
राम विरुद्ध रािण  

 - दीपाली पाटिदकर    



  पुत्र म्हणून  

 रामाने आपल्या मृदू 

स्वभािाने दशरथाचे मन 

व िंकले होते. राम दशरथाच्या 

काळ ाचा तुकडा होता.   

 िवडलािंच्या शब्दासाठी राम 

अयोध्या सोडून िनात गेला.  

 विश्रिा ऋषी आपल्या मुलाच्या 

म्हण े रािणाच्या िागण्याने 

हैराण झाले होते.   

 रािणाने कुबेराशी केलेला दुष्ट 

व्यिहार पाहून, व्यवथत 

अिंत:करणाने विश्रिा लिंका 

सोडून वनघून गेले.  

राम   रािण  वि. 



  बिंधू म्हणून  

 रामाने लहान भािासाठी 

अयोधे्यचा त्याग केला. 

 रामाने भािािंिर व िापाड 

पे्रम केले. त्यामुळे राम 

िनिासात गेला तर त्याचे 

वतन्ही भाऊ रा िाडा सोडून 

अरण्यात रामाकडे आले.  

 रािणाने मोठ्या भािाचे, 

कुबेराचे राज्य बळकािले.  

 रािणाला भािािंविषयी  राही 

आत्मीयता नव्हती. त्यािंच्याशी 

फटकारून िागत असे. 

पररणामी त्याचा एक भाऊ 

लिंका सोडून रामाकडे गेला.  

राम  रािण  वि. 



  बिंधू म्हणून   

 युद्धात लक्ष्मण  खमी 

झाला, तेंव्हा रामाने लिंकेतून 

िैद्याला पाचारण केले, 

दुरून सिं ीिनी बुटी 

आणिली आवण लक्ष्मणाला 

मृतु्यच्या दाढेतून बाहेर 

काढले.  

 कुिं भकणााला रािणाने सीतेला 

पळिून आणलेले आिडले 

नाही. पण रािणाच्या 

क्रोधामुळे तो युद्धाला तयार 

झाला. कुिं भकणााला युद्धाला 

पाठिून, रािणाने त्याला 

मृतु्यच्या खाईत लोटले.  

राम  रािण  वि. 



  पती म्हणून  

 एकच पत्नी होती.  

 एकपत्नीव्रत. 

 शूपाणखा लग्नाचा प्रस्ताि 

घेऊन आली, तरी रामाने वतला 

नाकारले. 

 अनेक स्त्रिया होत्या.  

 रािणाने वकमान दोन स्त्रियािंिर 

बलात्कार केला होता. ‘पर दार 

अवभमशानम्’ 

 सीतेने त्याचा लग्नाचा प्रस्ताि 

नाकारला, तरी सुद्धा त्याने 

वतला पळिून नेले.  

राम  रािण  वि. 



  वपता म्हणून   

 रामाने िृद्धापकाळी कोसल 

राज्य दोन मुलािंमधे्य िाटून 

वदले. श्रािस्ती येथे लि ि 

कुशािती येथे कुश याने निंतर 

राज्य केले. 

 रािणाने आपली मुले – मेघनाद, 

अवतकाय, नरािंतक, देिािंतक, 

वत्रवशर आवण अक्षयकुमार या 

सिाांना रामाशी युद्ध करायला 

पाठिले. स्वत:साठी आणखी 

एक राणी वमळिण्यासाठी हे 

युद्ध लढले  ात होते. सहा 

मुलािंच्या मृतू्यस कारणीभूत 

ठरला. 

राम  रािण  वि. 



  काका म्हणून   

 भरताच्या मुलािंना  तक्षशीला 

(तवक्षला) चे राज्य. 

 लक्ष्मणाच्या मुलािंना   

लक्ष्मणपूर (लखनौ) चे राज्य. 

 शतु्रघ्नाच्या मुलािंना मधुपूर 

(मथुरा) चे राज्य. 

 आपल्या पुतण्याचा लिंकेच्या 

राज्यािरील  न्मवसद्ध हक्क 

त्याने बळकािला.  

 कुबेराची पुत्रिधू, स्वत:च्या 

पुतण्याची बायको, रािणाने 

नासिली. 

राम  रािण  वि. 



  योद्धा म्हणून    

 अबलािंचे रक्षण केले. उदा. 

विश्वावमत्र ि दिंडकारण्यातील 

इतर ऋषी.  

 खलािंचा नाश केला. उदा. 

त्रावटका. 

 अबलािंच्या असहाय्यतेचा  

फायदा घेतला. उदा. कुबेर, 

िेदिती, पुिं ीकस्थला. 

 खलािंशी मैत्री केली. उदा. 

मारीच.  

राम  रािण  वि. 



  रा ा म्हणून   

 प्र ेसाठी स्वत:च्या पत्नीचा 

सुद्धा त्याग केला.  

 युद्ध केले परिं तु अयोधे्यला 

काडीचीही झळ पोहचू वदली 

नाही. 

 दुसऱ्याची पत्नी 

वमळिण्यासाठी स्वत:च्या 

प्र ेचा त्याग केला.  

 स्वत:च्या हव्यासापायी - लिंका 

 ाळली गेली,  युद्ध करािे 

लागले. युद्धात सैन्य, सेनापती, 

भाऊ, मुले, पुतणे आवण राज्य 

गेले.   

राम  रािण  वि. 



  भक्त म्हणून   

 रामेश्वर येथे आपल्या आराध्य 

देिाचे वशिमिंवदर उभे केले.  

 वशिाच्या द्वारपालािंनी एकदा 

रािणाला कैलासािर 

 ाण्यास मज्जाि केला, तेंव्हा 

वचडून रािणाने कैलास 

उपटून आपल्या आराध्य 

देिाला बळ बरी लिंकेला 

न्यायचे ठरिले.  

राम  रािण  वि. 


