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चौदा वषा��या वनवासात �ीरामांनी कुठे कुठे वा�त�य केले? 
रामायण व महाभारत हे सम�त �हदंूंसाठ� प�व� धम��ंथ आहेत. काह� लोक �हणतात क� �या फ�त कथा आहेत 
आ�ण हे का�प�नक कथेवर आधा�रत �ंथ आहेत. पण बहुसं�य लोकांची ह� ��धा�थाने आहेत. आ�ण 
आप�यापकै� जवळजवळ सगळेच �यावर मनापासनू �व�वास ठेवतो. 
काह� लोक तर �याचे परुावे शोधनू नाि�तकांचे मत बदल�यासाठ� आय�ुयभर �य�न करतात. ��स�ध 
इ�तहासकार आ�ण परुात�वशा��� अनसुधंानकता� डॉ�टर राम अवतार �यांनी रामायणावर व �ीराम आ�ण 
सीत�ेया आय�ुयातील घटनांचा अ�यास क�न �या �नग�डत २०० पे�ा जा�त जागा शोधनू काढ�या आहेत. 
�या �या �ठकाणी �ीराम व सीता गेले �या �ठकाणी आजह� �मारके आहेत. �या जागा डॉ�टर राम अवतार �यांनी 
शोधनू काढ�या आ�ण तथेील �मारके, �भ���च� े,गहुा �या सग�यांचे सशंोधन केले. 
�ीराम व सीता �यांना चौदा वषा��या वनवासाला जावे लागले आ�ण �यां�याबरोबर ल�मण स�ुधा वनवासाला गेले 
हे तर सवा�नाच मा�हती आहे. �या वनवासादर�यान �या �तघांनी कुठ�या �ठकाणी वा�त�य केले हे आपण आज 
जाणनू घेऊया. 
१. शृगंवेरपरू  
�ीरामांना जे�हा वनवासाची आ�ा �मळाल� त�ेहा सशंोधक व वाि�मक� रामायणानसुार त ेसवा�त आधी अयो�येहून 
२० �कमी लांब असले�या तमसा नद��या �कनार� गेले. �यानतंर �यांनी गोमती नद� पार केल� आ�ण �यागराज 
(अलाहाबाद ) पासनू २०-२२ �कमी असले�या शृगंवेरपरूला गेले. 
�या �ठकाणी �नषादराज गहुाचे रा�य होत.े �याच �ठकाणी �ीराम गंगानद��या �कनार� गेले आ�ण तथेे �यांनी 
ना�वकाला गंगा नद� पार क�न दे�यास सां�गतले. 
२. �सगंरौर  
�यागराजपासनू उ�र -पि�चमे�या �दशनेे ३५-३६ �कमी लांब �सगंरौर नावाचे गाव होत.े कदा�चत हेच गाव 
�ंुगवेरपरू अस ूशकत.े रामायणात �या गावाचा उ�लेख आला आहे. हे गाव गंगानद��या �कना�यावर वसलेले होत.े 
महाभारतात �या �थानाचा उ�लेख “तीथ��थळ” �या नावाने झाला आहे. 
३. कुरई  
�यागराज िज��यातच कुरई नावाचे गाव आहे. हे गाव गंगा नद��या �कनार� �सगंरौर गावा�या जवळच आहे. गंगा 
नद��या �या तटावर कुरई तर पल�कड�या तटावर �सगंरौर आहे. �सगंरौर गावातनू नद� पार के�यानंतर �ीराम. 
सीता व ल�मण �याच गावात उतरले होत.े 
�या गावात एक लहानसे देऊळ आहे. असे �हणतात क� गंगा नद� पार के�यानतंर �ीराम, सीता व ल�मण थो�या 
वेळासाठ� आराम कर�यास थांबले होत.े �याच �ठकाणी आज हे देऊळ बांधलेले आहे. 
४. �च�कूटचा घाट  
कुरई गावातनू पढेु �ीराम �यागला �हणजे अलाहाबादला गेले. �या �ठकाणी गंगा व यमनुा �या दोन न�यांचा 
संगम आहे. हे �ठकाण सव� �हदंूंसाठ� अ�य�त प�व� तीथ��े� आहे. �या�ठकाणी आ�यानतंर �ीरामांनी यमनुा नद� 
पार केल� आ�ण त े�च�कुटला पोहोचले. 
