
।। श्री भार्गवराम ।। 
दशावतार मंडळ परशुराम ... 

।। मंर्लचरण ।। 
    

भार्गव चरणा भव भय हरणा । 
नमितो िी त्या खलदिना ।।ध।ृ। 
वामिष्ठी नदी संन्ननध गर्रीवर । 
वासकरोनी रक्षी जना ।।१।। 
मिवहृदयालय तो सुखदायक । 
वंदीसुरन्जय श्रीरिणा ।।२।। 
राज्य ददधले दैत्य िदुगनी । 

वणगनी थकली कवी रसना ।।३।। 
 

सकल सुरा निुनी स्तवी िी तनिन अर्ुगनी चरणी 
सकल सुरा निुनी स्तवी िी तनिन अर्ुगनी चरणी 
नाट्यारंभी र्जवदनाते । निुनी िन त्या मसहंाते । 
स्तववतो चरणा िी ही । सुरिा भाषा तोषा त्यजुनी । 

आवडी नाना ववववध जनांची । नाना नाटकी दावुनी सांगच 
भूिी नटवायाते । रिवा ते त्या कृती त्या करूनी ।।२।। 

 

ववववध जातीच ेरमसक येत हे । ववववध तयांची रसना ।। 
ववववध रसांनी युक्त अिा की । नाटकी रिवू यांना ।।  

तेणे सकलांच ेतोवषत होईल िनसाच े।। 
 

सूत्रधार  - एवढा वेळ िंर्लचरण झाले आता थोडा वेळ ईश्वर भजन करू या. 
   

   रािचदं्र रघुवीर जय जय रािचदं्र रघुवीर ।।ध।ृ। 
   राघोबांची लीला र्ाता । हरती भय आणण गचतंा 
   कृष्ण रािा रािा रािा । राि राया राघोबा 
   कृष्ण रािा रािा रािा । राि राया राघोबा 
   कृष्ण रािा रािा रािा । राि राया राघोबा 
   कृष्ण रािा रािा रािा । राि राया राघोबा 
 

प्रारंभी ववनंती करू र्णर्ती । ववद्या दयासार्रा 
अज्ञानत्व हरोनी बुद्धी िती दे । आराध्य िोरेश्वरा ।। 
गचतंा क्लेि दाररद्र्य दुुःख अवघे । देिांतरा र्ाठवी ।। 
हेरंबा र्णनायका र्जिुखा । भक्ता बहु तोषवी ।। 
 



नेत्री दोन दहरे प्रकाि र्सरे । अत्यंत ते सान्जरे ।। 
िाथा िेंदरू र्ाझरे वरी बरे । दवूाांकुराच ेतुरे ।। 
िाझ ेगचत्त ववरे िनोरथ र्ुरे । देखोनी गचतंा हरे ।। 
र्ोसावी सुत वासुदेव कवीरे । त्या िोरयाला स्िरे ।। 

 

सूत्रधार -       इतका वेळ ईश्वर भजन करत असताना हा एकाएकी ववगचत्र र्ुतळा कोणता बरे आला 
असावा ? त्यालाच  
              ववचारून र्हावे. अरे बाबा, त ू कोण ?(थोडा वेळ थांबून र्ुनहा तेच ववचारतो ) अरे 
बाबा, तू कोण ? 

 

ववदषूक -       अहो कोण (िोठ्याने हसून ) कोन नाही, कोर्रा नाही, त्रत्रकोण नाही, चौकोन नाही. 
िंका घेऊन  

       ववचारण्याच ेकारण नाही. (हसून  िोठ्याने ) 
 

सूत्रधार -  हा बदहरा नाही खास, याला त्रबथरवून चालायच ेनाही (जवळ जाऊन र्ुनहा ववचारतो ) 
अरे बाबा, तुझं नाव काय ? 

ववदषूक - अहो िाझी नाव कालच घाटावर रे्ली (िोठ्याने हसतो ) 
सूत्रधार -        अरे र्ाण्यात चालणारी नाव घाटावर किी जाईल? अरे या तुझ्या देहाला काय 
म्हणतात ते सांर्. 
ववदषूक -  या िाझ्या देहाला अनंत नावं आहेत. यार्ैकी एक दोन चार सांर्तो. आई म्हणते – 
जयर्ाल,  

वडील म्हणतात – र्ोर्ाळ आणण लोक म्हणतात – ठणठणर्ाल (िोठ्याने हसतो) 
सूत्रधार -  अरे, लोक तुला ठणठणर्ाल म्हणतात त्याबद्दल तलुा रार् येत नाही ? 
ववदषूक- लोक िला ठणठणर्ाल म्हणतात म्हणून िी आईकड े रे्लो तेव्हा आईने िला साकी 

म्हणून दाखवली  
 लक्ष्िीबाई वेची र्ोव-या । मभक्षा िारे् धनर्ाळ । 
 अिरमसहं तो िर र्या । भला त्रबचारा ठणठणर्ाळ । 
 आहे की नाही िाझ्या नावात र्ंित ! (िोठ्याने हसतो) 
सूत्रधार - अरे ही झाली तुझी लौककक नावं ! तुझ्या आईने तलुा र्ाळण्यात घातले त्या वेळच ेनाव 

सांर् 
ववदषूक - म्हणजे तुला नावरसच ेनाव र्ादहजे ? 
सूत्रधार - होय नावरसच ंनाव हवंय. 
ववदषूक - अहो, हे चालू िक कोणते? 
सूत्रधार - िामलवाहन िक 

ववदषूक - िामलवाहन िक (िोठ्याने हसतो ) त्याच्या र्लीकडचा ? 
सूत्रधार - ववक्रि िक 



ववदषूक - ववक्रििक (िोठ्याने हसून ) त्याच्या िधला हा ववदषूक ( िोठ्याने हसतो) 
सूत्रधार - बा ववदषूका, तू िला योग्य वेळी भेटलास (जरा बाजूला होऊन)(याला त्रबथरवून चालणार 

नाही) 
ववदषूक -  भेटलात. अहो अजून आर्ण भेटलोत कुठे. प्रथि आर्ण भेटू या! िर् म्हणा भेटलो 

म्हणून. (हसतो आणण मिठी िारतात) 
सूत्रधार - झाले ना बाबा तुझ े सिाधान? बा ववदषूका, या दठकाणी हे लोक किासाठी जिलेले 

आहेत, हे तुला िाहीत आहे काय? 
ववदषूक- हे लोक ना, भोजनासाठी (हसतो) 
सूत्रधार - अरे बाबा, हे लोक नुसत ेभोजनासाठी जिलेले नसून आज रािनविी उत्सवाननमित्तान े

या दठकाणी दिवतार लीला नाट्य रूर्ाने करून दाखवण्याच ेठरले आहे. यासाठी तुझी 
िला िदत हवी आहे. 

ववदषूक - दिावतार मललाव िीच करतो. घ्या हो कोणी दिचेा लीलाव एक वार दोन (र्ुनहा तेच) 
घ्या हो कोणी दिेचा लीलाव एक वार तीन (र्ुनहा तेच ) घ्या हो कोणी दिचेा लीलाव 
नको ना . नको ना. नको नको नको. (लाईट घालवतो) 

सूत्रधार - अरे बाबा. दिचेा मललाव नव्हे दिावतार लीला म्हणजे भर्वंतांनी वेळोवेळी जे दहा 
अवतार घेतले ते नाट्य रूर्ाने करून दाखवायच ेआहेत. 

ववदषूक-  भर्वंतांनी जे अवतार घेतले ते कोणते, ते सांर्! 
सूत्रधार - भर्वंतांनी कोणते अवतार घेतले ते ऐक – 
 ित्स्यावासुनी चार ते नरहरीर्यांत झाले कृतगत्रतेी वािन र्रिुराि नतसरा श्रीराि सीतार्ती 
 ऐसे हे अवतार सात िर् तो द्वार्ारीचा आठवा  
 श्रीकृष्ण कामलिानी बौद्ध नववा कलंकी र्ुढे दहा 
ववदषूक - हे तुम्ही र्ाण्यािध्ये काय म्हटलंत ते काही िला सिजले नाही जरा सिजेल असं सांर्ा. 
सूत्रधार - बा ववदषूका, तुला सिजेल असे सांर्तो ऐक – ित्स्य, कूिग, वराह हे चार अवतार 

भर्वंतांनी कृतायुर्ात घेतले, वािन, र्रिुराि आणण राि हे तीन अवतार भर्वंतांनी त्रतेा 
युर्ात घेतले. आठवा श्रीकृष्ण अवतार भर्वंतांनी द्वार्ार युर्ात घेतला बौद्ध संर्ून आता 
कली अवताराला सुरुवात झाली आहे.- आता तरी सिजलं ना? 

ववदषूक - हे सवग िला सिजलं िाझं नाव ववचारून घेतलस; र्रंत ु आर्ले नाव िला सांगर्तले 
नाहीस. 

सूत्रधार - िाझं नाव ना, िला भार्वत असे म्हणतात. 
ववदषूक - वा. छान भा र्वत वा िाझी वषृभ रास असून बैलाच ेजातक आहे; र्ण भा जातीच ेर्वत 

िी अजून काही र्ादहले नाही. काय खोटारडा िाणूस आहे हा भान भाकरी र्हन र्व्हाची 
आणण तुर्ामिवाय नाही गर्ळायची वा! म्हणे भार्वत! 

