हवरोध करण्याचे धोरण सोडून देण्यास रावणाला हवनहवणाऱ्या हबभीषणाचा सारा 
बोध पालर्थया घड्ावर ओतलेल्या पाण्यासारखा वाया िात आहे. तरीही हबभीषण समिावणीच्या स्वरात 
रावणाला सागंत आहेच की- 
 

                         । 
                           ।। 

 
सदब हद्ध हेच वैभव व द ब यहद्ध हीच अनथयपरंपराचंी िननी असे मानणारा सत्त्वशील हबभीषण रावणाच्या 
हनहमत्ताने साऱ्या मानविातीलाच िण ूसन्मागाचे योग्य हनदेशन करीत आहे. 
 

हबभीषण रामचंद्राकंडे आल्यावर रामानंी रीतीप्रमाणे त्याला क शल प्रश्न हवचारले व  रावणादी 
हनशाचराचं्या अहर्मनश सहवासात राहूनदेखील तो न्यायनीहतहनप ण राहहल्याबद्दल त्याची स्त हत केली. या 
वळेी ते म्हणतात:– 
 

    ल                 । 
      ग                ।। 

 
नकय वास प रहवला पण असत्संगहत नको. ‘फारहच बरी हनरयगहत’ हा पंताचंा आयाधय येथे चपखल बसणारा 
म्हणून सहिच आठवतो. 
 

लंकाप रीत प्रवशे करण्यासाठी रामचंद्रानंी हवहधपूवयक सम द्राचे स्तवनवदंन केले पण तो वाट 
देण्याहवषयी बघत नाही असे पाहून— 
 

बोले राम सकोप तब भय हबन  होइ न प्रीहत ।। 
 
पोरे लाडावनू िाऊ नयेत म्हणून त्याचं्यावर न सते पे्रम करून चालत नाही. वचक बसणेही तेवढेच 
आवश्यक आहे. अशा हेतूने रामानंा रागाने बोलणे भाग पडले. येथे त्यानंी लक्ष्मणाला िी नीहत साहंगतली 
आहे ती सवांनाच उपय ि आहे- 
 

सठ सन हबनय क हटल सन प्रीती । सहि कृपन सन स ंदर नीती ।। 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अहत लोभी सन हबरहत बखानी ।। 
क्रोहधहह सम काहमहह हहरकथा । ऊसर बीि बएुँ फल िथा ।। 



 
           

मूखांबरोबर नम्रपणाने वागणे, क हटलाशंी पे्रमाचा व्यवहार करणे, म ळातच कृपण असलेल्याला औदायाचा 
उपदेश देणे, मायामोहात हलप्त असणाऱ्याला ज्ञानाच्या गोष्टी सागंणे, अत्यतं लोभी माणसाला वैराग्य 
हशकहवणे, कोहपष्टाला शातंीचे माहात्म्य वणूयन सागंणे आहण कामाधंाला भगवत्कथाचें हनवदेन करणे या 
साऱ्या गोष्टी म्हणिे बरड िहमनीत पेरणी करण्यासारख्याच व्यथय आहेत. आहण असे म्हणून अल्ग्नबाणाने 
सम द्राचे पाणी  शोषनू घेण्यास रामप्रभ  हसद्ध होताच सम द्र कळवळला व वठणीवर आला. या हनहमत्ताने 
त लसीदासानंी हदलेला व्यावहाहरक दाखला असा- 
 

               फ                    । 
            ग                         ।। 

 
केळीला हकतीही खतपाणी घाला वा हतची य िी-प्रय िीने मशागत करा, हतला कापले तरच ती फळणार! 
नीच हवनयाने वळत नसतात तर िरब बसवनूच त्यानंा नमवाव ेलागते हा सवांचा हनत्याचाच अन भव आहे. 
 

आता लंकाकाडंातील काही हनवडक स भाहषताचंा परामशय घेऊ. वाहलप त् अंगद रावणाच्या 
दरबारात दौत्य करण्यासाठी गेला आहे. त्यावळेच्या चात ययपूणय भाषणात रावणाची हर तऱ्हेने कनदा करून 
तो एके हठकाणी चौदा िीवन्मृताचंी त्याला नाव ेसागंतो व त्याचं्याचपैकी रावणही एक असल्याने अशा 
आधीच मेलेल्याला मारण्यात काय हंशील म्हणून आपण त्याला सोडीत आहोत असे म्हणतो. ज्यानंा 
िीवन्मतृ म्हणता येईल ते आहेत— 
 

कौल कामबस कृहपन हबमूढा । अहत दहरद्र अिसी अहत बूढा ।। 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । हबष्ट्ण  हबम ख श्र हत संत हबरोधी ।। 
तन  पोषक कनदक अघ खानी । िीवत सव सम चौदह प्रानी ।। 

 
या चौदामध्ये कामी, हवमूढ, सतंत क्रोधी, हवष्ट्ण हवम ख व श्र हतसंतहवरोधी इत्यादी हकतीतरी हवशषेणे 
रावणाला लावता येतील. आहण म्हणून तो मेल्याहून मेल्यागतच आहे असे अंगद त्याला स्पष्टपणे त्याच्या 
तोंडावर सागंतो. 
 

रावणाचा म लगा मेघनाद लक्ष्मणाशी झालेल्या त म ल य द्धात मारला िातो. आपल्या लाडक्या 
म लाच्या वधाम ळे शोकमग्न झालेल्या व आक्रोश करीत असलेल्या आपल्या हस्त्याचें सातं्वन करताना रावण 
िगाच्या नश्वर स्वरूपाचे व मृत्यूच्या अटळ स्वाभाहवकपणाचे हववरण करीत आहे. या प्रसंगी त्याच्यासंबधंी 
त लसीदास म्हणतात— 
 

पर उपदेस क सल बह तेरे । िे आचरकह ते नर न घनेरे ।। 
 
रावणाने हस्त्यानंाच तेवढा वदेातं पढवावा. स्वतुः मात् आचार करावा तो पूणयपणे हवपरीत! परोपदेश ेपाहंडत्य 
ही एक सहिस लभ गोष्ट आहे हे खरेच नाही काय? 
 



 
           

आहण शवेटी उत्तरकाडंातील काही सद िींचा पहरचय करून घेऊ. रामचंद्रानंी लक्ष्मणाला संताचंी 
लक्षणे वणूयन सागंण्याच्या हनहमत्ताने एका चौपाईत सूत्रूपाने धमय-अधमाचे अत्यतं ममयग्राही हववचेन केले 
आहे. या संदभातील ही एक उहि— 
 

                       । 
               अ     ।। 

 
सवय मंगलाच्या भावनेने वागणे, द सऱ्याचें होईल तेवढे हहत करणे हाच धमय आहण िगाला उपद्रव देणे हेच 
धमाला प्रहतकूल पापाचरण. संताचं्या हवभतूी िगाच्या कल्याणासाठी अवतरतात, दया हे धमाचे मूळ आहे 
इत्यादी स प्रहसद्ध उिी येथे सहि आठवतात. रंिले गािंलेल्याचं्या सेवतेच देव-धमय पाहणाऱ्या आपल्या 
साऱ्या साध सतंानंी सदा सवयकाळ हाच उपदेश हदलेला आहे. 
 

काकभ ष हंड म नी गरुडाला आपल्या संपूणय पूवाय ष्ट्याची माहहती करून देत आहेत. त्या ओघात 
नीचाचं्या स्वभाविन्य वतयनाचे हे वणयन आहे— 
 

िेहह ते नीच बडाई पावा । सो प्रथमकह हहत ताहह नसावा ।। 
धूम अनल संभव स न  भाई । तेहह ब झाव घन पदवी पाई ।। 
रि मग परी हनरादर रहई । सब कर पद प्रहार हनत सहई ।। 
मरुत उडाव प्रथम तेहह भरई । प हन नृप नयन हकरीटल्न्ह परई ।। 

 
ज्याने आपणास नावारूपास आणले त्याच्याच म ळावर उठण्याची द ष्ट-द ियनानंा खोड असते. उपकाऱ्याशी 
अपकार हाच त्याचंा िन्मिात स्वभाव असतो. अग्नीपासूनच ज्याचा उदभव तो धूरच अग्नीला झाकोळून 
टाकतो. िहमनीवर पडून साऱ्या पादचाऱ्याचें लत्ताप्रहार सतत सोसणाऱ्या क्ष द्र ध ळीचेच पहाना. वारा हतला 
उडवनू ज्या उन्नत वातावरणात नेऊन सोडतो त्यालाच ती ध ळीने माखून टाकते. एवढेच नव्हे तर रािाच्या 
म क टावर व त्याच्या डोळ्यात िाऊन बसण्यात हतला कोणतीच हदक्कत वाटत नाही. ही हनत्याचीच 
उदाहरणे आहेत. ती लक्षात घेऊनच सूज्ञ कधी नीचाचं्या वाटेला िात नाहीत. त्याचंा संपकय  शक्यतो 
टाळतातच. कारण असंगाशी संग म्हणिे प्राणाशी गाठ! खल कपयाचं्या वतयनाबद्दल प ढे आणखी एकदा 
हवस्ताराने बोलताना असे म्हटले आहे की द ष्ट काहीही कारण नसताना वैर साधतात. साप व उंदीर 
याचं्याप्रमाणे ते हवनाकारण लोकाचें अनहहत करतात. व्यवहारातून सहिपणे हनघालेल्या हसद्धातंाचंी 
मोिक्या शब्दात अहभव्यहि झाली की ती उहि हृदयगंम झालीच म्हणून समिाव,े अशा स ंदर उिींत 
य गाचें ज्ञान व अन भव पाहता येतात. 
 

शवेटी आणखी एका चौपाईतील सूहिसौरभाने ध ंद होऊन हे हववचेन संपव.ू काकभ ष ंडीच्या 
उपदेशाने कृतकृत्य झालेल्या भिराि गरुडाने केलेले हे संताचें वणयन आहे– 
 

संत हृदय नवनीत समाना । कहा कहबन्ह पहर कहै न िाना ।। 
हनि पहरताप द्रवइ नवनीता । परद ख द्रवकह संत स प नीता ।। 

 



 
           

संताचं्या मृद मृद ल अंतुःकरणाचे नवनीताशी साम्य आहेही व नाहीही असे संहदग्ध हदसणारे हवधान येथे केले 
आहे. लोण्याप्रमाणे मऊ अंतुःकरण असते हे म्हणणे यासाठी भाग आहे की त्याहून अहधक मऊपणा 
त लनेसाठी शोधावयाचा क ठे? पण नवनीतालाही येथे व्यहतरेकाच्या द्वारे लािहवले आहे ते असे म्हणून की 
लोणी हवतळते ते त्याला स्वतुःला आच सोसवत नाही म्हणून, कढहवले िाते तेव्हा. आहण संत 
हवरघळतात-कळवळतात ते स्वतुःच्या नव्हे तर ‘ब डहत हे िन न देखव ेडोळा। म्हण नी कळवळ येत असे’ या 
कोमल भावनेने! म्हणूनच म्हणावयाचे की चैतन्यमय, संवदेनाशील संत क ठे व अचेतन, िड लोणी क ठे! 
 

त लसीदासिींच्या सूिी-स भाहषताचंी ही हनवडक उदाहरणे आहेत. या सूहिरूपी असंख्य 
कमळानंी बहरलेल्या रामचहरतमानसाचे वणयन रघ नाथपहंडताचं्या ‘त ड ंबले ताम रसानपायें’ याच शब्दात 
यथाथयपणे करता येईल! 
 
 
 
* *  
  



 
           

रामचतरतमानसातील ऋतुवर्णन 
 

रामचहरतमानस या गं्रथात अध्यात्माचा हेत  प्रधान असून काव्य हा त्याचा हततकाच आकषयक 
असला तरी गौण हवशषेच म्हटला पाहहिे. गोस्वामी त लसीदास हे अंतरंग प्रकृतीने संत तर प्रहतभाबलाने 
कवी आहेत. ‘वाचे बरव ेकहवत्व’, म्हणून "रामस कीरहत भहनहत भदेसा । असमिंस अस मोहह अंदेसा ।।" 
असे म्हणत संकोचहवनयाने त्यानंी रामकथेचे त्यानंा शक्य तेवढ्या मंि ळ भाषेत हनबधंन केल्याचे "स्वातंुः 
स खाय त लसी रघ नाथ गाथा । भाषाहनबधंमहतमंि लमातनोहत ।।" या श्लोकात म्हटले आहे. भिीचा हेत  
म ख्य खरा. पण ती भहि प्रगट झाली आहे ती अशा शब्दात व अशा पद्धतीने की अनेक हठकाणी त्याचं्यातील 
कवीचे हवलोभनीय दशयन, त्याचंा तसा उदे्दश असो वा नसो, सहिपणे घडून िाते. ‘न हह कस्तूहरकाऽमोदुः 
शपथेन हवभाव्यते.’ म ळातलाच सौरभ दडवनू ठेवता येत नाही तशीच त्याची िाहहरातही करावी लागत 
नाही. महाकाव्याच्या नानाहवध हवषयानंा ख लहवण्यासाठी अवश्यमेव असणारी ऋत वणयनाचंी मोहक मौि 
रामचहरतमानसातहह आहे. हकल्ष्ट्कंधाकाडंात रामलक्ष्मणाचंा वास प्रवषयण पवयतावर असतानाचा प्रसंग आहे. 
त्याचं्यातील संभाषणाच्या हनहमत्ताने वषा व शरद या दोन ऋतंूचे त लसीदासिींनी मोठे मनोहारी हचत्ण 
केले आहे. 
 
              
 

       ल            । 
ग    ल ग            ।। 
ल              ग                  । 
ग                          ग            ।। 

 
‘वषाऋत  येत आहे’ अशी पूवयसूचना देणारे मेघ आकाशाला वढूेन घेत आहेत. या घनदाट मेघाचंा गडगडाट 
ग्रीष्ट्माने पोळून हनघालेल्या प्राहणमात्ाला परम आल्हाददायक न वाटला तरच नवल! आहण मोराचंा आनंद 
तर काही हवचारावयासच नको. ते हषयभराने नतयनात दंग होऊन िातात. येथे मेघानंा हवष्ट्ण भि व मोरानंा 
हवरि संसारी कल्पून त लसीदासानंी बहार उडवनू हदली आहे. भागवत भेटला की िलकमला प्रमाणे 
संसारात अहलप्तपणे राहणाऱ्या हवरिवृत्तीच्या माणसानंी आनंदाने नाचाव ेतसे येथे झाले आहे. 
 

घन घमंड नभ गरित घोरा । हप्रया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दाहमहन दमक रह न घन माहीं । खल कै प्रीहत िथा ंहथर नाही ॥ 

 
मात् वषाकालात पहत अथवा पत्नी यानंा परस्पराचंा हवरह अहधकच तीव्रतेने िाणवावा हा पूवापार अन भव 
कवींनी व्यि केलेला आहे. प्रत्यक्ष प्रभ  रामचदं्राचंीही या मानवी अन भतूीतून स टका नाही. मेघाचंी गियना व 
हविाचंा कडकडाट एरवी हकतीही स खावह वाटला तरी सीतेच्या हवरहाम ळे तो भीहतदायक वाटत 
असल्याचे रामाने म्हटले आहे. वीि मेघात क्षणात चमकते तर द सऱ्याच क्षणी नाहहशी होते. हतचे हे अल्स्थर 
नतयन एखाद्या खलकपटी व्यिीच्या पे्रमासारखेच अहवश्वसनीय आहे. हतच्या हनष्ठेवर मेघानंी कसे हवसंबनू 
राहाव?े  
 



 
           

या प ढील चौपाईत िलभाराने पृर्थवीवर लवलेल्या मेघानंा हवदे्यम ळे अहधकच हवनम्र होणाऱ्या खऱ्या 
हवद्वानाची उपमा हदली आहे. आहण पवयतरािीवर कोसळणाऱ्या िलधाराबंद्दल अशी कल्पना केली आहे की 
संतानंी हवषाद न मानता द ष्टद ियनाचें वाग्बाण सोसाव े तद्वत हे पवयत पावसाच्या सरी सोसताहेत. आहण 
याच्या प ढील चौपाईत अध्या हळक ं डाने हपवळ्या होणाऱ्या ककवा थोडके वैभव प्राप्त झाल्यानेही उन्मत्त 
होणाऱ्या क्ष द्रिनाप्रमाणे लहानसान नद्या पावसाने त ड ंब भरून तट तोडून वाहू लागतात असे म्हटले आहे. 
पावसाचे म ळात हनमयल िल िहमनीच्या सपंकाने गढूळ झाल्याचे पाहून कवीने त्याची त लना श द्ध िीवाला 
वषे्टून घेणाऱ्या मायेशी केली आहे. आहण प ढील वणयनही बहारीचे आहे : 
 

हसहमहट हसहमहट िल भरकह तलावा । हिहम सदग न सज्जन पकह आवा ॥ 
सहरता िल िलहनहध मह ं िाई । होइ अचल हिहम हिव हहर पाई ॥ 

 
वरील चौपायात पावसाचे हठकहठकाणी साचलेले पाणी तळ्यात सामावत गेल्याचे पाहून सज्जनात 

क्रमाक्रमाने सद ग णाचंा हवकास होत गेल्याचे व नद्याचें पाणी सम द्रात हमसळून गेल्याचे पाहून िगदीश्वरापाव े
तो पोचून तेथेच ल्स्थरपणे हवसावणाऱ्या िीवाची आठवण कवीला झाली आहे. 
 

                  ल                    । 
                  ग              ॥ 

 
हहरत तृणाने संपूणयपणे परृ्थवी आच्छादून गेल्याम ळे वाटा समिेनाशा व्हाव्यात हे स्वाभाहवकच आहे. 

पाखंडी मताचं्या प्रसाराम ळे सद गं्रथ नष्ट व्हावते ही कल्पना अहतशय समपयक आहे. 
 
चौफेर डऱ्यावं डऱ्यावं असा बेडकाचंा कोलाहल ऐकून वेदपठनरत बटंूची आहण वृक्षवल्लींना 

फ टणाऱ्या नव्या पालवीला पाहून साधकाच्या मनाला हववके प्राप्त झाल्याची स ंदर कल्पना कवीला स चली 
आहे. या उलट अकय  आहण िवास याचंी पाने पावसाने झडून गेल्याचे पाहून चागंल्या राज्यात द ष्टाचें 
उपद्रवकारक उद्योग बंद व्हावते तसे झाल्याचे कवीने म्हटले आहे. ध ळीचे कोठे नावही राहहलेले नाही ही 
गोष्ट क्रोधाम ळे धमयज्ञान नष्ट झाल्याची व हहरव्यागार हपकानंी भहूम डंवरलेली पाहून परोपकाराथय िीवन 
वचेणाऱ्या औदाययशील धहनकाची कवीला आठवण झाली आहे. दाहभकाचं्या मेळाव्याप्रमाणे रात्ीच्या हनहबड 
अंधकारात कािव्याचें थव ेिागोिागी चमचम करीत आहेत. आहण या प ढे महावृष्टीचे वणयन व हतिवरील 
उपमा अत्यंत हृदयंगम आहे – 
 

महावृहष्ट चहल फूहट हकआरीं । हिहम स तंत् भएं हबगरकह नारी ॥ 
कृषी हनरावकह चत र हकसाना । हिहम ब ध तिकह मोह मद माना ॥ 

 
संतत वृष्टीम ळे शतेाचं्या पाळी फोडून पाण्याचे पाट वाहू लागतात हे दृश्य नेहमीचेच आहे. पण कवीचा कपड 
तत्कालीन पहरल्स्थहत व पूवावार मन स्मृहतप्रणीत संस्कारानंी पोसलेला असल्याम ळे त्याने स्वातंत्र्य लाभले 
की हस्त्या स्वैराचारी व्हावयाच्याच असे गृहीत धरून पाण्याला सैरावैरा धाव ूदेणाऱ्या शतेाच्या पाळींना हीच 
उपमा हदली आहे. 
 



 
           

कहलय गाचा प्राद भाव होताच धमय ल प्त व्हावा तसे पावसाळ्यात चक्रवाक पक्षी हदसेनासे झाले 
आहेत. आहण बरड िहमनीवर पाऊस पडला तरी त्यावर नावाला देखील तृणाकं र उगवत नाहीत हे पाहून 
कवी म्हणतो की हहरभिाचं्या हृदयात िशी हवषयाचंी वासना मूळ धरू शकत नाही तसाच प्रकार येथे झाला 
आहे. 

 
वषाऋतूत असखं्य प्रकारचे िीविंतू उत्पन्न होऊन पृर्थवीवर अल्पकाळ वावरू लागतात. स राज्य 

आले की प्रिेची अहनयोहित वाढ व्हावी ना, तसे! आहण पावसाम ळे आपला प ढचा प्रवास थाबंवनू 
पाथंस्थानंी हठकहठकाणी म क्काम केलेला पाहून ज्ञान प्राप्त झाल्यावर इंहद्रयाचंी हवषयाच्या हदशनेे होणारी 
वाटचाल बंद झाल्याची कवीने कल्पना केली आहे. 
 

        ल                       ल    । 
                    ल            ॥ 

 
प्रचंड वगेाने वाहणाऱ्या वाऱ्यानंी मेघ इतस्ततुः सैरभरै होऊन नाहीसे झालेले पाहून क प त् िन्मला की 
साऱ्या क लधमांचा उच्छेद होतोच असे कवीने म्हटले आहे. 
 

पावसाळ्यात हदवसा मधूनच अंधारून येताना तर मधूनच सूययदशयन होताना आपण पाहतोच. कवीने 
याला अन क्रमे क संगतीने नष्ट होणाऱ्या व सत्संगतीने उिळून उठणाऱ्या ज्ञानाची उपमा हदली आहे ती 
अत्यंत अथयपूणय आहे. 
 
             
 

आता हे शरद ऋतूचे वणयन पहा. वषा संपून शरदाचे आगमन झाले आहे. 
 

फूले कास सकल महह छाई । िन  बरषाँ कृत प्रगट ब ढाई ॥ 
 
साऱ्या धरेवर फोफावलेला पाढं रका कास-दभय-म्हाताऱ्या झालेल्या वषाऋतूच्या हपकलेल्या केसाचंी 
आठवण करून देत आहे. ‘कृतातंकटकामल-ध्वि िरा’ वषलेा हदसू लागली आहे! 
 

     अग         ल      । 
     ल                ॥ 

 
वषचे्या अवसानानंतर अगस्तीचा तारा उदय पावला आहे. त्याने िागोिाग साचलेले पावसाळी पाणी शोषनू 
घेतले आहे; संतोषाने लोभाला शोषनू घ्याव े तसे. आहण नद्या व तळी स्वच्छ हनमयल िलाने अशी त ड ंब 
आहेत िशी मद-मोह पूणयपणे हनपटून हनघालेली साध सतंाचंी हनष्ट्कलंक हृदये! 
 

रस रस सूख सहरत सर पानी । ममता त्याग करकह हिहम ज्ञानी ॥ 
 



 
           

सहरता आहण सरोवरे हलके हलके श ष्ट्क होण्याच्या मागाला लागलेली पाहून हळ हळू मायाममतेचा त्याग 
करून ल्स्थतप्रज्ञतेच्या हदशनेे प्रगहत करीत िाणाऱ्या ज्ञानहववकेशील प रुषाची कवीला उपमा स चली आहे. 
योग्य वळे येताच प ण्ये फळाला यावीत तसे शरदागमाबरोबर खंिन पक्षीही हदसू लागले आहेत. 
 

आता हचखल तर नाहीच पण अिून धूळही नाही. एखाद्या नीहतमान रािाच्या कायासारखी 
िहमनीची हनमयल अवस्था आहे. आहण धनाच्या अभावी अज्ञानी प्रापंहचकाने झ राव ेतशी िळावाचनू व्याक ळ 
झालेल्या माशाचंी तडफड चालू आहे. 
 

            ल     अ     । 
                       ॥ 

 
एखाद्या भगवद भिाने साऱ्या आशाचंा पहरत्याग करून हनलेप व्हाव,े अवधूत बनाव,े तसे मेघापंासून पूणयतुः 
म ि झालेले हनरभ्र आकाश हदसत आहे. आहण शरदातील क्वहचत् प्रसंगी होणारी त रळक वृहष्ट एखाद्यालाच 
प्राप्त होणाऱ्या भिीसारखी वाटत आहे. वषाकाळ सपंला व शरदाचे आगमन झाले हे पाहून रािे, 
तडीतापसी, व्यापार उदीम करणारे आहण हभक्षादेंहह करणारे आपापल्या व्यवसायाच्या हनहमत्ताने आपले 
शहर सोडून हषयभराने बाहेर पडू लागले आहेत याची त लसीदासानंी त लना केली आहे हहरभिीचा लाभ 
घडताच अन्य श्रमाचंा त्याग करणाऱ्या चारी आश्रमातंील लोकाशंी. ते म्हणतात– 
 

चले हरहष तहि नगर नृप तापस बहनक हभखाहर । 
हिहम हहरभगहत पाइ श्रम तिकह आश्रमी चाहर ॥ 

 
या प ढील चौपायातील एकाहून एक सरस कल्पना अशा आहेत. अथागं पाण्यात आहेत त्या 

मासळ्याचें स ख काय वणाव!े िणू श्रीहरीच्या चरणाशी आल्याम ळे सवय भवबाधापंासून म ि झालेले भिच! 
आहण हनग यण ब्रह्माने सग ण रूप धारण करून स शोहभत व्हाव ेतसे कमळे प्रफ हल्लत झाल्याम ळे सरोवर शोभून 
हदसत आहेत! मध कराचें मंि मध र ग ंिारव, आहण नाना प्रकारच्या पक्ष्याचें श्र हतमनोहर कूिन यानंी 
वातावरण म खहरत झाले आहे. रात्ीच्या आगमनाने खचनू गेलेल्या चक्रवाक पक्ष्याचंी ल्स्थती द सऱ्याचे वैभव 
पाहून मत्सराने काळवडूंन िाणाऱ्या माणसासारखी आहे! 
 

              अ       । 
         ल              ॥ 

 
तृषेने व्याक ळलेला चातक ‘हपहू हपहू’ असा आतय टाहो फोडत आहे. भगवान शकंराचे द्रोही स खाच्या अभावी 
असाच अशातं आक्रोश करीत असतात! शरदकालीन हदवसाच्या ऊष्ट्म्याचे हनवारण करण्यास रात्ी चदं्र 
तत्परच असतो. संताचें दशयन घडल्यावर पापे झडून गेल्यावाचून कशी राहतील? 
 

                      । 
                          ॥ 

 



 
           

भगवतंाचे दशयन झाले म्हणिे भिाने िसे अहनहमष नेत्ानंी त्याच्याकडे पाहत राहाव ेतसे चकोराचें समूह 
चंद्राकडे अधाशीपणाने टक लावनू बसले आहेत, थंडीच्या भीतीने डासमच्छरांचे थव ेपार कोठे नाहीसे झाले 
आहेत. यावर ब्राम्हणद्रोहाचा पहरणाम क ळाचा नाश होण्यातच घडून यावयाचा ही त लसीदासानंा स चलेली 
कल्पना ज्या हवहशष्ट काळाचे ते प्रहतहनहध आहेत त्या काळाच्या संदभात समिून घेता आली तर बरे. अन्यथा 
आिच्या बदललेल्या मानवी मूल्याचं्या संदभात हतचे औहचत्य हटकणे सवयथा अशक्य आहे. 
 

आहण शवेटी ही कल्पना 
 

भहूम िीव संक ल रहे गए सरद हरत  पाइ । 
सदग र हमलें  िाकह हिहम ससंय भ्रम सम दाइ ॥ 

 
वषा ऋतूत पृर्थवीवर उभ्दवलेले नाना प्रकाचे िीविंतू शरदऋतू येताच आपोआप नष्ट होऊन गेले आहेत. 
सदग रूच्या अन ग्रहाम ळे संशयहनवहृत्त व्हावी व भ्रमिालाचंा हनरास व्हावा हे स्वाभाहवकच नाही काय?  
 

रामग णान वादाच्या उदात्त हेतूने बहरून उठलेल्या त लसीदासाचं्या मानसाला प्राम ख्याने 
परतत्त्वाचा स्पशय झालेला आहे. काव्य हा घटक खरे तर द य्यमच आहे. पण असे असले तरी अधून मधून 
अध्यात्माच्या िोडीनेच गोस्वामीिींनी लाभलेल्या कहवप्रहतभेचे हवलोल लास्य प्रगट झाल्याहशवाय राहत 
नाही. ऋत वणयनाच्या या दोनच ठळक उदाहरणावरून हेच हसद्ध होत नाही का? 
 
 

* * 
  



 
           

सतं तुलसीदासाचंी भावभति 
 

रामचहरतमानस हा गं्रथ त लसींच्या भहिभावाचा सहिस ंदर उदे्रक आहे. या रामग णगायनाची 
फलश्र हत उत्तरकाडंाच्या शवेटी गं्रथसमारोपाच्या हनहमत्ताने त्यानंी “श्रीमद्रामचहरत्मानसहमदं 
भक्त्यावगाहंहत ये । ते संसार पतंगघोर-हकरणैदयह्यहंत नो मानवाुः” अशी साहंगतली आहे. “त लसी मगन भये 
रामग न गाके” अशी एका कवीने त्याचं्या श्रेष्ठ रामभिीची ग्वाही हदलेली आहे. भहिभावाने रामचहरतरूपी 
मानससरोवरात अवगाहन करणाऱ्याचंी अंगे या संसारसूयाच्या प्रखर हकरणानंी पोळून हनघत नाहीत असे 
आश्वासन भाहवकानंा देणाऱ्या त लसीदासानंी प्रस्त त गं्रथात यथास्थान भावभहि व आध्यात्म-वैराग्य यानंी 
ओथंबलेले हवचार प्रगट करावते हे स्वाभाहवकच आहे. मानसाच्या प्रत्येक काडंाचा आरंभ श द्ध संस्कृत 
भाषेत रचलेल्या स्त हतपर श्लोकानंी होतो. कधी एकया कारुण्यामृतसागर श्रीरामाबरोबरच क ं देदीवरस ंदर 
रामलक्ष्मण, सीतालक्ष्मणसयं त पहथक अहभराम रामचंद्र, शादूयलचमांबर हगहरिावर रामहप्रय शकंर, 
अत हलतबलधाम रघ पहतहप्रयभि वातिात हन मान याचंी स्त हतस्तोत्ें भहिभावाने गाऊन कवीने आपल्या 
रामकथेचा हवस्तार केला आहे. या साऱ्या स्तोत्ातून भावभहि अक्षरशुः हनथळते आहे. गं्रथावसान प्रसंगी 
प न्हा एकदा श्रीरामाचें अनाहदत्व, इतर देवाहूंन त्याचंी श्रेष्ठता, त्याचं्या कथेचे अपूवयत्व व त्याचं्या 
नामसकंीतयनाची अलौहकक फलश्र हत इत्यादींचे श्रद्धापूवयक वणयन कवीने केले आहे. ही रामकथा शकंराने 
पावयतीला, अगस्तीने शकंराला, काकभ ष ंडीने गरूडाला, वाल्मीकींनी सामान्य िनानंा आहण शवेटी 
त लसीदासानंी आपणाला अशा हवहवध स्तरावंरून साहंगतली िात असताना प्रभ  रामचंद्राहवषयीच्या उत्कट 
भहिभावाचे स्त्ोत त्या त्या वक्त्याच्या वाणीतून प्रवाहहत झाले आहेत ते हनराळे. आहण ख द्द कथेच्या गाभ्यात 
रामावताराच्या पूवयपीहठकेचे हववचेन करताना कथेचे अहवभाज्य घटकच असे िे ब्रम्हा व महेश त्याचं्या 
म खानेही ‘अशषेकारणपरं रामाख्यं ईश ंहहरम्’ ची स्त हत गाइली गेली आहे. कथान गायन करणाऱ्या देव, 
ऋहष आहण कवींनी रामग णगान कराव ेहे तर कथौघात स्वाभाहवकही होते व आवश्यकही. या खेरीि भरत, 
ग ह, हन मतं आदींनी आहण संहध साधेल तेथे ख द्द कहव त लसीने केलेली रामस्त तीही िागोिाग आढळते. 
ही सारी स्थळे भहिरसहसि आहेत. 
 

भिीच्या परम हेतूने हनमाण झालेल्या या गं्रथाचे वैहशष्ट्य असे की प्रत्यक्ष कथानायक 
रामानंीदेखील भहिमाहात्म्य लक्ष्मणाला समिावनू साहंगतले आहे. गं्रथात अन्यत् हठकहठकाणी प्रवाहहत 
झालेल्या भहिवाहहन्याचें सारे हनमयल िल ज्याच्यात सामावले आहे असा भहिसागरच श्रीरामानंी केलेल्या 
भहिगौरवाच्या रूपाने हनमाण झाला आहे. सागरात स्नान केले म्हणिे समस्त तीथांच्या स्नानाचे प ण्यफल 
अलगद हाती येते. त लसीप्रणीत भिीचे स्वरूप समिावनू घेण्यासाठी अरण्यकाडंात रामचदं्रानंी 
लक्ष्मणाला िे नवहवधा भिीचे महत्त्व सहवस्तर समिावनू साहंगतले आहे तेवढे िरी पाहहले तरी प रेसे 
आहे. 

 
लक्ष्मणाने रामाला हवनंती केली की ‘मला ज्ञान, वैराग्य, माया आहण भहि ही काय आहेत ते 

समिावनू सागंा’ आहण ‘मी या साऱ्या गोष्टी त ला सूत्रूपाने थोडक्यात समिावनू सागंतो’ असे प्रभनेू 
आश्वासन हदले. ज्ञान, वैराग्य आहण माया याचें हववचेन सकें्षपात करून झाल्यावर रामाने भिीवर 
हवस्तारपूवयक प्रवचन केले आहे ते असे:– 

 
“लक्ष्मणा, ज्ञान हवज्ञान याचें आपापल्या हठकाणी स्वतंत्पणे महत्त्व आहे. पण ज्याते बेहग द्रवउुँ म  

भाई । सो मम भगहत भगत स खदाई’ मला द्रहवत करते ती भहि व भिालाही परम स खाची प्राहप्त होते ती 



 
           

भिीम ळेच. या भिीला ज्ञानहवज्ञानाचं्या आधाराची गरि नसते. ‘भगहत तात अन पम स ख मूला । हमलह िो 
संत होइ अन कूला’ ही भिीच सवय स खाचें मूळ आहे. ही परमस खदाहयनी वस्त  बािारात हमळत नाही. ती 
प्राप्त होण्यासाठी परमावश्यक गोष्ट म्हणिे साध संगहत”. आहण अशा या ‘स खमलूा’ भिीच्या साधनाचंा 
रामचंद्रानंी हवस्ताराने ऊहापोह केला तो साराशं रूपाने असा आहे. 

 
भिी हे ईश्वरप्राप्तीचे सवयिनस लभ साधन असून त्यासाठी पहहली अट हवप्रचरणरहत व 

वणाश्रमधान सार आपापली कतयव्ये करण्याची दक्षता ही आहे. याचा पहरणाम हवनासायास वैराग्य उत्पन्न 
होण्यात होईल. आहण हे वैराग्य प्राप्त झाले तर लक्ष्मणा, भिीचे स्थूलमानाने िे नऊ प्रकार आहेत ते सारे 
मनात उहदत होऊन मिहवषयी खरेख रे पे्रम वाटू लागेल. आता ही भहि कशी असावी? 
 

संत चरण पंकि अहत पे्रमा । मनक्रम बचन भिन दृढ नेमा ॥ 
ग रु हपत  मात  बंध  पहत देवा । सब मोहह कहुँ िानै दृढ सेवा ॥ 

 
संतचरणी लीन व्हाव,े मनवचनकमाने भिनकीतयनाची कास धरावी आहण माझी सेवा त्वमेव माता हपता 
त्वमेव’ अशा अनन्य भावाने करावी. माझे नामगायन करीत असता ज्याचे देहभान हरपते, कंठ दाटून येतो 
आहण कामक्रोधाहद षहिपूंना िो पार हपटाळून लावतो त्याच्या मी सदैव म ठीत असतो. 
 

                ग                    । 
              ल                     ॥ 

 
ज्याच्या ध्यानीमनी मी असतो, मनाने, वाणीने व प्रत्यक्ष कायाने ज्याचंी माझ्या भिीहशवाय अन्य हवषयात 
रुहच हदसत नाही आहण िे फलाशारहहत माझे नामसंकीतयन करतात त्याचं्या अतंरात मी सदोहदत वास 
करीत असतो. 
 

वर भिीचे िे स्वरूप श्रीरामानंी लक्ष्मणाला हववरून साहंगतले आहे ते भागवतात उद्धवाला 
श्रीकृष्ट्णानंी समिावनू हदलेले अथवा गीतेत श्रीकृष्ट्णानंी अि यनाला उकलून दाखहवलेले िे भिीचे स्वरूप 
आहे त्यापेक्षा हनराळे नाही. आपण वैक ं ठात वास करतो हा उगाच आपणावर ठपका आहे. खरे म्हणिे 
भगवतंानंी आपला िो पत्ता नारदाला आश्वासनपूवयक हदला आहे तो मद भिाुः यत् गायहंत असा आहे. 
भहिभाव हा ईश्वरासारखाच अनाहद–अनंत, शाश्वत–अहवकृत असल्याने त्याच्या मूळ स्वरुपात बदल 
होण्याची शक्यता नाही. भि त लसीदासाचंा कपड याच प रातन संस्कार–हवचारावंर पोसलेला असल्याने 
त्याचं्या या रचनेत व्यि झालेल्या भिीच्या स्वरूपात हनराळेपणा असणे अपेहक्षतही नाही ‘श्रवणं कीतयनं 
हवष्ट्णोरचयन पादसेवनं । अचयनं वदंनं दास्यं सख्यमात्महनवदेनम्’ हे भिीचे िे नऊ प्रकार पूवापार चर्मचले 
गेले आहेत तेच त लसीदासानंाही अहभपे्रत आहेत. म ख्य म द्दा हा की त लसीदास हे स्वतुः परम भि 
असल्याने िेवढे अहधक भहिमाहात्म्य वणूयन सागंण्याचे अवसर सापडतील तेवढ्याचंा सढळ हाताने व म ि 
कंठाने उपयोग करून घेण्याची त्याचंी वृहत्त आहे. आहण येथे लक्ष्मणाला हनहमत्त करून रामचंद्रानंा भिीची 
महहत गायला लावनू ते स्वतुःच प लहकत–प्रफ हल्लत झाले असल्याचे हदसते.– 
 

भगहत िोग स हन अहत स ख पावा । लहछमन प्रभ  चरनल्न्ह हसरु नावा ॥ 
 



 
           

हे वणयन लक्ष्मणाचे आहे खरे. पण हेच त लसीभिावर िर अलगद उचलून ठेवले तर हदसेल की ते हकती 
चपखलपणे या भिीहशरोमणीवर बसते ते. मात् एका गोष्टीचे स्पष्टीकरण म ख्यतुः वरील भहिहवषयक 
व्याखानाच्या संदभात व सामान्यपणे अन्यत् काही प्रसंगी आलेल्या भहिहववचेनाच्या संबधात करणे 
आवश्यक आहे. त लसीदासाचं्या ब्राम्हणा हवषयीच्या आत्यंहतक पक्षपाती भासू शकेल अशा धोरणाचा आढळ 
या ग्रथात िागोिागी होतो. वणाश्रमधमयप्रणीत कमांवर त्यानंी अनेकदा भर हदला आहे. त्या काळी 
ब्राम्हणक ळात िन्मलेल्या, तत्कालीन रूढ प्रामाहणक समि तीप्रमाणे धमाचरण करणाऱ्या एका कवीने 
केलेले हे प्रवचन आहे ही प्राथहमकपणे महत्त्वाची गोष्ट. हशवाय भागवतादी ज्या मूळ प्राचीन गं्रथातून या 
कथेची सारी प्राकृत सहृष्ट उभारली गेली आहे त्याचेंही स्वरूप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या दोन 
कसोयाचं्या संदभात तटस्थपणे रामचहरतमानसाचे अवगाहन करणे समिंसपणाचे ठरेल. 
 

