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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून ह ेपसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते 

कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरनित असूि 
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या सर्व िारटका, र् त्यातील व्यक्ती, िार्े, पात्रे, पते्र, योजिा  

काल्पनिक आिते आनण यांचा कोणािी जीनर्त र्ा मृत राजे, 

संस्थाचालक, मालक, सोसायट्यांचे पिानधकारी, राजकीय पुढारी, 

सिकारी संस्था, शैिनणक संस्था, त्यांचा कारभार र्गैरेंशी साम्य 

आढळल्यास कुणाकड ेबोलू िका.  

योगायोग असतात!  

िसुरं काय!   



प्रस्तार्िा 

 

राज्य तेच..  

मिाराज िी तेच !  

चक्रमपुराचे चक्रमादित्य !  

फक्त आता राजाला िव्यािे जाग आलीय..  

कात टाकूि राजा जागा झालाय म्िणािा..  

आपल्या अनधकारांची नि िक्कांची.. त्याहूििी आपल्या ताकिीची जाणीर् 

झालीय..  

मिाराजांकडे आता काय िािी?  

हुकूम झेलायला सेर्क आिते..  

त्यांचे फतर्े आिंिािे पाळणारी जिता आिे.  

याहूि एखाद्या राज्यकत्यावस काय िर्े?  

राजाची प्रगती िोतेय.. आनण त्यामुळे चक्रमपुरिी मोठे िोतेय.. त्या 

िरबारची िी सफर! 

अनधकार गाजर्णे.. एकानधकारशािी.. हुकुमशािी या एकाच गोष्टीच्या 

evolve िोणार् या अर्स्था आिते.  

जिमािसात हुकुमशािीचे म्िणा ककर्ा कोणा ताकिर्ाि, बलर्ाि 

राज्यकत्यावचे म्िणा एक सुप्त आकर्वण असते.  



याचा अभ्यास असणारा िा िव्यािे कात टाकलेला चक्रमादित्य नि त्याचा 

िरबार पुन्िा एकिा भेटीस या िसुर् या भागातूि येत आि.े  

अथावत िा राजा िी काल्पनिक.. प्रजा िी काल्पनिक..  

तेव्िा कोठे साधम्यव असल्यास अथावतच िा योगायोग!  

 

डॉ. नितीि मोरे  

  



 

 

 

अपवणपनत्रका 

 

िव्या चक्रमादित्याच्या िव्या राज्यास ! 

  



१ 

 

चक्रमादित्य मिाराज िरबारात येतात. िातात एक कागिी फूल.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो..  

मिाराज (रागािे) : एर्ढीच घोर्णा? या भूराजाच्या आगमिाची र्िी ती 

एर्ढीच?.. प्रधांजी..  

प्रधािजी : आज्ञा मिाराज..  

मिाराज : िी अशी संक्श.. संक््प.. संनिपत.. नर्निप्त.. संनिप्त.. घोर्णा? कुणी 

आज्ञा दिली.. ? 

प्रधािजी : िमा असार्ी मिाराज.. पण..  

मिाराज : पण नबण कािी िािी.. नशिा िी झालीच पानिजे..  

प्रधािजी : लिाि तोंडी मोठा घास घेतो मिाराज.. अभय असार्े.. पण एक म्िणणे 

ऎकूि घ्यार्े.. िरबारी पुढील जयजयकार करणारच िोते.. नत्रघोर्णा िा 

िर्ा कायवक्रम अमलात येतोय..  

मिाराज : नत्रघोर्णा? 

प्रधािजी : िोय मिाराज.. आपण ऎकली ती पनिली.. या घोर्णा िरबारी आपल्या 

आगमिािंतर ितेील.. िसुरी आनण नतसरी ऎकार्ी मिाराज..  

मिाराज : र्ा प्रधांजी.. नत्रघोर्णा! ऐकर्ा..  



िरबारी : राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. 

निगाि रखो..  

मिाराज : आता नतसरी..  

िरबारी : मिाराज अमर रि.े.  

मिाराज : प्रधांजी.. आम्िी असे ऎकले िोते की िी नतसरी कोणी गेल्यार्र..  

