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 • कवनमामसूल्य कवतरणमासमाठसी उपलब्ध. 

 • आपलडे वमाचसून झमाल्यमावर आपण हडे फफरवडर्था ररू शरतमा. 

 • हडे पनुस्तर वडेबसमायटवर ठडेवण्यमापनुवर्वी करक वमा वमाचनमाव्यकतररक्त रशोणतमाहसी
वमापर ररण्यमापूवूर्वी समाकहत्य प्रकतषमानचसी लडेखसी परवमानगसी घडेणडे 
आवश्यर आहडे. 
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अननुवमादरमाचडे दशोन शब्द –
महमाभमारत हमा एर असमा प्रचकड गकर आहडे करक ,  त्यमात अनडेर आख्यमानक एरमा ममागशोममाग एर
अशसी गनुकफलडेलसी  असल्यमाचडे  कदसतडे.  तसी वडेगळसी रमाढसून स्वतकत्र रचनडेच्यमा  रुपमात वमाचरमाकनमा
समादर ररमावसी असट मलमा वमाटसू  लमागलडे.  रमारण,  त्यमा प्रत्यडेर आख्यमानमाचमा असमा एर कवशडेष
वमाचर  वगर्था  आहडे  त्यमाकनमा  सगळडे  महमाभमारत  वमाचण्यमासमाठसी  वडेळ  नसतशो,  अशमाकनमा  त्यमा
आख्यमाकनमाकचमा फमायदमा घडेतमा आलमा पमाकहजडे असट मसी समजतशो.  प्ररम मसी व्यमाध गसीतमा कदलसी
त्यमाचडे चमाकगलडे स्वमागत वमाचरमाकनसी व अभ्यमासरमाकनसी रडे लडे आहडे.  आतमा ममारर डडेय रमाममायण मसी
त्यमाच प्ररमारडे वडेगळडे  रमाढसून ममाझ्यमा कप्रय वमाचरमाकसमाठसी समादर ररत आहडे.      
आपल्यमा सगळ्यमाकनमा  वमालल्मरकी रमाममायण चमाकगलडेच  पररकचत आहडे.  त्यमातसून स्फसू तर्वी  घडेऊन
तनुळशसीदमासमाकनडे  रमामचररत ममानस आपल्यमालमा कदलडे  जडे  मरमाठसीत नसलडे  तरसी आपण समजसू
शरतशो. त्यमाप्रममाणडे रवसीरमाज ग. दसी. ममाडगनुळरर हमाकनसी गसीत रमाममायण आपल्यमालमा कदलडे. कह
सगळसी वमालल्मरकी रमाममायणमाच्यमा ररमानरमावर आधमाररत आहडेत.  म्हणजडे वमालल्मरकी रमाममायण
हडे त्यमा सगळ्यमा रचनमाकचमा स्तशोत आहडे. परकतनु, ममारर डडेय रमाममायण तसडे नमाहसी. 
ममारर डडेय ऋषषींचडे आपल्यमा सनमातन परकपरडेत एर खमास स्रमान आहडे. असट समजलडे जमातडे रक,
स्वयकभसूनडे  म्हणजडे  कवधमात्यमाकनडे  त्यमाकचसी  एर खमास यशोजनमा  रडे लसी  आहडे  अशसी  रक,  सगळ्यमा
कवशमाच्यमा  उत्पतसी  पमाससून  अकतमापयरत  जडे  रमाकहसी  घडडेल  त्यमाचडे  तडे  प्रत्यक्षि  दशर्वी  समाक्षिसीदमार
असतसील.  त्यमाचमा  उलडेख  महमाभमारतमाच्यमा  आकदपवमार्थात  झमालमा  आहडे  तडे  वमाचरमाकनसी  पमाकहलडे
असडेलच.  त्यमाप्रममाणडे रमाम ररमा सनुदमा जशसी तसी घडलसी तशसी त्यमाकनसी प्रत्यक्षि पमाकहलसी आहडे.
रक ष्ण  दद्वैपमायन  व्यमासमाकनसी  म्हणसून  तसी  त्यमाकच्यमा  महमाभमारत  रचनडेत  यनुधधषसीरमापनुढडे  ममारर डडेय
ऋषषींच्यमा ततोंडसी ममाकडलसी आहडे. महमाभमारतमातसील वनपवमार्थात द्रद्रौपदसी हरण आख्यमान आहडे, त्यमात
यनुधधषसीरमाचडे समाकत्वन ररण्यमासमाठसी तडे प्रत्यक्षि ममारर डडेय ऋषषींच्यमा ततोंडसी कदलसी आहडे. 
वमालल्मरकी रमाममायण व ममारर डडेय रमाममायण हमात ररमाभमागमात पमाकहलडे रकी समजतडे रक बरमाच
फरर आहडे. ज्यमा अरर्वी ममारर डडेय हडे प्रत्यक्षि दशर्वी समाक्षिसीदमार हशोतडे त्यमाकनसी जडे कदलडे आहडे तडे खरडे
असट  आपल्यमालमा ममान्य ररमावडे  लमागडेल.  वमालल्मरकी प्रत्यक्षि दशर्वी समाक्षिसीदमार नमाहसीत म्हणजडे
त्यमाकनसी जडे समाककगतलडे आहडे तडे त्यमाकच्यमा प्रकतभडेतसून आलडेलडे रमाममायण असलडे पमाकहजडे. वमालल्मरकी
एर महमान प्रकतभमासकपन्न रवसी हशोतडे  व त्यमा प्रममाणडे  त्यमाकनसी त्यमाकच्यमा सशोयसीननुसमार रमाम ररमा



बदलसून धलहसीलसी आहडे असडे ममानमावडे लमागडेल. त्यमाकच्यमा रमाममायणमातसून प्रडेरणमा घडेऊन नकतरचडे रवसी
तनुलससीदमास,  ममाडगनुळरर हडे त्यमात त्यमाकचसी भर घमालसून त्यमाकच्यमा रमाममायणमाचसी आवकतसी धलहसीत
हशोतडे  हडे  उघड हशोतडे.  त्यमातसील प्रमनुख फरर आपण यडेरडे  पहमाणमार आहशोत,  त्यमामनुळट  मलमा
ममारर डडेय  रमाममायण,  ज्यमाचमा  उलडेख रमाकहषीं  वडेळमा,  ससीतमा  हरण आख्यमान असमासनुदमा  रडे लमा
जमातशो, तडे वडेगळडे  रमाक रमाढसून दमावडेसडे वमाटतडे तडे ससूज्ञ वमाचरमाकनमा समजडेल. 

वमालल्मरकी रमाममायणमात रमाम व हननुममान एरमडेरमाचडे  समाकनध्यमात असल्यमाचडे  दमाखवलडे  आहडे.
ममारर डडेय  रमाममायणमात रमाम व सनुगसीव  तसडे  एरत्र असल्यमाचडे  दमाखवलडे  आहडे  व  हननुममानमाचमा
जमास्त सहवमास ससीतडेशसी असल्यमाचडे दमाखवलडे आहडे.  रमाम प्रत्यक्षिमात हननुममानमाशसी बशोलल्यमाचडे
सनुदमा आढळत नमाहसी. ससीतडेशसी ममात्र हननुममानमाचडे बरडेच सकभमाषण झमाल्यमाचडे दमाखवलडे आहडे.
रमावणमानसी रमाम व लक्ष्मण हमाकनमा बमाण ममारून ममारलडे हशोतडे व हननुममानमानडे द्रशोणमाकगरसी पवर्थातमाचमा
तनुरडमा ज्यमावर सकजसीवनसी वनस्पतसी आहडे तशो रणमाकगणमात आणलमा असडे वमालल्मरकी रमाममायणमात
कदलडे आहडे. ममारर डडेय रमाममायणमात असमा प्रसकगच नमाहसी. त्यमामनुळट  द्रशोणमाकगरसी पवर्थात व त्यमावरसील
सकजसीवनसी  वनस्पतसी  हसी  वमालस्मरकचसी  रल्पनमा  हशोतसी  हडे  उघड हशोतडे.  ममारर डडेय  रमाममायणमात
इकद्रधजतमानडे रमाम व लक्ष्मण हमाकनमा घमायमाळ रडे लडे हशोतडे व त्यमावर इलमाज तडेरसील वद्वैदमाकनसी रडे लमा
हशोतमा. त्यमाकशवमाय इतर दद्वैकवर शक्तकचसी मदत झमालसी हशोतसी तडे सगळडे  आपण वमाचणमार अहमात.

वमालल्मरकी रमाममायणमात ससीतमा एर अबलमा,  लमाचमार असहमाय अशसी दमाखवलसी आहडे,  ममारर डडेय
रमाममायणमातसील ससीतमा तडेजस्वसी व रमाममालमा जमाब कवचमारणमारसी दमाखवलसी आहडे. ससीतमा रमाममाबरशोबर
रमाज्य ररतडे असडे दमाखवलडे आहडे. ससीतडेचमा रमाममानडे त्यमाग रडे लमा हडे त्यमा रमाममायणमात नमाहसी. 
असट  बरडेच भडेद  आहडेत तडे  समजमावडेत त्यमासमाठसी  हडे  रमाममायण रमामभक्तमाकनमा  व  इतर ज्यमाकनमा
रमामररडेबद्दल रनु तसूहल आहडे त्यमाकच्यमासमाठसी दडेत आहडे.
धन्यवमाद  
अननुवमादर -
अशशोर रशोठमारडे          
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ashokkothare@gmail.com           
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 मझ ई-  –मल
 ashokkothare@gmail.com
 ashokkothare@yahoo.co.in 

हमा वरून आपण ममाझ्यमाशसी सकपरर्था  ररू शरतमा.

  – मझ बग
Ashok Kothare,     http://ashokkotharesblog.blogspot.com/   for stories 
I reckon,  http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy  
Ideas and tips on any subject, http://kotharay.blogspot.in/ for 

intelligent discussions. 

Freedom of Expression,   http://kothare-thinks.blogspot.in/    

My Marathi Blog,   http://kothare-marathi.blogspot.in/        मल अस वटत        

हमा पनुस्तरमाचडे मनुद्रण ररण्यमासमाठसी अननुवमादरमाचसी आधसी परवमानगसी घडेणडे आवश्यर आहडे.  न
घडेतल्यमास तशो गनुन्हमा ठरडेल व त्यमावर यशोग्य रमारवमाई हशोईल. 

हमा ई-पनुस्तरमाचडे कवनमामनुल्य कवतरण ई-समाकहत्य ररणमार आहडेत परकतनु, हडे ई-पनुपु्स्तर रशोणसीहसी 
रशोणमालमाहसी कवनमामनुल्य भडेट दडेऊ शरतशो.    
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ममारर डडेय रमाममायण अरवमा ससीतमा हरण आख्यमान
ससीतमा हरण आख्यमान  

भमाग पकहलमा 
ममारर डडेय ऋषसी समाकगसू लमागतमात,  तनुलमा ममाकहत आहडे रक,  प्रमाचसीन रमाळसी रमाममालमासनुदमा अशमा
प्रसकगमालमा ततोंड दमावमा लमागलडे हशोतडे. त्यमाचमा रमाकहषीं दशोष नसतमाकनमा रडे वळ वचन बकधनमाचमा ममान
ठडेवण्यमासमाठसी तशो व त्यमाच्यमा बरशोबर त्यमाच्यमा पत्नसीनडे  व भमावमानडे  रमाय अररषमाकनमा झडेललडे तडे
आपण  सगळडे  जमाणत  आहशोत.  रमाक्षिसमाकचमा  रमाजमा  दशमानन  रमावण  रपट  बनुदसीनडे  पक्षिसीरमाज
जटमायनुलमा  फसवसून  रमाममाच्यमा  ससीतडेलमा  असटच  नडेलडे  हशोतडे.  हडे  खरडे  रक,  रमाममानडे  सनुगसीवमाच्यमा
मदतसीनडे ससीतडेलमा पनुन्हमा सशोडवसून आणलडे परकतनु, त्यमात करतसी ममानहमानसी त्यमा अबलडेचसी झमालसी तडे
सवर्थाशकत आहडे.  त्यमासमाठसी सनुगसीवमाच्यमा सद्वैन्यमानडे  समनुद्रमावर एर पनुल बमाकधलमा व लकरडे त रमाममाकनडे
ब्रम्हमास्त्र फडे रसू न रमावणमाचमा वध रडे लमा. 
यनुधधषसीर त्यमाकनमा कवनकतसी ररतशो रक, "त्यमा रमाममाचसी सगळसी ररमा आम्हमालमा तनुमच्यमा मनुखमातसून
ऐरमावयमाचसी आहडे.  तशो रशोणत्यमा रनु ळमाकत जन्मलमा,  त्यमाचडे  गनुण रमाय हशोतडे  तडे  समाकगमा.  तसटच
रमावण रशोण हशोतमा? त्यमानडे रमाममाच्यमा पत्नसीलमा रमाक पळवलडे? रमावण रशोणत्यमा रनु ळमात जन्मलमा
हशोतमा.  रमाममाशसी त्यमाचडे  असट  रमाय वद्वैर हशोतडे  रक त्यमाकनडे  असडे ररमावडे?  आम्हमालमा त्यमा नरशडेष
रमाममाचसी ररमा आपल्यमा मनुखमातसून ऐरमावयमाचसी आहडे. आपण हमा कवशमाचडे प्रत्यक्षिदशर्वी समाक्षिसीदमार
म्हणसून स्वयकभसूनडे समाककगतलडे आहडे म्हणजडे आपण तडे सगळडे  प्रत्यक्षि पमाकहलडे आहडे. तडेव्हमाक तडे जसडे
पमाकहलडे तसडे आम्हमालमा समाकगमावडे व आम्हमालमा उपरक त ररमावडे".  
ममारर डडेय समाकगसू लमागतमात, तनुलमा तसी सगळसी ररमा मसी समाकगतशो, तसी नसीटपणडे लक्षि दडेऊन ऐर. तसी
रशसी घडलसी तशसीच मसी तनुलमा आतमा समाकगणमार आहडे. त्यमा प्रसकगमाकतसून रमाममालमा व ससीतडेलमा करतसी
यमातनमा भशोगमाव्यमा लमागल्यमा तडे सगळडे  मसी तनुलमा सकवस्तरपणडे समाकगणमार आहडे.  फमार पसूवर्वी एर
रमाजमा हशोऊन गडेलमा.  त्यमाचडे नमाकव हशोतडे अज.  तशो ईशमारनु  घरमाण्यमातसील हशोतमा.  त्यमालमा दशरर
नमाकवमाचमा एर मनुलगमा हशोतमा. तशो वडेदशमास्त्र सकपन्न हशोतमा. तशो पकवत्र जसीवन व्यतसीत ररत हशोतमा.
दशररमालमा चमार पनुत्र हशोतडे.  तडेसनुदमा चमाकगलडे  सनुकवद हशोतडे.  त्यमाकचसी नमाकवडे  हशोतसी,  पकहलमा रमाम,

त्यमानकतर क्रममानट  लक्ष्मण,  शत्रनुघ्न आकण भरत.  रमाममाचसी आई हशोतसी रद्रौशल्यमा व भरतमाचसी



आई हशोतसी रद्रौरडे यसी. लक्ष्मण व शत्रनुघ्न दशररमाच्यमा कतसयमार्था पत्नसीचसी सनुकमत्रमाचसी लडेररक हशोतसी.
त्यमाच रमाळसी कवदडेहचमा रमाजमा हशोतमा जनर.  त्यमालमा एर रन्यमा हशोतसी कतचडे नमाकव हशोतडे ससीतमा.
तश्त्रसीनडे  स्वततः कतलमा उत्पन्न रडे लडे  हशोतडे.  त्यमाचसी इच्छमा हशोतसी रक,  रमाममाचमा कववमाह ससीतडेशसी
व्हमावमा.  हसी रशोडक्यमात रमाम व ससीतडेचसी जन्ममाचसी ममाहसीतसी मसी तनुलमा रशोडक्यमात समाककगतलसी.
आतमा मसी तनुलमा रमावणमाच्यमा जन्ममाचसी ररमा समाकगतशो.  हमा सकषसीलमा उत्पन्न ररणमारमा समाक्षिमात
ब्रहमा प्रजमापतसी रमावणमाचमा आजशोबमा हशोतमा.  त्यमाच्यमा तपशोसमामरयमार्थाचडे  रमाय वणर्थान ररमावडे.  त्यमा
प्रमाचसीन रमाळसी ऋषसी पनुलस्त्य नमाकवमाच्यमा ऋषसीलमा एर मनुलगमा हशोतमा. त्यमाचडे नमाकव हशोतडे वद्वैशमावण.

तशो  गमाईपमाससून  उत्पन्न  झमालमा  हशोतमा.  तशो  वद्वैशमावण  त्यमाच्यमा  कपत्यमालमा  सशोडसून  त्यमाच्यमा
आजशोबमारडडे रहमावयमास गडेलमा हशोतमा. प्रजमापतसी त्यमाच्यमावर प्रसन्न झमालडे हशोतडे व त्यमाकनसी त्यमालमा
अमरत्वमाचमा  वर  कदलमा  हशोतमा.  त्यमामनुळट  नमारमाज  झमालडेल्यमा  बमापमानडे  द नुसरमा  पनुत्र  स्वतमाच्यमा
शरसीरमातसून जन्ममालमा घमातलमा. त्यमाचडे नमाकव कवशमाव असट हशोतडे. कवशमाव म्हणजडे द नुसरमा पनुलस्त्यच
हशोतमा.  त्यमालमा  वद्वैशमावणमाचमा  ससूड  उगवमावयमाचमा  हशोतमा.  परकतनु,  वद्वैशमावणमालमा  ब्रहमानडे  आधसीच
सगळ्यमा  कवशमाच्यमा  सकपतसीचमा  मनुख्य  नडेमलडे  हशोतडे  व  त्यमालमा  अमरत्व  सनुदमा  कदलडे  हशोतडे.
त्यमाकशवमाय एर कदशमा त्यमाच्यमा तमाब्यमात कदलसी हशोतसी.  त्यमाचसी इशमानदडेवमाचसी चमाकगलसी दशोस्तसी
हशोतसी व त्यमालमा एर मनुलगमा हशोतमा त्यमाचडे नमाकव हशोतडे नलरनु बडेर. त्यमाकशवमाय त्यमालमा त्यमाकनडे लकरडे चडे
रमाज्य सनुदमा कदलडे हशोतडे. त्यमा लकरडे चडे सकरक्षिण रमाक्षिस ररत असतक. त्यमाकशवमाय. एर उडणमारमा
रर  ज्यमालमा  पनुष्पर  कवममान  म्हणत  तडे  कदलडे  हशोतडे.  प्रजमापतसीच्यमा  इच्छडेननुसमार  यक्षिमाचडे
रमारभमारसनुदमा त्यमाच्यमा रडडेच हशोतडे.  हडे  जडे  सगळडे  कदलडे  हशोतडे  त्यमामनुळट  पनुलस्त्यमाच्यमा कवशमाव
अवतमारमालमा वद्वैशमावणमावर रमाग हशोतमा.  
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान, भमाग पकहलमा सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग दनुसरमा

ममारर डडेय  समाकगत असतमात,  पनुलस्त्य ऋषसीचमा  तशो  मनुलगमा  कवशमाव,  जशो पनुलस्त्यमाचमाच भमाग
हशोतमा,  त्यमाच्यमा  मशोठमा भमावमाच्यमा शसीमकतसीचमा लशोभ ररू लमागतशो.  त्यमालमा वद्वैशमावणमाचमा दडेष
वमाटत असतशो. वद्वैशमावणमालमा जमाणसीव असतडे रक, कवशमाव त्यमाचमा दडेष ररत आहडे. तशो रनु बडेर जशो
रमाक्षिसमाकचमा रमाजमा हशोतमा,  त्यमा कवशमावमालमा खसूष ररण्यमाचडे हरएर प्रयत्न ररत असतशो.  रनु बडेर
ज्यमाचडे  वमाहन आहडे  ममाणसूस  (ममाणसमाच्यमा ममानगनुटसीवर तशो बसलमा आहडे  असमा अरर्था  हशोतशो),
लकरडे त रहमात असतशो,  त्यमाच्यमा भमावमालमा कवशमावमालमा,  मदत ररण्यमासमाठसी तसीन रमाक्षिकशणषींचसी
नडेमणसूर ररतशो. त्यमा रमाक्षिकशणषींचसी नमाकवडे अशसी हशोतसी, पनुष्पशोत्रतमा, ऐरमा आकण ममाधलनसी. त्यमा
नमाचगमाण्यमात  प्रवसीण हशोत्यमा.  त्यमा  प्रमाममाकणरपणडे  त्यमाकच्यमा  धन्यमाचसी  कवशमावमाचसी  सडेवमा  ररत
हशोत्यमा.  स्त्रसीसनुलभ प्रवकतसी त्यमा कतकघकत हशोतसी व त्यमामनुळट ,  त्यमा कतघसी एरमडेरकीचमा दडेष ररत
असतक.  कवशमाव ऋषसीचसी सडेवमा ररण्यमात त्यमाकचसी चनुरस लमागत हशोतसी.  तशो ऋषसी त्यमाकच्यमा सडेवमा
तत्परतडेवर सकतनुष झमालमा व त्यमाकनमा  रमाकहसी  वर पमाकहजडे  रमाक  असडे  त्यमाकनडे  कवचमारलडे.  त्यमाकच्यमा
सगळ्यमाकच्यमा इच्छडे  ननुसमार त्यमानसी त्यमा प्रत्यडेरकीलमा एर मनुलगमा कदलमा. पनुष्पशोत्रतमालमा रनुक भरणर्था
आकण रमावण झमालडे. ममाधलनसीलमा कबकभषण झमालमा, आकण ऐरमालमा जनुळट  झमालडे त्यमाकचसी नमाकवडे खरमा
आकण शनुपर्थाणखमा. त्यमा सगळ्यमात कबकभषण फमार दडेखणमा हशोतमा. तशो पकवत्र प्रवकतसीचमा हशोतमा. तशो
धमाकमर्थार रमायमार्थात त्यमाचमा समय व्यतसीत ररत असट.  त्यमा पमाकचमात मशोठमा रमावण हशोतमा.  त्यमालमा
दहमा ततोंड हशोतसी.  म्हणसून त्यमालमा दशमानन असट  म्हणतक.  तशोसनुदमा व्रतस्र जसीवन जगणमारमा
हशोतमा. त्यमानडे तपशोबळमावर मशोठसी धसदसी प्रमाप्त रडे लडेलसी असतडे. रनुक भरणर्था लढण्यमात प्रवसीण हशोतमा.
ममायमावसी धसदसीत तशो अव्वल हशोतमा. खरमा धननुकवर्थादडेत प्रवसीण हशोतमा. तशो ब्रमाहणमाकचमा दडेषमा हशोतमा.
तशो फक्त ममाकसमाहमार ररत असट.  शनुपरणखमा तपस्यमा ररणमायमारनमा सतमावण्यमात आनकद ममानत
असट.  त्यमाकच्यमा तपस्यमा भकग ररण्यमात कतलमा मजमा वमाटत असट.  त्यमासमाठसी तसी कवकवध रुप
घडेऊन त्यमाकनमा भडेटत असट. तसी कवशमावमाचसी एरनु लतसी एर मनुलगसी व सगळ्यमा भमावकडमाकचसी लमाडरकी
हशोतसी.  मशोठमा भमाऊ रमावणमाचडे कतच्यमावर कवशडेष प्रडेम हशोतडे.  तडे सगळडे  वडेदमाचमा अभ्यमास रडे लडेलडे
हशोतडे. त्यमाकशवमाय ममायमावसी धसदसीत प्रवसीण हशोतडे. त्यमाकच्यमा कपत्यमाबरशोबर तडे गकधममादन पवर्थातमावर



रहमात असतक. तडेरडे तडे त्यमाकच्यमा चनुलत भमावमालमा वद्वैशमावणमालमा, मशोठमा वद्वैभवमात रहमात असणमारमा
व ममाणसमाकच्यमा खमाकदमावरून जमातमाकनमा पहमात असतक. तडे त्यमाकनमा अधजबमात आवडत नसट. म्हणसून
त्यमालमा इलमाज ररण्यमासमाठसी तडे  मशोठसी तपस्यमा आरकभतमात.  त्यमा तपस्यडेत तडे  जरसी यशस्वसी
ठरत हशोतडे, परकतनु, तसी दशोषमातसून उत्पन्न झमालडेलसी प्रडेरणमा असल्यमामनुळट  त्यमा तपस्यडेलमा दडेवमाकच्यमा
कवशनुद तपस्यडेचसी सर नव्हतसी, तरसी तसी तपस्यमा असल्यमामनुळडे  कतच्यमापमाससून रमाकहषीं फळ त्यमाकनमा
कमळणमार हशोतडे हडे कनकश्र्चित हशोतडे. पररणमाम स्वरुप तडे ब्रहदडेवमालमा प्रसन्न ररतमात. त्यमाकच्यमातसील
दशमानन जशो फक्त वमायसू प्रमाशन ररून तपस्यमा ररत हशोतमा व त्यमाच्यमा भशोवतसी चद्रौफडे र अगसी
चडेतवलडेलडे  हशोतडे,  त्यमात तशो एरमा पमायमावर उभमा रमाहहन तशसी तपस्यमा ररत हशोतमा.  तसमा तशो
दशमानन दहमा हजमार वषर तप ररत हशोतमा. रनुक भरणर्था कशरसमासनमाच्यमा पकवत्रमात कमतमाहमारसी रमाहहन
तपस्यमा ररत हशोतमा.  तशो सत्त्वकशलतडेचडे  कनयम रमाटडेरशोरपणडे  आचरणमात ठडेवत हशोतमा.  तशो
दडेखणमा  कबकभषण  रडे वळ  शमारमाहमार  ररत  असट  व  ध्यमान  समाधनमा  ररत  असट.  खरमा  व
शनुपर्थाणखमा,  मजडेत कफरत असतक.  त्यमाकचडे रमाम त्यमाकच्यमा भमावमाकवर लक्षि ठडेवसून त्यमाकनमा रमाकहषीं हवडे
नरशो तडे पहमाण्यमाचडे असट. अशमाररतसीनडे हजमार वषमार्थाच्यमा तपस्यडेनकतर मशोठमा भमाऊ त्यमाचडे दहमाहसी
डशोरकी  स्वततः  रमापतशो  व  अगसीदडेवमालमा  अपर्थाण  ररतशो.  त्यमा  तशमा  अघशोरसी  तपस्यडेमनुळट  तडे
ब्रहदडेवमालमा प्रसकन्न ररतमात.  ब्रहदडेव त्यमा प्रत्यडेरमालमा वर दडेण्यमाचडे  बशोलतमात.  ब्रहदडेव त्यमाकनमा
उद्दडेशसून समाकगतमात, मसी तनुम्हमा सगळ्यमाकवर प्रसन्न झमालशो आहडे, आतमा तपस्यमा ररण्यमाचडे रमारण
उरलडेलडे नमाहसी रमारण, मसी तनुम्हमालमा आकशवमार्थाद दडेणमार आहडे. तनुम्हमालमा रमाय पमाकहजडे तडे समाकगमा.
फक्त अमरत्व सशोडसून रमाकहषींहसी ममाकगमा.  तनुझडे  शसीर अगसीलमा कदलडे  आहडे  तसी पनुन्हमा  तनुझ्यमा वर
पकहल्यमाप्रममाणडे तनुलमा हवसी तडेव्हमाक यडेतसील. तनुझडे शरसीर रनु रूप हशोणमार नमाहसी व तसू तनुलमा हवडे तडे रुप
धमारण ररू शरकशल.  त्यमा प्ररमारडे तसू तनुझ्यमा शत्रसूचमा परमाभव ररू शरकशल.  तडे आशमासर
बशोलणडे  ऐरल्यमावर रमावण ब्रहदडेवमालमा बशोलतशो रक,  "मसी रधसीच गकधवमारच्यमा हमातसी हरलडेलशो
नमाहसी.  करक वमा,  करन्नर,  यक्षि,  रमाक्षिस करक वमा  नमाग.  आकण इतर प्रजमातषींच्यमा  रडसूनहसी  मलमा
परमाभव हशोण्यमाचमा सकभव नमाहसी". तडे ऐरल्यमावर ब्रहदडेव त्यमालमा समाकगतशो, "तसू ज्यमाकचमा उलडेख
रडे लमास त्यमाकशवमाय ज्यमाकचमा तसू उलडेख रडे लमा नमाहसीस अशमा ममाणसमाकरडसूनहसी तनुलमा हमार ममानमावसी
लमागणमार नमाहसी. त्यमाकपमाससून तनुलमा धशोरमा नमाहसी. असमा मसी तनुलमा आकशवमार्थाद दडेत आहडे".   



ममारर डडेय पनुढडे  समाकगतमात,  असट बशोलसून झमाल्यमामनुळट  दशमानन फमार खसूष झमालडेलमा असतशो.  तशो
नरममाकस  भक्षिर ममाणसमाकच्यमा  बद्दल जमास्तच  बडेपवमार्था  हशोतशो.  त्यमानकतर  ब्रहदडेव  रनुक भरणमार्थालमा
कवचमारतमात, त्यमालमा रमाय पमाकहजडे? रनुक भरणमार्थाचसी बनुदसी अस्पष असतडे तशो ममाकगतशो रक, त्यमालमा
फमाररमाळ रहमाणमारसी  कनद्रमा  कमळमावसी.  त्यमावर ब्रहदडेव  तरमास्तनु  म्हणतमात.  त्यमानकतर  ब्रहदडेव
कबकभषणमालमा कवचमारतमात, त्यमालमा रमाय पमाकहजडे? तशो ममाकगतशो, रक, त्यमालमा रशोणत्यमाहसी अगदसी
कवपररत पररलस्रतसीतसनुदमा पमाप ररण्यमाचसी इच्छमा हशोऊ नयडे.  ममाझडे अज्ञमान नमाहसीसडे व्हमावडे व
मलमा ज्ञमान प्रमाप्त व्हमावडे. त्यमाचडे तडे ममागणडे ऐरसू न ब्रहदडेव फमार खसूष हशोतमात व त्यमालमा बशोलतमात
रक, "तसू जरसी रमाक्षिस रनु ळमात जन्मलडेलमा असलमास तरसी तसू दडेवमाकसमारखमाच असल्यमामनुळडे  त्यमालमा
अमरत्वमाचडे दमान ररतशो". 
ममारर डडेय पनुढडे समाकगतमात रक, त्यमानकतर रमावण रनु बडेरमालमा (वद्वैशमावणमालमा) यनुदमात हरवतशो व लकरडे चडे
रमाज्य तमाब्यमात घडेतशो.  त्यमानकतर रनु बडेर लकरमा सशोडतशो व त्यमाच्यमा यक्षि,  गकधवर्था,  करन्नर,  रमाक्षिस
अशमा  सशोबत्यमासह  गकधममादन  पवर्थातमात  जमातशो  व  तडेरडेच  रहमातशो.  रमावण  त्यमाच्यमा  रडसून
जबरदस्तसीनडे पनुष्पर कवममान रमाढसून घडेतशो. त्यमावर रमागमावसून रनु बडेर रमावणमालमा शमाप दडेतशो रक, तशो
रधसीहसी त्यमा कवममानमातसून प्रवमास ररू शरणमार नमाहसी. जशो तनुलमा ठमार ममारडेल तशो त्यमातसून प्रवमास
ररडेल.  तसू ममाझमा कवनमारमारण अपममान रडे लमा आहडेस म्हणसून तनुझमा नमाश हशोईल व त्यमानकतर
तनुझमा  भमाऊ कबकभषण लकरडे शर हशोईल.  पकवत्र प्रवकतसीचमा  कबकभषण सदमागमार्थानडे  जमाणमारमा,  त्यमा
रमावणमाच्यमा मकत्यसूनकतर रनु बडेरमाचमा लकरडे त वमारसदमार हशोतशो.  रनु बडेर त्यमालमा यक्षि आकण रमाक्षिसमाकचमा
मनुख्य नडेमतशो.  त्यमा कवरुद इतर अपप्रवकतसीचडे रमाक्षिस रमावणमालमा त्यमाकचमा रमाजमा समजतमात.  तडे
सगळडे  एरत्र यडेतमात. रमावण त्यमाच्यमा ममायमावसी धसदसीनडे रशोणमाचडेहसी रुप घडेऊ शरत असल्यमानडे
व त्यमाचसी शक्तकी खसूप जमास्त असल्यमानडे व तसटच तशो हवडेत उडसू  शरत असल्यमानडे तशो त्यमाच्यमा
समारसीदमारमाबरशोबर दडेवमाकवर व चमाकगल्यमा दद्वैत्यमाकवर चढमाई ररू लमागतशो.  त्यमाकचसी  लसूटममार ररू
लमागतशो.  त्यमाचडे एरमा भयकरर रमाक्षिसमात रुपमाकतर झमालडेलडे असतडे.  त्यमाच्यमा त्यमा धनुममारनु ळसीमनुळट
दडेवमाकत घबरमाट पसरलसी हशोतसी. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान, दनुसरमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग कतसरमा

ममारर डडेय समाकगत असतमात,  तडे रमावणमाचडे वमागणडे आवरण्यमासमाठसी सगळडे  ब्रहषर्वी,  धसद,  दडेवषर्वी,
हव्यमाहव इत्यमादसी ब्रहदडेवमालमा भडेटतमात व समाकगतमात रक, रमावणमालमा आपण जशो अभयतडेचमा द नुवमा
कदलमा आहडे त्यमामनुळट  तशो बडेबकध झमालमा आहडे. त्यमालमा रशोणसी अटरमाव ररू शरत नमाहसी. अगसी
बशोलतशो, "कवशमावमाचमा तशो शकक्तममान मनुलगमा ज्यमालमा दहमा ततोंडक आहडेत, त्यमालमा रशोणसीहसी ममारू
शरत नमाहसी,  रडे वळ आपल्यमा आकशवमार्थादमामनुळट  हडे हशोत आहडे. त्यमाच्यमा हमा अशमा वमागण्यमामनुळट
पकरवसीवरसील जनतमा प्रचकड दमाबमाखमालसी हलसी जगत आहडे. त्यमावर रमाकहषीं उपमाय ररमावमा लमागडेल.