अरण्यकाडंात भगवान शकंर उमेला रामाचे माहात्म्य वणूयन सागंताना म्हणतात– 
 

उभा कहउुँ म  अन भव अपना । सत हहर भिन  िगत सब सपना ॥ 
 
उमे, हहरभिनाहशवाय सारे व्यथय आहे. एका भिनाप ढे सारे िग स्वप्नवत् आहे असे मी स्वान भवावरून 
सागंू शकतो. याप ढे कथेचे सूत् चालवीत त्यानंी राम-लक्ष्मण पपंासरोवरावर गेल्याचे साहंगतले आहे. तेथे 
नारदम हन त्यानंा भेटण्यास आले आहेत. रामाचें पदवदंन करून नारदाने त्याचेंकडून एक वर माहगतला 
आहे. आहण रामाने तो देण्याचे मान्य करताच नारद काय मागतात ते पहा– 
 

िद्यहप प्रभ के नाम अनेका । श्र हत कह अहधक एक ते एका । 
राम सकल नामन्ह ते अहधका । होउ नाथ अघ खग गन बहधका ॥ 

 
दोहा– 
 

           ग                      । 
अ         ग     ल        ग          ॥ 

 
प्रभो, वदेप राणानंी देवाची एकाहून एक सरस नाव ेसाहंगतली असली तरी रामाच्या नावाला तोड नाही. 
पापरूपी पक्ष्यानंा व्याधाप्रमाणे हे नाम हवनाशक ठरणारे आहे. हशवाय रामराया, त मची भहि ही पौर्मणमेची 
रात् असून त मचे नाव हा साक्षात् रिनीनाथ चदं्रमाच आहे. इतर नाव े ही केवळ ल कल कणाऱ्या 
तारागंणापं्रमाणे आहेत. पण भगवन् त मची ही भहिरूपी पौर्मणमा आम्हा भिाचें हृदयाकाश उिळीत राहो 
एवढी एकच माझी मागणी आहे. आहण श्रीरामाने ‘एवमस्त ’ म्हणून हा वर तर नारदाला हदलाच पण 
त्याबरोबरच हेही समिावनू साहंगतले की ‘आईने म लाची करावी तशी मी आपल्या भिाचंी काळिीपूवयक 
राखण करीत असतो. कारण ज्ञानी हे माझ्या दृष्टीने वयात आलेल्या प त्ासारखे असून भि मात् हशशूप्रमाणे 
आहेत असे मी मानतो– 
 

                      । 
  ल             अ     ॥ 

 



 
           

आहण ही गोष्ट िाणतात म्हणनूच– 
 

अ                         । 
             ग            ॥ 

 
पंहडत ज्ञानाची घमेंड न हमरवता हवनम्रपणे माझी भहि करतात ती हे िाणूनच. 
 

म ळातच ज्या भहिभावनेची त लसीदासिींना अवीट गोडी हतचे श्रेष्ठत्व पटवनू देण्याची एकही संहध 
या गं्रथात त्यानंी सोडलेली नाही. लंकाकाडंात ब्रह्मदेवाने रामप्रशल्स्त केली असून ती प्रायशुः ज्या भाषेत 
आहे हतला हवश द्ध संस्कृत तर म्हणता येणार नाहीच पण ती सामान्य कहदीही नाही. पहा: 
 

िन रंिन भिंन सोक भयं । गत क्रोध सदा प्रभ  बोधमयं । 
हबन  कारन दीन दयाल कहतं । छहब धाम नमाहम रमा सहहतं ॥ 

 
आहण 
 

अ    अ      ग    ग  । 
                   ग  ॥ 
                        । 
                    ॥ 

 
भिानंा आनंदहवणाऱ्या, द ुःखशोकाचंा हवनाश करणाऱ्या, सहि पे्रमाने दीन द बळ्याचें हहत साधणाऱ्या, 
शरचापधारी परमस ंदर अशा रामप्रभलूा नमन करून ब्रह्मदेवाने हनदोष, अखंड, अगोचर या हवशषेणानंी 
त्याचंी स्त हत गाइली आहे. आहण हवाला हदला तो असा की ‘हे मी तोंडप िेपणा करण्यासाठी म्हणतो आहे 
असे मात् आपण समिू नये. ख द्द वदेानंीच या शब्दात आपले वणयन केलेले आहे’. 
 

उत्तरकाडंात प लहकत होऊन शकंर रामस्त हत करीत आहेत– 
 

                    । 
           ल          ॥ 

 
आहण 
 

       ल             । 
                 ग     ॥ 
                     । 
                   अ   ॥ 

 



 
           

अशा या रमारमण, भवतापग्रस्त भिाचंा संरक्षक, असीम सौंदययशाली, शरचापधारी रामाचंी स्त हत करून 
शकंरानंी त्यानंा महामदमोहमायेच्या काळ्याक ट्ट अधंकाराला आपल्या तेिाळ हकरणानंी नष्ट करणाऱ्या 
सूयाची उपमा हदली आहे. आहण प ढे तर याहूनही रमणीय कल्पना माडंल्या आहेत– 
 

म हन मानस पंकि भृगं भिे । रघ बीर महा रनधीर अिे ॥ 
तव नाम िपाहम नमाहम हरी । भवरोग महागद मान अरी ॥ 

 
म हनिनाचं्या मनुःसरोिात दडून बसणाऱ्या भृगंा, हे रणधीरा श्रीरामा, त म्ही िन्ममरणाचं्या रोगावरील हदव्य 
औषहध आहातं. त मचे अहंकाराशी उभे वैर आहे. आहण म्हणून प्रभो– 
 

             ग                 ग । 
        अ        ग           ग ॥ 

 
माझे आपणािवळ द सरे हतसरे काही मागणे नाही. प्रभ  रामराया, त म्ही मला आपल्या चरणकमळांची 
अनन्य अहवचल अशी भहि िर हदलीत तर तीत मला सारे काही लाभले. 
 

वरील दोन्ही प्रसंगी स्त हतगायनासाठी ज्या भाषेचा प्रयोग त लसीदासानंी केलेला आहे त्या भाषेला 
कहववयय मोरोपंताचं्या शब्दात प्राकृत भाषा म्हणणे उहचत होईल. उत्कट भहिभावाने ओथंबलेल्या या दोन 
स्त तीखेरीि आणखीही उदाहरणे देणे सहि शक्य आहे. 
 

उत्तरकाडंात काकभ ष ंहडम नींनी गरुडाला ज्ञान आहण भहि या मलूतुः एकच असून त्यातं काही भेद 
नाही, दोहोंतही ससंारातील क्लेशाचें हनवारण करण्याचे सामर्थयय असल्याचे साहंगतले. पण लगेच असेही 
म्हणून टाकले आहे की हे सारखेपण िरी असले तरी ऋषींनी दोहोंत एक मोठा फरकही साहंगतला आहे तो 
असा– 
 

ग्यान हबराग िोग हबग्याना । ए सब प रुष स नह  हहरिाना । 
प रुष प्रताप प्रबल सब भाँती ॥ अबला अबल सहि िड िाती ॥ 

 
हे हहरवाहना गरुडराया, ज्ञान, वैराग्य, योग आहण हवज्ञान हे प रुष असून त्याचंा प्रताप संशयातीत आहे यात 
शकंाच नको. पण माया ही स्त्ी स्वभावतुःच अबला व िन्मतुःच हनब यद्ध आहे. येथे लक्षात घ्यावयाचे ते हे की 
कहदी भाषेतील व्याकरणात नप ंसक कलग हा प्रकार नाही. त्यात केवळ प कल्लग व स्त्ीकलग हे दोनच प्रकार 
आहेत. ज्ञान, वैराग्य आहण हवज्ञान हे मराठीत व संस्कृतमध्येही नप ंसक कलगी असून केवळ योग हाच 
प कल्लगी आहे. पण कहदींप्रमाणे हे चारही शब्द प कल्लगी आहेत. ही गोष्ट समिून घेतल्याहशवाय त लसीदासानंी 
त्या आधारावर बसहवलेल्या स ंदर कल्पनेचा आनंद घेता येणार नाही. आता हे चार प रुष एका बािूला तर 
माया ही एकटी स्त्ी द सऱ्या पक्षाला. त्याचं्या संबधंी ते म्हणतात:– 
 

प रुष त्याहग सक नाहरहह िो हबरि महत धीर । 
न त  कामी हबषयाबस हबम ख िो पद रघ वीर ॥ 

 



 
           

कामी, हवषयासि प रुष नारीचा त्याग करू शकत नाही. केवळ हवरि, धीमान, रामचरणान रिच एवढा 
मनाचा हनधार दाखव ू शकतात. ज्ञानवतं ऋषीम नीदेखील य वतींच्या लीलानंी वडेावल्याची व त्याचं्या 
म खचंद्रावर ल ब्ध झाल्याची असंख्य उदाहरणे दाखहवता येतील. साक्षात् भगवान हवष्ट्णूची मायाच स्त्ीरूप 
धारण करून प्रगट होते. अशा या नाहररूप मायेला भ लणार नाहीत असे प रुष हवरळाच. पण– 
 

                      । 
  ग            अ    ॥ 

 
हे गरुडा, प रुष नाहरमोहाला बळी पडला तरी एक स्त्ी काही द सऱ्या स्त्ीच्या मोहकतेला भ लत नाही. 
म्हणिे मायेला बळी पडतात ते ज्ञान, वैराग्य, योग आहण हवज्ञान हे प रुष. पण असे पहा की– 
 

माया भगहत स नह  त म दोऊ । नाहर बगय िानइ सब कोऊ ॥ 
प हन रघ बीरहह भहि हपआरी । माया खल  नतयकी हबचारी ॥ 

 
माया आहण भहि या दोघीही हस्त्या. म ळातच एकमेकीशी त्याचें सख्य असणे संभवनीय कमीच. त्यातून 
भहि ही श्रीरामाची आवडती. मग काय हवचारता? सामान्य नतयकी असली तरी माया ही स्त्ीच आहेना? 
 

 ग           ल         । 
                अ        ॥ 

 
भहिहवषयी रामाची अन कूलता पाहून माया हतला वचकून असते. आहण ज्याचं्या अतंुःकरणात ही रामाची 
भहि हनरंतर वास करते– 
 

       ल                । 
                         ॥ 

 
रामभिीला हृदयी वसहवणाऱ्यासमोर माया ठरू शकत नाही व त्याच्यावर आपल्या लीलाहवलासानंी 
काहीही पहरणाम करू शकत नाही. स्त्ीचा सवतीमत्सर येथे प्रभावी ठरला तर त्यात आश्चयय नाही. ज्याच्या 
िवळ भहि आहे त्याच्यावर आपला अंमल चालणार नाही हे िाणून माया नेहमीच भिीचा हेवा करते व 
िेथे ती असेल तेथून दूर राहण्याचा प्रयत्न करते. 
 

थोडक्यात असे की ईश्वराची प्राहप्त ज्या अनेक साधनाचं्या आधारे होणे शक्य आहे त्या सवात 
त लसीदासिींनी भिीचे अनन्य साधारण महत्त्व असल्याचे दाखवनू हदले आहे. म ळातच त्याचंा हा गं्रथ 
भिीचा ठेवा असल्याने त्यानंी तसे केले नसते तरच नवल. शवेटी या कथेची िी फलश्र हत शकंराचं्या तोंडून 
त्यानंी वदहवली आहे ती अशी– 
 

राम चरन रहत िो चह अथवा पद हनबान । 
भाव सहहत सो यह कथा करउ श्रवन प ट पान ॥ (उत्तरकाडं, दो., १२८) 

 



 
           

श्रीराम प्रभचू्या भिीची उत्कट आकाकं्षा ज्याचं्या अंतुःकरणात वसत असेल त्यानंी हे कथामृत आपल्या 
कानामनाचे द्रोण करून प्राशन कराव.े हनवाण पदाचा लाभ घडवनू देण्याचेही सामर्थयय त्यात आहे. 
 

शकंराकडून पावयतीने ही समग्र रामकथा एकाग्र हचताने श्रवण केली. हतिम ळे हतला झालेला 
आल्हाद फार थोर असल्याचे पावयतीने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर या कथामृतपानाने झालेल्या तृप्तीची 
िणू ढेकरच अशी उमेने हदलेली कब ली अशी– 
 

                 अ                 । 
          ग             ल  ल   ॥ 

 
हे हवश्वेश्वरा, ही कथा ऐकून मी कृतकृत्य झाले. माझ्या मनात श्रीरामप्रभचू्या हनमयल भहिभावनेचा उदय 
झाला आहे. माझे सारे भवताप आता नाहीसे झाल्याचा हदव्य अन भव मला आला आहे. 
 

आहण शवेटी संत त लसीदासिींच्या भावभिीचा हा स्थूल आढावा गं्रथावसानी त्यानंी योहिलेल्या 
त्याचं्याच शब्दात हवरून िाऊ देऊ– 
 

                                    । 
अ                                     ॥ 
                       ल                   । 
                       ल ग            ॥ (       ,   ., १३०  ,  .) 

 
हत्भ वनात मिसारखा हीन दीन नाही व त मच्यासारखा दीनबधं  नाही. रामराया, मग क णाकडे बरे मी 
माझ्या भवव्यथेचे गाऱ्हाणे घेऊन िाव?े त मच्या-हशवाय कोण माझी स टका करू शकणार आहे? देवा, आता 
माझे एकच मागणे आहे. माझा लहडवाळ हट्ट प रवनू, प्रभो, मला कृताथय करा. हवषयासि माणसाला िसा 
स्त्ीचा अनावर मोह असतो, अथवा लोभी धहनकाला सपंत्तीचा िसा अतोनात लोभ असतो त्यापेक्षा अनेक 
पटींनी अहधक मोह मला पडू द्या त मच्या भहिभावाचा. आहण ही भहि क्षहणक नसावी, तर ती शाश्वत हवी. 
श्रीरामराया, हेच माझे शवेटचे मागणे. भगवन्, देणार ना आपल्या त लसीभिाला एवढे एक लते एक दान? 
 
 

* * 
  



 
           

समदृति तुलसीदास 
 

वणाश्रमधमाच्या महत्त्वाचे प्रहतपादन आपल्या साध संतानंी केले आहे ते व्यापक समािहहताकडे 
लक्ष ठेवनूच असे त्याचें िीवन व कायय याचं्या आधाराने हनुःशकं म्हणता येईल. त्याचं्या वैयहिक िीवन 
व्यवहारात हवश्वबंध त्वाच्या भावनेचे मनोज्ञ दशयन नेहमीच घडत आलेले आहे. वदेागंी ‘हस्रयो वैश्यास्तथा 
शूद्राुः’ यानंा वदेोपहनषदाचं्या अध्ययनाच्या बाबतीत अनहधकारी ठरवनू एके काळी उच्चतम आध्याल्त्मक 
स ख-संतोषापासून वहंचत केले असेल. पण प ढील काळात भगवान श्रीकृष्ट्णाच्या अवतरणाबरोबरच केवळ 
कंसाच्या बंदीगृहाची लोखंडी कपाटेच तेवढी हनखळून पडली नाहीत, तर वदेानंी पूवी कृपणपणे बंहदस्त 
करून ठेवलेल्या या अध्यात्मज्ञानाची कवाडेदेखील भगवतंानंी सवांसाठी सताड उघडी करून टाकली. 
त्यानंी वदेोपहनषदाचे गीतारूप द ग्ध पाथयवत्साला हनहमत्त करून अशषे मानवाला उपलब्ध करून हदले. 
स्त्ीवैश्यशूद्राबंरोबरच ‘येऽहप स्य ुः पापयोनयुः’ अशा पापप ंिानंादेखील त्यानंी परागतीचे स्पष्ट आश्वासन 
हदले. या क्राहंतकारी पहरवतयनाने पे्रहरत झालेल्या आमच्या साध सतंानंी समग्र मानविातीला ज्ञान, कमय व 
भिी याचं्या भहूमकेवर एकत् येण्याचे आवाहन करून सकल मंगलाच्या वाटा उिळल्या. संत ज्ञानेश्वरानंी 
‘हे हवश्वहच माझे घर’ अशा थोर मतीच्या लोकाचंा गौरव गाहयला आहे. ज्या भागवत धमाचा त्यानंी पाया 
घातला त्यातून उंचकनच, स्त्ीप रुष, रावरंक, स्पशृ्यास्पृश्य इत्यादी एकिात साऱ्या मानवहनर्ममत कृहत्म 
भेदाभेदाचें समूळ उच्चाटन झालेले आहे. इतर प्रदेशातंील संतानीही आपापल्या रचनामधून आपल्या 
िीहवताचे सारसवयस्वच अशा या सवयत् समब द्धीच्या गीताप्रणीत हसद्धातंाचेच प्रहतपादन केलेले आहे. मग 
त्याचं्या रचनेचे हवषय काहीही असोत. 
 

त लसीदासानंी आपल्या रामचहरताला ‘मानस’ असे म्हटले आहे. पण वस्त तुः ते रत्नाकरापेक्षा 
कणभरही कमी नाही. िीवन समृद्ध करणाऱ्या अगहणत रत्नमाहणकाचंी त्यात रास आहे. आहण 
त लसीसारखा सतं केवळ स्वतुःच्याच िीवनाची कचता वाहील हे कसे बरे शक्य आहे? ‘आत्मवस्तवयभतेूष ’ हा 
तर संतहृदयाचा स्थायीभावच. त लसीदासानंी आपल्या या गं्रथात भहिमागाचे अन सरण करणाऱ्या केवळ 
नर-वानरानंाच नव्हे तर वनचरहनशाचरानंादेखील उद्धाराची हमी हदलेली आहे. एवढेच काय, पण 
रामप्रभचूा सहवास घडून आत्मोद्धार शक्य व्हावा म्हणून देवाहदकानंीही वृक्षवल्लींची रूपे धारण केल्याचे 
त्यानंी दाखहवले आहे. या सवयस लभ भहिपंथात भेदभावाला अहिबात थारा नाही. ब्राह्मणवगाच्या श्रेष्ठतेचे 
या गं्रथात पदोपदी वणयन केले असले, त्याचं्या पूवयहदव्याची वारंवार आठवण करून हदली असली तरी ती 
काही हवहशष्ट हेत पूवयकच केली असावी असे वाटते. त लसीदासाचं्या काळी त्यानंा िो ब्राह्मण हदसत होता 
तो आपल्या गौरवशाली पूवयपरंपरेशी हवसंगत असे भौहतक स खस्वाथांनी अवहलप्त अधुःपहतत िीवन िगत 
असलेला. प ढे भषूण कवीने हशवािीरािाचं्या संदभात बोलताना आपल्या आधीच्या काळापासून हवस्कळीत 
होत चाललेल्या व साऱ्या राष्ट्राला व्यापून उरणाऱ्या कहदंूच्या केहवलवाण्या पहरल्स्थतीचे िे हचत्ण केले 
आहे ते असे : “चारों बरन धरम छोड कलमा नमाि पढें, हशवािी न होते तो स नत होती सबकी.” 
समथांनीही हीच व्यथा “तीथय के्षते् मोडली । ब्राह्मणस्थाने नष्ट झालीं । सकळ पृर्थवी आदंोळली । धमय गेला ।“ 
या शब्दात व्यि केली आहे. त लसीदासाचं्या वळेी हीच शोचनीय अवस्था त्यानंा सवयत् हदसत होती. त्यानंी 
ब ध्याच ब्राह्मणाच्या श्रेष्ठतेचे पवाडे गाहयले आहेत असे वाटते. त्यानंा ब्राह्मणानंी वणयग रु म्हणून पोकळ डौल 
हमरवावा हे परवडणारे नव्हते. ब्राह्मणाच्या नीहतमते्तवर साऱ्या समािाची मदार. त्याचं्या हनष्ट्कलंक व 
आदशय आचाराचे इतरानंी अन करण करावयाचे. तेच भ्रष्ट तर इतराचंी काय कथा? ही गोष्ट नाममात् ब्राह्मण 
राहहलेल्यानंा समिावनू सागंण्याचा ‘आंतरुः कोऽहप हेतू’ त लसींचा असावा असा हनष्ट्कषय काढणे सहि 
शक्य आहे. पण हा प्रस्त त लेखाचा प्रहतपाद्य हवषय नव्हे. 



 
           

त लसीदासाचंी हदव्य दृहष्ट उच्चनीचपणाच्या फार वर उठून कोणते उदात्त स्वप्न पाहण्यात दंग होती 
याची प्रमाणे त्याचं्या मानसात हठकहठकाणी सापडतात. त्यापैकी काहींचा परामशय घेतला असता िी गोष्ट 
सहि कळून येते ती ही की त लसीदास हे अत्यंत थोर व उदार मनाचे व समदृष्टीचे सतं असून सवयप्रकारच्या 
भेदभावापंासून पूणयतुः म ि होते. प्रथमच आपण त्याचं्या समब द्धीने हवल्स्मत होतो ते रामचहरत मानसाच्या 
प्रास्ताहवकाच्या ओघात िेव्हा ते म्हणतात ‘बंदउुँ सतं असज्जन चरना’ तेव्हा. संतचरणाचें वदंन तर सहि 
समिू शकते. पण असज्जनाचंी चरणवदंना उमिणे कहठण आहे. पण त लसीदासाचंी संत दृहष्ट म्हणिे काही 
वाईटावरच हखळणारी काकदृहष्ट नव्हे. संत-असंतात ते साम्य पाहतात. दोघातही त्यानंी काही द ुःखप्रद व 
प्राणघातक समानधमय हदसून येतो. फरक एवढाच की सतंाचं्या हवयोगाम ळे प्राणहरण होते तर असंगाशी संग 
म्हणिेच प्राणाशी गाठ ठरते. याच प्रारंहभक प्रवचनात चौऱ्याऐंशी लक्ष िल-स्थल-नभवासी िीवामंध्ये 
समानपणे हवद्यमान असलेले ‘सीयराम’ हे तत्त्व त्याचं्या सूक्ष्म दृष्टीला हदसते आहण त्या सवांनाच ते हात 
िोडून नमन करतात– 
 

               ग      । 
                  ग      ॥ 

 
त्याचं्या हृदयाच्या औदायाचे हे उत्त ंग हनशाण आहे. 
 

अयोध्याकाडंात भरत आपल्या आप्तस्वकीयासंमवते वनात श्रीरामाला भेटण्यासाठी िातात असा 
प्रसंग आहे. वाटेत हनषादराि ग हाशी त्याचंी भेट होते. ग ह हा रामभि असल्याची माहहती हमळाल्याने 
भरंताची त्याला भेटण्याची उत्स कता हशगेला पोचते. ग ह समोर येताच सग्दहदत होऊन भरत त्याला 
कडकडून भेटतात. त्याचं्या मनात असा हवचार देखील येत नाही की ज्या हनषादाचे वणयन– 
 

ल                      । 
             ल  अ      ॥ 

 
अशाप्रकारे केले आहे, म्हणिे ज्याच्या छायेला स्पशय झाला तरीदेखील सचलै स्नान कराव ेअसा ज्याचा 
नीचपणा, त्या हनषादराि ग हाला आकलगन द्याव ेककवा नाही. पणउलट भरताने त्याला गाढ आकलगन हदले 
व पे्रमभराने त्याचें अंग रोमाहंचत होऊन गेले असे कवीने म्हटले आहे. या प्रसंगी देवानंी प ष्ट्पवृहष्ट करून ग ह-
भरत-भेटीची वाखाणणी केली आहे. त लसींनी या अपार पे्रमरसाद्रय मीलनाचे हषयहनभयरपणे िे वणयन केले 
आहे ते भिीच्या के्षत्ातील त्याचं्या ‘सवयत्-सम-ब द्धीचे’ द्योतक आहे. ते स्वतुःच म्हणतात– 
 

स्वपच सबर खस िमन िड पावुँर कोल हकरात । 
राम  कहत पावन परम होत भ वन हवख्यात ॥ 

 
रामनामाच्या प ण्यकारक प्रभावाने स्वपच, शबर, कोल, हकरात इत्याहद हनम्न गणलेल्यानंीही सहि तरून 
िाव ेअसे त्याचे महत्त्व आहे. 
 



 
           

ग हाबरोबर भरत िेव्हा श्रीरामाचं्या आश्रमात पोहचतात तेव्हा श्रीराम भरत व शत् घ्न यानंा िेवढ्या 
पे्रमाने भेटतात तेवढ्याच स हृभ्दावाने ग हालाही आपल्या उराशी कवटाळून घेण्यास ते च कत नाहीत. असाच 
पे्रमभाव लक्ष्मणानंीही ग हाला भेटून व्यि केला आहे. 

 
एकवळे भरताच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की राम हवरहाने व्यहथत झाल्याने त्याला देह मन 

ब द्धीचे भान राहहले नसाव ेआहण म्हणून आपण कोणाला स्पशय करावा अथवा करू नये याचा हववके त्याला 
राहहला नसावा. परंत  वहशष्ठ म नी तर सकलशास्त्ज्ञानहवज्ञान-पारंगत होते ना? पण त्यानंी देखील 
हनषादराि ग हाला आपल्या बाहूत सामावनू घेतल्याचे वणयन त लसीदासानंी आविूयन कराव े ही गोष्ट 
हवलोभनीय खहचतच आहे. वहशष्ठ ग रुिींनी त्याना दंडप्रणाम करणाऱ्या रामलक्ष्मणानंा ‘धाइ धरे उर लाई’, 
लगबगीने प ढे होऊन हृदयाशी धरले यात हवशषे असे काही नाही. पण त्यानंतर पे्रमप लहकत झालेला केवट 
आपले नाव सागंनू ‘कीन्ह दूर ते दंड प्रनामू’ द रूनच दंडवत करतो. त्याला आपल्या हीनदीनतेची प रेपूर 
िाणीव असल्याने त्याचे असे करणे सहि स्वाभाहवक होते. पण वहशष्ठ म नींनी िे केले ते मात् उल्लेखनीय 
आहे– 
 

                       । 
        ल               ॥ 

 
हकती हषयगग्दद होऊन म नींनी या रामसख्याला आपल्या उराशी घट्ट आवळून घेतले आहे! िणू िहमनीवर 
ओघळलेले पे्रमवात्सल्यच ते सावडून घेत आहेत! रामलक्ष्मण व त्याचंा भि केवट याचं्यात वहशष्ठानंी 
ककहचत् ही भेदभाव केला नाहीं. त्याचं्या परम औदायाची ही िागती ज्योत! रामभिाचा असा गौरव पाहहला 
की त लसींच्या आवडत्या पद्धतीप्रमाणे ‘नभ सराहह स र बरसकह फूला’, देवानंी वाहवा व प ष्ट्पवृहष्ट 
करावयाचीच! वास्तहवक पाहता ज्याचे आरोपण ते वहशष्ठावर करीत आहेत तो मनाचा मोठेपणा म ळात 
त लसींचा स्वतुःचाच आहे– 
 

                        । 
               ग     ॥ 

 
केवटाचा हीनपणा व वहसष्ठाचंा थोरपणा या परस्पर हवरोधी गोष्टींचा केवढा स ंदर समन्वय या चौपाईत 
साधला गेला आहे! साध संतानंा िन्मिात लाभलेली िी दृष्टीची हवशालता तीच येथे प्रत्ययाला येते. 
 

राम शबरीच्या पूिेचा व कंदम ळाचंा स्वीकार करतात त्यातं त्याचंी िी हवलक्षण आत्मीयता प्रगट 
होते हतचे प लहकत होऊन कवीने केलेले वणयन त्याच्या स्वतुःच्या उदार मनोवृत्तीचा पहरचय करून देणारे 
आहे. 
 

काकभ ष हंडम नीने उत्तरकाडंात गरुडाला आपल्या पूवयिन्माचे वृत्त सहवस्तर कथन केले आहे. 
त्यावरूनही सतंसज्जन हे उच्चनीच भेद सारून सवांशी समान व्यवहार कसा करतात व आपल्या 
स्नेहवात्सल्याने द ष्टद ियनानंादेखील कसे ‘आपणासाहरखे’ करून घेतात याचाच बोध झाल्यावाचनू राहत 
नाही. 
 



 
           

शवेटी रामराज्याचे स स्पष्ट वणयन करताना त लसीदासानंी रामरािाचं्या समदशीपणाचा गौरव 
केलेला आहे. आपापली कतयव्यकमे करीत असलेल्या प्रिािनातं सावयिहनक के्षत्ात कशी एकरूपता नादंत 
होती याची िाणीव प्रस्त त वणयनावरून येते. उदाहरणाथय– 
 

                        । 
                       ॥ 

 
रािघाटावर स्नानाच्या बाबतीत चारही वणांना समान स्वातंत्र्य होते. 
 

                      । 
 ल                       ॥ 

 
सवांचा परस्पर पे्रमभाव वाखाणण्यासारखा होता. कतयव्यात च कारपणाचा मागमूस नव्हता. 
 

                         । 
        अ      ल         ॥ 

 
दाहरद्र्य, रोगराई, अज्ञान याचंी द ुःखे रामराज्यात कोणाला हशवनू िाण्याची प्राज्ञा नव्हती. सवयत् समतेचे हे 
उदात्तरम्य स्वप्न आहे मानसकाराचें! उदारब हद्ध, समदृहष्ट त लसीदासाचे ॥ 
 
 

* * 
  



 
           

रामचतरतमानसात ितर–िर–समन्वय 
 

रामचहरतमानसात त लसीदासानंी दोन इष्ट देवताचंा समन्वय साधून त्याचं्या आराधने-उपासनेचे 
प ण्यफळ एकाच वळेी पदरात पाडून घेतले आहे. प्रभ  रामचंद्र आहण देवाहधदेव महादेव या दोन्ही आराध्य 
दैवताचं्या भिीचे त्याचं्या मानसात भरते आलेले आहे. मळू हवषय आहे रामचहरतकथनाचा. पण त्याच्या पूवय 
पीहठकेच्या हनहमत्ताने ही िी कथा महेशाने उमेला साहंगतली तीच याज्ञवल्क्यानंी भरद्वािानंा व काकभ ष हंड 
यानंी गरुडाला हववरून साहंगतल्याचे त लसीदासानंी म्हटले आहे. पण इतर कथाकारापेक्षा हशवाचे महत्त्व 
हवशषे आहे. आहण ही गोष्ट काही हवहशष्ट हेतूनेच सागंण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. हशवाला रामप्रभूचंा अनन्य 
उपासक म्हणून दशयहवण्याचा िसा या गं्रथात प न्हा प न्हा प्रयत्न केला आहे तसाच श्रीरामचद्राचं्या उपास्य 
देवतेच्या रूपात भगवान शकंराचें हचत्णही िागोिाग करण्यात आले आहे. प्रत्येक काडंाच्या प्रारंभी कवीने 
िे ईशवदंनपर श द्ध संस्कृतात काही श्लोक रचलेले आहेत त्यात रामाच्या िोडीने हशवालाही नमन करणारे 
श्लोक आहेत. ही गोष्ट त लसीदासानंी हेत प रस्सर केलेली आहे यात शकंाच नको. ज्या काळात प्रस्त त 
गं्रथाची रचना झाली तो काळच बव्हंशी या गोष्टीला िबाबदार आहे. इस्लाम धमातील हशया-स न्नींचीच कहदू 
आवृहत्त शवै-वैष्ट्णव भेदाच्या रूपाने त्या काळी हवद्यमान होती. पंथाहभमानाने माणसू हकती आंधळा होतो 
याच्या प्रमाण प राव्यानंी इहतहास खचून भरला आहे. नम्रपणा, हवनीतभाव, सहहष्ट्ण ता आहण हनराग्रही वृहत्त 
हे तर भिीचे आधारस्तंभ आहेत. पण िेथे सापं्रदाहयक हनष्ठा ऐकाहंतक होते तेथे या ग णाचंा पूणय अभावच 
असणार. समन्वयाच्या भावनेचा प्रसार साध संतानंी नेहमीच केलेला आहे. त लसीदासाचंा मानस हा गं्रथ 
केवळ कहदंूसाठीच आहे असे म्हणणे म्हणिे त्याच्या थोरवीला पायबंद घालण्यासारखेच आहे. शाश्वत 
मानवधमाचा हदव्यसंदेश या गं्रथात आहे. ‘हशव अथवा हवष्ट्ण ’, ‘केशवो वा हशवो वा’ असल्या अहतरेकाला 
त्यात क ठून स्थान असणार? या वाढत्या द ष्ट्प्रवृत्तीने व्यहथत झालेल्या त लसीदासानंी शवै आहण वैष्ट्णव 
याचं्यात बळावत िाणाऱ्या रागदे्वषाचे हनराकरण करण्याच्या सतंस लभ वृत्तीने रामचहरतमानसात हशवाचे 
यथास्थान गौरवगान केले असून प्रत्यक्ष रामचदं्रानंा हशवाचे व शकंराला श्रीरामाचे एकहनष्ठ उपासक 
दाखवनू त्याचं्या परस्पर पे्रमभिीचे हचत्ण उठावदारपणे केले आहे. मानसातील अशा काही प्रसंगाचें 
अवलोकन केले असता त लसींच्या या समन्वयवादी भहूमकेचे यथाथय दशयन घडते. 
 

बालकाडंात भरद्वाि म नींनी याज्ञवल्क्यानंा ‘रामनामात असा कोणता प्रभाव आहे की प्रत्यक्ष ज्ञान-
ग ण-राहश अशा भगवान शकंराने सतत या नामाचा िप करावा’ असा प्रश्न हवचारला. आहण त्यावर 
याज्ञवल्क्यानंी ही रामकथा साहंगतली असे म्हटले आहे. या कथनाच्या ओघातच आपणास कळते की एकदा 
ते्ताय गात हशव सतीसहवतयमान अगल्स्त ऋषींच्या आश्रमात गेले असता ंऋषींच्या इच्छेला मान देऊन– 
 

                ग   ग    । 
                 ग       ॥ 

 
आहण रामग णगाथेत काही हदवस रमून शकंर कैलासाला परत हनघाले. वाटेत सीताशोधाथय वनात भटकत 
असलेल्या हवरही रामाचे त्यानंा दशयन घडले. हषयगग्दद होऊन त्यानंी ‘िय सहच्चदानंद िगपावन’ म्हणून 
आपल्या आराध्य देवाला वदंन केले. एका सामान्य रािप त्ाला शकंरानंी बम्ह मानाव ेयाचा सतीला हवस्मय 
वाटला. आपला हा संशय हशवासमोर प्रकट करण्याचे धैयय मात् हतला झाले नाही. अंतयामी महेशानंी हे 
ओळखले व हतचा हा ‘नाहर स भाऊ’ िाणून सतीला समिावण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की म हन 
अगस्तींनी ज्याचंी कथा आपणास ऐकहवली व ज्याचं्या भिीची महहत मी गाइली तेच हे प्रभ  रामचंद्र. 



 
           

म हनश्रेष्ठानंी सतत ज्याचंी सेवा आराधना करावी तेच हे माझे इष्ट देव श्रीरामप्रभ . पण आपल्या समिावणीचा 
फारसा पहरणाम होत नाहीसे पाहून हशवाने सतीला रामाची परीक्षा घेण्यास साहंगतले. सतीने सीतेचे 
छद्मीरूप धारण केले आहण ती वनात भटकणाऱ्या रामलक्ष्मणाचं्या प ढे प ढे चालत िाऊ लागली. पण हतच्या 
कल्पनेप्रमाणे राम तर ल्स्तहमत झाले नाहीच पण उलट त्यानंीच हतला प्रणाम केला व ‘वनात एकया का ं
भटकत आहातं? भगवान महेश कोठे आहेत?’ असे हवचारून हवल्स्मत केले. अंतयामी रामाचं्या निरेतून 
हतचे हे कपट कसे स टू शकेल? खिील होऊन सती शकंरापाशी आली. प न्हा हतने त्यानंा खोटेच साहंगतले 
की ‘मी रामाची परीक्षा न घेता आपल्याप्रमाणेच त्यानंा प्रमाम करून परत आले.’ ध्यानमग्न शकंरानंा 
वस्त ल्स्थतीचे केव्हाच आकलन झाले होते. आपल्या परमश्रदे्धय अशा रामप्रभचूी सतीने केलेली ही अमयादा 
व आपल्याशी केलेली प्रतारणा सहन करणे त्यानंा केवळ अशक्य झाले. मनोमन त्यानंी हनश्चय केला की– 
 

                          । 
                        ॥ 

 
‘याहच देही’ पत्नी म्हणून सतीची भेट मला घेता येणार नाही. शकंराची ही उग्र प्रहतज्ञा ऐकताच 
आकाशवाणी झाली– 
 

अस पन त म्ह हबन  करइ को आना । राम भगत सकंर भगवाना ॥ 
 
रामभि शकंराखेरीि अशी वज्रकठोर प्रहतज्ञा द सरा कोण करू शकणार? आपल्या उपास्य देवाच्या 
सामर्थयाची परीक्षा घेण्याचे सतीचे हे धाष्ट्यय! एरवी सती केवढीही हप्रय का ंअसेना, हतचा हा प्रमाद हशवानंा 
अक्षम्य वाटला. आपल्या लाडक्या सतीचा त्यानंी पहरत्याग केला व या भीषण प्रणाच्या पूतीसाठी ते अखंड 
समाहध लावनू बसले. ‘बीते संवत सहस सतासी’–सत्याऐंशी हिार वष ेया अवस्थेत हनघून गेली. सतीच्या 
हवरह व्यथेने पहरसीमा गाठली. समाहध स टल्यानंतरही हशव आपल्या सकंल्पापासून ढळले नाहीत. व्यहथत 
व्याक ळ झालेल्या सतीला िीव नकोसा झाला. आपल्या हपत्याकडे होणाऱ्या यज्ञाचे हनहमत्त करून ती 
माहेरी गेली. हपता दक्ष याने शकंराला यज्ञासाठी पाचारण केले नाही हा अपमान सहन न झाल्याचे कारण 
दाखवनू हतने यज्ञाग्नीत स्वतुःला िाळून घेतले. शकंराच्या अलौहकक रामभिीचे हे केवढे रुद्रिाज्ज्वल्य 
स्वरूप! 
 

याज्ञवल्क्य ऋहष भरद्वािानंा रामकथा सागंत आहेत. अधून मधून प्रसंग पाहून हशवाचे चहरत्ही ते 
सागंतात. याच संदभात रामचंद्र व महादेव हे दोघेही कसे परस्पराचें अन्योन्य भि आहेत त्याचे हववरण 
करताना ते म्हणतात– 
 

हसव पद कमल हिन्हकह रहत नाहीं । रामकह ते सपनेह ुँ न सोहाई ॥ 
हबन  छल हबस्वनाथ पद नेहू । राम भगत कर लच्छन एहू ॥ 
हसव सम को रघ पहत व्रत धारी । हबन  अघ तिी सती अहस नारी ॥ 
पन  कहर रघ पहत भगहत देखाई । को हसव सम रामहह हप्रय भाई ॥ 

 



 
           

हशवचरणी िो रत नाही तो स्वप्नातही रामाला आवडणे अशक्य आहे. रामभिीची पहहली अटच म ळी 
हवश्वनाथाहवषयी हनष्ट्कपट भहि ही आहे. रामभिीसाठी हप्रयतम पत्नीचा त्याग करणाऱ्या भगवान 
महादेवाहून श्रेष्ठ रामभि कोण असू शकेल? 
 

आता लंकाकाडंातील हा प्रसंग पहा. स्वतुः रामचदं्रानंी सेत बंधन प्रसंगी सम द्रतीरी हशवकलगाची 
प्रहतष्ठापना व पूिा केली आहे. हशवशकंराहवषयीच्या अपरंपार आस्थेने ते म्हणतात– 
 

             ग        ।                            ॥ 
            ग           ।                       ॥ 

     –                                  । 
            ल                       ॥ 

 
‘शकंराशी द्रोह करणाराने माझ्या भिीच्या वल्गना कराव्यात ! हे स्वप्नातंरीही शक्य होणारे नाही! 
शकंराहवषयी अनास्था बाळगून मिहवषयी पे्रम दाखहवणाऱ्या महतमंदाला नरकाहशवाय कोणत गहत आहे?’ 
रामेश्वर येथे स्थाहपलेल्या या हशवहलगाच्या पूिन-अचयनाची फलश्र हत सागंताना रामचंद्रानंी असे म्हटले 
आहे की या हशवकलगाला गंगािल वाहून हनश्छलपणे याची आराधना करणारा हनहश्चतपणे मिपाशी पोचतो, 
साय ज्यम िीचा त्याला सहि लाभ घडतो ! 
 

उत्तरकाडंात काकम ष ंडीने गरुडाला श्रीरामाचें अयोध्येत प नरागमन झाल्यावर देवामानवामंध्ये 
केवढा हषय दाटून आला होता त्याचे वणयन करून साहंगतले आहे. यावळेी आधी वदेानंी व नंतर शकंरानंा 
रामाची स्त ल्स्तस्तोते् गाइल्याचे म्हटले आहे. हशवप्रभूनंी रामाला अवधेश, शरणागतवत्सल, दशम खाहद 
हनशाचराचें नाशक, माया-मोहहरण, भवरोग-हवनाशक, भवसागरपारद, भिसंतम हनमनमानसभृगं इत्यादी 
एकाहून एक सरस संबोधनानंी आवाहन केले आहे. स्वतुःला हीनदीन म्हणवनू अशा या रामप्रभचेू अहर्मनश 
नामसकंीतयन करण्यात धन्यता मानली आहे. 
 

ग    ल               ।                      ॥ 
                     ।      ल   ल           ॥ 

 
हे िगन्नाथा, करुणाकरा, ग णवतंा, प्रभो रामराया, या दीनाकडे लक्ष असू द्या व त्याला सवय प्रकारच्या 
दै्वतातून म ि करा. 
 