प्रधािजी : िमा मिाराज.. पण आपले साम्राज्य कधी िष्ट ि िोर्ो म्िणजे अमर 

रिार्े असे म्िणार्े म्िणूि.. जबतक सूरज चांि रिगेा. असे म्िणतात 

मिाराज..  

मिाराज : तीि झाल्या मग िी चौथी का िको? िी पण म्िणार्ी..  

प्रधािजी : जो हुकूम हुजूर..  

 

प्रधािजी िातािे इशारा करतात. सगळे िरबारी एक सुरात..  

 

िरबारी : जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का िाम रिगेा..  

मिाराज : र्ा! काि तृप्त झाले या चतुर घोर्णांिी..  

प्रधािजी : थयांक यू मिाराज.. ! 

मिाराज : प्रधांजी, काय िाल िर्ाल राज्याची? 

प्रधािजी : उत्तम मिाराज.. सगळे सुखी.. असा आिशेच काढलाय आपल्या गृि 

खात्यािे.. त्यामुळे सगळेच सुखी 



मिाराज : र्ा प्रधांजी.. आमचा आम्िालाच अनभमाि र्ाटतो.. आमच्या राज्याच्या 

प्रगतीबद्दल आम्िाला असेच ऐकर्त रिा 

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. प्रजा खाऊि नपऊि सुखी आिे 

मिाराज : ते खाण्याचे िार् िका काढू.. खा- म्िणता बरोबर आम्िांस भूक लागू 

लागते..  

प्रधािजी : िमा मिाराज.. तर राज्य प्रगतीपथार्र आिे 

मिाराज : शाबास! 

प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज! आपल्या आिशेािुसार आम्िी तशी सक्तीच केलीय 

आता, प्रजाजिांस सुखी व्िार्ेच लागेल..  

मिाराज : र्ा प्रधांजी! आम्िाला आमचाच अनभमाि र्ाटतो..  

प्रधािजी : मागे आपण असे फलक जागोजागी रस्त्यारस्त्यार्र लार्ण्याचे आिशे 

दिले िोते.. आता आमच्या अंमलबजार्णी खात्यािे ि े फलक घरोघरी 

लार्ण्याचे आिशे बजार्ले आिते..  

मिाराज : र्ा! आम्िी खूप खूश आिोत.. अजूि िर्ीि कािी आिेश काढलेत? 

प्रधािजी : आपल्या आिशेािुसार मिाराज लर्करच एक िशे एक र्ेश अंमलात 

येईल.. त्यािुसार सर्व िशेातील िागररकांिा एकच एक गणर्ेश घालार्ा 

लागेल.. तेिी येत्या िोि दिर्सांतच..  

मिाराज : र्ा! त्यामुळे िशेातील िागररकांतील भेिभार् िािीसा िोईल.. एकी 

येईल.. आम्िी अत्यंत चतुर आिोत! 



प्रधािजी : यात कािीच संशय िािी मिाराज.. आपल्या आिेशातील अथव आमचे 

अंमलबजार्णी खाते शोधूि काढते आि.े. त्यातूि िव्या शक्यता तपासूि 

अजूि िर्े आिशे काढते..  

मिाराज : आम्िी खूश आिोत.. या अंमलबजार्णी मंत्रयांिा ताबडतोब पिोन्नती 

द्या.. र्ाढर्ा र्ेति त्यांचे. 

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज.. परंतु ते आमच्या सांगण्यािुसार र्ागतात.. 

मिाराजांच्या चाणाि िजरेत ि ेआले असेलच..  

मिाराज : िोय प्रधांजी.. तुम्िालािी र्ेति र्ाढ नमळेल प्रधांजी..  

प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज.. त्यांिी गणर्ेशापुढे जाऊि लोकांिी िररोज काय खार्े 

याचािी आम्िी मेिू ठरर्ला आि.े.  

मिाराज : उत्तम प्रधांजी.  