�या �ठकाणी वाि�मक� आ�म, मांड�य आ�म ,भरतकूप अशी अनेक �मारके आहेत. �याच �ठकाणी �ीरामांना 
अयो�येस परत ने�यासाठ� भरत आला आ�ण ��स�ध भरतभेट झाल� होती. 
�याच �ठकाणी भरताने �ीरामां�या पादकुा घेत�या व राजा दशरथा�या प�चात �या पादकुा �सहंासनावर ठेवनू 
�ीरामा�या वतीने रा�यकारभार सांभाळला. 
५. अ�ी ऋषींचा आ�म 
�च�कूट�या जवळच म�य�देशातील सतना �या �ठकाणी अ�� ऋषींचा आ�म होता. अ�� ऋषी �च�कूट�या 
तपोवनात राहत होत.े 
�या�ठकाणी �ीरामांनी काह� काळ सीता व ल�मण �यां�यासह वा�त�य केले. अ�� ऋषीं�या आ�मा�या जवळच 
रा�सांचा एक समहू राहत होता. हे रा�स आ�मातील लोकांना �ास देत असत. य�यागात उप�व करत असत. 
�ीरामांनी �या रा�सांचा वध केला. �याचे सपंणू� वण�न वाि�मक� रामायणा�या अयो�याकांडात केले आहे. 
‘पहाटे�या वेळी जे�हा �ीराम आ�मातनू जा�यास �नघाले त�ेहा अ�� ऋषी �यांना �नरोप देताना �हणाले क�, 
” हे राघव! �या वनांत भयंकर रा�स आ�ण सप� �नवास करतात. त ेयेथील माणसांना अनेक �कारे �ास देतात. 
�याच कारणाने अनेक तप�वी लोक अकाल� म�ृय ूपावतात. माझी अशी इ�छा आहे क� त�ुह� �यांचा �वनाश क�न 
�या सव� तप��यांचे र�ण करावे.” 



 
�ीरामांनी महष�ची आ�ा �शरोधाथ� माननू �यांना �या उप�वी रा�स तसेच माणसांचे �ाण घेणा�या सपा�ना न�ट 
कर�याचे वचन �दले व �यांनी आप�या प�नी व ��य धाक�या बधंूसंह पढेु ��थान केले.’ 
६. दंडकार�य 
अ�� ऋषीं�या आ�मात काह� काळ वा�त�य के�यानतंर �ीरामांनी म�य�देश व छ�ीसगढ येथील घनदाट 
जगंलांत काह� काळ आ�य घेतला. हे वन �हणजेच दंडकार�य होय. 
अ�� ऋषीं�या आ�मापासनूच दंडकार�य स�ु होत.े छ�ीसगढ�या काह� �देशावर �ीरामाचे आजोबांचे तर काह� 
�देशावर बाणासरुाचे रा�य होत.े �या �देशात तर न�या, सरोवरे, ड�गर, गहुा �या�ठकाणी ठायी ठायी �ीरामां�या 
वा�त�याचे परुावे सापडतात. 
�याच �ठकाणी �ीरामांनी वनवासातील बराच काळ �यतीत केला. चौदा वषा�पकै� १० वष� त े�या �ठकाणी 
वा�त�यास होत.े 
अ�ी आ�मातनू त ेम�य�देशातील “रामवन ” येथे गेले. हे सतना �या �ठकाणी आहे. म�य�देश व 
छ�ीसगढमधील नम�दा व महानद� �या न�यां�या �कनार� असले�या ऋषीं�या अनेक आ�मांत �ीरामांनी �मण 
केले. �या �देशात त ेजवळजवळ दहा वष� रा�हले. 
 
दंडकार�य �े� आ�ण सतना�या पढेु असले�या सतुी�ण मनुी व सरभगं मनुीं�या आ�मात त ेगेले. आ�ण नंतर 
सती�ण आ�मात त ेपरत आले. �याचे परुावे देणार� शृगंी आ�म, राम-ल�मण म�ंदर, मांड�य आ�म ह� व अशी 
अनेक �मारके प�ना, रायपरू, ब�तर आ�ण जगदलपरू �या�ठकाणी आजह� आहेत. 