आपल्यमा खडेरसीज रशोणसीहसी आम्हमालमा त्यमाच्यमा पमाससून सकरक्षिण दडेऊ शरणमार नमाहसी".
ब्रहदडेव त्यमाकचडे ऐरल्यमावर त्यमाकनमा उद्दडेशसून बशोलतशो, "अहशो अगसी, ममाझ्यमा रक पडेमनुळडे  त्यमालमा दडेव
आकण असनुर धजकरसू  शरणमार नमाहसीत हडे खरडे आहडे.  त्यमाचमा कवचमार ररून मसी आधसीच एर
व्यवस्रमा तयमार रडे लसी आहडे,  तसी अशसी,  त्यमाप्रममाणट रडे लडे रक,  त्यमाचमा मकत्यसू कनकश्र्चित हशोईल व
तनुमचसी  कचकतमा  दसूर  हशोईल".  पनुढडे  तशो  प्रजमापतसी  समाकगतशो,  "त्यमासमाठसी  समाक्षिमात  कवष्णसू  त्यमा
रमामकगरसीसमाठसी जमातसील".        

त्यमानकतर ममारर डडेय पनुढडे  समाकगतमात,  ब्रहदडेव त्यमा सगळ्यमा दडेवमाकच्यमा व इतर लशोरमाकच्यमा समक्षि
इकद्रमालमा बशोलमावतमात आकण त्यमालमा समाकगतमात, पकरवसीवर जडे रशोणसी दद्वैवसी लशोर उतरलडेलडे आहडेत,

त्यमानमा असमा प्रमाणसी उत्पन्न ररमावयमालमा समाकगमा जशो रशोणत्यमाहसी एरमा प्रजमातसीत गणलमा जमात
नमाहसी. जशो ममारड आकण अस्वल अशमा कमश रशोटसीचमा असडेल. तशो कवष्णसूलमा त्यमाच्यमा रमाममात
मदत ररसील. तशो महमाशक्तकीममान असडेल व रशोणत्यमाहसी रुपमात रमाम ररू शरडे ल, त्यमाकशवमाय
इतर दद्वैवसी लशोर इतर रुप घडेऊन त्यमालमा मदत ररतसील". तडे ऐरल्यमावर सगळडे  दद्वैवसी लशोर
जसट  दडेव गकधवर्था,  दमानव,  यक्षि इत्यमादसी जमलडे  व त्यमा पयमार्थायमाबद्दल आपमापसमात चचमार्था  ररू
लमागतमात.  तडे  ठरवतमात रशोणसी रशोणतडे  रुप घ्यमावडे  वगद्वैरडे.  त्यमावडेळसी  ब्रहदडेव एरमा गकधवमार्थालमा
बशोलमावतमात,  त्यमाचडे  नमाकव  असतडे  द नुकद नुभसी.  त्यमालमा  समाकगतमात,  "तसू  पकरवसीवर  जमाऊन सगळसी
तयमारसी ररकशल".  दनुकद नुभसी त्यमाबरशोबर पकरवसीवर यडेतशो व एरमा रनु बड असलडेल्यमा दमाससीचडे रुप
घडेतशो कतचडे नमाकव असतडे मकररमा. त्यमाप्रममाणडे सगळडे  दद्वैवसी लशोर शक्र धरून वमानर रनु ळमाकत जन्म



घडेऊ लमागतमात रमारण तशो  वकश  ममारड व अस्वल हमाकच्यमा  मधलमा  असल्यमानडे  त्यमापमाससून
रमावणमालमा ब्रहदडेवमाच्यमा आकशवमार्थादमानडे  सकरक्षिण नव्हतडे.  तशो वकश कवलक्षिण शकक्तममान हशोतमा व
त्यमाचसी तमारद अवणर्थानसीय अशसी प्रचकड हशोतसी. तडे ममाणसमा समारखडेच बनुदसीममान हशोतडे व त्यमाच्यमा
सगळ्यमा  गशोषसी  ममाणसमा  प्रममाणडेच  हशोत्यमा  पण तडे  ममानव  नव्हतडे.  त्यमाकच्यमा  हमालचमालसी  वमारमा
असमावमा तशमा वडेगवमान हशोत्यमा.  त्यमातसील रमाकहषीं रशोठडेहसी वस्तसी ररून हशोतडे तर त्यमाकच्यमातसील
रमाकहषीं वनमात रहमाणडे पसकत ररत असतक (वमानर शब्दमाचमा अरर्था हशोतशो ममाणसमासमारखमा). कवष्णसूलमा
मदत  ररण्यमासमाठसी  ब्रहमाकनडे  शकभसूलमा  कवनकतसी  रडे लसी  रमारण,  रमावण  कवशमावमाच्यमा  रुपमातसील
पनुलस्त्य ऋषसीचमा मनुलगमा व शकररमाचमा कनस्ससीम भक्त हशोतमा, त्यमालमा ममारण्यमासमाठसी रशोणसी द नुसरमा
उपयशोगमाचमा नव्हतमा.  म्हणसून शकभसू स्वततः त्यमासमाठसी तयमार झमालडे.  तडे ममारुतसीच्यमा अवतमारमात
पकरवसीवर जमाऊन रमाममाच्यमा दमासमाचसी भसूकमरमा ररत रमावणमाचमा वध ररण्यमात रमाममालमा म्हणजडे
कवष्णसूलमा मदत ररण्यमास तयमार झमालडे. एरटमा कवष्णसूलमा ममानव अवतमारमात तडे ररणडे शक्य
नव्हतडे रमारण रमावणमालमा रशोणसी ममाणसूस ममारू शरणमार नव्हतमा. सगळसी तयमारसी झमालसी हशोतसी व
मकररमा कतलमा कदलडेलडे  रमाम ररण्यमासमाठसी पकरवसीवर अवतरलसी,  कतचडे रमाम हशोतडे भडेद ररणडे.
त्यमासमाठसी तसी भमाकडणडे लमावण्यमाच्यमा उद्दडेशमानडे दशरर रमाजमाच्यमा रमाणसीवशमात दमाससी म्हणसून रमाम
ररू लमागतडे.        
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान कतसरमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग चद्रौरमा

यनुधधषसीर  ममारर डडेयमाकनमा  कवचमारतशो,  "अहशो  महमामनुनसी,  रमाममाचमा  जन्म रसमा  झमालमा  तडे  आपण
समाककगतलडे आहडे परकतनु,  त्यमालमा रमाज्यमाबमाहडेर रमाक रमाढलडे त्यमाबद्दल आणखसीन समाकगमाल तर बरडे
हशोईल.  दशररमाचडे  दशोन  पनुत्र  कमधरलडेचसी  रमाजरन्यमा  ससीतडेबरशोबर  वनवमासमात  रमाक  गडेलडे  तडे
आम्हमालमा समाकगमावडे". 
ममारर डडेय समाकगतमात, दशरर रमाजमा मशोठमा पकवत्र प्रवकतसीचमा हशोतमा. तशो मशोठमा धमाकमर्थार व्रतवद्वैरल्यडे
ररणमारमा हशोतमा. त्यमालमा तसीन मनुलक झमालसी तडेव्हमाक तशो फमार आनकदमात हशोतमा. त्यमाचसी कतनहसी मनुलक
यरमावरमाश मशोठसी झमालसी.  तडे त्यमाकचडे  वडेदमाचडे  कशक्षिण पसूणर्था  ररतमात.  त्यमाकशवमाय वडेदमातसील गनुप्त
गशोषषींचमा सनुदमा तडे चमाकगलमा अभ्यमास ररतमात. ररवमाजमाननुसमार ब्रहचयर्था व्रतमाचडे यरमालस्रत पमालन
रडे ल्यमानकतर तडे कववमाह ररतमात. तडे सगळडे  कवनमा व्यत्यय पमार पडल्यमामनुळट  रमाजमा दशरर फमार
खसूष असतशो. आनकदसी स्वभमावमाचमा रमाम त्यमाच्यमा कपत्यमाचमा रक ठमणसी झमालमा हशोतमा. त्यमाच्यमा गशोड
स्वभमावमामनुळट  तशो त्यमाच्यमा रमाज्यमात सगळ्यमाकचमा आवडतमा रमाजपनुत्र झमालमा हशोतमा. रमाम त्यमाकच्यमात
सवमार्थात ज्यडेष हशोतमा. यरमावरमाश दशरर वकद झमाल्यमामनुळट  तशो सकन्यमासमाशममात जमाण्यमाचमा कवचमार
ररत हशोतमा.  रमाजमा त्यमाच्यमा प्रधमानमाकच्यमा सल्ल्यमानडे  रमाममालमा उतरमाधधरमारसी म्हणसून नडेमण्यमाचडे
ठरतडे.  त्यमामनुळट  रमाजमा  फमार  आनकदमात  असतशो.  रमाममाचसी  भमावकडकसनुदमा  आनकदमात  असतमात.

रमाममालमा गमादसीवर बसलडेलडे पमाहहन दशररमालमा व त्यमाच्यमा आईलमा,  रद्रौसल्यमालमा फमार सकतशोष
झमालमा हशोतमा. सडपमातळ बमाकधमा असलडेलमा ज्यमाचडे हमात अजमाननुबमाहह  हशोतडे, ज्यमाचडे नडेत्र रक्तवणर्वी
हशोतडे,  रडे स रनु रळडे  हशोतडे,  त्यमाचसी चमाल डशोलणमायमार्था हतसीसमारखसी हशोतसी.  ज्यमाच्यमारडडे बकघतलडे
रक, समाक्षिमात इकद्र असमा तशो कदसत हशोतमा. दृष लमागमावसी असमा तशो व त्यमाचसी पत्नसी हमाकचमा जशोडमा
त्यमा  दरबमारमात शशोभत हशोतमा.  त्यमाचडे  शहमाणपण ब्रहदडेवमासमारखडे  हशोतडे,  अरमार्थातपु्  तशो  समाक्षिमात
कवष्णसूचमा अकशमावतमार हशोतमा. त्यमामनुळडे  हडे असडे सगळक  असणडे अपडेकक्षित हशोतडे. तशो व्रतस्र हशोतमा,
त्यमाचडे भशोगटद्रसीयमाकवर सकपसूणर्था  कनयकत्रण हशोतडे.  त्यमाचडे रुप असडे हशोतडे रक,  त्यमाचडे वद्वैरसीसनुदमा त्यमाचमा
आदर ररत हशोतडे. रमाम सज्जनमाकचमा रद्वै वमारसी व द नुजर्थानमाकचमा कवध्वकसर हशोतमा. त्यमाचसी मकत अशसी
हशोतसी रक,  तशो रधसी गतोंधळसून जमात नसडे.  यशोग्य वडेळसी यशोग्य कनणर्थाय घडेण्यमाचसी त्यमाचसी क्षिमतमा



वमाखमाणण्यमासमारखसी हशोतसी.  रमाजमा दशरर त्यमाच्यमा ब्रमाहणमाकनमा समाकगतशो, "आज पनुष्य नक्षित्रमाचसी
यनुतसी हशोत आहडे व तसी एर कदवसमापनुरतसी आहडे त्यमा शनुभ मनुहहतमार्थावर मसी ममाझ्यमा रमाममालमा गमादसीवर
बसल्यमाचडे  जमाकहर ररणमार आहडे.  त्यमा कवधसीसमाठसी तयमारसीलमा लमागमावडे".  तशो रमाजमाचमा आदडेश
आल्यमावर सगळडे  मकत्रसी त्यमा कवधसीच्यमा तयमारसीलमा लमागतमात. 

त्यमा सनुममारमास,  मकररमा जशो खरडेतर द नुकद नुभसी गकधवर्था  हशोतमा,  दसररमाच्यमा दनुसयमार्था  पत्नसीचसी दमाससी
म्हणसून तडेरडे  रमाम ररत हशोतसी.  तसी कतच्यमा  रमाणसीलमा,  रद्वै रडे यसीलमा बशोलतडे,  "रमाणसी  सररमार,
आपलडे भमाग्य फनु टरडे  कनघमालडे, रमारण ज्यमा मनुहहतमार्थावर हमा सशोहळमा आयशोधजत रडे लमा आहडे त्यमा
वडेळसी जर तशो सकपन्न झमालमा तर आपल्यमालमा एर सपर्था दकश ररडेल आकण त्यमामनुळट  मरून जमाल.

रद्रौसल्यमा खरशोखरच मशोठसी भमाग्यमाचसी आहडे, रमारण, त्यमा कवधसीनकतर कतचमा पनुत्र रमाजमा हशोणमार व
आपलमा पनुत्र त्यमाचमा प्रधमान हशोणमार.  त्यमामनुळट  तनुमचसी करक मत वमाडमात रमाय रहमाणमार मलमा
समजत नमाहसी.  एरमा प्रधमानमाचसी आई म्हणसून तनुमच्यमारडडे  सगळडे  पहमाणमार आहडेत हडे  मलमा
बरशोबर वमाटत नमाहसी". मकररडेचडे तडे कवषमारसी बशोलणडे ऐरल्यमावर रद्वै रडे यसी हलक्यमा रमानमाचसी हशोतसी
तसी कचडतडे. तसी कतचडे सगळडे  दमाकगनडे अकगमावर घमालतडे व फणरमारत कतच्यमा पकतरडडे  त एरटच

   आह अस पहन जमातडे. फमार लमाडमात आल्यमाचडे सतोंग घडेत रद्वै रडे यसी दशररमालमा आठवण ररून
दडेतडे  रक,  त्यमानडे  रधसीहसी कतच्यमा इच्छमाकचमा अव्हडेर रडे लडेलमा नमाहसी.  त्यमाप्रममाणडे  तशो आजसनुदमा
कतच्यमा इच्छडेचमा अव्हडेर ररणमार नमाहसी.  तसी त्यमालमा समाकगतडे, "तनुम्हमालमा आठवत असडेल रक,
बयमार्थाच वषमार्थापसूवर्वी तनुम्हसी मलमा एर वचन कदलडे हशोतडे, जडेव्हमाक मसी तनुमचडे एर अवघड रमाम ररून
कदलडे हशोतडे. आज मसी त्यमा वचनमाचसी पसूतर्थातमा आपण ररमावसी हडे समाकगण्यमासमाठसी आपल्यमालमा आगह
ररणमार आहडे.  जर आपण आपलमा शब्द ठडेवलमा नमाहसी तर आपल्यमालमा वचनभकगमाचडे  पमाप
लमागडेल".  तसी असट  त्यमालमा बशोलतडे.  रमाजमा मशोठमा खसूषसीत कतलमा समाकगतशो रक, "तनुलमा रमाय
पमाकहजडे  तडे  कतनडे  न डगमगतमा समाकगमावडे.  ममाझ्यमारडडे  ब्रहणमाकनमा दडेऊन उरलडेलसी सकपतसी आहडे
त्यमातसील करतसी तनुलमा पमाकहजडे तडे समाकग. रशोणमाचमा वध व्हमावमा असट तनुलमा वमाटतडे रमाक, रकी ज्यमालमा
फमाशसी कदलसी आहडे त्यमालमा मसी सशोडसून दमावडे असट तनुलमा वमाटतडे रमाक, बशोल तनुलमा रमाय पमाकहजडे,
आज मसी फमार खसूष आहडे. मसी हमा प्रदडेशमाचमा रमाजमा, चमारहसी वणमारचमा अधधपतसी आहडे, तनुलमा रमाय
रमसी आहडे यडेरडे रक,  तसू रमाकहषीं ममाझ्यमारडडे ममाकगमावडेस.  चटरन समाकग तनुझसी ममाकग रमाय आहडे".
रमाजमाचडे तडे बशोलणडे ऐरल्यमावर रद्वै रडे यसी समजतडे रक रमाजमा पनुरतमा कतच्यमा रहमात आलमा आहडे,



तसी  रमाजमालमा  बशोलतडे,  "ममाझसी इच्छमा आहडे  रक,  ममाझमा  मनुलगमा  भरत तनुमचमा उतरमाधधरमारसी
व्हमावमा.  आकण  रमाममानडे  तपस्यमा  ररण्यमासमाठसी  व  अरण्यमात  असलडेल्यमा  रमाक्षिसमाकचमा  कबमशोड
ररण्यमासमाठसी जमावडे.  आकण तडे रमाम तशो चद्रौदमा वषर  ररसील.  तडेरडे  तशो सकन्यमाशमासमारखडे जसीवन
जगडेल, रमातडमाचडे वस्त्र नडेसडेल. त्यमाच्यमा बरशोबर त्यमाचसी पत्नसीसनुदमा जमाईल". तडे कतचडे बशोलणडे
ऐरसू न प्ररम रमाजमालमा खरडेच वमाटलडे नमाहसी व तशो समजतशो रक, आपलसी कप्रय भमायमार्था गकमत ररत
आहडे. परकतनु, तसी गकमत ररत नमाहसी हडे जसडे त्यमाच्यमा ध्यमानमात यडेतडे तशो रमाजमा धखन्न हशोतशो. तरसी
तशो रद्वै रडे यसीलमा समाकगतशो करक ,  हमात त्यमाच्यमा पडेक्षिमा रमाममाचमा भमाग जमास्त असल्यमामनुळट  जर रमाम
त्यमासमाठसी तयमार असडेल तर त्यमाचसी त्यमालमा हररत नसमावसी. दशरर समजत असतशो रक, रमाम
त्यमासमाठसी तयमार हशोणमार नमाहसी व त्यमामनुळट  तडे हशोणमार नमाहसी.  म्हणसून तशो रमाममालमा बशोलमावतशो व
कवचमारतशो  रक,  त्यमाचडे  रमाय  म्हणणडे  आहडे.  रमाम  आज्ञमाधमारर  पनुत्र  असतशो,  तशो  बशोलतशो
रमाज्यमाच्यमा गमाकदसीवर मसी बसलशो रमाय अरवमा ममाझमा भमाऊ बसलमा रमाय, रमाज्य रमारभमार उतम
चमालणमारच आहडे मग मसी रद्वै रडे यसी ममातडेचसी तशसी इच्छमा असडेल तर त्यमाप्रममाणडे जमाण्यमास तयमार
आहडे. परकतनु, तशो पनुढडे बशोलतशो, हमात ममाझसी पत्नसी यडेतडे, तरसी कतलमा जर आक्षिडेप असडेल तर तडे
शक्य हशोणमार नमाहसी. रमाजमा ससीतडेलमा बशोलमावतशो व कवचमारतशो, तसी म्हणतडे, जर ममाझडे पतसी जमाणमार
असतसील तर मसी त्यमाकच्यमा सह जमाणमार आहडे.  त्यमावर रमाममाचमा समावत्र भमाऊ लक्ष्मण म्हणतशो
रक, तशोसनुदमा रमाममाबरशोबर जमाणमार आहडे म्हणजडे रद्वै रडे यसीच्यमा मतमाननुसमार भरतमास कवनकदक्रत
रमाज्यरमारभमार ररतमा यडेईल.  अशमाररतसीनडे  तडे  कतघडे  वनवमासमात फडे रलडे  जमातमात रद्वै रडे यसीच्यमा
इच्छडेसमाठसी.  त्यमामनुळट  व्यरसीत  अकततःररण झमालडेलमा  रमाजमा  दशरर अनकतमात  कवलसीन  हशोतशो.
त्यमानकतर भरत गमादसीवर बसतशो व रद्वै रडे यसीचसी तसी इच्छमा पसूणर्था हशोतडे. अशमाररतसीनडे आपलडे इलप्सत
पसूणर्था  झमालडे म्हणसून खसूषसीत असलडेलसी रद्वै रडे यसी भरतमालमा जवळ बशोलमावतडे व समाकगतडे, "ममाझ्यमा
मनुलमाक आतमा हडे सगळडे  रमाज्य तनुझ्यमा एरटमाचडे आहडे, त्यमात तनुलमा रशोणसी वमाटडेररसी नमाहसी. तडेरडे
मजडेत रमाज्य रर".  तडे ऐरसू न कतचमा मनुलगमा कतलमा म्हणतशो, "ममाझडे  आई,  तसू एर अकतशय
घमाणडेरडमा खडेळ खडेळलसी आहडेस.  ममाझ्यमा बमापमाचमा तसू एरमापररनडे खसून रडे लमा आहडेस.  मसी तनुझमा
धधक्रमार ररतशो. तनुझ्यमा रशोत्यमा बनुदसीचसी मलमा लमाज वमाटतडे. रडे वळ हमा नशर सकपतसीसमाठसी तसू
ममाझ्यमा मशोठमा भमावमालमा व त्यमाच्यमा बरशोबर ममाझ्यमा वकहनसीलमा आकण त्यमा बरशोबर ममाझमा कप्रय
बकधसू  लक्ष्मण  अशमा  सगळ्यमाकनमा  वनमात  धमाडसून  मशोठमा  अपरमाध  रडे लमा  आहडेस.  तनुझ्यमा  हमा



रक त्यमामनुळट  सगळडे  ब्रमाहण  आपल्यमालमा  तसूच्छ  समजसू  लमागलडे  आहडेत.  मलमा  त्यमाकनमा  ततोंड
दमाखवण्यमाचसीसनुदमा लमाज वमाटतडे.  त्यमाकनमा वमाटतडे,  मसी तनुलमा तसडे ररमावयमालमा समाककगतलडे, त्यमाकचडे
ततोंड मसी रसडे बकद ररू"?  असट बशोलसून तशो तरूण रमाजपनुत्र ओक्समाबशोक्शसी रडसू  लमागतशो.  तडे
त्यमाचडे वमागणडे पमाहहन तडेरडे जमलडेलडे दरबमारसी समजसून चनुरतमात रक हसी खडेळसी रद्वै रडे यसीनडे कतच्यमा
अक्रलडेनडे रडे लसी आहडे व त्यमात रमाजपनुत्र भरतमाचमा रमाकहषीं सकबकध नमाहसी. 
तशो त्यमाच्यमा आईलमा समाकगतशो, "मसी ममाझ्यमा कपत्यमासम ज्यडेष भमावमालमा व ममाझ्यमा वकहनसी आकण
लक्ष्मणमालमा  परत  आणण्यमा  समाठसी  जमाणमार  आहडे.  तडे  बशोलल्यमावर  भरत  त्यमाच्यमा  कतनहसी
ममातमाकनमा,  रद्रौसल्यमा,  रद्वै रडे यसी व सनुकमत्रमा,  त्यमाकच्यमा ररमात घडेऊन रमाममाचमा शशोध घडेण्यमासमाठसी
कनघतशो.  त्यमाच्यमा मनमात दनुतःख भरलडेलडे हशोतडे,  त्यमालमा रमाममालमा दमाखवमावयमाचडे हशोतडे रक,  हमात
त्यमाचसी रमाकहषीं हमात नमाहसी.  त्यमाच्यमा बरशोबर त्यमाचमा धमारटमा बकधसू शत्रनुघ्न असतशो.  तडे रर एरमा
रमाकगडेत कनघतमात. त्यमाकच्यमा बरशोबर ऋषसी वधसष आकण वमामदडेव हशोतडे. त्यमाकशवमाय शडेरडशो ब्रमाहण
हशोतडे.  अशसी  तसी  यमात्रमा  रमाममाचमा  शशोध  घडेण्यमासमाठसी  कनघतडे.  तसी  यमात्रमा  पहमाण्यमासमाठसी  त्यमा
नगरमातसील सगळडे  आबमालवकद घरमाबमाहडेर यडेऊन उभडे रहमातमात. रमाममालमा परत आणण्यमासमाठसी तडे
जमात आहडेत हडे समजल्यमावर रमाज्यमात उलट सनुलट चचरलमा उधमाण यडेतडे. 
त्यमावडेळसी रमाम कचत्ररनु टच्यमा वनमात रहमात हशोतमा. भरत त्यमालमा भडेटतशो व सगळमा प्ररमार त्यमालमा
समाकगतशो व समजमावतशो रक, त्यमानडे परत रमाज्यमात यमावडे व गमादसी समाकभमाळमावसी. परकतनु, एरवचनसी
रमाम त्यमाचसी समजसूत रमाढतशो व त्यमालमा त्यमाचमा उतरमाधधरमारसी असट सगळ्यमाकच्यमा समक्षि नडेमतशो
व  रमाममाचमा  अधधरमारसी  म्हणसून  त्यमाकनडे  रमाज्यमा  रमारभमार  ररमावमा  अशसी  त्यमालमा  आज्ञमा  दडेतशो.
रमाजपनुत्र  भरत  रमाममाच्यमा  पमाद नुरमा  त्यमाच्यमा  रडडे  ममाकगतशो  व  त्यमा  घडेऊन  तडे  सगळडे  पनुन्हमा
रमाजधमानसीरडडे  कनघतमात.  भरत त्यमानकतर  नकदसीगमाम  यडेतडे  रमाहहन  रमाज्यमाचमा  रमारभमार  रमाममाचमा
सडेवर हमा अरमार्थानडे ररत असतशो. लशोरमाकचमा त्यमा त्यमाच्यमा वनवमासमात जमाण्यमालमा प्रचकड कवरशोध
असतशो व तडे  त्यमाचडे  अयशोध्यडेचडे  प्रजमाजन पनुन्हमा त्यमालमा कवनवण्यमा ररण्यमासमाठसी यडेतसील हमा
भयमाकनडे तशो ससीतमा आकण लक्ष्मण आणखसीन खशोल घनदमाट अरण्यमात कशरतमात.  तशो सरभकगमा
आशममात जमातशो  व  तडेरडे  पनुजमा  ररून तशो  पनुढडे  आणखसीन दमाट  असलडेल्यमा  दकडरमारण्यमात
कशरतशो.  रमाममालमा गनुरूगकहसी  वनमात रहमाण्यमाचसी  सवय असल्यमामनुळट  तडे  त्यमालमा व लक्ष्मणमालमा
कवशडेष अवघड नव्हतडे परकतनु,  ससीतडेलमा तडे सगळडे  नवसीन हशोतडे पण पकतव्रतमा ससीतमा तडे सगळडे



आनकदमानडे स्वसीरमारत असतडे.  दकडरमारण्यमात तशो गशोदमावरसी नदसीच्यमा करनमारसी रहह  लमागतशो.  तडेरडे
त्यमालमा अनडेर ऋषषींचडे  आशम आढळतमात व त्यमाकच्यमा समाकनध्यमात तडे  कतघडे  आपलमा रमाळ
घमालवत असतमात.  तडेरडे रमावणमाचमा भमाऊ खरमा व बकहण शनुपर्थाणखमा तडेरसील ऋषषींनमा वमारकवमार
त्रमास दडेत असतमात असट समजतडे.  तसी रमाक्षिकशण त्यमा रमाळसी जनस्रमान नमाकवमाच्यमा कठरमाणसी
रहमात  हशोतसी.  तडेरडे  ऋषषींच्यमा  सकरक्षिणमारर्था  रमाम  व  लक्ष्मण करत्यडेर  हजमारमानषीं  रमाक्षिस  ठमार
ममारतमात.  त्यमात  खरमा  आकण  दनुतःशन  सनुदमा  ममारलडे  जमातमात.  अशमाररतसीनडे  तशो  तडे  जकगल
रमाक्षिसमाकपमाससून  मनुक्त ररतशो.  त्यमा  ममारमाममायमार्थात  रमावणमाच्यमा  लमाडक्यमा  बकहणमाचडे  नमाकर रमाकपलडे
जमातडे.  त्यमामनुळट  रमाकगमावसून  तसी  कतच्यमा  मशोठमा  भमावमारडडे,  रमावणमारडडे,  तक्रमार  ररण्यमासमाठसी
लकरडे लमा रवमानमा हशोतडे.  लकरडे त तसी कतचडे रमापलडेलडे नमार दशमाननमालमा दमाखवतडे.  त्यमाच्यमा पमायमा
पडतडे व समाकगतडे रक,  तसू जर ममाझमा सच्चमा भमाऊ असकशल तर ममाझ्यमा रमापलडेल्यमा नमारमाचमा
वचपमा रमाढकशल. तडे कतचडे रडणडे पमाहहन रमावण सकतमापतशो. तशो त्यमात त्यमाचमा अपममान समजतशो.
चवतमाळसून तशो उठतशो.  त्यमानकतर एरमाकतमात तशो आपल्यमा बकहणसीचमा तशो रमाय प्ररमार आहडे तडे
कवचमारतशो. तशो रमाक्षिस दशमानन त्यमाच्यमा बकहणसीलमा शब्द दडेतशो रक, "ज्यमाकनडे रशोणसी हडे रक त्य रडे लडे
तशो त्यमाचसी करक मत मशोजडेल. ममाझ्यमा वमाटडेलमा जमाणमारमा रशोणसीहसी असशो, त्यमालमा मसी शमाकतपणडे झशोपसू
दडेणमार नमाहसी. त्यमाकनडे एरमा भयकरर समापमाच्यमा ममारयमावर पमाय टमारलमा आहडे. धसकहमाच्यमा ततोंडमात
हमात घमालणमारमा हमा रशोण आहडे"? असट बशोलल्यमानकतर त्यमाच्यमा सवमारगमातसून आगसीच्यमा ज्वमाळमा
कनघसू लमागतमात.  वणव्यमात पडेटलडेलडे झमाड रसडे अकधमारमात धगधगतमाकनमा कदसतडे तसमा तशो कदससू
लमागलमा.  त्यमानकतर तसी त्यमाचसी बकहण रमाममाच्यमा रमारवमायमाक दकडरमारण्यमात रशमा आहडेत व तशो
ऋषषींनमा रशसी मदत ररतशो व त्यमाकनडे रशमाप्ररमारडे शडेरडशो रमाक्षिस व त्यमात त्यमाचमा भमाऊ खरमा
आकण दनुतःशनमालमा ममारलडे तडे सगळडे  सकवस्तरपणडे समाकगतडे. तडे सगळडे  ऐरल्यमावर तशो ठरवतशो रक,
मररचमालमा रमाममालमा ममारण्यमासमाठसी तयमार ररमावडे. तडे ठरवल्यमानकतर तशो त्यमाचमा रमारभमार त्यमाच्यमा
मकत्र्यमाकच्यमा  हमातसी  सशोपवसून  वमायनुममागमार्थानडे  उडत  कत्ररनु ट  आकण  रमाळ  पवर्थात  ओलमाकडत
दकडरमारण्यमारडडे कनघतशो.  वमाटडेत त्यमालमा एर मशोठमा जलमाशय कदसतशो.  त्यमात सनुसरसी हशोत्यमा.
समनुद्र सकपवसून तशो गशोरणमार्थारडडे पशोहशोचतशो.  तडेरडे त्यमाचमा कप्रय दडेव कत्रशकरसू धमारसी रहमात असतशो.
त्यमानकतर तशो त्यमाच्यमा जनुन्यमा कमत्रमालमा मररचमालमा भडेटतशो.  तडेरडे  तशो पहमातशो रक,  त्यमाचमा कमत्र



रमाममालमा घमाबरून स्वततःच समाधसूच्यमा वडेषमात रहमात असतशो. अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान
चद्रौरमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग पमाकचवमा

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगत  असतमात,  रमावणमालमा  यडेतमाकनमा  पमाहहन  मररच  पनुढडे  हशोतशो.  त्यमाचडे
आदरपसूवर्थारपणडे  स्वमागत  ररतशो.  रमावणमालमा  फळक  आकण  रक दमनुळमाकचमा  आहमार  दडेतशो.  रमावण
त्यमाच्यमारडसील आसनमावर बसतशो व रशोडसी कवशमाकतसी घडेतशो. मररच बशोलण्यमात पटमाईत असतशो
तशो  रमावणमाच्यमा  जवळ बसतशो.  रमावण सनुदमा  बशोलण्यमात रमाकहषीं  रमसी  नसतशो  तडे  दशोघडे  बशोलसू
लमागतमात.  मररच रमावणमालमा कवचमारतशो,  अरडे रमावणमा, "तनुझ्यमा चडेहयमार्थाचमा रकग असमा उतरलडेलमा
कदसतशो, असट रमाय झमालडे आहडे रक, तनुलमा तनुझसी रमाजधमानसी सशोडसून यडेरडे वनमात यमावडे लमागलडे"?
"तनुझसी प्रजमा पकहल्यमा समारखमाच तनुलमा ममान दडेतडे नमाक?  तसू रशोणत्यमा उद्दडेशमानडे असमा अरण्यमात
आलमा आहडेस?  असट समज तनुझमा उद्दडेश सकपन्न झमालमा आहडे,  रमारण तनु ममाझ्यमारडडे आलमा
आहडेस.  तडे रमामक करतसीहसी अवघड असलडे तरसी तडे आपण ररून दमाखवसू".  रमावण ज्यमाच्यमा
मनमात अपममानमाचमा अगसी धगधगत हशोतमा,  मररचमालमा रशोडक्यमात सगळडे  समाकगतशो.  त्यमासमाठसी
रमाय उपमाययशोजनमा ररमावयमाचसी त्यमाच्यमावर चचमार्था हशोतडे. तडे सगळडे  समजल्यमावर मररच त्यमालमा
उतर दडेतशो.  "अरडे  दशोस्तमा  हमा रमाममालमा  कचडवसून  तसू  रमाकहसी  समाध्य ररू शरणमार नमाहसीस.