प्रधािजी : त्या अिुसार िर आठर्ड्याच्या िर दिर्शी सर्व घरात एकाच प्रकारचे 

जेर्ण बिेल.. त्यामुळे राज्यभरात एकी येईल 

मिाराज : उत्तम.. शाबास प्रधांजी.. सर्ाांिी एक िोण्यासाठी सर्ाांिी एक र्ेश 

घालार्ा.. एक जेर्ण जेर्ार्े.. अत्युत्तम कल्पिा.. आम्िी म्िणालो िा.. 

आम्िी अत्यंत हुशार आिोत.. चतुर आिोत..  

प्रधािजी : यात काय संशय मिाराज.. आपण अनत हुशार आिात.. आपल्या 

राज्याची मिती िेशोिशेी पसरते आि.े. कीतीचा सुगंध जगभर िरर्ळतो 

आि.े.  

मिाराज : प्रधांजी आम्िी तुमच्यार्र खूश आिोत आनण आमच्यामुळेच ि ेराज्य िीट 

सुरू आि े

प्रधािजी : खरंय मिाराज 



मिाराज : आता आमची नर्श्रामाची र्ेळ झाली.. राज्यार्र िजर तुम्िी ठेर्ालच.. 

तेव्िा िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो..  
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मिाराज िरबारात येतात.. िातात तेच कागिी फूल.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती र्क्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का राम 

रिगेा..  

 

मिाराज ससिासिार्र बसतात.. नशपाई झटकि एअर फे्रशिरचा फर्ारा 

मारतो. मिाराज िीघव श्वास घेतात.  

 

मिाराज : र्ा! काय सुर्ास!  

 

मिाराजांची िजर िरबारार्र दफरते.. सगळे एकाच प्रकारचे कपडे.. म्िणजे 

गणर्ेश घालूि िजर आिते.. मिाराज सोडूि..  

 



मिाराज : आमच्या आिशेाची त्र्ररत अंमलबजार्णी झाली.. आम्िी खूप खूश 

आिोत 

प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज..  

मिाराज : प्रधांजी, सेिापती आनण अन्य िोि मंत्री दिसत िािीत..  

प्रधािजी : मिाराज ते िर्ीि गणर्ेश ि नमळाल्यािे येऊ शकले िािीत..  

मिाराज : ि नमळाल्यािे? 

प्रधािजी : िोय मिाराज.. सशपी लोक दिर्स रात्र कपडे नशर्त आिते.. आम्िी 

सर्ाांिा एकाच मापाचे कपडे घालण्याचा आिशे काढला.. त्यािुसार 

सर्ाांिी तसे घातले कपडे.. कोणास ते अनत ढगळ िोतात.. कोणास घट्ट.. 

पण 

मिाराज : बोला प्रधांजी..  

प्रधािजी : पण अनत नधप्पाडांिा ते कपडे िोऊच शकत िािीत.. त्यामुळे.. आपला 

आिशे एकाच गणर्ेशाचा िोता.. त्यात अंमलबजार्णी खात्यािे एकाच 

मापाचे कपडे घालार्ेत असेिी कलम जोडले..  

मिाराज : तोफेतोंडी द्या..  

प्रधािजी : कोणास? प्रत्यि सेिापतींस? अंमलबजार्णी मंत्रयांस..  

मिाराज : िािी.. त्या सशपायास अथर्ा त्या आिशेाची प्रत ज्यािे काढली त्या 

कारकूिास 

प्रधािजी : जो आज्ञा हुजूर.. िोघांिािी दिली तर? 



मिाराज : अनधकस्य अनधकं फलं.. नशस्त.. न्याय.. आम्िी चतुर आिोत.. चाणाि 

आिोत..  

प्रधािजी : आनण अनत हुशार.. मिाराज आपल्यामुळेच ि ेराज्य सुरू आि.े.  

मिाराज : आम्िी अनत प्रसन्न आिोत प्रधांजी..  

प्रधािजी : एक थोडीशी. लिािशी छोटीशी नर्िंती करार्याची िोती मिाराज.. 

अभय असल्यास..  

मिाराज : आपणास सिरै् अभय असते प्रधांजी.. बोलार्े..  

प्रधािजी : मिाराज ि े एक मापाचे गणर्ेश सगळे अनत आिंिािे घालत आिते.. 