 
७. शहडोल (अमरकंटक) 
दंडकार�यातनू �ीराम आध�ुनक काळातील जबलपरू �कंवा अमरकंटक (शहडोल ) येथे गेले असावेत असा 
संशोधकांचा कयास आहे. 
शहडोल�या पवू�ला सरगजुा नावाचा �देश आहे. येथील एका पव�ताचे नाव “रामगढ” असे आहे. �याच �ठकाणी ३० 
फूट उंचाव�न एक धबधबा �या कंुडात पडतो �या कंुडाला “सीता कंुड” असे नाव �दले आहे. �याच �ठकाणी “व�श�ठ 
गुहा” स�ुधा आहे. 
तसेच “सीता बो�गरा” व “ल�मण बो�गरा” अ�या दोन गहुा देखील आहेत. छ�ीसगड�या आ�नेयेला �बलासपरू 
�हणजेच छ�ीसगड आहे. दंडकार�यात छ�ीसगढ, ओ�डशा आ�ण आ�ं�देशातील काह� भाग येतो. �याच 
दंडकार�यात आ�ं�देशातील भ�ाचलम हे �ठकाण स�ुधा येत.े 
हे शहर गोदावर� नद��या �कनार� वसलेले आहे व येथे सीता व �ीरामांचे देऊळ आहे जे अ�यतं ��स�ध आहे. हे 
देऊळ भ��गर� पव�तावर आहे. असे �हणतात क� वनवासादर�यान काह� काळ भ��गर� पव�तावर �यतीत केला. 
�था�नक मा�यतनेसुार दंडकार�या�या आकाशातच रावण व जटायचेू य�ुध झाले होत ेआ�ण जटायचेू काह� 
अवयव दंडकार�यात पडले होत.े 
असे �हणतात क� जगात जटायचेू एकमेव म�ंदर �याच �ठकाणी आहे. दंडकार�याचा उ�लेख परुाणांत स�ुधा 
अनेक �ठकाणी आला आहे. �या �े�ा�या उ�प�ीची कथा अग��य मनुींशी �नग�डत आहे. अग��य मनुींचा ना�शक 
म�ये एक आ�म होता तसेच दंडकार�यात स�ुधा एक आ�म होता. 
७. पचंवट� ,ना�शक 
दंडकार�याम�ये अनेक मनुीं�या आ�मात वा�त�य के�यानतंर �ीराम अनेक न�या, सरोवरे, पव�त, आ�ण वने 
पार क�न ना�शकात अग��य ऋषीं�या आ�मात गेले. अग��य ऋषींचा आ�म ना�शकमधील पचंवट� येथे होता. 
�ीरामांनी ल�मण व सीतसेह �या आ�मात काह� काळ �यतीत केला. अग��य मनुींनी �ीरामांना �यां�या 
अि�नशाळेत तयार केलेल� श�� ेभेट �दल�. �ीराम पचंवट�त रा�हले आ�ण �यांनी गोदावर��या तटावर �नान 
आ�ण �यान केले . ना�शकात गोदावर��या तटावर पाच व�ृांचे �थान हे पचंवट� �हणनू ओळखले जात.े 
वड, �पपंळ, आवळा, बेल आ�ण अशोक हे त ेपाच व�ृ आहेत. �याच �ठकाणी सीता मात�ेया गहेुजवळ पाच �ाचीन 
व�ृ आहेत. �या व�ृांना पचंवट �हटले जात.े असे �हणतात ह� झाड े�ीराम-सीता व ल�मण �यांनी �वत: येथे 
लावल�. �याच �ठकाणी ल�मणाने शपू�णखेचे नाक कापले होत ेव �ीराम-ल�मणाने खर व दषूण �या रा�सांशी 
य�ुध देखील केले होत.े 
�याच �ठकाणी �या �ठकाणी मा�रचाचा वध झाला �याचे �मारक स�ुधा अि�त�वात आहे. ना�शककरांना 
अ�भमान वाटेल अशी राम कंुड, सीता सरोवर, �यबंके�वर व इतर भरपरू �मारके ना�शकात आहेत. �याच �ठकाणी 
�ीरामांनी �वतः बांधले�या देवळाचे अवशषे आजह� बघायला �मळतात. 