सूत्रधार - बा ववदषूका तुला हे नाव र्संत नाही असे ददसते तेव्हा तुला िाझ ेदसुरे नाव सांर्तो 
िला सूत्रधार असे म्हणतात. 

ववदषूक - बा. ... त्याच्याहून उंची नाव सांगर्तलंस 



सूत्रधार - अरे बावा सवाांची सूत्र ेिाझ्या हाती असल्यािुळे िला सूत्रधार म्हणतात. 
ववदषूक - म्हणजे तेलाला धार, तुर्ाला धार, र्ाण्याला धार, दधुाला धार एवढंच काय िस्त्रालासुद्धा 

धार आहे र्ण सतुाला धार र्ादहलीत का तमु्ही? (प्रेक्षकांना ववचारतो व िोठ्याने हसतो ) 
सूत्रधार हो सवाांची सूत्रे आर्ल्या हाती आहेत असे म्हणता र्ण िाझी सूत्र तुिच्या 
हातािध्ये आहेत का? (िोठ्याने हसतो) 

सूत्रधार - बा ववदषूका, तुझी र्ण सूत्र ं िाझ्या हाती आहेत; र्ण ती वेळ आल्यानंतर िी तुला 
दाखवीन आता आर्ण दिावतार लीलेला सुरवात करू या. 

ववदषूक - दिावतार लीला करायची म्हणता खरं र्ण नाटक करायच ंम्हटल्यावर त्याला संर्ीताची 
जोड असली तर नाटक अगधक चांर्ले होईल तेव्हा एखादे र्ाणे म्हणून दाखवू का ? 

सूत्रधार -  बा ववदषूका, तुला जर र्ाणं येत असेल तर आर्ण संर्ीत नाटकच करू या. म्हण बघू 
एखादं र्ाणं. 

ववदषूक - म्हणूका र्ाणं. र्ेटीवाले ठेका नीट धरा. तबलेवाले स्वर नीट लावा. (कानावर हात ठेवनू 
रार् म्हणतो) सूत्रधारहो हा रार् कोणता हो? 

सूत्रधार - हा रार् ना र्दगभ रार्. 
ववदषूक - अर्दी बरोबर ओळखलंत आता सुरुवात करतो.  

वर्कलेला फणस आर्ण फोडू या ।।ध।ृ। 
र्रे होतील म्हिीला चारखडं ेहोतील खायला। 
कोमिटा होतील भाजीला आदठळ्या होतील टाकून द्यायला वर्कलेला फणस आर्ण फोडू 
या । 
 

आई िाझी बेबी दखुते चटणी भाकरी खाया िार्ते ।। 
आई िाझ्या र्ोळीवर तुंफ वाढ । इथे वाढ नतथे वाढ ।। 
तुझ्या बार्ाच ेकाय रे्ले । आई िाझ्या र्ोळीवर तुफ वाढ ।। 

सूत्रधार - बा ववदषूका तुझा आवाज खरोखर सुरेख आहे. र्रंतु त ुजे र्ाणं म्हणालास ते अर्दी 
उलट म्हणालास तेव्हा िी तुला हे र्ाणं कसं म्हणावं, ते म्हणून दाखवतो 

 वर्कलेला फणस आर्ण फोडू या । र्रे होतील खायाला । 
 चारखडं ेहोतील म्हिीला । कोमिटा होतील टाकून द्यायला । 
 आदठळ्या होतील भाजीला । वर्कलेला फणस आर्ण फोडू या । 
ववदषूक - र्ाणं खरंच की हो. चांर्ले आहे. िी हे र्ाणं अर्दी उलट अथी म्हणालो होतो.  
सूत्रधार -  बा ववदषूका, आता आर्ण संर्ीत नाटकच करू या तेव्हा तू स्वर्ागत जाऊन र्ोववदं- 

र्ोर्ाळांची जोडी घेऊन ये.  
ववदषूक - सूत्रधार हो. स्वर्ागत जायच ंम्हणता खरं र्ण स्वर्ागत रे्लेला िाणूस र्रत आलेला कधी 

र्ादहला आहे का आर्ण? 
सूत्रधार - बा ववदषूका, तुला िी काि सांगर्तले आहे. हे तचू स्वर्ागत जाऊन र्रत येिील म्हणूनच 

तुला सांगर्तले. 
ववदषूक - बरं येऊ का? बरं जाऊ का. बर येतो (दोन तीन वळेा तेच तेच ववचारतो व जातो) 



 

(र्ोववदं – र्ोपाळ येतात) 
र्ाणं - हरे रिणा र्ोववदंा । केिव िाधव र्ो र्ोववदंा । 
 र्ावगती रिणा र्ोववदंा । दिावतारा र्ोववदंा ।  (वंदन करतात) 
सूत्रधार - बाळ ववदषूका स्वर्ागत जाऊन र्ोववदं – र्ोर्ाळ आणलेस तसेच आता इंद्रलोकात जाऊन 

या लोकांच ंिनोरंजन करण्यासाठी रंभा घेऊन ये. 
ववदषूक - सूत्रधारहो, स्वर्ागतुन िी र्रत आलो खरा र्ण आता िाझ ेर्ाय दखुतायत तेव्हा आधी 

िाझ ेर्ाय चरे्ा ( आणण नंतर रंभा आणतो.) (सूत्रधार र्ाय चरे्तात) रंभा येतात. 
 

र्ाणं - चाले छुि छुि छुि । र्ाणी भर रे्ले र्ाणी भर रे्ले ।।ध।ृ। 
 (दोन वेळा म्हणणे ) 
रंभा - आम्ही इंद्रलोकात नतृ्य र्ायन करीत असता आर्ले आिंत्रण किासाठी? 
सूत्रधार -  हे रंभे, हे चतुरे, आज येथील लोकांच ेिनोरंजन करण्यासाठी आर्णास बोलावले आहे. 

तेव्हा आर्ण एखादी लावणी ककंवा र्ाणे सादर करावे. 
रंभा -  ठीक आहे. (लावणी म्हणतात) 
 दलुडी र्ळा र्ाचलडी चोळीवर खडंी । चिके ऐना, र् ऐना , ऐना कोण्या सावकाराची 

िैना ।।ध।ृ। 
 नेसली र्ीतांबर भरजरी । जरी र् जरतारी , लाल साडी र् साडी चालताना र्दर झाडी 

।।१।। 
 आम्ही कािीच ेब्राह्िण दे र् दान । 

घडले र्ुण्य र् र्ुण्य र्ुण्य र्ुण्य र्ुण्य रंर्ू तुला र्ावेल श्री भर्वान  ।।२।। 
दररयासी आले तुफान  हवा र् चला र्ाहू । 
अबंे बनी र् बनी बनी बनी रंर्ू तुला र्ावेल श्री भर्वान ।।३।। 

सूत्रधार - वा सुरेख, फारच छान र्ाणं म्हणालात अजून एखादं र्ाणं म्हणावं 
र्ाणं -  र्ुरुष र्हा नादी कसे असती । नादी कसे असती । र्ुरुष हे नादी कसे असती ।।ध।ृ। 
  र्हृ धदं्याची वाट नसे िुळी । भटकत हे कफरती । र्ुरुष हे नादी कसे असती ।।१।। 
  या अबलांच ेअगधकाराने । व्यथगची हे छळती । र्ुरुष हे नादी कसे असती ।।२।। 
  आजवरी हे नाटकी नटले । हौस र्ुनहा धरती । र्रुुष हे नादी कसे असती ।।३।। 
ववदषूक -  प्रेक्षकहो आता र्ुढील कायगक्रि र्ाहण्यास ववसरू नका आणण झोर्ूही नका. 

(असे सांर्ून सूत्रधार व ववदषूक जातात.)  
(र्डदा र्डतो.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकं दसुरा 
 

ित्स्यावतार 
(र्डदा वर जातो) 

 कृष्ण र्ोववदं र्ोववदं । र्ोर्ाळ राधे ...। कृष्ण र्ोववदं र्ोववदं ।।ध।ृ। 
 

ब्रह्िदेव -  (आचिन करून ध्यानस्थ बसलेला आहे) 
िंकासुर - दिावतारा नारायणा । (तीन वेळा म्हणावे) 
  चरू् चरू् चरू् – िंकासुर देव निो निो  (तीन वेळा) 
िंकासुर - (स्नान, आचिन, र्ंध, भस्ि, अघे, र्ळी भांड ेनेऊन ब्रह्िदेवाजवळ नेऊन ठेवतो) 
  ब्रह्िदेवहो स्तब्ध का बसलात? 
ब्रह्िदेव -  सांर्तो ऐकून घ्या. 
  चारी वेद र्ुराण िास्त्र अवघे । िंकासुरे हाररले ।। 

र्ीडा देउनी धेनु ब्राम्हण । सुरा र्ाताळी भू बैमसले ।। 
ऐ, दानव िातला त्रत्रभुवनी । त्याते नसे िररता ।। 
इंद्रा-ददक देव देखनुी भये । होती क्षणी कंवर्ता ।। 
यास्तव बैसलो स्तब्ध जरी । आता त्रलैोक्यनाथा श्रीहरी ।। 
त्याचा वास क्षीरसार्री । सवग मिळूनी जाऊ तेथे ।। 
 

िंकासुर नावाचा दैत्य उनित्त होऊन चार वेद सहा िास्त्र,े अठरा र्ुराणे दहरावून नेली 
एवढ्यासाठी आर्ण श्रीहरीच ेस्तवन करू या (श्रीहरी प्रर्ट होतात. ब्रह्िदेव व श्रीहरी एकिेकांस 
भेटतात) 

 

र्ाणं – 
नारायण नारायण नारायण नारायण जय र्ोववदं हरे ।।ध।ृ। 

श्रीहरी -  ब्रह्िदेवहो श्रीहरीच ेस्तवन कोणत्या कारणास्तव केलेत? 
ब्रह्िदेव - देवागधदेवा, िंकासुर नािे दैत्य उनित्त होऊन चार वेद, सहा िस्त्र,े अठरा र्ुराणे दहरावून 

नेली. तेवढ्यासाठी आर्ले स्तवन केले. 