त्यामुळे एकी र्ाढत आि.े. सर्व अनत खूश आिते.. पण..  

मिाराज : पण काय प्रधािजी? 

प्रधािजी : लिाि मुलांिा ि ेअगिीच मोठे िोत आिते.. िर्जात बालकास तर त्यात 

गुंडाळणे कठीण िोत आि.े. मोठमोठ्या कपड्यांत मुले बुजगार्ण्यासारखी 

दफरत आिते.. तेव्िा..  

मिाराज : खामोश.. ! आमचा आिशे तो परमेश्वराचा आिेश.. पण आम्िी एक 

थोडा बिल करू शकतो.. िर्ीि आिेश काढा.. सर्व िरबारी.. उच्चपिस्थ.. 

उद्योगपती आनण अनतमििीय व्यक्ती.. तसेच अनत धिर्ाि.. आपल्या 

मापाचे कपडे घालू शकतात.. एकीची गरज सामान्य िागररकांस आि.े. 

या सर्ाांिा िािी..  

प्रधािजी : िर्ीि सुधाररत आिेश काढतो मिाराज.. त्र्ररत आिशे निघेल मिाराज 

मिाराज : शाबास प्रधांजी.. सुधाररत आिशे अजूि सुधाररत करार्ा.. या सर्ाांस 

िर्े ते कपडे घालण्याची सूट आि.े. यांस गणर्ेशाची गरज िािी.. एकीची 

गरज सामान्यांस आिे..  



प्रधािजी : सुधाररत आिशे अजूि सुधारूि काढतो मिाराज..  

मिाराज : आम्िी तुमच्या अनत र्ेगर्ाि कामार्र प्रसन्न आिोत प्रधांजी..  

प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज 

मिाराज : आज कोणास तोफेतोंडी? 

प्रधािजी : आधीच िोघांचा आिेश निघालाय मिाराज 

मिाराज : िोय.. नर्सरलो आम्िी.. अनत कामाचा नशणर्टा येतो.. पण आम्िी 

नर्श्रांती िािी घेणार..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. आम्िी सर्व िागररकांस कळर्ण्याची व्यर्स्था केली आि े

मिाराज.. की आपण रोज अठरा तास काम करता.. नर्श्रांती िािी.. 

अथक पररश्रम..  

मिाराज : शाबास! िी कल्पिा ज्यािे काढली त्यास तुमच्या गळ्यातील िार बनिस 

म्िणूि िऊेि टाका प्रधांजी..  

प्रधािजी : िमा मिाराज.. आपल्या गणर्ेशाच्या आिशेािुसार कोणी गळ्यात िार 

घालू शकत िािी.. आनण िा आिशे आम्िीच काढलेला..  

मिाराज : अजूि सुधाररत काढा.. आिशे.. िर्ीि आिेशािुसार.. त्या सर्व 

गणर्ेशातूि सूट नमळालेल्यांस िानगिे घालण्याची सूट िणे्यात येईल.. िे 

सर्व आपली रत्ने आिेत.. तेच नबि िानगन्यात? 

प्रधािजी : सुधाररत आिशे अजूि सुधाररत करतो मिाराज.. हुकुमािुसार.. पण 

आमच्या त्या िाराच्या बनिसाचे..  

मिाराज : आम्िी तोच नर्चार करीत आिोत प्रधांजी.. गणर्ेशाच्या आिशेािुसार 

आता प्रजाजिांस िानगन्यांची गरज िािी.. आिेश काढा.. सर्व िानगिे 



सरकार िरबारी जमा करा.. ताबडतोबीिे.. त्यातील एक प्रधांजींस 

बनिस..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. काढतो आिेश.. सुधाररत सुधाररत..  

मिाराज : आमच्या अठरा तासांपैकी दकती तासांचे कामकाज आटोपले प्रधांजी? 

प्रधािजी : तसे कािी िािी मिाराज.. आपण िरबारात असलात की िसलात.. 