मा�रच रा�साचा वध पचंवट��या जवळच मगृ�याधे�वर येथे झाला होता. �याच �ठकाणी जटाय ूव �ीरामांची म�ैी 
देखील झाल� होती. वाि�मक� रामायणात अर�यकांडात पचंवट�चे अ�यतं सुदंर वण�न केलेल ंआहे. 
८. सीताहरण झाले त े�थान (सव�तीथ�) 
ना�शकम�ये मार�च, खर व दषूण �यां�या वधानतंर रावणाने सीतचेे हरण केले आ�ण रावणाला �वरोध करताना 
जटायचूाह� म�ृय ूझाला. 
�या घटनेचे �मारक ना�शकपासनू ५६ �कमी लांब असले�या ताकेड गावात “सव�तीथ�” नावा�या �ठकाणी आहे. 
जटायचूा म�ृय ू�याच �ठकाणी झाला. हे �ठकाण इगतपरु�म�ये आहे. �या �ठकाणाला “सव�तीथ�” असे �हणतात 
कारण �याच �ठकाणी मरणास�न अव�थेत जटायनेू सीता मात�ेवषयी �ीरामांना सां�गतले. 
इथेच जटाय�ूया म�ृयनूतंर �ीरामांनी �याचे अ�ंयस�ंकार केले व आप�या �प�याचे व जटायचेू �ा�ध -तप�ण केले. 
�याच �ठकाणी ल�मणाने सीत�ेया र�णासाठ� ल�मणरेषा आखल� होती असे �हणतात. 
९. पण�शाला, भ�ाचलम 
पण�शाला हे �ठकाण आ�ं�देशातील ख�माम िज��यातील भ�ाचलम येथे ि�थत आहे. हे �ठकाण रामालयहून १ 
तासा�या अतंरावर आहे. �या �ठकाणाला पनसाला �कंवा पनशाला असेह� �हणतात. 
पण�शाळा गोदावर��या �कनार� वसलेले आहे. �हदंूं�या �मखु धा�म�क �थळांपकै� हे एक तीथ��थान आहे. काह� लोक 
असे �हणतात क� �याच �थानातनू सीतामातचेे रावणाने हरण केले. तर काह�ंचे असे �हणणे आहे क� �या �थळी 
रावणाने आपले �वमान उतरवले होत.े 
�याच �ठकाणी रावणाने सीतामातलेा प�ुपक �वमानात बसवले होत े�हणनूच �या �ठकाणाला सीतामातचेे हरण 
�थळ मानतात. �याच �देशात राम सीतचेे �ाचीन देऊळ आहे. 
�याच �ठकाणी रावणाने सीतामातलेा प�ुपक �वमानात बसवले होत े�हणनूच �या �ठकाणाला सीतामातचेे हरण 
�थळ मानतात. �याच �देशात राम सीतचेे �ाचीन देऊळ आहे. 
१०. सीतचेा शोध (तुगंभ�ा व कावेर� नद�चे �े�) 
सीत�ेया शोधाचे �थम �थान �हणजे जेथे जटायचूा म�ृय ूझाला (सव�तीथ�) त ेहोय. �यानतंर �ीराम व ल�मणाने 
तुगंभ�ा व कावेर� नद��या �े�ात अनेक �ठकाणी सीतचेा शोध घेतला. 
११. शबर�चा आ�म (प�पा सरोवर) 
तुगंभ�ा व कावेर� नद� पार के�यानतंर �ीराम व ल�मण सीत�ेया शोधाथ� �व�वध �ठकाणी गेले. जटाय ूव कबधंची 
भेट झा�यानंतर त ेदोघे ऋ�यमकू पव�तावर गेले. �या �ठकाणी जाताना त ेप�पा नद��याजवळ असले�या शबर� 
�या रामभ�त ��ी�या आ�मात गेले. 