त्यमाच्यमा शद्रौयमार्थाचसी व कहम्मतसीचसी रल्पनमा तनुलमा नमाहसी.  त्यमाचडे  बमाण सहन ररू शरडे ल असमा
रशोणसीहसी नमाहसी. त्यमाचमा बकधसू सनुदमा मशोठमा शसूरयशोदमा आहडे त्यमाचसी पत्नसी ससीतमा जसी जनर रमाजमाचसी
ममानस रन्यमा आहडे.  तसी मशोठसी पकतव्रतमा आहडे.  रमच हमा भमागमात यडेण्यमामनुळट  मलमा हडे समाधसूचडे
सतोंग घडेऊन रहमावडे लमागत आहडे. रमारण तशो हमा भमागमातसील समाधसूकनमा रमाक्षिसमाकपमाससून सकरक्षिण दडेत
असतशो.  त्यमानडेच तनुझ्यमा भमावमालमा खरमालमा ठमार ममारलडे आकण त्यमाच्यमाशसी झमालडेल्यमा लढमाईत
तनुझ्यमा बकहणसीचडे नमार रमापलडे गडेलडे.  खरकतर तसी मरमायचसीच पण रशोडक्यमात बचमावलसी कतच्यमा
नमारमावर कनभमावलक". तडे ऐरल्यमावर रमावण रमाकगमावसून त्यमालमा बशोलतशो, "हडे बघ मलमा तनुझमा सलमा
नरशो आहडे, परकतनु, जर तसू मलमा पमाकहजडे तसमा वमागलमा नमाहसीस तर मसी तनुलमा हमा हमातमाकनमा ठमार
ममारसीन". मररच त्यमालमा बशोलतशो असहमायपणडे रक, "जर मरण अकनवमायर्था  असडेल तर तडे तनुझ्यमा
हमातसून कमळणडे मलमा जमास्त चमाकगलडे वमाटतडे". त्यमानकतर तशो रमावणमालमा बशोलतशो, त्यमालमा त्यमाच्यमा
रडसून रशमाप्ररमारचसी मदत पमाकहजडे तडे समाकगमावडे. दशमानन त्यमालमा समाकगतशो, "ममाझसी अशसी यशोजनमा



आहडे रक, तसू एरमा सशोनडेरसी कशकग असलडेल्यमा समाकबरमाचडे रुप घडेकशल ज्यमाचसी चमामडसी सनुदमा सशोनडेरसी
असडेल. त्यमानकतर तसू त्यमा रमाममाच्यमा बमायरशोपनुढडे असमा जमाकशल रक कतलमा तनुझडे आरषर्थाण वमाटडेल,

कतलमा तनुलमा पमाळमावयमाचसी इच्छमा झमालसी पमाकहजडे,  तसी कतच्यमा नवयमार्थालमा तनुलमा परडण्यमासमाठसी
तनुझ्यमा ममागडे धमाडडेल. तडे अशमावडेळसी तसू ररमावयमाचडे जडेव्हमाक कतचमा दसीर लक्ष्मण सनुदमा तडेरडे नसडेल.

म्हणजडे  तसी एरटसी असडेल.  त्यमानकतर मसी रपटमानसी ससीतडेलमा परडसून घडेऊन जमाईन तडे  रडेट
ममाझ्यमा  लकरडे त.  तडेरडे  कतलमा  मसी  अशमा  कठरमाणसी  लपवसून  ठडेवसीन  रक  तडेरडे  तसी  पतसीकवरहमानडे
अन्नत्यमाग ररून पकतव्रतडेसमारखसी मरून जमाईल.  तडेरडे तशो रमाम यडेऊ शरणमार नमाहसी बहहतडेर,

त्यमामनुळट  पत्नसीच्यमा  हरवण्यमामनुळट  खधजल झमालडेलमा  तशो  यशोदमा झसूरून झसूरून मरुन जमाईल,

ममाझ्यमा  बकहणसीच्यमा  नमार रमापण्यमाचसी  तसी  कशक्षिमा  त्यमालमा  झमालसीच पमाकहजडे".  रमावणमाचसी  तसी
यशोजनमा मररच चमाकगलमाच समजतशो. तशो ठरवतशो रक, रमाम त्यमाच्यमा ममागडे लमागलमा रक, तशो त्यमालमा
त्यमाच्यमा  रनु टसीपमाससून  दसूर  घडेऊन जमाईल.  त्यमा  वडेळमाकत  रमावण त्यमाच्यमा  रपट रमारस्रमानमानडे
ससीतडेलमा घडेऊन जमाईल व तडे झमालडे रक, रमावण त्यमालमा आरमाशमातसून उडत असतमाकनमा सनुचनमा
ररसील रक रमाम फतडे झमालडे. तडे झमालडे रक, मररच मध्यडेच रशोठडेतरसी एरमादमा आडशोशमाममागडे गनुप्त
हशोईल.  मररच रमावणमालमा त्यमाचडे  तडे  समाकगतशो व रमावणमालमा तशसी सनुचनमा ररमावयमास समाकगतशो.
दशमानन त्यमालमा अननुमशोदन दडेतशो. दशोघमात तसी यशोजनमा पक्रकी हशोतडे. तशो म्हणतशो रदमाकचत रमाम
त्यमालमा त्यमा आधसीच परडसू  शरलमा तर तनुझसी यशोजनमा अयशस्वसी हशोईल व तसू मलमा ममारकशल
म्हणसून मसी ममाझडे अकत्यरमर्था  त्यमा आधसीच उररसू न घडेतशो रमारण, तनुझ्यमा नमाहसीतर रमाममाच्यमा अशमा
रशोणमाच्यमा तरसी हमातसून ममाझमा अकत हशोणमार हडे मलमा कदसत आहडे. मशोठमा अडचणसीनमा ततोंड दडेत
तडे  दशोघडे  रमाममाच्यमा  रनु टसीपयरत  जमातमात.  तडे  पहमातमात  रक,  लक्ष्मण  कशरमार  ररण्यमासमाठसी
अरण्यमात गडेलमा आहडे.  ससीतमा तडेरडे रनु टसी बमाहडेर कफरत आहडे.  तसी पररलस्रतसी सनुयशोग्य आहडे हडे
हडेरून दशमानन व मररच त्यमाकच्यमा रमारस्रमानमा प्रममाणडे  रमारवमाई ररण्यमाचडे  ठरवतमात.  मररच
ठरल्यमा  प्रममाणट  लहमानशमा  सनुकदर  कदसणमायमार्था  सशोनडेरसी  समाकबरमाचडे  रुप घडेतशो.  त्यमानकतर  तशो  त्यमा
रनु टसीपनुढडे उभमा रहमातशो तडेरडे चरण्यमाच्यमा अकभकनवडेषमानडे रटगमाळत रहमातशो. असट रक ससीतमा त्यमालमा
पमाकहल.  आकण नडेमरडे  तसटच  हशोतडे.  ससीतडेलमा  तशो  सनुकदर  कदसणमारमा  समाकबरमाचमा  बछडमा  फमार
आवडतशो व तसी त्यमालमा चमारमा खमाण्यमासमाठसी दडेऊ लमागतडे. आपलमा डमाव फतडे हशोतशोय हडे तडे दशोघडे
रमाक्षिस समजतमात.  कततक्यमात रमाम त्यमा  रनु टसीतसून  बमाहडेर  यडेतशो.  ससीतमा त्यमालमा  तशो  ममायमावसी



बछडमा दमाखवतडे आकण रमावणमाच्यमा इच्छडेननुसमार तडे घडसू  लमागतडे, ससीतडेलमा तशो बछडमा आवडतशो व
तसी रमाममालमा त्यमा बछडमालमा जशो आवमारमा बमाहडेर हशोतमा, त्यमाकच्यमा आवमारमात आणण्यमाचडे समाकगतडे.
त्यमाप्रममाणडे रमाम आवमारमाच्यमा रनुक पणमालमा असलडेल्यमा दमारमातसून बमाहडेर यडेतशो व त्यमा बछडमालमा
परडणमार एवढमात तशो मररच त्यमाच्यमा  हमातसून  कनसटसून रमानमात धनुम ठशोरतशो.  आतमा रमाम
त्यमालमा परडण्यमासमाठसी त्यमाच्यमा ममागडे धमावतशो. रमाकहषीं अकतर धमावल्यमानकतर मररच तडेरडे रमाममाचसी
वमाट पहमात उभमा रहमातशो, त्यमालमा उभमा पमाहहन रमाम त्यमाच्यमा ममागडे जमातशो. असट हशोत हशोत तडे दशोघडे
रनु टसीपमाससून फमार दसूर जमातमात. रमावण तडे नमाटर झमाडसीत लपसून पहमात असतशो. रमाम हमारडे च्यमा
अकतरमापडेक्षिमा जमास्त लमाकब गडेलमा आहडे तडे समजल्यमावर दशमानन एरमा सकन्यमाशमाच्यमा अकभकनवडेषमात
त्यमा  रनु टसीरडडे  जमातशो  व  तडेरडे  रमाममाचसी  व  त्यमा  बछडमाचसी  वमाट  पहमात  उभ्यमा  असलडेल्यमा
ससीतडेरडडे कभक्षिमा ममाकगतशो. त्यमा सकन्यमाशमालमा पमाहहन ससीतमा आत जमातडे व रमाकहषीं फळक  व रक दमनुळ
आकण रमाकहषीं कशजवलडेलडे ममाकस घडेऊन यडेतडे व त्यमा सकन्यमाशमाच्यमा रुपमात आलडेल्यमा रमावणमालमा
त्यमाच्यमा झशोळसीत घमालण्यमासमाठसी त्यमाच्यमा झशोळसीत आपल्यमा ओटसीतसील तशो कशधमा टमारणमार
इतक्यमात रमावण त्यमाचडे खरडे दशमाननसी रुप धमारण ररतशो. त्यमामनुळट  ससीतमा अचमानर झमालडेल्यमा
त्यमा प्ररमारमामनुळट  घमाबरून जमातडे  व तडे  भयकरर रुप पमाहह  कतलमा भशोवळ यडेतडे.  मकच्छमा यडेऊन
पडलडेलसी तसी रुपगकवर्थातमा जनर रमाजमाचसी रन्यमा तशो रमावण पहमात रहमातशो.  त्यमानकतर तशो कतलमा
उचलतशो व उकच आरमाशमात भरमारसी ममारतशो. उकच गडेलडेलमा रमावण मररचमालमा कदसतशो. त्यमाबरशोबर
तशो समजतशो रक, त्यमाकचसी यशोजनमा यशस्वसी झमालसी आहडे.  त्यमाबरशोबर तशो समाकबरमाच्यमा रुपमातसील
रमाक्षिस त्यमाच्यमा सनुक्ष्म रुपमात जमातशो.  त्यमामनुळट  तशो रमाममालमा कदसडेनमासमा हशोतशो.  रमाम बरमाच वडेळ
त्यमालमा त्यमा गदर्था  झमाडसीत शशोधण्यमाचमा प्रयत्न ररत रहमातशो पण व्यरर्था.  अखडेरसीस तशो परत
कफरतशो.  वमाटडेत त्यमालमा लक्ष्मण भडेटतशो.  तडे दशोघडे एरत्र रनु टसीत यडेतमात तडे पहमातमात रक, फळक
रक दमनुळक आकण कशजलडेलडे ममाकस इतस्रततः पडलडे आहडे.                               
आरमाशमात उडमालडेलमा रमावण ससीतडेलमा पहमातशो तडे तसी शनुदसीवर यडेत हशोतसी. परकतनु, त्यमालमा पनुन्हमा
पमाहहन तसी पनुन्हमा बडेहशोष हशोतडे. रशोडमा वडेळमाकनसी तसी पनुरतसी जमागकत हशोतडे व समजतडे रक रमाय झमालडे
आहडे.  आपलडे  हरण झमालडे  आहडे  तडे  समजल्यमावर तसी  रमावणमालमा  समाकगतडे,  "अरडे  मसूखमार्था,  मसी
कववमाहसीत पत्नसी आहडे व मसी पकतव्रतमा आहडे. मलमा स्पशर्था ररकशल तर तनुझमा नमाश हशोईल म्हणसून
तसू मलमा आतमाच खमालसी ठडेव". तडेव्हमा रमावण कतलमा समाकगतशो, रक, "मसी लकरमाधधश आहडे. ममाझडे



नमाकव रमावण आहडे. त्यमालमा कतच्यमात रमाकहसीहसी स्वमारस्य नमाहसी. त्यमाबद्दल तसी कनतःसकशय रहमावसी".
नकतर तशो समाकगतशो रकी, "त्यमाच्यमा भमावमाचमा वध कतच्यमा पतसीनडे रडे लमा आहडे तसटच एरमा यनुदमात
कतच्यमा पतसीनडे त्यमाच्यमा कप्रय भकगनसीचडे नमाकर रमापलडे आहडे. त्यमाचमा बदलमा घडेण्यमासमाठसी तशो कतलमा
त्यमाच्यमा रमाजधमानसीरडडे नडेत आहडे व तडेरडे तशो कतलमा गनुप्त कठरमाणसी ठडेवणमार आहडे. ज्यमा कठरमाणसी
कतचमा पतसी रदमाकपहसी पशोहशोचसू शरणमार नमाहसी". तडे समजल्यमावर ससीतडेलमा रमाय प्ररमार आहडे तडे
समजतडे. अतसीव दनुतःखमानडे तसी रडसू  लमागतडे. पनुढडे तशो दशमानन कतलमा समाकगतशो रक, "त्यमालमा ममाकहत
आहडे  रक,  रमामसनुदमा कतच्यमाप्रममाणडे  एरपत्नसी पत्नसीव्रतसी आहडे.  त्यमामनुळट  तशो कतच्यमा शशोरमाकनडे
मरून जमाईल व तसू ममाझ्यमा लकरडे त मरून जमाकशल असट मलमा वमाटतडे, अशमाररतसीनडे मसी ममाझ्यमा
भमावमाच्यमा वधमाचमा व बकहणसीच्यमा नमार रमापण्यमाचमा ससूड उगवणमार आहडे".   
यडेरडे रमाम व लक्ष्मण त्यमाकच्यमा रनु टसीच्यमा भशोवतसी ससीतडेचमा खसूप शशोध घडेतमात पण तसी समाकपडत
नमाहसी.  मररच रमाक्षिस त्यमाच्यमा समाधसू वडेषमात तडेरडे यडेतशो व पहमात असतशो रमाम व लक्ष्मण रमाय
ररत  आहडेत.  रमाममाचमा  पत्नसीशशोर  पमाहहन  त्यमालमा  वमाईट  वमाटतडे.  परकतनु  रमाममालमा  समजणडे
आवश्यर हशोतडे रक त्यमाच्यमा पत्नसीलमा रशोणसी नडेलडे म्हणसून तशो पनुढडे जमाऊन रमाममालमा रमाय झमालडे?
असट कवचमारतशो.  रमाम त्यमाचसी पत्नसी अचमानर गमायब झमालसी असडे समाकगतशो.  त्यमावर तशो रमाक्षिस
त्यमालमा समाकगतशो रक, त्यमानडे रशोडमा वडेळडे  पसूवर्वी आरमाशमातसून त्यमाच्यमा पत्नसीलमा घडेऊन जमातमाकनमा
पमाकहलडे.  तशो बहहधमा रमाक्षिस रमाजमा रमावण असमावमा रमारण,  त्यमाचसी दहमाततोंडडे  स्पषपणडे  कदसत
हशोतसी.  पनुढडे  तशो मररच रमाममालमा समाकगतशो रक,  रमाम त्यमाच्यमा रमाक्षिसमाकनमा ममारण्यमाच्यमा रमाममामनुळट
रमागमावसून  रमावण जशो  रमाक्षिसमाकचमा  रमाजमा  आहडे  त्यमाकनडे  हडे  रडे लडे  असमावडे.  म्हणसून  हमापनुढडे  रमाममानडे
रमाक्षिसमाकचमा नमाश ररणडे बकद ररमावडे.  रमाक्षिसमाकच्यमा वमाटडेलमा जमाणमायमारचडे  असटच हशोतडे असट बशोलसून
मररच रमाममाच्यमा जखममाकवर मसीठ चशोळतशो. रमाम त्यमालमा कवचमारतशो, रमावण ससीतडेलमा घडेऊन रशोठडे
जमाऊ शरतशो.  त्यमावर मररच त्यमालमा समाकगतशो,  रक,  रमावण कतलमा  बहहधमा  लकरडे त  रशोठडेतरसी
रमायम बकदसीवमासमात ठडेवणमार आहडे  रमारण तसटच तशो शत्रसूच्यमा बमायरमाकशसी ररतशो.  पनुढडे  मररच
रमाममालमा सलमा दडेतशो  रक,  त्यमाकनडे  आतमा त्यमाच्यमा  बमायरशोचमा कवचमार सशोडसून सकन्यमास घ्यमावमा
त्यमाच्यमा समारखमा सकन्यमाशसी हशोऊन मशोक्षिममागमार्थारडडे कनघमावडे. 
तडेरडे  रमावण ससीतडेचडे  पमाकतव्रत्य करतसी खरडे आहडे  तडे  तपमासण्यमासमाठसी कतलमा बशोलतशो रक,  तसी
रमावणमाशसी लग ररण्यमास तयमार असटल तर तशो कतलमा रद्वै दडेत व ठडेवतमा त्यमाच्यमा जनमानखमान्यमात



ठडेवडेल.  ससीतमा तडे ऐरसू न कतच्यमा रमानमाकवर हमात ठडेवतडे  व बशोलतडे रक, "तसी रडे वळ रमाममाचमाच
कवचमार ररू शरतडे. अशमा गशोषसी ररकशल तर अरडे रमावणमा, तनुझ्यमावर आरमाश रशोसळसून पडडेल
व त्यमात तसू कचरडसून जमाकशल. तसडे जबरदस्तसीनडे तसू ररण्यमाचमा प्रयत्न रडे लमास तर त्यमा आधसी
भसूमसी मलमा कगळकरक त ररसील. सगळडे  जग बदलडेल पण मसी रघसूच्यमा रनु ळमाच्यमा रमाममाकशवमाय इतर
रशोणमाचमाहसी कवचमार ररणडे अशक्य आहडे तसडे ररण्यमा पडेक्षिमा तसू मलमा तनुझ्यमा रद्वै दडेत ठडेव तडेरडे मसी
ममाझ्यमा रमाममाचमा जप ररत रमाहसीन. मलमा कवशमास आहडे रक, तशो एर कदवस मलमा घडेण्यमासमाठसी
यडेईलच.  तसू समजतशोस तसमा ममाझमा शसूरवसीर यशोदमा पतसी हमात गमाळसून बसणमायमारपद्वैरकी नमाहसी".
रमावण ससीतडेलमा घडेऊन जमात असतमाकनमा तडेरसील एरमा पवर्थातमाच्यमा कशखरमावर बसलडेलमा महमापक्षिसी
जटमायसू तडे पहमातशो. त्यमालमा ससीतडेचडे ओरडणडे ऐरसू  यडेतडे व तशो हडे सनुदमा ओळखतशो रक, तसी ससीतमा
आहडे व रशोणसीतरसी कतलमा उचलसून घडेऊन जमात आहडे. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान पमाकचवमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग सहमावमा

ममारर डडेय  पनुढडे  यनुधधषसीरमालमा  समाकगतमात,  तडे  पमाकहल्यमावर  जटमायसू  जशो  कगधमाड  वकशमाचमा  हशोतमा,
त्यमाच्यमा सकपतसी नमाकवमाच्यमा ममावसभमावमाबरशोबर आकण त्यमाच्यमा बमाप अजनुर्थानमाबरशोबर जडे दशररमाचडे
कमत्र हशोतडे, रमावणमालमा ससीतडेलमा घडेऊन जमातमाकनमा पहमातमात. तडे रमागमावतमात व रमावणमावर जशोरमाकनसी
चमाल ररून जमातमात.  जटमायसू रमावणमाजवळ जमाऊन बशोलतशो रक,  त्यमाकनडे  ससीतडेलमा तमाबडतशोब
सशोडमावडे. तसी आमच्यमा कमत्रमाचसी दशररमाचसी स्ननुषमा आहडे. आम्हसी असतमाकनमा तसू कतलमा असट रसडे
नडेऊ शरतशोस.  त्यमानकतर  जटमायसू  रमावणमाच्यमा  अकगमावर त्यमाच्यमा  नखमाकनसी  वमार  ररू लमागतशो
ज्यमामनुळट  त्यमाचसी ससीतडेवरसील परड कढलसी हशोईल.  तशो रमावणमाच्यमा अकगमावर अनडेर कठरमाणसी
जखममा ररतशो. रमावण तरसी ससीतडेचसी परड सशोडत नमाहसी. नकतर तशो त्यमाच्यमा टशोरदमार चतोंचसीनडे
त्यमाच्यमा अकगमालमा भशोरडे  पमाडसू  लमागतशो. तरसीसनुदमा रमावण ससीतडेलमा सशोडत नमाहसी व मशोठमा वडेगमाकनडे
लकरडे च्यमा कदशडेनडे  जमात रहमातशो.  रमावणमाचडे अकग त्यमाच्यमा रक्तमाकनडे  ममाखलडेलडे असतडे.  जसडे रमावण
पहमातशो रक,  जटमायसू त्यमाच्यमा कनधमार्थारमाचमा पक्रमा आहडे व तशो त्यमाचडे  हलमा ररणडे बकद ररणमार
नमाहसी,  रमावण त्यमाचसी तलवमार रमाढतशो व जटमायसूचसी दशोनहसी पकख छमाटसून टमारतशो.  त्यमामनुळट  तशो
अजस्र पक्षिसी तशोल जमाऊन जकमनसीवर यडेतशो.  त्यमालमा ममारल्यमानकतर रमावण उकच आरमाशमात
झडेपमावतशो व अकतशय उकचमावरून तशो ससीतडेलमा घडेऊन लकरडे च्यमा कदशडेनडे  जमाऊ लमागतशो.  वरून
जमातमाकनमा तसी खमालसी असलडेलडे ऋषषींचडे आशम पहमातडे. नदमा, सरशोवरक, वनक्षिसी, असट सगळडे  तसी
पहमात असतडे. तडे पहमातडे तसडे तसी कतचडे दमाकगनडे ज्यमाकच्यमावर कतच्यमा पतसीचडे नमाकव रशोरलडेलडे हशोतडे
खमालसी फडे रसू न दडेऊ लमागतडे. कतच्यमा जमाण्यमाचमा ममागर्था त्यमामनुळट  रमाममालमा समापडडेल अशसी तसी अपडेक्षिमा
ररत असतडे. तसी एरमा डतोंगरमावर उभडे असलडेलडे वमानर लशोर पहमातडे. तसी त्यमाकच्यमा रडडे जमाईल
अशमाबडेतमाकनडे  कतचडे  एर वस्त्र फडे रतडे.  त्यमावर रमाममाचडे  नमाकव हशोतडे.  तडे  कपवळ्यमा रकगमाचडे  रमापड
फडफडत त्यमा वमानरमाकच्यमा अकगमावर जमाऊन पडतडे. वमानर त्यमा रमाक्षिसमालमा वडेगमाकनडे दसूर जमातमाकनमा
पहमातमात.  लवररच  त्यमाचसी  कप्रय  रमाजधमानसी  लकरमा  त्यमालमा  कदससू  लमागतडे.  कतच्यमा  भशोवतसी
असलडेल्यमा प्रचकड मशोठमा रशोट कभकतसी त्यमालमा जणसू बशोलमावत हशोत्यमा.  त्यमा नगरसीचसी सगळसी
रचनमा कवशरममार्थानडे रडे लडेलसी हशोतसी. एर रमाम आपण फतडे रडे लडे त्यमाचडे त्यमालमा सममाधमान वमाटत



असतडे.  आपल्यमा कप्रय भकगनसीच्यमा  नमारमा  रमापण्यमाचमा  व  भमावमाच्यमा  मकत्यसूचमा  तशो  ससूड घडेत
असतशो.   
यडेरडे रमाम लक्ष्मणमालमा समाकगतशो रक, तशो ज्यमा समाकबरमापमाठसी जमात हशोतमा तशो एर रमाक्षिस हशोतमा हडे
त्यमालमा तडेव्हमाक समजलडे रक,  तशो अधसून मधसून गमायब हशोत हशोतमा.  त्यमाचमा अरर्था  रमाक्षिसमाकचमा तशो
डमाव  हशोतमा  रक  रमाममालमा  त्यमा  समाकबरमापमाठसी  जमाण्यमास  पमाडमायचडे  व  त्यमा  दरम्यमान  ससीतडेलमा
पळवमावयमाचडे.  त्यमा प्ररमारडे रमाममाचमा बकदशोबस्त ररण्यमाचमा रमाक्षिसमाकच्यमा रमाजमाचमा,  रमावणमाचमा बडेत
असमावमा. मररचमाच्यमा बशोलण्यमामनुळट  त्यमाचमा सकशय जमास्त कनकश्र्चित झमालमा. आपण दशोघमाकनमा कतलमा
एरटसीलमा सशोडसून जमायलमा नरशो हशोतडे. ममाझसीच चसूर पण मसी कतच्यमा आगहमाखमातर त्यमा सशोनडेरसी
समाकबरमापमाठसी गडेलशो हशोतशो. कतलमा तडे समाकबर पमाळमावयमाचडे हशोतडे. रशोठडे असडेल ससीतमा? त्ययालया तशो
प्रश्र्न सतमावत हशोतमा.  ससीतमा हरणमाचडे  द नुतःख त्यमालमा आतमा सतमावसू लमागलडे हशोतडे.  तशो स्वतमालमा
ममाफ ररण्यमास तयमार नव्हतमा. ससीतडेचमा शशोध घडेणडे हमाकशवमाय द नुसरमा पयमार्थाय नमाहसी पण रशोठसू न
सनुरूवमात ररमावसी तडे त्यमालमा लक्षिमात यडेईनमा. ज्यमा अरण्यमात सवर्थात्र रमाक्षिसमाकचमा सकचमार आहडे त्यमा
कठरमाणसी आपण अशसी चसूर ररमावसी हमाचडे त्यमालमा नवल वमाटत हशोतडे. तशो लक्ष्मणमालमा कवचमारतशो
त्यमाच्यमा दनुतःखमात रक, "रमाय कवदडेहमा जसीवकत असडेल रमाक"? शशोधत कफरत तडे अखडेरसीस एरमा
कठरमाणसी पशोहशोचतमात तडेरडे  तडे  पहमातमात,  एर प्रचकड आरमारमाचडे  कगधमाड मरणमाच्यमा अवस्रडेत
पडलडेलडे  आहडे.  तडे त्यमालमा रमारनु त्स घरमाण्यमाचमा रमाक्षिस समजतमात.  तडे दशोघडे  त्यमाच्यमा जवळ
जमातमात.  रमाम त्यमाचडे  धननुष्य तमाणसून उभमा असतशो रक,  रडे व्हमाकहसी  तशो त्यमा कगधमाडमालमा बमाण
ममारसील.  पण तडे  कगधमाड त्यमानमा पमाहहन बशोलतडे, "तनुमचडे  भलडे  हशो,  मसी जटमायसू  आहडे,  तनुझ्यमा
कपत्यमाचमा कमत्र आहडे.  मसी स्वततः कगधमाडमाकचमा रमाजमा आहडे.  रमाम तडे  ऐरसू न त्यमाचडे  धननुष्य बमाण
खमालसी ठडेवतशो व त्यमाचसी आस्रडेनडे  चद्रौरशसी ररू लमागतशो.  त्यमालमा कदसतडे  रक,  त्यमा पक्षिमाचसी
दशोनहसी पकख रशोणसीतरसी छमाटलडेलसी आहडेत. जटमायसू त्यमाकनमा समाकगतशो सकवस्तरपणडे जडे घडलडे. त्यमा
ममाकहतसीमनुळट  रमाममालमा कवशमास हशोतशो रक, त्यमाचसी पत्नसी ससीतमा रमावणमाकनसी रपट रमारस्रमान ररून
हरण रडे लसी आहडे. तडे समाककगतल्यमानकतर तशो पक्षिसी त्यमाचमा अखरडेचमा शमास घडेतशो. रमावण दकक्षिणडेच्यमा
कदशडेनडे त्यमाच्यमा लकरडे रडडे गडेलमा आहडे हडे रमाममालमा व लक्ष्मणमालमा समजतडे. त्यमानकतर तडे दशोघडे त्यमा
जटमायसूचमा अकत्यकवधसी उररतमात. रमाममालमा ससीतडेच्यमा हरणमाचडे जमास्त द नुतःख हशोतडे रमारण तशो त्यमा
घटनडेलमा  स्वतमा जबमाबदमार  असल्यमाचडे  समजत असतशो.  त्यमा  कदशडेनडे  तडे  दशोघडे  त्यमा  कनबसीड



अरण्यमातसून  जमाऊ लमागतमात.  त्यमाकनमा  वमाटडेत  अनडेर  ऋषषींचडे  आशम कदसतमात.  रमाक्षिसमाकनसी
त्यमातसील रमाकहषीं  आशम मशोडल्यमाचडे  व  त्यमातसील समामनुगसी  इतस्रततः फडे रलडेलसी  असट  पहमात
असतडे. रमाक्षिसमाकचमा बकदशोबस्त ररणडे करतसी आवश्यर आहडे तडे त्यमालमा त्यमातसून समजत असतडे.
सनुकमत्रमाचमा मनुलगमा व रमाम त्यमा अरण्यमात रशोल्हडे,  हरणक हमाकचडे  रवडे  सवर्थात्र भटरत असलडेलडे
पमाहमातमात.  त्यमा वनमातसील कहस्रपशनुकचडे  ओरडणडे सवर्थात्र ऐरसू  यडेत हशोतडे.  जमात असतमाकनमा त्यमाकनमा
एर  डशोरडे  नसलडेलमा  रमाक्षिस  कदसतशो.  तशो  रमाळ्यमा  प्रचकड  ढगमाकसमारखमा  वमाटतशो.  त्यमालमा
लमाकबलचर व जबरदस्त दशोन हमात असतमात. त्यमाच्यमा छमातसीवर दशोन डशोळडे  हशोतडे. त्यमाचडे ततोंड
त्यमाच्यमा बटबसीच्यमा जमागसी हशोतडे. तडे सतत उघडत हशोतडे जणसू रमाकहषीं खमावयमाचडे आहडे. लक्ष्मणमालमा
तशो  सहजपणडे  त्यमाच्यमा  दशोनहसी  हमातमाकनडे  परडतशो.  त्यमामनुळट  तशो  सनुकमत्रमाचमा  मनुलगमा  असहमाय
झमालमा,  त्यमालमा  रमाकहषींच  ररतमा  यडेईनमा.  रमाममारडडे  पहमात  तशो  रमाक्षिस  लक्ष्मणमालमा  त्यमाच्यमा
बटबमारडडे असलडेल्यमा ततोंडमारडडे नडेऊ लमागतशो.  लक्ष्मण रमाममालमा बशोलतशो, "ममाझसी हमालत पहमा
रशसी झमालसी आहडे. प्ररम वडसीलमाकचडे मरण, त्यमानकतर तनुझडे वनवमासमात जमाणडे ज्यमात मसी समामसील
झमालशो त्यमानकतर ससीतडेचडे हरण हशोणडे व आतमा मलमा हमा खमाणमार आहडे. रमाय आहडे ममाझडे भमाग्य?

एरमा ममागशोममाग एर अररष ममाझ्यमा ममागडे लमागलसी आहडेत.  रदमाकचत मसी तनुलमा पनुन्हमा ससीतडेसह
अयशोध्यडेत जमातमाकनमा पमाहह शरणमार नमाहसी असडे कदसतडे. तडेरडे रमाजगमादसीवर तनुलमा बसलडेलमा मसी पमाहह
शरणमार  नमाहसी,  रमारण हमा  बहहतडेर  मलमा  खमाऊन टमारणमार  असट  वमाटतडे.  तनुझ्यमावर  रनु स
गवतमानडे  रमाज्यमाकभषडेरमाचडे  पमाणसी कशपलडे जमातमाकनमा मसी पहह  शरणमार नमाहसी.  त्यमानकतर तनुझ्यमावर
उधळलडे जमाणमारडे भमाजलडेलमा भमात व रमाळ्यमा चण्यमाचडे अक्षितमा मसी पहमाणमार नमाहसी असट वमाटतडे,
त्यमाचडे  मलमा  वमाईट  वमाटतडे".  असट  लक्ष्मण  मशोठमा  दनुतःखमानडे  रमाममालमा  समाकगत  असतशो.  तडे
ऐरल्यमावर रमाम लक्ष्मणमालमा धसीर दडेण्यमासमाठसी बशोलतशो रक, "तशो असतमाकनमा त्यमालमा रशोणसीहसी
रमाकहषींहसी  ररू शरणमार नमाहसी.  तडे  बशोलत असतमाकनमा  रमाम त्यमाच्यमा  धमारदमार तलवमारसीनडे  त्यमा
रमाक्षिसमाचमा एर हमात रमापसून टमारतशो. जणसूरमाय तशो एर तसीळमाच्यमा रशोपमाचमा दमाकडमा असमावमा. तडे
पमाहसील्यमावर लक्ष्मण त्यमाच्यमा तलवमारसीनडे  त्यमा  रमाक्षिसमाचमा द नुसरमा हशोतसनुदमा रमापसून टमारतशो.
त्यमानकतर लक्ष्मण त्यमाच्यमा तलवमारसीनडे त्यमा रमाक्षिसमाच्यमा बरगडमात वमार ररत रहमातशो ज्यमामनुळट
तशो प्रचकड रमाक्षिस अखडेरसीस रशोसळसून पडतशो आकण मरतशो.  तडे दृष्य तडे पहमात असतमाकनमा त्यमा
रमाक्षिसमाच्यमा  अकगमातसून  एर,  आरमाशमातसील ससूयमार्थासमारखडे  कदव्य तडेज असलडेलमा  ममाणसूस बमाहडेर



यडेतशो. बशोलण्यमात पटमाईत असलडेलमा रमाम त्यमालमा कवचमारतशो, "तसू रशोण आहडेस"? "मलमा तनुझसी
ममाकहतसी समाकग. असट रमाकहसी घडडेल असडे आम्हमालमा वमाटलडे नव्हतडे. सगळडेच मशोठडे कवलक्षिण घडत
आहडे". त्यमावर तशो ममाणसूस रमाममालमा समाकगतशो, "मसी एर गकधवर्था  रमाजपनुत्र आहडे.  ममाझडे नमाकव आहडे
कवशवससू, एरमा ब्रमाहणमाच्यमा शमापमामनुळडे  मलमा हडे रमाक्षिससी रुप धमारण ररमावडे लमागलडे हशोतडे". पनुढडे तशो
रमाममालमा समाकगतशो, "तनुझसी पत्नसी रमावण रपटमानडे त्यमाच्यमा लकरडे लमा घडेऊन गडेलमा आहडे. त्यमा पमाससून
सनुटरमा ररण्यमासमाठसी तसू यडेरसील वमानर रमाजमा सनुगसीवमाचसी मदत घडे. त्यमाच्यमाशसी मद्वैत्रसी ररून तसी
मदत तनुलमा कमळवतमा यडेईल. तडेरडे ऋष्यमनुख पवर्थातमाच्यमा जवळ एर पकवत्र क्षिडेत्र आहडे तडेरडे एर
सरशोवर आहडे, त्यमाचडे नमाकव आहडे पकपमा. त्यमात हकस पक्षिसी आकण भरपसूर रमळक  तनुलमा कदसतसील.