उत्तरकाडंातच अन्य एका प्रसंगी अयोध्यापहत रामरािानंी आपले प रिन-पहरिन, ग रुिन आहण 
हद्विगण यानंा व्यावहाहरक उद बोधन व नीहतबोध केलेला आहे. सत्संगहत व भिी याचें महत्त्व समिावनू 
सागंताना शकंराहवषयीच्या आपल्या पे्रमभिीचे वणयन त्यानंी केले आहे. आपली भहि करू 
इल्च्छणाराहवषयी ख द्द प्रभ  रामाचं्याच तोंडचे शब्द कसे हवचारणीय आहेत पहा– 
 

औ      ग                          । 
                  ग               ॥ 
 



 
           

म्हणिे रामभिीसाठी प्राथहमक अटच म ळी हशवभिीची आहे! हतिहवना कोणी रामाची भहि करू म्हणेल 
तर तो व्यथय खटाटोपच म्हणावयाचा! 
 

उत्तरकाडंात हशवकृत रामचहरतकथनाचा समारोप आहे. ही कथा आपण कोणत्या हेतूने साहंगतली 
हे उमेला सागंताना ते म्हणतात की “रामचहरत अपार आहे, शतकोहट प्रहवस्तर आहे. वदे-शारदा-
शषेदेखील ते वणूय शकत नाहीत. सहि भिीचा व हहरचरणाचंा सहिपणे लाभ करून देणारी अशी ही कथा 
आहे. आहण म्हणनूच, उमे, एवढ्या हवस्ताराने मी हहचे कथन केले.” हशवशकंराच्या अनन्योत्कट 
रामभिीची त्याच्या या उद गारातूंन प्रचीती घडते. 
 

गं्रथाच्या समारोपात काकभ ष ंहडम हन गरुडाला आपल्या पूवयिन्माचें वृत्त सागंत आहेत. पूवयिन्मात 
ते अनन्य हशवभि होते. हवष्ट्ण  अथवा श्रीराम यािंहवषयी त्यानंा यल्त्कंहचतही आस्था नव्हती. त्याचं्या ग रूने 
हहर-हरात असा भेद न करण्याचा अनेकदा उपदेश करूनही हशष्ट्याच्या मनातील हहरद्रोह काही ते उपटून 
काढू शकले नाहीत. हशवभिीचा हा अहतरेकी हटवाद कायमच राहहला. या दोन्ही देवात परस्पर 
एकरूपता कशी आहे ती समिावनू ग रू म्हणाले – 
 

हसव सेवा कर फल स त सोई । अहवरल भगहत राम पद होई ॥ 
रामकह भिकह तात हसव धाता । नर पाँवर कै केहतक बाता ॥ 
िास  चरन अि हसव अन रागी । तास  द्राहुँ स ख चहहस अभागी ॥ 

 
‘अरे नतद्रष्टा, प्रत्यक्ष हवधात्याने व शकंराने ज्याची आराधना करावी त्या प्रभ  रामचंद्राशी द्रोह करून तू 
स खाची अपेक्षा बाळगतोस तरी कशी? अरे, िे रामाच्या तेच हशवाच्या भिीचे फळ असते हे त ला कसे 
समिाव े।’ पण ग रूिींचा हा उपदेश पालर्थया घड्ावर पाणी ठरला. हशष्ट्यालाच उलट ग रूचा राग आला. 
त्याला वाटले – 
 

                ग        । 
      ग                ॥ 

 
“गरुडा, ग रुिींनी हराला हहरसेवक म्हणाव े हे मला कसे बरे सहन होणार? माझ्या हृदयाचा त्याम ळे 
भडका उडाला!” 
 

हशवभिीच्या या अहतरेकी अहभमानापायी हशष्ट्याला रामाहवषयी असा हतरस्कार वाटत होता. प ढे 
ग रूची अवज्ञा केल्याबद्दल प्रत्यक्ष शकंरानेच त्याला शाप देऊन हशक्षा केली असे काकभ ष डींनी वणयन केले 
आहे. 
 

रामचहरतमानसातील वर हदलेल्या काही प्रसंगाचं्या आधाराने असे म्हणता येईल की राम आहण 
हशव, हहर आहण हर या दोहोंना उपास्य देव मानून त्याचं्या भिीच्या बाबतीत तरतमभाव बाळगता कामा नये 
असे त लसीदासाचें स्पष्ट मत आहे. आपल्या देशात नाना देवदेवताचं्या उपासना प्रचहलत आहेत. 
रुहचभेदाप्रमाणे इष्टदेवता, क लदेवता, ग्रामदेवता हभन्न असल्या तरी बह सखं्य िनता सवयच देवताचं्या 
बाबतीत श्रद्धाळू आहे हेही काही खोटे नाही. केवळ काही अहतरेकी लोक स्वतुः तर आपल्या आवडत्या 



 
           

पंथाहभमानात ग रफटून राहतात पण इतर पंथीयाहंवषयी मात् कमालीची असहहष्ट्ण वृहत्त बाळगतात. 
इतराचं्या दवताहवषयी त्यानंा म ळीच श्रद्धा वाटत नाही. शवै व वैष्ट्णव या दोन संप्रदायातील ही परस्पर 
रागदे्वषाची व अनादराची वृहत्त त लसीदासाचं्या काळी हवशषेत्वाने िाणवण्याइतपत बळावली होती. 
आसेत हहमाचल परस्पर कट तेचे हे हवष पसरले होते. आहण या दोन्ही उपासना सपं्रदायाचं्या अन यायाचंी 
संख्या उपेक्षणीय तर नव्हती. शवै-वैष्ट्णवाचंी ही पंथहनष्ठा इतकी अहतरेकाला पोचली होती की वैष्ट्णव 
संप्रदायाचे अन यायी हशवाराधनेला हनहषद्ध-हनकृष्ट मानू लागले होते. श्रावणातील सोमवारी अथवा 
माघातील हशवरात्ीला शवैानंी हशवव्रत आचराव ेतर वैष्ट्णवानंा या व्रताचे पूणय वावडे असावयाचे. साधारणतुः 
कहदू हस्त्या हहरताहलकेचा उपवास करताना हदसतात. पण वैष्ट्णव पंथातील महहलाचंा पावयतीशी संबंहधत या 
व्रताशी काडीचाही संबधं नसावयाचा. आहण द दैव असे की साध सतंाचं्या हनकराच्या प्रयत्नानंतरही या 
प्रवृत्तीचा पूणयपणे बीमोड होऊ शकलेला नाही. हशक्षणाचा प्रसार व ज्ञानहववके यािम ळे पूवी कधीकाळी 
हदसून येणारे आततायी स्वरूप मात् राहहलेले नाही हे महद्भाग्यच! महाराष्ट्रात तर या संदभात एक 
अहतरंहित दंतकथा प्रचहलत आहे. ‘कपडे हशवणे’ या शब्दप्रयोगातील हशवाचा वास असह्य होऊन कडव्या 
हवष्ट्ण भिानंी त्याऐविी ‘कपडे वैष्ट्णवणे’ असा हास्यास्पद शब्दप्रयोग प्रचहलत केला असे चक्क सागंण्यात 
येऊ लागले. ही केवळ एक कपोलकल्ल्पत व कू्रर हवदे्वषमूलक हवनोदाचाच हवषय ठरणारी बाब असणेच 
अहधक संभवनीय आहे. आहण वैष्ट्णवानंाही असे म्हणता येईल की त्याचंा पाणउतारा करण्यासाठी क णा 
कल्पक शवैानेच ही कथा प्रचहलत केली नसेल कशावरून? पण एकंदरीत असे की दे्वषाने दे्वष वाढतच 
िाणार आहण अशा हहडीस स्वरूपात हा पंथहवदे्वष ‘कोणे एके काळी’ अल्स्तत्वात होता. समन्वयाची स्थापना 
व हवश्वक ट ंबवृत्तीची िोपासना करणे हे तर साध संताचें िीवनकायय. त्यानंा उपासनेच्या के्षत्ातील ही 
‘हशवाहशव’ कशी बरे खपणार? शवै-वैष्ट्णवाचं्या आपसातील कट तेचा हनरास करण्याच्या बाबतीत ज्यानंी 
मोलाची कामहगरी बिावली आहे अशा साध सतंातं त लसीदासाचें हवशषे महत्त्व आहे. रामभिीइतकेच 
महत्त्व हशवभिीला देण्याचा संदेश त्याचं्या रामचहरतमानसात आहे. िागोिागी राम व हशव याचं्या परस्पर 
पे्रमभिीचे वणयन त्यानंी हेत पूवयकच केल्याचे स्पष्ट हदसते. हहर व हर या दोन्ही देवाहधदेवाहंवषयी समान 
श्रद्धाभहि बाळगण्याची हशकवण त्यानंी हदलेली आहे. दहक्षणेत त लसीदासाचें समकालीन सतंश्रेष्ठ एकनाथ 
यानंीदेखील हीच महत्त्वाची िनहहतकारी चळवळ महाराष्ट्रात उभारली होती. त्याचं्या रचनामंधूनदेखील 
हाच हहर-हर-समन्वयाचा दृहष्टकोण स्पष्टपणे हदसून येतो. या िनहहतैषी संताचें आमच्यावर थोर उपकार 
आहेत. त्याचं्याच प्रयत्नामं ळे आि हे पंथ अल्स्तत्वात असूनदेखील त्याचं्यात परस्पर सहहष्ट्ण ता व स हृद्भाव 
याचंा पूवीसारखा अभाव राहहलेला नाही. हहर हर-समन्वयाच्या दृष्टीने रामचहरतमानस हा एकमेवाहद्वतीय 
गं्रथ आहे व त्याचे कते संत त लसीदासिी धन्य आहेत! 
 
 

* * 



 
           

सतं तुलसीदासाचंी संस्क ततनष्ठा 
 

भारतीय ससं्कृतीत नाना देव व अनेक उपासना पद्धती असूनदेखील या हवहवधतेत एकरूपता आहे. 
प्रभ  रामचदं्राच्या उपासनेचा मात् याला अपवाद आहे. रामचहरत् ही आम्हा साऱ्याचंीच सवयश्रेष्ठ कथा आहे. 
साऱ्या प्रादेहशक भाषातूंन रामकथान वाद झालेला आहे. साधारणपणे या सवांचे स्फ रण 
वाल्मीहकरामायणातच आढळून येईल. कहदीभाषा-भाषी िनतेची एकमेवाहद्वतीय रामगाथा म्हणिे 
त लसीदासाचें रामचहरतमानस. तेही याला अपवाद नाही. तपशीलात रुहचभेदान सार थोडीफार कल्पनेची 
रंगत हदसली तरी मूळ गाभा तोच आहे. संस्कृत ही अशषे भारतीय भाषाचंी िननी. हतिपासूनच साऱ्या 
वाङ मयाचे वाण सवांना हमळालेले. साहहिकच हवचाराचें परस्पर साम्य हनरहनराळ्या रामायणातूनही 
आढळल्यास नवल नाही. यात अंधान करण अथवा वाङ मयचौयय याचंी शकंा घेणे वडेेपणाचे ठरेल. प्रहतभेचा 
कमीअहधकपणा आहण त्या त्या काळची पहरल्स्थती याचं्या अन षगाने प्रत्येकाचे काही वैहशष्ट्य असले तरी 
एवढे मात् खरे की संस्कृतच्या स पीक भमूीतूनच साऱ्या भारतीय कवींच्या प्रहतभेचे उन्मेष प्रगट झाले आहेत. 
मूळ रामकथेवर साऱ्या समािाची वशंपरंपरा सत्ता चालत आली आहे. आपापल्या प्रहतभाबलन सार सिवनू 
ही कथा प्रादेहशक भाषातील कवींनी िनतािनादयनाला समर्मपत केली आहे. म्हणूनच हतच्यात साम्यस्थळेच 
अहधक आहेत. कोठे हनवदेनपद्धती सारखी वाटेल तर कोठे कथेचा उलगडा करण्यात सारखेपणा हदसेल. 
काही हठकाणी हवचाराचें साम्य आढळेल तर हकत्येक वळेा अहभव्यिीसाठी सारख्याच उहिस भाहषताचंा वा 
रूपकदृष्टातंाचंा वापर झाल्याचे हदसून येईल. पण याम ळे कथेच्या मूळ स्वरूपात फारसा फरक पडत नाही. 
एकाहून अहधक प्रहतभावतानंा सारख्याच हवचाराचें स्फ रण होणे अशक्य नाही. हशवाय हेही हवसरता कामा 
नये की या िगात पूणयपणे नवीन, खऱ्या अथाने मौहलक असे ईश्वराहशवाय अन्य काहीच असत नाही. प्राचीन 
कहवश्रेष्ठाचें अध्ययन करताना असे साम्य आढळल्यास त्याचं्या कतृयत्वाहवषयी शकंाक शकंाचंी वत यळे उठू 
नयेत म्हणनू ही मूलभतू गोष्ट लक्षात ठेवावयास हवी. 
 

रामचहरतमानसाचे स्थूल अवलोकन केले तरी एक गोष्ट आपल्या सहिच लक्षात येते ती ही की 
त लसीदासाचं्या संपूणय िीवनान भवाचें व त्याचं्या प्रगाढ व्यासंगाचे सार त्यात सामावले आहे. त्याचं्या 
स संस्कृत हवचाराचंी अहभव्यहि करणारी एकाहून एक सरस स भाहषते वाचीत असताना मूळ ससं्कृतच्या 
स भाहषत सौरभाने आपली मने दरवळून िातात. रामायणाच्या हवहवध प्रसंगात चपखल बसणाऱ्या 
स भाहषतरत्नानंी व वदेोपहनषदे आहण भारतभागवताहद प राण गं्रथ याचं्या मार्ममक अध्ययनाने कमावलेल्या 
ज्ञानाने हे काव्य त लसीदासानंी समदृ्ध केले आहे. साऱ्या प्राचीन साध संतानंी व कहववयांनी या सासं्कृहतक 
संपदेचा मनसोि उपयोग आपापल्या रचनातूंन केल्याने त्याचं्या प्रवचनात हकत्येक हठकाणी एकरूपता 
आढळून येते. यादृष्टीने रामचहरतमानसाची त लना इतर प्रादेहशक भाषामधील कवीशी करून पाहणे 
मनोरंिक ठरेल. पण प्रस्त त लेखात त लसींच्या संस्कृतहनष्ठचेा काही संस्कृत गं्रथातील साम्यस्थळाचं्या 
आधारे परामशय घ्यावयाचा आहे. 
 

रामचहरतमानसाच्या प्रत्येक काडंाच्या प्रारंभी कवीने हनरहनराळ्या वृत्तातंील ससं्कृत श्लोकात 
ईशस्तवन केले आहे. हे सारे श्लोक म्हणिे त लसीदासाचं्या संस्कृत भाषेवरील असामान्य प्रभ त्वाचा व 
त्याचं्या अलौहकक कहवत्वशिीचा साक्षात प रावाच आहेत. श्रीराम, शकंर, हन मतं इत्याहद त्याचंी प्रम ख 
दैवते आहेत. या श्लोकातून त्याचंी स्त हत केलेली आहे. काही श्लोक रामचहरत्ाचे माहात्म्य गाणारे आहेत, 
तर काही श्लोक रामायणाची हदव्यता सागंणारे आहेत. या साऱ्या श्लोकाचंी योग्यता स्वतंत् हशवस्तोत् 
अथवा रामस्तोत् म्हणून हनत्यपठन करण्यािोगी आहे. त लसीदासाचंी ही रचना पाहून स्पष्ट होते ते हे की 



 
           

तत्कालीन संस्कृत कहवपरंपरेत वहरष्ठ स्थान हमळहवणे त्यानंा सहि शक्य होते. पण ससं्कृतवर एवढे प्रभ त्व 
असूनदेखील त्यानंी रचना केली ती ‘भाषा हनबधंमहतमिं लमातनोहत’ या प्रहतजे्ञप्रमाणे स्वभाषेत – म्हणिे 
खड्ा कहदी बोलीत. अवधी म्हणनू कहदीची ही बोली ओळखली िाते. सामान्य िनतेपावतेो ही 
िीवनपोषक रामगाथा पोचहवण्याचा त्याचंा सतं स लभ उदे्दश्य होता ना! ही त्याचंी रचनाच म ळी 
‘बह िनस खाय’ आहे. ती ‘स्वातंुः स खाय’ केल्याचे ते ख शाल म्हणोत. पण त्याचंा ‘स्वातं’ म्हणिे संताचा 
आहे. आप ल्यामध्ये हवश्व सामावनू घेणारा आहे. ही रामकथा संस्कृतमध्ये हलहहण्याची प्राज्ञा असूनदेखील 
त्यानंी ती सामान्याचं्या बोलीत हलहहली ती उगाच नव्हे. नाही म्हणावयाला त्याचंी संस्कृतवरील अनन्य 
भहि त्यानंी या गं्रथात ब्रह्मा, महेश, नारद आदींच्या तोंडी िेथे िेथे रामस्तवन घातले आहे तेथे तेथे 
संस्कृतप्रच र अथवा संस्कृतप्राय रचना करून प्रगट केली आहेच. 
 
                        
 

संस्कृतभाषा मार्ममक स भाहषते व अथयघन उिी यानंी हवनटलेली आहे. या वैभवाचा आपल्या 
काव्यरचनेत त लसीदासानंी वापर करावा हे स्वाभाहवकच होते. आशयाच्या अहभव्यिीसाठी त्यानंी काही 
संस्कृत स भाहषताचंा कहदीतून प्रयोग केलेला आहे. काही उदाहरणे अशी – 
 

            ल   ग       ग     ग   । 
                ल       ल   ल ल    ॥ 

 
वरील सोरठा ‘मूकं करोहत वाचालं पंग ं लंघयते हगहरम् । यत्कृपा तमहं वदें परमानंद माधवम्’ या श्लोकाशी 
त ळून पहावा. 
 

        ल  ल          ।                          ॥ 
 
ही चौपाई ‘न हह वधं्या हविानाहत ग वी प्रसववदेनाम्’चे रूपातंर आहे. ससं्कृतातील ‘हस्त्यश्चहरतं् प रुषस्य 
भाग्यं देवो न िानाहत क तो मन ष्ट्युः’ अथवा ‘कक न क वहंत योहषतुः’ या उिींची आठवण करून देणाऱ्या या 
ओळी पहा – 
 
हबहधह ुँ न नाहर हृदय गहत िानी’, ‘िाहन न िाइ नाहर गहत भाई’ अथवा ‘का न करै अबला प्रबल’. 
 

आता गीतेतील हे दोन श्लोकाधय पहा – 
 

‘                            ग       ’ 
‘                              ’  

 
आहण 
 
याचंा त लसीदासानंी यथास्थान केलेला कहदी प्रयोग असा आहे – 
 



 
           

एहह िग िाहमहन िागकह िोगी । परमारथी प्रपचं हवयोगी ॥ 
संभाहवत कह ुँ अपिस लाहू । मरन कोहटसम दारुन दाहू ॥ 

 
अथय तर यथोहचत उतरला आहेच पण हशवाय त लसीदासानंी अन वादात रचनाही प्रासय ि करून सौंदयय 
वाढहवले आहे. 
 
याच अयोध्याकाडंात ‘सवयनाश े सम त्पने्न अधं त्यिहत पंहडतुः’ या स भाहषताचा उपयोग खालील चौपाईत 
केलेला आहे – 
 

                       । 
अ                      ॥ 

 
हकल्ष्ट्कंधाकाडंातील या दोन चौपयांतर उघड उघड संस्कृतच्या एक स प्रहसद्ध स भाहषताचा 

अन वादच आहे – 
 

क पथ हनवारी स पंथ चलावा । ग न प्रगटै अवग नहह द रावा ॥ 
हवपहत काल कर सत ग न नेहा । श्र हत कह सतं हमत् ग न एहा ॥ 

 
आहण 
 
ज्याचा हा अन वाद आहे ते ससं्कृत स भाहषत असे – 
 

                          
ग      ग     ग     ग         । 
                         ल  
      ल                   ॥ 

 
स ंदर काडंात लक्ष्मण सम द्राला हवनवनू दैवावर भरंवसा ठेवण्याच्या वृत्तीचा हनषेध करून उद्योगाचे महत्त्व 
सागंत आहे – 
 

कादर मन कह ुँ एक अधारा । दैव दैव आलसी प कारा ॥ 
 
आहण या अथाचे संस्कृत स भाहषत असे – 
 

    ग                 ल   : 
                             ॥ 

 
आता लंकाकाडंातील ही चौपाई पहा – 
 



 
           

वचन परम हहत स नत कठोरे । स नकह िे कहकह ते नर प्रभ  थोरे ॥ 
 
संस्कृतच्या ज्या स भाहषताचा हा अन वाद आहे ते असे – 
 

अ                           ल    
 
रावण आपल्या पत्नीची समिावणी करीत आहे. त्याच्याबद्दल कवीने िे म्हटले आहे ते संस्कृतातील 
‘परोपदेश ेपाहंडत्यं सवेषा ंस करं नृणाम्’ या संस्कृत उिीचे भाषातंरच आहे. पहा – 
 

पर उपदेस क शल बह तेरे । िे आचारकह ते नर न घनेरे ॥ 
 
आता उत्तरकाडंातील काही श्र हतमनोहर स भाहषताचंा आस्वाद घेऊ या. काकभ ष ंहड म नीने गरुडािवळ 
रामाच्या अंतुःकरणाचे वणयन असे केले आहे – 
 

क हलसह  चाहह कठोर अहत कोमल क स मह  चाहह । 
 
संस्कृत स भाहषतात अगदी हेच वणयन केले आहे ते सतं हृदयाचे. पहा – 
 

                                । 
 

वरील काही उदाहरणावरून कळून येते की त लसीदासानंा संस्कृतमधील रमणीय 
सूहिस भाहषताचें हवलक्षण आकषयण होते. ही केवळ वानगी झाली. शोध केल्यास आणखी हकतीतरी 
स भाहषते रामचहरतमानसात सापडतील. त्याचं्या पूवार्मित ज्ञानाचा व गहन अध्ययनाचा प्रत्यय यावा अशा 
अनेक स्थलाकंडे अंग हलहनदेश करता येईल. त लसीदासाचं्या पूवी होऊन गेलेल्या काही स प्रहसद्ध ससं्कृत 
कवींचा ठसा त्याचं्या काव्यावर उमटलेला आहे. अशा काही स्थलाचंी उदाहरणे येथे पाहू. 
 
                                । 
 

रामचहरतमानसाच्या प्रारंभी सीतारामाचं्या अहभन्नतेचे त लसीदासानंी केलेले वणयन रघ वशंाच्या 
प्रारंभी काहलदासानंी केलेल्या हशवपावयतीच्या एकरूपतेच्या वणयनाशी हकती ि ळते आहे ते पहा 
 

हगरा अरथ िल बीहच सम कहहअत हभन्न न हभन्न । 
बंदउुँ सीताराम पद हिन्हकह परम हप्रय हखन्न ॥ 

 
वरील दोहा काहलदासाचं्या या श्लोकाशी त ळून पहावा – 
 

  ग               ग           । 
 ग                             ॥ 

 



 
           

श्रीरामचहरत्ाची थोरवी एकीकडे व आपल्या ब द्धीचे तोकडेपण द सरीकडे अशा िाहणवनेे काहलदासानंी 
रघ वशंात व त लसीदासानंी मानसात व्यि केलेल्या भावनातील साम्य व अहभव्यिीतील सारखेपणा 
वाचकाच्या सहिच मनात भरावा असा आहे. पहा – 
 

क्व सूययप्रभवो वशं: क्व चाल्पहवषया महतुः (काहलदास) 
 
आहण 
 

                        । 
अ      अ       अ      ॥ (  ल  ) 

 
असाच आशय त लसीदासानंी हशवमहहमा गाण्याच्या बाबतीत व्यि केला आहे – 
 

           ग                         । 
       ल            अ          ग    ॥ 

 
अयोध्याकाडंात राम व भरत याचं्या परस्पर पे्रमाच्या अलौहककतेहवषयी बोलता बोलता रात् कशी हनघनू 
गेली हे रािा िनक व त्याचंी राणी यानंा कळले देखील नाही. 
त लसीदास म्हणतात – 
 

राम भग्त ग न गनत सप्रीहत । हनहस दंपहतहह पलक सम बीती ॥ 
 
या ओळी वाचताना भवभतूीच्या उत्तररामचहरतातील िो श्लोकाधय सहि आठवतो तो हा – 
 

अ      ग                        । 
 
श्रीमद भगवद गीतेतील काही श्लोकाचंा तर त लसीदासानंी िणू शब्दशुः कहदीत अन वाद केलेला वाटतो. 
‘ज्या ज्या वळेी धमयग्लाहन होते त्या त्या प्रसंगी मी अवतार घेतो’ असे आश्वासन श्रीकृष्ट्णानंी गीतेमध्ये या 
श्लोकातूंन हदले आहे – 
 

‘                  ल              । 
अ                                ॥ 
  
                                    । 
                        ग    ग  ॥  

 
पावयतीला आवताराहवषयी माहहती सागंताना बालकाडंात शकंराच्या तोंडी ज्या चौपाया 

त लसीदासानंी घातल्या आहेत त्या गीतेतील वरील श्लोकाचंा अन वादच आहेत. पहा – 
 



 
           

िब िब होइ धरम कै हानी । बाढकह अस र अधम अहभमानी ॥ 
करकह अनीहत िाइ नकह बरनी । सीदकह हब्रप धेन  स र धरनी ॥ 
तब तब प्रभ  धहर हबहबध सरीरा । हरकह कृपाहनहध सज्जन पीरा ॥ 

 
आहण शवेटी आध्याल्त्मक संदभातील काही साम्यस्थळाचंा केवळ नामहनदेश करून हे प्रकरण 

संपव.ू गीतेच्या तेराव्या अध्यायात ज्ञानाची ‘अमाहनत्वमदंहभत्व’ं इत्यादी िी अठरा लक्षणे साहंगतली आहेत 
त्याचें सहवस्तर हववरण रामाने लक्ष्मणाला हवरागी कोणाला म्हणाव े हे समिावनू सागंण्याच्या हनहमत्ताने 
अरण्यकाडंात करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नवहवधा भिीचे आहण भहिमागाचे िे हवशद हववचेन 
लक्ष्मणाच्या हवनंतीवरून रामप्रभूने केले आहे ते भागवतात श्रीकृष्ट्णानंी उद्धवासमोर केलेल्या भहियोगाच्या 
हववचेनाहून हनराळे नाही. ‘श्रवणं कीतयनं हवष्ट्णोुः स्मरणं पादसेवनम्’ इ. नवहवधा भिीचे प्रकार आहण 
‘मद्भिुः यत् गायहंत तत् हतष्ठाहम नारद’ हा भगवताचं्या हनवासाहवषयीचा हनदेश ज्यात आहे अशा चौपाया व 
दोहे रामचहरतमानसाच्या या अरण्यकाडंात आहेत. ज्ञानापेक्षा भहि श्रेष्ठ असल्याची ग्वाही 
रामनारदसंवादाच्या हनहमत्ताने हदली आहे ती या शब्दात – 
 

यह हबचाहर पंहडत मोहह भिहह । पाएह ुँ ग्यान भगहत नहीं तिहीं ॥ 
 

आहण शवेटी उत्तरकाडंात भरताने रामाला संतअसतंांची लक्षणे हवचारली आहेत. दोहा ३७ व ३८ 
मध्ये रामाने हवस्ताराने साहंगतलेली ही लक्षणे वाचली असता गीतेतील ल्स्थतप्रज्ञ, भि, योगी, हवरि, 
केवल ज्ञानी इत्यादी आदशय प रुषाचंी लक्षणे नेमकी हीच असल्याचे हदसून येते. 
 

रामचहरतमानस हा व्यवहार ज्ञानाचा महान कोश आहे. िेवढे अवगाहन त्यात कराव ेतेवढी त्याची 
अगाधता िाणवते. त्याचे अध्ययन पूणय झाले असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करील असे वाटत नाही. एवढे 
मात् खरे की आपापल्या योग्यते क्षमतेप्रमाणे त्याचे सतत अवलोकन मनन करीत राहहले असता दर वळेी 
त्यात नावीन्याचाच अन भव आल्याहशवाय राहत नाही. नवनवीन सौंदययस्थळाचें दशयन वारंवार घडत राहते. 
आहण यात नवल तरी काय आहे? रामचहरतमानस हे हनतातं रमणीय असे लोककाव्य आहे. आहण 
रमणीयता हा हवषयच म ळी हनत्यनूतन आहे असाच सवांचा अन भव आहे. ‘क्षणे क्षणे यन्नवता ंउपैहत तदेव 
रूपं रमणीयतायाुः’ हेच खरे! 
 
 

* * 



 
           

रामचतरतमानसातील ‘तियश्चतरत्रम्’ 
 

रामकथेच्या हनहमत्ताने त लसीदासानंी ज्या भव्यहदव्य चहरत्ाचे महावस्त् हवणले आहे त्याच्या 
आडव्याउभ्या धाग्यातं प रुष व हस्त्या याचंी समान ग ंफण केली आहे. स्त्ीरूपाचे अनेक भहूमकातील 
हवलोभनीय दशयन त्यात घडते. मायाब्रह्म, प्रकृहतप रुष, उमामहेश, सीताराम या िोड्ाबंरोबरच 
दशरथाच्या हस्त्या, अहत्पत्नी अनसूया, रावणाची भाया मंदोदरी, िनकाची स्त्ी आहण इतर अनेक स्त्ीपाते् 
या भव्य हचत्पटावरून झरझरून िातात. प रुषापं्रमाणेच याचं्यातदेखील सतं असतं प्रवृत्ती, कोमल कठोर 
भाव, त्यागलोभ आहण हवरहि-आसिी याचं्या छटा उमटलेल्या आहेत. साहहिकच िेथे िशा स्त्ीचे 
स्वभावरेखाटन असेल तेथे त्याच्या अन रोधाने त लसीदासाचं्या लेखणीचे मृद  कठोर नतयन झाल्याचे स्पष्ट 
हदसून येते. महेशाच्या प्राप्तीसाठी अपणा अवस्थेला प्राप्त होण्याइतपत उग्रतप आचरणारी उमा, आपल्या 
प त्ाच्या हनष्ट्कपट रामपे्रमाने हषयप लहकत होणारी स हमत्ा, हपतृआजे्ञपेक्षा प त्मोहाला वरचढ न होऊ देणारी 
माता कौशल्या, रािहवलासी कोडकौत कानंा कस्पटासमान मानून वनवासातील कष्टाचंा स्वचे्छेने स्वीकार 
करणारी िानकी, पाहतव्रत्याची साक्षात् मतूीच अशी अनसूया, भोळ्या भावभिीने रामाला हप्रय झालेली 
शबरी, द राचारी पतीला सन्मागावर आणण्यासाठी अहर्मनश तळमळणारी मंदोदरी ही त लसीदासाचंी काही 
अत्यंत मनोरम स्त्ीपाते् असून त्याचं्या दशयनाने वाचक हषयहनभयर झाल्याहशवाय राहत नाही. या भहूमकाचं्या 
समातंर रेषेत असत् प्रवृत्तीची मूर्मतमतं प्रतीकेच भासावी अशी कपटकलापट  मंथरा, हतिम ळे हववकेभ्रष्ट 
झालेली स्वाथांध कैकयी, ताडका, शूपयणखा इत्याहद इतर पाते्ही या गं्रथात रंगहवलेली आहेत. 

 
वर उल्लेहखलेल्या भल्याब ऱ्या स्त्ीहचत्णाच्या आधारे त लसीदासाचंा स्त्ीहवषयक दृहष्टकोण कसा 

असेल हे स्थूलमानाने िाणनू घेणे सहि शक्य आहे. त्याबरोबरच काही स्त्ीप रुष पात्ाचं्या तोंडून काही 
प्रसंगी हस्त्याचें चाहरत्र्य व त्याचंा स्वभाव याहवषयी िे उद गार हनघाले आहेत त्याचंाही या संदभात उपयोग 
करून घेता येईल. हे करीत असताना या साऱ्याहवचाराचंी त लसीदासावरच प्रत्यक्षतुः िबाबदारी 
टाकण्याचा मात् हेत  नाही. कारण कवी हा स ष्ट द ष्ट अशा साऱ्याच पात्ाचं्या मनाचा वधे घेत असतो. म्हणून 
हस्त्याहंवषयी ज्या पात्ानंी हप्रय अथवा अहप्रय हवचार व्यि केले आहेत त्याचं्याच अन साराने ते हवचार 
समिून घेण्याचा प्रयत्न केला तर त लसीदासावर अन्याय होणार नाही. या संदभात आणखी एका गोष्टीचे 
हवस्मरण होऊ न देण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक य गाची आपली स्वतुःची अशी एक 
सामाहिक हवचारसरणी असते, एक स्वतंत् धमय असतो, काही वैहशष्ट्ये असतात. ही सारी पहरवतयनीय 
असल्याने प ढील काळात ती गताथय होणे हे क्रमप्राप्तच असते. कालची िी मूल्ये ती आि तशाच स्वरूपात 
स्वाकारणे शक्यही नसते व इष्टही नसते. म्हणून हेही लक्षात ठेवावयास हव े की कोणत्याही 
साहहत्यकलाकृतीचे आस्वादन करताना हतच्या हनर्ममतीच्या काळाचे त्याच्या साऱ्या बारीकसारीक 
तपहशलासह आकलन झाल्याहवना हतचे ममय उकलणे केवळ अशक्य आहे. त लसीदासाचं्या मानसात 
उमटलेली स्त्ीहवषयक हवचाराचंी प्रहतकबबे व्यहिशुः त्याचं्या स्वतुःच्या हवचाराचंीच आहेत असे 
मानण्याऐविी ती तत्कालीन लोकमताची अहवकृत स्वरूपात उमटलेली प्रहतकबबे आहेत असे मानणे 
म्हणूनच अहधक सय हिक ठरेल. ही मते आिच्या संदभात अन दार व अन्याय्य वाटणे स्वाभाहवक असले 
तरी त लसीदास ही व्यहिदेखील आपल्या स्थळकाल पहरल्स्थतीचेच अपत्य होती ही गोष्ट लक्षात न घेतली 
तर दोन आपत्ती संभवतात. त्याम ळे कवीवर अन्याय्य केला असे तर होईलच पण वाचक या नात्याने आपली 
दृहष्टदेखील पूवयग्रहदूहषत होण्याची शक्यता आहे. 

 



 
           

येथे काही हववाद्य स्त्ीहवषयक हवचाराचंा परामशय शक्य तेवढ्या तटस्थ व अहभहनवशेरहहत वृत्तीने 
घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

 
(१) उमेसारख्या आपल्या क स मकोमल कन्यकेने शकंरासारख्या रौद्र वराशी लग्न कराव ेहे हतच्या 

मातेला कसे आवडाव?े पण उमेचा हनग्रह व नारदाहद म नींची समिावणी याम ळे हतला संमहत देणे भाग 
पडते. म लीला सासरी पाठहवताना आईने हतला िो उपदेश केला आहे त्यात असेही म्हटले आहे – 

 
कत हवहध सिृी नाहर िग माही । पराधीन सपनेउुँ स ख नाही ॥ (बालकाडं) 

 
परवशता ही िणू स्त्ीच्या पाचवीलाच प िलेली आहे. आहण दास्य म्हटले म्हणिे त्यात हीन दीन वृहत्त व 
पराकाष्टचेी हवनीतता आलीच. पहतव्रता धमाची पहहली पायरी म्हणनू ज्या पराधीनतेचा उपदेश आईने 
म लीला केला आहे त्याची पे्ररणा मन स्मृतीप्रणीत या परंपरागत दंडकात आहे – 
 

हपता रक्षहत कौमारे भता रक्षहत यौवने । वाधयक्ये रक्षते प त्ुः न स्त्ी स्वातंत्र्यमहयहत ॥ 
 

(२) रामचदं्राला राज्यपदाऐविी वनवास देण्याचे कैकेयीचे क हटल कारस्थान समिल्यावर ‘स हन 
भए हबकल सकल नरनारी’ असे ज्याचें वणयन करण्यात आलेले आहे ते सवय प्रिानन कैकेयीला हशव्याश्राप 
देऊ लागले. आहण हतच्या हनहमत्ताने सरसकट स्त्ीिातीहवषयी चीड व्यिव ूलागले – 
 

सत्य कहकह कहव नाहर स भाऊ । सब हबहधअगह  अगाध द राऊ ॥ 
हनि प्रहतकबब  बरक  गहह िाई । िाहन न िाइ नाहर गहत भाई ॥ 
काह न पावक  िाहर सक का न सम द्र समाइ । 
का न करै अबला प्रबल केहह िग काल  न खाइ ॥ (अयोध्याकाडं) 

 
स्त्ीहृदय अगाध असून त्याचे तळ गाठणे सोपे नाही. एकवळे आपले प्रहतकबब धरता येईल पण स्त्ीच्या 
मनोव्यापाराचा छडा लावणे केवळ अशक्य आहे. अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडू न शकणारी, सम द्रात सामाव ून 
शकणारी अथवा काळाच्या उदरात गडप न होणारी अशी कोणती गोष्ट या िगात आहे? या प्रश्नाचे उत्तर 
कोणतीच नाही’ हे एकच असणार. आहण नेमके हेच उत्तर ‘’अबला असूनही हतच्या प्रबलतेचा तडाखा 
हिला बसला नाही अशी कोणती गोष्ट आहे?’ या प्रश्नाचेही उत्तर द्याव ेलागते असे वरील पंिीत स चहवले 
आहे. या प्रसंगाच्या हनहमत्ताने िणू ‘हस्त्यश्चहरत्म् प रुषस्य भाग्यं देवो न िानाहत क तो मन ष्ट्युः’, ‘कक न 
क वहंत योहषतुः’ अथवा ‘अबला यत् प्रबला’ इत्यादी पूवापार समि तींचाच पाठप रावा करण्यात आलेला 
आहे. 
 

(३) अयोध्येला परतल्यावर भरताला िेव्हा कळते की रामाला वनवास देण्यास व पहरणामी 
आपल्या हपत्याचा मृत्य  ओढवनू आणण्यास आपली आईच सवयस्वी िबाबदार आहे तेव्हा त्याचा क्रोध 
अनावर होतो. रामाहवषयीच्या हनुःसीम भिीने भारलेल्या भरताच्या मनाला रामाऐविी स्वतुः आपण रािा 
होण्याची कल्पना स्वप्नात देखील हशवणे शक्य नव्हते. आपल्या आईच्या क्ष द्र स्वाथयपरतेची त्याला चीड येते 
हे स्वाभाहवकच होते. कठोर शब्दात तो आईचा हधुःकार तर करतोच पण सोबतच हतिम ळे कलंहकत 
झालेल्या एकूण स्त्ीसमािावरही तो भरपूर तोंडस ख घेतो. स्त्ीच्या मनाचा थागं प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाही लागणे 



 
           

कठीण आहे हे तर त्याने म्हटलेच पण त्यापेक्षाही अहधक म्हणिे सरसकट हस्त्यानंा कपटी, पापी व द ग यणी 
ठरवनू तो मोकळा झाला आहे. तो म्हणतो – 

 
हबहधह ुँ न नाहर हृदय गहत िानी । सकल कपट अध अवग न खानी ॥ (अयोध्याकाडं) 
 
(४) अरण्यकाडंात राम शबरीच्या आश्रमात प्रवशे करतात असा प्रसंग आहे. रामाची आराधना 

करताना शबरी स्वतुःच्या हनम्नवणाचा उल्लखे तर करतेच पण त्या बरोबरच स्त्ी म्हणून आपणाकडे अहधकच 
उणेपणा येतो असेही ती म्हणनू टाकते ते या शब्दात – 
 

अ      अ   अ   अ        । 
             अ      अ     ॥ 

 
स्त्ी ही म ळातच प रुषापेक्षा कमी प्रतीची व हीनदीन आहे या आमच्या समािाने उराशी कवटाळून धरलेल्या 
समि तीचाच प नरुच्चार शबरीच्या तोंडून करहवण्यात आलेला हदसून येतो. 
 

(५) अरण्यकाडंाच्या अखेरीस नारदाने रामाला असे हवचारले की ‘पूवी मला हववाह करावासा 
वाटला असताना मला तसे करू न देण्यात आपला कोणता हेत  होता?’यावर श्रीरामाने स्त्ीरूपाचे हवदारक 
आहवष्ट्करण करून ‘अेवदं ग यणहवहशष्ट स्त्ीपासून मी त ला वाचहवले’ असे नारदाचे समाधान केलेले आहे. 
रामाच्या शब्दात स्त्ी ही सवय मोहाचे मूळ आहे. ती िातपहनयमाचें िलाशय आटहवणारा ग्रीष्ट्मऋत  आहे; 
कामक्रोधलोभादी बेड कानंा स खद अशी वषा आहे; धमयरूप कमळानंा मलूल करणारी हहमवृहष्ट आहे; 
पापरूपी घ बडानंा स खहवणारी काळ क ट्ट रात् आहे. एवढेच नव्हे तर ब हद्धबल शीलसत्य या माशाचें टाळू 
फोडणाऱ्या गळासारखी ही स्त्ी असल्याचे सागंनू शवेटी रामाने हतला सवय पापाचंी खाणही म्हणून टाकले 
आहे. पहा – 
 

अ ग     ल   ल                     । 
                                      ॥ 

 
आता स्त्ीचे हे हकळसवाणे व भयानक रूप पाहून देखील नारद हतच्याशी लग्न करण्याचे धाडस कसे बरे 
करील? वरील स्त्ी हवषयक उद गार इतके स्पष्ट आहेत की त्याचं्यातील अन दारपणावर अथवा त्याचं्यातील 
ऐकाहंतकतेवर हनराळे भाष्ट्य करण्याची म ळीच गरि नाही. स्त्ीच्या हनकृष्टपणाचे वणयन करण्यासाठी 
याचं्यापेक्षाही प्रखर असे कोणते शब्द असतील? 
 