श्रीहरी - ।।ओवी ।। 
 आम्ही ित्स्यरूर् धररतो । िंकासुर नािे दैत्यास वगधतो । 
 तुिच ेवेद तुम्हास देतो । ननभगय असावे स्वस्थाने ।। 
 

 तुम्ही स्वस्थ असा आम्ही स्वस्थानी र्िन करतो 
र्द  
नारायण नारायण नारायण नारायण । 

िनुराजा –   (अघे देतो. आचिन करून ) तीन वेळा अघे 
  आकािवाणी होते 

हे िनुराज तुझ ेहस्ताच ेठायी जो ित्स्य उत्र्नन झाला तो फार उर्योर्ी आहे. तो नीट 
जर्ून ठेवा.  ऐकलीत ना आकािवाणी बाणर्ंरे्त सोडून  
दिावतारा नारायणा (तीन वेळा म्हणणे) 

िंकासुर - िंकासुर देव निो निो । (तीन वेळा म्हणणे) 
 

 नाईक हो  िोठा िोठा िोज केला, ऐका सातासिुद्राच्या र्लादटला एका जंबु बेटािध्ये िोठा िौज 
केला. 
 ऐका र्लंर् आणणला त्याच्यावर र्ाद्या गर्द्गया टाकल्या ऐक नायकीण आणली आणण िोठा िोठा 
िौज केला. 
 ह्या र्ायात हा र्ाय ह्या र्ायात हा र्ाय ह्या हातात हा हात त्या हातात हा हात 

िोठा िोठा िौज केला. 
(लढाई होते ) र्डदा र्डतो.  

 

अकं ततसरा 
कूमागवतार 

 

प्रथि दैत्य नाचत प्रवेि करातात. बळी दैत्य, सेवक  
सेवक –  बली दैत्य िहाराज, आर्ला बांधव वंदन करीत आहे. (प्रत्येक दैत्य क्रिाक्रिाने वंदन 
करतात) 
बळी दैत्य- संर्ूणग दैत्य कल्याण बसावं.  
  (श्रीकृष्ण र्ोववदं र्ोववदं र्द चालू असता दैत्य येतात) 
बळी दैत्य - संर्ूणग दैत्य हो, देव आर्णाकड े कर्टाने, कू्ररतेन े सख्य करण्यासाठी येत आहेत. तरी 

आर्ण सावधगर्रीने असावे. (सवग देव येतात.) 
ब्रह्िदेव - संर्ूणग दैत्य हो, तुम्हा आम्हािध्ये वैर नसावे यासाठी संर्ूणग दैत्य हो, आज आर्ण सिुद्र 

िंथन करू या ! 
बळी दैत्य - (सवग दैत्य ठीक आहे ) ब्रह्िदेव हो सिुद्र िंथन करायच ंम्हणता खरं युःकन्श्चत ताक 

करण्याकरता रवव आणण रस्सी लार्ते, त्याची व्यवस्था काय केली आहे? तेव्हा आर्णच 
व्यवस्था करावी. 



ब्रह्िदेव - संर्ूणग दैत्य हो, आर्ण वीर आहात, िूर आहात र्राक्रिी आहात तेव्हा आर्णच वासुकी 
सर्ग आणण िंदराजाल र्वगत घेऊन व्यवस्था करावी. 

बळी दैत्य -  बांधवा, वासुकी सर्ग आणण दहिालय र्वगत घेऊन येणे 

बांधव - ठीक आहे (नाचत दहिालय र्वगत वा वासुकी सर्ग आणायला जातो व घेऊन येतो ) 
ब्रह्िदेव - संर्ूणग दैत्य हो अधोिुखाकड ेआम्ही लार्णार. 
दैत्य बांधव -  आम्ही लार्णार आम्ही लार्णार. 
ब्रह्िदेव - ठीक आहे (जार्ांची अदलाबदल करतात) र्द चालू होते. 
र्द - धावे र्ावे करूणा हारी रे । 
 ननववगर करी रे । 
 देवाजी तुम्ही ताराया या हरी रे । (२ वेळा म्हणणे) 
ओवी - वासुकी सर्ग आणणला । तेणे भू आधार तुटला ।। 
 सवग भूर्ोल डोलू लार्ला । सत्वर स्िरा श्रीहरी ते ।। 
ब्रह्िदेव - संर्ूणग दैत्य हो सिुद्र िंथन करते सियी भूर्ोल डोलू लार्ला एवढ्यासाठी आर्ण 

श्रीहरीच ेस्तवन करू या. 
र्द - नारायण नारायण नारायण नारायण (असे दोन वेळ) आधी भेटतात. 
श्रीहरी - ब्रह्िदेव हो श्रीहरीच ेस्तवन कोणत्या कारणास्तव केले? 
ब्रह्िदेव - (श्रीहरीस भेटतात) देवागध देव सिुद्र िंथन करता सियी संर्ूणग भूर्ोल डोलू लार्ला 

र्थृ्वी र्दर्द ूलार्ली एवढ्यासाठी आर्ले स्तवन केला आहे. 
श्रीहरी - सांर्तो ऐकून घ्या. 
 आम्ही कूिग रूर् घेउनी । र्षृ्ठभार्ी घेतो अवनी । 
 आता तुम्ही सावध िनी । िंथन करा जलदीचे 
श्रीहरी - आम्ही कूिग रूर् घेतो (धारण करतो) र्षृ्ठभार्ी अवनी घेतो. तुम्ही स्वस्थ असा आम्ही 

स्वस्थानी र्िन करतो. 
 नारायण नारायण नारायण नारायण । धावे र्ावे करूणा हरी रे । (दोन वेळा) 
ब्रह्िदेव - संर्ूणग दैत्य हो सिुद्रिंथन करते सियी ववष प्राप्त झाले एवढ्यासाठी आर्ण श्रीहरीच े

स्तवन करू या      नारायण नारायण नारायण नारायण (श्रीहरी प्रर्ट) 
श्रीहरी-  संर्ूणग देव दैत्य हे श्रीहरीच ेस्तवन कोणत्या कारणास्तव केले ? 
ब्रह्िदेव- (जाऊन भेटतो श्रीहरीस) देवागध देवा, सिुद्र िंथन करते सियी ववष प्राप्त झाले. 
श्रीहरी- आर्ण िंकराच ेस्तवन करा आर्ला कायगभार् होईल. तुम्ही स्वस्थ असा.... 
 नारायण नारायण नारायण नारायण । (दोन वेळा) 
 

र्द- भार्ीरथी िस्तकी वाहे जयाच्या । 
 वािांर्ी गर्ररजा िोभे तयांच्या । 
 स्ििानवासी वषृभध्वजा हो । 
 येउनी र्रळ भक्षी ववषचार बाहो । 
 (िंकर येतात) 



र्ाणं - तुझ ेचरण किल िज र्ाहू दे । 
 तुझ ेचरण किल िज र्ाहू दे । 
 हे र्ावगती वरा रे । तुझ ेचरण किल िज र्ाहू दे ।।ध।ृ। 
 आदद नारायण आत्िस्वरूर्ी । 
 अटळ अचल सुख र्ाहू दे । 
 हे र्ावगती वरा रे । तुझ ेचरण किल िज र्ाहू दे ।।१।। 
िंकर - आहा रे मिव सांब भोळा । 
 हाती भस्िाचा र्ोळा । 
 र्ळ्यािध्ये रुद्र िाळा । 
 ततृीय नेत्र कर्ाळा । 

त्यातुनी ननघती अन्ग्नच्या ज्वाळा । 
ऐसा हा मिव सांब भोळा । 
त्याचा स्तव कीिाथग केला । 

ब्रह्िदेव - हे र्िुर्ते र्ंर्ाधरा सिदु्र िंथन करते सियी ववष प्राप्त झाले. एवढ्यासाठीच आर्ले 
स्तवन केले आहे. 