तडेरडे त्यमाच्यमा चमार समारसीदमारमाकसशोबत रमाजमा सनुगसीव रहमातशो. त्यमाचमा भमाऊ वमालसी हमाकनडे सनुगसीवमालमा
रपटमानडे फसवसून त्यमाचडे रमाज्य तमाब्यमात घडेतलडे आहडे. तसू त्यमालमा भडेट व तनुझसी द नुदरवमाचसी ररमा
त्यमालमा  समाकग.  तशो  तनुलमा  चमाकगलसी  मदत ररडेल.  तनुलमा  तनुझ्यमा  हमा  रमाममात  त्यमा  वमानरमाकच्यमा
मदतसीमनुळट  यश यडेणमार आहडे. तनुझसी पत्नसी तनुलमा कमळणमार आहडे आकण तसू पनुनतः तनुझ्यमा रमाज्यमाचमा
रमाजमा  म्हणसून  जमाणमार  आहडेस".  एवढडे  बशोलसून  तशो  गकधवर्था  अकतधमार्थान  पमावतशो.  त्यमा  सगळ्यमा
प्ररमारमामनुळट  दशोघडेहसी  भमाऊ  आश्र्चियर्थाचरकीत  झमालडेलडे  एरमडेरमाकचसी  ततोंडक  पहमात  रहमातमात.

नरळतपणडे  त्यमाकनमा  पनुढडे  रमाय  ररमावयमाचडे  तडे  समजलडेलडे  असतडे.  त्यमाप्रममाणडे  तडे  त्यमा  पकपमा
सरशोवरमारडडे कनघतमात. 

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान सहमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग समातवमा

ममारर डडेय ऋषसी पनुढडे  समाकगत असतमात,  ससीतडेच्यमा अपहरणमामनुळट  बडेचद्वैन झमालडेलमा रमाम त्यमाच्यमा
भमावमाबरशोबर लवररच त्यमा पकपमा सरशोवरमारडडे  पशोहशोचतशो.  त्यमात सनुकदर रमळक  हशोतसी व त्यमा
गकधवमार्थानडे समाककगतल्यमा प्रममाणडे हकस पक्षिसीसनुदमा हशोतडे. तशो प्रदडेश अकतशय कवलशोभनसीय हशोतमा परकतनु,
दनुतःखमात व्यग असलडेलडे  तडे  त्यमा  ससौंदयमार्थाचमा  अननुभव घडेण्यमास असमरर्था  हशोतडे.  तडेरसील वमारमा
तडेरसील वनस्पतसीचडे सनुगकध सवर्थादसूर पसरवत हशोतमा त्यमामनुळट  तशो वमारमा आल्हमाददमायर हशोतमा. त्यमा
सनुगकधमामनुळडे  त्यमालमा त्यमाचसी पत्नसी आठवतडे रमारण कतलमा असमा सनुगकध फमार आवडत असट. पनुनतः
तशो त्यमाच्यमा दनुतःखमात चसूर हशोतशो. त्यमाचडे वरकवमार दनुतःखमात जमाणडे लक्ष्मणमालमा आवडत नमाहसी व तशो
रमाममालमा समाकगतशो रक, "असट खडेद ररत रमाहहन रमाकहषींहसी समाध्य हशोणमार नमाहसी. सनुगसीवमारडडे असट
जमातमा यडेणमार नमाहसी. तडेव्हमाक हडे द नुतःख ररणडे बकद ररून आपण आपल्यमा ध्यडेयमाचमा कवचमार रडे लमा
पमाकहजडे. आतमा आपल्यमारडडे कनकश्र्चित ममाहसीतसी आहडे तडेव्हमाक रडत न बसतमा पनुढच्यमा रमारवमाईचसी
व्यवस्रमा ररण्यमारडडे लक्षि कदलडे पमाकहजडे".  रमाममालमा आपलडे असट भमावनमाकच्यमा आहमारसी जमाणडे
चनुरकीचडे आहडे हडे समजतडे. ससीतडेलमा त्यमाच्यमा रद्वै दडेतसून सशोडवण्यमासमाठसी दकड, यनुक्तकी आकण रपट
अशमा ममागमार्थानडे आपल्यमालमा रमाम ररमावडे लमागणमार आहडे. लक्ष्मण पनुढडे रमाममालमा बशोलतशो, "आतमा
आपण सनुगसीवमालमा भडेटणमार आहशोत तडेरडे रडत बससू नरशोस".  सनुगसीव त्यमा पहमाडमावरच आहडे
तडेव्हमाक आपण तडेरडे गडेलक पमाकहजडे. तडे ऐरल्यमावर रमाम स्वतमालमा समावरतशो व त्यमाच्यमा पद्रौरुष्यमात
यडेतशो. भमावनमा सशोडसून तशो कववडेरमाकनसी रमाम ररण्यमाचडे ठरवतशो. त्यमानकतर तडे दशोघडे पकपमा सरशोवरमात
स्नमान ररतमात. तडेरडे कपतरमाकनमा अघ्यर्था दडेतमात. तडेरडे वनमात वमाढणमायमार्था झमाडमाकचसी फळक तडे खमातमात.

त्यमानकतर तडे त्यमा पहमाडमाच्यमा अगदसी वरच्यमा कशखरमारडडे पहमातमात तडेव्हमाक त्यमाकनमा पमाकच वमानर तडेरडे
बसलडेलडे  कदसतमात.  रमाममालमा  यडेतमाकनमा  पमाहहन  सनुगसीव  त्यमाचमा  खमास  मदतनसीस  हननुममान
त्यमाच्यमारडडे पमाठवतशो.  तडे सनुगसीवमालमा भडेटतमात तडेरडे रमाममालमा ससीतडेचडे  वस्त्र जडे त्यमाकनमा कमळमालडे
हशोतडे  तडे  दमाखवतशो.  तडे पमाहहन रमाम व लक्ष्मण ओळखतमात रक,  तडे कतचडेच आहडे.  त्यमावरून
रमावणमानडे कतलमा लकरडे रडडे नडेलडे आहडे हडे धसद हशोतडे. त्यमानकतर रमाममालमा प्ररम सनुगसीवमाचसी नडेमणसूर
वमानरमाकच्यमा रमाजमाच्यमा पदमावर ररमावडे  लमागणमार असतडे  तरच,  त्यमालमा त्यमा  सममाजमाचसी मदत



हशोणमार हशोतसी. सनुगसीवमाचमा प्रश्र्न त्यमासमाठसी प्ररम सशोडवमावमा लमागणमार हशोतमा. सनुगसीवमाच्यमा भमावमाकनडे
त्यमालमा फसवसून त्यमाचसी गमादसी रमाबसीज रडे लसी हशोतसी त्यमासमाठसी त्यमा भमावमाचमा म्हणजडे वमालसीचमा
परमाभव ररणट हडे आतमा मनुख्य रमायर्था  झमालडे हशोतडे.  त्यमाररतमाक रमाम सनुगसीवमालमा आशमासन दडेतशो
रक,  तशो वमालसीशसी लढसून त्यमालमा परमाभसूत ररून त्यमाच्यमा हमातमात असलडेलडे  वमानरमाकचडे  रमाज्य
पनुन्हमा  सनुगसीवमारडडे  सनुपसूदर्था  ररसील.  सनुगसीवमाचसी  रमाजधमानसी  हशोतसी  करश्रकदमा.  त्यमा  कदशडेनडे
वमालसीबरशोबर यनुद ररण्यमाच्यमा उद्दडेशमानडे  तडे  कनघतमात.  तडे करलश्रक दमा मध्यडे  पशोहशोचतमात.  तडेरडे
त्यमाच्यमा वमाडमाजवळ गडेल्यमावर सनुगसीव जशोरमाकनडे ओरडसून त्यमाच्यमा भमावमालमा लढण्यमाचडे आव्हमान
दडेतशो. त्यमाच्यमा ओरडण्यमाचमा आवमाज धबधब्यमासमारखमा प्रचकड असतशो. वमालसीलमा समजतडे रक,
रमाम सनुगसीवमाच्यमासमाठसी लढण्यमाररतमा आलमा आहडे. त्यमालमा रमाममाशसी लढणडे बरशोबर वमाटत नमाहसी
म्हणसून तशो त्यमाच्यमा बमायरशोलमा पनुढडे ररतशो. त्यमाचसी बमायरशो तमारमा पनुढडे यडेतडे. तसी कतच्यमा पतसीलमा
समाकगतडे सनुगसीवमालमा रशोणसी मदत ररणमारमा कमळमालमा आहडे.  तसी वमालसीलमा समाकगतडे रक, "तसू अशमा
पररलस्रतसीत पनुढडे  जमाऊ नरशोस".  कतलसी वमालसी बशोलतशो, "तनुलमा सगळ्यमा प्रमाण्यमाकचडे  आवमाज
समजतमात तडेव्हमाक तसू पमाहहन मलमा समाकग रशोणमाचसी मदत ममाझ्यमा भमावमालमा कमळमालसी आहडे"? वमालसी
अकगमावर सशोन्यमाचमा हमार घमातलडेलमा असमा बससूनच रहमातशो. तमारमा बमाहडेर डशोरमावसून पहमातडे व कतलमा
कदसतडे रक त्यमाच्यमा बरशोबर दशरर पनुत्र रमाम आलडेलमा आहडे.  ज्यमाच्यमा कतरकदमाजसीचसी ख्यमाकत
कतनहसी जगमात आहडे.  तडे तसी वमालसीलमा समाकगतडे.  पनुढडे  तसी समाकगतडे  रक,  त्यमाच्यमा बरशोबर त्यमाचमा
भमाऊ सनुकमत्रमापनुत्र लक्ष्मणसनुदमा उभमा आहडे.  दशोघडेहसी शस्त्र सज्ज आहडेत.  रदमाकचत सनुगसीवमानडे
त्यमाच्यमा बरशोबर रमाकहसी प्ररमारचमा समझद्रौतमा रडे लमा असमावमा.  त्यमाकशवमाय ममद व कदकवकद सनुदमा
आहडेत.  रमाममाच्यमा बमाजसूलमा सनुगसीवमाचमा कमत्र हननुममान उभमा आहडे.  तडे सगळडे  फमार शकक्तममान व
हहशमार आहडेत.  तडे  तमारमाचडे  बशोलणडे  ऐरल्यमावर तशो घमटडसी वमानर रमाजमा कतच्यमा बशोलण्यमारडडे
दनुलर्थाक्षि ररत कतलमा उलट कवचमारतशो, "रमाय तनुझडे ममाझ्यमा भमावमावर लक्षि लमागलडे आहडे रमाय"?

नकतर कतलमा जशोरमानडे  बमाजसूलमा ढरलसून तशो त्यमाच्यमा गनुहडेबमाहडेर यडेतशो.  तशो मल्यमावत पवर्थातमाच्यमा
बमाजसूलमा हशोतमा. "अरडे ममाझ्यमा नमामधमारसी भमावमा मसी तनुलमा करत्यडेरदमा चसीत रडे लडे आहडे तरसी आतमा
पनुन्हमा रमाक  आलमास?  गडेल्यमावडेळसी मसी तनुलमा जसीवमाकनशसी सशोडसून कदलडे  रमारण तसू  ममाझमा भमाऊ
आहडेस पण तनुलमा अक्रल यडेत नमाहसी असट  वमाटतडे आतमा हमा रशोणमालमा घडेऊन रमाक  आलमा
आहडेस"?  मलमा वमाटतडे  तनुलमा  तनुझमा  जसीव प्यमारमा  नमाहसी  म्हणसूनच तसू  पनुन्हमा  पनुनतः  ममाझ्यमाशसी



लढमायलमा यडेत असतशोस". तडे ऐरल्यमावर सनुगसीव त्यमालमा बशोलतशो, तसू ममाझडे रमाज्य ममाझसी बमायरशो
असट  सगळडे  ममाझ्यमारडसून कहरमावसून घडेतलडे  आहडेस आतमा मलमा जगण्यमाचमा एरच महत्वमाचमा
उद्दडेश उरलमालमा आहडे.  असट बशोलसून सनुगसीव वमालसीवर तनुटसून पडतशो.  त्यमाकच्यमात छटमापट सनुरू
हशोतडे. तसी ममारमाममारसी अशसी हशोतसी जणसू समाल आकण तमाल वकक्षि एरमडेरमाकशसी झगडत आहडेत असट
तडे कदसत हशोतडे.  हवडेत उकच उडसी ममारून तडे एरमडेरमाकवर पडत हशोतडे.  तडे दगड धतोंडडे उचलसून
ममारत  हशोतडे.  त्यमानकतर  तडे  गनुद्दमा  गनुद्दसी  ररू  लमागलडे.  त्यमानकतर  तडे  एरमडेरमाशसी  कभडलडे.
त्यमाकच्यमातसील रशोण धजकरणमार तडे समजत नव्हतडे. त्यमाकच्यमातसील रशोण वमालसी व रशोण सनुगसीव हडे
समजणडे अशक्य हशोतडे.  त्यमावडेळसी हननुममान सनुगसीवमाच्यमा गळ्यमात एर फनु लमाकचसी ममालमा घमालतशो.
त्यमामनुळट  तशो वडेगळमा ओळखतमा यडेऊ लमागलमा. एरमादमा भल्यमा मशोठमा डतोंगरमासमारखमा तशो सनुगसीव
भमाससू  लमागलमा  हशोतमा.  त्यमानकतर  रमाममानडे  वमालसीवर  नडेम  धरलमा  व  बमाण  सशोडलमा.  तशो  बमाण
वमालसीच्यमा छमातसीत घनुसलमा व त्यमामनुळट  तशो रक्त ओरसू  लमागलमा. त्यमालमा त्यमाच्यमा समशोर रमाम व
सनुकमत्रमाचमा  मनुलगमा  कदससू  लमागलडे.  वमालसी  रमाममाच्यमा  रमारनु त्श  वकशमाचमा  उदमार  ररू लमागलमा.
त्यमानकतर लवररच तशो मकत झमालमा. तमारमा कतचमा वमालसी जकमनसीवर मडेलडेलसी पमाहतडे. वमालसी ममारलमा
गडेल्यमामनुळट  सनुगसीव करलश्रक दमा रमाज्यमाचमा पनुन्हमा रमाजमा हशोतशो. त्यमाचसी बमायरशो तमारमा पनुन्हमा त्यमालमा
कमळतडे. त्यमानकतर रमाम व लक्ष्मण दशोघडे त्यमा मल्यमावत पवर्थातमावर रमाहह  लमागतमात. तडेरडे तडे चमार
मकहनडे रहमातमात. 

त्यमा सनुममारमास लकरडे मध्यडे रमावणमाकनडे ससीतडेलमा एरमा नकदनवनमासमारख्यमा सनुकदर उदमानमात रहमाण्यमास
ठडेवलडेलडे असतडे. त्यमा उदमानमात अशशोरमाचसी भरपसूर झमाडडे हशोतसी म्हणसून त्यमालमा अशशोर वन असट
म्हणत हशोतडे. तडेरसील पररसर एरमादमा ऋषषींच्यमा आशममासमारखमा वमाटत हशोतमा. ससीतमा तडेरडे फळक
व रक दमनुळक  खमाऊन रहमात हशोतसी.  कतनडे बद्वैरमाग्यमा समारखडे रपडडे घमातलडे हशोतडे.  कदवसटकदवस तसी
रक श हशोत हशोतसी. ससीतमा रमाममाचमा धमावमा ररत हशोतसी, तसी समजत हशोतसी रक, कतचमा पतसी कतलमा
सशोडवण्यमासमाठसी एर न एर कदवस खमात्रसीनडे तडेरडे यडेईल व कतलमा सशोडवसून नडेईल. त्यमाकठरमाणसी
रमावणमाकनडे रमाक्षिस मकहलमा कतच्यमावर लक्षि ठडेवण्यमासमाठसी नडेमलडेल्यमा हशोत्यमा अशमासमाठसी रकी ससीतमा
आत्मघमात ररणमार  नमाहसी.  बमारकी ससीतमा  त्यमा  उदमानमात मनुक्तपणडे  कफरू शरत हशोतसी.  त्यमा
रमाक्षिकशणषींतसील रमाकहषींनमा  दशोन डशोळडे  हशोतडे  तर रमाकहषींनमा  तसीन डशोळडे  हशोतडे.  रमाकहषींनमा  त्यमाकच्यमा
डशोक्यमावर डशोळडे  हशोतडे  रमाकहषींनमा लमाकब धजभमा हशोत्यमा तर रमाकहषींनमा अधजबमात धजभमा नव्हत्यमा.



रमाकहषींनमा तसीन स्तन हशोतडे, रमाकहषींनमा एरच हशोतडे. रमाकहषींनमा एरच पमाय हशोतमा. रमाकहषींनमा त्यमाकच्यमा
ममारयमावर जमाड रडे समाच्यमा जटमा हशोत्यमा व एरच डशोळमा हशोतमा.  त्यमा सगळ्यमा भयकरर कदसत
हशोत्यमा.  त्यमाकचसी ससीतडेवर रडर नजर हशोतसी.  त्यमा कपशमाच्च बमायरमा ससीतडेशसी नडेहमसी रमागमातच
बशोलत हशोत्यमा कतलमा सतत टशोमणडे ममारत रक कतच्यमा नवयमार्थानडे शनुपर्थाणखमाचडे नमार रमापलडे म्हणसून
तसीलमा हसी कशक्षिमा झमालडेलसी आहडे. त्यमा रमाक्षिस बमायरमा कतलमा नडेहमसी फमाडसून खमाऊन टमारण्यमाच्यमा
धमक्यमा दडेत हशोत्यमा. तडे ऐरल्यमावर ससीतमा त्यमाकनमा बशोलत असट, "अहशो बमायरमाकनडे तनुम्हसी ननुसतसी
धमरकी  रमाक  दडेतमा,  मलमा  खरशोखरच रमाक  खमाऊन टमारत नमाहसी"?  मलमा  जगण्यमाचसी  इच्छमा
अधजबमात नमाहसी. ससीतमा असट त्यमा रमाक्षिस बमायरमाकनमा पनुन्हमा पनुन्हमा बशोलत असल्यमानडे त्यमा बमायरमा
रमाजमारडडे जमातमात व त्यमालमा तडे समाकगतमात. त्यमानकतर रमाजमा त्यमा घमाबरवणमायमार्था रमाक्षिस बमायरमाकनमा
रमाढसून एर व्यवलस्रतपणडे बशोलणमारसी एर ममाणसमासमारखसी कदसणमारसी कत्रजतमा नमाकवमाचसी रमाक्षिस
बमाई  कतच्यमावर  नडेमतशो.  तसी  ससीतडेशसी  व्यवस्रडेतपणडे  बशोलतडे  परकतनु,  त्यमाममागडे  रमाजमाचमा  उद्दडेश
अपकवत्र हशोतमा. तसी ससीतडेचडे मन वळवण्यमाचमा प्रयत्न ररत असतडे रक, तसी रमाममालमा कवसरडेल व
रमावणमालमा कतचमा धनसी म्हणसून स्वसीरमारडेल.  तसी कतचडे  तमारुण्य अशमा खशोटमा आशडेत करतसी
कदवस घमालवणमार आहडे असमा प्रश्र्न तसी ससीतडेलमा कवचमारत असतडे. आतमा तनुलमा तशो रमाम रधसीच
कदसणमार नमाहसी मग त्यमाचमा कवचमार तसू सशोडसून दमावयमालमा पमाकहजडे असट कतच्यमा डशोक्यमात सतत
भरवलडे जमात हशोतडे. तशमा बशोलण्यमानडे तसी रमाक्षिशसीण ससीतडेच्यमा मनमाचमा ठमाव घडेत असतडे. त्यमानकतर
कतलमा  समजतडे  रक,  ससीतडेलमा  रशोणत्यमाहसी  पररलस्रतसीत  रमाममाकशवमाय  रमाकहषींहसी  सनुचत  नमाहसी
तडेव्हमाक,  कत्रजतमा रमाक्षिशसीण ससीतडेलमा बशोलतडे,  "हडे  बघ ससीतमा,  रमावणमाचमा एर प्रधमान अकवकध्य
नमावमाचमा रमाक्षिस आहडे. त्यमाकनडे ममाझसी नडेमणसूर यडेरडे रडे लसी आहडे. तशो रमाममाचडे भलडे पहमाणमारमा आहडे.
त्यमाकनडे मलमा तनुझ्यमाशसी बशोलण्यमासमाठसी पमाठवलडे आहडे. त्यमाकनडे समाककगतलडे आहडे रक, ससीतडेलमा समाकग
रक, कतचमा पतसी रमाम व्यवलस्रत आहडे व त्यमाच्यमा बरशोबर त्यमाचमा भमाऊ लक्ष्मण सनुदमा आहडे.
तनुझ्यमा रमाममानडे  वमानर रमाजमा सनुगसीवमाकशसी सकधमान रडे लडे आहडे.  तशो तनुलमा हमातसून सशोडवण्यमासमाठसी
तयमारसी ररत आहडे. आणखसीन एर गशोष कतलमा समाकगतडे रक, रमावणमाचसी कभतसी बमाळगसू नरशोस,

रमारण रमावणमावर सगळ्यमा जगमाकनडे बकहष्रमार टमारलमा आहडे. तसटच नलरनु बडेरमाच्यमा शमापमामनुळट  तशो
रशोणत्यमाहसी अप्रसन्न स्त्रसीचमा कवनयभकग ररू शरत नमाहसी. तशो शमाप त्यमालमा नलरनु बडेरमानडे कदलमा
हशोतमा जडेव्हमाक रमावणमाकनडे त्यमाच्यमा रकभमा नमावमाच्यमा बमायरशोशसी अकतप्रसकग ररण्यमाचमा प्रयत्न रडे लमा



हशोतमा. तशो फक्त तनुलमा घमाबरवण्यमाचमा प्रयत्न ररसील पण तसू तनुझ्यमा धशोरणमापमाससून हटसू  नरशोस.

तसी पनुढडे समाकगतडे रक, कतलमा एर भयकरर स्वप्न पडलडे त्यमात तनुझ्यमा रमाममानडे हमा नसीच प्रवकतसीच्यमा
रमाक्षिसमाचमा वध रडे लमा असट मलमा कदसलडे. त्यमामनुळट  पनुलस्त्य घरमाण्यमाचमा नमाश झमालमा असट मलमा
कदसलडे. तशो रमावण त्यमाच्यमा पमापरमारर रमारवमायमा ररत असतमाकनमा मसी त्यमा स्वप्नमात पमाकहलडे.
त्यमाचसी  कववडेरबनुदसी  सकपलसी आहडे  रमारण तशो  दडेवमाकनमा  आव्हमानक  दडेत  आहडे.  ममाझ्यमा स्वप्नमात
त्यमाचमा सवर्थानमाश हशोतमाकनमा मसी पमाकहलडे. ममाझ्यमा स्वप्नमात मसी पमाकहलडे रक, त्यमाच्यमा दहमा ततोंडमासह
ममातसीत लशोळत आहडे, त्यमाचडे रपडडे मधलन झमालडे आहडेत. दनुसयमार्था क्षिणसी तशो गमाढवमाकच्यमा ररमातसून
जमातमाकनमा पमाकहलमा.  त्यमाचडे  डशोक्यमाचडे  रडे स रमापलडेलडे  हशोतडे.  मसी रनुक भरणमार्थालमा पमाकहलमा रक,  तशो
डशोक्यमाचडे रडे स रमापलडेलमा व गळ्यमात लमाल फनु लमाच्यमा ममाळमा घमातलडेलमा असमा दकक्षिण कदशडेरडडे
धमावत  असलडेलमा  पमाकहलमा.  मसी  कबभसीषणमालमा  पमाकहलमा  त्यमाच्यमा  डशोक्यमावर  छत्रसी  हशोतसी,
ममारयमावर पगडसी हशोतसी, अकगमात उकचसी वस्त्र हशोतसी, चकदन गकध लमावलडेलडे हशोतडे. तशो स्वगमार्थाच्यमा शनुभ
पवर्थातमारडडे  जमात हशोतमा.  त्यमाचडे  चमार समारसीदमारसनुदमा त्यमाच्यमा बरशोबर तसटच जमात हशोतडे.  हमा
दृष्यमाकचमा अरर्था असमा हशोतशो ससीतमा रक, तशो एरच पनुढडे हशोणमायमार्था समरमातसून सहसीसलमामत सनुटणमार
आहडे. तनुझ्यमा रमाममाच्यमा बमाणमाकनसी सगळडे  जग, त्यमातसील समनुद्र, झमारलडेलडे असतसील असट कदसत
हशोतडे.  मसी लक्ष्मणमालमा सनुदमा रमाममाप्रममाणडे बमाणमाकचमा वषमार्थाव ररतमानमा पमाकहलडे.  लक्ष्मण हमाडमाकच्यमा
ढसीगमावर चढसून तडेरसून मध व दनुधमात कशजवलडेलमा भमात खमाकतमानमा पमाकहलडे मसी. तशो उतर कदशडेरडडे
जमात हशोतमा. तशो रडत हशोतमा, त्यमाच्यमा सवमारगमालमा रक्त लमागलडेलडे हशोतडे. त्यमालमा शनुभ रकगमाचडे वमाघ
सकरक्षिण दडेत हशोतडे असट मसी पमाकहलडे.  हमा स्वप्नमाकचमा अरर्था  लवररच तनुझसी रमावणमाच्यमा रद्वै दडेतसून
सनुटरमा हशोणमार आहडे. तनुझडे सनुखमाचडे कदवस सनुरू हशोणमार आहडेत. कत्रजतमाचडे तडे असट सगळडे  स्वप्न
ऐरसू न  ससीतडेच्यमा  आशमा  वमाढतमात.  तसी  त्यमाप्रममाणडे  कवचमार  ररू लमागतडे.  तडेवढमात तडेरडे  तडे
भयकरर पहमारमा दडेणमायमार्था रमाक्षिस बमायरमा यडेतमात. त्यमा ससीतडेलमा कत्रजतडेबरशोबर बसलडेलसी पहमातमात.

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान समातवमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग आठवमा

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगत  असतमात,  रमाम  व  लक्ष्मण  त्यमाकचडे  रमाम  ररत  असतमाकनमा  लकरडे त
अशशोरवनमात ससीतमा कतच्यमा रमसी वस्त्रमात रमाममाचमा धमावमा ररत बसलडेलसी असतमाकनमा रमावण
त्यमाचडे  रमाजडेशमाहसी  वस्त्र घमालसून  तडेरडे  ससीतडेलमा  पटवण्यमाच्यमा  उद्दडेशमाकनडे  यडेतशो.  ससीतमा  कतच्यमा
मनगटमावर असलडेलडे सद्रौभमाग्य सनुत्र (त्यमा रमाळमात कववमाहसीत स्त्रसी मनगटमावर असट लमालरकगमाचडे
धमागडे  बमाकधत  असतक  जसडे,  आज मकगलसनुत्र  कववमाहसीत  बमायरमा  गळ्यमात  घमालतमात)  पहमात
बसलडेलसी असतडे. रमाक्षिस, गकधवर्था, यक्षि आकण रतःपनुरूषमाकनमा हरवणमारमा तशो दमानव रमाजमा कतच्यमापनुढडे
लमाळ घशोटत उभमा हशोतमा. त्यमाकनडे त्यमाचसी नऊ डशोरकी लपवलसी हशोतसी व फक्त एरच डशोरडे  कदसत
हशोतडे. त्यमाच अकगमावर अप्रकतम असट दमाग दमाकगनडे हशोतडे. त्यमात मद्रौल्यवमान रत्न हशोतसी. ससीतडेवर
छमाप ममारण्यमासमाठसी त्यमानडे तडे सगळडे  रडे लडे हशोतडे. ससीतडेचसी रमामभक्तकी करतसी रशोर आहडे तडे त्यमालमा
अजममावयमाचडे हशोतडे.  इकद्रमाच्यमा बमागडेतसील रल्पवकक्षिमासमारखमा तशो वमाटत हशोतमा.  त्यमाचडे रुप पमाहहन
ससीतमा खसूष हशोण्यमा ऐवजसी घमाबरून जमातडे. तसी कतचडे डशोळडे  घट्ट कमटसून घडेतडे. शनसी गह असमावमा
असमा तशो भयकरर कदसत हशोतमा. कतच्यमारडडे पहमात तशो दमानव कतलमा बशोलतशो, "अहशो शसीमतसी,
तसू  तनुझ्यमा  धन्यमासमाठसी जरमा जमास्तच प्रडेम दमाखवत आहडेस.  आतमा रशोडडे  ममाझ्यमारडडे  पहमा.
ममाझ्यमा  दमास्यमाकनमा  मसी  समाकगणमार  आहडे  करक ,  त्यमा  तनुलमा  नवरसीसमारख्यमा  सजवणमार  आहडेत.

त्यमानकतर तसू  जमास्त सनुकदर कदसकशल.  ममाझ्यमा सगळ्यमा रमाण्यमात मसी तनुलमा अव्वल ठरवसीन.

त्यमातसील  करत्यडेर  दडेवमाकच्यमा  मनुलसी  आहडेत  मसी  पळवसून  आणलडेल्यमा.  त्यमासनुदमा  अशमाच
तनुझ्यमाप्रममाणडे  वमागत  हशोत्यमा  सनुरूवमातसीलमा,  पण  आतमा  त्यमा  ममाझ्यमा  रक पशोमनुळट  फमार  सकतनुष
झमालडेल्यमा आहडेत, ममाझसी खमात्रसी आहडे, तनुझडे सनुदमा तसडेच हशोईल. ममाझ्यमा आज्ञडेत चद्रौदमाशडे लक्षि
कपशमाच्च आहडेत. त्यमाच्यमापडेक्षिमा द नुप्पट सकख्यडेनडे नरभक्षिर रमाक्षिस ममाझ्यमा आज्ञडेचडे पमालन ररत
असतमात, त्यमाच्यमा कतप्पट सकख्यडेनडे यक्षि ममाझ्यमा आज्ञडेचडे पमालन ररतमात. ममाझ्यमा रमाणसीवशमात
अनडेर गकधवर्था  रन्यमा, अप्सरमा, जसडे ममाझ्यमा भमावमाच्यमा सडेवडेत आहडेत तशमा ममाझ्यमा सडेवडेतसनुदमा
आहडेत.  मसी त्यमा पनुलस्त्य घरमाण्यमातसील कवशमावमाचमा मशोठमा पनुत्र आहडे.  मसी हमा सकषसीचमा पमाकचवमा
चमालर आहडे.  ममाझ्यमारडडे  सगळ्यमा सशोयसी सनुकवधमा तनुलमा कमळणमार आहडेत ज्यमा तनुलमा तनुझमा



रमनकशबसी  नवरमा  रधसीच  दडेऊ शरणमार  नमाहसी.  हमा  खडतर  वनमात  बसण्यमापडेक्षिमा  ममाझ्यमा
रमाणसीवशमात तसू जमास्त मजडेत रहमाकशल.  तनुलमा मसी ममाझसी पट्टरमाणसी ररणमार आहडे जशसी द नुसरसी
मकदशोदरसी". ससीतमा तडे ऐरत असतमाकनमा समारखसी अशसू ढमाळत हशोतसी. कतचडे अशसू कतच्यमा स्तनमाकवर
पडत हशोतडे.  त्यमामनुळट  तडे  उरशोज ओलडेकचकब झमालडेलडे  हशोतशो.  रमावण रमाकबतशो व त्यमाचसी अपडेक्षिमा
असतडे  रक ससीतमा  रमाकहसी  बशोलडेल.  त्यमाप्रममाणडे  तसी  पतसीव्रतमा त्यमालमा उतर दडेतडे,  "हमा रडे वळ
भमाग्यमाचमा पररणमाम आहडे. अहशो रमाक्षिसमाकचडे अधधपतसी, आपल्यमालमा वमासनमाकत रमणडे आवडतडे तसडे
सगळडेच असतसील असट  जर तनुम्हमालमा  वमाटत असडेल तर  तडे  चनुरकीचडे  आहडे.  रक पयमा  तनुम्हसी
तनुमच्यमा मनमातसून ममाझमा कवचमार रमाढसून टमारमावमा रमारण,  तडे रधसीहसी हशोणमार नमाहसी.  मसी एर
कववमाहसीत स्त्रसी आहडे व ममाझडे ममाझ्यमा पतसीवर कनस्ससीम प्रडेम आकण आदरभमाव आहडेत. ममाझडे व
ममाझ्यमा पतसीचडे नमातडे वमासनमाकवर आधमाररत नमाहसी, तडे परस्पर सन्ममानमाच्यमा भमावनमाकवर आधमाररत
आहडे.  जडेरडे  आदरभमाव ज्यमा नमात्यमात असतशो तडे  नमातडे  रशोठल्यमाहसी द नुसयमार्था  गशोषषींचमा रधसीहसी
कवचमार ररत नमाहसीत हडे आपल्यमा समारख्यमा अननुभवसी इसममालमा चमाकगलडेच ममाहसीत असडेल असडे
मसी समजतडे.  ममाझमा आपल्यमालमा रधसीच लमाभ हशोणमार नमाहसी.  ममाझ्यमावर जनुलसूम जबरदस्तसी
ररून रमाकहषींच समाध्यमा हशोणमार नमाहसी.  मसी एरटसी असहमाय असलडे तरसी त्यमाचमा तनुलमा उपयशोग
हशोणमार नमाहसी. अशमा जबरदस्तसीनडे मसी तनुझसी रदमापसीहसी हशोणमार नमाहसी. बलमात्रमार रडे ल्यमानडे तनुलमा
फक्त पमाप लमाभडेल.  आपलडे कपतमा ब्रहमाचडे  कचरकजसीव आहडेत.  तडे  स्वततः ब्रमाहण आहडेत,  मग
आपण त्यमाच्यमा प्रममाणडे पकवत्र जसीवन रमाक स्वसीरमारत नमाहसी.  असट पमापमय जसीवन जगण्यमानडे
अखडेरसीस आपलडे फक्त ननुरसमान हशोणमार हडे ममाहसीत अससूनहसी आपण असट रमाक वमागत अहमात?