आपले मि या राज्यातच गुंतलेले असते.. निद्रार्स्था र्गळता.. तेव्िा 

अठरा तास िरबारात रािण्याची आर्श्यकता िािी मिाराज..  

मिाराज : शाबास प्रधांजी.. ! म्िणजे आम्िी िा िरबार बरखास्त करू शकतो? 

प्रधािजी : आपल्या इच्छेिुसार मिाराज.. आनण आपण खूपच नशणलेले दिसत 

आिात मिाराज 

मिाराज : िोय.. आम्िी चतुर.. हुशार.. आनण काय.. प्रधांजी.. ? 

प्रधािजी : चाणाि.. मिाराज 

मिाराज : शाबास! 

प्रधािजी : आनण आपल्यामुळेच ि ेराज्य िीट चालत आि.े.  

मिाराज : िरबार बरखास्त! 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो!  

  



३ 

मिाराज िरबारात येतात.. िातात तेच कागिी फूल.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती र्क्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े.  

जब तक सूरज चांि रिगेा  

चक्रमादित्य का राम रिगेा..  

 

मिाराज ससिासिार्र बसतात.. नशपाई झटकि एअर फे्रशिरचा फर्ारा 

मारतो. मिाराज िीघव श्वास घेतात.  

 

मिाराज : र्ा! काय सुर्ास! प्रधांजी.. कामकाजास सुरूर्ात करा 

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. पण आपण ते कागिी फूल.. अजूििी? 

मिाराज : िा आमचा बचतीचा प्रयोग आिे प्रधांजी.. िररोज िर्ीि फुलाचा खचव? 

िािी. आम्िी राज्याची संपत्ती र्ाचर्णार.. लोकांिी प्रेमािे दिलेले धि 

या फुलांर्र उधळलेले आम्िांस िािी मंजूर..  



प्रधािजी : मिाराज आपण मिाि आिात.. रोज एकच फूल.. आपल्या प्रजाजिांस ि े

कळार्यास िर्ेच.. याची मानिती आम्िी सर्व प्रजाजिांपयांत िरूर्र 

पोिोचेल अशी व्यर्स्था आम्िी करतो मिाराज 

मिाराज : आम्िी फार प्रसन्न आिोत.. राज्याची काय िालिर्ाल?  

प्रधािजी : सर्व कािी सुखी समाधािी मिाराज.. आपल्या आिेशािुसार.. आपल्या 

खनजन्यात िागररकांचे िानगिे येऊि पडले आिते.. अजूि येत आिते.. 

गणर्ेशािे एकी आि.े. सुखी असल्यािे सगळे मजेत आिते.. भांडण तंटा 

िािी.. िागररकांिी संपत्तीचा त्याग केल्यािे त्यांिा अत्यंत स्र्गीय आिंि 

प्राप्त िोत आि.े. चोर् या कमी िोत आिते.. ि ेसर्व एका गणर्ेशामुळे..  

मिाराज : आम्िी खूप खूश आिोत.. आमच्या हुशारीिे आमची प्रजा खूश आि.े. पण 

एका बाबीकडे लि ठेर्ा प्रधांजी..  

प्रधािजी : कुठली मिाराज? 

मिाराज : आता सोिेिाणे कािी थोड्यांकडे रानिल.. तेव्िा त्यांिा चोरानचलट्याचे 

भय अनधक.. तेव्िा त्यांच्या सुरिेत र्ाढ करा..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. जो हुकूम..  

मिाराज : आनण आपल्या खनजन्यातल्या भरीमुळे आपल्या सर्व िरबार् यांचे र्ेति 

र्ाढनर्ण्याचा नर्चार करता येईल..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. लर्करच तसे िोईल मिाराज.. आनण आपल्या 

नखिमतीत बािरेील िशेांतूि उच्च प्रतीचे तांिळू मागर्ार्ेत असा मािस 

आि.े  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत.. आम्िी आिोत म्िणूि ि ेराज्य चालले आि.े.  



प्रधािजी : खरंय मिाराज.. एक छोटीशी नर्िंती मिाराज.. अभय असल्यास..  

मिाराज : आपणास सिचै अभय असते प्रधांजी.. बोलार्े.. गणर्ेशाबद्दल प्रजेत 

कािी.. ? 