(६) आता आपण त लसीदासावर रामचहरतमानसातील ज्या एका प्रहसद्ध चौपाईवरून 
स्त्ीशदू्राहंवषयीच्या अन दारपणाच्या आरोपाचंी सतत झोड उठत आलेली आहे हतचा समाचार घेऊ. 
वास्तहवक या चौपाईतील उद गार सम द्राने श्रीरामािवळ काढले आहेत. अल्ग्नबाणाने िलराहश शोषनू 
घेण्याचा धाक रामाने दाखहवताच वठणीवर आलेल्या सम द्राने आपली चूक कबलू केली आहे. 
 

प्रभ  भल कीन्ह मोहह हसख दीन्ही । मरिादा प हन त म्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल गुँवार सूद्र पस  नारी । सकल ताडनाके अहधकारी ॥ (स ंदरकाडं) 



 
           

आपली मयादा ओळखून वागेल तोच खरा शहाणा. सवयशहिमान प्रभ  रामचदं्राशी केलेल्या 
उद्धटपणाबद्दल सम द्राला झालेला पश्चात्ताप उहचतच आहे. पण त्या संदभात त्याने आपल्याच पायरीला 
इतरानंादेखील आणून बसहवले आहे. हस्त्या वैश्यास्तथा शदू्रास्तेऽहप याहंत परागहतम्’ या गीतेने दशयहवलेल्या 
औदायाच्या अगदी उलट स्त्ी शूद्रानंा ढोल, गंवार आहण पशू याचं्या दावणीला बाधूंन केवळ थपडा खाण्यास 
सवयस्वी पात् म्हणिे ‘ताडनाके अहधकारी’ ठरवनू टाकणारा सम द्र खरोखरोच अत्यंत अन दार नाही का? 
पण त्याच्या या हवधानाम ळे ज्याचंा तो मानसप त् आहे त्या त लसीदासावर सतत प्रखर टीकेच्या फैरी झडत 
आलेल्या आहेत. हवशषेतुः स्त्ी प रुष समानतेच्या या य गात तर त्यानंा प्रहतगामी ठरहवण्याची िण ू
अहमहहमकाच लागलेली हदसून येते. मग त्याचं्या बचावासाठी धावनू येणारे काही भाष्ट्यकार ‘ताडनाके 
अहधकारी’ अशा या पचंहवषयाचंा स्वतुःला अन कूल असा परस्पर संबधं दाखवनू, प्रस्त त उहि सगळ्याच 
नारी अथवा शदू्रासंाठी नसून केवळ ‘पश नारी’ आहण ‘गंवार शूद्र’ याचं्या प रतीच मयाहदत आहे असे समथयन 
ख शाल करोत. पश  आहण गंवार यानंा नामाऐविी हवशषेण ठरहवण्याच्या या खटाटोपात हबचारा ढोलच 
तेवढा हवशषेणावाचून राहून िातो हे त्याचं्या गावीही नसाव ेहे केवढे आश्चयय! 

 
(७) शवेटी लंकाकाडंात रावणाच्या तोंडी घातलेल्या काही स्त्ीहवषयक अन दार हवधानाचंा हवचार 

करू. श्रीरामाशी वैर सोडून सख्य करण्यातच आपले हहत आहे हे रावणाला पटवनू देण्यात मंदोदरीला यश 
तर आले नाहीच, उलट रावणाने हतची भरपूर थट्टाच उडहवली. एवढेच नव्हे तर त्याने एकिात साऱ्याच 
हस्त्यावंर आठ द ग यणाचंा आरोप करून टाकला आहे तो असा – 
 

नाहर स भाउ सत्य सब कहहीं । अवग न आठ सदा उर रहहीं । 
साहस अनृत चपलता माया । भय अहबबके असौच अदाया ॥ 

 
त लसीदासाचं्या या रावणाने ज्या आठ अवग णाचंा आरोप हस्त्यावंर केला आहे त्याचें मळू वाल्मीहक 

रामायणात आहे आहण एकनाथानंी देखील आपल्या भावाथय रामायणात हनराळ्याच एका प्रसंगी प्रत्यक्ष 
श्रीरामाच्या तोंडून ‘सामान्यतुः हस्त्यामंध्ये आढळून येणाऱ्या’ या द ग यणाचें वणयन करहवले आहे. (य द्धकाडं : 
अध्याय ६९ : ओव्या १५–२७). वा मीकीचा श्लोक असा – 
 

अ                         ल      । 
अ                                   ॥ 

 
स्त्ीला द ग यणाचंी प तळी मानण्याची परंपरा सनातन व सावयहत्कच हदसते. आध्याल्त्मक-पारमार्मथक 

मागात स्त्ीला धोंड मानून हतच्या पाशातून म ि होण्याचा उपदेश सारेच साध सतं देत आले आहेत. 
शके्सपीयरसारख्या पाश्चात्य नाटककाराचा हॅम्लेटदेखील ‘Frailty thy name is woman’ असे म्हणण्यास 
च कत नाही. आहण आश्चयय हे की प्राचीन गागी-मतेै्यीसारख्या स्त्ीरत्नाचंी वळेी अवळेी हबरुदे गाण्यात 
धन्यता मानणारेही आम्हीच आहोत. ‘यत् नाययस्त  पूज्यतें रमंते तत् देवताुः’ हे मनूचेच द सरे वचन वारवार 
कंठरवाने उच्चारणारेही आम्हीच. स्त्ीचा मातृरूपाने गौरव गाऊन ‘िननी िन्मभहूमश्च स्वगादहप गरीयसी’ 
असा कृतज्ञतापूवयक उद घोषही आम्हीच करणार! वरील वतयनात कोठे हवसंगहत तर नाही ना याचा 
काळिीपूवयक हवचार व्हावयास हवा. हस्त्याहंवषयी आम्ही कोणता दृहष्टकोन बाळगावयाचा? वास्तव व 
अन भव यावर आधारलेला की श्र हतस्मृहतप राणोि? िीवनाच्या हवहवधके्षत्ात ‘बाबावाक्यं प्रमाणम्’ ही 
भहूमका घेणे आि अव्यवहायय ठरत असताना हस्त्याहंवषयीच्या वरीलसारख्या उिींचा हवचार वतयमानाच्या 



 
           

संदभात करण्यावाचनू द सरा कोणताही पयाय नाही. तसे िर आम्ही केले नाही तर मानवसमािप रुषाचे 
अधांगच अश्या स्त्ीवगावर घोर अन्याय झाल्याहशवाय राहणार नाही. आणखी एका गोष्टीचा गंभीरपणे हवचार 
व्हावयास हवा आहे तो हा की ज्या द ग यणाचंी खाण स्त्ीला मानण्यात आले आहे त्यापंासून प रुष खरोखरच 
म ि आहे का? हशवाय हेही हवसरून चालणार नाही की आमचे अहधकाशं प्राचीन साहहत्य पौरुषेय म्हणिे 
प रुष-हनर्ममत आहे. िर हस्त्यानंीही त्याच्या तोडीस तोड साहहत्यहनर्ममती केली असती तर याच अवग णाचंा 
व दोषाचंा त्यानंाही प रुषिातीवर आरोप करता आला नसता का? 
 
 

* * 



 
           

तुलसींची ‘जगजनतन जानकी ’ 
 

रामचहरतमानसात सीतामाईचे दशयन प्रथम घडते त लसींच्या प्रास्ताहवक हनवदेनात िेव्हां ते 
आपल्या वदंनाच्या क्रमात हतला प्रस्त त करतात या रूपात – 
 

         ग           । 
अ                      ॥ 
       ग    ल        । 
              ल          ॥ 

 
िनकतनया, रामहप्रया सीतेला साक्षात् आहदमायेच्या स्वरूपात पाहणाऱ्या त लसींना हतचे 

चरणकमल वदूंन हनमयळमहत प्राप्त झाल्यास नवल नाही. सीतेचे मायारूपात प न्हा एकवार वणयन आले आहे 
ते िेव्हा हतने रामलक्ष्मणासमवते अत्ीच्या आश्रमातून प्रस्थान केले तेव्हा – 
 

                    । 
                     ॥ 

 
आहण सीतेच्या या माहात्म्याचे सतत भान असल्याम ळेच लक्ष्मणही अहर्मनश हतच्या पदारकवदानंाच 

वदंन करताना वाल्मीहक रामायणातही हदसतो – 
 

नाहं िानाहम केयूरे नाहं िानाहम क ं डले । 
नूप रेत्वहभिानाहम हनत्यं पादाहभवदंनात् ॥ 

 
प्रत्यक्ष परब्रह्माच्या मायेचे अलौहकक रूप वणाव ेतरी कसे? प्रभ  राम स्वतुः परब्रह्मच असूनदेखील 

सीतेच्या लावण्यावर ते म ग्ध आहेत. प ष्ट्पवाहटकेत सीतेचे प्रथम दशयन होताच त्याचंी मनोऽवस्था कशी झाली 
ते हनुःसंकोचपणे त्यानंी लक्ष्मणाला साहंगतले आहे – 
 

       ल    अल          । 
                       ॥ 

 
रामाचे हवकारहवरहहत मन देखील क्ष ब्ध करणारे असे सीतेचे लावण्य होते. त लसीदासानंी सीतेच्या 

सौंदयाचे वणयन करताना म्हटले आहे की – 
 

                       । 
 ग          ग        ॥ 
                      । 
           अ       ल   ॥ 

 



 
           

सीतेत रूप ग णाचंा परमोत्कषय झालेला असल्याने हतचे सौंदयय वणूय पाहण्याइतका अथवा 
हतच्यासाठी उपमा शोधू पाहण्याइतका मूखयपणा द सरा कोणता असू शकेल? रामप्रभतूही कोहटमदनाचें 
सौंदयय एकवटलेले आहे. हा समसमा संयोग केवढा मनोवधेक आहे! प्रथम दृहष्टके्षपातच श्रीरामाने सीतेचे 
हृदय किकून घेतले आहे. ब्रह्म व माया याचंी ही परस्पर प्रीहत अहवकृत व परमप नीत असल्याचे कवीने 
म्हटले आहे. या पे्रमोद भवानंतर िेव्हा ं उपवर सीता रामाच्या प्राप्तीस्तव गौरीमातेला प्राथयना करते तेव्हा 
खऱ्या अथाने हतला ‘वर’ प्राप्ती होते. गौरीचे आश्वासन असे – 
 

मन  ि हह राच्यौ हमहलहह सो बरु सहि स ंदर सावंरो । 
करूना-हनधान स िान सील  सनेह िानत रावरो ॥ 

 
‘सीते, त झ्या मनाला रुचलेला स ंदर सावळा वर त ला अवश्य लाभेल’. रामचदं्राचे द र्मनवार 

आकषयण तर मनाला ओढते आहे पण स्वयंवर मंडपात वडीलधारी माणसे उपल्स्थत आहेत ना? मग शालीन 
सीतेने रामाकडे कटाक्ष फेकण्याचे धाहरष्ट्य तरी कसे करावे? रामाकडे लक्ष आहे पण दृहष्ट हखळहवलेली 
हदसते ती सखीिनावर! उपवर क लीन कन्येची सहि स दंर अशी शालीनता सीतेच्या या मनोज्ञ हचत्णात 
प्रकट झाली आहे. याच धन भंगाच्या प्रसंगी सीतेच्या मनीची व्याक ळता वणयनातीत होते िेव्हा हतच्या मनातं 
अशी आशकंा हनमाण होते की ‘रामाचा स क मार देह क ठे आहण हे वज्रकठोर हशवधन ष्ट्य क ठे! कसे बरे 
उचलाव ेश्रीरामाने हे हशवधन ष्ट्य! हे भगवान हशवशकंर! हे भवानी माते! हे देवानंो! या वज्रचापाला क स म 
कोमल करून टाका! म्हणिे रामाला ते सहि उचलता येईल. माझ्या वहडलानंी तरी का ंअसला अघोरी 
पण करावा? प्रभो, माझा हा धावा ऐकून माझी मनोकामना प रवाल ना? रघ वीराची दासी होण्याचे भाग्य, हे 
प्रभो, मला लाभ ूद्याल ना?’आहण िण  सीतेचा हा आतय धावा देवाने ऐकला. तसे नसते तर रामाने सहि 
लीलेने तो हशवचाप एखाद्या कम्पटासारखा उचलला असता कसा व एखाद्या खेळातल्या इवल्याशा 
धन कलीप्रमाणे तो काडकन मोडला असता तरी कसा? हशवधन भंगाम ळे झालेल्या सीतेच्या हषयहनभयर 
अवस्थेचे शब्दानंी वणयन करणे केवळ अशक्य आहे— 
 

              अ           । 
               ल        ॥ 

 
चातकीला स्वाहत नक्षत्ाचे िलकबद  लाभाव ेतशी सीतेची अवस्था झाली आहे. राम-लक्ष्मणावर हतने अशी 
दृहष्ट हखळहवली आहे की िण ूचकोराने चदं्रावर दृहष्ट हखळवावी! 
 

हववाहानंतर सासरी आलेल्या नववधूशी कौशल्येचा व्यवहार मातृवत् असणे स्वाभाहवकच होते. 
कारण सीतेहवषयी हतने स्वतुःच असे म्हटले आहे :– 
 

हपता िनक भपूालमहन सस र भान क ल भान  । 
पहत रहवक ल कैरव हबहपन हबध  ग नरूप हनधान  ॥ 

 
रािाचंा म क टमणी हिचा हपता, सूययवशंातील श्रेष्ठ नृप हिचा सासरा, व रहवक ल-कमलवनाला 

ख लहवणाऱ्या चंद्रासारखा हिचा पहत हतची योग्यता काय वणावी? अशा स नेला सासूकडून प्रगाढ वात्सल्य 
न लाभले तरच नवल! सासूने तर हतला– 



 
           

                       । 
                   ल   ॥ 

 
डोळ्यातील ब ब ळासारखी सीतेला िपणे व प्राणापलीकडे हतिवर माया करणे यात कौसल्येने कधीही 
कसूर केली नाही. िी हतला हदव्याची वात सारण्याइतपत साधी कामे देखील करू देत नसे ती कौसल्या 
आपल्या या आवडत्या स नेला रामाबरोबर वनात िाऊ देईल हे कधी तरी शक्य होते काय? पण 
राज्यहभषेकाऐविी लाभलेला वनवास देखील तेवढ्याच सहि भावाने स्वीकारणाऱ्या रामचंद्राची सहचरी 
सीता रािधानीत राहावयाला कशी बरे तयार होईल? वनासाठी हट्ट धरणाऱ्या सीतेची समिावणी 
करण्याचा रामाचा वृथा प्रयत्न त लसींनी— 
 

             ल  ग        । 
                          ॥ 
 

   — 
 
   ग                  ग  । 
     अ                ल ग  ॥ 

 
अशा शब्दात साहंगतला आहे. पण ‘हे ही हदवस हा ं हा ं म्हणता िातील हनघून’ अथवा ‘त झ्यासारख्या 
हंसगाहमनीला वनात येऊ हदले तर लोक मला नाव े ठेवतील या हशकवण कीचा सहिी स्वीकार करणारी 
कोणी सामान्याची पत्नी सीता नव्हती. हतने आपल्या ब हद्धचात याने रामाला हनरुत्तर करणारा य हिवाद 
केला आहे. ‘हे करुणाकरा प्राणनाथा, त मच्याहशवाय स्वगयही मला नरकासारखाच आहे’ एवढेच नव्हे तर— 
 

   ल ग         अ       । 
                              ॥ 
                           । 
                        ॥ 
  ग   ग            । 
                    ॥ 
                  ग      । 
                            ॥ 
  अ                        । 
    अ                    ॥ 

 
‘पत्नीला पतीपेक्षा श्रेष्ठ कोणतेही नाते नाही. पहतहवरहहत स खोपभोगाच्या साधनानंा काही अथय आहे का? 
पती नसेल तर ऐश्वययसमदृ्धी घेऊन करावयाचे काय? पतीहवना स ख केवळ अशक्य असून ते हिवतंपणीचे 
मरणच आहे. हनष्ट्प्राण देहाला का कोणी सिव ूधिेल? पाणीचा नसेल तर नदीचे नदीपण कसे राहील? 
म्हणून हे प्राणनाथा, मला भलतीच गळ घालू नका’ सीतेची ही अनन्य पहतहनष्ठा हतला वनवासाची द ुःखे 
पहतहवयोगाच्या द ुःखाच्या त लनेत कुःपदाथय वाटावयास लावणारी आहे. आहण शवेटी सीतेचा हा अढळ 



 
           

हनश्चय पाहून हतप्रभ झालेले राम हतला वनात नेण्यास तयार झाले. सीता-लक्ष्मणासह रामाने वनात 
िाण्याची हसद्धता केली. प्रत्यक्ष अन भवाने सीतेला वनाची द ुःखे िाणवनू ती परत हफरली तर श्रीरामाला ते 
हवचे होते. म्हणून याहून अहधक समिूत घालण्याचा प्रयत्न त्यानंी केला नाही. मात् िेव्हा दशरथाचा 
हनरोप घेऊन स मंत येतो व सीतेला परत अयोध्येस चलण्याचा आग्रह करतो, तेव्हा सीतेच्या हनश्चयाची 
प्रखरता प्रत्ययाला येते. हतला राम हेच सवयस्व असल्याने सासऱ्याचे सागंणेहह मानवत नाही. हतने स मंताला 
हदलेले उत्तर असे आहे– 
 

                      । 
                            ॥ 
                       । 
                        ॥ 

 
वस्तूहशवाय छाया, सूयावाचनू तेि अथवा चदं्रहवरहहत चादंणे याचंी कल्पना तरी कशी करावी? 

पती व स मंत दोघानंाही हनरुत्तर करून सीतेने सासऱ्याला हनरोप पाठहवला तो असा की, ‘माझ्या हपत्याच्या 
व श्वश राच्या घरात सवय स खे हवद्यमान आहेत हे खरे; पण पहतहवरहहत ही स खे माझ्या काय कामाची? 
रघ पहतपदाखेरीि अन्यत् माझे मन रमाव े तरी कसे? िेथे राघव तेथे सीता हीच खरीख री व 
सहिस्वाभाहवक अवस्था आहे!’ हकती झाले तरी सीता ही वैदेही आहे. योहगश्रेष्ठ हवदेहाची कन्या आहे! 
हतला तापसवषेात पाहून कोणत्याही लौहकक दृष्टीच्या हपत्याला गहहवरून आले असते. पण िनक रािा 
मात् ककहचन्मात्ही डगमगले नाहीत. उलट सीतेला या वषेात पाहून पे्रमाने ते म्हणाले— 
 

                 ल     । 
       ल  ग            ॥ 

 
िनकाहशवाय कोणत्या हपत्याने असे संतोषाचे उद गार अशा प्रसंगी काढले असते? िेथे दशरथ 

एखाद्या सामान्य मानवाप्रमाणे माया मोहात ग रफटले आहेत तेथे हवदेह िनक मात् स्वकन्येच्या या 
वनवासाने क्षणभरही क्ष ब्ध झाले नाहीत ही गोष्ट हवशषे लक्षणीय आहे! आहण सीता खऱ्या अथाने त्याचंीच 
प्रहतमा असल्याने रात्ी रामाला पणयक टीत एकटा सोडून आईबापाचं्या आश्रमात राहण्याचा मोह सहिच 
टाळू शकते. संकोचाम ळे ती तसे स्पष्ट बोलली नाही हा भाग हनराळा. पहतहनष्ठचेे मूर्मतमंत उदाहरण 
असणाऱ्या सीतेला आपल्या वडीलपणाम ळे अनसूयेने पहतव्रता धमाची हशकवण िरी हदली असली तरी 
हतला एका गोष्टीची स्पष्ट कब ली द्यावीच लागली आहे ती अशी— 
 

स न  सीता तव नाम, स हमहर नाहर पहतव्रत करहह । 
तोहह प्राणहप्रय राम, कहहउुँ कथा संसार हहत ॥ 

 
सीतेच्या पहतपरायणतेचा आदशय िगातील झाडून साऱ्या पहतव्रतानंी हनरंतर आपल्या समोर असू 

द्यावा हीच सती अनसूयेने व्यिहवलेली अहभलाषा व तोच हतने सीतेला हदलेला आशीवाद! 
 
एका क लीन घरंदाि नववधूला शोभेल असा सीतेचा लोभस संकोच व हतची शालीनता याचें मनोज्ञ 

दशयन घडहवणारा एक उत्कृष्ट प्रसंग त लसींनी रेखाटला आहे. वनमागावरून रामलक्ष्मणासमवते िात 



 
           

असता वाटेत सीतेला काही खेडून हस्त्या सहिच क तूहलाने हवचारतात की ‘कोहटमदनानंा लािहवणाऱ्या 
या िोडीत हे स वदने, त झे ‘ते’ कोणते? 
 

          ल          । 
                           ॥ 

 
कोणत्याहह नवहववाहहहतेला हवाहवासा वाटणारा याहून चागंला आणखी कोणता प्रश्न असू शकेल? हाच 
तो स पहरहचत प्रश्न आहे की िो एखाद्या क लवधूच्या साऱ्या स्वाभाहवक लािसंकोचाचा रहिमा हतच्या 
गालावर हरता करून सोडतो! या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची तऱ्हाही मोठी न्यारी व लोभस असणार. ती 
च कूनदेखील या प्रश्नाचे ते अम क अम क माझे ‘ते’ आहेत.’ असे ताडकन् उत्तर देणार नाही. एक तर ती 
हतरप्या निरेने तरी आपला अहभप्राय व्यि करील अथवा खाली मान घालून, पायाच्या आंगठ्याने िमीन 
खरवडत, हाताच्या बोटाला पदराचे टोक ग ंडाळीत असे काही उखाण्यासारखे उत्तर देईल की 
हवचारणाऱ्याने स्वतुःच त्याचा भावाथय समिून घ्यावा. सीतेने हदलेले उत्तर असे आहे— 
 

‘             ग    ग    । 
     ल    ल             ॥’  

 
हदराच्या पहरचयाचे हनहमत्त करून पतीचा बोध करून देण्याची ख बी या उत्तरात असून ती ऋि  मनोहर आहे 
हेहह खरे, या खेरीि आणखीही एका माध्यमाचा प्रयोग झालेला आहे— 
 

                अ  ल      । 
                        ॥ 
                       । 
                               ॥ 

 
हतरपे नेत्कटाक्ष व तेही डोक्यावरून समोर ओढून घेतलेल्या पदराच्या घ ंघटातून, या प्रभावी 

माध्यमातून सीतेने आपल्या पतीचा ग्रामवधंूना पहरचय करून हदला आहे. नवोढा य वतींना सहि शोभनू 
हदसणारी ही पद्धत हचरपहरहचत व आल्हादकारक आहे. 

 
वनातील हवपत्तींचा व आकल्स्मक संकटाचंा हवचार करून रामचंद्रानी सीतेला आपले खरे स्वरूप 

अग्नीत लपवनू ठेवण्याचा आदेश हदला. त्याला अन सरून सीतेनेही तसेच केले व ती बाह्यतुः प्रहतकबब 
रूपाने वावरू लागली. मात् हे रहस्य लक्ष्मणाला देखील कळू हदलेले नव्हते. आहण सीतेच्या दृश्य स्वरूपात 
हतळमात् फरक पडलेला नव्हता. तेच रूप, तेच ग ण व तेच शील हतच्या या प्रहतकबब रूपातही हवद्यमान 
होते. 

 
माया मृगाच्या प्रसंगाम ळे सीतेच्या िीवनाला एक अनपेहक्षत वळण हमळाले. सीतेचा हट्टच एवढा 

िबरदस्त होता की स्वणयमृगाचे अल्स्तत्व केवळ अशक्य कोटीतील आहे ही साधीसोपी गोष्ट राम काही हतला 
पटव ू शकले नाहीत. एका कवीने रामाच्या या वतयनाला ‘हवनाशकाले हवपरीत ब हद्ध’ म्हटले आहे. तर 
द सऱ्याने ‘प्रायुः समापन्न हवपहत्तकाले हधयोऽहप प सा ं महलनी भवतंी’ अशी मी मी म्हणणाऱ्याचं्या ब द्धीची 



 
           

संभावना केली आहे. राम मायामृगाचा पाठलाग करू लागले. लक्ष्मणावर सीतेच्या संरक्षणाचा भार त्यानंी 
सोपहवला. पण मायामृगाने फोडलेल्या ‘हा लक्ष्मणा’‘हे सीते’ या आतय टाहोने भेदरून गेलेल्या सीतेने 
लक्ष्मणाला रामाच्या साहाय्याथय िाण्याचा आदेश हदला. लक्ष्मणाने सीतेला समिाहवण्याचा प ष्ट्कळ प्रयत्न 
केली की, ‘राम अिेय आहेत व ही करुण कककाळी म्हणिे मायामृगाचे केवळ कपट आहे.’ पण सीतेला 
काही ते पटले नाही. वाल्मीकी, एकनाथ इत्यादी कवींनी या प्रसंगी असे म्हटले आहे की लक्ष्मणाच्या 
समिावणीने सीतेचे समाधान तर झाले नाहीच, उलट हतने लक्ष्मणावर कामच कारपणाचा, रामाहवषयी 
अंतयामा वैराचा व सीतेहवषयी काम क अहभलाषेचा असह्य आरोप करून त्याला तेथून िाण्यास भाग 
पाडले. त लसादासानंी मात् सीतेच्या तोंडी असली कठोर भाषा न घालता एवढेच म्हटले आहे की— 
 

                 ल  । 
          ल          ल  ॥ 

 
‘हहरपे्रहरत’ हे शब्द वापरून िणू कवीने लक्ष्मणाच्या संदभात ‘बलीयसी-केवलमीश्वरेच्छा’ हेच सूहचत केले 
आहे. सीतेने केवळ ‘ममयवचने’ बोलल्याचेच कवीने म्हटले आहे, ती काय बोलली ते मात् साहंगतले नाही. 
िगज्जननी सीतेच्या तोंडी अपशब्द घालण्याचे त लसींनी कटाक्षाने टाळले आहे. रावण सीतेचे हरण करून 
िाऊ लागतो त्यावळेी मात् ती म्हणते – 
 

   ल                     । 
   फल                    ॥ 

 
‘लक्ष्मणाचा यात दोष नाही, माझ्याच आततायीपणाचे हे फळ आहे.’ हे हतला आता पटते. प ढे प न्हा एकदा 
अशोकवनात िेव्हा हत्िटेकडून रामाच्या बाणाने रावण मरत नसल्याचे हतला कळते त्यावळेीही हतने 
पश्चात्ताप व्यि केला आहे. ‘रामाने कपटमृगाबद्दल एवढे समिावनू साहंगतले असताही आपण ऐकले नाही, 
व्यथय हट्ट धरला आहण हवनाकारण लक्ष्मणाला ममी लागेल असे बोललो.’ आहण हे सारे िर हतने टाळले 
असते तर सीताहरणाचा प्रसंगच ओढवता ना! अशोक वनात राहूनही सीतेला हनरंतर शोकातच ड ंबनू 
राहाव ेलागाव ेहा केवढा कू्रर दैवद र्मवलास होता! 
 

लंकेत रावणाने सीतेला वशीभतू करण्याचे केलेले सारे प्रयत्न हनष्ट्फळ ठरले. एवढेच नव्हे तर 
त्याने धाकदपटशाचा केलेला प्रयोगही हतला यल्त्कंहचतही भेडसाव ू शकला नाही. हतच्या हनधाराप ढे 
रावणाला हताशच व्हाव ेलागले. रावणाशी बोलताना ती ‘तृन धहर ओट’ म्हणिे तृण आड धरून बोलत 
असे, असे त लसीदासानंी म्हटले आहे. या तऱ्हेने रावणाला कस्पटासमान मानून ती वळेोवळेी त्याची 
कानउघाडणी करी – 
 

                      । 
          ल              ॥ 
 

कमहलनी उमलतात त्या सूयाच्या प्रभेम ळे, कािव्याच्या हटमहटमणाऱ्या प्रकाशाम ळे नव्हे हे ती रावणाला 
प न्हा प न्हा बिावनू सागंत असे. एकवळे तर हतने खडसावनू स्पष्टच सागंून टाकले की रामप्रभचूा 



 
           

नीलकमलाच्या वणाचा हवशाल बाहू तरी माझ्या या कंठात पडेल अथवा त झे तीक्ष्ण खड ग तरी माझ्या 
मानेभोवती पडेल. पण त झा अपहवत् हात माझ्या कंठाला कदाहप स्पशूय शकणार नाही. 
 

रावणाने सीतेवर देखरेख करण्यासाठी हिची नेमणूक केली होती त्या हत्िटेचे सीतेवर खरेख रे 
पे्रम होते. आहण सीतेचाहह हतिहवषयी मातेप्रमाणे ओढा होता. आपल्या मनातील ग ि व स खद ुःखे सीता 
हतच्यािवळ मोकळी करी. रामचंद्राच्या हवयोगाची ही असह्य अवस्था आता हतला अगदी नकोशी झाली 
होती. ती हत्िटेला अनेकदा हचता रचनू द्यायला सागें. या हवरहव्यथेतून स टकेचा द सरा कोणताच उपाय 
हतला स चेना. पण हतचा असला आततायी हट्ट हत्िटेने कधीच चालू हदला नाही. कधी कधी तर सीता 
अशोकवृक्षालाच हवनव ूलागे, की त्याने तरी हतला शोकम ि कराव!े 

 
लंकादहन केल्यावर प न्हा लघ रूप धारण करून हन मान सीतेचा हनरोप घेण्यास आले आहेत. 

रामासाठी सीता आपला चूडामहण हन मंताला देते. ियंताच्या प्रकरणाची आठवण करून देऊन 
आगहळकीला क्षमा न करणाऱ्या आपल्या बाणाचा प्रभाव रामाने हवसरू नये असा हनरोपही ती पाठहवते. 
एवढेच नव्हे तर एक महहन्याच्या आत िर प्रभूनंी हतची येथून म िता केली नाही तर सीता त्यानंा प नरहप 
हिवतं भेटणार नाही असा हनवाणीचा संदेश पाठहवण्यासही ती च कत नाही. 

 
सीतेचा हनरोप घेऊन आलेल्या हन मतंाला रामाने हतिहवषयी हवचारले असता सीतेच्या हवपन्न 

अवस्थेचे वणयन करून त्याने साहंगतले की, ‘आपल्या हवरहात सीतेला एक एक क्षण य गासारखा वाटतो. 
अहर्मनश आपले कचतन करीत कसाबसा सीतामाई काळ कंठीत आहे. आपणाहशवाय िगणे कठीण असूनही 
प्राण िात नाहीत हेच त्याचें द ुःख आहे. त्याचें शरीर हवयोगाग्नानीने िळून भस्म होत नाही याचे कारण 
एवढेच की अखंडपणे नेत्ातून चालणाऱ्या अश्र धाराम ळे अग्नी हनष्ट्प्रभ होऊन िातो. म्हणनू प्रभो, 
सीतामाईचा हनरोप एवढाच आहे की शक्य तेवढ्या लवकर शत्ूचा नाश करून आपण त्यानंा घेऊन याव.े’ 

 
रामरावणाचे य द्ध बरेच हदवस रेंगाळत चालू आहे. रावण अिून मारला िात नाही. हत्िटेकडून 

सीतेला ही वाता कळते. रावणाचा वध होत नाही हे आपल्याच द दैवाचे फळ आहे असे सीता म्हणते. प न्हा 
एकदा हतला मायामृगासाठी केलेल्या हट्टाहवषयी व लक्ष्मणाला बोलू नये ते बोलल्याहवषयी पश्चात्ताप होतो. 
या आपल्या कृतकमाची हशक्षाच रावणाला अद्याप हिवतं ठेवनू हवधात्याने हदली आहे असेही हतला वाटते. 
यावर हत्िटा मोठ्या चत रपणे हतचे सातं्वन करून रावणावर रामाच्या बाणाचा पहरणाम होत नाही याचे मोठे 
मार्ममक स्पष्टीकरण देते. ‘सीते, खरे तर असे की रामाने रावणाच्या हृदयावर बाण मारावा व तो मरू नये 
असे घडणेच नाही. पण राम बाणच मारीत नाहीत त्याचे कारण असे की त्याचं्याप ढे फार मोठा पेच आहे. 
वासनेम ळे का असेना पण सध्या रावणाच्या हृदयात त झ्याखेरीि द सरे काही नाही. आहण त झ्या हृदयात 
रामाचा हनरंतर वास आहे ही गोष्ट रामाला माहीत आहे. बरे रामाच्या उरात अनंत कोटी ब्रह्माडें सामावली 
आहेत हे क णाला ठाऊक नाही? म्हणिे रावणाच्या हृदयावर मारलेल्या बाणाम ळे पयायाने अहखल 
ब्रह्माडंाचाच हवनाश ओढवणार आहे हे रामापासून लपलेले नाही. रामप्रभ ूयाच अडचणीत असून हा प्रलय 
टाळता कसा येईल ही कचता त्यानंा लागून राहहली आहे.’ 

 
रावणाच्या वधानंतर रामाच्या आदेशान सार हन मतंाने सीतेला या हवियाची वाता कळहवली. 

सीतेच्या आनंदाला पारावार नाही. आता ती हन मंताला सागंते की, ‘अहवलंब माझी श्रीरामाशी भेट घडवनू 
प्रभचेू दशयनसौख्य मला लाभ ू दे.’ आहण रामाजे्ञप्रमाणे हन मंत व हबभीषण सीतेला आणावयास िातात. 



 
           

स स्नात व सालंकृत सीता पालखीत बसते. पालखी रामाच्या िवळ आल्यावर ते सीतेला पायीच 
आणण्याचा आदेश देतात. हेतू हा की आपल्या सीतामाईला वानरादींनी िवळून पाहाव.े सीतेच्या 
अल्ग्नपहरके्षचा रामाने प्रस्ताव केला आहे. लक्ष्मण स ग्रीवादींना ही अल्ग्नपरीके्षची रामाची आज्ञा म ळीच 
रुचली नाही. पण रामाप ढे त्यानंा हवरोध प्रगट करता येईना असे त लसींनी दाखहवले आहे. त्यानंी अहनच्छेने 
अल्ग्न हसद्ध केला आहण सीतेने अल्ग्नदेवतेस प्राथयना केली की, ‘िर मी मनसा-वाचा-कमयणा अहोरात् 
रामप्रभचेूच कचतन केले असेल तर हे पावका, तू मिसाठी चंदनासारखा शीतल होऊन िा.’ आहण 
त लसीदास म्हणतात की झालेही तसेच. सीतेचे केवळ प्रहतकबब साऱ्या लौहकक कलंकाहनशी िळून भस्म 
झाले— 
 

प्रहतकबब अरु लौहकक कलंक प्रचंड पावक मह ुँ िरे ॥ 
 

आहण अल्ग्नदेवतेने मूळ रूपात सीता श्रीरामाला अपयण केली ती अशी— 
 
हिहम छीरसागर इंहदरा रामहह समपी आहन सो ॥ 
 

िणू क्षीरसागराने हवष्ट्णूला लक्ष्मीच अपयण करावी तशी. 
 

वनवासाचा अवहध सपंवनू सीता लक्ष्मणासह श्रीराम प ष्ट्पक हवमानातून अयोध्येला िात आहेत. 
वाटेत श भ शक न होत आहेत. सवय प्रसन्न आहेत. श्रीराम मोठ्या उत्साहाने सीतेला िेथे काही हवशषे घडले 
अशा सवय स्थळाचंा पहरचय करून देत आहेत. ‘सीते, याच रणागंणावर लक्ष्मणाने इंद्रिीताचा वध केला. 
आहण हन मंताने व अंगदाने असंख्य राक्षसाचंा संहार केला तो या हठकाणी आहण आता रावणक ं भकणय 
आदींच्या हनुःपाताची ही िागा पहा. आता ती पहा, सेत बंधानंतर हशवकलगाची स्थापना मी त्या हठकाणी 
केली आहे. सीते, श्रीशकंराला वदंन कर.’ अशाप्रकारे श्रीराम साऱ्या महत्त्वाच्या स्थळाचंा सीतेला पहरचय 
करून देत आहेत. वाटेत दंडकारण्य, अगल्स्त ऋषींचा आश्रम इत्याहद पाहात व ऋषींचे दशयन घेत ते 
हचत्कूटाला पोचले. तेथून हवमान अघमर्मषणी यम ना व गंगा याचं्यावरून उड्डाण करू लागले. सीता-रामानंी 
या पहवत् नद्यानंा प्रणाम केले. तीथयराि प्रयाग, हत्वणेी संगम पार करून िेव्हा हवमान अयोध्येच्या 
पहरसरात प्रहवष्ट झाले तेव्हा कृतज्ञतेने सवांची मस्तके हवनम्र होणे स्वाभाहवकच होते. 
 

अयोध्येला पोचल्यावर सीतेने आधी आपल्या सवय सास्वानंा भेटून चरणस्पशयपूवयक त्यानंा नमन 
केले. त्यानंीही सीतेला अखंड सौभाग्याचा आशीवाद हदला. सीतेला अभ्यंग स्नान घालून रािक लोहचत 
वस्त्ाभषूणानंी अलंकृत करण्यात आले. रामाच्या डाव्या बािूस सीता हवरािमान झाली. सीतारामाच्या 
रूपाने साक्षात लक्ष्मीनारायणाचे दशयन घडल्याने सवांची अवस्था हषयगद गद झाली. वहशष्ठाहद ऋहषवयांनी 
सीतासमल्न्वत श्रीरामाला वदेमंत्ोच्चारपूवयक राज्याहभषेक केला. रामराज्य अवतरले. प्रिा सवाथाने स खी 
झाली. 
 

सीतेच्या हदनचयेचे त लसीदासानंी असे वणयन केले आहे— 
 

    अ    ल             । 
              ल        ॥ 



 
           

                      । 
            ल   ल   ॥  

 
पहतसेवारत तर सीता होतीच पण क लस्त्ी म्हणनू हतची क ट ंबहवषयक कतयव्यहनष्ठा देखील तेवढीच प्रखर 
होती. घरग ती कामातही ती तेवढीच दक्ष असे— 
 

      ग                 । 
    ल               ग    ॥ 
       ग               । 
            अ      ॥ 

 
नोकर असूनही घरकामे करीत, श्रीरामाच्या प्रसन्नतेकडे लक्ष प रवीत, सास्वाचंी सेवाश श्रूषा करीत 

व सवांच्या मानापमानाची चाड राखत सीता आपला ससंार करीत होती. प्रत्यक्ष ब्रह्माहद देवतांनी हिला 
भहिपूवयक वदंन कराव े त्या िगदहबकेचे म्हणिे सीतेचे हे मनोज्ञ व हवलोभनीय हचत्ण करून 
त लसीदासानंी आपल्या वाणी व लेखणीला पावन करून घेतले आहे. रामचहरतमानसात सीतेच्या िीवनाचा 
करुण-दारुण असा उत्तराधय वर्मणलेला नाही. कदाहचत भिराि त लसींच्या ऋि  कोमल वृत्तीला ते 
मानवले नसाव.े सीतेचे हचत्ण त्यानंी स खातंच केले आहे ते याम ळेच. त्यानंी केवळ एवढेच म्हटले आहे की 
कालातंराने लवक श नामक दोघा स ंदर बालकानंा सीतेने िन्म हदला— 
 

                       । 
ल                  ग   ॥ 

 
वदे प राणातही प्रख्यात असे हे रामाचे दोघे प्रहतकबबरूप लवक श! सीतेचे हे दोघे प त् साक्षात रामासारखेच 
पराक्रमी व हवियी ठरले – 
 

               ग        । 
                 अ         ॥ 

 
िगज्जनहनिानकी िनकस ता म्हणून िेवढी गौरहवण्यास पात् होती तेवढीच रामहप्रया सीता म्हणनूही हतचा 
लौहकक अक्षय ठरला आहे. आहण शवेटी लवक शासारख्या अहद्वतीय प त्ाचं्या मातृत्वाने ती हवभहूषत झाली 
ही गोष्टही सामान्य नव्हे! 
 