हडे सगळडे  आपण ररतमा रमारण आपलमा अहकरमार भष झमालमा आहडे.  हडे कवश रमाकहषीं कनयममाकनडे
बमाकधलडेलडे  आहडे.  तडे  कनयम आपण जमाकणतमा म्हणसून मसी  कवचमारतडे,  त्यमा  कनयममाकचसी  पमायमलसी
ररण्यमाचसी तनुम्हमालमा अशसी द नुबनुर्थादसी रमाक हशोत आहडे"? तनुमचमा भमाऊ महमादडेवमाचमा स्नडेहसी आहडे व
कवशमाच्यमा वमास्तकवर सकपतसीचमा रतमार्था आहडे त्यमाच्यमाशसी सनुदमा आपण मसूखमार्थासमारखडे रमाक वमागत
असतमा त्यमाचडे मलमा आश्र्चियर्था  वमाटतडे. रशमासमाठसी हडे सगळडे  तनुम्हसी ररत असतमा? तनुम्हमाल असडे
ररतमाकनमा लमाज रशसी वमाटत नमाहसी". एवढडे बशोलल्यमावर ससीतडेलमा कतचडे अशसू आवरणडे अशक्य
झमालडे  तसी  रडसू  लमागलसी.  ससीतडेच्यमा  त्यमा  वक्तव्यमानडे  रमावण  समजसून  चनुरलमा  रक  ससीतमा
बधणमायमार्थातलसी  नमाहसी.  तशो  कचडसून  बशोलतशो,  "अहशो शसीमतसी,  मरर ज्यमाचडे  कचन्ह आहडे  त्यमा



दडेवमारडसून ममाझमा नमाश हशोणमार असडेल तर तडे हशोवशो. परकतनु, तनुझ्यमा मजर्वीकशवमाय मसी तनुलमा रधसीच
ममागणसी घमालणमार नमाहसी हडे ममाझडे तनुलमा आशमासन आहडे असट समज. ज्यमा बमाईलमा एर ममानव
कप्रय आहडे जडे आम्हमा रमाक्षिसमाकचडे खमाद आहडे तशमा बमाईत मसी लक्षि घमालणडे शडेयस्रर नमाहसी. असट
बशोलसून  तशो  रमाक्षिसमाकचमा  रमाजमा  अकतधमार्थान  पमावतशो.  त्यमानकतर  ससीतमा  त्यमा  प्रडेमळ  कत्रजतमाच्यमा
समाकनध्यमात सनुरकक्षितपणडे रमाहह लमागतडे. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान आठवमा भमाग सकपलमा.  



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग नववमा   

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगतमात,  तडे  सकरडे त  हशोत  असतमाकनमा  यडेरडे  मल्यमावत  पहमाडमावर  सनुगसीवमाच्यमा
आदरतसीरयमाचमा अननुभव रमाम व लक्ष्मण घडेत असतमात. तडेरसील वमातमावरण त्यमालमा आनकद दडेत
हशोतडे. परकतनु, जडेव्हमा त्यमाच्यमा मनमात ससीतडेचसी आठवण यडेई तशो बडेचद्वैन हशोऊन जमात असट. एरदमा
रमात्रसी आरमाशमारडडे  पहमात पडलडेल्यमा रमाममालमा ससीतडेचसी तसीव्र आठवण यडेतडे.  रमारण ससीतडेलमा
आवडणमायमार्था सनुगकधमानडे भरलडेलडे वमारडे वमाहह  लमागतमात. रमाम तडर उठतशो व लक्ष्मणमालमा बशोलतशो,
"आपण यडेरडे  असट  करतसी कदवस बससून रमाढणमार आहशोत?  ज्यमालमा आपण मदत रडे लसी व
त्यमाचडे  रमाज्यमा  त्यमालमा  कमळवसून कदलडे  तशो  रशोठडे  गमायब झमालमा आहडे.  आपण हमा मल्यमावत
पहमाडमावर बसण्यमासमाठसी  आलडेलशो नमाहसी.  तशो सनुगसीव रमाय ररत आहडे  तडे  शशोधलडे  पमाकहजडे.
रदमाकचत तशो आपल्यमालमा कवसरलमा असमावमा रमारण त्यमाचडे रमाम झमालडे आहडे. तशो आपल्यमाशसी
रमाकहषीं दगमा फटरमा ररणमार नमाहषीं नमाक?  अशसी शकरमा ममाझ्यमा मनमात यडेत आहडे.  त्यमासमाठसी तसू
सनुगसीवमालमा जमाऊन भडेट आकण कवचमार,  तशो आपल्यमा रमाममाबद्दल रमाय ररत आहडे.  त्यमालमा
समाकग रक, मसी त्यमाच्यमा हमा कदरकगमाई ररण्यमाच्यमा बद्दल त्यमाच्यमावर नमारमाज आहडे". 
लक्ष्मण तमाबडतशोब  कनघतशो  व  करलश्रक दमा  नगरसीत  जमातशो.  त्यमाचडे  तडेरडे  स्वमागत  हशोतडे.  तशो
सनुगसीवमालमा  भडेटतशो.  त्यमालमा  रमाममाचसी  नमारमाजसी  समाकगतशो.  सनुगसीव  त्यमालमा  समाकगतशो  रक,  चमारहसी
कदशमाकनमा त्यमाकनडे  त्यमाचडे  हहशमार हस्तर पमाठवलडे  आहडेत तडे  सगळडे  परत यडेण्यमास कनदमान एर
मकहन्यमाचमा  अवधसी  लमागणमार,  तशो  पयरत  आपल्यमालमा  पनुढचसी  रमारवमाई  ररतमा  यडेणमार  नमाहसी
म्हणसून वडेळ जमात आहडे. त्यमा हस्तरमाकतसील दकक्षिण कदशडेलमा गडेलडेलडे सशोडसून बमारकीचडे परत आलडे
आहडेत परकतनु,  त्यमाकच्यमा ममाकहतसीप्रममाणडे ससीतमा त्यमा कदशमाकत नमाहसी.  फक्त दकक्षिण कदशडेचडे हस्तर
ज्यमात ममाझमा खमास हननुममान गडेलमा आहडे  त्यमाच्यमा समनुहमाबरशोबर तशो अजसून आलडेलमा नमाहसी.
त्यमाच्यमा यडेण्यमानकतरच आपण रमाकहषीं ररू शरतशो. असट कनवडेदन सनुगसीव लक्ष्मणमारडडे ररतशो व
तडे  रमास्त असल्यमानडे  त्यमाचडे  सममाधमान हशोतडे.  सनुगसीव  लक्ष्मणमाचसी  चमाकगलसी  बडदमास्त ठडेवतशो.
त्यमानकतर तशो रमाममारडडे जमातशो व सगळडे व्यवलस्रत आहडे तडे समाकगतशो. 



रशोडमाच कदवसमात सनुगसीवमारडडे  हननुममानमाचडे  हस्तर पशोहशोचतमात व समाकगतमात रक,  हननुममान
ससीतडेलमा भडेटलमा आहडे व त्यमाकचडे बशोलणडेसनुदमा झमालडे आहडे. तसी वमातमार्था ऐरसू न लक्ष्मणमालमा आनकद
हशोतशो. तसी बमातमसी रमाममालमा समाकगण्यमासमाठसी तडे सगळडे  रमाममालमा भडेटण्यमासमाठसी मल्यमावत पवर्थातमारडडे
जमातमात.  दकक्षिणडेरडडे गडेलडेलडे वमानर परत आलडेलडे असतमात.  तडे समाकगतमात,  तडे वमानर लकरडे तसील
मधसूबन उदमानमात जमातमात.  त्यमा  उदमानमाचडे  सकरक्षिण रमाक्षिस सद्वैन्य मशोठमा रमाळजसीपसूवर्थारपणडे
ररत असतडे. तडे वमानर रमाममालमा तडेरडे रमाय पमाकहलडे तडे समाकगतमात. रमाम आशमा ररत असतशो रक,
त्यमाकनमा ससीतडेचमा सनुगमाव लमागडेल. तडेवढमात स्वततः हननुममान तडेरडे उपलस्रत हशोतशो व रमाय झमालडे
त्यमाचमा वकतमाकत समाकगतशो. त्यमाच्यमा चडेहयमार्थावरून रमाममालमा समजतडे रक खरशोखरच त्यमानसी ससीतडेलमा
पमाकहलडेलडे  आहडे.  हननुममान रमाममालमा,  लक्ष्मणमालमा व सनुगसीवमालमा लवसून नमस्रमार ररतशो.  रमाम
हननुममानमालमा कवचमारतशो, "रमाय मसी कतलमा अयशोध्यडेस घडेऊन जमाऊ शरडे न? मलमा ममाझ्यमा शत्रसूचमा
नमाश ररमावयमाचमा आहडे. त्यमासमाठसी मलमा तनुझसी मदत पमाकहजडे. जशोवर मसी ममाझ्यमा पत्नसीलमा जसीवकत
सनुरकक्षित अशसी तडेरडे  घडेऊन जमाऊ शरत नमाहसी  तशोवर  मसी  ममाझ्यमा  रमाज्यमात जमाऊ शरत
नमाहसी". त्यमानकतर हननुममान स्वततःलमा रशोडमा तमाजमातवमानमा ररतशो व नकतर समाकगसू लमागतशो, 
"सगळमा दकक्षिणडेरडचमा भमाग शशोधल्यमावर एरमा जकगलमात एर गनुहमा समाकपडतडे.  त्यमात आम्हसी
कशरतशो.  तसी खसूप खशोल  व लमाकब पयरत आत गडेलडेलसी हशोतसी.  त्यमात आम्हसी जमात हशोतशो. खसूप
रक टमाळवमाणमा तशो अननुभव हशोतमा.  करतसी यशोजनडे चमालत हशोतशो समजलडे नमाहसी.  त्यमा गनुहडेत दमाट
झमाडसी हशोतसी. अकधमार हशोतमा. तडेरडे करडडे पमाखरडे हशोतसी त्यमाकचमा आम्हमालमा खसूप त्रमास झमालमा. तरसी
आम्हसी आत जमातच हशोतशो.  अखडेरसीस आम्हसी त्यमा गनुहडेच्यमा द नुसयमार्था ततोंडमारडडे पशोहशोचतशो.  तडेरडे
आम्हसी बमाहडेर आल्यमावर आम्हमालमा मशोठमा कवस्तसीणर्था  समनुद्र कदसतशो.  त्यमा कठरमाणसी आम्हमालमा
एर सनुकदर महमाल कदसतशो. त्यमाच्यमा सशोनडेरसी घनुमटमावर ससूयमार्थाचडे कररण चमरत हशोतडे. तशो महमाल
ममायमासनुरमाकनसी बनवलडेलमा हशोतमा.  तडेरडे आम्हमालमा एर सकन्यमाशसीण भडेटलसी.  कतचडे नमाकव प्रभमावतसी
हशोतडे.  कतच्यमा मनुद्रडेवरसील वद्वैरमाग्यमाचडे  तडेज पमाहहन आम्हसी प्रसन्न झमालशो.  कतनडे  आम्हमालमा रमाकहषीं
खमाण्यमासमाठसी  कदलडे.  रमाकहषीं  कपण्यमासमाठसी  सनुदमा  कदलडे.  त्यमा  कठरमाणसी  आम्हमालमा  तसीन  डतोंगर
कदसलडे.  शल्य,  मलय आकण दमादनुर्थार अशसी त्यमाकचसी नमाकवक हशोतसी.  आम्हसी मलय पवर्थातमावर चढसून
गडेलशो.  तडेरसून  पधलरडडे  कवशमाल पसरलडेलमा  महमासमागर  कदसलमा.  तडे  पमाकहल्यमावर  आम्हमालमा
रळडेनमा हमापनुढडे  रमाय?  हमापनुढडे  रसडे  जमाणमार?  हमा कवचमारमानडे  व कनरमाश मनमानडे  आम्हसी परत



कफरण्यमाचमा कनणर्थाय घडेतलमा.  रमारण तडेरडे  खमाण्यमाचसी सनुदमा रमाकहषीं सशोय नव्हतसी.  त्यमा कवशमाल
समनुद्रमात भयकरर कदसणमारडे मशोठडे मशोठडे ममाकसडे उडमा ममारत कफरत हशोतडे. खमाण्यमाचसी सशोय नमाहसी व
परत कफरण्यमासमाठसी आमच्यमात आतमा तमारद उरलडेलसी नव्हतमा म्हणसून तडेरडेच मरमावडे लमागणमार
असडे  आम्हमालमा वमाटसू  लमागलडे.  तडेरडे  दसूरवर एर भलमामशोठमा पक्षिसी बसलडेलमा पमाकहलमा त्यमाच्यमा
जवळ गडेलशो तशो कवनतमाच्यमा मनुलमा समारखमा मशोठमा हशोतमा.  तसडेतर तशो प्रचकड आररमाचमा पक्षिसी
आम्हमालमा खमाणमार हशोतमा परकतनु,  आमच्यमा ततोंडमातसून जटमायनुचमा उलडेख झमालडेलमा तशो ऐरतशो व
त्यमाचसी चद्रौरशसी आमच्यमारडडे  ररतशो.  त्यमालमा आम्हसी कवचमारलडे रक तशो यडेरडे  रसमा आलमा?
त्यमाच्यमाशसी बशोलतमाकनमा असट समजलडे रक,  तशो जटमायनुचमा भमाऊ सकपतसी आहडे.  आम्हसी जटमायसू
मडेल्यमाचडे त्यमालमा समाककगतलडे. त्यमालमा समाककगतलडे जटमायनुलमा रशोणसी व रसडे ममारलडे. रमावणमाकनडे त्यमालमा
ममारलडे आहडे तडे समजल्यमावर तशो रमावणमाकवर फमार सकतमापतशो. पनुढडे तशो त्यमाकच्यमा गशोषसी समाकगतशो. तशो
समाकगतशो रक, "जटमायनु ससीतडेच्यमा पमाठसी गडेलमा तसमा मसी ससूयमार्थालमा परडण्यमासमाठसी त्यमाच्यमावर झडप
घमातलसी, त्यमावडेळसी ममाझसी कपसक जळसून जमातमात व तशो उडडेनमासमा हशोतशो. तडेव्हमाक पमाससून मसी यडेरडेच
बसलडेलमा आहडे.  नकतर जटमायनु त्यमाच्यमा कपत्यमारडडे मनुख्य जकमनसीवर गडेलमा असडेल असट मलमा
वमाटत हशोतडे". त्यमानकतर जटमायनु व सकपतसीचसी भडेट झमालडेलसी नमाहसी असट तशो समाकगतशो. त्यमानकतर तशो
रमाम रशोण म्हणसून कवचमारतशो.  त्यमालमा समजतडे  रक रमाम त्यमाकच्यमा कपत्यमाच्यमा कमत्रमाचमा मनुलगमा
आहडे  तडेव्हमाक  त्यमालमा  आमच्यमाबद्दल कवशडेष रनु तसूहल उत्पन्न हशोतडे.  त्यमानकतर  आम्हसी  त्यमालमा
सगळडे  समाकगतशो रक, रसडे रमाममाचसी बमायरशो रमावणमाकनसी पळवलसी व त्यमालमा कवरशोध जटमायनुनडे रडे लमा
त्यमामनुळट  त्यमाचसी  हत्यमा  रमावणमाकनडे  रडे लसी  वगद्वैरडे,  आकण  आतमा  आम्हसी  त्यमा  ससीतडेचमाच  शशोध
घडेण्यमासमाठसी यडेरवर आलशो आहशोत असट समाककगतलडे. त्यमालमा आम्हसी तडेसनुदमा समाकगतशो रक सध्यमा
आम्हसी फमार भनुरडे लडे आहशोत.  ससीतडेचमा शशोध लमागत नमाहसी तशोवर आम्हसी परत जमाऊ शरत
नमाहसी हडेसनुदमा त्यमालमा समाककगतलडे.  तडे  ऐरल्यमावर सकपतसी समाकगतशो रक,  तशो रमावणमालमा चमाकगलमा
ओळखतशो.  त्यमाचसी रमाजधमानसी आहडे लकरमा,  तसी हमा समनुद्रमाच्यमा पद्वैलतसीरसी आहडे.  तडेरडे  कत्ररनु ट
नमाकवमाचमा डतोंगर आहडे त्यमाच्यमा पमायरयमाशसी तसी वसलडेलसी आहडे. तशो पनुढडे बशोलतशो रक, ससीतमा त्यमा
कठरमाणसी  असलडेल्यमा  एरमादमा  वनमात  ठडेवलडेलसी  असडेल.  रमारण रमावण करतसीहसी  तमारदवमान
असलमा तरसी तशो त्यमाचसी पत्नसी, मकदशोदरसीलमा घमाबरतशो. त्यमामनुळट  तशो ससीतडेलमा रमाकहषीं ररडेल असडे
सकभवत  नमाहसी.  हननुममान  पनुढडे  समाकगतशो,  तडे  समजल्यमावर  मसी  त्यमा  पधलरडसील  करनमायमार्थालमा



जमाण्यमासमाठसी रमाकहषीं व्यवस्रमा आहडे रमाक तडे कवचमारलडे. तशसी रमाकहषीं सशोय नसल्यमाचडे समजल्यमावर
मसी ममाझ्यमा कपत्यमाचडे वमायसूदडेवमाचडे,  स्मरण रडे लडे व आरमाशमात उडसी घडेतलसी आकण तडे करत्यडेर
यशोजनक असलडेलक अकतर हवडेतसून ममाझ्यमा कपत्यमाच्यमा आधमारडे पमार रडे लडे व लकरडे त उतरलशो. तडेरडे
उतरल्यमावर अनडेर रमाक्षिस ममाझ्यमावर तनुटसून पडलडे पण मसी त्यमाकनमा ममारलडे व बमाजसूलमा फडे रसू न
कदलडे.  तडेरडे एरमा उपवनमात रशोणसी स्त्रसी सकन्यमाशमा समारखडे वस्त्र घमातलडेलसी मसी पमाकहलसी.  कतचडे
रडे स कवस्फमारलडेलडे हशोतडे जणसू रमाय कतनडे वडेणसीफणसी रडे लडेलसी नव्हतसी. कतचडे रपडडे फमार मळलडेलडे
हशोतडे परकतनु ततोंडमावर तपस्यडेचडे तडेज कदसत हशोतडे.  तसी दनुतःखसी रषसी असल्यमाचडे मसी समजलशो व
त्यमावरून अकदमाज रडे लमा रक,  कहकच ससीतमा असणमार.  त्यमा उपवनमातसील घनदमाट झमाडसीत मसी
लपसून बसलशो हशोतशो. कतच्यमा आवतसी भशोवतसी रमाक्षिधसणसी कफरत हशोत्यमा परकतनु, रशोडमा वडेळमाकनसी
त्यमा रशोठडेतरसी कनघसून गडेल्यमा व ससीतमा एरटसी आहडे असडे पमाहहन मसी कतच्यमा जवळ गडेलशो. प्ररम
तसी मलमा रमाक्षिस समजलसी पण मसी कतलमा समाककगतलडे रक,  मसी कतच्यमा पकतचमा कनरशोप घडेऊन
आलशो आहडे तडेव्हमाक तसी ममाझ्यमा रडडे ज्यमा नजरडेनडे पमाहह  लमागलसी रक,  मलमा खमात्रसी झमालसी रक,
कहकच ससीतमा आहडे. मसी कतलमा समाककगतलडे रक, रमाम व कतचमा दसीर सनुखरुप आहडेत परकतनु तनुझमा शशोध
घडेत आहडेत व त्यमाकनमा मदत ररण्यमासमाठसी आमच्यमा रमाजमाकनडे  सनुगसीवमानडे  मलमा पमाठवलडे आहडे.
तनुझमा पतसी तनुलमा सशोडवण्यमासमाठसी लवररच यडेणमार आहडे तरसी धसीर न सशोडतमा अशसीच रहमा.
असट मसी कतलमा समाककगतलडे. मसी वमानर आहडे रमाक्षिस नमाहसी. ममाझडे नमाकव आहडे हननुममान. ममाझडे बशोलणडे
ऐरल्यमावर ससीतमा रशोडमारमाळ शमाकतपणडे रसलमा तरसी कवचमार ररत असलडेलसी कदसलसी. त्यमानकतर
तसी मलमा म्हणमालसी रक, "अकवकध्य नमाकवमाच्यमा रमाक्षिसमानडे  जशो रमाममाच्यमा बमाजसूचमा आहडे,  मलमा तसू
यडेणमार असट समाककगतलडे आहडे. आतमा मलमा खमात्रसी पटलसी रक रमाकहसीतरसी हशोत आहडे, मलमा त्यमात
सममाधमान वमाटतडे परकतनु, तसू आतमा यडेरसून कनघसून जमा रमारण रडे व्हमाकहसी त्यमा रमाक्षिस बमायरमा यडेऊ
शरतमात.  त्यमानकतर कतनडे  मलमा हमा दमाकगनमा कदलमा व बशोललसी रमाममाचसी मसी समारखसी आठवण
ररत आहडे व त्यमाचसी प्रकतक्षिमा ररत आहडे असमा ममाझमा कनरशोप त्यमाकनमा दडे असट मलमा समाककगतलडे.
ससीतडेनडे मलमा समाककगतलडे रक, आमच्यमा दशोघमाकचसी एर आठवण मसी तनुलमा समाकगतडे म्हणजडे, रमाममालमा
खमात्रसी  पटडेल  रक  आपण  खरशोखरच  भडेटलशो  आहशोत.  तसी  आठवण  अशसी  रक,  ससीतडेलमा
मकत्रकवदडेचसी  प्रकचतसी  पहमावयमाचसी  हशोतसी  म्हणसून,  एरदमा  कचत्ररनु ट  पवर्थातमात  एरमा  रमावळ्यमालमा
रमाममानडे एर गवत मकत्रमानडे भमारून तडे शस्त्रमासमारखडे फडे रलडे हशोतडे व तशो रमावळमा ममारलमा हशोतमा.



त्यमामनुळट  ससीतडेलमा मकत्रकवदडेचडे समामरयर्था समजतडे. ससीतमा मलमा बशोलतडे रक हमा प्रसकग फक्त आमच्यमा
दशोघमाकतसील आहडे व तशो जर मसी तनुम्हमालमा समाककगतलमा व हमा दमाकगनमा कदलमा रक आपलसी खमात्रसी
हशोईल रक, मलमा ससीतमाच भडेटलसी हशोतसी. असट समाकगसून हननुममान तशो दमाकगनमा रमाममालमा दडेतशो. पनुढडे
हननुममान रमाममालमा समाकगतशो, ससीतमाममाई मलमा समाकगत हशोत्यमा रक त्यमाकच्यमा हट्टमामनुळट  हडे सगळडे  घडलडे
आहडे. जर त्यमाकनसी त्यमा सशोनडेरसी समाकबरमाचमा आगह धरलमा नसतमा तर आपण त्यमाकनमा सशोडसून गडेलमा
नसतमा व हडे असट घडलडेच नसतडे.  त्यमानकतर त्यमाकनसी आपलसी फमार स्तनुतसी रडे लसी रक,  आपण
त्यमाकच्यमा प्रत्यडेर आवडसी पनुरवण्यमाचमा करतसी प्रयत्न ररत हशोतमा,  त्यमा समाकगत हशोत्यमा.  त्यमा तडे
समाकगत असतमाकनमा  त्यमा  आठवणसीत गनुकतसून  रमाकहसीवडेळ गप्प हशोत हशोत्यमा.  अशमा बयमार्थाच  गशोषसी
ससीतमाममाई मलमा समाकगत हशोत्यमा ज्यमा तनुमच्यमा खमाजगसी जसीवनमाचमा कहस्समा आहडेत,  त्यमा यडेरडे
सभडेत समाकगत नमाहसी". पनुढडे हननुममान समाकगतशो, "आमचडे बशोलणडे सकपतडे, मसी कतनडे कदलडेलमा दमाकगनमा
ममाझ्यमा रनवटसीलमा लमावतशो,  तडेवढमात रमाकहषीं रमाक्षिस सद्वैकनर यडेतमात व मलमा परडतमात.  मसी
त्यमाकनमा  मलमा  परडसू  दडेतशो  रमारण,  मलमा  आतमा  आत जमावयमाचडे  असतडे.  तडे  रमाक्षिस  मलमा
रमावणमापनुढडे  उभडे  ररतमात.  रमावण  त्यमाकनमा  समाकगतशो  रक,  हमा  वमानरमाच्यमा  धशोतरमाच्यमा  लमाकब
लतोंबणमायमार्था सशोग्यमालमा आग लमावसून दमा म्हणजडे त्यमालमा अक्रल यडेईल. रमावण मलमा एर तनुच्छ
वमानर म्हणसून फमारसडे महत्व दडेण्यमास तयमार नसतशो. त्यमाप्रममाणडे तडे ममाझ्यमा धशोतरमाच्यमा  शडेपटसी
समारख्यमा लतोंबणमायमार्था सशोग्यमालमा आग लमावतमात. त्यमानकतर तडे ममाझ्यमापमाससून दसूर हशोतमात. मसी तडे
पमाहहन उकच उडसी ममारतशो व तडेरडे असलडेल्यमा लमारडमाच्यमा घरमाकवर जमाऊन बसतशो. त्यमामनुळट  त्यमा
घरमालमा  आग लमागतडे.  रमारण लकरडे तसील सगळसी घरक  लमारडमाचसीच आहडेत.  अशमाररतसीनडे  मसी
सगळ्यमा लकरडे लमा आग लमावलसी. तडे ररत असतमाकनमा ममाझमा सशोगमा लहमान हशोत हशोतमा. तडेव्हमाक मसी
एरमा तळ्यमात उडसी ममारलसी व तसी आग कवझवलसी.  सगळडे  रमाक्षिस आगसी कवझवण्यमात गनुकतलडे
हशोतडे पण तडेरडे पनुरडेसडे पमाणसी नसल्यमामनुळडे  तडे तसी भरभर पसरणमारसी आग रमाकबवसू शरत नव्हतडे.
तडेरसून मसी ससीतमा जडेरडे रद्वै दडेत ठडेवलसी हशोतसी तडेरडे जमातशो व ससीतडेलमा समाकगतशो रक,  मसी सगळ्यमा
लकरडे लमा आग लमावलसी आहडे.  सगळडे  रमाक्षिस त्यमाकचसी पडेटलडेलसी घरक कवझवण्यमात गनुकतलडे आहडेत
तडेव्हमाक आपण ममाझ्यमा खमाकदमावर बसमा म्हणजडे मसी तनुम्हमालमा आरमाशमातसून रमाममारडडे पशोहशोचवतशो.
ससीतमा तडे ऐरसू न खसूप हसतडे. आकण मलमा समाकगतडे रक, तसी अशसी यडेरसून जमाणमार नमाहसी. ममाझ्यमा
पतसीलमाच त्यमासमाठसी यमावडे लमागडेल. मसी त्यमाकनमा परशोपरसीनडे समाककगतलडे त्यमात बरमाच अवधसी लमागडेल.



परकतनु, त्यमा ममाझडे ऐरत नव्हत्यमा. तरसी त्यमा ममाझडे खसूप रद्रौतनुर ररत हशोत्यमा रक मसी फमार हहशमार
आहडे पण त्यमा ममाझ्यमा बरशोबर यडेण्यमास तयमार नव्हत्यमा.  जडेव्हमाक मलमा खमात्रसी झमालसी रक,  त्यमा
तडेव्हमाकच कनघतसील जडेव्हमाक  रमाम त्यमा रमाक्षिसमालमा ठमार ममारून खयमार्था  क्षिकत्रयमाप्रममाणडे  त्यमाकचसी त्यमा
रद्वै दडेतसून सनुटरमा ररसील.  मसी त्यमानकतर पनुनतः ममाझ्यमा कपत्यमाचसी आठवण रडे लसी व त्यमाकनडे  मलमा
हवडेत उचलसून यडेरवर आणसून सशोडलडे.  मसी जमात असतमाकनमा ससीतमाममाई ममाझ्यमारडडे रद्रौतनुरमानडे
पहमात हशोत्यमा. मलमा हमात हलवसून कनरशोप दडेत हशोत्यमा. तडे मसी रधसीहसी कवसरू शरणमार नमाहसी.
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान भमाग नववमा सकपलमा.



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग दहमावमा

ममारर डडेय पनुढडे  समाकगत असतमात,  त्यमा पवर्थातमाच्यमा कशखरमावर रमाम व त्यमाचडे  वमानर समारसीदमार
सनुगसीवमाच्यमा आदडेशमाननुसमार जमलडे हशोतडे. वमालसीचमा समासरमा, प्रधसद वमानर शडेष सनुशडेनमा त्यमाच्यमा
असकख्य वमानर सडेनडे बरशोबर तडेरडे रमाममालमा भडेटण्यमासमाठसी आलडे हशोतडे. त्यमाकशवमाय गयमा व गवमाक्ष्य
त्यमाकचसी वमानर सडेनमा घडेऊन रमाममालमा मदत ररण्यमासमाठसी तयमार झमालडे  हशोतडे.  गवमाक्ष्य फमारच
भयकरर कदसत हशोतमा. वमानरमाकत बनुदसीममान म्हणसून नमावमाजलडेलडे पनस त्यमाकचसी कवशमाल वमानर सडेनमा
घडेऊन रमाममालमा  मदत ररण्यमासमाठसी  यडेण्यमास तयमार  हशोतडे.  महमाबलशमालसी  दधसीमनुख त्यमाचसी
शकक्तशमालसी वमानर सडेनमा रमाममासमाठसी तयमार ठडेवतशो. जमाकबनुवनमानडे त्यमाचसी रमाळ्यमा अस्वलमाकचसी सडेनमा
तयमार ठडेवलसी हशोतसी.  त्यमाकच्यमा भमालप्रदडेशसी रनुक रनु म कतलर लमावलडेलडे  हशोतडे.  त्यमाकशवमाय इतर
बरडेच प्रमाणसी रमाममालमा मदत ररण्यमासमाठसी उत्सनुर हशोतडे.  त्यमा जममावमानडे  त्यमा पररसरमात मशोठमा
गतोंधळ घमातलमा हशोतमा. त्यमातसील रमाकहषीं डतोंगरमा एवढडे हशोतडे तर रमाकहषीं रडेडमासमारखडे कदसत हशोतडे.
रमाममाच्यमा सद्वैन्यमात ममाणसमाकपडेक्षिमा इतर प्रजमातसीचडे  जसीव जमास्त हशोतडे,  त्यमाचडे  रमारण रमावणमालमा
तशमाकपमाससूनच मकत्यसू  सकभव हशोतमा.  तशमा कवकवध प्रजमातसीच्यमा  प्रमाण्यमाकमनुळट  हवडेत धनुरळमा उडत
हशोतमा.  तडे त्यमाकच्यमा प्रवकतसीप्रममाणट  तडेरडे  जमसून उडमा ममारणडे,  धमावणडे असट  बरडेच रमाकहसी ररत
हशोतडे.  त्यमा सगळ्यमात वमानरमाकचडे  सद्वैन्य प्रमनुख हशोतडे.  तडे सनुगसीवमाच्यमा आज्ञडेत हशोतडे.  रमाम त्यमाचमा
कमत्र सनुगसीवमाच्यमा मदतसीनडे  एर सनुमनुहहतर्था  कनवडतशो रक,  ज्यमा कदवशसी त्यमाकनसी  लकरडे वर चढमाई
ररमावसी.  तडे अफमाट सद्वैन्य एरमा रमाममासमाठसी सगळ्यमा जगमालमा नष ररण्यमास तयमार हशोतडे असडे
एरक दर  दृष्य  हशोतडे.  त्यमा  सडेनडेचडे  नडेतकत्व  वमायनुपनुत्र  हननुममानमारडडे  हशोतडे.  त्यमा  सद्वैन्यमाच्यमा  पमाठसी
सनुकमत्रमापनुत्र लक्ष्मण  हशोतमा. त्यमा वमानरसडेनडेच्यमा मध्यडे रघनुरनु ल रत्न रमाम हशोतमा. त्यमाच्यमा अकगमावर
चमामडमाचडे कचलखत हशोतडे. त्यमा वमानरमाकच्यमा हमातमात दगड गशोटडे, मशोठमा झमाडमाकच्यमा फमाकदमा अशसी
शस्त्रक हशोतसी. त्यमामनुळट  तडे सद्वैन्य दनुरून पमाकहलडे तर एरमादडे झमाडमाकचडे शडेत चमाललडे आहडे असट वमाटत
हशोतडे. त्यमा सद्वैन्यमाच्यमा कवकवध भमागमाकचडे नडेतकत्व नल, नसील, अकगद, रक र, ममद आकण दषींद ररत
हशोतडे.  त्यमाकचमा  प्रवमास कवकवध प्ररमारचसी वनस्पतसी असलडेल्यमा अरण्यमातसून जमात हशोतमा.  तडेरडे
त्यमाकनमा  खमाण्यमासमाठसी  भरपसूर  खमाद  हशोतडे.  अशमाररतसीनडे  तडे  शडेवटसी  त्यमा  समनुद्र  करनमायमार्थावर



पशोहशोचलडे.  समनुद्र करनमारसी पशोहशोचल्यमावर तडेरडे  तडे  तळ ठशोरतमात.  तडेरडे  दशररमाचमा पनुत्र त्यमा
अफमाट सडेनडेलमा समाकगण्यमासमाठसी उठतशो.  तशो जडे बशोलतशो तडे त्यमा प्रसकगमासमाठसी उकचत हशोतडे. "हमा
समनुद्र फमार कवशमाल आहडे. एवढडे सगळडे  सद्वैन्य पद्वैलतसीरसी नडेणडे असकभव कदसतडे. त्यमासमाठसी रशोणतसी
रमारवमाई  ररमावडे  तडे  प्ररम  आपल्यमालमा  ठरवमावडे  लमागडेल".  त्यमावर  त्यमाकच्यमात  रमाय  ररमावडे
त्यमाबद्दल चचमार्था  सनुरू झमालसी.  रमाकहषीं म्हणमालडे  आम्हसी तरून जमाऊ,  रमाकहषीं  त्यमासमाठसी तयमार
नव्हतडे. तडे बशोललडे आपण हशोडमानडे जमाऊ. रमाकहषीं म्हणमालडे आपण तरमाफडे  वमापरून जमाऊ. तडे
सगळडे  ऐरल्यमावर रमाममानडे  कवचमार रडे लमा रक,  हमा समनुद्र बरमाच लमाकब पसरलडेलमा आहडे  रमाकहषीं
यशोजनडे पमार ररमावडे लमागतसील लकरडे पयरत जमाण्यमासमाठसी,  त्यमासमाठसी एर अशसी यशोजनमा शशोघलसी
पमाकहजडे रक, तसी सगळ्यमाकनमा उपयशोगमाचसी असडेल. हशोडमानसी जमाण्यमासमाठसी आपल्यमारडडे पनुरडेशमा
हशोडमा नमाहसीत. त्यमा तयमार ररण्यमाचडे समाधन समामनुगसी सनुदमा नमाहसी. तडेव्हमाक असडे रमाकहषीं यशोजलडे
पमाकहजडे  जडे  सवमारनमा  समाजडेसडे  असडेल.  हशोडमानमा शत्रसू  भशोर पमाडसू  शरडे ल रमारण तडे  ममायमावसी
आहडेत. म्हणसून हशोडमा आकण तरमाफ हडे अयशोग्य ठरतमात. शडेवटसी रमाम समाकगतशो, "मसी समागरमालमा
कवनकतसी ररतशो रक, त्यमानडे आम्हमालमा मदत ररमावसी", त्यमासमाठसी मसी यडेरडे ध्यमान ररत बसतशो.
नकतर तशो व त्यमाचमा भमाऊ तडेरडे रनु स गवतमावर ध्यमानमासमाठसी बसतमात. त्यमानडे ध्यमानमालमा सनुरूवमात
रडे ल्यमाबरशोबर  समनुद्र  तडेरडे  अवतरतशो  व रमाममालमा  बशोलतशो,  "अरडे  रद्रौसल्यमापनुत्र,  तनुलमा  रमाय
पमाकहजडे तडे समाकग". तसू ममाझमा आप्त आहडेस रमारण आपण दशोघडे इक्ष्वमारसू  रनु ळमातसीलच आहशोत".