िंकर - तो भार् आिचाच आहे. आिचा आम्ही घेतो. (ववषाचा र्ेला आणून देतो. वर्तात.) 
ओवी -  र्रळ भक्षक्षता ननलकंठ । रादहले जे तुषार अवमिष्ट । 
 तो भार् वासुकीचा स्र्ष्ट । द्यावा तया भक्षावया । 
 र्ावना वािना यािना 
 धावे र्ावे करूणा हरी रे ..... (िंथन चालू होते) 
 धावे र्ावे करणा हरी रे । 
ब्रह्िदेव - संर्ूणग देव दैत्य हो, सिुद्र िंथन करते सियी चौदा रत्ने प्राप्त झाली. तेवढ्यासाठी 

आर्ण श्रीहरीच ेस्तवन करू या. 
 नारायण नारायण नारायण नारायण । (दोन वेळा) 
श्रीहरी - संर्ूणग देव दैत्य हो. श्रीहरीच ेस्तवन कोणत्या कारणास्तव? 
ब्रह्िदेव - (श्रीहरीस भेटतात) देवागध देवा सिुद्र िंथन करते सियी चौदा रत्ने प्राप्त झाली. देव 

दैत्यांिध्ये कलह उत्र्नन झाला एवढ्यासाठी आर्ले स्तवन केले. 
श्रीहरी - सांर्तो ऐकून घ्या, 
ओवी - लक्ष्िी कौस्तुभ र्ाररजातक सूरा । 
 धनवंतरी चदं्रिा र्ाव ऽऽ का । 
 िधरु्ा सुरेश्वर र्जो । 
 रंभादी देवांर्ना । 
 अश्वसप्तिुखो वविंहररधनू । 
 िंखोितृं चांबु दे । 
 रत्नाननह चतुगदि प्रनतददनि । 



 कुयागत सदा िंर्लि । 
लक्ष्िी कौस्तुभ श्रीववष्णुस द्यावा 
र्ाररजातक सत्यभािेस द्यावा । धनवतरी श्रीववष्णूस द्यावी । 
रंभा इंद्रास द्यावी । सप्तिुखी अश्व श्रीसूयाग नारायणास द्यावा । 
िंख श्रीववष्णुस द्यावा । सुरा दैत्यास द्यावी । 
कािधेनु वमिष्ठासी द्यावी या प्रकारे चौदा रत्न वाटून घ्यावी. 
तुम्ही स्वस्थ असा आम्ही स्वस्थानी र्िन करतो. 

  नारायण नारायण नारायण नारायण 

  धावे र्ावे करूणा हरी रे । 
ब्रह्िदेव -  सिुद्र िंथन करते सियी अितृ प्राप्त झाले. एवढ्यासाठी आर्ण श्रीहरीच ेस्तवन 
करू या. 
  नारायण नारायण नारायण नारायण । (श्रीहरी प्रकट होतो) 
श्रीहरी -  संर्ूणग देव दैत्य हो, या िार्ागने जी कोणी स्त्री जाईल नतचा कर र्ववत्र िानून अितृ 
वाटून घ्यावे  
  नारायण नारायण नारायण नारायण 

र्द -  चाले छुि, छुि छुि । र्ाणी भरा रे्ले । 
  र्ाणी भरा रे्ले । चाले छुि छुि छुि । 
र्द-  उभे र्क्तीने बसा देव हो । अितृ वाढीते नीट बसा बोले जर्दंबा म्हाळसा ।  
  (असे म्हणून देव बसतात व नंतर राक्षस बसतात) 

राहू प्रथि बसून क्रिाक्रिाने प्रथि देव बलकाक व अितृ वाटले जाते नंतर र्ुनहा प्रथि 
राहू बसून क्रिाक्रिाने दैत्य बसतात व अितृ वाटून होते. 

र्द -  देव र्ंक्तीस राहू बैसोनी । वेरे् अितृ र्ात करोनी दैत्य र्ंक्तीस बैसोनी । दंड ठोकू 
लार्ला । 
राहू -  दैत्य हो र्ाहता काय. या देवांनी आर्णाकड ेअितृ घेऊन तुम्हास ववष ददले र्ाहता काय. 
  (देव दैत्याच ेयुद्ध होते) 
 

  (र्डदा र्डतो) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकं चौथा 
।। वराह अवतार ।। 

(र्डदा वर जातो) कश्यर् ऋषी आसनस्थ आहेत. आचिन करून बसला आहे. 
कश्यर् -  अग्रश्च चतुरो वेदा । र्षृ्ठश्च िंर धनुुः ।। 
  इदं ब्रह्ि इदं क्षात्र ं। िार्ादवर् िरादवर् ।। 
श्लोक   कलंकाच्या भांड्या कनक प्रनतिा कोण चढवी । 
  रववच्या रश्िीच ेकोण नर तो तेज लर्वी ।। 
  कृतांताच्या दतूा र्िन सियी कोण कफरवी । 
  ववधात्याची रेषा कोण नर तो भोर् चकुवी ।। 
उत्तर -  कलंकावाचनुी कनक प्रनतिा कांती न चले । 
  हेिंता संयोरे् क्षणभरी तरी भास्कर बुड े।  
  कृतांताच्या दतूा र्िन सियी साध ुकफरवी ।। 
  ववधात्याची रेषा र्ुरुवर कृर्ेववण नुरवी ।। 
अददती  - िहाराज िी कािातरु आहे. (3 वेळा म्हणणे) 
कश्यर् -  कािातुर आहे. कािातुर आहे. काय भानर्ड आहे? (कश्यर् ऋषींना घेऊन जाते ) 
कश्यर्-  ( र्ुनहा आसनस्थ बसतात व स्नानसंध्या आचिन वर्ैरे करतात)(नारद प्रवेि करतो) 
 

र्द   नारायण नारायण  
र्ाणे  नारायण नाि स्िरा रे । भव सार्र र्ार करा रे । 
  थोर थोरासी लावुनी कळी । वाजवी अतंराळी टाळी । 
  नाि घेता प्रातुः काळी । सकळ दोष हरतील । 
  नारायण नाि स्िरा रे । भव सार्र र्ार करा रे । 
  र्ाषभोर् िानवा कारणे । काय अस्ता सियी । 
  ऋतु िार्णे हे । सवग देवही िार्ती राया । या स्थळी िी र्ितो बघाया ।। 



नारद - सांब सांबाची र्ावगती, ववष्णु ववष्णुची लक्ष्िी ब्रह्िदेव ब्रह्िदेवाची साववत्री एवढे हे करीत 
असता या थोर कश्यर् िुनींना हे अनुगचत करणे बरे नाही. र्ुढे फार कठीण आहे. 
नारायण नारायण 

र्द - िि नयनी राि रसछाया । िुखी रािनाि िधिुाया ।। 
 िि नयनी राि रस छाया । र्ूजेचा उर्चार सोडीला ।। 
 जर् तर् नेणे िी बननीळा । िाझा भोळा भाव न्जव्हाळा । 
 ककती वाट बघू यदरुाया ।।ध।ृ। 
 ध्रवु प्रल्हादे तुज आळववता । धावत येसी त ूभर्वतंा । 

ददन वत्सला सदया ।। िि नयनी राि रस छाया । 
अददती  - िहाराज िी अर्राधी आहे अर्राधी आहे. 
कश्यर् - जा मिदंडडचं,े तुला दोन िहाचांडाळ र्ुत्र होतील. एक र्ो ब्राह्िणास र्ीडा देतील व र्थृ्वी 

रसातळास नेईल ( असा िार् देतात व अददती ननघून जाते ) 
(दोन दैत्य दहरण्याक्ष व दहरण्यकमिर्ू प्रकट होतात) 
दहरण्याक्ष - बाधंवा, तू र्ो ब्राह्िणास र्ीडा दे िी र्थृ्वी रसातळास नेतो. (दहरण्यकमिर्ू कश्यर् 

िुनींवर तलवार उर्ारुन घेऊन जातो) 
र्द- दिावतारा नारायणा । दिावतारा नारयणा । (वराह प्रकट होतो) 
दहरण्याक्ष - चोरा, तू कोण आहेस रे?  
वराह - चोरा, तू कोण आहेस रे? 
दहरण्याक्ष - िी दहरण्याक्ष आहे. 
वराह - िी वराह आहे. 
दहरण्याक्ष - तुझ्या दाढेवर काय आहे रे? 
वराह- िाझ्या दाढेवर र्थृ्वी आहे. 
दहरण्याक्ष - ती खाली ठेव. ती िाझी आहे. 
वराह - ठेवत नाही ती िाझी आहे. 
दहरण्याक्ष -  युद्धास तयार हो. 
वराह - ठीक आहे. 
(असे म्हणून दोघांच ेयुद्ध होते दहरण्याक्ष र्डतो व र्डदा र्डतो ) 

अकं समाप्त 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकं पाचवा 
नरससहं अवतार 

र्डदा वर जातो. कचरेीला सुरुवात होत े
(प्रथि सेनार्ती नाचत येतो व नंतर प्रधान नाचत येतो आणण नंतर दहरण्यकमिर् ुनाचत येतो) 
प्रधान - िहाराज आर्ला कंुभप्रधान वंदन करीत आहे. 
दहरण्यकमिर्-ु कंुभ प्रधान कल्याण बसावं. 
सेनार्ती - िहाराज, आर्ला सेनार्ती वंदन करीत आहे. 
दहरण्यकमिर्-ु सेनागधर्ते, कल्याण बसावं. 
 कंुभप्रधान आर्ल्या संर्ूणग राज्याचा बंदोबस्त कोणत्या प्रकारे ठेवला आहे, बोला! 
प्रधान - िहाराज, आर्ल्या संर्ूणग राज्याचा बंदोबस्त आर्ल्या हुकुिाप्रिाणे फार उत्ति प्रकारचा 

ठेवला आहे. सरकार. 
दहरण्यकमिर् ु- िाब्बास प्रधान, िाब्बास! 



 कंुभप्रधान अरं्, वंर्, कमलरं्, कान्श्िर, कनागटक, द्रववड, र्ुजगर आदद कडून संर्ूणग देिाचे 
राजे दर संवत्सराच ेसंवत्सरास कर भार देत असतात की नाही बोल. 

प्रधान - िहाराज अर्ं, वंर्, कमलरं्, काश्िीर, कनागटक, द्रववड, र्ुजगर आददकडून संर्ूणग देिाचे राजे 
दर संवत्सराच ेसंवत्सरास कर भार देत असतात सरकार. 