 

* * 
  



 
           

रामानुगामी लक्ष्मर् 
 

बालकाडंात प्रारंभीच्या वदंनक्रमात त लसींनी लक्ष्मणाचे श्रेष्ठत्व वर्मणले आहे ते अशा शब्दात–
रघुपति कीरति तिमल पिाका । दंड समान भयउ जस जाका राघवाच्या हवमल कीर्मत-पताकेचा दंडच असा 
लक्ष्मण द सरा हतसरा कोणी नसून प्रत्यक्ष ‘सेष सहस्त्रसीस जग कारन । जो अििरेउ भतूम भय टारन॥’ – – 
भभूार हलका करण्यासाठी अवतरलेला साक्षात शषे म्हणिेच लक्ष्मण. त लसींनी म्हटले आहे की हे नाव 
वहसष्ठानंी ठेवले ते याम ळे की सारी श भ लक्षणे त्याच्यात एकवटली होती व तो श्रीरामाला अत्यतं हप्रय आहण 
साऱ्या िगाला आधारभतू होता : ‘लच्छन धाम रामतिय सकल जगि आधार’ असे त्याचे वणयन कवीने केले 
आहे. 

 
हनशाचराच्या उपद्रवामं ळे यज्ञकमात येणाऱ्या व्यत्ययाने त्स्त हवश्वाहमत् अस रनाशाथय अवतरलेल्या 

रामाचंी मागणी करण्यासाठी अयोध्येत आले आहेत. रामाबरोबरच लक्ष्मणाच्या सामर्थयाचीही त्यानंा कल्पना 
आहे. म्हणूनच त्यानंी दशरथाकडून या दोन्ही क माराचंी यज्ञरक्षणाथय मागणी केली. दशरथाने िड 
अंतुःकरणाने आपल्या दोघा प त्ानंा म नींच्या हवाली केल्यावर ‘पुरूषससह दोउ बीर हरतप चले मुतन 
भयहरन’ असे कवी म्हणतात. रामाप्रमाणेच लक्ष्मणही हनभयय हनधडा असल्याचीच ही साक्ष नाही काय? 
आहण प ढे हमहथलेश िनकरािानंा या बधंूंचा पहरचय करून देताना हवश्वाहमत्ानंी त्याचं्या त ल्यबलत्वाची 
ग्वाही हदला आहे. ते म्हणतात, ‘रामलखन दोउ बधुं िर रूप सील बल धाम’ राम लक्ष्मण हे िोडनाव केवळ 
परस्पर बंध पे्रमासाठीच हवख्यात नाही, तर त्यात समसमासंयोगाचा सनातन ध्वनीही हननादत आहे. ‘इन्हकै 
िीति परस्पर पाितन’ हे िसे खरे तसेच याचंी सहि एकरूपता ‘ब्रम्ह जीि इि सहज सनेहू’ अशी असल्याचे 
म्हटले आहे. िनकप रीत राम-लक्ष्मण िेथे िेथे कहडत तेथे या श्यामलगौर िोडीच्या समान स ंदरतेने 
आबालवृद्ध नरनारी मोहहत होत. राम व लक्ष्मण याचं्यात तत्त्वतुः हभन्नता अशी नव्हतीच. दोघेही तेि व 
सामर्थयय; ग ण व शील याचें प तळेच होते. स्वयंवर मंडपात िमलेले रािे या दोघानंा पाहून हतप्रभ झाले. 
त्याचेंपैकी एकालाही हशवचाप मोडणे तर राहोच िागेवरून लवमात् हलहवणेही अशक्य झाल्याचे पाहून 
िनकरािानंा साहहिकच क्षोभ उत्पन्न झाला. त्या भरात त्यानंी ‘ही पृर्थवी हनवीर झाली हे िर मला आधी 
कळते तर कशाला बरे असा भलताच पण करून सीतेवर क मारीच राहण्याचा द धयर प्रसंग मी आणला 
असता?’ असे उदे्वगाचे भाषण केले. ते ऐकून लक्ष्मणाचे क्षात्तेि व क लाहभमान उसळून न उठते तरच 
नवल! त्याने िनकाच्या या साऱ्यानंाच एका मापाने मोिण्याच्या कनदाव्यिंक भाषणाला तीव्र हवरोध दशयवनू 
रामाला उदे्दशून केलेले विृत्व अत्यंत तेिस्वी आहे. लक्ष्मणाच्या भ वया वक्र झाल्या, ओठ फ रफ रू लागले 
व डोळे रिवणय झाले. त्याने िनकाला स्पष्ट बिावले की िेथे रघ वशंातील कोणी उपल्स्थत नसतील अशा 
समािातच त्याचें असले अन हचत भाषण खपून िाईल पण ‘िनकराि, आम्ही येथे असताना अशी भाषा 
वापरणे खहचतच गैर व उपमदयकारक आहे’–‘रघुितंसन्ह महुुँ जहुँ कोउ होई! िेतह समाज अस कहइन 
कोई’ एवढे बोलून लक्ष्मण मनात थोडा चरकला. श्रीरामाच्या भयाचे दडपण त्याच्या मनावर होते ना? 
एवढ्या रागाच्या आवशेातदेखील श्रीरामहवषयीची हवनम्र भावना लक्ष्मणात शाबतू राहहली हे त्याच्या 
व्यहिमत्वाचे एक हवलोभनीय वैहशष्ट्य आहे. प ढील भाषण वरकरणी रामाला उदे्दशून पण वस्त तुः 
िनकासह सवांना ऐकहवण्यासाठीच त्याने केले आहे. ‘श्रीरामा, त मची अन ज्ञा असेल तर हे ब्रह्माडं मी 
चेंडूसारखे सहि उचलून हभरकावनू देईन, अथवा एखाद्या फ टक्या घराप्रमाणे त्याच्या हठकऱ्या उडवनू 
टाकीन. मेरू पवयताला एखाद्या म ळीप्रमाणे मी उपटून फेकीन, तेथे या ि न्याप राण्या हशवचापाची ती हबशाद 
काय? कमळनाळाप्रमाणे हा चाप सज्ज करून शतयोिने धावनू िाणे हे श्री रामा, त मच्या प्रतापाम ळे मला 
सहि शक्य आहे. ही गोष्ट मी मोठ्या अहभमानाने सागंतो आहे असे मात् कोणी मानू नये. ती वस्त ल्स्थहत 



 
           

आहे. आहण हे हशवधन ष्ट्य एखाद्या छत्ीच्या दाडं्ासारखे सहि मी मोडून टाकले नाही तर यावज्जन्म प न्हा 
धन ष्ट्यबाणाला मी स्पशय करणार नाही’–‘जौं न करौं िभपुद सपथ कर न धरौं धनुभाथ’ लक्ष्मणाच्या या क्रोध 
आवशेाचे रामाला व हवश्व हमत्ानंाही मनातून कौत कच वाटले असेल. पण इतर रािासंह सारेच या 
उद गारानंी दडपून गेलेले पाहून श्रीरामानंी लक्ष्मणाला ख णावनू शातं केले. रघ वशंाच्या महते्तची एवढी 
िाणीव हदलेली प रे असे मानून हवश्वाहमत्ानंीच श्रीरामाला हशवधन ष्ट्यभगंाचा आदेश हदला. रामाने सहि 
लीलेने हशवचाप तोडल्याचे पाहून काही हववकेशून्य वृथाहभमानी रािे मत्सराने रामाशी लढून सीतेला 
हहसकावनू घेण्याच्या वल्गना करू लागले. मात् िे हवचारी होते त्यानंी रामाचे अलौहकक सामर्थयय ओळखून 
त्याच्याशी स्पधा न करण्याचा व अकारण लक्ष्मणाच्या क्रोधाग्नीत पतंगाप्रमाणे भस्म न होण्याचा त्यानंा सल्ला 
हदला –‘लखन रोषु पािक िबल जातन सलभ जतन होहु’ त ळशींच्या मानसात लक्ष्मणाच्या तापट स्वभावाचा 
वारंवार प्रत्यय येतो. 

 
हशवधन ष्ट्य भगंले ही हवस्मयिनक वाता हा ं हा ं म्हणता हत्भ वनात पसरली आहण परम हशवभि 

शीघ्रकोपी भगृ क लरूपी कमलाचे सूययच अशा परश राम म नींनी हपसाटाप्रमाणे स्वयंवर मंडपात अचानक 
प्रवशे केला. सारे महारािे व ख द्द िनकहह त्याचंा रौद्र अवतार पाहून गडबडून गेले. सवांची अवस्था ‘बाज 
झपट जनु लिा लुकाने’– एखाद्या बहहरी ससाण्याने लावा पक्ष्यावर झडप घालावी तशी होऊन गेली. 
सवांनी भराभर आपापली नाव े हपत्यासह सागंनू परश रामानंा दंडप्रणाम केला. पण हशवचापाची खाडंोळी 
पाहून कोपलेल्या िमदल्ग्नस ताचे असल्या कृहत्म हवनम्रतेने समाधान होणे शक्य नव्हते. ‘अति तरस बोले 
िचन कठोरा । कहु जड जनक धनुष्य केतह िोरा’ त्यानंी िनकाला सरळ मूखय म्हणून सबंोधून हे धन ष्ट्य 
कोणी तोडले म्हणनू प्रश्न केला. िनकाच्या राण्याचंी पाचावर धारण बसली. हा क्षहत्याचंा हाडवैरी आता 
कोणालाही हिवतं सोडणार नाही अशी सवांची खात्ी होऊन च कली. लोकाचंी उडालेली ते्धाहतरहपट 
पाहून श्रीराम शातं व हवनम्र भावाने म्हणाले, ‘हे म ने, हे धन ष्ट्य तोडणारा आपलाच एक सामान्य सेवक 
असेल’. पण या स्पष्टीकरणाने परश राम अहधकच खवळून उठले ‘ज्याने हे धन ष्ट्य मोडले असेल तो 
सहस्त्बाहूप्रमाणे माझा शत्ू आहे. त्याने त्वहरत बािूला उभे राहावे’. आता मात् लक्ष्मणाला शातं राहवनेा. 
त्याने आपल्या स्वाहभमानी व ज्वालाग्राही स्वभावाची च ण क दाखहवली. िणू सहि भावाने ल्स्मत करीत 
त्याने परश रामाला साहंगतले की ‘आिपावतेो आम्ही अशा हकती तरी धन कल्या पोरखेळ म्हणून तोडल्या 
असताना आपण पूवी कधीच असे रागावल्याचे स्मरत नाही. मग याच धन ष्ट्यावर आपला एवढा लोभ का?’ 
परश रामाच्या क्रोधाग्नीत तेल पडले ‘अरे ए रािाच्या पोरा, त झा काळ समीप आला आहेसे हदसते. 
हत्भ वनात प्रख्यात असलेले हे हशवधन ष्ट्य त ला माहीत नाही काय?’ पण एवढ्या धमकावणीला लक्ष्मण 
कसला दाद देतो. त्याने उत्तराला प्रत्य त्तर चालूच ठेवले ‘आमच्या लेखी सारी धन ष्ट्ये सारखीच. त्यात हे 
तर ि नेप राणे धन ष्ट्य. रामाने हात लावताच त्याची खाडंोळी झाला यात रामाचा काय दोष? कशाला आपण 
उगाच त्ागा करता?’ आहण यावर हचडून गेलेले भगृ क लम नी आपला परश  उगारीत आपल्या कतृयत्वाची 
बढाई मारणाऱ्या स्वरात बोलू लागले ‘ज्याने आपल्या हयातीत पृर्थवीचे राज्य अनेकवार क्षहत्यापासून 
हहसकावनू ब्राम्हणानंा दान केले त्या या परश रामासमोर लहान तोंडी मोठा घास घेणारा तू अिून बच्चा 
आहेस म्हणनू मी त ला सोडून देतो. सहस्त्बाहूचे हात तोडणाऱ्या या परशूकडे पहा व आपल्या आई-बापानंा 
उगाच द ुःखात लोटू नकोस.’ परश रामाचं्या या बढाईखोर आत्मपहरचयाला लक्ष्मण भीक घालीत नाही. 
त्याच्या वाणीतील उपरोध व क ल्त्सतपणा यानंा अहधकच तीव्रता आली. ‘अहो महान पराक्रमी म हनवयय, प न्हा 
प न्हा हा परश  आपण क णाला दाखवीत आहात? फ ं करीने पवयताला उडवण्याचा हा वडेा प्रयास कशासाठी? 
‘पुतन पतुन मोतह देखाि कुठारू । चहि उडािि फूतक पहारू पण याद राखा की ‘इहा ंकुम्हडबतिया कोउ 
नाही । जो िरजतन देखि मतर जाही’– केवळ बोट दाखहवताच वलेीवरून पडणारे हे एखादे 



 
           

कोहळ्याभोपळ्याचे बाळफळ आहे असे आपणास वाटले की काय?आपण भगृ ऋषींचे हचरंिीव. आपल्या या 
िानव्याकडे पाहून मला राग आवरणे भाग आहे. कारण म हनराि, देव, साध संत व गोब्राह्मण याचं्याप ढे 
आपले शौयय दाखहवण्याचे आमच्या क ळाचे ब्रीद नाही प न्हा आमची ल्स्थहत आपणासारख्याचं्या बाबतीत 
इकडे आड आहण तकडे हवहीर अशी झालेली आहे. —‘ बधे पाप अपकीरति हारे’– आपणास माराव ेतर 
पाप लागते. हार मानावी तर अपयश पदरी येते. म्हणून आपणास एकच गोष्ट सागंाहवशी वाटते ती ही की 
आपले शब्दच कोहटवज्रासंारखे तीव्र व कठोर असताना आपण हे धन ष्ट्य व हा परश  कशासाठी व्यथय धारण 
करता?’ एवढे खवचट बोलून प न्हा लक्ष्मणाने आपल्या तोंडून काही वावगे शब्द हनघून गेले असल्यास 
परश रामाकडून क्षमेची याचनाही केली आहेच! ‘जो तबलोतक अनुतचि कहेंउुँ छमहु महामुतन धीर’ 

 
लक्ष्मणाचा वरून बाहलश हदसणारा पण पहरणामी वमी झोंबणारा हा खवचट हतखट उपरोध आता 

मात् परश रामाला अगदी असह्य होऊन गेला. त्यानंी आता आपला मोचा हवश्वाहमत्ाकडे वळहवला. या 
‘कुतटल कालबस तनजकुल घालकु’ अशा मंद बालकाला ताबडतोब आवर घालण्यास त्यानंी हवश्वाहमत्ाला 
बिावले, पण ते देखील आपल्या बलतेिाच्या अहंकारात. त्यानंी ‘भानुिशं राकेश कलंकू । तनपट तनरंकुश 
अबुध असंकू’ अशी भरपूर दूषणे लक्ष्मणासाठी वापरून ‘त्याला आत्ताच मृत्यूच्या म खात पडू द्यावयाचे नसेल 
तर त्याला आमचे सामर्थयय व आमचा कोप याचंी नीट िाणीव देऊन तोंड आवरण्यास सागंा’ असा धाकच 
परश रामाने हवश्वहमत्ाला घातला. यावर हवश्वाहमत्ाने काही उत्तर द्याव े त्याआधीच लक्ष्मणाने प न्हा 
कोपरखळी हदलीच ‘म हनमहाराि, आपण स्वतुः हयात असताना आपली कीर्मत ख्याहत इतरानंी ती कशाला 
गावी? आपण स्वतुःच तर वारंवार आपली बढाई मारीत आहात! आहण एवढ्यानेही आपली तृहप्त होत नसेल 
तर प न्हा उधळा ना आपली म िाफळे! उगाच राग मनातल्या मनात दडपून ठेवनू कष्टी कशाला होता?’ 
आहण एवढे क ल्त्सतपणाने बोलून लक्ष्मणाने त्यानंा सागंनू टाकले की ‘त मच्या सारख्या धीरगंभीर वीराचं्या 
तोंडी असल्या हशव्या शोभत नाहीत –‘िीरव्रिी िुम धीर अछोभा । गारी देि न पािहु सोभा’ आहण हशवाय 
आपणासारख्या शूराने केवळ वल्गना काय म्हणून कराव्यात? शत्ू समोर असताना वटवट करणे हे तर 
हभत्र्यानंाच शोभते. –‘सूर समर करनी करतह कतह न जनाितह आपु । तिद्यमान रन पाइ तरपू कायर कथसह 
ििाप’ु– म्हणून म्हणतो, काय करायचे ते करून दाखवा. काळाला तर त म्ही मिसाठी ह कूम देऊन 
बोलावनूच ठेवले आहे. 

 
लक्ष्मणाचे हे बोचरे चावरे भाषण ऐकून घेणे आता मात् परश रामाला केवळ अशक्य झाले. आपला 

फडशा परिीत ते म्हणाले की, ‘आता मात् कोणीही मला दोष देऊ नये. या पोरयाची कडवट भाषा मी 
आतापावतेो ऐकून घेतली. केवळ एक पोर म्हणनू याला सोडून द्याव े तो याचे आपले चालूच! 
हवश्वाहमत्म हनकडे पाहून मी सारे सहन करीत आलो. नाहीतर या क ठाराने मी केव्हाच माझे ग रू भगवान 
शकंर याचं्या या अपराध्यास शासन करून ग रूच्या ऋणातून म ि झालो असतो.’ लक्ष्मणाला प न्हा 
उपहासाची उबळ आली. प न्हा त्याची िीभ च रच रीत भाषा बोलू लागली, ‘म हनवयय, आपले शीलचाहरत्र्य 
का क णापासून लपून आहे? आईला मारून आपण हपत्याच्या ऋणातून केव्हाच म ि झाला आहात हे सारे 
िग िाणते. आता ग रूच्या ऋणातून म ि व्हावयाचे तेवढे बाकी राहहले आहे. तेही आपण आमच्या माथी 
मारीत आहात, हशवाय ते ऋण फार ि ने झाल्याने त्यावर व्यािही चागंले िबर वाढले आहे, म्हणनू 
म्हणतो, आपण एखाद्या व्यवहारी माणसाला आणाल तर मी ते सव्याि फेडून टाकतो.’ लक्ष्मणाचे हे 
उपरोहधक बोलणे ऐकून अगाचा हतळपापड झालेले परश राम फडशा उगारून प ढे सरसावले. हे पाहून सारे 
सभागृह भयाकूल होऊन हाय हाय करू लागले. आता मात् लक्ष्मणाने भगृ म नींची खरमरीत शब्दात हिेरी 
घेतली. तो सरळच त्यानंा म्हणाला— 



 
           

‘  ग                      । 
                        ॥ 
  ल                  ग    । 
                       ॥  

 
‘म हनराि, बस करा आपली ही वटवट. प न्हा प न्हा मला परश  कसला दाखहवता? आपण ब्राह्मण 

आहात म्हणून मी आपली गय करीत आलो तो आपण वाहवतच चाललात. अिून खऱ्या शूरवीराशी कधी 
प्रसंग पडलेला नाही म्हणनू आपण स्वतुःला मोठे गाढे रणशूर समिून बसला आहात. ब्राह्मण म्हणनू त म्ही 
आपल्या घरीच मोठे म्हणून हमरव ूशकता आहण त मच्यासारख्या क्षहत्य द्रोह्याला मी हिवतं राहू देतो आहे 
तेही त म्ही ब्राह्मण म्हणनूच.’ 

 
लक्ष्मणाचे शब्द परश रामाच्या क्रोधाग्नीत आह तीच ठरले. साऱ्या सभेची भीतीने गाळण उडाली. 

श्रीरामाने प्रसंगाचे गाभंीयय ओळखून परश रामाचा राग शातं करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले ‘म हनवयय, 
लक्ष्मण अिून हूड आहे. अद्याप त्याचे द धाचे ओठदेखील वाळलेले नाहीत. आपण थोर आहातं. 
म लाबाळाचं्या च का ग रुिनानंी पोटात घालावयाच्या असतात. आपण शातं व्हा व क्षमा करा.’ रामाच्या या 
हवनवणीने म नींचा पारा थोडा खाली आला न आला तोच लक्ष्मण प न्हा हमल्स्कलपणे हसल्याचे त्यानंा हदसून 

आले. त्याचं्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. ‘रामा, हा त झा भाऊ मोठा पापी द रात्मा 
हदसतो–‘गौर सरीर स्याम मन माही । कालकूट मुख पथमुख नाही’–याच्या गोऱ्या गोमया शरीरात 
काळेक ट्ट मन दडले आहे. याचे ओठ तू म्हणतोस तसे द धाचे राहहले नाहीत. ते तर काळकूटाने माखलेले 
आहेत. हा स्वभावाने अत्यतं क हटल आहे. त झ्यासारखा तर तो नाहीच.’ 

 
लक्ष्मणाला आपली वाचा आवरता येईना. प न्हा तो थटे्टच्या स्वरात सागंू लागला की ‘हे म ने, क्रोध 

हा पापाचे मूळ आहे आहण तो करू नये ते करहवतो. मी तर आपला सेवकच आहे. माझ्यावर काय बरे हा 
असला राग? मोडलेले धन ष्ट्य का कोठे रागावल्याने साधंले िाणार आहे? आपले पाय उभे राहून द खू 
लागतील. आपण आता खाली बसा ना! या धन ष्ट्यावर िर आपले एवढे पे्रम असेलच तर–‘जौ अति तिय िो 
कतरअ उपाई । जौतरअ कोउ बडगुनी बोलाई’–उगाच असे आकाडं ताडंव करण्याऐविी ते मोडके धन ष्ट्य 
िोडून देणाऱ्या एखाद्या हहकमती काराहगराला का बोलावनू आणीत नाही?’लक्ष्मणाच्या या अहवरत 
उपरोधपूणय बोलण्याचे भय वाटून सारे सभािन थरथर कापू लागले. सवांनाच वाटू लागले की लक्ष्मणाची 
मूर्मत लहान खरी पण स्वारी एकूण अचाटच आहे! परश राम तर रागाने देहभान हरपल्यागत झाले. ते 
रामाला म्हणाले ‘त झा भाऊ म्हणूनच मी याला हिवतं सोडतो आहे. पण रामा, हा त झा भाऊ हवषरसाने 
भरलेल्या स वणयकलशासारखा आहे–‘मन मलीन िनु सुंदर कैसे । तिषरस मरा कनकिट जैसे’– शरीराने 
स ंदर पण मनाने मलीन’ यावरही लक्ष्मणाचे हसणे आपले चालूच होते. शवेटी रामाने हतरप्या निरेने त्याला 
ख णावनू हा वात्टपणा आटोपता घेण्यास बिावले. लक्ष्मण बोलावयाचा तर राहहला पण राम-
परश रामाच्या सभंाषणातही अधूनमधून लक्ष्मण द सरीकडे तोंड वळवनू हसत असल्याचे परश रामाच्या 
निनेतून स टले नाही. त्यानंी त्याच्या या वतयनाला रामाची आतून फूस असल्याचाही संशय बोलून 
दाखहवला. त लसींच्या मानसात लक्ष्मण-परश राम प्रसंगाला आगळेच महत्त्व आहे. 

 
राज्यहभषेकाऐविी वनवास भोगावयाचा आदेश हशरसावदं्य मानून श्रीराम वनात िावयास हनघाले. 

ही वाता कळताच लक्ष्मण अत्यंत व्याक ळ झाला. राम आपल्याला बरोबर नेतात की नाही या आशकेंने 



 
           

त्याची अवस्था केहवलवाणी झाली. वनात िाण्याची इच्छा त्याने बोलून दाखहवली असता श्रीरामाने त्याचे 
अयोध्येतच राहणे का आवश्यक आहे ते सहवस्तर समिावनू सागंण्यास स रुवात केली तेव्हा तर लक्ष्मणाचा 
िीव कासावीसच झाला. िणू कमलवनावर हहमवषाव व्हावा अशी त्याची अवस्था झाली. भरतशत् घ्न 
अयोध्येत नाहीत. आईबाप वृद्ध. त्यात रामाच्या वनगमनाम ळे द ुःखीकष्टी, प्रिेचा वाली कोणीच नाही आहण 
रािनीहत तर ही की ‘जासु राज तिय िजा दुखारी । सो नृप अितस नरक अतधकारी’– म्हणून प्रिेच्या 
सेवसेाठी लक्ष्मणाने अयोध्येतच राहावयास हव ेअसे रामाचे म्हणणे. पण लक्ष्मणाला ते काही पटले नाही. 
त्याने सरळच साहंगतले की ‘या मोठ्या नीतीच्या गोष्टी मोठ्यासंाठी. मी तर केवळ अज्ञ बालक आहे. मला 
आईबाप, ग रू, प्रिा इत्यादी कोणतीही नाती कळत नाहीत. मी फि एवढेच िाणतो की माझे सवयस्व 
आपणच आहात–‘मोरे सबइ एक िुम स्िामी’– मला अन्य कशाची चाडही नाही व गरिही नाही’ आहण 
शवेटी लक्ष्मणाच्या हनधाराप ढे हार मानून रामानेही त्याला आईची अन ज्ञा घेऊन येण्यास साहंगतले. आई 
अन ज्ञा देते की नाही अशी प सटशी शकंा लक्ष्मणाच्या मनाला स्पशय करून गेली असेल. पण स हमत्ा म्हणिे 
काही कैकेयी नव्हे! हतने तर लक्ष्मणाच्या रामाहवषयीच्या पे्रमाचे कौत कच केले. िेथे राम तेथेच लक्ष्मण 
असणे हेच योग्य असल्याचा हनवाळा देऊन हतने लक्ष्मणाला रामाबरोबर सहषय वनात िाण्यास साहंगतले. 
ती म्हणाली –‘जौं पै साय रामु बन जाहीं । अिध िुम्हार काज कछु नाही’– सीताराम वनातं असताना 
लक्ष्मणाने अयोध्येस राहाव ेही कल्पनाच हतला असह्य वाटली. लक्ष्मणाचे हे रामपे्रम पाहून हतला धन्यता 
वाटली. वनात सीतारामाचंी माताहपत्याप्रमाणे सेवा करण्याची हशकवण देऊन स हमते्ने लक्ष्मणाला हनरोप 
हदला. अशी सापत्न माता आहण असा सावत् भाऊ ही उदाहरणे अन्यत् सापडणे केवळ अशक्य आहे. 

 
वनात गेल्यावर लक्ष्मणाने आईच्या हशकवण कीप्रमाणे सीतारामाचंी सेवा आरंहभली. रात्ी राम झोपू 

लागले की त्याचें पाय चेपावयाचे, ते झोपले की बाहेर सशरचाप पहारा करावयाचा. हनषादराि ग हाने 
िागोिागी पहारेकरी नेमनू हदले व तो स्वतुः लक्ष्मणासमवते श्रीरामानंा वनवास देणाऱ्या कैकेयीच्या 
क हटलपणाबद्दल व हवधात्याच्या मंद ब द्धीहवषयी सखेद हवस्मय करीत बसला. त्याचे बोलणे ऐकून लक्ष्मण 
त्याला हे कमयभोग असून ते क णालाच स टले नाहीत असा वदेातं सागंू लागला. ‘हे सारे द ुःखभोग 
मायाहनर्ममत असून हवरिपणे रामचरणाचें अन सरण करणे हाच खरा हववके होय. श्रीराम हे प्रत्यक्ष परब्रह्म 
असून स खद ुःखातीत आहेत. ते केवळ देव, भहूम व भि यानंा अस राचं्या त्ासातून म ि करण्यासाठी 
मानवलीला करीत आहेत.’ आहण हनषादाला एवढा गहनगूढ वदेातं सागंणाऱ्या लक्ष्मणाचा मूळ तापटपणा 
प न्हा एकदा स मंताला हनरोप देतानंा हदसलाच. राम त्याला शातंपणे ‘आमची कचता न करण्यास हपतािींना 
सागंा’ म्हणून समिावीत असता लक्ष्मणाने मात् क ल्त्सत खवचट हनरोप साहंगतला. कैकेयीवर व हतच्या 
ओंिळीने पाणी हपणाऱ्या दशरथावरचा त्याचा राग चागंलाच उकळत होता. रामाने त्याला दटावले व चूप 
बसहवले आहण त्याचा असला काही हनरोप सागंू नकोस म्हणून त मंताला ताकीद हदली. 

 
राम आहण लक्ष्मण याचं्या स्वभावात व वृत्तीत अन क्रमे असलेला नरमपणा व गरमपणा कवीने 

हठकहठकाणी प्रकट केला आहे. भरत रामाच्या भेटीसाठी आल्याची बातमी वनात येऊन थडकली. सोबत 
चत रंग सैन्य आहण अयोध्यावासी पौरिनही आहेत! कोणत्या हेतूने भरत आला असावा हा प्रश्न श्रीरामानंा 
पडला खरा. पण त्यानंी त्याचे काही अहतरेकी हनदान केले नाही. कारण भरताचा आपल्याहवषयीचा पे्रमभाव 
त्यानंा माहीत होता. लक्ष्मणाने मात् रामालाच उलट असे म्हटले की ‘आपण स्वभावाने सरळ व पे्रमळ 
आहात तसेच सवांना समिता. पण िग असे सरळ नाही. अचानक सत्तासपंदा हमळाल्याने उन्मत्त होणारे 
मूढच या िगात आढळतात. भरताला अकल्ल्पत राज्यपद लाभल्याने तोही आपणास एकाकी गाठून काटा 
काढण्याच्या द ष्ट ब द्धीनेच वनात आला नसेल कशावरून? त्याचा हेतू श द्ध असता तर त्याने बरोबर रथ, 



 
           

हत्ती, घोडे हा सारा लवािमा कशासाठी आणला असता–‘जौं तजय होति न कपट कुचाली । केतह सोहति 
रथ बातज गजाली?॥’आहण त्याला तरी दोष का द्यावा? ही तर िगरहाटीच आहे–‘भरितह दोसु देई को 
जाएुँ । जग बौराइ राजपदु पाएुँ ॥’ सारे िगच हिथे सत्तामदाने ध ंद होते हतथे भरताकडून तरी हनराळी 
अपेक्षा काय करायची?’ आहण लक्ष्मणाने आपल्या मताच्या समथयनासाठी ग रुपत्नीगामी चंद्र, ब्राह्मणाशी 
उन्मत्तपणे वागणारा रािा नह ष, वदेशास्त्हवम ख बेन रािा आहण पदाचा उन्माद चढलेला सहस्राबाह , इंद्र व 
हत्शकूं याचंी उदाहरणे देऊन टाकली. आहण हे बोलत असतानंा लक्ष्मणाला िण  रणावशे संचरला व त्याने 
धन ष्ट्याला हात घालून भरताला शासन करण्याची रामाकडून परवानगी माहगतली. त्याच्या राग अनावर 
झाला–‘अति सरोष माखे लखनु’ आहण लक्ष्मणाचे साल्त्वक संतापाचे हे उद गार एकून सवयिण भयभीत 
झाले. आकाशवाणी झाली. देवानंी लक्ष्मणाचे सामर्थयय अत ल असल्याची ग्वाही तर हदलीच पण आपण 
करतो त्या कायाची य िाय िता पाहून िर ते केले नाही तर एखादेवळेी मागाहून पस्तावण्याची पाळी येते 
असेही त्यानंी स चहवले. ही देववाणी ऐकून लक्ष्मण थोडा वरमला. श्रीरामाने त्याला साहंगतले की ‘तू 
म्हणतोस ते खरे आहे. रािमदाने हपसाट होत नाही असा हवरळाच! पण लक्ष्मणा, भरत मात् त्यातला नाही 
हे लक्षात असू दे. तो सवयस्वी हनराळाच आहे – 
 

भरतहह होइ न रािमद  हवहधहहर हर पद पाइ । 
कबह ुँ हक कािंी सीकरहन छीरकसध  हबनसाइ ॥ 

 
राज्यपदच काय पण ब्रह्मा, हवष्ट्ण , महेशापकैी एखाद्याचे पद िरी प्राप्त झाले तरी त्याम ळे भरत हवचहलत 
होणार नाही. अरे, कािंीच्या कशतोड्ानंी का क ठे सम द्र नासणार आहे? 
 

रामाने भरताहवषयी अशी ग्वाही हदली तेव्हा क ठे लक्ष्मण ताळ्यावर आला. श्रीरामाने त्याच्या 
रागाला आवर घालून त्याला शातं केले. 
 

वषाऋत  संपून शरद आला पण स ग्रीवाने अद्याप सीतेसबंंधी काहीच माहहती आणली नाही याचा 
श्रीरामाला हवषाद वाटला. रामाचे मनोगत िाणनू त्वहरत कायय करण्यास लक्ष्मण सदाच तत्पर! स ग्रीवाने 
आपल्या हातून वालीचा वध करवनू राज्य व तारा याचंा लाभ साधून घेतला आहण आता त्याचं्यातच मग्न 
होऊन तो आपली आठवणही हवसरला अशी शका रामाने व्यिहवली. लक्ष्मणाला तेवढे प रे होते! स ग्रीव 
कृतघ्न ठरला असे मानून लक्ष्मणाने आपल्या शीघ्रकोपी स्वभावाप्रमाणे लगेच धन ष्ट्य सज्ज केले व स ग्रीवाचा 
वध करण्याची तयारी दशयहवली. रामाने त्याला शातं करून स ग्रीवाला पे्रमाने अथवा धाकाने आणण्यास 
साहंगतले. लक्ष्मण संतापून आल्याचे कळताच स ग्रीव, तारा, हन मंत व अंगद या सवांचीच गाळण उडाली. 
त्यानंी आपण सीता शोधासाठी कोणते व कसे प्रयत्न करीत आहोत याची सहवस्तर माहहती देऊन 
लक्ष्मणाला शातं केले. 

 
सागर पार होऊन लंकेत िाण्याच्या प्रसंगीही लक्ष्मणाच्या तापट स्वभावाचा प न्हा एकदा प्रत्यय 

येतो. रामाच्या एका बाणाने कोहट कसध  शोषले िातील हे िरी खरे असले तरी िलहध हा आपला क लग रू 
असल्याने तसे करण्याऐविी सागराला हवनवनूच काही मागय काढणे बरे असा सल्ला हबहभषणाने रामाला 
हदला. पण हा हमळहमळीत हवचार लक्ष्मणाला कसचा मानवणार? त्याने आपला हवरोध दशयवनू सम द्राला 
शासन करण्याचा रामाला आग्रह केला. तो म्हणाला – 
 



 
           

                     । 
    अ         अ         ॥ 

 
‘सम द्राच्या भलेपणावर हवसंबून राहणे म्हणिे केवळ दैवावर हवाला टाकणे होय. सम द्राला 

अल्ग्नबाणाने शोषनू टाकल्याहशवाय तो वठणीवर यायचा नाही’. 
 
लक्ष्मणाचा नेहमीचाच शीघ्रकोपीपणा श्रीरामाला कौत काचा हवषय वाटून ते अशा प्रसंगी नेहमीच 

हसून त्याला शातं करीत. पण या प्रसंगी मात् शवेटी लक्ष्मणाचीच कल्पना खरी ठरली. श्रीरामाने 
अल्ग्नबाणाची योिना करण्याची तयारी दशयहवताच शोषणाच्या भीतीने दीन झालेला सम द्र हात िोडून 
श्रीरामाला शरण आला. हे पाहून लक्ष्मणाला हषय व्हावा हे स्वाभाहवकच होते. 

 
मेघनादाशी य द्धात लक्ष्मणाला शहि लागली व तो मलू्च्छयत होऊन पडला. राक्षसानंी त्याला 

आपल्या गोटात उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण व्यथय. त लसी म्हणतात की ‘जगदाधार सेष तकमी उठै’ 
प्रत्यक्ष शषेाला कोणी कसे उचलू शकेल? राम व लक्ष्मण यानंा प्रत्यक्ष परब्रह्म व शषे मानणाऱ्या 
त लसीदासानंी त्यानंा मानवरूपात प्रस्त त केले असल्याम ळे त्यानंा मानवोहचत स खद ुःखे भोगण्यासही 
लावली आहेत. लक्ष्मणाच्या अचेतन अवस्थेत श्रीरामाचा हवलाप, स षेण वैद्याला पाचारण, हन मतंाने 
द्रोणाहगरीवरून सिंीवनी आणणे इत्यादी गोष्टी सामान्य मानवासारख्याच येथेही घडल्या आहेत. ‘लक्ष्मणा, 
मी अयाध्येला कोणत्या तोंडाने िाऊ, माझ्यासाठी तू सवयस्वाचा त्याग केलास, माझ्या सेवते हनरंतर 
राहहलास, त झ्या सारखा पे्रमळ स स्वभावी बधं  गमावनू मी त झ्या मातेला काय उत्तर देऊ?’श्रीरामाचा हा 
करुण हवलाप त लसींनी सहवस्तर वर्मणला आहे. त्यावरून रामाच्या लक्ष्मणाहवषयीच्या बधं पे्रमाची कल्पना 
येते. रामाबरोबर सतत राहण्याची सहंध हमळाल्याबद्दल भरतानेदेखील लक्ष्मणाला भाग्यशाली म्हटले आहे 
–‘अहह धन्य लतछमन बडभागी । राम पदारसबदु अनुरागी’. सीतेपेक्षाही अहधक काळ रामाचा सहवास 
लक्ष्मणाला त्याच्या िीवनात लाभला. एवढे थोर भाग्य इतर क णाचेच नव्हते. रामाच्या िीवनयाते्त लक्ष्मण 
पावलाप्रमाणे उमटला आहे. म्हणिे रामायणात लक्ष्मणायनही बेमालूम हमसळून गेले आहे. एकूण असेही 
म्हणता येईल की लक्ष्मण हा केवळ रामाचा धाकटा भाऊ म्हणून शब्दाथाप्रमाणे रामान ि अथवा 
रामान गामीही होता. रामपदाचे अहर्मनश अन सरण करण्याचे, रामप्रभचू्या पावलावर पाऊल ठेवनू िीवन 
िगण्याचे थोर भाग्य ज्याला लाभले तो द सरा हतसरा कोणी नसूत रामान गामी लक्ष्मणच! 
 
 

* * 



 
           

तुलसीचा रामरत भरत 
 

श्रीरामाच्या साहन्नध्याचे लक्ष्मणाला िसे भाग्य लाभले तसे भरताला लाभले नाही. श्रीरामाच्या 
हवयोगाचे द ुःख त्याला भोगाव े लागले. पण या हवयोगाम ळेच त्याची रामभिी अहधकच उत्कट झाली. 
श्रीरामाखेरीि त्याने अन्य कशाचीही अपेक्षा बाळगली नाही. गंगामाईकडून त्याने िी एक मात् मागणी 
माहगतली ती ही– 
 

‘अरथ न धरम न कामरुहच गहत न चहह ुँ हनरवान । 
िनम िनम रहत रामपद यह वरदान  न आन ॥’ 

 
केवळ याच नव्हे तर िन्मोिन्मी रामभिीहशवाय भरताला कशाचीही अपेक्षा नाही. आहण रामाची 

अनन्य भिी हा तर त लसींचा हिव्हाळ्याचा हवषय. साहहिकच भरत हा त्याचंा आदशय असल्यास नवल ते 
काय? त्याच्या हचत्णाचेवळेी त लसींची अवस्था अंतबाह्य ‘भरतरंगी’ रंगल्यागत झाली होती. रामाजे्ञम ळे 
िनवासी झाला तरी भरत वृत्तीने वनवासीच राहहला. प्रिापालन व राज्यव्यवस्था यात अन रि असूनही 
स्वतुःहवषयी तो पूणय हवरि होता. रामाच्या आदेशान सार सासंाहरक कतयव्ये बिावीत असताही 
िळकमळाप्रमाणे प्रपचंापासून अहलप्त होता. त लसीदासानंा रामभिीची खरीख री पे्ररणा भरतापासूनच 
हमळाल्याचे ते म्हणतात– 
 

‘हसयराम - पे्रम हपयूष - पूरन होत िनम न भरत को 
कहलकाल त लसीसे सठल्न्ह हहठ रामसन्म ख करत को?’ 

 
रामभिीने ओतप्रोत भरत झाला नसता तर त लसीसारख्यानंा या कहलय गात कोणी बरे 

रामभिीला उद्य ि केले असते, असा त्याचंा सवाल आहे. 
 
गोस्वामीिींनी मानसाच्या प्रारंहभक भागात लक्ष्मणाच्याहह आधी भिराि म्हणनू भरताला वदंन 

केले आहे. रामभिीच्या व्रतनेमाचे हनष्ठेने पालन करणारा व एखाद्या ल ब्ध मध पाप्रमाणे श्रीरामचरणकमळात 
दडी मारणारा असे त्यानंी भरताचे वणयन केले आहे. 