रमाम त्यमालमा बशोलतशो, "अहशो नदमाकचडे  पतसी मलमा पद्वैलतसीरसी जमावयमाचडे  आहडे.  ममाझ्यमा सद्वैन्यमालमा
पधलरडडे  जमाण्यमासमाठसी ममागर्था  समाकगमा.  मलमा लकरडे तसील रमावणमाचमा नमाश ररमावयमाचमा आहडे.  जर
आपण मलमा मदत नमाहसी रडे लसीत तर मलमा ममाझ्यमा मकत्रमानसी तनुलमा सनुरवमावडे लमागडेल व ममागर्था तयमार
ररमावमा लमागडेल. त्यमापडेक्षिमा तसू मदत रडे लसीस तर तडे जमास्त यशोग्य हशोईल". असट बशोलसून रमाम व
लक्ष्मण त्यमा वरुण दडेवमालमा नमस्रमार ररतमात.  वरुणदडेव रमाममालमा बशोलतशो, "मलमा ममाहसीत
आहडे  रक,  तनुझडे  रमावणमाचडे  पमाररपत्य ररणडे  हडे  एर दद्वैकवर रमायर्था  आहडे  परकतनु,  ममाझ्यमा रमाकहषीं
मयमार्थादमा आहडेत त्यमा तसू समजसून घडे. मसी तनुझमा कमत्रच आहडे". वरुणदडेवमाचडे तडे ऐरल्यमावर रमाममालमा
समजतडे रक, रशोणत्यमाहसी प्ररमारचमा आततमाई पणमा ररून चमालणमार नमाहसी. पनुढडे समनुद्र त्यमालमा
बशोलतशो,  आतमा ऐर दशरर पनुत्रमा,  तनुझ्यमा सद्वैन्यमात एर कनष्णमात यकत्रज्ञ  (इकधजनसीयर)  आहडे.
त्यमाचडे नमाकव आहडे नल.  तशो तशत्रसीचमा मनुलगमा आहडे.  जशो ममायमासनुरमा समारखमाच उतम रमारमाकगर



आहडे.  तशो रशमाहसी वस्तनु पमाससून गशोषसी घडवसू शरतशो.  त्यमालमा समाकग रक त्यमानडे  मकत्रसून दगड,

लमारसू ड असडे जडे पमाण्यमात टमारलडे जमाईल तडे मसी उचलसून धरसीन.  त्यमातसून एर समारव तयमार
हशोईल त्यमावरून तनुझडे सद्वैन्य कबनमाकदक्रत पद्वैलतसीरसी जमाऊ शरडे ल. ततोंच फक्त असट रमाम ररू
शरतशो तर त्यमालमा तशो समारव उभमा ररण्यमास समाकग. करतसीहसी लमाकबवर जमाणमारमा समारव, सडेतसू
तशो तयमार ररसील.  त्यमा सडेतसूलमा पनुढडे  सगळडे  नलमाचमा सडेतसू म्हणसून ओळखतसील.  जस जसट तशो
पमाण्यमात  दगड  टमारत  हशोतमा  तसतसडे  त्यमा  खमालसील  जमसीन  वर  उचललसी  जमात  हशोतसी.
अशमाररतसीनडे एर सडेतसू तयमार हशोतशो.  
त्यमानकतर त्यमाप्रममाणट नल तशो सडेतसू घडवतशो व समागरमातसून बमाहडेर यडेतशो. त्यमाचमा आरमार एरमादमा
डतोंगरमासमारखमा हशोतमा. त्यमावडेळसी रमावणमाचमा भमाऊ कबभसीषण त्यमाच्यमा चमार समारसीदमारमाकसह रमाममालमा
भडेटण्यमास  यडेतशो.  रमाम  त्यमाचडे  स्वमागत  ररतशो  परकतनु,  सनुगसीवमाचमा  कवशमास  बसत  नमाहसी,  तशो
समजतशो रक हमा रमावणमाच्यमासमाठसी हडेरकगरसी ररण्यमासमाठसी आलमा आहडे. रमाममाचमा ममात्र त्यमाच्यमावर
भरवसमा असतशो व त्यमाचडे रमाम चमाकगलडे स्वमागत ररतशो. तडेरडे एर कवधसी हशोतशो व त्यमाननुसमार रमाम
त्यमा रमावणमाच्यमा भमावमालमा लकरडे चमा भमावसी अधधपतसी म्हणसून ममान्यतमा दडेतशो.  त्यमाकशवमाय त्यमालमा
त्यमाचमा सलमागमार म्हणसून सनुदमा नडेमतशो. कबभसीषण आतमा लक्ष्मणमाचमा सनुदमा कमत्र हशोतशो. 
त्यमानकतर रमाममाचडे तडे पशनुसद्वैन्य त्यमा सडेतसूवरून पधलरडडे एरमा मकहन्यमात जमातडे. लकरडे च्यमा दसीपमावर
आल्यमावर रमाम त्यमाच्यमा पशनुसद्वैन्यमास लकरडे त घनुससून तडेरडे गतोंधळ ररण्यमास समाकगतशो. तडे पशनुसद्वैन्य
लकरडे च्यमा  तटबकदसी  बमाहडेर  यडेऊन  ठडेपतडे.  त्यमानकतर  तडे  कवकवध  पशनुकचडे  सद्वैन्य  लकरडे त  गतोंधळ
घमालण्यमास सनुरूवमात ररतडे. रमावणमाच्यमा रमाक्षिस सद्वैकनरमाकनमा अशमा हल्ल्यमाचसी रल्पनमा नव्हतसी.
तडे रमाकहषीं वडेगळडेच यनुद हशोतडे. तसी जनमावरक, त्यमात वमानर, रडेडडे, अस्वलक आकण वकषभ असडे भलडे
मशोठमा आरमारमाचडे सगळडे  प्रमाणसी हशोतडे त्यमाकनसी जसी नमासधसूस ररण्यमास प्रमारकभ रडे लमा तशो आवरणडे
रमावणमाच्यमा सद्वैन्यमास रडे वळ अशक्य झमालडे हशोतडे. त्यमात रमावणमानडे त्यमाचडे दशोन हडेर पमाठवलडे हशोतडे
त्यमाकचसी नमाकवडे  शनुर व शरण,  त्यमाकनमा कबभसीषणमानडे परडसून कदलडे.  त्यमामनुळडे   रमावणमालमा समजत
नव्हतडे  अशमा  यनुदमात  रसडे  लढमावयमाचडे?  रमारण  अशमा  यनुदमाचसी  रल्पनमा  आधसीच्यमा
कनतसीतज्ज्ञमानसी रधसीहसी रडे लसी नव्हतसी.  त्यमाच वडेळसी रमाममाचसी वमानर सडेनमा चहहबमाजसूनसी लकरडे च्यमा
तटबकदसीचमा नमाश ररत हशोतसी. त्यमाकनमा रमावणमालमा बमाहडेर रमाढमावयमाचडे हशोतडे. म्हणजडे रमाम व रमावण



हमाकच्यमात दकद व्हमावडे असडे यशोजलडेलडे हशोतडे. त्यमासमाठसी रमाम त्यमाचमा मकत्रसी अकगद हमालमा रमावणमाच्यमा
दरबमारमात बशोलणसी ररण्यमासमाठसी पमाठवतशो. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान दहमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग अररमावमा

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगतमात,  रमावण  त्यमा  प्ररमारच्यमा  आक्रमणमाचसी  रल्पनमासनुदमा  ररू  शरत
नव्हतमा. यनुदशमास्त्रमात अशमाप्ररमारच्यमा यनुदमाचमा समाधमा उलडेख सनुदमा नव्हतमा. असट कवलक्षिण यनुद
हशोतडे तडे, यनुधधषसीरमा. त्यमा प्रमाण्यमाकनसी लकरडे तसील खमाद पदमारमारवर हलमा रडे लमा हशोतमा. रमाम आकण
लक्ष्मण तशो सगळमा प्ररमार गमतसीनडे पहमात हशोतडे रमारण त्यमाकनमासनुदमा अशमा लढमाईचसी रल्पनमा
नव्हतसी. सगळडे  अवकचत घडत हशोतडे. रमावणमाकनडे त्यमाच्यमा रमाज्यमात यनुदशमास्त्रमाच्यमा कनयममाकननुसमार
करत्यडेर आयनुध यशोजलडेलसी हशोतसी.  त्यमामनुळट  तडे रमाज्य अधजकक्य रहमाणमार असट त्यमालमा वमाटत
हशोतडे.  ममाणसमाकचडे  हलडे हशोतसील असडे गककहत धरून तडे सगळडे  हशोतडे  त्यमात उकच तटबकदसी हशोतसी.
पहमारडे असलडेलडे दरवमाजडे हशोतडे, त्यमा खमालसी चर रडे लडे हशोतडे असट रक रशोणसी तडे पमार ररून यडेणमार
नमाहसी. त्यमा चरमात नडेहमसी पमाणसी असडे व त्यमात कहकस्र ममाकसडे, सनुसरसी असडे खमादमाड प्रमाणसी ठडेवलडेलडे
हशोतडे.  त्यमा  तटबकदसीवर खदसीर लमारडडेचडे  ससूळडे  बसवलडेलडे  हशोतडे.  दगड फडे रण्यमाच्यमा  गशोफणसी
हशोत्यमा.  आकण दगडमाच्यमा रमाशसीसनुदमा हशोत्यमा.  पहमायमार्थावर असलडेल्यमा रखवमालदमारमाकरडडे कवषमारसी
समापमाकनसी भरलडेल्यमा टशोपल्यमा हशोत्यमा असडे रक,  त्यमातसील सपर्था  तडे  यडेणमायमार्था  शत्रसूवर फडे रतसील.

त्यमाकशवमाय नडेहमसीचसी हत्यमारडे जसडे सशोटडे, गदमा, शतघ्नसी तशोफमा हडेसनुदमा हशोतडे. त्यमाकशवमाय हतसी
आकण घशोडडे  त्यमाकच्यमा  कदमतसीस हशोतडे.  असडे  सगळडे  अससूनहसी त्यमा  रमानटसी प्रमाण्यमाकनसी  लकरडे चसी
दनुदर्थाशमा रडे लडेलसी हशोतसी.  त्यमामनुळट  बडेजमार झमालडेलडे  रमावणमाचडे  सद्वैन्य व त्यमाकचडे  सडेनमापतसी समजत
नव्हतडे अशमा हल्ल्यमाचडे रमाय ररमावडे. रमाममानडे रमावणमासमाठसी एर सकदडेशर पमाठवमावमा असट ठरलडे व
त्यमाप्रममाणडे अकगद तडे रमाम ररडेल असट ठरलडे. अकगद लकरडे त मनुख्य धखकडसी दरवमाज्यमानडे कशरलमा
त्यमालमा रशोणसी अडवलडे  नमाहसी  तरसी  त्यमाच्यमा  भशोवतसी रमाक्षिस सद्वैकनर हशोतडे.  अकगद दरबमारमात
गडेल्यमावर तशो रमावणमालमा न लवतमा वकदन ररतशो, जसट एर सकदडेशर ररतशो. तडेरडे तशो रमावणमालमा
रमाममाचमा सकदडेश समाकगतशो.  तशो बशोलतशो, "मसी रघसूवकशमाच्यमा रमाजमाचमा सडेवर म्हणसून आपल्यमालमा
भडेटत  आहडे.  ममाझमा  रमाजमा  रद्रौसल रमाज्यमावर  रमाज्य ररत अससून  त्यमाचसी  ख्यमातसी  सवर्थादसूर
पसरलडेलसी आहडे. त्यमाकनसी आपल्यमालमा प्रसकगमाननुरुप एर सकदडेश दडेण्यमासमाठसी मलमा पमाठवलडे आहडे.
आपण तशो सकदडेश स्वसीरमारून त्यमाप्रममाणडे आवश्यर रमारवमाई ररमावसी अशसी ममाझमा रमाजमा अपडेक्षिमा



ररत आहडे.  आतमापयरत अनडेर नगरडे व गमाकवडे आपल्यमा पमापमय रमारभमारमामनुळट  बरबमाद झमालसी
आहडेत.  त्यमात भर म्हणसून आणखसीन एर महमापमाप तनुम्हसी रडे लडेलडे आहडे आमच्यमा रमाजमाच्यमा
पत्नसीलमा पळवसून.  कतलमा जर कनमनुटपणडे  चमाकगल्यमा प्ररमारडे  आमच्यमा हवमालसी रडे लडे  नमाहसी तर
कवनमारमारण असकख्य कनरपरमाध जसीव ममारलडे जमाणमार आहडेत. त्यमात बरडेच रमाक्षिस असतसील जडे
तनुम्हमालमा कप्रय आहडेत.  तनुझ्यमा  बळमावर तसू  हमाआधसी अरण्यमात रहमाणमायमार्था  अनडेर कनरपरमाध
ऋषषींचमा  वध  रडे लमा  आहडेस.  त्यमाकशवमाय  बरडेच  रमाजडे  तसू  ममारलडे  आहडेस.  तसू  तनुझसी  मयमार्थादमा
ओलमाकडसू न अनडेर मकहलमाकचडे शमाप घडेतलडे आहडेस. त्यमा सगळ्यमा गशोषषींच्यमा ररतमा तनुलमा शमासन
ररण्यमाचडे आमच्यमा रमाजमानडे कनकश्र्चित रडे लडे आहडे. त्यमासमाठसी ममाझ्यमा मकत्र्यमाकच्यमा सल्ल्यमानडे आम्हसी
असमा कनणर्थाय घडेतलमा आहडे रक आमचडे रमाजडे शसी रमाम तनुलमा दकदमाचडे आव्हमान दडेत आहडेत. आमचडे
रमाजडे तनुलमा आव्हमान दडेतमात रक, "अरडे कनशमाचर असलडेल्यमा रमाक्षिसमा, मसी एर मननुष्य आहडे तरसी
ममाझ्यमाशसी लढण्यमाचडे धमाडस ररून दमाखवमावडे. नमाहसीतर ससीतमा जसी जनर रमाजमाचसी रन्यमा आहडे
कतलमा अवद्वैधपणडे  तसू  अटर ररून ठडेवलडे  आहडेस कतचसी सनुटरमा ररमावसी व कतलमा आमच्यमा
हवमालसी ररमावडे.  जर तडे  तसू  रडे लडे  नमाहसीस तर ममाझ्यमा रमाजमाच्यमा बमाणमाकचमा  तसू  कशरमार हशोणमार
आहडेस.  जर तनुलमा जगमावयमाचडे  असडेल तर ससीतडेलमा मनुक्त ररण्यमाकशवमाय तनुझ्यमासमाठसी द नुसरमा
पयमार्थाय नमाहसी".  
सकदडेशरमाचडे तडे कवधमान रमावणमालमा आवडलडे नमाहसी.  तशो सकतमापसून उठलमा.  त्यमाबरशोबर रमावणमाचडे
मनमात रमाय आहडे तडे ओळखणमारडे चमार रमाक्षिस पनुढडे हशोतमात व अकगदमालमा अटर ररतमात. जसट
कगधमाडक त्यमाकचडे  समावज परडतमात.  त्यमा रमाक्षिस सद्वैकनरमाकनसी अकगदमालमा जरसी घट्ट परडलडे हशोतडे
तरसी अकगदमाचसी तमारद फमार मशोठसी हशोतसी. तशो त्यमाकनमा एर कहसडमा ममारतशो व उकच उडसी ममारून
तडेरसील एरमा उकच इममारतसीच्यमा टपमावर जमाऊन बसतशो.  त्यमा कहसक्यमानडे  तडे  रमाक्षिस सद्वैकनर
खमालसी जशोरमाकनडे फडे रलडे जमातमात. त्यमा उकचमावरून तशो खमालसी पडलडेल्यमा रमाक्षिसमाकचसी हमालत पहमातशो
व नकतर एरमा वमाडमावरून त्यमाच्यमा पधलरडल्यमा वमाडमावर असमा उडमा ममारत अकगद लकरडे
बमाहडेर त्यमाचसी वमाट पहमात असलडेल्यमा त्यमाच्यमा सशोबत्यमाकनमा जमाऊन कमळतशो.  तडेरसून तडे सगळडे
रद्रौसलच्यमा रमाजमालमा म्हणजडे  रमाममालमा भडेटतमात.  रशोडसी कवशमाकतसी घडेतल्यमावर तशो रमाममालमा जडे
रमावणमाच्यमा दरबमारमात घडलडे तडे सगळडे  समाकगतशो. रमाम अकगदमालमा कवशमाकतसी घडेण्यमाचमा सलमा दडेतशो व
पनुढच्यमा रमाममालमा लमागतशो. तशो त्यमाचडे वमानर सशोबतसी एरत्र बशोलमावतशो व त्यमाकनमा समाकगतशो रक, जर



सगळ्यमा महमाबलसी वमानरमाकनसी जशोर रडे लमा तर लकरडे च्यमा भशोवतसी जसी कभकत आहडे  तसी फशोडतमा
यडेईल. त्यमा रमाममात हननुममान त्यमाच्यमा कपत्यमालमा पनुन्हमा मदतसीलमा बशोलमावतशो व वमायसूदडेव त्यमालमा
मदत ररण्यमासमाठसी आशमासन दडेतशो.  त्यमा प्रममाणडे त्यमा वमानरमाकनमा वमायसूदडेवमाच्यमा मदतसीनडे  प्रचकड
जशोर ररून तसी कभकत पमाडण्यमाचडे  ठरतडे.  त्यमाच वडेळसी कबभसीषण,  लक्ष्मण आकण अस्वलमाकचमा
रमाजमा असट त्यमाकच्यमा फद्रौजमा घडेऊन लकरडे च्यमा दकक्षिणडेरडसील दरवमाजमा फशोडतमात.  जशो फशोडणडे
अशक्य समजलडे जमात हशोतडे.  उतर आकण दकक्षिण कदशमाकचडे  तट तनुटल्यमानकतर रमाम त्यमाच्यमा
अगकणत वमानर फद्रौजमाक घडेऊन लकरडे च्यमा आतल्यमा भमागमात घनुसतशो.  त्यमाकच्यमा मदतसीलमा प्रचकड
आरमारमाचसी अस्वलमाकचसी फद्रौज असतडे. अस्वलक त्यमाकच्यमा पनुढच्यमा पमायमाकनसी जडे कमळडेल तडे परडसून
आपटसून नमासधसूस ररण्यमास सनुरूवमात ररतमात.  त्यमाकच्यमा प्रचकड आरमारमापनुढडे  रमाक्षिसमाकचडे रमाकहषीं
चमालत नव्हतडे.  त्यमा  धनुमश्र्चिक्रकीमनुळट  जसी  ममातसी  हवडेत  उडत हशोतसी  त्यमामनुळट  सगळमा  पररसर
अकधतःरमारमय झमालमा रमारण त्यमा धसूळसीच्यमा वमातमावरणमातसून ससूयमार्थाचडे कररण पकरवसीवर यडेऊ शरत
नव्हतडे. तसी अस्वलक मशोठमानडे करक चमाळत हशोतसी जणसू तडे यनुदमाच्यमा ललरमायमार्था दडेत हशोतडे. लकरडे त
रहमाणमारडे  रकहवमाससी पहमातमात रक,  सवर्थारडडे  वमानरच वमानर आकण अस्वलच अस्वल कदसत
हशोतसी. त्यमाकच्यमा ओरडण्यमानडे सगळमा पररसर द नुमदनुमत हशोतमा. सगळसीरडडे मशोडतशोड हशोत हशोतसी
आकण रमाक्षिस त्यमात रमाकहसी ररू शरत नव्हतडे.  रमावण स्वततः सकभममात हशोतमा रमारण अशमा
प्ररमारच्यमा  लढमाईचसी  त्यमालमा  ममाकहतसी  नव्हतसी.  ममानव आकण रमाक्षिस अशमा लढमायमा  त्यमालमा
ममाकहत हशोत्यमा पण रमाक्षिस आकण कहकस्रपशनु अशसी लढमाई त्यमालमा रधसी झमाल्यमाचडे स्मरत नव्हतडे.
अशमा हल्ल्यमालमा रसडे परतवमायचडे तडे रमावणमाच्यमा सडेनमानषींनसी समजत नव्हतडे. रमाक्षिस रकहवमाससी
त्यमाकचसी बमायरमा मनुलक अवमार हशोऊन तडे पहमात हशोतडे. जर रमाकहषीं रडे लडे नमाहसी तर सगळसी लकरमा
धनुळसीलमा कमळडेल असडे कदसत हशोतडे.  आधसीच आधसीच्यमा वमानरमानडे लकरडे लमा आग लमावलसी आहडे
त्यमात हडे आणखसीन रमाय अररष असमा प्रश्र्न तडे एरमडेरमाकनमा कवचमारत हशोतडे. एवढमा झपमाटमानडे
तडे हशोत हशोतडे रक,  रमाय ररमावडे तडे रमावणमालमा समजत नव्हतडे.  लकरडे च्यमा रकहवमाशमाकनमा समजत
नव्हतडे रक हडे एर यनुद आहडे. त्यमाकनमा तसी एर नद्वैसकगर्थार आपतसी वमाटत हशोतसी. परकतनु, जसडे वमानरक
त्यमाकच्यमा घरमाचडे खमाकबडे उखडसून रमाढसू  लमागलडे त्यमाकनमा लक्षिमात आलडे रक हडे एर प्ररमारचडे आक्रमण
आहडे. गशोफणसीनडे ममारमावयमाचडे दगड तडे त्यमाच्यमा बलवमान हमातमाकनडे इतरत्र फडे रसू न मशोठसी हमानसी ररू
लमागलडे हशोतडे. त्यमाकनमा आटपणडे शक्य नव्हतडे. सगळसी लकरमा मशोडसून तशोडसून टमारलसी जमात हशोतसी.



शतघ्नसी  उचलसून  तडे  त्यमातसील  चमारमा  सरट  फडे रसू न  दडेत  हशोतडे.  वमानरक  आरमारमानडे  प्रचकड
असल्यमानडे त्यमाकनमा रमाबसूत आणणडे सशोपडे नव्हतडे. वमानरक तडेरडे असलडेलडे दगड उकच हवडेत फडे रत
हशोतडे.  तडे  दगड  खमालसी  यडेतमाकनमा  जशोरमाकनडे  तटमावर  सकरक्षिण  ररण्यमासमाठसी  पहमारमा  दडेणमायमार्था
रखवमालदमारमाकवर  रशोसळत हशोतडे.  हजमारमाकनडे  तडे  तसडे  मरत हशोतडे.  तडे  हशोत  असतमाकनमा  अनडेर
ममायमावसी  धसदसी  असलडेलडे  रमाक्षिस  त्यमाच्यमा  कतररमटमानडे  बमाणमाकचमा  वषमार्थाव  वमानरमाकवर  ररू
लमागतमात व त्यमा ममारमामनुळट  वमानरक रशोडसी ममागडे वळतमात. त्यमा जसीवघडेण्यमा ममारमा मनुळट  रमाकहषीं वमानरक
रशोसळसून पडतमात.  दशोनहसी बमाजसूकनडे हमाकन हशोत हशोतसी.  आतमा त्यमालमा खयमार्था यनुदमाचडे रुप आलडे
हशोतडे.  त्यमानकतर वमानरमाकचसी  व रमाक्षिसमाकचसी  हमातशोहमात लढमाई सनुरू झमालसी.  तडे  एरमडेरमाकचडे  रडे स
परडसून त्यमाकनमा जकमनसीवर आदळत हशोतडे.  एरमडेरमाकनमा नखमाकनडे  ओरबमाडत हशोतडे.  तडे दशोघडेहसी
जशोरजशोरमानडे ओरडसून आपलमा रमाग व्यक्त ररत हशोतडे. दशोनहसी बमाजसूचडे वसीर मरून पडत हशोतडे तरसी
रशोणसीहसी हमार ममानमायलमा तयमार नव्हतडे. तडेव्हमाक रमाम आकण लक्ष्मण त्यमाच्यमा मकतरलडेल्यमा बमाणमाकनसी
लकरडे चडे  आरमाश भरून टमारतमात.  त्यमा  ममारमात  असकख्य रमाक्षिस मरून पडतमात.  लक्ष्मण
त्यमाच्यमा भमाल्यमानडे नडेम धरून रमाक्षिसमाकचडे सडेनमानसी हडेरून त्यमाकनमा टसीपत हशोतमा. त्यमामनुळट  रमाक्षिसमाकनमा
पनुढसील ममागर्थादशर्थान हशोत नव्हतडे.  त्यमा समरमात रमाक्षिसमाकचमा परमाभव झमाल्यमाचडे  स्पष झमाल्यमावर
रमाममानडे  त्यमाच्यमा  फद्रौजमाकनमा  आरमाम  ररण्यमास  समाककगतलडे.  त्यमा  पकहल्यमा  समरमात  रमाममाच्यमा
फद्रौजमाकनसी लकरडे च्यमा तटमाच्यमा कभकतसी पसूणर्थापणडे तशोडसून टमारल्यमा हशोत्यमा. त्यमाकमनुळट  तडे सकरक्षिण आतमा
रमाक्षिसमाकनमा रमाकहलडे नव्हतडे आतमा रमाममाच्यमा बमाणमाकच्यमा आवमाक्यमात सगळसी लकरमा आलसी हशोतसी. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान अररमावमा भमाग सकपलमा.        



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग बमारमावमा

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगतमात,  वमानरमाकच्यमा  फद्रौजमा  आरमाम  ररत  असतमाकनमा  रमावणमाच्यमा  बमाजसूनडे
असलडेलडे  रमाकहसी छशोटडे  रमाक्षिस आकण कपशमाच्च त्यमाकच्यमा ममायमावसी धसदसीच्यमा मदतसीनडे  वमानरमात
घनुससून त्यमाकनमा सतमावण्यमास सनुरूवमात ररतमात. त्यमामध्यडे परवण, पतन, जकभ, खमार, क्रशोधवस,

परसी, प्रमारुज, अरुज, प्रघश आकण आणखसीन रमाकहसी हशोतडे. तडे अदृष्य असल्यमामनुळट  वमानरमाकनमा
समजत नव्हतडे हडे रमाय हशोत आहडे.  परकतनु,  कबभसीषणमालमा त्यमा सगळ्यमा कवदमा अवगत हशोत्यमा
त्यमाकनडे त्यमा छशोटमा रमाक्षिसमाकनमा व कपशमाच्चमाकनमा उघडडे पमाडलडे. तडे कदसल्यमावर वमानरमाकनसी त्यमाकचमा
फडशमा पमाडलमा.  तडे  हशोत असतमाकनमा  रमावण त्यमाचसी  खमास यशोद्ध्यमाकचसी  फद्रौज घडेऊन बमाहडेर
आलमा.  त्यमात  भयकरर  कदसणमारडे  रमाक्षिस  आकण  कपशमाच्च  हशोतडे.  रमावणमालमा  यनुद  शमास्त्रमाचडे
उशनमानडे समाककगतलडेलडे कनयम पमाळसून यनुद ररमावयमाचडे  असतडे.  तडे वमानरमाकबरशोबर शक्य नव्हतडे.
त्यमाकनडे  त्यमाच्यमा सद्वैन्यमाचसी व्यनुह रचनमा रडे लसी हशोतसी त्यमा रचनडेलमा त्यमानसी उशनमाचडेच नमाकव कदलडे
हशोतडे. त्यमाकशवमाय बकहस्पतसीच्यमा कनयममाननुसमार त्यमाचडे सद्वैन्य उभडे हशोतडे. त्यमानकतर रमावण रमाममालमा
आव्हमान  दडेतशो  व  त्यमाकच्यमात  दकद  सनुरू  हशोतडे.  त्यमाच  वडेळसी  लक्ष्मण  इकद्रधजतमाशसी,  सनुगसीव
कवरुपमाक्षिमाशसी,  कबभसीषण प्रहस्तमाशसी,  कनखवर्थात तमारमाशसी,  नल तनुकडमाशसी,  पनस प्रतनुषमाशसी अशसी
दकद यनुदडे सनुरू हशोतमात. लवररच तसी दकदडे भयकरर रुप धमारण ररतमात. दडेव आकण दमानवमाकतसील
तडे यनुद रशोणमालमाहसी घमाबरवणमारडे हशोतडे. जनुन्यमा रमाळमातसील अशमा यनुदमाकचसी आठवण यमावसी असट तडे
हशोतडे. रमावणमाकनडे लवररच रमाममालमा त्यमाच्यमा बमाणमाकनडे घडेरलडे हशोतडे. रमाममानडेसनुदमा त्यमाच्यमा धमारदमार
सनुळडे  असलडेल्यमा बमाणमाकनसी जबर जखमसी रडे लडे हशोतडे. दनुसरसीरडडे लक्ष्मणमाकनडे इकद्रधजतमालमा त्यमाच्यमा
रमजशोर  भमागमावर  बमाण  ममारून  घमायमाळ  रडे लडे  हशोतडे.  कबभसीषणमानडे  प्रहस्तमालमा  ममारमावयमालमा
सनुरूवमात रडे लसी.  तडे  ररतमाकनमा  आपल्यमा  नमातडेसकबकधमाचसी  तडे  दशोघडेहसी  पवमार्था  ररत नव्हतडे.  त्यमा
दशोघमाकनसी  त्यमाकच्यमारडसील  दद्वैवसी  आयनुधक  वमापरमावयमालमा  प्रमारकभ  रडे लमा  हशोतमा.  त्यमामनुळट  कतनहसी
जगमातसील चरमाचर कचकतडेत पडलसी हशोतसी. रमात्र झमाल्यमावर त्यमा रमाळमातसील ररवमाजमाननुसमार सगळडे
प्रकतस्पधर्वी आरमाम ररण्यमासमाठसी जमातमात. 