हा �देश आज केरळ रा�यात आहे. प�पा नद� ह� केरळ रा�यातील �तसर� मोठ� नद� आहे. �या नद�ला प�बा 
असेह� दसुरे नाव आहे. पवू� तुगंभ�ा नद�लाच प�पा �हणत असत. �याच नद�वर हंपी हे शहर वसलेले आहे. �या 
�ठकाणी बोरांची अनेक झाड ेआहेत. 
रामायणात हंपीचा उ�लेख वानरांचे रा�य �कि�कंधा रा�याची राजधानी �हणनू आला आहे. 
१२. हनमुान भेट – 
मलय पव�त अन चदंनाची वने पार करत �ीराम व ल�मण ऋ�यमकु पव�ताकड ेगेले. �या �ठकाणी �यांची हनमुान 
व स�ुीवाशी भेट झाल�. 
�यांनी येथेच सीतचेी आभषूणे ब�घतल� आ�ण �ीरामांनी वाल�चा वध केला. ऋ�यमकू पव�त व �कि�कंधा नगर� 
कना�टक रा�या�या हंपीजवळ बे�लार� िज��यात आहे. �व�पा� म�ंदराजवळूनच ऋ�यमकू पव�तावर जा�यासाठ� 
माग� आहे. �या �देशात तुगंभ�ा नद� (प�पा) धन�ुया�या आकारात वाहत.े 
�या नद�ला परुाणात च�तीथ� मानले आहे. �याच पव�ता�या पाय�याशी �ीरामाचे म�ंदर आहे. �या�या जवळ�या 
पव�ताला “मतगं पव�त” �हणतात. �याच पव�तावर मतंग ऋषींचा आ�म होता. 
१३. कोडीकरई 
हनमुान आ�ण स�ुीवला भेट�यानंतर �ीरामांनी सेना जमवल� आ�ण �यांनी लकेंकड े��थान केले. मलय पव�त, 
चंदन वन, अनेक न�या , धबधबे आ�ण वने पार के�यानतंर �ीराम व �यां�या सेनेने सम�ुाकड े��थान केले. 
�ीरामांनी �यां�या सेनेला कोडीकरई येथे एक��त केले. ता�मळनाडू रा�याला मोठा सम�ु�कनारा लाभला आहे. 
कोडीकरई हे �ठकाण वेलकंनी�या द��णेला आहे. �या गावा�या पवू�ला बगंालचा उपसागर आ�ण द��णेला पा�क 
���ट आहे. 
�या �ठकाणी आ�यानंतर �ीराम व �यां�या सेने�या असे ल�ात आले क� �या �ठकाणहून सम�ु ओलांडून जाणे 
श�य नाह� आ�ण येथे पलू स�ुधा बांधला जाऊ शकत नाह� �हणनूच �ीराम �यां�या सेनेसह रामे�वरमला गेले. 
१४. रामे�वरम 



रामे�वरमला सम�ु शांत आहे. �हणनूच येथे पलू बांधणे �कंवा इथनू सम�ु ओलांडणे सोपे होत.े 
१५. धनषुकोडी 
वाि�मक� रामायणानसुार �ीरामांनी तीन �दवस शोध घेत�यानतंर �यांना रामे�वरम�या पढेु सम�ुात असे �थान 
सापडले िजथनू लकेंला जाणे सोपे होत.े �यांनी नल व नील�या मदतीने लकेंपय�त पलू बांधला. 
छेदकुराई तसेच रामे�वरां�या आजबूाजलूा �या घटने�या सदंभा�तील अनेक �म�ृत�च�हे आजह� आहेत. येथील 
ना�वक धनषुकोडीहुन लोकांना रामसेतचेू अवशषे आजह� दाखवयाला नेतात. 
धनषुकोडी ता�मळनाडू रा�यातील पवू� �कनारप�ट�वर रामे�वरम ��वप�या द��ण �कना�यावर वसलेले एक गाव 
आहे. हे गाव �ीलकें�या तलमै�नारहुन १९ �कमी�या अतंरावर आहे. �या गावाचे नाव धनषुकोडी आहे कारण इथनू 
नल व नीलने जो सेत ूबांधला �याचा आकार एखा�या धन�ुया�माणे होता. 