 
श्रीराम व भरत याचें परस्परावंरील पे्रम केवढे प्रगाढ होते ते दशयहवणारे लहानसान प्रसंगहह 

त लसीने हटपले आहेत. िनकप रीहून राम-सीता हववाह ठरला असल्याचे पत् घेऊन दूत आला असता 
दशरथाने ते पत् सभेत उत्स कतेने वाचवनू घेतले. अन्यत् खेळण्यातं दंग असलेला भरत त्याचवळेी तेथे 
आला व त्याने हपत्याला अनेक प्रश्न हवचारले. ‘पूछि अति सनेह सकुचाई । िाि कहा ं िे पािी आई’– 
बाबा, क णाचे हे पत्?माझे प्राणहप्रय बधं  राम-लक्ष्मण कोठे आहेत? ते ख शाल आहेत ना?’ रामाच्या 
ख शालीचे वृत्त कळताच तो प लहकत झाला. श्रीरामाची भरताहवषयीची अगदी अशीच वृहत्त हदसून 
येते.रामाचा अहभषेक करण्याचे ठरले तेव्हा सीतारामानंा काहंी श भशक न झाले. त्याचे अनेक अथय 
असतीलहह. पण आिोळाहून भरताच्या आगमनाचेच हे श भसूचक हचन्ह आहे असे रामाला हवशषेत्वाने 
िाणवले. ‘पुलतक सिेम परसपर कहही । भरि आगमनु सूचक अहही ।’– भरताची अनेक हदवसात भेट न 
झाल्याने श्रीरामानंा त्याची खंत लागली होती.त्याच्या भेटीसाठी ते उतावीळ झाले होते. कारण ‘भरि 
सतरस तिय को जगमाही’– भरत त्याचंा िीव की प्राण होता. त्याच्या आठवणीने राम रातं्हदवस व्याक ळ 



 
           

असत. ‘रामतह बधुं सोच तदनरािी । अंडन्न्ह कमठ हृदउ जेतह मािी’– कासवीचे अतंुःकरण हतच्या अंड्ात 
दडलेले असते असे म्हणतात. तसे रामाचे हचत्त भरतात दडले होते. 

 
स मंताबरोबर श्रीरामानंी अयोध्येत आपला क शल संदेश पाठहवला. आपली काळिी न करता 

ज्यापासून आपल्या वृद्ध हपत्याला स ख होईल असे वागण्याचा त्याने सवांना हनरोप पाठहवला. भरतासाठी 
पाठहवलेल्या हवशषे संदेशात रामानी त्याला ‘नीति न त्यतजअ राजपद पाएुँ’– न्यायनीतीने राज्य 
चालहवण्यास साहंगतले. प्राणपणाने प्रिेचे प्रहतपालन, सवय माताचंी मनोभाव ेसेवा, आप्तपहरिनाचंी यथोहचत 
काळिी आहण म ख्यतुः रामाच्या हवरहाने व्यहथत वृद्ध हपत्याची िपणूक या भरताकडून रामाच्या अपेक्षा 
होत्या. शवेटी, आपला बधं भाव हनरंतर कायम राहू देण्याचा आविूयन संदेश पाठहवण्यास श्रीराम हवसरले 
नाहीत. 

 
अयोध्येत दशरथाचे रामहवयोगाने देहावसान झाले. भरताला आिोळी हनरोप गेला तो ग रुिींनी 

ताबडतोब बोलाहवले आहे असा. लगबगीने हनघालेल्या भरताला वाटेत अपशक न झाले, वाईट स्वप्ने 
पडली. एक एक क्षण त्याला य गासारखा वाटला. कावळे, कोल्हे, क त्ा व गाढव े याचें अभद्र ओरडणे 
त्याला ऐकवनेा. नद्या, तळी, बागा व सारे शहर त्याला हवशोहभत हदसली. स्त्ी-प रुषाचंी म खे म्लान होती. 
कोणीच काहंी बोलेना. केवळ त्याची माता कैकेयीच तेवढीच हषयभराने त्याच्या स्वागतासाठी प ढे 
सरसावली. हतने भरताला आपल्या माहेरची ख शाली हवचारली. ती कशीबशी सागंून भरताने प्रहतप्रश्न केला 
तो आपल्या घरच्या ख शालीबद्दल. इतर माता, रामलक्ष्मणादी कोठे आहेत म्हणून त्याने हवचारले. कैकेयीचे 
डोळे कपटी अश्रूंनी डबडबले. ती मोठ्या काक ळतीने सागंू लागली, ‘मंथरेच्या सहाय्याने मी सारे काहंी 
स रळीत िमवनू आणले. पण दैवाने घात केला व महाराि देवाघरी हनघनू गेले.’ भरत हवव्हळ झाला. 
रामाच्या स्वाधीन आपणास न करताच हपतािी हनघून गेल्याचे त्याला अपार द ुःख झाले. त्याने आईला 
हपत्याच्या हनधनाने कारण हवचारले. िे घडले होते ते हतने अथपासून साहंगतले. हतच्या शब्दाचें शूळ 
भरताच्या कानामनाला असह्य भासले. आपणाम ळे श्रीरामाला वनाला िाव ेलागले हे ऐकून क्ष ब्ध झालेल्या 
भरताला क्षणभर हपतृमरणाचाही हवसर पडला. ‘महाराि सफळ िीवन िगले व प ण्याईने स्वगाला 
गेले.आता त्याचं्यासाठी शोक करून काय होणार? तू आता रािकािाकडे लक्ष घाल कसा’ ही कैकेयीने 
आरंभलेली समिावणी िखमेवर मीठ चोळल्यासारखी, हपकलेल्या घावावर हनखारा ठेवल्यासारखी 
भरताला दाहक वाटली. त्याचा राग अनावर झाला. आईचे नाते ध डकावनू तो खवळून उठला, ‘चाडंाळणी, 
त झी वृत्ती इतकी हीन होती तर तू िन्मताच माझ्या नरडीला नख का ंलावले नाहीस? क ठे दशरथासारखा 
माझा हपता, रामलक्ष्मणासारखे माझे श्रेष्ठ बधूं आहण क ठे त झ्यासारखी क हटल आई! त झ्या हृदयात अशी 
द ब यहद्ध होती तर ते शतधा हवदीणय का ंझाले नाही? असले आस री वर मागताना त झी िीभ का ंझडून पडली 
नाही की त झ्या थोबाडात हकडे का पडले नाहीत? आहण हपतािींनी काय म्हणनू त झे मन राखावे? की 
मरणाच्यावळेी दैवाने त्याचंीही महत हफरहवली? एकूण हवधात्यालाही स्त्ी-हृदयाची ओळख नीट पटलेली 
हदसत नाही. कपट, पाप व द ग यण यानंी ते खच्चनू भरले आहे हे त्याला हदसले कसे नाही? अरेरे! ज्याला 
श्रीराम हप्रय नाही असा कोणीतरी या िगात असेल का?ं एकटी तूच ग अशी कशी की हिला राम आवडेना? 
िा चालती हो, आपलं तोंड काळं कर! माझ्या समोरून हनघून िा!’ 
 

आहण तेथून भरत तडक कौशल्येपाशी गेला. हतची दशा पाहून तो वरमून गेला. हपतािींच्या नावाने 
तो हवलाप करू लागला. रामलक्ष्मण व सीतावहहनीना वनात पाठहवणाऱ्या आपल्या िन्मदात्ीला व 
हतिबरोबर स्वतुःलाही तो दूषणे देऊ लागला. “कैकेयी िन्मलीच कशाला? हनदान वाझंोटीच का ंराहहली 



 
           

नाही? मिसारख्या अपेशी म लाला प्रसवनू हतने काय साधले? माझ्यासारखा नतदृष्ट उभ्या हत्भ वनात तरी 
क णी असेल का?ं माते, त झ्या या द दयशसे मीच कारण झालो नाही का?ं हपतािींचा अंत, रामाचा वनवास या 
साऱ्याला मीच िबाबदार ठरलो! हधक्कार असो मला आहण िळो हे हिणे!!’ 

 
माता कौशल्येने भरताला उराशी कवटाळून धरले, त्याचे अश्र  प सले व त्याला ती परोपरीने 

समिाऊ लागली, ‘बाळ, कमयगहत का कोणाला टाळता आली आहे? दैवच हफरलं म्हणिे क णाचं काही 
चालत नाही. एवढा अनथय कोसळला तरी मला मरण आले नाही. उगाच का बरे तू हिवाला त्ास करून 
घेतोस?’ भरताने सयंमपूवयक स्वतुःला सावरले व आता तो स्वतुःच कौशल्या-स हमत्ा यानंा हववकेाच्या गोष्टी 
सागंू लागला. शवेटी प न्हा ंतो स्वतुःला बोल लाव ूलागला, ‘या क लघातकी कृत्याला माझी लेशमात्ही 
संमहत असेल तर िगातील सारी घोर पातके मला लागोत. माझ्या आईच्या या नीच कृत्याला माझी साथ 
असेल तर साऱ्या कनद्यात कनद्य पापाचंी फळे मला भोगावी लागोत. पण आई, मी असा पापी, द राचारी 
असल्याची त झ्या मनात प सटशी िरी शकंा असली तरी मला मरणाहून भयकंर द ुःख वाटेल.’ भरताच्या या 
हनष्ट्कपट वृत्तीने भारावलेली कौशल्या त्याचे सातं्वन करू लागली, ‘बाळा, रामाहवषयीच्या त झ्या पे्रमाबद्दल 
कोण बरे शकंा घेईल? एक वळे चंद्र हवष ओकू लागेल पण रामाहवषयी त झ्या मनात हवपरीत भाव येणे 
हत्काळ अशक्य आहे! ज्या क णाच्या मनात त िहवषयी असली अभद्र आशकंा येईल त्याला स्वप्नातही स ख 
लाभणार नाही.’ 

 
म हन वहसष्ठाचं्या आजे्ञने भरताने दशरथाची उत्तरहक्रया यथासागं पार पाडली. त्याने माताचंी 

समिावणी करून त्यानंा सती िाण्यापासून परावृत्त केले. रामदशयनाच्या लोभाने का ंहोईना त्यानंी भरताचे 
म्हणणे ऐकले. ग रुिनानंी भरताला अनेक प्रकारे नीतीच्या गोष्टी सागंून संयमहववके-पूवयक हवहहत कतयव्ये 
पार पाडण्याचा उपदेश केला–‘राय राजपदु िुम्ह कहंु दीन्हा । तपिा िचन फुर चातहय कीन्हा’–
‘महारािानंी त ला राज्यपद देण्याचे वचन हदले ते त ला प रे करावयास हव.े त्याचसाठी रामाने वनवास 
स्वीकारला व रािाने देह ठेवला. हपत्याच्या आजे्ञचे पालन भल्याब ऱ्याचा हवचार न करता प त्ाने कराव.े 
रािसूते् हाती घेऊन िर तू प्रिेचे पालन केलेस तर महारािाचं्या आत्म्याला शाहंत लाभेल, श्रीरामालाहह 
त्यातच आनंद वाटेल व प्रिािनाचं्या स खसंतोषातच त झ्या मातानंाहह स ख वाटेल. श्रीराम वनवास संपवनू 
परत आले म्हणिे तू त्यानंा राज्य सोपवून त्याचंी सेवा कर. पण तोपावतेो त ला रािधमय हा पाळलाच 
पाहहिे.’ भरताला हा सल्ला मानवला नाही. पण कौशल्यामातेने केलेल्या वत्सल समिावणीम ळे भरत 
सद गहदत झाला. तो म्हणाला–‘मी आपणा सवांचा उपदेश ऐकून घेतला तो योग्य असेलही. पण माझी 
मनुःल्स्थती िाणून घेऊन आपण माझ्या बोलण्याची मला क्षमा करा. मी राज्य कराव ेयात आपणास माझे 
हहत हदसले. पण माझ्या मते– 
 

‘हहत हमार हसयपहत सेवकाई । सो हहर लीन्ह मात  क हटलाई ॥’ 
 
श्रीरामाच्या सेववेाचनू माझे हनराळे हहत असूच शकत नाही. पण ते देखील आईच्या क हटलपणाम ळे मी 
गमावनू बसलो आहे. सीतारामावाचून हे राज्य म्हणिे हनव्वळ द ुःख भार आहे. कपड्ावाचनू भषूणे, 
वैराग्याहशवाय ब्रह्महवचार, आरोग्याहवना देहभोग, हहरभहिहवरहहत िपतप आहण प्राणहवहीन शरीर तसे हे 
सारे सारे रामचंद्राच्या अभावी आहे. मला रामापाशी िाण्याची अन ज्ञा देण्यातच हहत आहे– 
 



 
           

‘कैकेयी सुअ कुतटलमति रामतबमुख, गिलाज’– अशा मिसारख्याला रािा करून आपण स खी 
व्हाल हा आपला भ्रम आहे.आपण िाणता की िो धमयशील असेल तोच रािा होण्यास योग्य असतो. मी 
तसा नसताहह आपण मला राज्य हदले तर–‘मोतह राजु हतठ देइहहु जबही । रसा रसािल जाइतह िबही– 
ही धरा रसातळाला िाईल. कारण सीतारामाच्या वनवासाला व हपत्याच्या मृत्यलूा कारणीभतू झालेला 
मिसारखा पापी या िगात कोणीही नसेल. एवढे अनथय ओढवले तरी हनलयज्जपणे प्राणधारण करून मी हे 
सारे ऐकतो, पाहतो आहे हेच नवल! कैकेयीपासून उत्पन्न झालेल्या या क्ष द्र देहावर पे्रम करणारे माझे प्राणच 
खरे तर नतद्रष्ट आहेत. माझ्या त्या आईने रामाला वनवास, पतीला स्वगयवास, स्वतुःला वैधव्य व अपयश, 
प्रिेला शोकसंताप देऊन मला मोठे स ख देण्यासाठी हे राज्य हदलेच आहे. आता आपण मला आणखी 
राज्यहभषेक कसचा करणार आहात? कैकेयीच्या उदरी िन्माला घालून दैवाने माझे एवढे हहत साधले 
आहे. ते प रेसे नाही काय? माझी ल्स्थती िन्माला घालून दैवाने माझे एवढे हहत साधले आहे. ते प रेसे नाही 
काय? माझी ल्स्थती एखाद्या भतूबाधा झालेल्याला वात व्हावा, त्यात त्याला कवचवाने डंख मारावा व त्यावर 
मद्य पािाव ेअशासारखी हवलक्षण झाली आहे. एकीकडे दैवाने मला दशरथस त, रामान ि होण्याचे भाग्य 
हदले तर द सरीकडे कैकेयीच्या पोटी िन्माला घालून ते हहरावनू घेतले. मला ‘रािहतलक’ करण्यास 
आपण उत्स क आहात यात रािाजे्ञचे पालन असेल हे खरे. पण कैकेयीखेरीि कोणालाही हे कायय योग्य 
आहे असे वाटणार नाही. िी माझी सवात मोठी हाहन तीच िर त म्हाला माझा मोठा लाभ वाटणार असेल 
तर माझे ग्रहच वाईट असे म्हणाव े लागेल. तसे नसते तर कौशल्येसारख्या पे्रमळ मातेने व परमज्ञानी 
ग रुिींनी मला असा आग्रह का बरे केला असता? श्रीरामानंा िरी नाही तरी इतरानंा तर अशीच शकंा येईल 
की मी देखील या कटात सामील आहेच. पण मला त्याची हवशषे कचता नाही. माझे हृदय कढते आहे ते याच 
हवचाराने की, सीतारामाच्या द ुःखाला कारण मी झालो आहे. लक्ष्मण भाग्यशाली म्हणून त्याने रामाची पाठ 
सोडली नाही. आहण मी? त्यानंा वनातं पाठहवण्यासाठी िन्मलो! मी आपणास स्पष्टच सागंतो की, 
राज्यहभषेकातं मला म ळीच रूहच नाही. कारण–‘देखे तबनु रघुनाथ पद तजय कै जरतन न जाई’– रामाच्या 
दशयनाहशवाय कशानेही माझ्या मनाचा दाह शमणार नाही. मी सकाळीच रामाच्या भेटीसाठी िाणार! त्यानंा 
शरण आलो म्हणिे माझे अपराध ते खहचतच पोटात घालतील. वैऱ्याचेहह वाईट न करणारे श्रीराम मला 
क्षमा केल्याहशवाय कसे बरे राहतील? त्यानंा हवनवनू मी प न्हा अयोध्येला परत आणीन, कारण –‘जद्यतप 
जनमु कुमािु िें मैं सठु सदा सदोस’ िरी क मातेच्या पोटी िन्मलो असलो तरी ‘आपण जातन न त्यातगहसह 
मोतह रघुबीर भरोस’– प्रभ  मला आपला म्हणनू िवळ करतील असा मला पूणय भरंवसा आहे. 
 

रामपे्रमाने ओतप्रोत असे हे भरताचे प्रदीघय बोलणे ऐकूण सवयिण गदगद होऊन गेले. त्यानंा वाटले 
की भरत म्हणिे िणू प्रत्यक्ष ‘राम िेममूरति िनु आही’– भरत म्हणिे मरू्मतमतं रामभहि! रामाकडे 
िाण्याच्या भरताच्या हनणययाने सारेच िण  प्रसन्न झाले. प्रत्येकाने त्याच्याबरोबर िाण्याहवषयी उत्स कता 
दशयहवली. नगराची राखण करण्यासाठीही कोणीच राहण्यास तयार होईना! शवेटी भरतानेहह क णालाच 
नाही म्हटले नाही. 

 
सकाळी भरताने राज्यहभषेकाचे सारे साहहत्य बरोबर घेण्यास सहचवास आदेश हदला. हचत्क टाला 

िाऊन तेथे श्रीरामाला रािहतलक करण्याचे त्याने मनाशी ठरहवले. आहण रथ, घोडे, पालख्या इ. सारा 
लवािमाहह बरोबर घेण्यास त्याने साहंगतले. कारण त्याच्या मते ‘संपति सब रघूपति कै आही’–सारेच प्रभ  
रामचंद्राचे आहे. मग ते बरोबर का ंन घ्याव?े 
 



 
           

भरताबरोबर त्याच्या माताहह पालख्यात बसून हनघाल्या. हा सारा पहरवार श्रृंगवरेपूरला आला. 
हनषादराि ग हाला वाटले की, रामाहवषयी काही कपटभाव मनात धरूनच भरत आला असावा कारण –
‘जोप ै तजयुँ न होति कुतटलाई । िौ कि लीन्ह संग कटकाई?’हा सारा फौिफाटा कशाला त्याने बरोबर 
घेतला आहे? रामलक्ष्मणाचा घात करण्याचाच याचा हेत  असावा. आधी याने आपली अपकीर्मत करून 
घेतली. आता हा प्राणहह गमावणार! असा हवचार करून ग हाने भरताशी झ ंि देण्याचा हवचार केला. पण 
भरताचा खरा हेत  कळल्याहशवाय तसे करू नये असे त्याच्या एका अन भवी स्नेह्याने त्याला साहंगतले. 
त्यालाहह ते पटले व अकारण भरताशी वैर पत्करण्याचे त्याने टाळले. तो उपहार घेऊन भरताच्या भेटीस 
गेला. हा रामाचा सखा असल्याचे भरताला कळताच त्याने ग हाला बंध भावाने हमठी मारली. त्याच्या 
िातीहवषयीचा हवचारहह त्याच्या मनात आला नाही. आता हनषादहह भरताबरोबर रामाकडे हनघाला. वाटेत 
त्याने भरताला त्या साऱ्या िागा दाखहवल्या िेथून राम, सीता, लक्ष्मण गेले होते, िेथे ते बसले होते, िेथे 
ते झोपले होते अथवा िेथे त्यानंी स्नान संध्या केली होती. भरताच्या डोळ्याचे व मनाचे िणू त्या िागा 
पाहून पारणे हफटले. रात्ी सीता-राम दभाच्या पथारीवर झोपल्याचे ऐकून मात् भरत हवव्हल झाला. 
सद गहदत होऊन तो त्याचं्या या कष्टमय अवस्थेबद्दल हळहळून बोलू लागला. ज्यानंी द ुःख कष्टाची 
सावलीही कधी पाहहली नाही त्याचं्यावर असला प्रसंग आपल्याम ळे आला याचे शल्य त्याला बोचत होते. तो 
आपल्या आईला साऱ्या अमगळाचे मूळ म्हणून ‘तधक कैकेई अमंगल मलूा’ या शब्दात हनखंदू लागला आहण 
स्वतुःलाहह तो नाना प्रकारची दूषणे देण्यास च कला नाही. तो स्वतुःहवषयी म्हणाला – 
 

     ग   ग अ       अ  ग  । 
                    ल ग  । 
  ल  ल                   । 
                          ॥ 

 
‘मी साऱ्या पापाचंा सागर, साऱ्या अनथय उत्पातानंा कारण.मिसारख्या क लकलंकाला िन्म देऊन 

वर माझ्या क मातेने मला स्वामीद्रोहीहह केले आहे. हनषादाने भरताला समिावनू साहंगतले की, यात त्याचा 
दोष नसून हवधात्याचीच ब हद्ध भ्रष्ट झाल्याचे हे लक्षण आहे. त्याने भरताला आश्वस्त केले की श्रीरामाच्या 
मनात त्याच्याहवषयी प्रगाढ पे्रम आहे. त्याहशवाय का ंत्यानंी हनषादािवळ भरताचे अमाप कौत क केले? 

 
सकाळी रामाच्या हदशनेे हा सारा पहरवार चालू लागला. पालखीत माता व ग रूिन आहण 

त्याचं्याबरोबर शत् घ्न. भरत मात् मागाहून पायीच चालत होता. तो इतराचं्या आग्रहावरूनहह घोड्ावर 
बसला नाही. श्रीराम नव्हते का पायी चालत वनाला गेले! वास्तहवक त्याने तर डोक्यावर चालून िावयास 
हव े–‘तसर भर जाऊं उतचि असमोरा’– भरताच्या श्रीरामाहवषयीच्या भावना कमालीच्या कोमल होत्या. 
प्रयागराि तीथावर त्याचंा म क्काम असताना भरताने गगंामाईला हवनवनू हतिकडून वर माहगतला तो 
अलौहकक आहे – 
 

अरथ न धरम न कामरुहच गहत न चहह ुँ हनरबान । 
िनम िनम रहत रामपद यह वरदान  न आन ॥ 

 



 
           

रामभिीचा हा परमोच्च कबद  आहे. रामरहत हाच भरताचा मोक्ष, तेच त्याचे हनवाण! आहण 
धमाथयकामाहद प रुषाथय तर केवळ क्ष द्रच! गंगामाईने मृद वाणीत ‘तथास्त  म्हटल्याचा त लसींनी हनवाळा हदला 
आहे. 
 

भरद्वाि म नींच्या आश्रमातं िाऊन हवनम्रपणे भरताने त्यानंा अहभवादन केले. त्याची व्यथा िाणनू 
अंतज्ञानी म नींनी त्याची समिूत घातली. कैकेयीची महत शारदेनेच भ्रष्ट केल्याम ळे िे काय घडले त्यात 
क णाचाच दोष नाही. त्यानंी भरताच्या रामभिीचीही मनापासून वाखाणणी केली. भरत म्हणिे मूर्मतमतं 
रामपे्रमच असे ते म्हणाले ‘िुम्ह िो भरि मोर मिएहू । धरें देह जनु राम सनेहू’– आहण –‘भरि धन्य िुम्ह 
जसु जगु जमऊं’ असे म्हणून भरद्वाि म नी पे्रमगग्दद होऊन गेले. शवेटी त्यानंी दशरथाच्या आजे्ञचे पालन 
करण्यासाठी भरताने राज्याचा स्वीकार करावा व श्रीरामालाहह त्यातच आनंद वाटेल अशा शब्दात भरताला 
आश्वस्त केले. म नींच्या स्नेहवात्सल्याने भरत भारावनू गेला पण त्याच्या मनातले शल्य म नींना 
साहंगतल्यावाचून त्याला राहवनेा. तो म्हणाला की, ‘माझे खरे द ुःख आहे ते रामाच्या आिच्या अवस्थेबद्दल. 
त्याचंा तापस वषे, त्याचें उन्हातान्हात अनवाणी भटकणे, कंदमूळफळाचा त्याचंा आहार, पाऊसपाण्यात 
क शाच्या पथारीवर झाडाखाली आश्रयाला राहणे या साऱ्या गोष्टींच्या केवळ कल्पनेनेच माझे हृदय उलून 
िाते. मला हदवसा भकू नाही की रात्ी झोप नाही. आहण या रोगावर काहीच औषध नाही या हवचाराने 
माझ्या मनात काहूर उसळते. श्रीरामाने प नरहप अयोध्येत येऊन राज्यकारभार करू लागावा हाच एक मात् 
उपाय या माझ्या वतयमान व्यथेवर आहे. तसे झाले तरच माझा रोग समूळ खणून हनघेल ‘तमटइ कुजोग राम 
तफरी आए’ं–आहण भरताच्या या उद गारातून हनथळणाऱ्या त्याच्या अवणयनीय रामान रिीने संत ष्ट झालेल्या 
म हनवयांनी त्याला आश्वासन हदले की, ‘त झा हा सारा द ुःखहवषाद श्रीरामाचे दशयन होताच हनहश्चतच नाहीसा 
होईल.’ 

 
मिल दरमिल करीत भरत पहरवारिनासह हचत्कूटापासून थोड्ाच अंतरावर येऊन पोचला. 

त्या रात्ी सीतेला रामहवरहाने द ुःखी झालेल्या भरताचे आगमन झाल्याचे स्वप्न पडले ते हतने श्रीरामाला 
साहंगतले. या स्वप्नाम ळे रामाला आनंदहह झाला, व अस्वस्थताहह वाटली. काही वाईट बातमी येण्याची 
शक्यता व आशकंा त्यानंी लक्ष्मणाला बोलून दाखहवली. सकाळी उत्तर हदशलेा ध ळीचे गगनच बंी लोट 
उठतानंा त्यानंा हदसले. थोड्ाच वळेात कोलहकरात भरत येत असल्याची बातमी घेऊन आले. श्रीरामचदं्र 
हषयप लहकत झाले. भरताच्या पे्रमळ आठवणीने त्याचें डोळे पाणावले. मात् भरताने चत रंग सैन्य बरोबर 
आणल्याचे ऐकून रामाला हवचार पडला. लक्ष्मणने आपल्या उतावळ्या स्वभावान सार भरताच्या क हटल 
हेतूची शकंा बोलून दाखहवली. ‘भरताचे आपल्यावर हनतातं पे्रम आहे हे खरे पण – तिषयी जीि पाइ 
िभिुाई । मूढ मोहबस होतह जनाई– सामान्यपणे अहधकाराचा माि ज्याला चढत नाही असा हवरळाच. 
राज्य हमळताच भरताची तीच अवस्था झाली आहेसे हदसते. श्रीरामा, त म्हाला एकातंी गाठून त मचा काटा 
काढण्याच्या हेतूनेच भरत आला असावा असे वाटते. ‘जौ तजय होति न कपट कुचाली । केतह सोहति 
रथबाजी गजाली’ तसे नसते तर हा हत्ती घोडे व सैन्याचा सारा लवािमा कशासाठी? आहण भरताला तरी 
दोष काय म्हणनू द्यावा? साऱ्या िगातच असे घडत आले आहे.–जग बौराइ राजपदु पाए ं–‘रािमदाने 
िगच वडेेहपसे होते! त्याचे डोके हठकाणावर राहत नाही.’ आहण अनेक उदाहरणे देऊन लक्ष्मणाने आपल्या 
मताचे समथयन केले. शवेटी श्रीरामाशी शत् भाव धरणाऱ्या भरताला धूळ चारण्याची प्रहतज्ञाहह त्याच्या 
स्वभावाप्रमाणे तो बोलून गेला. पण श्रीराम लक्ष्मणासारखे ‘आश रोष’ थोडेच होते. त्याचंा अहवचल – अथागं 
हववके लक्ष्मणाला कसा समिावा? त्यानंी भरताहवषयीचा आपला भरंवसा स्पष्ट शब्दात सागंनू 
त्याच्याहवषयी यल्त्कंहचतहह शकंा मनात न येऊ देण्याचा लक्ष्मणाला सल्ला हदला. ते भरताहवषयी म्हणाले –



 
           

सुनहु लखन मल भरि सरीसा । तितध िपंच महुँ सुना न दीसा ॥ लक्ष्मणा, अरे भरत साऱ्या िगाहून 
हनराळाच आहे. रािमदाने त्याचा तोल स टेल असा तो नाही. एवढेच काय, त्याहून मोठ्या पदाम ळे देखील 
भरत हववकेापासून ढळणारा नाही– 
 

‘भरतहह होइ न रािमद  हबहध हहरहर पद पाइ । 
कबह ुँ हक कािंी सीकरहन छीरकसध  हबनसाइ ॥’ 

 
कािंीच्या कशतोड्ाने का क ठे सम द्र नासतो? अरे, एकवळे अंधार सूयाला हगळून टाकील, आभाळ 

ढगात सामावनू िाईल, गोष्ट्पदात अगल्स्त म हन ब डून िातील, मशकाच्या फ ं करीने मेरु पवयत उडून िाईल, 
पण भरताला रािमद होणे शक्य नाही. लक्ष्मणा, मी त ला शपथेवर सागंतो की ‘सुतच सुबधुं नतह भरि 
समाना’, भरतासारखा भाऊ होणे नाही!-’ 

 
प्रातुःकाळी गंगेचे स्नान करून व माताचंी आज्ञा घेऊन भरत श्रीरामाच्या दशयनाला हनघाला. मधून 

पावले िड पडत. त्याच्या मनात शकंा येई की श्रीराम आपल्याला भेट देतात की, आपला हतरस्कार 
करतात? पण प न्हा श्रीरामाच्या बधं  पे्रमाची साक्ष पटून पावले िलद पडू लागत. शवेटी भरत श्रीरामाच्या 
पणयक टीिवळ येऊन पोहोचला. द रुनच ‘प्रभो रामराया, मी शरण आलो आहे, माझे रक्षण करा.’ असे 
म्हणून त्याने शत् घ्नासह रामाला दंडवत प्रमाण केला. भरताला पाहताच रामाचे भान हरपले. लगबगीने ते 
त्याला भेटावयास हनघाले. क ठे वस्त् तर क ठे बाणाचा भाता, क ठे धन ष्ट्य नी क ठे बाण! श्रीरामाला कशाचीच 
श द्ध राहहली नाही. त्यानंी भरताला उचलून अधाशाप्रमाणे उराशी कवटाळून धरले. राम-भरतमीलनाचा हा 
अवणयनीय प्रसंग शब्दाहंकत करणे आपल्या सीहमत सामर्थयाबहेरचे काम आहे असे त लसींनी येथे म्हटले 
आहे! श्रीरामानंतर भरत लक्ष्मणाला भेटला व सीतामाईचे चरणरि आपल्या कपाळाला लावनू त्यानंा हवनम्र 
प्रमाण केला. सीतेने त्याच्या मस्तकावरून स्नेहवात्सल्याने हात हफरहवताच भरताला धन्यता वाटली. त्याचे 
मन साऱ्या कल्ल्पत भय-आशकंातून म ि झाले! 

 
आता भरताची अहोरात् एकच हववंचना होती. श्रीरामाला परत अयोध्येला नेऊन राज्यहभषेक कसा 

करता येईल! हे ग रुिींच्या आजे्ञने होईल की माताचं्या पे्रमळ समिावणीने घडून येईल! आहण आपण तर 
रामाचे सेवकच आहोत, हट्ट कसा करावा? भरताला काही य हि स चेना! ग रुिींशी सल्लामसलत करूनहह 
काही उपाय हनघेना. रामलक्ष्मणाऐविी भरत शत् घ्नानंी वनात राहण्याची ग रुिींची कल्पना भरताला 
अहतशय मानवली. पण रामाला ती पटली पाहहिे ना! सवयिण रामापाशी आले. ग रुिींच्या मध्यस्थीने 
रामाच्या कानावर हा हवचार घालण्यात आला. श्रीरामाने भरताची वाखाणणी केली – 
 

‘नाथ सपथ हपत चरन दोहाई । भयउ न म अन भरत सम भाई -’ 
 
‘हत्भ वनात भरताच्या भ्रातृत्वाला तोड नाही! त्याची आतय मी कशी बरे प रवणार नाही?’ हे श्रीरामाचे बोलणे 
ऐकून भरताला धीर आला. प न्हा त्याने आपले द दैव व आईचे कपट याचंा पाढा वाचला. सवांचे द ुःख 
ज्याम ळे नाहीसे होईल व प्रिा स खी होईल असे करण्यास त्याने रामाला कळवळून हवनहवले. भरताची 
व्यथा हृदय हपळवटून टाकणारी होती. श्रीरामाचे हृदय भरून आले व भरताला समिावनू शातं करण्याचा 
त्यानंी प्रयत्न केला. ‘िे घडले ते दैववशात्.त्यात दोष क णाचाच नाही. त झा तर नाहीच नाही. त ला का मी 
िाणत नाही? हपतािींनी सत्य व शब्द यासाठी प्राण हदले. त ला व मला त्याचं्या इच्छेप्रमाणे व ग रुिींच्या 



 
           

आदेशान सार िे इष्ट असेल तेच करावयास हवे’ श्रीरामाचे भाषण ऐकून इदं्रासह सवय देवानंा काळिी पडली 
की भरताच्या हट्टाम ळे राम वनातून परत गेले तर रावणाचा संहार तसाच राहील व आमचे सकंट हनवारण 
होणार नाही. श्रीराम देवा-मानवाचंी ही कचता िाणनू नव्हते असे थोडेच आहे! भरताच्या मनािोगते कशाने 
होईल हा त्याचं्याप ढे म ख्य प्रश्न होता. आहण रामाच्या भिवत्सलतेची िाणीव असल्याने ते आपली मनीषा 
प रहवणारच ही भरताच्या मनाला खात्ी होती –अब करूनाकर कीतजअ सोई । जनतहि िभ ुतचि छोमु न 
होई– लोककल्याणहह साधेल व आपलाहह नेमधमय स टणार नाही असे काही करावयास भरताने श्रीरामाला 
हवनहवले. त्याला वाटले की रामाला आपला प्रस्ताव मान्य होईल. ते अयोध्येस परतण्यास व त्याचं्याऐविी 
भरतशत् घ्नास वनवास पत्करू देण्यास तयार होतील. पण रामाने काही हनणयय द्यावा त्यापूवी रािा 
िनकहह तेथे सहक ट ंब आल्याने हा प्रश्न तूतय लाबंणीवर पडला. 
 

िनकराि पहरवारासह काही हदवस हचत्कूटास राहहले. त्या अवधीत भरताच्या हनरुपम शील 
स्वभावाहवषयी व त्याच्या उत्कट रामभिीहवषयी सवांची खात्ी पटून भरताची श्रेष्ठता सवांच्या मनात 
कबबली. कौशल्येने सीतेच्या आईिवळ भरताहवषयी अत्यंत हिव्हाळ्याचे उद गार काढले. ख द्द 
िनकरािानंीहह आपल्या राणीला भरताची थोरवी वणूयन साहंगतली –भरिु अितध सनेह ममिा की– या 
शब्दात त्यानंी भरताच्या अमयाद रामभिीचा गौरव केला. भरताहवषयी त्याचंी खात्ी पटली की–– 
परमारथ स्िारथ सुख सारे – भरि न सपनेहै– मनहूुँ तनहारे– रामचरणान रिीखेरीि भरताला अन्य 
कोणत्याहह स्वाथय-परमाथाची चाड नाही! 
 

भरताची समस्या अद्याप स टलेली नव्हती, रामाजे्ञप्रमाणे वागण्यास तो वचनबद्ध होता. त्याचे मन 
कसे राखता येईल हा रामाप ढे पेचप्रश्न होता. वहसष्ठादींनाहह हनणयय घेता येईना. िनकासह सवय भरताला 
समिाव ूलागले की त्याने रामाचा स्वभाव ओळखूनच काय तो हवचार माडंावा. भरताने त्यानंीच मागयदशयन 
कराव ेअशी िनकासह सवय ग रुिनानंा हवनंती केली. सवयिण श्रीरामाकडे आले. त्याचंी हदङ मूढ अवस्था 
रामाने ओळखली. प न्हा इदं्राहद देवानंी भरताची ब द्धी हफरहवण्याची शारदेला हवनंती केली. पण हतने ही 
गोष्ट करणे आपल्या सामर्थयाबाहेरचे असल्याचे स्वच्छ साहंगतले –भरि हृदय तसयराम तनिासू । िहुँ तक 
तितमर जहुँ िरतन िकासू– सूयाला अंधाराने कसे झाकता येईल? रामसीता ज्याच्या हृदयात वसत आहेत 
अशा भरताचे हृदयपहरवतयन कसे करावे? भरत रामाच्या आजे्ञप्रमाणे वागण्याचे सवांसमक्ष आश्वासन देऊन 
बसला होता. पण स्वतुः श्रीरामाला हनणयय घेणे हततकेच सोपे वाटत नव्हते. त्यानंी शपथपूवयक असे 
साहंगतले की ‘िनकराि िशी आज्ञा देतील तसेच होईल’. आता िनकाप ढे पेच! त्यानंी संकोचाने 
भरताकडे पाहहले. सवांना हवनम्र भावाने वदंन करून भरत बोलू लागला. ‘आपण सारे हपतृत ल्य परमपूज्य 
आहात. मी लहान तोंडी मोठा घास घेतो आहे याची आपण मला क्षमा करा.बालस्वभावान सार मी हपत्याच्या 
व श्रीरामाच्या शब्दाचें उल्लघंन करून सवांसह येथे येण्याची हधटाई केली. आपणासमोर अहधक काही 
बोलाव े हे उहचत नव्हे. आपण द्याल ती आज्ञा हशरसावदं्य मानीन एवढेच सागंतो’ आहण एवढे बोलून 
गहहवरून भरताने श्रीरामाच्या पायावर डोके टेकले! भरताच्या या हवलक्षण भहिहवषयी त लसी म्हणतात –
जासु तिलोतक भगति लिलेसू । िेम मगन मुतनगन तमतथलेसू ॥ मतहमा िासु कहै तकतम िुलसी । भगति 
सुमायुँ सुमति तहयुँ हुलसी –‘ज्याच्या भहिलेशाने िनकासारख्या योग्यानंीहह पे्रममग्न व्हाव े त्याच्या 
महहमेचे वणयन त लसीसारख्यानंी कसे कराव?े केवळ भरताच्या भिीचे स्मरण केले तरी त्याचे साहत्त्वक भाव 
बहरुन उठतात!’ 
 



 
           

शवेटी सवांच्या अनावर उत्स कतेची िाणीव होऊन श्रीराम बोलू लागले –‘बा भरता, तू धमयनीहत 
िाणणारा आहेस; मनसावाचाकमयणा तू हनमयळ आहेस. ग रुिनासंमोर मी त झे कौत क कसे करावे? 
हपत्याच्या आजे्ञचे आपण दोघानंीही पालन कराव ेहाच आपला धमय आहे. त्यानंी सत्यव्रताच्या पालनाथय देह 
ठेवला. त्याचं्या अचानक अवसानाने प्रिेची क चबंणा व क ट ंबाची वाताहत झाली नाही ती केवळ 
ग रुिनाचं्या कृपेम ळेच! या प्रसंगी आपण रघ वशंाला शोभेल असेच हववकेपूणय वतयन करावयास हव ेआहण 
म्हणून मला असे वाटते की तू सवय त्ास व संताप सोसूनहह प्रिेचे पालन कराव ेयातच सवांचे कल्याण 
आहे!’ श्रीरामाने केलेल्या या सूत्रूप मागयदशयनाने भरताच्या मनातून साऱ्या शोक संकोचाचे व 
शकंाहववचंनाचें पार उच्चाटन झाले. –मुख िसन्न मन तमटा तिषादु– त्याचे म ख उिळून उठले. मन हनरभ्र 
झाले आहण हात िोडून तो श्रीरामाला म्हणाला –अब कृपाल जस आयसु होई । करौ सीस धतर सादर 
सोई–‘आपण द्याल ती आज्ञा मला हशरोधायय आहे’. आहण रामाची इच्छा म्हणून भरत अयोध्येला परत 
िाण्यास सहषय हसद्ध झाला. ‘मी व माझे सारे प्रिािन आपल्या आजे्ञप्रमाणेच आपल्या हवरहाचे द ुःख 
सोशीतच का होईना पण आपल्याहशवाय अयोध्येत राहू’.अशा शब्दात त्याने रामाला आश्वस्त केले. 
 

भरताचे हे हनष्ट्कपट आश्वासन हमळताच श्रीरामाने त्याला आपण परत येईपावतेो अयोध्येत िाऊन 
प्रिापालनाथय राज्यसूते् हाती घेण्याचा व ग रुिींच्या आजे्ञप्रमाणे वागण्याचा उपदेश केला. या प्रसंगी त्यानंी 
रािप्रम खाचे स्वरूप वणयन केले ते असे – 
 

म हखया म खसो चाहहये खान पान कह ुँ एक । 
पालइ पोसई सकल अुँग त लसी सहहत हववके ॥ 

 
‘म ख हे एकटेच खातपीत असले तरी ते पोषण मात् सवय अवयवाचें करते.िो म हखया अथवा रािप्रम ख 
असतो त्याने असेच कायय करावयास हव े की ज्याची पहरणहत प्रिािनाच्या हहतातच होईल.’ भरताने 
श्रीरामाच्या खडावा मागनू घेतल्या व त्यानंा भहिभावाने मस्तकी धारण केले. या दोन खडावा म्हणिे िण  
प्रिेच्या संरक्षणासाठी भरताला लाभलेले पहारेकरीच. भरताला हनरोप देताना रामप्रभूनंी त्याला उराशी 
कवटाळून पे्रमाश्रूंनी कचब करून टाकले. भहिपे्रमाचा तो अभतूपूवय सोहळा होता! त्याचे वणयन करताना 
त लसींची भावभहि बहरून उठली आहे. 
 