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान भमाग बमारमावमा सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग तडेरमावमा  

ममारर डडेय पनुढडे समाकगतमात, दनुसयमार्था कदवशसी यनुद पनुन्हमा सनुरू झमालडे, प्रहस्त अचमानर पनुढडे आलमा,
त्यमाच्यमा हमातमातसील गदमा त्यमाकनडे जशोरमाकनडे ओरडत कबभसीषणमाच्यमा पमाठसीत ममारलसी. त्यमा फटक्यमानडे
दनुसरमा रशोणसी तमात्रमाळ रशोसळलमा असतमा परकतनु,  कबभसीषणमालमा रमाकहषींच झमालडे नमाहसी.  एरमादमा
पहमाडमासमारखमा तशो तसमाकच उभमा हशोतमा. कबभसीषण त्यमानकतर एर धमारदमार पमातडे लमावलडेलमा भमालमा
घडेतशो व तशो मकतरून त्यमाच्यमा अकगमावर फडे रतशो. त्यमावर आरमाशमातसील वसीजडेच्यमा वडेगमाकनडे प्रहस्तचडे
डशोरडे  उडवतशो. प्रहस्त एरमादमा प्रचकड वमाढलडेल्यमा वकक्षिमासमारखमा जकमनसीवर रशोसळतशो. प्रहस्त
रशोसळल्यमाचडे पमाहहन धनुममाक्षि ढगमासमारखमा कवशमाल सनुगसीवमावर चमालसून जमातशो.  तशो आकण त्यमाचडे
रमाळ्यमा  ढगमासमारखडे  व  ज्यमाकच्यमा  आयमाळसी  पसरलडेल्यमा  आहडेत  असडे  त्यमाचडे  सद्वैकनर  त्यमाक
वमानरमावर चमाल ररून यडेत असल्यमाचडे  पमाहहन तडे  वमानर घमाबरून पळसू  लमागतमात.  तडे  पमाहहन
हननुममान तडेरडे उभमा रहमातशो.  त्यमालमा आलडेलमा पमाहहन वमानरमाकच्यमा फद्रौजमाकत त्वडेष यडेतशो व तडे त्यमा
रमाक्षिसमाकवर तनुटसून पडतमात.  त्यमानकतर एर धममासमान यनुद झमालडे.  त्यमावडेळसी रमाम आकण रमावण
एरमडेरमावर चमाल ररून जमातमात. त्यमा यनुदमात इतरडे  रक्त समाकडलडे रक, सगळसी भसूमसी लमालडेलमाल
झमालसी हशोतसी. धनुममाक्षि सनुगसीवमावर भमाल्यमाकनडे ममारमा ररत हशोतमा. त्यमामनुळट  सनुगसीव ररल्यमासमारखमा
कदससू लमागलमा तडे पहमातमाच वमायसूपनुत्र हननुममान धनुममाक्षिमालमा धरतशो. त्यमाकच्यमाच जनुकपतडे. तसी ममारमाममारसी
पहमाण्यमासमारखसी हशोतसी.  जणसूरमाय इकद्र आकण प्रल्हमाद लढत आहडेत.  धनुममाक्षि त्यमाच्यमा गदडेनडे
ममारत हशोतमा व हननुममान मशोठसी उपटलडेलसी झमाडडे  गदडेच्यमा जमागसी वमापरत हशोतमा.  त्यमा ममारमामनुळट
धनुममाक्षिमाचमा रर व त्यमाचडे घशोडडे सगळडे  मशोडसून जमातमात.  त्यमात तशो रमावणमाचमा महत्वमाचमा हस्तर
ममारलमा जमातशो.  त्यमामनुळट  वमानरसडेनडेचमा उत्समाह वमाढतशो.  हननुममानमानडे  चढमाई रडे ल्यमावर त्यमाच्यमा
वमानर  समारसीदमारमाकचमा  जशोर  इतरमा  वमाढतशो  रक  रमाक्षिस  त्यमाकच्यमाशसी  लढसू  शरत नमाहसीत.  तडे
लकरडे च्यमा आतसील भमागमात पळसून जमातमात.  अशमा ररतसीनडे  पळमालडेलडे  रमाक्षिस सद्वैकनर रमावणमालमा
जमाऊन समाकगतमात रक यनुदमाचसी कदशमा रमावणमाच्यमा कवरुद झमालसी आहडे.  रमावण एर दसीघर्था  शमास
घडेतशो  व  बशोलतशो  रक,  आतमा  रनुक भरणमार्थालमा  उठवलडेच  पमाहसीजडे.  त्यमाप्रममाणट  सगळडे  रमाक्षिस
रनुक भरणमार्थाच्यमा  रमानमा  जवळ  वमादमाकचमा  आवमाज  ररत  रहमातमात  ज्यमामनुळट  तशो  जमागमा  हशोतशो.



रनुक भरणर्था  चमाकगलमा जमागकत झमालमा आहडे हडे पमाकहल्यमावर रमावण त्यमालमा समाकगतशो रक आतमा त्यमाचसी
गरज आहडे.  रनुक भरणर्था  दशमाननमालमा कवचमारतशो, "रमाय रमारणमानडे  हडे  यनुद हशोत आहडे"?  रमावण
समाकगतशो रक त्यमानडे रमाममालमा अद्दल घडवण्यमासमाठसी त्यमाचसी पत्नसी ससीतमा कहलमा परडसून ठडेवलडे
आहडे  व रमाम त्यमाच्यमा पशनुसडेनडेनडे  लकरडे वर हलमा ररत आहडे  कतलमा मनुक्त ररण्यमासमाठसी.  त्यमा
सडेनडेलमा आपलडे रमाक्षिस सद्वैन्य अडवसू शरत नमाहसी तर तनुझसी आतमा गरज आहडे. रनुक भरणर्था त्यमाचमा
कवशमाल दडेह घडेऊन रणमाकगणमावर यडेतशो. तशो पहमातशो रक रमाममाच्यमा पशनुसडेनडेनडे समनुद्रमावर एर लमाकब
रुक द सडेतसू बनवलमा आहडे व त्यमावरून तडे कवकवध प्ररमारचडे कहकस्र पशनु लकरडे त ओतल्यमासमारखडे
घनुसत हशोतडे.  सवर्थादसूर  तडे  प्रमाणसी  गतोंधळ घमालत हशोतडे.  ननुरसमान करतसी  रडे लडे  त्यमाचसी  गणनमा
नव्हतसी.  त्यमालमा रमावण समाकगतशो रक, "त्यमाचडे शडेष दजमार्थाचडे लढवय्यडे आतमापयरत सगळडे  ममारलडे
गडेलडे आहडेत.  प्रहस्त,  धनुममाक्षि अशसी सगळसी नमाकवडे  तशो समाकगतशो.  त्यमासमाठसी आतमा तनुलमा उठवत
आहडे. असट रमावण रनुक भरणमार्थालमा समाकगतशो. फक्त तसूच आतमा रमाममालमा ममारू शरतशोस. म्हणसून तसू
तनुझमा  लढण्यमाचमा  पशोषमाख घमालसून  तयमार  हशो.  दनुशनमाचडे  दशोन  धमारटडे  भमाऊ वज्रवडेग  आकण
प्रशोमरसीन तनुलमा मदत ररतसील". तडे ऐरल्यमावर पररलस्रतसीचसी रल्पनमा रनुक भरणमार्थालमा यडेतडे व तशो
लढण्यमासमाठसी तयमार हशोतशो. रमावण वज्रवडेगमालमा व प्रशोमरसीनलमा पनुढडे रमाय ररमावयमाचडे त्यमाचसी पसूणर्था
रल्पनमा दडेतशो. तडे दशोघडे भमाऊ आज्ञडेचडे पमालन ररण्यमासमाठसी सज्ज हशोतमात. 

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान तडेरमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग चद्रौदमावमा 

ममारर डडेय समाकगत असतमात,  रनुक भरणर्था  लढण्यमासमाठसी कनघतशो.  त्यमाच्यमाबरशोबर त्यमाचडे  समारसीदमार
असतमात.  लवररच तशो,  तसी  कवजयसी  वमानरसडेनमा  त्यमाच्यमा  समशोर  उभसी  पहमातशो.  तशो  प्ररम
रमाममालमा त्यमात शशोधण्यमाचमा प्रयमास ररत असतशो.  त्यमालमा तडेरडे  सनुकमत्रमाचमा मनुलगमा कदसतशो.
त्यमाच्यमा हमातमात धननुष्य बमाण असतमात.  त्यमालमा आलडेलमा पहमातमाच तडे वमानर त्यमाच्यमा जवळ
जमाऊ लमागतमात.  त्यमालमा गरमाडमा घमालतमात.  त्यमानकतर तसी वमानरक त्यमालमा हमातमातसील झमाडमाकनसी
ममारण्यमास सनुरूवमात ररतमात.  रमाहसी त्यमाच्यमा अगमावर चढसून त्यमालमा नखमाकनसी ओरबडण्यमास
सनुरूवमात ररतमात.  त्यमाकच्यमात यनुद सनुरू हशोतडे.  लवररच तडे रनुक भरणमार्थालमा जडेरसीस आणतमात.

त्यमाकच्यमा लढण्यमाच्यमा तहमार्था कनरमाळ्यमा हशोत्यमा. परकतनु, रनुक भरणर्था त्यमानडे फमारसमा कवचधलत झमालडेलमा
नसतशो तशो उलट त्यमा वमानरमाकच्यमा चमाळ्यमामनुळट  हससू लमागतशो. त्यमाचडे तडे हसणडे सनुदमा कवकचत्र व
समातमजलसी हशोतडे. त्यमानकतर तशो रमावणमाचमा भमाऊ त्यमा वमानरमाकनमा परडसून खमाऊ लमागतशो. त्यमानडे
त्यमात रमाकहसी महत्वमाचडे वमानर खमालडे. त्यमात चल, चकडचल, वज्रबमाहह हशोतडे. त्यमामनुळट  आतमा वमानर
घमाबरून रनुक भरणमार्थापमाससून दसूर जमाऊ लमागलडे.  तडे मशोठ मशोठमानडे करक चमाळसू  लमागलडे.  वमानरमाकचडे तडे
ओरडणडे  ऐरल्यमानडे  त्यमाकचसी  रमाजमा  सनुगसीव  त्यमाकच्यमा  मदतसीसमाठसी  तडेरडे  जमातशो.  रनुक भरणमार्थाच्यमा
डशोक्यमावर समाल वकक्षिमाचमा फटरमा ममारतशो.  परकतनु,  त्यमा फटक्यमानडे  रनुक भरणमार्थामध्यट रमाकहषीं बदल
हशोत नमाहसी. त्यमानकतर ममात्र तशो रनुक भरणर्था  त्यमाचडे हमात लमाकब ररून सनुगसीवमालमा धरतशो. जणसूरमाय
आतमा तशो त्यमालमा खमाणमार असट  वमाटत हशोतडे.  तडे  पमाहहन लक्ष्मण त्यमाच्यमा मदतसीलमा जमातशो.
त्यमाच्यमावर जवळसून तसीक्ष्ण धमार असलडेल्यमा सशोनडेरसी बमाणमाकचसी वषमार्थाव ररतशो.  तडे धमारदमार बमाण
रनुक भरणमार्थाच्यमा  कचलखतमालमा  भडेदसून  आत त्यमाच्यमा  शरसीरमात  घनुसतमात.  रमाकहषीं  बमाण  त्यमाच्यमा
अकगमातसून  आरपमार  जमातमात  व जकमनसीत घनुसतमात.  त्यमामनुळट  तडेरडे  रनुक भरणमार्थाचडे  रक्त समाकडतडे.
रनुक भरणर्था  सनुगसीवमालमा टमारतशो व लक्ष्मणमारडडे त्यमाचमा मशोचमार्था वळवतशो. तडेव्हमाक मशोठमा कशतमाफकीनडे
लक्ष्मण त्यमाचडे वर रडे लडेलडे हमात छमाटसून टमारतशो. परकतनु. त्यमाचडे दशोन हमात छमाटल्यमावर त्यमालमा
नवसीन आणखसीन हमात तडेरडे  यडेतमात.  लक्ष्मण तडे  नवसीन आलडेलडे  हमातसनुदमा  त्वररत छमाटत
रहमातशो.  त्यमाबरशोबर रनुक भरणर्था  त्यमाचमा आरमार बदलसू लमागतशो व तडे भयकरर हशोत असतडे.  जणसू



रमाय त्यमाच्यमा  आरमार  बदलण्यमालमा  रमाकहषींच  मयमार्थादमा  नव्हतसी.  त्यमालमा  अनडेर  पमाय  फनु टत
असतमात व लक्ष्मण तडेसनुदमा छमाटत असतशो.  रनुक भरणमार्थाचडे  तडे रमाकबत नमाहसी असट पमाकहल्यमावर
लक्ष्मण ब्रहमास्त्र रमाढतशो व तडे रनुक भरणमार्थावर फडे रतशो. त्यमाच्यमा आघमातमानडे अखडेरसीस रनुक भरणमार्थाचमा
दडेह जशो एरमादमा प्रचकड वकक्षिमासमारखमा झमालमा हशोतमा रशोसळतशो.  असनुर रमाजमा वकत्रमाचसी आठवण
त्यमावडेळसी तडे यनुद पहमाणमायमार्था ऋषषींनमा झमालसी. रनुक भरणर्था त्यमा ब्रहमास्त्रमानडे मडेलमा. रनुक भरणर्था  मडेल्यमाचडे
पमाहहन रमाक्षिस सडेनमा घमाबरून इतस्तततः पळसू  लमागलसी. रमाक्षिस पळत आहडेत हडे पमाहहन दनुशनमाचमा
धमारटमा भमाऊ लक्ष्मणमाच्यमा अकगमावर चमाल ररून जमातशो.  परकतनु,  त्यमाच्यमा  पकख असलडेल्यमा
मकतरलडेल्यमा बमाणमाकनडे तशो दशोनहसी भमाऊ वज्रवडेगमा व प्रशोमरसीन हमाकच्यमावर वमार ररतशो, त्यमाकच्यमात
भसीषण यनुद हशोतडे.  तडे  पहमाणमायमारच्यमा  अगमावर शहमारडे  उठत हशोतडे.  अखडेरसीस लक्ष्मण त्यमाकनमा
आवरतशो. त्यमाच्यमा बमाणमाकच्यमा वषमार्थावमापनुढडे त्यमा दशोघमाकचडे रमाकहषींच चमालत नमाहसी. तडे यनुद रशोडमारमाळ
चमाललडे. त्यमाप्रसकगसी हननुममान एर मशोठडे टडेरमाड उचलतशो व लक्ष्मणमाच्यमा मदतसीलमा धमावतशो. त्यमा
टडेरमाडमाच्यमा फटक्यमानडे वज्रवडेगमा मरतशो.  नल एर मशोठमा दगड उचलसून चमाल ररून जमातशो.
त्यमा  दगडमाखमालसी  तशो  प्रशोमरसीनलमा  कचरडसून  ममारून टमारतशो.  अशमाररतसीनडे  रमाममाचडे  सद्वैन्य  व
रमावणमाचडे सद्वैन्य हमात लढमाई जमारसी हशोतसी. तडे यनुदमा त्यमाकच्यमा मकत्यसूमनुळट  रमाकबडेल असट वमाटत हशोतडे
परकतनु  प्रत्यक्षिमात उलट झमालडे.  तडे  यनुद  आणखसीन भडरलडे.  त्यमा  समरमात वमानर  सडेनमा  व
रमावणमाचसी रमाक्षिससडेनमा हमाकचसी  फमार मशोठसी जसीकवत हमानसी हशोत हशोतसी,  त्यमात रमाक्षिसमाकचसी हमानसी
जमास्त हशोतसी. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान चद्रौदमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग पकधरमावमा

ममारर डडेय पनुढडे समाकगत असतमात, रमावणमालमा समजतडे रक त्यमाचमा भमाऊ रनुक भरणर्था  यनुध्यमात रमामसी
आलमा,  त्यमावर तशो रमाक्षिस रमाजमा त्यमाच्यमा मनुलमालमा बशोलमावतडे  व समाकगतशो, "अरडे शत्रसूकचमा नमाश
ररणमायमार्था  ममाझ्यमा मनुलमाक,  आतमा तसू जमाऊन रमाममाचमा वध ररमावयमाचमा आहडेस.  तनुझ्यमामनुळट  मसी
इकद्रमालमा हरवसू शरलशो हशोतशो म्हणसून, तनुझडे नमाकव इकद्रधजत आहडे. तनुझ्यमात अदृष्य हशोण्यमाचसी धसदसी
आहडे, म्हणसून तसू रमाममालमा ममारू शरकशल. तनुझ्यमा आयनुधमाकपनुढडे तशो कटरणमार नमाहसीत. तनुझडे समारसी
त्यमाकच्यमाबद्दल मसी रमाय समाकगसू. जडे प्रहस्तमालमा व रनुक भरणमार्थालमा जमलडे नमाहसी तडे आतमा तनुलमा समाध्य
ररमावयमाचडे आहडे. तनुझ्यमा धमारदमार शस्त्रमाकनसी तसू ममाझ्यमा शत्रसूचमा नमाश ररणमार आहडेस. तसडे ररून
तसू ममाझ्यमा आनकदमात भर घमालणमार आहडेस असट मसी समजतशो. पसूवर्वी तसू वसवमालमा परमाभसूत ररून
जसडे समाध्य रडे लडेस तसडे आतमा तनुलमा पनुन्हमा ररमावयमाचडे आहडे". त्यमा बशोलण्यमालमा आज्ञमा ममानसून
त्यमाचमा मनुलगमा इकद्रधजत म्हणमालमा, "जशसी आपलसी आज्ञमा".  तशो तमाबडतशोब त्यमाच्यमा ररमात
चढतशो आकण यनुदभसूमसीरडडे  कनघतशो.  यनुदभसूमसीवर तशो स्वततःचडे  नमाकव जमाकहर ररतशो मशोठमानडे
ओरडसून.  प्ररम  तशो  लक्ष्मणमालमा  दकदमाचडे  आव्हमान  दडेतशो.  त्यमाबरशोबर  लक्ष्मण  तडे  आव्हमान
स्वसीरमारतशो व त्यमाच्यमाशसी लढण्यमासमाठसी त्यमाचडे  धननुष्य बमाण घडेऊन त्यमाच्यमा समशोर जमातशो.
आपल्यमा प्रकतस्पधर्थारमाच्यमा मनमात कभतसी कनममार्थाण ररण्यमासमाठसी लक्ष्मण त्यमाच्यमा धननुष्यमाचडे दशोर
त्यमाच्यमा  मनगटमालमा  बसवलडेल्यमा  चमामडमाच्यमा  पट्टमावर ममारत त्यमाचमा  आवमाज रमाढतशो,
ज्यमामनुळट  इकद्रधजतमालमा कभतसी वमाटमावसी. त्यमानकतर जडे दकद त्यमा दशोघमा यशोद्ध्यमाकत झमालडे त्यमाचडे रमाय
वणर्थान ररमावडे. दशोघडेहसी आपमापल्यमा धननुकवर्थादडेतसील रद्रौशल्य पणमालमा लमावसून एरमडेरमालमा परमाभसूत
ररण्यमाचमा आटशोरमाट प्रयत्न ररत हशोतडे. दशोघडेहसी दद्वैकवर आयनुधमाकचमा उपयशोग ररण्यमात प्रवसीण
हशोतडे. तडे दकद भयकरर हशोतडे. परकतनु, लवररच रमावणमाच्यमा मनुलमालमा समजलडे रक, तशो लक्ष्मणमालमा
बमाद ररू शरणमार नमाहसी,  तशो त्यमाचसी सगळसी शक्तकी पणमालमा लमावतशो.  त्यमाप्रममाणडे  इकद्रधजत
लक्ष्मणमावर कवकवध प्ररमारचडे भमालडे फडे रसू न ममारू लमागतशो. परकतनु, लक्ष्मण त्यमाच्यमा बमाणमाकनसी त्यमा
भमाल्यमाकचडे तनुरडडे ररत हशोतमा.  त्यमामनुळट  त्यमाकचमा रमाकहषींहसी पररणमाम त्यमाच्यमावर हशोत नव्हतमा.  तडे
दकद चमालसू असतमाकनमा वमालसीचमा मनुलगमा अकगद एर भलडे मशोठडे समाल वकक्षिमाचडे झमाड उपटसून रमाढतशो



व तडे इकद्रधजतमावर फडे रतशो. त्यमा इकद्रधजतमाच्यमा डशोक्यमालमा लमागतडे. त्यमा फटक्यमानडे न डगमगतमा
इकद्रधजत त्यमाच्यमा  तलवमारसीनडे  अकगमादमावर  वमार  ररतशो.  परकतनु,  लक्ष्मण तसी  तलवमार  त्यमाच्यमा
तलवमारसीनडे  तशोडसून टमारतशो.  रमावणमाचमा मनुलगमा तशमाकनडे  ममाघमार घडेणमायमार्थापद्वैरकी नव्हतमा,  तशो गदमा
उचलतशो. त्यमा गदडेच्यमा फटक्यमानडे अकगदमालमा रमाकहषींच हशोत नमाहसी परकतनु, तशो एर समाल वकक्षिमाचमा
जमाडजसूड आरमारमाचमा बनुकधमा रमावणमाच्यमा मनुलमावर ममारतशो.  त्यमा फटक्यमानडे  इकद्रधजतमाचमा रर व
घशोडडे दशोनहसी नमारमाम हशोतमात. तशो ररमातसून उतरतशो. आकण त्यमाच्यमा ममायमावसी धसदसीनडे तशो गमायब
हशोतशो.  रमाम  त्यमावडेळसी  त्यमाच्यमा  सद्वैकनरमाकनमा  मदत ररण्यमासमाठसी  तडेरडे  जमातशो  परकतनु,  इकद्रधजत
त्यमाच्यमा बमाणमाकनडे  रमाममालमा व लक्ष्मणमालमा ममारत रहमातशो.  रशोठसू न बमाण यडेत आहडेत तडे  त्यमाकनमा
समजत नव्हतडे.  त्यमा बमाणमाकच्यमा वषमार्थावमामनुळट  रमाम व लक्ष्मण खसूप जखमसी हशोतमात.  परकतनु,  तडे
हटत  नमाहसीत.  वमानरमाकच्यमा  टशोळ्यमा  त्यमा  न  कदसणमायमार्था  रमावणमाच्यमा  मनुलमालमा  शशोधण्यमासमाठसी
आरमाश पमातमाळ एर ररतमात. मशोठ मशोठडे दगड तडे कफरसू  लमागतमात असक रक त्यमाच्यमा ममायमार्थात
तशो यडेईल व मरडेल पण तशो त्यमाकनमा समापडत नव्हतमा. रमाक्षिसमाकचमा तशो रमाजपनुत्र आतमा आणखसीनच
मशोठमा प्रममाणमात रमाम व लक्ष्मणमावर बमाणमाकचमा भडसीममार ररू लमागतशो. अखडेरसीस त्यमा बमाणमाकच्यमा
मनुळट  ज्यमा जखममा झमाल्यमा हशोत्यमा त्यमा सहन न झमाल्यमामनुळट  तडे  दशोघडे  वसीर मकलच्छत हशोऊन
जकमनसीवर पडतमात. जणसूरमाय ससूयर्था व चकद्र पडलडे आहडेत. 

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान पकधरमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग सशोळमावमा

ममारर डडेय पनुढडे समाकग असतमात, त्यमा दशोघमाकनमा मकलच्छत हशोऊन पडलडेलडे पहमातमाच इकद्रधजत पनुन्हमा
दृष्य हशोतशो व त्यमाकचडे  हमात आकण पमाय बमाणमाकच्यमा जमाळसीनडे  रररचसून बमाकधतशो.  तसी धननुकवर्थादमा
त्यमालमा आकशवमार्थादमात कमळमालसी हशोतसी.  तडे  असडे  कदसत हशोतडे  जणसूरमाय दशोन गरूड बमाणमाकच्यमा
कपकजयमार्थात अटर झमालडे आहडेत. त्यमाकच्यमा भशोवतसी सनुगसीवमाचडे वमानर सद्वैन्य उभडे हशोतडे त्यमाकनमा रळत
नव्हतडे आतमा रमाय ररमावयमाचडे.  त्यमात उभडे हशोतडे शनुशडेनमा,  ममद,  कदकद,  रनु मनुद,  अकगद,  हननुममान
नसील आकण तमारमा,  नल.  तडेवढमात तडेरडे  द नुसरसीरडसील लढमाई उररसू न कबभसीषण यडेतशो.  तशो
त्यमाच्यमा प्रज्ञमा नमाकवमाच्यमा आयनुधमाच्यमा मदतसीनडे रमाम व लक्ष्मण हमाकनमा शनुदसीवर आणतशो. सनुगसीव
त्यमाकच्यमा अकगमात घनुसलडेलडे शर बमाहडेर रमाढतशो. कवशल्यमाचमा (कह एर आयनुवरकदर औषधसी आहडे,
तसी आजसनुदमा जखममा भरण्यमासमाठसी बकगमाल प्रमाकतमात वमापरतमात) लडेप त्यमा जखममाकवर लमावलमा
जमातशो.  त्यमामनुळट  त्यमा जखममा लवरर बयमार्था  हशोतमात.  त्यमाबरशोबर मकत्रशोत्च्चमारण रडे लडे  जमातमात.

त्यमामनुळट  तडे  शनुदसीवर यडेतमात.  जखममाकनमा उतमारमा कमळमाल्यमावर तडे  दशोघडे  वसीर उठसू न बसतमात.

त्यमाचमा  ररवमा  आकण  वडेदनमा  नमाहसीशमा  झमाल्यमा  हशोत्यमा.  रमाममालमा  सनुखरूप आहडे  हडे  पमाहहन
कबभसीषण त्यमालमा बशोलतशो, "अहशो शत्रनुघ्न,  गनुहरमाकच्यमा रमाजमाच्यमा आदडेशमाननुसमार एर गनुहर
(गनुहर हडे दडेव आकण गकधवर्था  हमाकच्यमा मधल्यमा शडेणसीचडे दद्वैवसी शक्तकी असतमात, तडे शकररमाचडे पनुजर
असतमात.)  शनुभ पवर्थातसीवरून (गकधममादन पवर्थात)  एर कदव्य जल घडेऊन आलडेलडे आहडेत.  तडे
समाक्षिमात रनु बडेरमाकनसी पमाठवलडेलडे  आहडे.  तडे  जल आपण तसडेच रशोणसीहसी डशोळ्यमाकनमा लमावलडे  रक
सगळ्यमा अदृष्य गशोषसी तनुम्हसी पमाहह  शरमाल.  तडे  ऐरसू न रमाम व लक्ष्मण तडे  प्ररम स्वततःच्यमा
डशोळ्यमाकनमा लमावतमात व नकतर तशो त्यमाच्यमा खमास मदतनसीसमाकनमा, जसडे सनुगसीव, जकबनुवन, हननुममान,

अकगद,  ममद,  कदकद,  नसील,  नल वगद्वैरडे सगळ्यमाकच्यमा डशोळ्यमाकनमा लमावण्यमास दडेतशो.  त्यमामनुळडे  असमा
प्ररमार ररणडे  रमाक्षिसमाकनमा  हमापनुढडे  शक्य हशोणमार नमाहसी.  तडे  पमाणसी डशोळ्यमाकनमा  लमावल्यमा बरशोबर
सगळडे लपलडेलडे रमाक्षिस त्यमाकनमा कदससू लमागतमात.

ममारर डडेय पनुढडे समाकगतमात, अरडे यनुधधषसीरमा, त्यमा सगळ्यमानमा तडे लपलडेलडे रमाक्षिस कदससू लमागल्यमामनुळट
त्यमाकचसी लढण्यमाचसी क्षिमतमा कदगनुणसीत झमालसी.  त्यमासनुममारमास रमावणमाचमा मनुलगमा त्यमाचमा बमापमालमा



त्यमाचडे  यश समाकगण्यमासमाठसी त्यमाच्यमारडडे  गडेलमा.  तडे  समाककगतल्यमानकतर तनुरकत तशो त्यमाच्यमा ररमात
बससून पनुन्हमा रणमाकगणमात यडेतशो. कबभसीषणमाच्यमा समाकगण्यमाननुसमार लक्ष्मण त्यमा इकद्रधजतमाच्यमा जवळ
जमातशो. इकद्रधजत त्यमाचडे दररशोजचडे धमाकमर्थार कवधसी ररत असतमाकनमा कबभसीषणमाच्यमा समाकगण्यमाननुसमार
लक्ष्मण त्यमाच्यमावर हलमा ररतशो. त्यमा बरशोबर इकद्रधजतसनुदमा तसमाच यनुदमासमाठसी तयमार हशोतशो व
त्यमाकचडे यनुद सनुरू हशोतडे. तडे यनुद प्रमाचसीन रमाळसी हशोऊन गडेलडेल्यमा शक्र आकण प्रल्हमादमाच्यमा दकदमाचसी
आठवण  ररून  दडेत  हशोतडे.  इकद्रधजतमाचमा  बमाण  लक्ष्मणमाच्यमा  वममार्थावर  बसतशो.  त्यमाप्रममाणडे
लक्ष्मणमाचडे  बमाणसनुदमा  रमावणमाच्यमा  मनुलमालमा  भडेदतमात.  त्यमामनुळट  सकतमापमाच्यमा  भरमात  इकद्रधजत
कवषमारसी समापमाचडे बमाण सनुकमत्रमाच्यमा मनुलमावर सशोडतशो. ममारर डडेय समाकगत असतमात, अरडे यनुधधषमारमा,
ऐर पनुढडे  रमाय झमालडे.  लक्ष्मण तडे डमावलतशो व रमावणमाच्यमा मनुलमाकवर पकख असलडेलडे मकतरलडेलडे
बमाण सशोडतशो. त्यमाचमा आघमात इकद्रधजतमालमा सहन हशोत नमाहसी व तशो रशोसळतशो.  एरमा बमाणमानडे
त्यमाचमा एर हमात ज्यमात त्यमाकनडे धननुष्य परडलडे हशोतडे तशो तनुटतशो. दनुसयमार्था बमाणमाकनडे त्यमाचमा द नुसरमा
हमात तनुटतशो ज्यमात त्यमाकनडे बमाण धरलडेलडे हशोतडे.  कतसयमार्था बमाणमानडे त्यमाचडे शसीर धडमापमाससून वडेगळडे
हशोतडे. तडे कछन्नकभन्न झमालडेलडे इकद्रधजतमाचडे शरसीर पहमावत नव्हतडे. त्यमानकतर त्यमाच्यमा समाररयमालमा
ममारतशो.  तसडे  झमाल्यमामनुळट  तशो  रर,  समाररसी  व  इकद्रधजतमाकशवमाय  रमावणमारडडे  जमातशो.  ररमात
आपलमा  मनुलगमा  नमाहसी  हडे  पमाहहन  तशो  जडे  समजमावयमाचडे  तडे  समजतशो.  तशो  दशमानन मनुलमाच्यमा
जमाण्यमानडे फमार दनुतःखसी हशोतशो. तडे पमाकहल्यमावर रमावणमाच्यमा मनमात एर असनुरसी कवचमार यडेतशो. तशो
ठरवतशो रक, तशो हमा यनुदमाचडे जडे रमारण आहडे, जनरमाचसी रन्यमा, कतलमाच ममारून टमारमावडे. तशो
कवचमार आल्यमाबरशोबर तशो त्यमाचसी समशडेर घडेऊन ससीतमा जडेरडे हशोतसी त्यमा उपवमानमारडडे कनघतशो.
रमावणमाचमा एर मकत्रसी,  अकवकध्य,  जशो रमाममालमा कफतनुर झमालमा हशोतमा तशो तडे पहमातशो व रमावणमाचमा
इरमादमा रमाय आहडे तडे समजतशो. तशो रमावणमालमा बशोलतशो, "आपण क्षिकत्रय अहमात, आपण एरमा
अशस्त्र स्त्रसीलमा अशमाररतसीनडे  ममारलडे  तर महमादडेवमालमा तडे  रुचणमार नमाहसी,  हमाचमा जरमा कवचमार
ररमावमा. दनुसरडे असट रक, कतच्यमा जसीवनमाचमा खडेळखकडशोबमा ररून, तसी आधसीच आपण ममारलडेलसी
आहडे, आतमा दडेह ममारण्यमानडे रमाय समाध्य हशोणमार आहडे? रमाम तनुमचडे रमाज्य नष ररणमार आहडे
असडे कदसतडे, तरसी आपण रमाममालमाच ममारण्यमाचडे रमाक नमाहषीं पहमात? रमाममालमा ममारलडे म्हणजडे तसी
सनुदमा ममारल्यमासमारखडेच हशोणमार आहडे तसटच रमाम ममारलमा गडेलमा तर लकरमा तनुमच्यमारडडे रमाकहल.