दहरण्यकमिर्-ू जर करता न देतील तर. 
प्रधान - जर करता न देतील तर. त्यांना राज्यावरून र्द्च्यतु करून त्यांच्या िुला बाळास 

राज्यामभषेक करून त्यांच्याकडून कर भार घेत असतो, सरकार! 
दहरण्यकमिर् ु- िाब्बास, प्रधान िाब्बास. 
 सेनागधर्ते, आर्ल्या राज्यावर जर र्रित्र ुप्राप्त झाला तर त्याची व्यवस्था काय केली 

आहे बोला. 
सेनार्ती -  िहाराज, आर्ला र्राक्रि असा आहे की ह्या र्थृ्वीतलाच ेठायी एक लत्ता प्रहार केला 

असता ही र्थृ्वी िषेाच्या िस्तकार्यांत कंर्ायिान होत असते सरकार तर र्रित्र ुम्हणजे 
त्रबिाद काय? 

दहरण्यकमिर्-ु िाब्बास सेनागधर्ते िाब्बास! प्रधान ननत्यान े र्ोहत्या, बाल हत्या, ब्रह्ि हत्या ककती 
करत असतोस, बोल. 

प्रधान - िहाराज ननत्यिा र्ोहत्या, बालहत्या, ब्रह्िहत्या आर्ल्या हुकुिाप्रिाणे ३७९० करीत 
असतो सरकार. 

दहरण्यकमिर्-ु िाब्बास प्रधान िाब्बास. सेनागधर्ते, िास्त्रिाळा, अस्त्रिाळा यांचा बंदोबस्त किा प्रकारे 
केला आहे, बोल. 

सेनार्ती- िहाराज िस्त्रिाळा, अस्त्रिाळा यांचा बंदोबस्त आर्ल्या हुकुिाप्रिाणे उत्ति ठेवला आहे. 
सरकार. 

दहरण्यकमिर्-ु प्रधान अश्विाळा, र्जिाळा, िरृ्िाळा, नतृ्यिाळा यांचा बंदोबस्त कोणत्या प्रकारे ठेवला 
आहेस बोल. 

प्रधान - िहाराज अश्विाळा, र्जिाळा, िरृ्िाळा, नतृ्यिाळा यांचा बंदोबस्त आर्ल्या 
हुकुिाप्रिाणे फार उत्ति प्रकारे ठेवला आहे सरकार! 

दहरण्यकमिर्-ु िाब्बास, प्रधाना िाब्बास! प्रधान आतल, ववतल, सुतल, तलातल इत्यादी सत्र्र्ाताळी िी 
िाझ्या बाहुबलाने योरे्करून र्ादाक्रांत करून टाकले आहे, र्रंतु प्रधान िाझा भाऊ 
दहरण्याक्ष िोठ्या हषागने व िूरत्वाने र्थृ्वीरसातळात आणण्यासाठी रे्ला आहे त्याचा काही 
सिाचार कळत नाही. 

प्रधान –  िहाराज, दतू येण्याची वेळ झालेली आहे. 
दतू- िहाराज, आर्ले बंध ूर्रान्जत र्ावले. 
दहरण्यकमिर्-ु (र्ुडघे टेकून हात जोडून म्हणतो ) हरे हरे िंकरा । र्ीनाक र्ाणी डिरू धरा । 
 हे भोलानाथ िंकरा आज ह्या दासावर अिी अवकृर्ा का बरं केली? हरे हरे िंकरा. 
 

प्रधान - िहाराज, उठावं िहाराज. िोक करण्याच ेकाही कारण नाही. 
 



 

दहरण्यकमिर्-ु प्रधान, म्हणतोस ही र्ोष्ट खरी आहे वीराचा धिग असा आहे की िारावं अथवा िरावं युद्ध 
करून कीती संर्ादन करावी अरे त्या दृष्टाने र्ाताळात र्िन केले काय. काही गचतंा 
नाही.  

 प्रधान, आणखी सांर्तो ऐक. िाझा र्राक्रि असा आहे की. िारीन र्ननतकू फोडीन िषे 
टाळू भूर्ोल हा उलागथता िज नसे वेळू. अरे नर करता र्ननक िारीन तर िषेाची टाळू 
फोडून टाकीन तसेच हा भूर्ोल र्ालथा घालण्यास िला एक क्षणही लार्णार नाही. 
प्रधान, आणखी सांर्तो ऐक घालीन र्थृ्वी र्ालथी, स्वर्ग र्ाडीन खालती. रे्ला असेल कुठे 
दषु्ट चांडाल तो. त्या दषु्टाने र्ाताळािधे र्िन केले काय काही गचतंा नाही. प्रधान, 
धनेन कांता कर्टेन ित्र,ु धनावाचनू स्त्री वि होत नाही आणण कर्टावाचनू ित्र ुसार्डत 
नाही. म्हणून म्हणतो अरण्यात जाऊन िहवर्ता ब्रह्िदेव यांची तर्श्चयाग करून अिरत्व 
प्राप्त करून घेतो आणण िर्च त्या दषु्टाचा सूड घेतो प्रधाना – राज्य कारभार नीट ठेव 
िी येतो. 

प्रधान - सेनागधर्ते, तू सैनयाचा बंदोबस्त ठेव व िी राज्य कारभार सांभाळतो. 
सेनार्ती –  (ठीक आहे) (दोघे जातात) िहाकालाच ेदृष्य 
कयाद-ू कोण आहे र्ं नतकड।े दासी अर् िवेंती अर् िालती. 
दासी - बाईसाहेब, िहाराज आले. 
कायद-ू िहाराज, निस्कार करते. 
दहरण्यकमिर्-ु स्त्रीये, कल्याण बैस. 
कयाद ू- िहाराज, आर्ण ज्या वेळी िहालात येता त्या वेळी आर्ले िुखकिल ककती आनंदी 

असतं िर् आजच असे म्लान का बरे? 
दहरण्यकमिर् ु- वप्रये, राज्यात सुख दुुःख अनेक असतात. 
कयाद-ू  िर् ती िला नाही का सांर्ायची? िर् ही र्हा िी ननघालेच. 
दहरण्यकमिर्-ु स्त्रीये, अिी रार्वून जाऊ नकोस. ये बैस. वप्रये िाझा वाि हस्त र्ळून र्डला ह्या 

हाताने िस्त्र धारण करवत नाही आणण िुखाने बोलवत नाही काय सांर्ू वप्रये, िाझा 
भाऊ दहरण्याक्ष िोठ्या हषागने व िूरत्वाने र्थृ्वी रसातलाला नेण्याकरता रे्ला होता. तेथे 
त्या दृष्टीने त्याचा सूड घेतला. 

कयाद-ू हरे हरे िंकरा . 
दहरण्यकमिर्-ु वप्रये, िोक आवर, झाली र्ोष्ट होऊन रे्ली. आता त्याचा िोक करून काही उर्योर् 

नाही. एवढ्याकरता िाझा असा ववचार आहे की अरण्यात जाऊन िहवर्ता ब्रह्िदेव यांची 
तर्श्चयाग करून त्याच्याकडून अिरत्व प्राप्त करून घेतो आणण िर्च त्या दषु्टाचा सूड 
घेतो. एवढ्याकरता िला अरण्यात जाण्याची आज्ञा द्यावी. 

कयाद ू- िहाराज, भाऊजींचा र्राक्रि म्हणजे हलका सलका का होता? त्यांची ह्या दृष्टाने ही र्ती 
केली िर् आर्ले काय होईल? म्हणून म्हणते अरण्यात जाण्याच्या भरीस र्डू नये.  

दहरण्यकमिर्-ु वप्रये, सांर्तो ऐक 

 तात मिलै र्ुनन िात मिलै सुन भ्रात मिलै युवती सुखदायी । 



 राज मिलै र्जवान्ज मिलै सब सान्ज मिलै िन वांनछत र्ाई ।। 
 लोक मिलै सुरलोक मिलै ववगधलोक मिलै वैकंुठही जाई । 
 सुंदर औरतही मिलै सबही सुख, संत सिार्ि दलुगभ भाई ।। 
 वप्रये, राज्य मिळेल, िनासारखे सुर्ुत्र मिळतील, आप्त मिळतील, नतनही लोक म्हणजे 

सत्य लोक, ितृ्युलोक आणण कैलास लोकही मिळतील आणण वप्रये, प्रयत्न केला असता 
तुझ्यासारखी सुंदर भायाग मिळेल र्ण साध ुसिार्ि मिळणे फार दलुगभ आहे आणण तो 
साधण्याकरता िला अरण्यात जाण्याची अनुिती दे. 