सवांचा हनरोप घेऊन भरतशत् घ्न सपहरवार परत हनघाले. अयोध्येला पोचल्यावर भरताने सहचव, 
ब्राह्मण, प्रिािन सवांना वगेवगेळे भेटून आपापल्या हवहहत कतयव्याचे पालन करण्याची व त्याच्याकडून ज्या 
अपेक्षा असतील त्या हनसकंोचपणे पूणय करवनू घेण्याची सवांना हवनंती केली. शवेटी ग रुिीकडून अन ज्ञा 
हमळवनू, म हूतय पाहून त्याने श्रीरामाच्या पाद काचंी हवहधपूवयक कसहासनावर प्रहतष्ठापना करहवली व आपण 
व्रतस्थपणे शिेारीच नंहदग्राम या हठकाणी पणयक टीत राहण्याचा हनश्चय केला. म हनवषे धारण करून व 
आहार हवहारात नेमस्त राहून भरताने रामहवयोगाचा अवहध घालहवण्याचे ठरहवले –भषूण िसन भोग सुख 
भरूी । मन िन बचन िजे तिन िूरी– सवय स खसाधनाचंा तृणवत् त्याग केला. मात् पाद कांच्या साक्षीने तो 
चोखपणे राज्यव्यवहार पाहू लागला. श्रेष्ठ भ्रातृभावाचे प्रतीक म्हणिे भरतभाव! उत्कट पे्रमभिीची पताका 
म्हणिे भरताची रामरहत! त्याग, वैराग्य व अनासहि याचंी कसौटी म्हणिे हवरही भरताची िीवनचया! 
त लसी म्हणतात की अशा या रामरत भरताचे वणयन करण्यास कोणता कहव आपल्या सीहमत प्रहतभेने 
धिावले? शषेगणेशहगरा देखील येथे अप रे पडतात! त्याचंी गहत मंदावते! बरनि सकल सुकति सकुचाही । 
सेस गनेस तगरा गमु नाही–अशा या रामरत भरताला केवळ मौन प्रमाण करणेच योग्य! 
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तुलसींचा भावभोळा केवि 
 

अयोध्येचा हनरोप घेऊन श्रीराम सीतालक्ष्मणासह स मतंाबरोबर रथात गंगातीरी येवनू पोचले. 
‘मज्जन  कीन्ह पंथश्रम गयऊ । स हच िल  हपअत म हदत मन भयऊ.’ गंगेत मज्जन व िलपान यािम ळे श्रम 
पहरहार झाल्यानंतर हनषादराि ग हाच्या भेटीचा प्रसंग आहे.ग हाने अशोकवृक्षाखाली त्यानंा हवश्रातंीसाठी 
‘क सहकसलयमय’ मृद ल शय्या आंथरून हदली. ब्राह्म म हूतावर उठून प्रातर्मवधी व स्नान उरकून रामाने 
स मंताला हनरोप हदला. आता त्यानंा गंगेच्या पार िावयाचे आहे. ज्या श्रीरामाहंवषयी ‘िास  नाम स हमरत 
एक बारा । उतरकह नर भवकसध  अपारा’– ज्याच्या नामस्मरणमाते्करून अपार भवकसध  तरून िाता येते – 
असे म्हटले आहे ते राम केवटाकडून नौकेची मागणी करीत आहेत. आहण हे बरोबरच आहे. कारण तूतय 
त्याचंी भहूमकाच म ळी ‘चहरत करत नर अन हरत’– मानवान सारी लीला करण्याची आहे. त लसीदासानंी 
आपल्या ‘कहवतावली’ च्या अयोध्या काडंात असे म्हटले आहे की ज्याचं्या केवळ स्मरणाम ळे अिाहमळादी 
पापप िंाचंा उद्धार झाला आहण अधनाहशनी गंगेचा उद्भवच म ळी ज्याचं्या पदनखातून झाला ते प्रभ  श्रीराम 
गंगेच्या पहलकडे िाण्यासाठी नाव मागत आहेत हे पाहून नावाडी केवट ब चकळ्यात पडला. प्रत्यक्ष 
परमात्म्याला आपल्या नावते वाहून नेण्याची सहंध ज्याला हमळाली तो केवट केवढा भाग्यवान असेल! पण 
आपण िेव्हा असे पाहतो की केवट या भाग्याचा स्वीकार करण्यात क चराई करीत आहे तेव्हा आपणास 
आश्चयय वाटल्याहशवाय राहत नाही. रामाने नाव मागावी आहण त्याने ख शाल म्हणाव ेकी ‘मी माझ्या नौकेत 
आपणास बसू देणार नाही. आपला डाव मी प रतेपणी ओळखला आहे!’ म्हणे ‘कहइ त म्हार मरम  म  िाना!’ 
केवढा हा उद्दामपणा! पण केवटाला असे म्हणताना काहीही सकंोच वाटत नाही. त्याला काय हे माहीत 
नाही की रामाच्या पदाब्िरिात काही हवलक्षण िादू आहे? त्याहशवाय का त्याचं्या चरणस्पशाने प्रत्येक 
वस्तूचे मानवात रूपातंर होते? तो सरळच रामावर आरोप करतो की “हशळेसारख्या टणक वस्तूची िेथे 
आपल्या पायध ळीने स्त्ी होऊन िाते हतथे माझ्या या लाकडी नावचेा काय पाड! रामा, आपला पाय 
लागताच माझ्या नौकेची अहल्या होणार नाही कशावरून? ‘तरहनउ म हन घहरनी हो िाई । बाट परइ मोहर 
नाव उडाई ॥’ आहण माझी नावच िर नाहीशी झाली तर माझ्या िीहवकेचे साधनच नाही का मी गमावनू 
बसणार? वाुः! हे होणे नाही! श्रीरामा, मला द सरा क ठला धंदाही येत नाही. माझ्या क ट ंबाचे पोषण देवा, या 
नावनेेच होते ना? ‘एहह प्रहतपालउं सब पहरवारू!” आहण केवटाचे हे भय अनाठायीही नव्हते.थोडक्याच 
काळापूवी हवश्वाहमत्ाबरोबर िात असता रामाच्या पदस्पशाने हशळेची अहल्या झाल्याची बातमी िगिाहीर 
झालेली होती ना! तीच गत आपल्या नौकेची होऊ नये ही केवटाची कचता स्वाभाहवकच होती. रामाला 
आपल्या नौकेत बसू देण्याचा धोका का म्हणनू त्याने पत्करावा? त्याऐविी कमरेइतक्या उथळ पात्ाची 
माहहती रामाला देण्यास तो तयार होता. रामाने सहि तेथून चालत पहलकडे िावे! नाव हेच चहरताथाचे 
साधन! तेच नाहहसे झाले तर त्याने घरधहनणीला काय बरे उत्तर द्यावे! आहण कसे आपल्या पोराबाळाचें 
पोषण कराव?े यासंबधंी ‘कहवतावली’ त त लसीदासानंी म्हटले आहे की “परसें पग धूहर तरै तरनी, घरनी 
घर क्यों सम झाइहौं िू । त लसी अवलंब  न और कछ  लहरका केहह भाँहत हियाइहौं िू ।”– पायध ळीचा स्पशय 
होताच नावचेी स्त्ी झाली तर गृहहणीला मी कसे बरे समिवावे! आहण म लाबाळानंा पोसाव ेकसे! केवटाची 
ही काळिी साहहिकच नाही का? हशळेची िर अहहल्या होऊ शकते तर ‘पाहन ते बनबाहन  काठकों 
कोमल है, िल  खाइ रहा है’– पाषाणापेक्षा कोवळी अशी ही लाकडी नाव आहण ती देखील सतत पाणी 
खात असलेली – या नावचेे काय व्हावयाचे? पण केवटाला एक पयाय स चला. “रामाचे पाय िर चागंले 
ध वनू घेतले तर कदाहचत त्यांच्या स्पशाचा तसा काही पहरणाम व्हावयाचा नाही!” हबचारा भोळा केवट! 
खरेच तो रामाला म्हणतो “िौं प्रभ  पार अवहस गा चहहू! मोहह पद पदम  पखारन कहहू ॥”“रामराया, 
खरोखरच िर आपणास माझ्या नावतूेन पार िायचे असेल तर हनदान मला आपले पाय तरी ध व ूद्या”. हा 



 
           

केवटाचा भोळा भाव पाहून रामाला हसू येणे स्वाभाहवक होते. कहवतावलीत आपल्या या अटीवर तो अडूनच 
राहहलेला दाखहवला आहे. आपल्या या भोळेपणाला राम हसलेत तर ख शाल हसोत. पण “पावन पाय 
पखाहरके नाव चढाइहौं”– रामाचे पावन पाय ध वनूच मी त्यानंा नावते घेईन! आहण हा त्याचा हट्ट पाहून 
राम सीतेकडे पाहून खदखदून हसले! पण केवट भोळा असला तरी तो व्यवहारीही होता ना! 
 

पायध णीची ही अट चमत्काहरक असेलही पण केवटाच्या भावभोळ्या अंतुःकरणाते ते हनष्ट्कलंक 
प्रहतकबबच नाही का? रामाहवषयी त्याच्या पे्रमभिीबद्दल तर शकंाच नको. पण चहरताथाचे एकमेव साधन 
असलेल्या नौकेहवषयीची त्याची कृतज्ञताही तेवढीच सखोल आहे. गरीब हबचारा! त्याने स्वतुःच 
कहवतावलीत आपल्या अवस्थेचे िे वणयन केले आहे ते पहा. ‘पात भरी सहरी, सकल स त बारे बारे, 
केवटकी िाहत कछ  बेद ना पढाइ हौं.’ ‘पानभर मासळीने कशीबशी आपल्या लहानग्याचंी मी ग िराण 
करतो, िातीने मी केवट आहे. म लानंा वदे थोडेच हशकहवता येणार आहेत?’ श्रीरामाशी त्याने य हिवाद 
तरी हकती करावयाचा! त्याची हववचंना गैर आहे असे कसे बरे म्हणाव?े त्याची ही अटही च कीची म्हणता 
यावयाची नाही. रामाच्या पदस्पशाने नावचेी स्त्ी झाली तर त्याने आणखी एक बाईल कशी पोसावी? 
म्हणूनच तो रामाकडून भाड्ाची अपेक्षाही बाळगत नाही. भहिभावाने तो त्यानंा गगेंपहलकडे नेणार आहे. 
पण पाय ध वहवण्याची अट त्यानंी मानली तरच! नाही तर तो त्याचं्याशी प ढे बोलायलाही तयार नाही. तो 
केवट नाही की त्याची क ठली नावबीव नाही असे तो रामाला स्वच्छ सांगनू टाकतो. मग त्याच्या 
हटवादीपणाने हचडून लक्ष्मणाने त्याला बाण मारला तरी चालेल! 
 

केवटाचा हा हवलक्षण भोळेपणा पाहून श्रीरामाला मनोमन आनंद वाटल्याहशवाय राहहला नाही. 
त्याचं्या निरेतून केवटाची हववचंना स टली नाही. रामासारखे उतारू लाभाव ेआहण त्याने त्यानंा गंगापार 
नेऊ नये! पण रामाच्या पदधूलीचे त्याचे भयही वािवीच नव्हते का? त्याच्या या हनष्ट्पाप बालस लभ वृत्तीने 
श्रीराम रुष्ट कसे होतील? मोकळ्या मनाने केवट आपली आशकंा त्याचं्याप ढे बोलून दाखवीत होता, त्यात 
लपवाछपवी म ळीच नव्हती, ही गोष्ट राम पूणयपणे िाणनू होते. केवटाचा हा पेच सीता-लक्ष्मणाचं्याही लक्षात 
आला आहे ककवा नाही हेही श्रीरामाला िाणनू घ्यावसेे वाटले– 
 

                    ल     अ     । 
                         ल      ॥ 

 
केवटाचे बोल ‘वाक डे हवच के’ वाटाव ेइतके भोळेभाबडे खरे पण ते ‘पे्रमलपेटे’ भहिपे्रमाने कचब होते 

याहवषयी रामाला यल्त्कंहचतही शकंा नव्हती. सीता व लक्ष्मण याचं्यादेखील लक्षात ही गोष्ट यावयास हवी 
अशी अपेक्षा त्याचं्याकडे पाहताना श्रीरामाच्या निरेतून ओसंडत होती. प्रभसूमोर त्याचक्षणी करावयास 
हव्यात अशा तीन गोष्टी होत्या; केवटाची समिावणी करणे, नावहेवषयीचे त्याचे भय नाहहसे करणे आहण 
त्याच्या मदतीने गंगेच्या पहलकडे उतरून िाणे. शवेटी त्यानंी अट मान्य केली. ‘केवट, चल, तूच शवेटी 
किकलास. आम्हाला त झी अट मान्य आहे. आता असे कर की त झी नौकाही राहील व आम्हालाही गंगा 
ओलाडूंन िाता येईल. मात् आता उशीर करू नकोस. लवकर आमचे पाय ध वनू काढ आहण ने बाबा 
आम्हाला एकदाचा पहलकडे.’ अहखल ब्रह्माडंाला वामनावतारात केवळ तीन पायाने व्यापून उरणाऱ्या 
परब्रह्माने एका सामान्य नावाड्ाची नदीपल्याड िाण्यासाठी हवनवणी करावी हे आश्चयय तर खरेच! रामाची 
अन ज्ञा हमळताच केवट वाडगा भरून गंगािल घेऊन आला. त्याच्या हषाला गगन ठेंगणे झाले. श्रेष्ठ 
प ण्यफलानेही न लाभणारी ही संहध त्याला हमळाली होती. रामप्रभचेू पादप्रक्षालन करताना तो ब्रह्मानंदात 



 
           

मग्न झाला होता. ‘अहत आनंद उमहग अन रागा । चरन सरोि पखारन लागा.’ त्याच्या या महद्भाग्याचा 
कोणालाही हेवा वाटावा.पण भगवतंाच्या सेवचेी संहध लाभलेल्याचा हेवा करणे म्हणिे पापच नाही का? 
देवानंी प ष्ट्पवृहष्ट करून त्याच्या या अहोभाग्याहवषयी मान्यता दशयहवली. देहब हद्ध नाहहशी झालेला केवट 
परमानंदात हवलीन झाला. देवानंाही त्याच्याएवढा प ण्यप ंि कोणी आढळेना! कहवतावलीत सहक ट ंब त्याने 
पादप्रक्षालन केल्याचे म्हटले आहे. त्याचा हा स्नेहभिीने कचब भाव पाहून रामाला केवढा आनंद वाटला! 
त्यानंी सीता व लक्ष्मण याचं्याकडे पाहून प्रसन्न हास्य केले. रामचरणाचें तीथय सहक ट ंब प्राशन करून स्वतुः 
बरोबर आपल्या हपतराचंाही उद्धार केवट करीत होता! आधी स्वतुः भवसागर तरून िाण्याची व्यवस्था 
चत रपणे करून नंतरच भि भगवतंाला गंगेच्या पार नेणार आहे! भिाच्या हट्टाचा हा अपूवय हवियच 
म्हणावयाचा! 
 

गंगा उतरून पलीकडे तीरावर श्रीराम, सीता व लक्ष्मण उभे आहेत. केवट कृतज्ञतेने गद गद झाला 
आहे. प्रभलूा तो हनुःशब्द दंडवत करतो. रामाच्या मनात त्याला काहीच न हदल्याचा सकंोच घोळत आहे. ‘न 
नाथ उतराई चहौं.’ मला भाडे नको असे केवट म्हणाला म्हणून काय झाले? पतीच्या मनीचा भाव 
ओळखण्यात सीतामाई पटाईत आहेत. रामाचा सकंोच ओळखून त्या आपल्या महणम हद्रका रामाच्या हवाली 
करतात. प्रभ ू भाड्ाच्या रूपात केवटाला या वस्तू देऊ पाहतात. आहण आता मात् केवटाच्या 
व्याक ळपणाची पहरसीमा होते. भावहनभयर होऊन तो रामचरणानंा हवळखा घालतो. त्याने का अशा क्ष द्र 
भौहतक लाभाची श्रीरामाकडून अपेक्षा बाळगली होती? ‘प्रभो, आपण मला आणखी िास्त लािव ूनका. 
मला आपणाकडून काय हमळावयाचे राहहले आहे म्हणून हे देत आहातं? साऱ्या भवबाधापंासून, 
द ुःखभोगापंासून म िीचे अद भ त दान आपणच ना मला हदले आहे? मग आता आणखी काय देणे बाकी 
राहहले आहे प्रभो! ही क्ष द्र मि री? ती तर मी िन्माचीच करीत आलो आहे. आि तर हतचे साथयक झाले! 
देवाने माझ्या नहशबाची कवाडे आि सताड उघडून हदलेली आहेत. अशी मौल्यवान मिूरी आि मला 
हमळाली आहे. आता मला काही काही नको–‘अब कछ  नाथ न चाहहअ मोरे। दीनदयाल अन ग्रह तोरे ॥ 
हफरतीबार मोहह िो देवा । सो प्रसाद  म  हसर धहर लेवा’–मला आपल्या कृपेहशवाय काही नको. मला सवय 
हमळाले. आपणाला मला काही हदल्याहशवाय राहवतच नसेल तर वनवासाहून परतताना आपण िे काही 
मला द्याल त्याचा स्वीकार आपला प्रसाद म्हणून मी आनंदाने करीन’. आपल्या या हनधारावर केवट अढळ 
होता. काही घ्यावयास तो तयार झाला नाही. लक्ष्मण व राम आग्रह करूनही त्याला वळव ूशकले नाहीत. 
शवेटी रामाने त्याला आपल्या हनमयल भिीचा वर हदला व त्याचा हनरोप घेऊन प ढील पथंाला लागले. 

 
रामचहरतमानस व कहवतावली यामधील हा केवटाचा ऋि मनोहर प्रसंग त लसीदासाचं्या स्वतंत् 

प्रहतभेचा उन्मेष वाटतो. वाल्मीहक रामायणात नौका आणण्यास रामाने हनषादराि ग हाला साहंगतले आहे 
आहण त्याच्या अमात्याने नाव आणली आहे. राम सीतालक्ष्मणासह या नावतूेन गंगापार गेल्याचे येथे वणयन 
आहे. एकनाथाचं्या भावाथयरामायणात थोडे हनराळेपण आढळून येते. ग ह नौका आणतो असे त्यातही म्हटले 
आहे. सीता व लक्ष्मणानंा आधी नौकेत बसवनू श्रीराम स्वतुः नावते बसू लागणार तेवढ्यात हनषादाची आई 
आक्रोश करू लागते ‘आम्हा समस्ताचं्या घाता । श्री रघ नाथा करू नको’–‘श्रीरामा, थाबं, तू नौकेला स्पशय 
करून आमचा घात करू नकोस. त झ्या चरण धूलीने पाषाणदेखील तरून िातात असे आम्ही ऐहकले आहे. 
मग या साध्यास ध्या लाकडी नौकेची काय गत होईल?’ नाववेरी आम चें हिणे । ते उद्धरेल त झेहन चरणें । 
मग आम्ही काय करणें । येणें िाणें ख ंटेल ॥ ऐसे अगाध त झे चरण । त झे पदींचे रिुःकण । लागता ंिडाचें 
उद्धरण । त्याचें क्षाळण करीन ॥ ‘देवा, ही नावच तरून गेली तर आम्ही िगाव ेकसे? आमच्या पोटावरच 
पाय पडणार नाही का? म्हणून रामराया, आधी त झे पाय ध व ू दे म्हणिे िडाचा उद्धार करणारी पायधूळ 



 
           

हनघून िाईल. मग तू ख शाल नावते बैस.’ आहण हनषादीचा हा भोळा भाव पाहून रामाने हतिकडून पाय 
ध ववनू घेतले. भावाथयरामायणातील या वणयनाच्या संदभात एकनाथानंी अध्यात्मरामायणातील या श्लोकाचा 
उपयोग केलेला आहे– 
 

क्षालयाहम तव पादपंकिं नाथ दारुदृषदोुः हकमंतरम् । 
मान षीकरणचूणयमल्स्त ते पादयोहरहत कथा प्रथीयसी ॥ 

 
‘भगवतंा, त झी पायधूळ म्हणिे वस्त मात्ाला मन ष्ट्यरूप देणारे िादूचे चूणय आहे. पूवी याच्याच प्रभावाने 
हशळेची अहल्या झाल्याची कथा स प्रहसद्धच नाही का? आहण ही आमची नाव तर साधी लाकडाची. कशी बरे 
ती या प्रभावातून स टेल? रामराया, आम्हाला क्षमा कर. पण त झे पाय स्वच्छ ध वनू काढल्याहशवाय आम्ही 
त ला नावते बसू देणार नाही.’ हनषादीकडून पाय ध वनू घेतल्यावर राम नौकेत बसले असे हे एकनाथाचं्या 
भावाथयरामायणातील वणयन आहे. 
 

केवटाचा हा भोळाभाव आहण त्याचा हा बालस लभ हट्ट त्याच्या हनरागस, हनष्ट्कपट अंतुःकरणाची 
प्रहतकबबे आहेत. देवासमोर हाच शशैवभाव घेऊन िावयाचे असते. अहंकारी प्रौढत्वाने फ गलेल्या 
मनोभावाने का क ठे देवाची प्राप्ती होत असते? ईश्वराच्या साहन्नध्यापासून न कतीच हवम ि झालेली अवस्था 
म्हणिेच शशैव. त्यात नाना प्रकारच्या सासंाहरक हवकृतींनी श द्ध िीव अवहलप्त झालेला नसतो. साहहिकच 
त्या अवस्थेतील मनोदशा ही खऱ्या अथाने हनमयळ-हनर्मवकार असते. अशा वृत्तीचे भिच ईश्वराला हवशषेत्वाने 
हप्रय असतात. मानसाच्या अरण्यकाडंात श्रीरामानंी नारदाला भहिमागाची महत्ता समिावनू सागंताना हेच 
साहंगतले आहे ‘मोरे प्रौढ तनय समज्ञानी । बालक स त सम दास अयानी’ –ज्ञानी भि हे प्रौढ म लासंारखे 
पण भोळे भि अभयकासारखे असतात. केवटाचा भावभोळा हट्ट म्हणिे बालहट्टच नाही का? पण या 
बाहलशपणातच त्याचे रामाहवषयीचे उत्कट हनमयल पे्रमही सामावलेले आहे. आहण त लसींनी मानसाच्या 
प्रारंभी एका हनराळ्या संदभात साऱ्या िगाचा एक अन भव सागंून टाकला आहे तो या प्रसंगाला तर अगदी 
तंतोतंत ि ळणारा आहे. ते म्हणतात ‘िौं बालक कह तोतहर बाता । स नकह म हदत मन हपत  अरु माता ॥’–
बालकाचे बोबडे बोल आहण त्याची ‘वाकं डी हवच कीं पाउलें ’ आईबापाचं्या हवशषे कौत काचा हवषय होतात 
असे ज्ञानेश्वरानंीही म्हटले आहे. केवटाचे ‘पे्रमलपेटे अटपटे’ बोल ऐकून रामचदं्र हषयहनभयर न होते तरच 
नवल! ऋहषम हन, िपीिोगी, ज्ञानीकमयठ अशा सवयच प्रकारच्या भिाचंा प्रभचू्या दरबारी मेळावा आहे. पण 
आपल्या म ग्ध बालवृत्तीने त्याचे मन मोहून घेणाऱ्या केवट भिाचे त्यात काही आगळेच स्थान आहे! बापाला 
घोडा बनवनू, त्याच्या पाठीवर बसून, त्याला आपल्या ग डघ्यानंी चालावयाला लावणाऱ्या आपल्या 
बालकाहवषयी हपत्याला काही हवशषेच पे्रम वाटले तर त्यात आश्चयय कसले! या स्नेहवात्सल्याचे शब्दात 
वणयन करणे केवळ अशक्य आहे. केवटाहवषयी प्रभ  रामचंद्राचंी अगदी हीच भावना असावी. त लसींचा हा 
केवट धन्य झाला! आहण त्याच्या हनमात्याला धन्य धन्य वाटणे. साहहिकच नाही काय? भिराि 
त लसीदास हे पात् हनमूयन कृताथय झाले आहेत! 
 
 

* * 
  



 
           

रामचतरतमानस व भावाथणरामायर् 
 

म हनवाल्ल्मकी हे रामायणाचे आहदकहव. प ढील काळातील सारी रामकाव्ये व सगळ्या रामगाथा 
त्यानंाच कें द्र कल्पून हकरणिालाप्रमाणे आसमंतात फाकल्या. प्रादेहशक भाषानंा वाचा फ टू लागण्यापूवी 
काहलदास-भवभतूींनी देववाणीत आपापल्या रुचीप्रमाणे रामचहरत्ाचे प नलेखन केले. त्याचाही पूहढलानंी 
मागोवा घेतला आहे. कहदूप्रमाणेच िैन व बौद्ध कवींनीदेखील आपापल्या पंथाच्या म शीत ओतून या कथेला 
आवडीप्रमाणे आकार हदला आहे. या कथामंदाहकनीतून हनरहनराळ्या मयाहदत प्रसंगाचें कालवहेी हनघाले 
आहेत. वगेवगेळ्या कालखंडात नाना-प्रकारानंी आळवली िात असताना या कथेचे वाल्मीहकप्रणीत स्वरूप 
िसेचे तसे कायम राहणे शक्य नव्हते. साहहिकच व्यहि-काल-रुहचसापेक्ष थोडा फार फरक हतच्या 
तपशीलात आढळणे अपहरहाययच होते. पण असे असले तरी मूळ कथेचा गाभा मात् अहवकृतच राहहला आहे 
ही गोष्ट हवसरता कामा नये. 

 
रामचहरतमानस ही त लसीदासाचंी रामकथा व भावाथयरामायण ही एकनाथाचंी रामगाथा. या 

दोहोंची रचना साधारणपणे एकाच कालखंडात थोड्ाफार अंतराने उत्तर व दहक्षण भारतात झालेली आहे. 
त लसींचा िन्म इ. स. १४९८ मध्ये झाला असा एक समि आहे. पण द सऱ्या दोन मतान सार ते इ. स. 
१५२७ अथवा १५३३ मध्ये िन्मल्याचा हनवाळा देण्यात आला आहे. एकनाथाचें िन्मवषय इ. स. १५२८ हे 
हनर्मववाद असल्याने िर ते त लसींचे समकालीन होते असे मानले तर द सऱ्या दोन मतापं्रमाणे 
त लसीदासाचंा िन्म एकनाथाचं्या िवळपासच्या वषातच झाला असणे अहधक सभंवनीय वाटते. परंत  
िन्महतथीच्या वादात हशरण्याचे या लेखात कारण नाही. त्याचं्या रचनाच तेवढ्या अहभपे्रत आहेत. या दोन 
समकालीन संतकवींच्या रचनाचें स्थूल अवलोकन करून त्यात सारखेपणा कोठे आढळतो, कोणत्या 
तपशीलात हभन्नता हदसून येते व कोणत्या हठकाणी म ळाबरह क म अथवा म ळापेक्षा हनराळी वणयने केली 
आहेत हे पाहण्याचा हेत  येथे आहे. 
 
             
 

दोन्ही गं्रथाचंी रचना सात-सात काडंात केलेली आहे. केवळ वाल्मीहकप्रमाणे एकनाथानंी ज्याला 
य द्धकाडं हे नाव हदले आहे त्याचे नामकरण त लसींनी लंकाकाडं असे केले आहे. यातील अहधकाशं प्रसंगाचें 
घटनास्थळ लंका असल्याम ळे ते नाव अन्वथयकच आहे. मानसात प्रत्येक काडंाचा कथाभाग सलग असा 
दोहे, चौपाई, सोरठा, छप्पय इ. छंदात साहंगतला आहे. भावाथयरामायणात काडंाचंी हवभागणी अनेक 
अध्यायात केलेली असून सारी रचना ओवीबद्ध आहे. त लसींनी संपूणय रचना स्वतुः केली आहे. भावाथात 
य द्धकाडं अध्याय ४४ पावतेोचीच रचना नाथाचंी असून प ढील भाग गावबा या नाथ हशष्ट्याने रचलेला आहे. 
आपणाकडून साक्षात रामप्रभनेू हा गं्रथ हलहवनू घेतल्याचे नाथानंी म्हटले आहे. मानसात रामिन्मापासून 
रामराज्याहभषेकापयंतचा कथाभागच तेवढा वर्मणला असून गं्रथाचा शवेट अध्यात्म-भहि चचेने करण्यात 
आला आहे. वाल्मीहकप्रमाणेच भावाथयरामायणात रामाच्या िीवनातील प ढील सीतात्यागाचा करुण प्रसंग, 
लवक श िन्म, अश्वमेध यज्ञ, लवक शाचें राससभेत आगमन, भहूमकन्या सीतेचे पातालगमन आहण शवेटी 
लक्ष्मण व राम याचंी अवतार समाहप्त हा सारा कथाभाग सहवस्तर वर्मणलेला आहे. उत्तरकाडंात रावणादींच्या 
उत्पत्तीच्या हनहमत्ताने पौलस्त्यकथा, इदं्ररावणय द्ध, अहहल्योपाख्यान इत्यादींचाही समावशे आहे. 
त लसीदासानंी मात् रामकथेतील हे द ुःखद प्रसंग ब ध्याच हलहहले नसावते असे वाटते. काहींच्या मते ते 
म ळात त लसीने हलहहले असून मानसाच्या ि न्या आवृत्त्यात ते असल्याचेही साहंगतले िाते. परंत  उपलब्ध 



 
           

मानसात मात् एवढाच कथाभाग आढळतो. यावरून प ढील काळात कोणीतरी त लसीच्या नावावर हा भाग 
म ळात िोडला असण्याची व म्हणून तो प्रहक्षप्त असण्याची शक्यता निरेआड करता येत नाही. 

 
दोन्ही कवींनी रामचहरत्कथनासोबत अधूनमधून अध्यात्म-भिीवर रूपकालंकारय ि प्रवचने 

केलेली आहेत. दोन्ही काव्ये प्रासाहदक, रसाळ व सवांना स लभ अशा भाषेत रचलेली आहेत. त लसींनी 
उत्तर कहद स्थानातील बह प्रचहलत अवधी या खड्ाबोलीतच संपूणय रचना केली आहे. य द्धवणयनाच्या प्रसंगी 
दोघाहंी कवींच्या–हवशषेतुः नाथाचं्याअंगात वीरश्री संचरल्याचा भास होतो. पण असे असले तरी दोन्ही 
काव्ये आहेत भहिरसप्रधानच हे मनात भरल्याहशवाय राहत नाही. दोघाचं्या हववचेनाचे नीहतहशक्षण, 
सदाचार प्रशसंा, भहिज्ञानवैराग्यहनरूपण हे वैहशष्ट्य असून त्याचंी संतस लभ हनराग्रही, हवनयशील व 
मयादाय ि वृहत्त िागोिाग प्रकट होते. या दोन्ही गं्रथातून तत्कालीन सामाहिक-रािकीय पहरल्स्थतीची 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष हचते् उमटली आहेत. परकीय सते्तच्या वरवयंाखाली भरडल्या िाणाऱ्या समािाची 
ढासळलेली नीहतमत्ता ही हतच्या हलाखी-लाचारीतूनच उगम पावलेली असते. या हीनदीन अवस्थेची 
हचत्णे दोन्ही काव्यात आहेत. कहलय गाचे रेखीव वणयन करून संत त लसींनी परधमीयाचं्या अमदानीत 
झालेल्या िनतेच्या नैहतक अधुःपतनाचा बोध करून हदला आहे. नाथानंी रावणाच्या बंदीगृहातील देवाचंी 
दैना सहवस्तर वणूयन पारतंत्र्याहवरुद्ध समािाला सावध केले आहे. प्राप्त पहरल्स्थतीवर मात करून आपल्या 
धमाचे स्वराज्य स्थापन करण्याची पे्ररणा या प्रहतकूल पहरल्स्थतीच्या हवदारक दशयनातून क णाला तरी 
हमळावी हाच दोघाही सतंकवींचा ‘आंतरुःकोऽहप हेत ’ असावा. त लसींनी रामराज्याचे तपशीलवार वणयन 
केले आहे तसाच आदशय डोळ्याप ढे ठेवनू नाथानंी एक प्रकारे तत्कालीन समािाच्या समिंस अपेक्षानंाच 
वाचा फोडली आहे. 
 
          
 

त लसी आहण नाथ याचं्या रामचहरतमानस व भावाथयरामायण या गं्रथातील कथाकथनात 
साधारणतुः साम्यवैषम्य कोठे आहे व त्यांचे वैहशष्ट्य कशात आहे याचा आढावा प्रत्येक काडंाच्या अन रोधाने 
संके्षपात घेण्याचा प्रस्त त लेखात स्थूल प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
 
        
 

बालकाडंात प्रारंभी मंगलाचरणात इतर वदंनाबरोबरच दोघानंी सतंाबंरोबर असज्जनानंाही वदंन 
केले आहे. नाथानंी दशरथाचे हवियाहभगमन व त्यानंतर प त्कामेहष्टयज्ञ, प रोडाशहवभाग, कौसल्येचे 
दोहदकथन व रामिन्म असे वणयन केले आहे. त लसींनी प्रारंभी सतीने रामाची घेतलेली परीक्षा, त्याम ळे 
हतच्यावर झालेला शकंराचा रोष, सतीची दक्षयज्ञात आत्माह ती, पावयतीिन्म, मदनदहन, 
हशवपावयतीहववाह, मन शतरूपातपस्या, रावणिन्म व त्याचे अत्याचार, देवाचंा हवष्ट्णकूडे धावा, असे क्रमशुः 
वणयन करून रामावताराची पूवयपीहठका हनवदेन केली आहे. रामिन्मापूवी दशरथाने प त्कामेहष्ट यज्ञासाठी 
ऋष्ट्यश्रृंग म नींना आणहवल्याचा उल्लेख दोन्ही गं्रथात आहे. नाथानंी ऋष्ट्यश्रृंगाला अप्सरानंी आपल्या चेष्टानंी 
कसे मोहहत केले याचे अत्यतं श्रृंगाहरक वणयन केले आहे. त लसींनी मात् केवळ एका चौपाईत ‘सृंगी हरहषहह 
बहसष्ठ बोलावा । प त्काम स भ िग्य करावा ॥’ एवढेच सागंून श्रृंगारादीला फाटा हदला आहे. संपूणय 
मानसातच त लसींनी हा हववके पाळल्याचे हदसून येते. भावाथयरामायणात रामिन्मापासून रामकृत 
हशवधन भंग, सीता पहरणय, अयोध्याप्रवशे एवढा कथाभाग बालकाडंात आहे. पण मानसात बालकाडंात 



 
           

रामिन्मापासून रामलक्ष्मणाचें हवश्वाहमत्ासह वनगमन, अहहल्योद्धार, िनकप रगमन, हशवचापभगं, 
सीताहववाह, परश रामाचे गवयहरण आहण अयोध्येत प नरागमन असा कथाभाग रंगहवलेला आहे. कैकेयीस 
डोहाळे प सणाऱ्या दशरथािवळ हतने भरताला राज्य व रामाला वनवास देण्याहवषयी मागणी केली 
आहे.कौशल्येला डोहाळे हवचारले असता हतने धन ष्ट्यबाणाचंी मागणी करून रावणाचा हनुःपात करण्याची 
मनीषा प्रगट केली आहे. ती अंतबाह्य रामरूप झाल्याचे नाथानंी दाखहवले आहे. हा दोहदकथनाचा प्रसगं 
मानसात आलेला नाही. हशवधन भंगानंतर परश रामाच्या आगमनासबंंधी दोन्ही गं्रथात थोडा फरक आहे. 
त लसीदासिींनी रामाने धन ष्ट्य तोडल्यावर “तेहह अवसर स हन हशवधन भगंा । आये भगृ क लकमलपतंगा ॥” 
असे म्हणून क्रोधाहवष्ट भगृ ऋषींनी िनकाच्या सभास्थळीच उपल्स्थत केले आहे. येथे परश रामाशी लक्ष्मणाने 
अत्यंत हतखट-खवचट भाषण केले असून रामाने त्याचंा राग शमहवणारे शातं भाषण केले आहे. त लसींनी 
रंगहवलेला हा परस्पर संवाद फार बहारीचा आहे. भावाथयरामायणात वरात घेऊन अयोध्येला हनघालेल्या 
दशरथाच्या वऱ्हाडाला वाटेत अपशक न होतात. वादळ स टते. सूयय झाकाळला िातो. व अशा थाटात 
परश रामाचा नायपूणय प्रवशे रंगहवला आहे. येथे परश रामाने एकया रामाशीच य द्ध व संवाद केल्याचे 
म्हटले आहे. शवेटी परश रामाने श्रीरामाचें सामर्थयय ओळखले ते त्यानंी वैष्ट्णवधन  चढहवल्यानंतरच असे 
दोघानंीही दाखहवले आहे. 
 

राम रमापहत कर धन  लेहू । खेंचह ुँ हमटै मोर संदेहू ॥ (त लसी. बाल. दो. २८४ : ७) 
आहण 
 

असो य द्धाची अटाटी । साहंडली शस्त् धरावयाची गोष्टी । 
हवष्ट्ण चाप आहे माझे म ष्टीं । तें तंू िगिेठी सज्जी पा ं॥४५॥ 
िरी तंू हें सहज्जसी संपूणय । तरी त वा ंमि किहतले िाण ॥ (भावाथय. बालकाडं, अ. २६ ओ. 

४५-४६) 
 
           
 

भावाथयरामायणात अयोध्याकाडंाचा प्रारंभ रामलक्ष्मणाच्या शस्त्ास्त्हवदे्यच्या हशक्षणाने होतो. रामाला 
राज्यहभषेकाची तयारी, रामवनगमन, भरताचे वनात रामाला भेटून पाद कासंह परत येणे व नंहदग्रामवास हे 
त्यातील हवषय आहेत. िवळिवळ हाच कथाभाग रामचहरतमानसातही आहे. भावाथात अयोध्याकाडंात 
वर्मणलेला श्रीरामकृत काकहनग्रहाचा प्रसंग मानसात मात् अरण्यकाडंात घेतलेला आहे. हशवाय या 
दोहोंच्या आशय व अहभव्यिीतही फरक आहे. श्रीरामाने यज्ञाथय िमहवलेल्या मृगमासंाचे झडप घालणाऱ्या 
कावळ्यापंासून सीता रक्षण करीत आहे. कावळ्याचा वषे धारण केलेला स दस व नामक गधंवय सीतेच्या 
लावण्यावर ल ब्ध होऊन हतच्या स्तनावंर काम कपणे झेपावतो. सीतेला त्याचे हनवारण करणे शक्य होत 
नाही. त्स्त होऊन ती िहमनीवर कोसळते. एवढ्यात श्रीराम तेथे येतात व ईहषकामंत्ाने मंतरलेली दभाची 
काडी त्या काकवशेधारी गंधवावर सोडतात. तो हत्भ वनात हफरतो पण त्याला संरक्षण हमळत नाही. शवेटी 
नारदाच्या उपदेशान सार सीतारामानंा शरण आल्यावरच राम त्याला एका डोळ्याने आंधळा करून सोडून 
देतात. असा हा भावाथयरामायणातील कथा-भाग आहे. नाथानंी सीतेच्या सौंदयाचे व कावळ्याच्या 
काम कचेष्टाचें फारच श्रृंगाहरक वणयन केले आहे. त लसीदासानंी मात् सीतेच्या सौंदयावर भ लून नव्हे तर 
रामाच्या सामर्थयाची परीक्षा घेण्याच्या मूखय हेतूने काकवशेधारी इंद्रप त् ियतं सीतेच्या चरणानंा आपल्या 
चोचीने टोचतो असे दाखहवले आहे. ियंताच्या या आचरटपणाचा उल्लखे प न्हा लंकाकाडंात मंदोदरीने 



 
           

रावणाला समिावताना केला आहे. रामाने ियंताचा एक डोळा फोडून त्याला िीवदान हदले असे 
मानसातील वणयन आहे. त लसीदास रामसीता यानंा प्रत्यक्ष ब्रह्म व मायाच मानतात. म्हणून त्याचं्या संबधंी 
ते सवयत् अत्यंत मयादेने हलहहतात. सीतेला माता म्हटल्यानंतर हतच्या लावण्याचे श्रृगंाररसपूणय वणयन ते 
करतील हे संभवनीयही नाही. 
 