तरसी रशोडडे कववडेरमाकनडे घ्यमा. सगळडे  दडेव त्यमाच्यमा बमाजसूनडे आहडेत. आपण रमाममाशसी लढण्यमास रमाक



तयमार हशोत नमाहसी? इकद्रमालमा आपण अनडेर वडेळमा हरवलडे आहडे". रमावणमाचमा अहकरमार चडेतवण्यमाचडे
रमाम अकवकध्यचमा यनुक्तकीवमाद ररतशो व रमावण रमाममाशसी लढण्यमास तयमार हशोतशो.          
रमावण त्यमाचमा रर तयमार ररण्यमाचसी आज्ञमा दडेतशो व लढण्यमाच्यमा तयमारसीलमा लमागतशो. 
अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान सशोळमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान 
भमाग सतरमावमा 

ममारर डडेय पनुढडे  समाकगतमात,  तशो दशमानन,  इकद्रधजतमाच्यमा मकत्यसूमनुळट  व्यरसीत झमालडेलमा व कततरमाच
सकतमापलडेलमा  दशमानन  त्यमाच्यमा  रत्नजडसीत  ररमात  बसतशो.  त्यमाच्यमारडडे  कवकवध  प्ररमारचसी
कवध्वकसर आयनुध हशोतसी.  असमा तयमारसीनडे तशो रमाममावर चमाल ररून जमातशो.  त्यमाआधसी त्यमालमा
अनडेर वमानर यशोद्ध्यमाकशसी लढमावडे  लमागतडे.  त्यमाकनमा परमाधजत ररत तशो रमाममापयरत पशोहशोचतशो.
रमावणमालमा वमानरसडेनडेवर हलमा ररतमाकनमा ममद आकण नसील,  नल व अकगद पहमातमात.  त्यमाकबरशोबर
हननुममान, जकबनुवकत रमावणमालमा चद्रौफडे र घडेरमा घमालसून अडवतमात. तडे वमानर आकण अस्वल सद्वैकनर
त्यमाकच्यमा  हमातमात  यडेईल  त्यमा  वकक्षिमाच्यमा  मदतसीनडे  तडे  वकक्षि  गदमा  आहडेत  अशमाप्ररमारडे  कफरवत
रमावणमाच्यमा  खमास  फद्रौजडेवर  तनुटसून  पडतमात.  रमावणमाच्यमा  समक्षि  त्यमाच्यमा  खमास  सडेनडेचमा  तडे
पशनुसद्वैकनर चनुरमाडमा ररतमात.  तडे पमाहहन दशमानमान अधधर सकतमापतशो.  सरळ ममागमार्थानडे  तडे  शक्य
हशोणमार नमाहसी हडे समजल्यमावर रमावण त्यमाचसी ममायमावसी धसदसी वमापरण्यमाचडे ठरवतशो. त्यमा प्रममाणडे
रमावण त्यमाच्यमा समारखडे अनडेर रमावण (ममायमावसी) तयमार ररतशो व त्यमाकच्यमा मदतसीनडे तशो त्यमा पशनु
सद्वैन्यमाशसी लढसू  लमागतशो.  त्यमा प्ररमारमामनुळट  रमाम व लक्ष्मण दशोघडेहसी  गतोंधळसून जमातमात.  त्यमाकनमा
एरमाच वडेळसी चहहबमाजसूलमा अनडेर रमावण कदससू लमागतमात. त्यमातसील नडेमरमा खरमा दशमानन रशोण
हमा प्रश्र्न उत्पन्न हशोतशो. करतसीतरसी असट खशोटडे रमावण त्यमा दशोघमाकनसी ठमार ममारलडे तरसी नवसीन रमावण
उत्पन्न हशोतच हशोतडे. त्यमा बरशोबर रमावण रमाम आकण लक्ष्मण हमाकच्यमा सदृश्य अनडेर खशोटडे रमाम
आकण लक्ष्मण सनुदमा उत्पन्न ररतशो. तडे सगळडे  पशनुसद्वैन्यमाशसी लढत असतमात. त्यमामनुळट  वमानर
आकण  अस्वल  सडेनमा  गतोंधळसून  जमातडे.  तडे  पहमातमा  रमाम  लक्ष्मणमालमा  समाकगतशो  रक,  प्ररम
ममाझ्यमासमारख्यमा व तनुझ्यमा समारख्यमा ममायमावसी यशोद्ध्यमाकनमा तसू ममारून टमार.  त्यमाप्रममाणडे लक्ष्मण
त्यमा खशोटमा रमाममालमा व लक्ष्मणमाकनमा ठमार ममारतशो. त्यमानकतर तडे दशोघडे नरलसी रमावणमाकचमा फडशमा
पमाडण्यमास सनुरूवमात ररतमात. तडे हशोत असतमाकनमा इकद्रमाचमा समाररसी मतमालसी एरमा ससूयमार्थासमारख्यमा
चमरणमायमार्था ररमातसून रमाममारडडे यडेतशो व इकद्रमाचमा कनरशोप दडेतशो.  तशो बशोलतशो, "अहशो रमारनु तस्र
वकशमाच्यमा रमाज्यमा, हमा दद्वैकवर रर शक्रमानडे तनुमच्यमासमाठसी पमाठवलडेलमा आहडे. हमा ररमातसून इकद्रमानडे
असकख्य दमानव आकण दद्वैत्य ममारलडे आहडेत. म्हणसून तनुम्हसी हमा ररमात यमा व मसी तशो चमालवणमार



आहडे.  हमातसून  रमावणमालमा  ममारणडे  जमास्त  सशोपडे  हशोईल.  परकतनु,  त्यमा  ममायमावसी  वमातमावरणमात
रशोणमाच्यमा  बशोलण्यमावर  कवशमास  करतसी  ठडेवमावयमाचमा  हमा  सकभममात  असलडेलमा  रमाम  त्यमाच्यमा
बशोलण्यमारडडे दनुलर्थाक्षि ररतशो.  तडेव्हमाक तडेरडे असलडेलडे कबभसीषण रमाममालमा समाकगतमात रक,  हमा खरमा
मतमालसी,  इकद्रमाचमा  समाररसी  आहडे,  त्यमाच्यमा  बशोलण्यमावर  कवशमास  ठडेवमावयमालमा  हररत  नमाहसी.
त्यमानकतर रमाम त्यमा कदव्य ररमात चढतशो व रमावणमावर चमालसून जमातशो. तडे दशोघडे एरमडेरमाकवर चमालसून
जमातमात,  त्यमावडेळसी फमार मशोठमा हलरलशोळ हशोतशो.  सगळसी पकरवसी हमादरून कनघतडे.  स्वगमार्थातसून
ढशोल नगमारडे वमाचवलडे जमाऊ लमागतमात.  त्यमाकचमा आवमाज पकरवसीवर यडेतशो.  त्यमाकच्यमा अटसीतटसीचसी
लढमाई सनुरू हशोतडे.  तशसी लढमाई आधसी रधसी झमाल्यमाचडे मलमा आठवत नमाहसी,  असट ममारर डडेय
यनुधधषसीरमालमा समाकगतमात. रमावण एर भमालमा रमाममावर फडे रतशो ज्यमाचडे वणर्थान असट ररतमात रक, तशो
इकद्रमाच्यमा वज्रमासमारखमाच प्रभमावसी हशोतमा. त्यमाचसी तमारद ब्रमाहणमाच्यमा शमापमा प्रममाणडे हशोतसी. परकतनु,
रमाम त्यमाचडे  हवडेमध्यडेच तनुरडडे  ररतशो त्यमामनुळट,  त्यमाचमा पररणमाम हशोत नमाहसी.  तडे  शस्त्र व्यरर्था
जमातडे.  तडे पमाहहन रमावणमालमा आतमा रमाममाचसी कभतसी वमाटसू  लमागतडे.  त्यमातसून तशो रमाक्षिस लवररच
बमाहडेर यडेतशो व त्यमाच्यमारडसील इतर आयनुधमाकचमा तशो उपयशोग ररून लढमाई चमालसू ठडेवतशो. त्यमात
अगसीबमाण, भमालडे, सनुरूक ग, रनु हमार्थाडसी, शतघ्नसी वगद्वैरडे आयनुध तशो वमापरत असतशो. त्यमाच वडेळसी तशो
कवकवध ममायमावसी दृष्य उत्पन्न ररून रमाममालमा घमाबरवण्यमाचमा प्रयत्न ररत असतशो तडे वडेगळडे .
त्यमा घमाबरवणमायमार्था ममायमावसी दृष्यमाकमनुळट  वमानरक कबचरत हशोतसी. त्यमाकच्यमा अकगमावरसील रडे स तमाठ उभडे
रहमात हशोतडे. तडे सद्वैरमावद्वैरमा पळत हशोतसी. त्यमावडेळसी रमारनु तस्र वकशमाच्यमा रमाममानडे त्यमाच्यमा भमात्यमातसून
सशोनडेरसी बमाण रमाढसून त्यमावर ब्रहमास्त्र मकत्र टमारसू न तशो बमाण रमावणमावर ममारण्यमास प्रमारकभ रडे लमा. तडे
पमाहहन स्वगमार्थातसील दडेव, गकधवर्था  आनकदमानडे उडमा ममारू लमागलडे. त्यमा ब्रहमास्त्रमामनुळट  त्यमाकचमा रमाक्षिस
शत्रसू  कनकश्र्चितपणडे  ममारलमा  जमाईल असट  तडे  समजत हशोतडे.  तशो  बमाण रमाम रमावणमावर  ममारतशो.
त्यमाच्यमा फटक्यमानट रमावण त्यमाचमा रर व त्यमाबरशोबर असलडेलमा त्यमाचमा समाररसी सगळडे  आगसीच्यमा
भक्षिस्रमानसी पडल्यमाचडे कदसतडे.  रमावण ममारलमा गडेलमा असट तडे सगळडे  स्वगर्वीय दडेव समजतमात व
आनकद व्यक्त ररू लमागलडे हशोतडे. त्यमात सगळडे चरण, करन्नर, गकधवर्था, दडेवमाकशसी अननुरसू ल असणमारडे
रमाक्षिस, हशोतडे. सगळसी पकचमहमाभसूतडे रमावणमापमाससून दसूर झमालसी असडे कदसलडे. रमावणमाच्यमा शरसीरमाचसी
वमाफ झमालसी हशोतसी. त्यमामनुळट  त्यमाचसी रमाखसनुदमा कमळण्यमासमारखसी नव्हतसी.    
अशमारसीतसीनडे ससीतमा हरण आख्यमान सतरमावमा भमाग सकपलमा. 



ससीतमा हरण आख्यमान सममाप्त 
भमाग अठरमावमा 

ममारर डडेय ऋषसी समाकगतमात, रमावणमाचमा वध अशमाररतसीनडे रडे ल्यमानकतर रमाम व त्यमाचडे सगळडे  सवकगडसी
आनकद समाजरमा ररू लमागलडे.  रमावणमाचमा वध रडे ल्यमाबद्दल सगळडे  ऋषसी,  दडेव रमाममाचसी स्तनुतसी
ररू लमागतमात.  त्यमालमा  अनडेर  दनुवमा  दडेऊ लमागतमात.  तडे  पनुन्हमा  पनुन्हमा  "जय"  असडे  बशोलसू
लमागतमात.  तशो कवजय व्यक्त ररण्यमाचमा ररवमाज हशोतमा.  रमाममावर स्वगमार्थातसून रमळमाच्यमा सनुगकघसी
पमारळ्यमाकचमा वषमार्थाव हशोऊ लमागतशो. अशमाररतसीनडे रमाममाचडे रद्रौतनुर रडे ल्यमावर तडे सगळडे  आपमापल्यमा
कठरमाणसी कनघसून जमातमात. आरमाशमात असट कदसत हशोतडे रक, स्वगमार्थात मशोठमा उत्सव हशोत आहडे.
एरमा सशोहळ्यमानडे रमाम कबभसीषणमालमा लकरडे चमा अधधपतसी म्हणसून नडेमतशो. रमाम त्यमा लकरडे च्यमा सभडेत
बसलमा आहडे अशमावडेळसी कबभसीषण, अकवकध्य आकण हननुममान ससीतडेलमा तडेरडे घडेऊन यडेतमात. त्यमात
कबभसीषण पनुढडे  असतशो व ससीतमा त्यमाच्यमा ममागसून चमालत असतडे  आकण अकवकध्य व हननुममान
कतच्यमा ममागशोममाग असट तडे  त्यमा सभडेत रमाममापनुढडे  यडेतमात.  त्यमानकतर मशोठमा आदरमानडे  अकवकध्य
रमाममालमा कवनकतसी ररतशो रक आपण आपल्यमा अधमारकगनसीचमा पनुन्हमा स्वसीरमार ररवमा. तशो बशोलतशो,
"अहशो रमारनु तस्र रनु ळमाचडे रमाम,  आपण आपल्यमा दडेवसीसमारख्यमा पत्नसीचमा जसी जनर रमाजमाचसी
रन्यमा  आहडे  स्वसीरमार  ररमावमा".  तडे  ऐरल्यमावर  तशो  रमारनु तस्र वकशमाचमा  रमाजमा  कतच्यमारडडे
पहमातशो,  ससीतडेच्यमा  डशोळ्यमात आनकदमाशसू  तशो  पहमातशो.  कतचडे  रडे स कवकचरलडेलडे  नव्हतडे,  एरमादमा
बद्वैरमाग्यमा समारखसी तसी त्यमा जसीणर्था  मधलन वस्त्रमात त्यमाच्यमापनुढडे  उभसी हशोतसी.  जणसूरमाय कतनडे मशोठमा
अपरमाध रडे लमा आहडे.  त्यमालमा कतच्यमाबद्दल प्रडेममाचमा उममाळमा आलमा तरसी एरमा रमाजमालमा जसडे
बशोलमावडे  लमागतडे  त्यमाप्रममाणडे  तशो  बशोलतशो,  "अहशो कवदडेह  रन्यमा,  आपण आतमा मनुक्त अहमात.

आपल्यमालमा जडेरडे  जमावयमाचडे  आहडे  तडेरडे  आपण जमाऊ शरतमा.  ममाझडे  रतर्थाव्य हशोतडे  रक  मसी
आपल्यमालमा मनुक्त ररमावडे व तडे मसी ममाझ्यमा कमत्रमाकच्यमा सहमाय्यमानडे पसूणर्था  रडे लडे आहडे.  ममाझसी पत्नसी
असल्यमामनुळट  तनुम्हसी हमा रमाक्षिसमाकच्यमा रद्वै दडेत धखतपत पडणडे अप्रशस्र हशोतडे. मसी तनुम्हमालमा त्रमास
दडेणमायमार्था रमाक्षिसमाकचडे पमाररपत्य रडे लडे आहडे जसडे आपल्यमालमा अपडेकक्षित हशोतडे. जडे मलमा ममाझ्यमा एरमा
सडेनमापतसीनडे,  हननुममानमानडे  समाककगतलडे  आहडे.  आपलसी तसी इच्छमा पसूणर्था  झमालसी आहडे.  परकतनु,  एरमा
रमाजमालमा त्यमाचसी पत्नसी जसी रमाकहसीरमाळ शत्रसूच्यमा तमाब्यमात रमाकहलसी आहडे,  पनुन्हमा पत्नसी म्हणसून



स्वसीरमारतमा  यडेणमार  नमाहसी  रमारण  तसडे  प्रचधलत  कनतसीशमास्त्र समाकगतडे.  आपण शनुद  रमाकहलमा
असमाल अरवमा नसमाल, मसी रशोणत्यमाहसी शकरडे लमा वमाव दडेऊ शरत नमाहसी. एरमा रमाजमाच्यमा हमा
मयमार्थादमानमा आपण जमाणतमा तडेव्हमाक  मलमा आपण समजसून घ्यमावडे  व आपल्यमालमा इतरत्र जडेरडे
जमावयमाचडे असडेल तडेरडे आपल्यमालमा पशोहशोचवण्यमाचडे रमाम मसी ममाझ्यमा मकत्र्यमाररवसी ररून दडेतशो
म्हणजडे  तडेरडे  आपण  सदद्वैव  सनुरकक्षित  असमाल".  ससीतमा  तडे  ऐरसू न  अवमाक्र  हशोतडे.  कतच्यमा
चडेहयमार्थावरसील लमालसी पमार नमाहसीशसी हशोतडे. तसी गभर्थागळसीत हशोतडे. पनुढडे रमाम बशोलतशो, "आपण एरमादमा
यज्ञमात दडेण्यमासमाठसी आणलडेल्यमा लशोण्यमाच्यमा गशोळ्यमासमारख्यमा अहमात ज्यमालमा रदमाकचत रशोणसी
रनु त्रमा चमाटसून गडेलमा आहडे. असडे लशोणसी यज्ञमात वमापरतमा यडेत नमाहसी तसटच मसी आपलमा स्वसीरमार
ररू शरत नमाहसी". रमाममाचडे तडे रठशोर बशोलणडे, ज्यमाचसी ससीतडेनडे रधसीच अपडेक्षिमा रडे लसी नव्हतसी,
ऐरसू न तसी अभमाकगनसी खमालसी रशोसळतडे. कतच्यमा सगळ्यमा रकगमाचमा बडेरकग त्यमामनुळडे  झमालडेलमा हशोतमा.
परकतनु, रमाम तडे बशोलसून कनश्र्चिल हशोतमा, त्यमाच्यमा चडेहयमार्थावर रमाकहषींच भमावनमाक कदसत नव्हत्यमा. रमाममाचडे
तडे  उद्गमार  लक्ष्मणमालमा  आवडत नमाहसीत.  त्यमालमा  समजत नमाहसी  रमाय  बशोलमावडे.  त्यमावडेळसी
आरमाशमातसून चतनुमनुर्थाख ब्रहदडेव रमाममारडडे उद्दडेशसून बशोलतमात, त्यमाकच्यमा बरशोबर शक्र, अगसी, वमायसू,
यम,  वरुण हडे  सकषसीचडे  रमायर्थारतर  असडे  सगळडे  दडेव त्यमा कठरमाणसी प्ररट हशोतमात.  त्यमाकबरशोबर
यक्षिमाकचमा रमाजमा रनु बडेरसनुदमा तडेरडे अवतरतशो. तडे एरमनुखमानडे समाकगतमात रक, तनुझसी पत्नसी शनुद आहडे.
कतचमा अवममान ररणडे तनुलमा शशोभत नमाहसी. त्यमाकच्यमा आवमाजमात समामसील हशोतमात ऋषसी, त्यमाकच्यमा
बरशोबर रमाममाचडे कदवकगत कपतमा दशरर तडेरडे प्ररट हशोतमात व त्यमालमा कवचमार बदलण्यमाचसी आज्ञमा
ररतमात. आरमाशमातसून गकधवर्था उतरतमात. त्यमावडेळसी कवदडेहमा, ससीतमा, कतच्यमा पकतलमा बशोलतडे, "मसी
तनुलमा तनुझ्यमा हमा वमागण्यमाबद्दल दशोष दडेणमार नमाहसी. कनतसीशस्त्रमाच्यमा कनयममाकननुसमार तनुझडे बशोलणडे मसी
ममान्य  ररतडे.  परकतनु,  तडे  कनयम  दशोघमाकनमा  समारखडेच  लमागसू  असतमात.  वमासनमाकचमा  प्रभमाव
सगळ्यमाकच्यमावर हशोत असतशो. तशो कनसगमार्थाचमा स्वभमाव आहडे. जडे ममाझ्यमा बद्दल आपण बशोलतमा तडे
आपल्यमालमा सनुदमा कततरडे च लमागसू हशोत आहडे. म्हणसून जर आपल्यमालमा वमाटत असडेल रक मसी
भष झमालसी आहडे  तर आपण मलमा ममारून टमारमावडे  अशसी ममाझसी अककतम इच्छमा आहडे.  मसी
दनुसरसीरडडे रशोठडेहसी जमाणमार नमाहसी.  ममाझ्यमातसून तडे पकचमहमाभसूत कनघसून जमावडेत.  ममाझ्यमा सगळ्यमा
जसीवनमात मसी रधसी रशोणमा पनुरूषमाचमा कवचमार रडे लडेलमा नमाहसी. ममाझडे रन्यमादमान आपल्यमालमा रडे लडे
आहडे  ममाझ्यमा  कपत्यमानडे,  त्यमा  प्रममाणडेच  मसी  आतमापयरत  रमाकहलसी  आहडे".  ससीतडेच्यमा  त्यमा



बशोलण्यमानकतर आरमाशवमाणसी झमालसी,  तसी ऐरल्यमावर सगळडे  वमानर आकण अस्वलक आनकदसीत
झमालसी. तशो वमायसूदडेव रमाममालमा हहरसू म ररतशो रक, तसी त्यमाचसीच पत्नसी सदमासवर्थारमाळ हशोतसी व आहडे
आकण पनुढडेसनुदमा असडेल.  ससीतमा पकवत्र आहडे  कतचमा अव्हडेर ररून तसू  पमाप ररणमार आहडेस.

म्हणसून आतमा जमास्त समय व्यरर्था न दवडतमा तनुम्हसी उभयतमा पनुन्हमा एरत्र यडेणडेच सगळ्यमाकसमाठसी
शडेयस्रर ठरतडे.  अशमाररतसीनडे सकषसीचडे सगळडे  रमायर्थारतर,  वमायसू,  यम,  अगसी,  इकद्र,  वरूण त्यमावर
कशक्रमामशोतर्थाब ररतमात. तडे बशोलतमात रक, तडे पमाकच प्रत्यडेर प्रमाकणममात्रमाच्यमा आत व बमाहडेर सदद्वैव
असतमात व तडे  त्यमा प्रमाण्यमाचडे  सगळडे  रमर्थाभशोग जमाणत असतमात  (वमायसू,  वरुण आकण अगसी
शरसीरमात असतमात व इकद्र,  यम बमाहडेर असतमात).  तडे ग्वमाहसी दडेतमात रकी तनुझसी पत्नसी पसूणर्थातयमा
पकवत्र आहडे. तसी एरमादमा रमाजषर्वी समारखसी तडेरडे रहमात हशोतसी. रमावणमाचडे तनुझ्यमा बमायरशोलमा पळवसून
नडेणडे हडे त्यमाच्यमा नमाशमाचसी व्यवस्रमा हशोतसी. रमारण फक्त तसूकच त्यमाचमा नमाश ररू शरत हशोतमास.

म्हणसून कमरसीलमाच्यमा रमाजरन्यडेलमा तनुलमा स्वसीरमारमावडेच लमागडेल रमारण,  तडे सनुदमा कवधसीधलखसीत
आहडे.  नलरनु बडेरमाच्यमा  शमापमामनुळट  तशो  रमावण रशोणत्यमाचसी  नमारमाज बमाईलमा  स्पशर्था  ररू शरत
नव्हतमा. जर तशो तसडे ररसील तर त्यमाच्यमा डशोक्यमाचडे शकभर तनुरडडे झमालडे असतडे. म्हणसून तनुझमा
सकशय कनरमाधमार आहडे.  त्यमासमाठसी तसू ससीतडेलमा स्वसीरमारकशल.  त्यमानकतर रमाममाचडे स्वगर्थास्र कपतमा
दशरर त्यमालमा बशोलतमात, "मनुलमा,  तनुझडे  रल्यमाण हशो.  मसी तनुलमा आदडेश दडेतशो रक तसू ममाझ्यमा
सनुनडेलमा स्वसीरमारकशल.  त्यमातच आपल्यमा घरमाण्यमाचडे भलडे आहडे.  त्यमानकतर इकद्र व समाकचसी जसट
स्वगमार्थाचडे रमाज्य पहमातमात तसट तसू व ससीतमा रद्रौसलचडे रमाज्य पहमाणमार अहमात".

ममारर डडेय  पनुढडे  समाकगतमात,  अशमाप्ररमारडे  कपत्यमाचडे  तडे  बशोलणडे  ऐरल्यमावर  रमाम  त्यमा  सगळ्यमा
कपतरमाकनमा लवसून नमस्रमार ररतशो व त्यमाकच्यमा आज्ञडेचडे  पमालन ररण्यमाचडे आशमासन दडेतशो.  तशो
सगळ्यमा सभडेलमा समाकगतशो रक,  त्यमानडे  ससीतडेचमा पत्नसी म्हणसून स्वसीरमार रडे लमा आहडे.  त्यमानकतर
ररतसरपणडे  ससीतमा त्यमाच्यमा बमाजसूलमा यडेऊन बसतडे.  त्यमानकतर दशरर त्यमालमा समाकगतमात रक,
त्यमाचमा  वनवमासमाचमा  चद्रौदमा  वषमार्थाचमा  रमाळखकड सकपत आलमा आहडे.  म्हणसून  जमडेल कततक्यमा
लवरर त्यमाकनडे त्यमाच्यमा अयशोध्यडेलमा प्रयमाण ररमावडे.  त्यमानकतर रमाम अकवकध्यलमा एर आकशवमार्थाद
दडेतशो. त्यमानकतर रमाम त्यमा पकवत्र सदमाचरणसी रमाक्षिस मकहलडेलमा धजचडे नमाकव कत्रजतमा हशोतडे, भरपसूर
सकपतसी आकण सन्ममान बहमाल ररतशो. त्यमानकतर ब्रहदडेव आकण इकद्र आकण इतर दद्वैकवर शक्तकी
रमाममालमा कवचमारतमात रक, "त्यमालमा रशोणतमा आकशवमार्थाद त्यमाकच्यमा रडसून पमाकहजडे"? रमाम त्यमाकनमा



कवनमपणडे बशोलतशो रक, "मलमा सदद्वैव सदनुदसी दमावसी ज्यमामनुळट  ममाझ्यमारडसून रधसीहसी खशोटडे रमाम
हशोणमार नमाहसी. ममाझ्यमा मनमाकत ममाझ्यमा शत्रसूकबद्दलसनुदमा अनमादरमाचसी वमासनमा उत्पन्न हशोणमार नमाहसी
इतरडे  ममाझडे मन शनुद रहमावडे,  त्यमाकशवमाय हडे जडे वमानर व अस्वलक सद्वैकनर यनुदमात मडेलडे त्यमाकनमा
पनुन्हमा जसीवकत ररमावडे. ब्रहदडेव तडे सगळडे  खसूषसीनडे दडेतशो. सगळडे मडेलडेलडे वमानर, अस्वलक व इतर पशनु
झशोपडेतसून उठल्यमा समारखडे हळसू  हळसू  उठसू न बससू लमागतमात. त्यमानकतर ससीतमा हननुममानमारडडे पहमात
मशोठमा रद्रौतनुरमाकनडे त्यमालमा आकशवमार्थाद दडेतडे, "जशोवर रमाममाचडे नमाकव हमा द नुकनयडेत अजरमामर आहडे
तशोवर तनुलमा सनुदमा सगळडे  पनुजतसील.  त्यमाकशवमाय स्वगर्वीय पदमारर्था  तनुलमा सदद्वैव ममाझ्यमा रक पडेमनुळट
कमळत रहमातसील". 

त्यमा सममारशोहमा नकतर सगळडे  दडेव आपमापल्यमा घरसी कनघसून जमातमात.  रमाममाचडे  ससीतडेशसी झमालडेलडे
कमलन पमाहहन शक्रचमा समाररसी कमतमालसी अकतशय आनकदसी हशोतशो. तशो सगळ्यमा कमत्रमाकच्यमा समक्षि
बशोलतशो, "अरडे समामरयर्थावमान रमाजमा, तनुझ्यमा मनुळट  स्वगमार्थातसील सगळडे  यक्षि, गकधवर्था, ऋषसी, असनुर,
पनकग,  नमाग आकण पकरवसीवरसील ममाणसडे  मशोठमा अररषमातसून मनुक्त झमालसी आहडेत.  म्हणसून तडे
सगळडे  तनुझ्यमावर प्रसकन्न झमालडे  आहडेत.  तनुलमा  रशोणत्यमाहसी  यज्ञमात रधसीहसी  रशोठलसीहसी  बमाधमा
हशोणमार नमाहसी".  असट बशोलसून तशो त्यमाच्यमा कदव्य ररमातसून स्वगमार्थारडडे कनघसून जमातशो.  रमामसनुदमा
आतमा लकरडे चमा कनरशोप घडेण्यमाचडे ठरवतशो.  त्यमाच्यमा बरशोबर आलडेलडे सगळडे  पशनु त्यमाच्यमा बरशोबर
कनघण्यमाचसी तयमारसी ररतमात. जमाण्यमा आधसी लकरडे चमा रमारभमार तशो कबभसीषणमाच्यमा हवमालसी ररतशो
व त्यमालमा  लकरडे चमा  अधधपतसी  म्हणसून जमाकहर  ररतशो.  कबभसीषण रमाममालमा  रमावणमाच उडणमारमा
पनुष्पर रर अपर्थाण ररतशो. रमाम त्यमात ससीतडेसह बससून कनघतशो. तडेरसून तशो त्यमाच्यमा करश्रकदमा
नगरसी बमाहडेरसील पहमाडमावरसील कनवमासस्रमानसी यडेऊन पशोहशोचतशो.  तडेरसून तशो त्यमाच्यमा सगळ्यमा
वमानर सडेनडेचमा व अस्वल सडेनडेचमा अककतम कनरशोप घडेतशो. त्यमावडेळसी रमाम त्यमा सगळ्यमाकनमा लकरडे तसून
कमळमालडेलसी अममाप सकपतसी वमाटसून टमारतशो.  सगळडे  गडेल्यमानकतर रमाम त्यमाच्यमा खमास सशोबत्यमाक
बरशोबर  म्हणजडे  कबभसीषण,  सनुगसीव,  हननुममान,  अकगद  करश्रकदमा  नगरमात  यडेतमात  व  तडेरडे  तशो
अकगदमालमा त्यमाचमा प्रकतकनधसी म्हणसून नडेमतशो.  त्यमानकतर तशो व ससीतमा त्यमा सगळ्यमा पररसरमात
कफरतमात व रमाम कतलमा  तडेरडे  तडे  रसडे  रहमात हशोतडे  वगद्वैरडे  गशोषषींचसी  ममाकहतसी  स्वततः समाकगतशो.
त्यमामध्यडे  त्यमालमा लक्ष्मण मदत ररतशो.  अशमाररतसीनडे  तडे  कतघडे  एरत्रपणडे  रमाकहषीं रमाळ मजडेत
व्यतसीत ररतमात.  त्यमानकतर तडे पनुष्पर ररमानडे अयशोध्यडेरडडे रवमानमा हशोतमात.  त्यमावडेळसी त्यमाकच्यमा



बरशोबर हननुममान असतशो. रमारण सनुगसीवमानडे रमाममालमा हननुममान दमान रडे लडेलमा असतशो. तडेरडे हननुममान
रमाममाचमा प्रकतकनधसी हमा नमात्यमाकनडे अयशोध्यडेत जमातशो व रमाम त्यमाच्यमा पररवमारमासह तडेरडे नगरमाच्यमा
बमाहडेर  आलडे  असल्यमाचडे  समाकगतशो.  तडेरडे  तशो पहमातशो रक,  रमाममाचमा भमाऊ जशो रमाज्य रमारभमार
ररण्यमासमाठसी नडेमलमा हशोतमा तशो सकन्यमाशमा समारखमा रहमात आहडे व रमाजगमादसीवर त्यमाकनडे रमाममाच्यमा
पमादनुरमा ठडेवल्यमा आहडेत, त्यमावरून हननुममान भरतमाचमा उद्दडेश समजतशो व त्यमालमा त्यमाचमा भमाऊ
वनवमास पसूणर्था  ररून अयशोध्यडे बमाहडेर आलमा असल्यमाचडे समाकगतशो. रमाममाचडे स्वमागत ररण्यमासमाठसी
भरत, शत्रनुघ्न असट सगळडे  तडेरडे कनघतमात. रमाम त्यमाच्यमा भमावमालमा तशमा बद्वैरमाग्यमाच्यमा अवस्रडेत
पमाहहन व्यधरत हशोतशो.  दशोघडे आधलकगन दडेतमात.  ससीतडेलमा पमाहहन त्यमा दशोनहसी भमावमाकनमा परममानकद
झमालडेलमा असतशो.  त्यमानकतर भरत त्यमाचडे  रमाज्य चमालवण्यमाचडे  अधधरमार रमाममालमा दडेतशो.  तडेरडे
ऋषसी वधसष आकण वमामदडेव त्यमाकचसी प्रकतक्षिमा ररत असतमात तडे भडेटतमात.  रमाममाचमा व ससीतडेचमा
यशोग्य मनुहहतर्था पमाहहन रमाज्यमाकभषडेर हशोतशो. त्यमानकतर रमाम त्यमाच्यमा परम कमत्रमाचमा सनुगसीवमालमा कनरशोप
दडेतशो. पनुलस्त्य घरमाचमा रनु लकदपर कबभसीषण रमाकहषीं रमाल तडेरडे रमाहहन त्यमाच्यमा लकरडे लमा कनघतशो.
त्यमा कमत्रमाकचमा कनरशोप दडेतमाकनमा रमाममालमा गहसीवरून यडेतडे. त्यमावडेळसीच रमाम त्यमा पनुष्पर ररमाचसी पनुजमा
ररून  तडे  कवशमावणमालमा  परत  ररतशो  रमारण  तडे  त्यमाचडेच  हशोतडे.  तडे  सगळडे  कवधसी  सकपन्न
झमाल्यमानकतर रमाकहसी रमाळमाकनसी रमाम व ससीतमा एरत्रपणडे गद्रौतमसी नदसीच्यमा करनमारसी दहमा अशयज्ञ
ररतमात ज्यमाचडे पद्रौरशोकहत्य ऋषसी वधसष स्वततः ररतमात.  त्यमा प्रसकगसी रमाम ब्रमाहणमाकनमा अनडेर
भडेटसी व दमानक ररतशो.  त्यमाच्यमा यज्ञमात रशोणतमाहसी व्यत्यय यडेत नमाहसी रमारण तसमा आकशवमार्थाद
त्यमालमा दडेवतमाकनसी कदलमा हशोतमा. त्यमानकतर तडे सगळडे  रघसूवकशसी तडेरडे मशोठमा आनकदमात त्यमाकचडे जसीवन
घमालवतमात.         

अशमाररतसीनडे ससीतमा हरण पवमार्थाचमा अठरमावमा व शडेवटचमा भमाग सकपलमा.    

- ममारर डडेय रमाममायण अरवमा ससीतमा हरण आख्यमान सममाप्त -



ई समाकहत्य प्रकतषमान -
मरमाठसी भमाषमा आतमा झडेप घडेण्यमाच्यमा मसूड मध्यडे आहडे. रडणमायमार्थारडडे लक्षि नरमा दडेऊ. मरमाठसीत
रधसीच नव्हतडे इतरडे  वमाचर आहडेत आतमा.  पनुवर्वी पनुस्तरमाच्यमा एरमा आवकतसीच्यमा हजमार न
हजमार प्रतसी छमापल्यमा जमात.  पमाकच हजमार म्हणजडे डशोक्यमावरून पमाणसी!  आतमा ई पनुस्तरमाकच्यमा
जममान्यमात एर एर पनुस्तर पमाच लमाख वमाचरमाकपयर्थात जमात आहडेत.  वषमार्थालमा अधमार्था रशोटसी
डमाऊनलशोड हशोतमात. वमाचर एरमडेरमाकनमा परस्पर ऑडर्थार ररतमात. व्हट्स अप, ई मडेल, ऍप्प,

ब्ल्यनु टनुर,  वडेबसमाईट,  पडेन्डड माईव्ह,  धसडसी अशमा असकख्य ममागमारनसी पनुस्तरक  व्हमायरल व्हमायलमा
लमागलसी आहडेत. सनुसमाट सनुटल मरमाठसीचक वमारु. खडेडमापमाडमाकच्यमा गलसीबशोळमाकपमाससून तडे जगमाच्यमा
पमाठसीवरसील प्रत्यडेर दडेशमात.  ररॉरडे टच्यमा वडेगमाकनडे सनुसमाट सनुटलडेल्यमा मरमाठसीच्यमा गमाडसीलमा आतमा
रशोणसी रमाकबवसू शरत नमाहसी.  यमा धसूमधडर क्रमाकतसीत समाहभमागसी व्हमा.  आपल्यमा ओळखसीच्यमा
मरमाठसी समाक्षिरमाकनमा यमात ओढमा.  त्यमाकचडे ई मडेल पतडे,  व्हमाट्सप नकबर आम्हमालमा पमाठवमा.  तनुम्हसी
करतसीहसी वमाचर आणमा.  तडे शकभर आणतसील आकण तडे हजमार आणतसील.  तनुमच्यमा व्हमाट्सप
गनुपमधसून यमाचसी जमाकहरमात ररमा.  आपल्यमालमा रनु ठलसी पनुस्तरक  वमाचरमाकपयरत पशोहशोचवमायचसी
आहडेत तडे आपल्यमालमा कटव्हसी, पडेपरचसी जमाकहरमात परवडत नमाहसी. आमचडे वमाचर हडेच आमचडे
जमाकहरमात एजकट. तडेच आमचसी तमारद. मरमाठसी भमाषडेचसी तमारद जगमालमा दमाखवसून  दडेऊ. 
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