�या �ठकाणी सम�ुाची खोल� नद�इतक�च आहे आ�ण काह� काह� �ठकाणी तळ �दसतो. 
खरे तर येथे एक पलू बडुाला आहे. १८६० म�ये हा पलू �प�ट �दसला आ�ण तो हटव�यासाट� अनेक �य�न केले 
गेले. इं�ज लोक �या पलुाला ऍडम ��ज �हणत असत �हणनू �या �ठकाणी हेच नाव �च�लत झाले. इं�जांनी हा 
पलू पाडला नाह� परंत ुभारताला �वात�ंय �मळा�यानतंर येथे रे�वेचा �ॅक तयार कर�यासाठ� हा पलू पाड�यात 
आला. 
३० मलै लांब आ�ण स�वा मलै �ंद असा हा रामसेत ू५ त े३० फूट पा�यात बडुाला आहे. �ीलकंा सरकारला �या 
बडुाले�या पलुावर भ ूमाग� तयार कर�याची इ�छा आहे तर भारत सरकारला नौवहनासाठ� सेतसुम�ुम हा �ोजे�ट 
तयार करायचा आहे. 
१६. नवुारा-एल�या पव�तरांगा 
वाि�मक� रामायणानसुार �ीलंके�या म�यावर रावणाचा महाल होता. �ीलकेंतील “नवुारा एल�या” पव�तापासनू ९० 
�कमी लांब बां�वेलाजवळ म�य लंकेतील उंच पव�तांम�ये भयुारे तसेच अनेक गहुा आहेत. �या �ठकाणी अनेक 
परुाताि�वक अवशषे सापडतात. 
�यांचे काब�न ड�ेटगं�या मा�यमातनू वय काढलेले आहे. �ीलकें�या नवुारा एल�या पव�ता�या आजबूाजलूा रावण 
फॉल, रावण गहुा, अशोक वा�टका, �बभीषणा�या महालाचे अवशषे �यांचे सशंोधन के�यास �या गो�ट� रामायण 
काळात�या अस�याचे �स�ध झाले आहे. रामायणात �या गो�ट�ंचे जसे वण�न केले आहे, ह� �ठकाणे आजह� तशीच 
अस�याचे �दसनू येत.े 
तसेच रावणाने �या �ठकाणी सीतलेा कैद क�न ठेवले होत ेती जागा आज को�ा हूड के�ह �हणनू ओळखल� जात.े 
�या �ठकाण�या छतावर अनेक �ाचीन �च� ेआहेत. तसेच �या गहेुम�ये �शलालेख आहेत �याव�न येथे सीतलेा 
ठेव�यात आले होत ेअसे �स�ध होत.े �या �शलालेखाचे नाव “प�मका नागु�लया लेने” असे आहे. सीतलेा कैद क�न 
�त�यावर ल� ठेव�यासाठ� �या रा��सणींना नेम�यात आले होत े�या �तला नाग�ुलया �हणत असत.   
तसेच रावणा�या म�ृयनंूतर �बभीषणाचा केला�नया येथे रा�या�भषके कर�यात आला. �या �देशात ब�ु�ध�ट 
मठां�या बाहेर �बभीषणा�या रा�या�भषकेाची �भ���च� ेबघायला �मळतात. वाि�मक� रामायणात केलनी नद�चा 
उ�लेख येतो आ�ण �बभीषणाचा महाल �याच केलनी नद��या तटावर अस�याचे सां�गतले जात.े 
तसेच �दव�ंूपौला �या �ठकाणी सीतनेे अि�नपर��ा �दल� ती जागा आजह� �ीलकेंत अि�त�वात आहे. 
�या सग�याव�न असेच �स�ध होत ेक� रामायण ह� एक का�प�नक कथा नसनू हे सगळे खरे खरेु घडून गेले आहे. 
�हदं ूलोकांची ��धा�थाने का�प�नक नसनू �या धमा�ला एक सवुण� इ�तहास आहे आ�ण हे �स�ध करणारे परुावे 
आजह� �ठक�ठकाणी अि�त�वात आहेत. 
 