         
 

हभल्लीण शबरीचा श्रीरामाशी भेटीचा प्रसंग दोन्ही रामायणात सारखाच आहे. फरक आहे तो एवढाच 
की रामानंी हतला आत्मज्ञानाचा उपदेश केल्याचे नाथानंी तर नवहवधा भिीचा उपदेश केल्याचे त लसींनी 
म्हटले आहे. योगाग्नीने हनितेि चेतवनू हतने आत्मदाह केल्याचे व ती अक्षय लोकात गेल्याचे दोघानंीही 
दाखहवले आहे. हवराधवधाच्या संदभात तपशीलात थोडा फरक आहे. रामलक्ष्मणासमवेत असलेल्या सीतेचे 
हरण करून हतला आपली पत्नी होण्याचा आग्रह धरणाऱ्या हवराधाला रामाने बाण मारला व हदव्य देह 
धारण करून तो हनिधामाला गेला असे भावाथात वणयन आहे. मानसात तो रामलक्ष्मणाला आडवा आला 
एवढेच म्हटले आहे. हा हवराध म्हणिे रंभेवर आसि होऊन उन्मत्तपणा केल्याबद्दल क बेराने श्राप देऊन 
राक्षस केलेला त ंबर नावाचा गायक असल्याचे भावाथयरामायणात म्हटले आहे. 

 
रावणाने केलेल्या सीताहरणाच्या संदभात लक्षणीय अशा एक दोन बाबी आहेत. मानसात रामाने 

स्वतुःच वनातील िोखमी लक्षात घेऊन सीतेला आपले खरे रूप अग्नीत लपहवण्यास व प्रहतकबबरूपाने 
वावरण्यास साहंगतले आहे. “त म्ह पावक मह ुँ करह  हनवासा । िौं लहग करौं हनसाचर नासा ॥”. आहण 
रामाजे्ञप्रमाणे सीतेने “हनि प्रहतकबब राहख तहुँ सीता । तैसइ सील रूप स हवनीता ॥” स्वतुः छायारूपाने 
वावरताना आपल्या मूळ स्वरूपात व वतयनात काहीही बदल हदसू हदला नाही. भावाथयरामायणात 
यहतवषेधारी रावण िेव्हा सीतेला लक्ष्मणरेषेच्या बाहेर येवनू हभक्षा घालण्यास सागंतो तेव्हा ती आश्रमाच्या 
आत िाऊन आपले मूळ रूप अग्नीत लपहवते व छायारूपाने बाहेर येऊन वावरते असे म्हटले आहे. 
त लसींनी लक्ष्मणरेषेहवषयी या िागी काहीही साहंगतले नाही. पण प ढे लंकाकाडंात रामाशी हवरोध न 
करण्याहवषयी मंदोदरी रावणाची समिावणी करीत असताना मात् त्याला हहणवनू या लक्ष्मणरेषेचा उल्लखे 
ती करते. “रामान ि लघ  रेख खचाई । सोउ नकह नाघेह  अहस मन साई ॥” हे शब्द त लसींनी हतच्या तोंडी 
घातले आहेत. या संदभातील हतसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की रामाच्या अपरािेयतेहवषयी हनुःशकं 
असल्याम ळे मायामृगाने फोडलेल्या ‘हे लक्ष्मणा, हे सीते’ या आतय टाहोने लक्ष्मण हवचहलत होत नाही. पण 
सीता मात् भेदरून घाबरून त्याला रामाच्या रक्षणासाठी िाण्याचा आग्रह करते. त्याच्या समिावण्याचा 
अन कूल पहरणाम होणे तर दूरच, उलट सीता लक्ष्मणावर अत्यंत रुष्ट होते. बेभान झाल्यागत ती लक्ष्मणावर 
असे गहलच्छ आरोप करते की त्याच्या शीलाहवषयी िाणीव असणाऱ्या क णाच्या कल्पनेतदेखील ते येणार 
नाहीत. “तू हवश्वासघातकी, कपटी आहेस. माझी अहभलाषा धरून तू सेवचेे सोंग घेऊन रामाबरोबर आला 
आहेस. रामाचे बरेवाईट झाले म्हणिे मला बळकावण्याची त झी इच्छा आहे. पण याद राख, मी त ला 
कधीही लाभणार नाही.” अशा हहडीस व ममयभेदक आरोपाचंा मारा करून शवेटी सीतेने लक्ष्मणाला तेथून 
िायला लावले. िाताना त्याने लक्ष्मणरेषा काढून हतचे उल्लंघन न करण्याची हवनवणी सीतेला केली. या 
रेषेच्या अन ल्लंघनीयतेचे हवस्ताराने वणयन नाथानंी केले आहे. हे झाले भावाथयरामायणातील वणयन. 
मानसकार त लसीदासानंी सीतामातेच्या तोंडी असली हकळसवाणे आरोप करणारी भाषा घालण्याचे टाळले 
आहे. त्यानंी केवळ एवढेच म्हटले आहे की “मरम वचन िब सीता बोला । हहरपे्रहरत लहछमन मन डोला ॥” 



 
           

शवेटी नाइलािाने लक्ष्मणाने तेथून िाताना सीतेच्या रक्षणाचा भार वनदेवता व स्थानदेवता याचं्यावर 
घातल्याचे त लसींनी दाखहवले आहे. 

 
याच अरण्यकाडंात नाथ व त लसी या दोघानंी सीताहरणासाठी लपतछपत आलेल्या यहतवषेधारी 

रावणाचे िे वणयन केले आहे त्यात हवलक्षण साम्य आहे. हे सहिोद भव आहे की परस्पराचं्या रचनाचं्या 
पहरचयातून स्फ रलेले हे वणयन आहे असा हवचार पडावा इतका हवस्मयकारक सारखेपणा त्यात आहे. “ग फें 
नसता श्रीरामलक्ष्मण । शून्य मंहदरीं हरघे श्वान ॥ तेंवी आला दशानन । सीताहरण कायाथी ॥” हे नाथानंी 
केलेले वणयन “सो दससीस स्वानकी नाई । इतउत हचतइ चला भहडहाई ॥” या त लसींनी केलेल्या 
रावणाच्या वणयनापेक्षा हनराळे आहे काय? 
 
             
 

या काडंात स ग्रीवाचा पक्ष घेऊन आपल्यावर बाण सोडल्याबद्दल वालीने श्रीरामाला दोष हदला 
आहे. भावाथात रामाने आपला घात करण्यासाठी अधमयय द्ध केल्याचे दोषारोपण वालीने केले आहे. 
रामचहरतमानसात वालीने रामाला ‘आपण मला व्याधाप्रमाणे का ंमारले?’ असा प्रश्न हवचारला आहे. पण 
रामाच्या हातून मरण आल्याबद्दल संतोष व्यि करून अंगदाला आपल्या चरणी रुिू करून घेण्याबद्दल 
वालीने श्रीरामाला हवनहवले आहे. वाहलवधाने शोकहवव्हल झालेल्या तारेने ‘सीता त ि समवते राहणार 
नाही, ती प न्हा वनवासाला िाईल व त ला हतचा हवरह सहन करावा लागेल’ असा शाप श्रीरामाला हदल्याचे 
नाथाचं्या रामायणात म्हटले आहे. दोन्ही गं्रथात हवरहव्यहथत तारेला िीव व देह यातील फरक व आत्म्याचे 
अमरत्व समिावनू श्रीरामाने हतचे सातं्वन केल्याचे म्हटले आहे. याच काडंात सीतेच्या शोधाथय वानरासंह 
भटकणाऱ्या हन मतंाची एका हवशाल हववरात एका तापसीशी भेट झाल्याचे वणयन आहे. मानसात ‘तेहह सब 
आपहन कथा स नाई’ एवढेच म्हणून आपली व हववराची हकीगत केवळ सहा चौपायात तापसीने साहंगतली 
आहे. पण भावाथयरामायणात तापसी व हन मंत याचंा संवाद हवस्ताराने वर्मणला असून या संदभात 
मयास राची कथा व त्याने हनर्ममलेल्या या अद भ त हववराची साद्यतं माहहती देण्यात आली आहे. 
 
          
 

हन मंताने लंकेत प्रवशे केल्याचे वणयन भावाथात आले आहे ते हकल्ष्ट्कंधाकाडंाच्या शवेटच्या 
अध्यायात. पण मानसामध्ये ते स ंदरकाडंाच्या प्रारंभी आलेले आहे. एकनाथानंी स ंदरकाडंात मंदोदरीच्या 
िन्माची कथा आहण रािेंद्रमोक्षाचे उपाख्यान वर्मणले आहे. त लसीदासानंी या गोष्टींचा समावशे आपल्या 
गं्रथात केला नाही. आणखीही एक फरक आहे तो असा की नाथानंी याच काडंाच्या चाहळसाव्या अध्यायात 
सेत बधंाचे कायय पूणय होऊन रामचदं्राने लंकेत प्रवशे केल्याचे प्रदीघय वणयन केले आहे. त लसींनी 
स ंदरकाडंाऐविी लंकाकाडंाच्या प्रारंभी सेत बधंनाचे व रामाच्या लंकाप्रवशेाचे थोडक्यात वणयन केले आहे. 
प्रस्त त वणयन वाल्मीहकप्रमाणेही याच क्रमाने असल्याचे हदसून येते. याच स ंदरकाडंात एकनाथाचं्या 
हवनोदब द्धीचा प्रत्यय देणारा एक गमतीचा प्रसंग आहे. तेहहतसाव्या अध्यायात मारुतीच्या शपेटीला लंकेत 
होती नव्हती तेवढी सारी वसे्त् ग ंडाळूनही काम भागेना असे वणयन आहे. रािहस्त्याचं्या उत्तमोत्तम 
वस्त्ाभरणापासून पीताबंर श्वतेाबंर व इतर रेशमीवस्त्ाचें कापड द कानातील साठे सपं ष्टात आले तरी प च्छ 
काही ग ंडाळले िाईना. शवेटी सवांच्या अंगावरील वसे्त्ही उतरहवण्यात आली व नग्न स्त्ीप रुष मागेप ढे हात 
लावनू लपण्यासाठी पळू लागले. तरीही प च्छ उघडेच राहहले. शवेटी मेह णे-पाह णे, हदवाळ सणासाठी 



 
           

आलेल्या लेकी-िावई याचंीही वसे्त् फेडण्यात आली. सारे हववस्त्! आहण नाथाचंा हवनोदाचा उमाळा येथेच 
संपत नाही. या साऱ्या कापडावर ओतण्यासाठी राज्यात होती नव्हती ती सारी तेलात पाची टाकी हरकामी 
झाली. सारे कापड व सारे तेलतूप संपले.यावर हवद्य न्माली नामक राक्षसाने िेव्हा असे स चहवले की आता 
सीतेलाही हववस्त् करा तेव्हा दचकून हन मतंाने आपले प च्छ आवरते घेऊन ग डंाळले िाऊ हदले. 
भावाथातील हे वणयन मानसात नाही. 
 
                      
 

रामायणात य द्धकाडंाचे महत्त्व थोर आहे. श्रीरामरायाने ‘हवनाशायच द ष्ट्कृताम्’ घेतलेल्या 
अवताराची सागंता यातच झाली आहे. रावणासकट समस्त राक्षसक ळाचा हनुःपात हाच रामावताराचा हेत . 
तो याच काडंात पूणयत्वाला गेला आहे. अस राचंा नाश, देवाचंी रावणाच्या बंदीगृहातून म िता व आदशय 
रामराज्याची स्थापना होण्यासाठी आवश्यक पहरल्स्थतीची हनर्ममहत या गोष्टी याच काडंात झाल्या आहेत. 
आपापल्या काळच्या पारतंत्र्यिन्य अवस्थेतून पार पडून प्रिािनानंा स खासमाधानाचे धमयराज्य कसे 
लाभेल ही हववचंना नाथ व त लसी या दोन्ही संतानंा होती. साहहिकच प्रस्त त य द्धकाडंातील रामरावणाचंा 
अभतूपूवय असा समर प्रसंग रंगहवताना दोघानंाही स्फ रण याव े यात नवल नाही. त लसीदासानंी या 
य द्धवणयनात प नरुिीचा तर नाथानंी पाल्हाळ व अहतशयोिी याचंा आश्रय घेतला आहे. या काडंात 
दोघानंीही बरेच स्वातंत्र्य घेतले असल्याने दोघाचं्याही तपशीलात काही ठळक व उल्लेखनीय हभन्नता 
आढळते. 

 
वाल्मीहकप्रमाणे भावाथात ज्याला य द्धकाडं म्हटले आहे त्यालाच त लसी लंकाकाडं म्हणतात. 

सीतेला भेवडावनू वश करण्यासाठी रावणाने श्रीरामाचे कपटहशर हतच्याप ढे ठेवले पण रामाच्या सामर्थयावर 
सीतेचा भरवसा असल्याने हतने हे कपट ओळखल्याचे भावाथयरामायणात म्हटले आहे. रामाच्या 
कपटहशराप्रमाणेच माहयक सीतेच्या वधाचा व रामाला भ्रहमत करण्याचा रावणाचा प्रयत्न नाथानंी वर्मणला 
आहे. पण भि त लसीला राम व सीता याचं्यासबंंधी असली कल्पनाही मानवणे शक्य नसल्याने या प्रसंगाचे 
वणयन त्यानंी मानसात केले नाही. त लसीदास श्रीरामाला मानव मानीत नाहीत. प्रभ  म्हणूनच सवयत् ते त्याचें 
हचत्ण करतात. म्हणनू अशा गोष्टीहवषयी त्याचं्या भिीचा हळ वारपणा स्पष्ट प्रत्ययाला येतो. रामसीता 
याचं्या संदभात मरणाहद मानवोहचत गोष्टींची शक्यताही िमेस धरण्यास ते तयार नाहीत. 

 
अंगदहशष्टाई, मंदोदरी रावण संवाद, इंद्रिीताशी रामलक्ष्मणाचें झालेले य द्ध व त्याने 

रामलक्ष्मणानंा नागपाशात व नंतर शरबंधात बाधंणे इ. वणयने दोन्ही हठकाणी बरीच सारखी आहेत. केवळ 
इंद्रिीताऐविी हे य द्ध मेघनादाशी झाल्याचे त लसींनी म्हटले आहे. भावाथात मेघनाद हे नाव नाही. 
अहहरावण, महहरावण याचें प्रसंग भावाथाप्रमाणे मानसात नाहीत. इदं्रिीताच्या बाणानंी लक्ष्मण मलू्च्छयत 
झाला, त्यावर रामाने घोर हवलाप केला व हन मंताने श्रीरामाचे सातं्वन करून काळापासून लक्ष्मणाला 
कोणत्याही लोकातून परत आणण्याची प्रहतज्ञा केली असे नाथानंी दाखहवले आहे. हे वणयन त लसींनी केले 
नाही. यानंतर स षेण वैद्याने द्रोणाहगरीवरील हदव्य औषधीने लक्ष्मणाला सावध केले असे वणयन भावाथात 
आहे. प ढे प न्हा रावणाच्या बाणाने लक्ष्मणाला शहि लागल्याचे वणयन ते्चाहळसाव्या अध्यायात आहे ते 
वाल्मीहकप्रमाणे आहे. रामचहरतमानसात थोडी हभन्नता आढळून येते. मेघनादाच्या बाणाने लक्ष्मणाला शहि 
लागते. स षेणाच्या आदेशान सार हन मंत उत्तरेकडून औषधीसह द्रोणाहगरीच उचलून आणतो. वाटेत 



 
           

भरताच्या बाणाने त्याला मूछा येते असे वणयन त लसींनी केले आहे. लक्ष्मणाला रावणाच्या शस्त्ाने िी शहि 
लागते हतचे हनवारण स्वतुः श्रीरामानंी केले व ती शहि वर आकाशात हनघून गेली असे त्यानंी म्हटले आहे. 

 
हविय प्राप्त व्हावा म्हणून इंद्रहिताने यज्ञ आरंहभला व लक्ष्मण स ग्रीव आदींनी त्याचा हवध्वसं केला 

असे भावाथात साहंगतले आहे. य द्धभमूीतून हनराश होऊन परत गेलेल्या रावणाने हा यज्ञ केल्याचे व 
रामसेनेने तो उधळून लावल्याचे मानस सागंते. भावाथयरामायणात रामाच्या हातून मरण याव े यासाठी 
उत्स क असलेला रावण य द्धात रामस्त हत गातो, ‘श्रीराम माणसू नव्हे िाण’ असे म्हणतो व प न्हा प न्हा 
आपल्याला हात व हशरे का ंउगवतात याचे कारण “श्रीरामामृत कूहपका । अखंड माझे हृदयीं देखा” असे तो 
श्रीरामाला सागंतो. नाथाचं्या या वणयनाहून हनराळे त लसींनी केलेले वणयन आहे. रावणाच्या नाभीत 
अमृतक ं भ असल्याने तो मरत नाही हे हबहभषणाकडून कळल्यानंतर रामाने नाभीवर बाण मारून रावणाचा 
वध केला असे ते म्हणतात. आणखीही यासंबधंात एक गोष्ट उल्लेखनीय आहे. मानसात असे वणयन आहे की 
रावणाला मारणे कठीण िात आहे हे कळल्याने सीता अस्वस्थ होते. हतची समिावणी करताना हत्िटा 
हतला मोठे चात ययपूणय स्पष्टीकरण देते. ‘राम रावणाच्या उरात बाण मारण्याचे टाळीत आहेत कारण सीते, 
सध्या रावणाच्या हृदयात त झाच वास आहे. त झ्या हृदयात सदोहदत राम वसलेले आहेत. आहण ही सारी 
भ वने रामहृदयातच सामावलेली आहेत. रामाप ढे हाच तर पेच आहे. राववणाच्या हृदयावर बाण मारला तर 
पयायाने अहखल ब्रह्माडंाचाच नाश होण्याची भीती आहे!’ त लसीने हत्िटेकडून करहवलेले हे हवश्लेषण 
चमत्कृहतपूणय व मनोहर आहे. 
 

रावणवधानंतरचा हा प्रसंग पहा. त लसींच्या रामाने मारूतीला सीतेचे क शल हवचारून येण्यास 
साहंगतले आहण मारूतीने आदेशाचे अक्षरशुः पालन करून सीता क शल आहे असे येऊन कळहवले. यावर 
नाथाचं्या िाबंवानाने केलेला हवनोद मानसात नाही. त्याने हन मंताला हवनोदाने म्हटले “अरे सागंकाम्या, 
तू खराख रा ब्रह्मचारीच आहेस. त ला पहतपत्नीची सूचक भाषा कशी कळावी? अरे बाबा, रामाने केवळ 
सीतेचे क शल हवचारून येण्यास का त ला पाठहवले होते? तू सीतेला बरोबर घेऊन यावसे असा रामरायाचा 
मनोदय त ला समिला नाही”. 

 
सीतेला रामाकडे नेण्यासाठी हबभीषणाने आणलेल्या पालखीत बसून त लसींची सीता येऊ लागते. 

पण िवळ आल्यानंतर सवांना हतचे दशयन घडाव े म्हणनू स्वतुः रामच हतला पायी चालत आणावयास 
सागंतात. एकनाथाचंी सीता मात् स्वतुःच पालखीत बसण्यास नकार दशयवनू म्हणते “पारका ं पायीं राम 
सापंडे । तरी साधक का ंहशणती बाप डे ॥” आहण “श्रीरामाची हनि प्राप्ती । प्रवहणाची न लगे गती । परपायीं 
रघ पती  । न भेटे हनहश्चतीं कोणाही ॥” हबभीषणाला सीतेने असे रोकडे उत्तर हदले आहे. या प ढील सीतेच्या 
अल्ग्नपरीके्षचा प्रसंगही दोन्ही गं्रथात थोड्ा फरकाने आलेला आहे. सीतेची अल्ग्नपरीक्षा का ं करून 
घ्यावयास हवी हे सागंताना श्रीरामाबद्दल त लसींनी केवळ एवढेच म्हटले आहे की “तेहह कारन करुनाहनधी 
कहे कछ क द बाद” म्हणिे श्रीराम काही कठोर शब्द बोलते झाले यापहलकडे त लसी िात नाहीत. उलट 
भावाथयरामायणात स्त्ीिातीसंबंधी एकूण समािाच्या पूवापार काय समि ती आहेत याहवषयी बोलताना 
श्रीरामचंद्रानंी स्त्ीच्या िन्मिात दोषाद ग यणाचें हवस्ताराने हववरण केले आहे. 
 

अ                         ल     । 
अ                                     ॥ 

 



 
           

एवढ्या चाहरत्र्यसंपन्नशील सीतेलादेखील श्रीरामाने सामान्य स्त्ीच्या मापाने मोिाव े याबद्दल लक्ष्मण, 
हन मान इत्यादींनी आपला रोष स्पष्ट शब्दात व्यि केला आहे. पण शवेटी रामाने आपण ही अल्ग्नपरीक्षा 
केवळ लोकापवाद राहू नये म्हणून करीत आहोत व सीतेच्या श द्धतेहवषयी आपल्या मनात यल्त्कंहचतही 
शकंा नाही असे प्रािंलपणे कबलू केले तेव्हाच या अल्ग्नहदव्याला सवांची संमहत लाभ ू शकली. 
त लसीदासानंी हा प्रसंग अत्यंत संके्षपात वर्मणला आहे. सीतामातेच्या अल्ग्नपरीक्षणाचा करुण दारुण प्रसगं 
व रामप्रभचू्या तोंडून सीतामाईच्या हनहमत्ताने झालेले स्त्ीदोषाचें हवदारक व कठोर हवश्लेषण या दोन्ही गोष्टी 
त लसीिीसारख्या ऋि कोमल मनाच्या भिाला वणयनािोग्या वाटल्या नाहीत. मात् त्यानंी हे 
स्त्ीदोषहववरण अन्य संदभात मंदोदरी िेव्हा रावणाची समिावणी करते तेव्हा रावणाच्या तोंडी घातले 
आहे, रामाच्या तोंडी नव्हे. 
 

नाहर स भाउ सत्य सब कह हीं । अवग न आठ सदा उर रहहीं । 
साहस अनृत चपलता माया । भय अहववके असौच अदाया ॥ 

 
                  
 

उत्तरकाडंात त लसीदासानंी रामराज्याहभषेक, सीतेचे आपल्या सास्वाचें मन राखून दक्षतेने 
घरकामात लक्ष घालणे, सवय बंधंूचे एकत् व आनंदाने राहणे इत्यादी वणयन करून प ढे “द इ स त स ंदर सीता 
िाए । लवक स वदे प रानन्ह गाए ॥” या शब्दात सीतेला दोन प त् झाल्याची गोड बातमी देऊन िण ू
“रामाला राज्य हमळाले, सवय भावडें आपापल्या हस्त्यासंहवतयमान स खाने राहू लागली, लोकातं आनंदी 
आनंद झाला” असे सागंनू ही रामकथा साठा उत्तराच्या कथेप्रमाणे सफळ संपूणय झाल्याचे दाखहवले आहे. 
कथा स खातं करण्याच्या पौवात्य दंडकाचे िणू त्यानंी अक्षरशुः अन सरण केले आहे. सीतारामाच्या 
िीवनातील प ढील कारुण्यपूणय प्रसंग त्यानंी रंगहवले नाहीत तेही त्याचं्या प्रवृत्तीला सािेसेच होते. सीता 
त्यागाच्या हनहमत्ताने रामावर अनेकानंी आके्षप घेतले आहेत. हा हवषयच ममयस्पशीही आहे आहण हववाद्यही 
आहे. तो टाळण्यात त लसींनी आपल्या सतंस लभ अनाग्रही भहूमकेचीच बूि राखली आहे. 
भावाथयरामायणात मात् गं्रथस्वरूपात यापूवी वर्मणलेला प ढील सारा कारुण्यपूणय कथाभाग हवस्तारपूवयक 
वणूयन साहंगतला आहे. या साऱ्याच्या अधेमध्ये अनेक कथाप्रसंग गोवनू नाथानंी भावाथयरामायणाचा अफाट 
हवस्तार केला आहे. वास्तहवक पाहता हे त्याचं्याच भहूमकेशी थोडेसे हवसंगत वाटते. त्यानंी स्वतुःच गं्रथाच्या 
प्रारंभी “अफाट न करावा गं्रथ । गं्रथी बोलावा म ख्याथय ॥” असे म्हटले आहे (बालकाडं; अध्याय १; ओवी 
११८). याच्या हवपरीत त्याचें गं्रथकतृयत्व अचाट अफाट आहे. ही सारी रचना ओवीबद्ध म्हणिे गद्यप्राय 
असल्याने पाठातंराच्या दृष्टीने स कर नाही. ते आटोक्याबाहेरचे काम आहे. याच्या उलट त लसीदासाचें 
रामचहरतमानस हे दोहे, चौपाई, सोरठा, छप्पय इ. गेय छंदामध्ये हनबद्ध असल्याम ळे त्याचें पाठातंर करणे 
स लभ आहे. म्हणनूच आि अशषे कहदी भाषाभाषी भारतीयात व भारताबाहेरील कहदी बोलणाऱ्या िनतेत 
मानस हा सवयश्रेष्ठ व सवांत अहधक लोकहप्रय असा धमयगं्रथ म्हणून मान्यता पावलेला गं्रथ आहे. िेथे त्याचे 
पठन-पाठन होत नाही असे एकही कहदी खेडे आढळणार नाही. त लसीरामायण हा सवांच्या अवीट गोडीचा 
हवषय आहे. 

 
या दोन्ही लोकहप्रय गं्रथाचं्या कत्यांचे आपण सदैव ऋणी आहोंत! 

 
* * 



 
           

सतं तुलसीदास व कािी मराठी संत कतव 
 

त लसीदासिींनी रामचहरतमानस या गं्रथाच्या प्रास्ताहवकात ‘स्वातंुःस खाय त लसी रघ नाथगाथा । 
भाषाहनबधंमहतमंि लमातनोहत’ असे म्हणून ही रामगाथा स्वानंदाप्रीत्यथय गाइल्याचे साहंगतले आहे. हा 
स्वानंद व हे स्वातंुःस ख ‘आनंदाचे आवार माडूं िगा’ या उदात्त भावनेने पे्रहरत झालेल्या संताचे आहे. येथील 
‘स्व’ साऱ्या हवश्वाला व्यापून उरणारा आहे. तो केवळ स्वतुःप रता मयाहदत नाही. साध संताचं्या ‘स्व’ मध्ये 
सारे िग सामावलेले असते. ‘आत्मवत्सवयभतेूष ’ ही वृत्तीच संतरूपाने मूर्मतमती झालेली असते. स्वाभाहवकच 
त्याचं्या स्वातंुःस खाची लयलूट अहखल मानविातीला बरोबर घेऊन ते करीत असतात. ‘सवेनुः स हखनुः 
संत ’ हा त्याचंा उदात्त हेतू असतो. याच दृष्टीने त लसीदासाचं्या वरील प्रहतज्ञोिीचा हवचार व्हावयास हवा. 
हवचारभावनाचंी अशी एकरूपता साऱ्याच संतातं पाहावयास हमळते. ज्ञानेश्वरानंीदेखील अभगंरचनेचा 
आपला हेत  ‘आनंदे भरीन तीन्ही लोक’ असाच साहंगतला आहे ना? हत्भ वनाला आनंदाने उिळून 
काढणाऱ्या सतंाचं्या अमृतमध र वाणीचे ग णधमय प्रायशुः समानच असावयाचे. या दृष्टीने आपण त लसीिींच्या 
रचनेतील काही उदाहरणे व मराठीतील काही प्रम ख सतंाचं्या आहण भगवद भि पहंडत कवींच्या रचनेतील 
काही अंश उदाहरणादाखल घेतल्यास त्यांच्यातील हवलक्षण साम्य सहिच निरेत भरते. हवधात्याने 
साऱ्याच भागवताचंी अंतुःकरणे एकाच सवयमंगलकारी द्रव्याने घडहवली आहेत असेच ही उदाहरणे पाहून 
म्हणावसेे वाटते. येथे अशा काही साम्य स्थळाचंा पहरचय करून घेऊ. 
 
                      
 

(१) रामकथेचे हववरण करणे हे आपल्या आटोक्याबाहेरचे काम असल्याची िाणीव हवनम्रपणे प्रगट 
करताना बालकाडंात त लसीदास म्हणतात– 

 
िौं बालक कह तोतहर बाता । स नकह म हदत मन हपत  अरु माता ॥ (दो ८ : १५). 

 
अगदी असलीच भावना गीताथाचे मराठीत हववरण करणाऱ्या ज्ञानेशानंी आपली या संदभातील मयादा 
कबूल करताना प्रगट केली आहे— 
 

िैसा स्वभावो मायबापाचंा । अपत्य बोले बोबडी वाचा । 
तहर अहधकच तेयाचा । संतोष आथी ॥ (ज्ञाने. अ. १ : ६४) 

 
आहण प न्हा एकदा या शब्दात – 
 

आहण बालक बोबडा ंबोलीं । का ंवाकं डा हवच कीं पाउलीं । 
चोि करूहन माउली । हरझवी िेहव ॥ (अ. ९ : ६) 

 
(२) मानसरचनेतील व्यासादी कहव प ंगवाचें ऋण स्वीकारणारी ही चौपाई पहा – 
 
एहह प्रकार बल मनकह देखाई । कहरहउं रघ पहत कथा स हाई । 
व्यास आहद कहव प ंगव नाना । हिन्ह सादर हहर स िस बखाना ॥ (बाल. १४ : १) 



 
           

आहण गीतेचा मराठीत भावाथय सागंताना आपण व्यासादींचे कसे ऋणी आहोंत याचा ज्ञानेश्वरानंी 
कृतज्ञतापूवयक असा उल्लेख केला आहे – 
 

               ग         ।                   । 
अ                  ।         ॥ (अ. १८ : १७०१) 

 
(३) देवाहधदेव हशवशकंराचे चहरत् वणूयन सागंण्याच्या बाबतीत आपण कसे असमथय आहोंत याची 

त लसीदासानंी हदलेली कब ली अशी – 
 

           ग                        । 
       ल           अ          ग     ॥ (   .   . १०३) 

 
आहण गीतेचे हववरण हे महा कहठण कमय आहे असे ज्ञानेश्वरही अशाच शब्दात म्हणतात— 
 

       अग   ।                 । 
    अ             ।          ॥ (अ. १ : ७३) 

 
येथे हवशषे लक्षणीय गोष्ट ही की दोन्ही सतंानंी अत्यतं हवनयाने, हनुःसंकोचपणे स्वतुःला महतमंद म्हणनू 
घेतले आहे. 
 

(४) रामचहरतमानसाच्या अरण्यकाडंात स तीक्ष्ण म नीने प्रभ रामचदं्राना समपयक शब्दात त्याचंी 
स्त हत करणे आपल्या सामर्थयाबाहेरचे कसे आहे ते अशा शब्दात साहंगतले— 
 

कह म हन प्रभ  स न  हबनती मोरी । अस्त हत करौं कबन हबधी तोरी ॥ 
महहमा अहमत मोहर महत थोरी । रहव सन्म ख खद्योत अंिोरी ॥ (अरण्य ११ : १) 
 

गीतेवर मराठीत भाष्ट्य हलहहण्याचे आपले हे कायय म्हणिे अचाट धाडसच नाही का असे ज्ञानेश्वरानंीही 
हवचारले आहे— 
 

हे अनावरत न हवचाहरता । वायंाहच कधवसंा उपनला हचत्ता । 
एरवीं काइ भान  तेिीं खद्योता । शोभा आथी ॥ (ज्ञाने. अ. १ : ६७) 

 
वरील दोन उदाहरणामध्ये केवळ कल्पनाचेंच साम्य आहे असे नाही तर दोघानंी िी शब्दयोिना केली आहे 
हतच्यातदेखील हवलक्षण सारखेपणा आहे ही गोष्ट हवस्मय उत्पन्न करणारी आहे. वदेाचंी असमथयता, 
सूयासमोर कािव्याचे क्ष द्र तेि इत्यादी कल्पनाबरोबरच महतमंद व खद्योत या शब्दाचंा दोघानंीही वापर 
केलेला आहे याचे आश्वयय वाटते. यावरून असेही म्हणण्याचा मोह टाळता येत नाही की आपल्या पूवी 
होऊन गेलेल्या ज्ञानेश्वराचं्या रचनाचंा त लसीदासानंी हनहश्चतपणे पहरचय करून घेतला असावा. आहण यात 
असंभवनीय असे काही नाही. तीथाटनाच्या हनहमत्ताने प ण्यपावन के्षत्ानंा भेट देणाऱ्या नाना प्रदेशातील 
साध संतानंा परस्पराचं्या सहवासाचा लाभ सहिासहिी घडत असावा. याच भेटीगाठीत हवचाराचंी 



 
           

देवाणघेवाण करून सतं एकमेकाचं्या गं्रथरचनेचाही आदरपूवयक आस्वाद घेत असावते. एकाहून एक 
सरसस ंदर हवचार-कल्पनाचें साम्य या आतंरहवहनमयाचाच दृष्ट्य पहरणाम असावा असा तकय  करणे अप्रस्त त 
ठरणार नाही. 
 
                         
 

संत एकनाथानंा सामान्यतुः त लसीदासाचें समकालीनच म्हणता येईल. त्याचं्या 
भावाथयरामायणातील हे एक उदाहरण आहे. अरण्यकाडंात सीताहरणाचा कनद्य हेत  बाळगून पणयक टीत 
आलेल्या रावणाचे एकनाथकृत वणयन असे आहे— 
 

ग ंफे नसता ंश्री रामलक्ष्मण । शून्य मंहदरी हरघेश्वान । 
तेंवी आला दशानन । सीताहरण कायाथीं ॥ (अ. १६ : २) 

 
आता रामचहरतमानसाच्या अरण्यकाडंात आश्रमाकडे िाणाऱ्या रावणाचे त लसीदासानंी केलेले हे वणयन 
पहा— 
 

सो दस सीस स्वान की नाई । इत उत हचतइ चला भहडहाई ॥ (अरण्य. २८ : ५) 
 
दोघानंाही रावणाला श्वान म्हणावसेेच वाटाव े हा केवळ योगायोगच असेल असे वाटत नाही. संताचं्या 
परस्पर पहरचयाच्या वर व्यिहवलेल्या कल्पनेला याम ळे प ष्टीच हमळत नाही काय? 
 

त लसीदासोत्तर काळात झालेल्या मराठी कवीत वामन पंहडत आपल्या भहिपर रचनेसाठी प्रहसद्ध 
आहेत. त्याचं्या नामस धेतील हा श्लोकाधय पहा— 
 

अ             ल         । 
  ल                 । 

 
आहण त लसीदासाचं्या मानसातील ज्या चौपाईचा तो अन वादच वाटावा ती अशी— 
 

हबबसह ं िास  नाम नर कहहीं । िनम अनेक रहचत अघ दहहीं ॥ (बाल. ११९ : २) 
 
अहेत पूवयक िरी ईश्वराचे नामस्मरण केले तरी त्याचा पहरणाम पातकाचं्या दहनातच व्हावयाचा ही कल्पना 
वरील दोन्ही समानाथी उद्धरणातं पहावयास सापडते. 
 

आणखी एका उदाहरणाने वामन पंहडताचें त लसीदासाशंी साम्य दाखहवता येईल. 
रामचहरतमानसातील अयोध्याकाडंात भरत रामाला भेटण्यासाठी वनात आलेले आहेत. आपल्या 
आप्तिनाशंी बोलताना भरताने आपल्या केहवलवाण्या अवस्थेचे वणयन अशा प्रकारे केले आहे. 
 
 



 
           

ग्रह ग्रहीत प हन बात बस तेहह प हन बीछी मार । 
तेहह हपआइब बारुनी कहह  काह उपचार ॥ (अयोध्या. दो. १८०) 

 
दोन हभन्न भाषा भाषी कवींच्या हवचारात देखील केवढे अद भ त सारखेपण असू शकते ही गोष्ट 

वामनपहंडताचं्या ‘आधीच मकय ट तशातहह मद्य प्याला’ या प्रहसद्ध श्लोकाशी त लसीदासांच्या वरील दोह्याची 
त लना केल्यास सहिच कळून येण्यासारखे आहे. वामनपहंडतानंी वानराच्या संबंधात क्रमशुः अंमल 
वाढहवणाऱ्या ज्या अवस्थाचें वणयन प्रस्त त श्लोकात केलेले आहे त्याच श द्धब द्ध हरपवनू टाकणाऱ्या 
पहरल्स्थतीचे वणयन भरताने स्वतुःच्या संदभात वरील दोह्यात केलेले हदसून येईल. मद्यपान, कवचवाचा दंश, 
भतूबाधा इत्यादी हवषय दोन्ही हठकाणी सारखेच आलेले आहेत ही गोष्ट हवशषे उल्लेखनीय आहे. 

 
आता त लसीदास व त काराम या दोन संतकवींमधील समानता पाहू. स्वतुः ब्राह्मण नसूनही 

त कारामबोवानंी एका अभगंात ब्राह्मणाच्या श्रेष्ठतेचे वणयन असे केले आहे— 
 

िरी तो ब्राह्मण झाला कमयभ्रष्ट । त का म्हणे श्रेष्ठ तीन्ही लोकीं ॥ 
 
आहण त लसीदास तर स्वतुः ब्राह्मणच होते. त्यानंी हवप्रगौरव करावा यात फारसे आश्चयय नाही. पण 
त कोबाशंी त्याचं्या शब्दाचें साम्य आहे ते असे– 
 

पूहिअ हवप्र सील ग न हीना । सूद्र न ग न गन ग्यान प्रबीना ॥ (अरण्य. ३४ : १) 
 
साध संताचें एक वैहशष्ट्य असे की व्यहिशुः ते स्वतुः कोणत्याही एका हवहशष्ट देवतेचे उपासक असले अथवा 
कोणत्याही हवहशष्ट पंथाचे अन यायी असले तरी इतराचंी या हवषयासबंंधीची मतहभन्नता त्यानंा असह्य वाटत 
नाही. उपास्य दैवत अथवा उपासना संप्रदाय याचं्याबाबतीत त्याचंी भहूमका पूणयपणे अनाग्रही असते. साऱ्या 
आराधना उपासनाचंी पहरणहत व्हावयाची ती ईश्वर-शरणत्वातच अशी त्याचंी अढळ श्रद्धा असते. 
त लसीदासाचं्या ‘हवनयपहत्के’तून येथे एक पद हनवडले आहे. त्या पदाचे हनष्ट्कलंक असे प्रहतकबबच ज्याला 
म्हणता येईल असा एक अभगं त कोबारायाचंाही आहे. या उभयतात आशय आहण अहभव्यहि या दोन्ही 
दृष्टींनी असलेले साम्य मनात सहिच भरण्याइतके ठळक आहे. 
 

हवनयपहत्केतील पद असे आहे– 
 

                       । 
                                       ॥ १ ॥ 
                                         ल  । 
अ                   फ                     ल  ॥ २ ॥ 
            ल                          । 
  ल ग                          ग   गल     ॥ ३ ॥ 
  ल                                         । 
                                     ॥ ४ ॥ (          :    १७४ :   . 

२४५) 



 
           

वरील पद त कारामाचं्या प ढील अभगंाशी त ळून पाहता मनोरंिक व आल्हादायक ठरेल असेच आहे. पहा– 
 

िेणे घडे नारायणीं अंतराय । होत बापमाय विावी तीं ॥ १ ॥ 
येर हप्रया प त् धना कोण लेखा । कहरताहत द ुःखा पात् शत्ू ॥ २ ॥ 
प्रल्हादे िनक हबभीषणीं बधूं । राज्य माता कनदू भरतें केली ॥ ३ ॥ 
त का म्हणे सवय धमय हहरचे पाय । आहणक उपाय द ुःख मूळ ॥ ४ ॥ 

 
त लसीदासाचें पद व त कोबारायाचंा अभगं यात अन क्रमे रामभहि व हहरभहि याचें अनन्यसाधारण महत्त्व 
वर्मणलेले आहे. दोहोमध्ये यासाठी त्याग करणाऱ्या प्रल्हाद, हबभीषण आहण भरत याचंी उदाहरणे समान 
रूपाने देण्यात आली आहेत. यावरून साहहिकच असा तकय  करता येतो की त कारामानंी आपल्या 
पूवयकालीन त लसीदासाचं्या भहिपर काव्याशी पहरचय करून घेतला असावा आहण कदाहचत या अभगंात 
त्यानंी त लसीदासाचें अन सरणही केले असाव.े 
 

प्रस्त त लेखात साम्यस्थळाचंी केवळ काही उदाहरणे नम न्यादाखल घेतली आहेत. संताचं्या 
मानसात िेवढे अवगाहन कराव े तेवढे थोडेच होणार आहे. त्यात त्याचं्या हवचारभावनाचंी अगहणत 
रत्नमाणके सामावलेली आहेत. त्याचे िेवढे म्हणून मननकचतन कराव ेतेवढा आपला हषय उल्लास वाढीसच 
लागणार आहे. त्याची रुहच हदवसेंहदवस अहधकाहधक वृकद्धगत होत िाणारी आहे. ज्या सतंमहात्म्यानंी 
आपल्या हवचार संपदेने आपल्या संस्कृतीची यशुःश्री हदगतंात पसरहवली आहे त्यािंहवषयी हवनीत भाव व 
श्रद्धाभहि बाळगण्यातच आपला गौरव आहे. 
 