कयाद-ू आर्ण अरण्यात जाणार म्हणजे आर्ल्याला खरू् वषग लार्तील म्हणून िला भीती वाटते. 
दहरण्यकमिर्-ु वप्रये, तुला िीच सांगर्तले र्ादहजे असे नाही कारण तूही ज्ञानी आहेस, र्रंत ुसांर्तो ऐक. 
 जल जा न लक्षंतु । दिलक्षंतु र्क्षक्षणाुः । 
 त्रत्रिंत लक्ष र्ज अश्वाधी स्थावरणांच वविंती । 
 कक्रिीयो रुद्र संख्यात चतुर लक्षंतु िानवा । 
 एता चतुर वववंिस्तु दखुयो यवयो निुः । 
 वप्रये जलात वास करणा-या प्राण्यांिध्ये नऊ लक्ष प्रकारच ेभेद आहेत. र्क्ष्यांिध्ये दहा 

लक्षांचा भेद आहे. हत्ती, घोड े वर्ैरे प्राण्यांिधे तीस लक्ष प्रकारच ेभेद आहेत. स्थावर 
झाड ेवर्ैरे वनस्र्तींिध्ये वीस लक्ष प्रकारच ेभेद आहेत. कृिी ककटकांिध्ये अकरा लक्ष 
प्रकारच ेभेद आहेत आणण िानवािध्ये चार लक्ष प्रकारच ेभेद आहेत. अिा दुुःखदायक 
चौ-यांिी योनी भोर्ाव्यात तेव्हा हा िानव देह प्राप्त होतो. त्याचा उर्योर् नाना प्रकारच े
उर्भोर् घेण्यासाठी करून चालणार नाही. प्रत्येक िानवाने आर्णाला िुक्ती 
मिळण्याकरता ज्ञान मिळववले र्ादहजे. म्हणून म्हणतो िला अरण्यात जाण्यास संिती दे. 

कयाद ू- ज्ञान आर्ल्याला इथेही मिळवता येईल. त्याच्यासाठी अरण्यात जाण्यास भरीस र्डू नये. 
दहरण्यकमिर्-ू वप्रये, त ू म्हणतेस त्याप्रिाणे िीही भक्ती िार्ग स्वीकारला आहे; र्ण तू म्हणतेस 

त्याप्रिाणे ही भक्ती नसून ही ववरोध भक्ती आहे. भक्तीच े एकूण नऊ प्रकार आहेत. 
त्यारं्ैकी ववरोध भक्ती फार कठीण आहे; र्रंतु हीच भक्ती िी करीत आहे याच ेकारण 
काय ते िी तुला सांर्तो. वप्रये, आम्ही दोघे बंध,ु र्ूवी िषेिाही भर्वानांच े द्वारी 
द्वारर्ाल होते त्यावेळी एकदा नारद िुनी व कश्यर् िुनी प्रभुच्या दिगनास आले. त्यावेळी 
आम्ही त्यांना प्रभुच्या दिगनास िज्जाव केला. त्यावेळी ते दोघे क्रोधायिान झाले आणण 
त्यानंी आम्हांस िार् ददला. दषु्ट चांडाल हो ज्याअथी तुम्ही आम्हांस प्रभुच्या दिगनास 
िज्जाव करता त्याअथी तुम्ही दैत्य कुळात जनि घ्याल तेव्हा आम्ही त्यांना िरण रे्लो 
आणण आम्ही त्यास उुःिार् िागर्तला तेव्हा ते म्हणाले जर तुम्ही ववरोध भक्ती कराल 
तर तीन जनिांनी िुक्त व्हाल नाहीतर सप्तजनि भोर्ावे लार्तील. आणण त्यािुळेच 
आम्ही ववरोध भक्ती करत आहोत म्हणून म्हणतो न्स्त्रये िला अरण्यात जाण्याची संिती 
दे. 

कयाद ू- िहाराज आर्ण िूर आहात, वीर आहात, ज्ञानी आहात. आर्णांस जे योग्य वाटेल त े
करावे. प्राणनाथ निस्कार करते. (दहरण्यकमिर्ू अरण्यात जातो) 



दहरण्यकमिर्-ू सेवक, या दठकाणी तर्श्चयेला उत्ति छाया व उत्ति उदक दाखव ( थोडावेळ इकडे 
नतकड ेर्ाहून) 

सेवक - उत्ति उदक व छाया या दठकाणी आहे िहाराज. 
दहरण्यकमिर्-ू सेवक िी या दठकाणी तर्श्चयेला बसत आहे तेव्हा नीट लक्ष ठेव आणण िाझ्या तर्ाचा 

जो भंर् करील त्याच ेएक घाव दोन तकुड ेकेले जातील. हे घे िस्त्र (िहवर्ता ब्रह्िदेव 
हो हा दास आर्ली एकननष्ठेने सेवा करत आहे. दासास त्वररत दिगन द्यावे. ) (नारायण, 
नारायण, नारायण म्हणतात आणण तर्ाचा भंर् होतो) (तलवार घेऊन सेवकावर धावून 
जातो.) 

दहरण्यकमिर्ू- सेवक, र्ुनहा हे िस्त्र घे िाझ्या तर्ाचा जो भंर् करील त्याच े एक घाव दोन तुकड े
करीन. िहवर्ता ब्रह्िदेव हो िी तुिची एकननष्ठेने सेवा करीत आहे या दासास त्वररत 
दिगन द्यावे. 

ब्रह्िदेव - दैत्य बालका, तू ज्याची एकननष्ठेने सेवा कररत आहे. तो तझु्यावर प्रसनन आहे. तुला 
र्ादहजे ते वर िार्ून घे. 

दहरण्यकमिर्ू-  िहवर्ता ब्रह्िदेव हो हा दास आर्णास वंदन करीत आहे. ह्या दहरण्यकमिर्ूला अिरत्व 
असावे.  

ब्रह्िदेव - हा वेड्या, आम्हा देवांनाही अिरत्व नाही तर तुला काय देणार, अनय वर िार्नू घे. 
दहरण्यकमिर्-ू अनय वर देण्यास तयार आहात? या दहरण्यकमिर्लूा आकािी िरण नसावे, र्ाताळी 

िरण नसावे, स्त्रीच्या हातून नसावे, र्ुरुषाच्या हातून नसावे, िस्त्राने नसावे, अस्त्राने 
नसावे, सजीवाकडून नसावे, ननजीवाकडून नसावे. ददवसा नसावे, रात्री नसावं घरात 
नसावे, बाहेर नसावे या या प्रकारे वर देण्यास तयार आहात? 

ब्रह्िदेव - तथास्तु! 
दहरण्यकमिर्-ू वराची प्रगचती र्ादहलीच र्ादहजे (असे म्हणून तलवार उर्ारून ब्रह्िदेवांवर आक्रिण 

करतो) 
 (दहरण्यकमिर्ू तर्श्चयाग करून राजिहालात येतो) (सेनार्ती प्रधान वंदन करतात दरबार 

सुरू होतो) 
दहरण्यकमिर्-ू  प्रधान, िी ज्यावेळी अरण्यात होतो त्यावेळी त्या दषु्ट भगर्द्राने आर्णावर स्वारी केली 

होती त्यावेळी आर्ण झोर्ला होतात की काय? 
प्रधान - िहाराज, आर्ण त्यावेळी अरण्यात होतात तेव्हा त्या दषु्ट भगर्द्राने आर्णावर स्वारी 

केली होती तेव्हा िीही त्यांच्यावर स्वारी केली र्रंतु नारद िुनींनी िध्यस्थी करून 
आर्ली संतती व संर्त्ती वाचवली.  

दहरण्यकमिर्-ू  धनय धनय नारद िुनी केवढे हे थोर उर्कार केले आहे. 
प्रधान - िहाराज, आर्ण ज्यावेळी अरण्यात रे्ला होतात त्यावेळी जे वर िार्ून घेतले ते ह्या 

दासास कथन करावेत. 
दहरण्यकमिर् ू-  ह्या दहरण्यकमिर्ूला आकािी िरण नसावे, र्ाताळी िरण नसावे, स्त्रीच्या हातून नसावे, 

र्ुरुषाच्या हातून नसावे, िस्त्राने नसावे, अस्त्राने नसावे, सजीवाकडून नसावे, ननजीवाकडून 



नसावे. ददवसा नसावे, रात्री नसावं घरात नसावे, बाहेर नसावे (प्रत्येक वेळी प्रधान , 
सेनार्ती क्रिाक्रिाने ओ हा म्हणतात) 

दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, िी ज्यावेळी अरण्यात रे्लो होतो त्यावळेी िी स्त्री कयाद ु र्रोदर होती तेव्हा 
िंददरातील वतगिान वेळोवेळी कळवत जा. 

प्रधान - ठीक आहे िहाराज (प्रधान सेनार्ती वंदन करून ननघून जातात) 
सेवक - िहाराज, नविास र्ूणग झाले. 
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, र्ुरुजीस र्ाचारण करा (र्ुरुजी व त्यांच ेसहकारी येतात) 
र्ुरुजी- राज, िी स्नान संध्या करतेवेळी आर्ले आिंत्रण किासाठी? 
दहरण्यकमिर्-ू र्ुरु िहाराज, कयादलूा नविास र्ूणग झाले. कायदलूा र्ुत्र होईल की कनया? 
र्ुरुजी - ठीक आहे. ना-या घरी जाऊन र्ंचांर् व चाळीिी घेऊन ये (ना-या ननघनू जातो व र्ंचांर् 

घेऊन येतो) 
र्ुरुजी - ना-या आज नतथी कोणती, वार कोणता, नक्षत्र कोणते, प्रहर कोणता (असे प्रश्न र्ुरुजी 

ना-यास क्रिाक्रिाने ववचारतात.) राजा आत्ताच्या वेळेवरून आर्णास र्ुत्रलाभ होईल. 
दहरण्यकमिर्-ू  र्ुरुजी, दैत्यकुळास योग्य आहे की अयोग्य? 
र्ुरुजी- अर्दी अयोग्य! ( असे म्हणून र्ुरुजी व सहकारी जातात) 
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, राज्यात र्ुढ्या, तोरणे उभी करा, हत्तीवरून िकग रा वाटा आणण र्ुरुजीस र्ाचारण 

करा (र्ुरुजी येतात. दहरण्यकमिर् ूवंदन करतो) 
र्ुरुजी - राजा, िी स्नान, संध्या करतेवेळी आर्ले आिंत्रण किासाठी? 
दहरण्यकमिर्ू- र्ुरुिहाराज, आर्ल्या म्हणण्याप्रिाणे िला र्ुत्ररत्न प्राप्त झाले. त्याच ेनािकरण करावे. 
र्ुरुजी - राजा, ते आिचचे काि आहे. ना-या, आज नतथी कोणती, वार कोणता, नक्षत्र कोणते, 

प्रहर कोणता आता रार् कोणता, नक्षत्र कोणते म्हणजे (िनािध्ये ववचार करून) ना-या 
आजच्या वेळेनुसार िुलाच ेनाव. 

दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, र्ुत्रास भेटीस आण. 
प्रल्हाद - र्ुरु िहाराज, वंदन करतो. तात िहाराज वंदन करतो.  
दहरण्यकमिर्-ू र्ुरु िहाराज प्रल्हादास ववद्याभ्यास मिकवा. 
 (दहरण्यकमिर्ू र्ुरुजीस वंदन करून ननघून जातो) 
र्ुरुजी - प्रल्हाद बैस ना-या डोळे कस ेआहेत रे ? 
ना-या - लोण्याच ेर्ोळे 

र्ुरुजी - िाझ्या किा िांड्या ? 
ना-या - र्ालखीच्या दांड्या 
र्ुरुजी - प्रल्हाद, िी सांर्तो तसे म्हण श्री र् णे िा य न िुः 
प्रल्हाद- नारायण 

र्ुरुजी-  ना-या प्रल्हाद नारायण म्हणतो योग्य की अयोग्य? 
ना-या - अर्दी अयोग्य! 

र्ुरुजी -  प्रल्हादा , िी सांर्तो तसे म्हण श्री र्णराजा 



प्रल्हाद -  भटाचा िेला आजा 
र्ुरुजी - वा! सुरेख! ना-या काय म्हणतो ऐक ना-या िाझ्या स्नान संध्येची वेळ झाली आहे 

तेव्हा तू याला र्ुढील अभ्यास मिकव नाहीतर सिोर र्ुढी र्ादहलीस नां त्यावर तुला व 
त्याला टांर्ून ठेवीन. नीट अभ्यास मिकव. िी येतो (र्ुरुजी जातात) 

र्द- र्ड्यांनो, घ्या हरीच्या नािा । मलदहता किास ओ नािा ।।ध।ृ। 
सांर्तो ऐका एक विाग । र्हावे भार्वती धिाग ।।१।। 
दुुःख असे प्राप्त होय ििाग । यत्न त्या किास रे विाग । 
न र्हावे हरर वाचनू क्षेिा । मलदहता किास ओ नािा ।।२।। 
िरण सदर्ुरुला जावे । हरी भजनी लार्ावे। 
हरीते सर्ुण रूर् र्हावे । ननिगल भावे र्ुजावे । 
नेईल हरी तो ननजधािा । मलदहता किास ओ नािा ।।३।। 
र्हृधन सुतयाची ििता । धरुनी व्यथगची का निता । 
हृदयी वार्वू नी सिता । हरी चरणासी त ूनमिता । 
सोडूनी हृदयातील कािा । मलदहता किास रे नािा ।।४।। 
(र्द सांर्ताना प्रल्हाद व त्याच ेसवंर्डी नाचत खेळत असतात तेवढ्यात र्रुुजी येतात) 

र्ुरुजी - ना-या, केिा, प्रल्हादा (प्रत्येकास काठीने िारून जारे्वर बसवतात) प्रल्हाद , िाझ्या 
िाळेतील सवग िुले वडेी करून टाकलीस आता तलुा बार्ाच्या स्वाधीन करतो. (प्रल्हाद व 
सवग सहकारी व र्ुरुजी ननघून जातात.) 

दहरण्यकमिर्-ू र्ुरुजींस वंदन करतो (र्ुरुजी व प्रल्हाद येतात प्रल्हाद वंदन करतो) 
र्ुरुजी - राजा, या तुझ्या िुलाने िाझ्या िाळेतील सवग िुले वेडी करून टाकली आहेत, तेव्हा हा 

तुझा िुलर्ा व तू हवं त ेकर िी जातो.  
दहरण्यकमिर्-ू  प्रल्हाद , ये बैस सकाळी उठावे िुखिाजगन करावे, िाता-वर्ता यांच े दिगन घ्यावे, सहस्र 

ब्राह्िण र्ोळा करावेत व त्यांच ेताडन करावे. 
प्रल्हाद - त्यांच ेर्ालन करावे (ओ हो म्हणून दहरण्यकमिर्ू रार्ाने र्हातो) 
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, ह्या काट्गयाला अन्ग्नकंुडात लोटून देणे. 
सेवक - ठीक आहे (प्रल्हाद व सेवक ननघून जातात) 
  (सेवक व प्रल्हाद नाचत येतात र्द चालू होते. 
र्द- र्ावना वािना यािना हे तव भजनी ननरंतर यातना । 
 भा प्रल्हाद प्रल्हाद हरररूर्ा । िातला ननिाचर कंदना ।।१।। 
 हे तव भजनी ननरंतर यातना ।। 
 श्रीधरा श्रीकरा श्रीवरा । हे िन रंर्ले तव अचगनी श्रीधरा । 
 र्ावना यािना यािना । 
प्रल्हाद - तात िहाराज, वंदन करतो. 
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, काटाग कोठून उत्र्नन झाला ? 
ओवी - अन्ग्नकंुड प्रदीप्त करूनी । प्रल्हादासी आत टाकुनी । 



 तेणे हरीहर नाि स्िरूनी । िांत केला अग्नी ते । 
सेवक - िहाराज, अन्ग्न िांत झाला.  
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान , काटगयाला सार्रात लोटून दया. 
सेवक -  ठीक आहे. (सेवक, प्रल्हाद जातात) 
र्द- दोनही कड ेचदं्रभार्ा । कैसा येऊ र्ाडुरंर्ा । 
 अघाडी चाले रािराजा । वर्छाडी संतन की फौजा । 
प्रल्हाद - तात िहाराज, वंदन करतो. 
दहरण्यकमिर्ू - प्रधान, काटाग कोठून उत्र्नन झाला? 
ओवी - सार्री बुडववता प्रल्हादासी । धावा बोले श्रीहरीसी । 
 नौका उत्र्नन होउनी त्यासी । स्वये ताररले नारायणे । 
सेवक - िहाराज, सार्रात नौका उत्र्नन झाली. 
दहरण्यकमिर्-ू सार्रात नौका उत्र्नन झाली काय काही गचतंा नाही. प्रधान काट्गयाला कड्यावरून लोटून 

द्या.  
सेवक -  ठीक आहे (सेवक व प्रधान जातात.)  
र्द- श्रीहरी नारायण जर्तात । व्हावे भजन-र्ूजन ददनरात ।।ध।ृ। 
 ननमिगयले जर् सारे । सब त्याचीच लेकुरे । 
 जर् सारे िोहर्ािात । व्हावे भजन-र्ूजन ददनरात ।।1।। 
 वाल्या कोळी र्ार्ी फार । जर्ी झाला असे भू भार । 
 नारद भेटे वनात । रािायण रगचत क्षणात ।।2।। 
 तो अजािेळ चांडाळे । एकुलता त्यासी बाळ । 
 नाि घेता अन्जत िुखात । झाला िोक्ष संसाराचा ।।3।। 
प्रल्हाद- तात िहाराज, वंदन करतो.  
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, काटाग कोठून उत्र्नन झाला? (सेवक व प्रधान येतात व वंदन करतात.) 
श्लोक - न िरे या स्तवनेला । र्वगत मिखरासी लोटीला खोली । 
 तरी तो ननभगय गचत्ती । वाहे नारायणासी लाखोली ।। 
दहरण्यकमिर्-ू प्रधान, कयादसू र्ाचारण करा. 
कयाद ू- प्राणनाथ, निस्कार करते. 
दहरण्यकमिर्ू -  वप्रये, काट्गयाने दैत्य कुलास कलंक लावला एवढ्यासाठी काट्गयाला ववष देऊन ठार 

िारून टाक.  
कयाद ू- िहाराज, ज्या हाताने िी त्यास ओंजारलं, र्ोंजारलं, खेळवलं त्याच हाताने िला त्यास 

ववष देवून ठार िारण्यास सांर्ता त्यार्ेक्षा त्याला एखाद्या अरण्यात सोडून द्या. 
दहरण्यकमिर्ू - वप्रये, िाझ्या िब्दाच ेउल्लंघन करिील तर एक घाव दोन तुकड ेकरीन (ननघून जातो) 
र्द कयाद ूिाय काय बोलली श्रिली िीती थरथरली । 
 बालबोल िनी न धरणे न िारणे योग्य सोडणे ।। 
 नचले यत्न म्हणूनी िुल करी आली घरी । 



 िोक बहु करी ।। 
  कयाद ूिाय काय बोलली श्रिली िीती थरथरली ।। (3 वेळा) 
प्रल्हाद -  आई, दे तो ववषाचा र्ेला िी घेऊन टाकतो ते ववष (कयाद ू व प्रल्हाद ननघून 
जातात) 
दहरण्यकमिर्ू - प्रधान, काट्गयाला कुठून उत्र्नन झाला? 
र्ाणं -  त्याची भक्तासाठी लाच । जर्ी दास होउनी आलो । 
  ननजिुखातील बोरे । दे िबरी नीज स्वकरी । 
  ती सेवूनी ननधागरे । संतुष्ट िानसी झालो ।। 
  त्यासी भक्तासाठी लाज । जर्ी दास होउनी आलो । 
  अती बळी जळी स्थळीला । तो दषु्ट काय िजला । 
  बळी र्ाताळी नेला । त्याचा दास होउनी आलो ।। 
  त्याची भक्तासाठी लाच । जर्ी दास होउनी आलो । 
प्रल्हाद -  तात, िहाराज वंदन करतो.  
दहरण्यकमिर्ू - काटाग कोठून उत्र्नन झाला? 
ओवी -  ववष झाले अितृासिान । तेणे स्िररताची नारायण । 
  चवी घेत केले र्ान । प्रल्हादाने ते जाण राया ।(2 वेळा म्हणावे) 
दहरण्यकमिर्-ू ववष अितृासिान झाले काय. काही गचतंा नाही काट्गया तुझ्यािी खडर् युद्ध करून तुझ े

तुकड ेतुकड ेतुकड ेकरुन टाकतो (युद्ध होते) 
 काट्गया तुझा त्राता कुठे आहे रे?  
प्रल्हाद - सवग दठकाणी आहे.  
दहरण्यकमिर्ू - तो कसा आहे रे? 
प्रल्हाद - सांर्तो ऐकून घ्या. 
र्द -  र्सरट िुख िोठे ।। आत दढा कराळा ।। 
 र्रिचर्ळ न्जव्हा ।। खड्र् जैसे लव्हाळा ।। 
 नयन युर्ल जोडी ।। तार्ले हेिर्ाणी ।। 
 दिभुज नखिस्त्र े।। देखीला चक्रर्ाणी ।। 
 उठी रे िुठा ।। र्ोट तुझ ेववदारी ।। 
दहरण्यकमिर्-ू असा आहे काय काही गचतंा नाही. िाझ्या हृदयात आहे? 
प्रल्हाद - आहे.  
दहरण्यकमिर्ू - तुझ्या हृदयात आहे? 
प्रल्हाद - आहे. 
दहरण्यकमिर्ू - या स्तंभात आहे ? 
प्रल्हाद- आहे. 
दहरण्यकमिर्ू - लाथ िारल्यास बाहेर र्डले. 
प्रल्हाद - हो बाहेर र्डले (प्रल्हाद बाजूला होतो) 



(दहरण्यकमिर्ू लाथ िारतो. नरमसहं बाहेर र्डतो ) 
र्द- राि कृष्णहरी िुकंुद नर-हरी  
 अच्युत नरहरी नारायणा । 
 भार्गवराि श्री भार्गवराि । भार्गवराि श्री भार्गवराि । 
 (र्डदा र्डतो) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अकं – 6 वा 
रावण- प्रधान, ही नर्री कोणाची आहे? 
प्रधान - िहाराज, ही नर्री जनक राजाची आहे? 
रावण - या नर्रीिध्ये आनंद उत्सव चालला आहे. नाना त-हेच ेिंडर् िृरं्ारले आहेत. नानात-हेची 

िंर्ल वाद्य वाजत आहेत असे येथे काय चालले आहे रे ? 
प्रधान - िहाराज, सीता स्वयंवर चालले आहे. 



रावण - सीता स्वयंवर चालले आहे काय. काही गचतंा नाही. जनका हे देिोदेिीचे राजे र्त्रामिवाय 
आले आहे की र्त्र ेरे्ली होती रे ? 

जनक - सवाांना र्त्र रे्ली होती. 
रावण - िी चौदा चौकड्यांचा राजा रावण असून िला र्त्र का नाही बोल !  
जनक - आर्णास र्त्र र्ाठवले होत;े र्रंतु आर्ल्या राज्या भोवती सुदिगनचक्र कफरत होते 

त्यािुळे आर्णास र्त्र मिळाले नाही.  
रावण - काही गचतंा नाही. कनयेला बोलावून िाळ घालण्यास सांर्. 
जनक - येथे धनयुष्याचा र्ण लावला आहे. 
रावण - छी ! ह्या राजा रावणार्ुढे या युःकन्श्चत नतरकाट्याचा र्ण लावलास काय. अरे िी 

लहानर्णी आईजवळ खेळत होतो त्यावेळी िाझी आई काय करीत असे? िनृ्त्तकेच ेमलरं् 
करून त्याची र्ूजा करीत असे. त्यावेळी िी आईला असे ववचारले की िाते तू ही सेवा 
कोणाची करीत आहेस? तेव्हा िाता म्हणाली. बाळ तुझ ेआयुष्य गचरायु होण्याकररता 
तुझ्या स्वािींची सेवा करीत आहे. त्याचवेळी िी िातेला असा प्रश्न केला असा िाझा 
स्वािी कोण आणण कुठे आहे? त्यावेळी आई म्हणाली जो कैलासवासी िंकर तो तुझा 
स्वािी. जनका, हे ऐकून िी कैलासी रे्लो आणण आर्ल्या बाहुबलाने कैलास र्वगत र्दर्द 
र्दर्द हलवून ददला त्यावेळी िंकर आणण र्ावगती कैलासात द्युत खेळत होती तेव्हा 
र्ावगती िंकरास म्हणाली , एकाएकी हा कैलास र्वगत हलू लार्ला याच ेकारण काय? तर 
िंकर र्ावगतीस म्हणाले, आर्ला भक्त राजा रावण हा कौतुकाने कैलास र्वगत हलवीत 
आहे. त्यावेळी िंकराने आर्ला डावा हात त्या र्वगतावर ठेवला त्यावेळी तो र्वगत हलेनासा 
झाला असे र्ाहून िी कैलासी रे्लो. आणण तात िहाराजांची अिी स्तुती केली – हे िंकरा, 
र्िुर्ते, र्ंर्ाधरा, वर्नाकर्ाणी, डिरुधरा, हे भोलानाथा िंकरा, िी तुम्हाला िरण आलो 
आहे. तेव्हा तुिची षोडिोर्चारे र्ूजा करीत आहे.ती ग्रहण करावी त्यावळेी िी आर्ले 
सवाांर्ांच े तंतू काढून वाद्य वाजववली. त्यावेळी िंकर प्रसनन होऊन चौदा चौकड्यांचे 
राज्य िला ददले, असा िी र्राक्रिी राजा रावण असून िाझ्यासारखा र्राक्रिी जर्ात 
तुला कुठे मिळणार आहे रे. जनका, हे देिोदेिींच ेराजे िला केवळ मभतंीवर काढलेल्या 
गचत्राप्रिाणे ददसत आहेत. जनका, कनयेला लवकर बोलावून िाळ घालण्यास सांर्. 

जनक- येथे धनुष्यासारखा र्ण लावला आहे या धनुष्याला उचलून जो बाण लावील त्याला सीता 
िाळ घालील. 

रावण - छी; असे िाझ्या जवळ संर्त्ती असताना या क्षुल्लक धनुष्याचा र्ण िजर्ुढे लावलास 
काय? जनका, आणखी सांर्तो ऐक – सवग देवतािंध्ये शे्रष्ठ इंद्र तो िाझ्याकड े मिवाला 
र्ुष्र्े आणतो, अन्ग्न वस्त्र े धतुो, चदं्र सूयग ििाल धरतात, वायू केर काढतो, खडं्या 
हजाित करतो, असे हे तेहतीस कोटी देव िी दठकदठकाणी हुद्दयांवर लावले आहेत असा 
िाझा र्राक्रि असूनही युःकन्श्चत धनुष्याचा र्ण या राजा रावणार्ुढे लावला आहेस 
काय? अरे ज्या वेळेस िाझा िेघनाथ जनिला त्यावेळेस त्याने िेघासारखी र्जगना केली 
तेव्हा त्याच ेिेघनाथ असे नाव ठेवले. त्याने तीन वेळा इंद्राला न्जंकल्यािुळे इंद्रजीत असे 



नाव ठेवले असे एकार्ेक्षा एक र्राक्रिी र्ुत्र अनतकाया, िहाकाया, नराकातं, सुबकांत व 
कंुभकणागसारखा भाऊ! अती वणगन काय करावयाच ेआहे? असे िाझ ेभाऊ व र्ुत्र र्राक्रिी 
असताना या धनुष्याचा र्ण िजर्ुढे लावलास काय? काही गचतंा नाही. या धनुष्याच े
आता चणूगचणूग करून टाकतो धनुष्याची त्रबिाद काय? (धनुष्य उचलण्यास जातो त े
छातीवर र्डते) 

रावण - प्रधाना, जनकास जाऊन सांर् तुझ्या कनयेच्या स्वयंवरािध्ये ब्रह्िहत्या होत आहे रे! 
जीव चालला रे चालला. वाचव रे वाचव दििुखांतून रक्त वाहू लार्ले आहे जीव चालला 
रे चालला!  

 (राि उठून डाव्या र्ायाच्या अरं्ठ्याने धनुष्य उडववतो ) 
रावण - जनका, या राजा रावणाच्या छातीवर धनुष्य र्डला म्हणून राजा रावण लन्ज्जत झाला 

असे सिजू नकोस ह्या सीतेला एक ना एक वेळ लंकेिध्ये घेऊन जाईन तरच नावाचा 
राजा रावण होईन! स्वस्थ बैस ! (र्िन करतो ) (रावण जातो.) 