प्रधािजी : िािी मिाराज िािी.. प्रजेत तक्रार िािी.. आपल्या आिशेािुसार. पण 

कािी.. म्िणजे ज्यास गणर्ेशांतूि मुभा दिली त्यांची कािी तक्रार आि.े.  

मिाराज : बोला प्रधांजी.. आमच्या या रत्नांस कसली तोनशस आमच्या राज्यात? 

प्रधािजी : िररोज आपणा सर्ाांस एकच एक जेर्ण ठरर्ूि दिले आि.े.  

मिाराज : त्यामुळे एकी र्ाढेल.. असाच आमचा आिेश िोता..  

प्रधािजी : यातूि या सगळ्यांिा सुटका िणे्याची नर्िंती आि ेमिाराज..  

मिाराज : का िािी? ह्या सार् यांस एकीची गरज िािी.. ती सामान्यांस आि.े. तेव्िा 

आिशे काढा.. ि ेसर्व िर्े ते खाऊ शकता. सामान्य प्रजेस मात्र जुिा आिेश 

तसाच लागू रानिल..  

प्रधािजी : सुधाररत सुधाररत आिेशात अजूि सुधार करतो आपल्या हुकुमािुसार 

मिाराज : आनण प्रजेर्र बारीक िजर ठेर्ा.. त्यांच्या स्र्यंपाकघरात काय 

नशजते यार्र बारीक िजर िर्ी 

प्रधािजी : िोय मिाराज.. स्र्यंपाकाबरोबरच आपल्या नर्रोधात कािी नशजते का 

यार्र िी..  

मिाराज : बरोबर प्रधांजी.. आम्िी म्िणजे राज्य.. आम्िांस नर्रोध म्िणजे राज्यास 

नर्रोध.. आिशेास नर्रोध म्िणजे िेशास नर्रोध..  



प्रधािजी : आम्िी ि ेप्रजाजिांस कळर्तो मिाराज.. आपल्या सैनिकांस कोणाचेिी 

स्र्यंपाकघर तपासण्याचा अनधकार दिला जाईल असा आिेश काढतो 

मिाराज..  

मिाराज : शाबास.. प्रधांजी.. तुम्िी अत्यंत जलि काम करता..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. आम्िी आधी आिशे काढतो.. मग नर्चार करतो 

मिाराज.. पुन्िा सुधाररत आिशे काढता येतातच..  

मिाराज : पण ि ेराज्य..  

प्रधािजी : आपल्यामुळेच िीट चालू आि ेमिाराज.. आपण चतुर.. चाणाि..  

मिाराज : आनण हुशार...  

प्रधािजी : िोय मिाराज..  

मिाराज : पण आजचा तोफेतोंडीचा हुकूम रानिला प्रधांजी.. आमच्या न्यायिािाचे 

काय िोईल? 

प्रधािजी : आपला हुकूम मिाराज.. आपण कोणाची निर्ड कराल त्याचे भाग्य..  

मिाराज : आपल्या कायिमेंत्रयांिी अनजबात आपले कतवव्य निभार्लेले दिसत िािी 

प्रधांजी..  

कायिमेंत्रयांिीच तोफेतोंडी जातात की काय? प्रधािजी सचतेत पडतात..  

मिाराज : आनण आज आम्िी न्यायिाि कसे करणार याच्या सचतेत आिोत आम्िी 

त्यामुळे 

प्रधािजी : िोय मिाराज..  

मिाराज : ि ेकािी िािी.. तोफेतोंडी द्या..  



प्रधािजी : कोणास मिाराज? 

मिाराज : आपल्या कायिेखात्यातील सर्ावत कनिष्ठ कारकूिास.. त्याच्या 

निष्काळजीपणामुळे िी र्ेळ आलीय..  

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज..  

मिाराज : आमच्या परिशेातील भाताचे काय झाले.. आमचे बारीक लि िोते.. 

काल आम्िास िशेी भात खार्ा लागला..  

प्रधािजी : िमा मिाराज.. आयातीची ऑडवर गेली आि.े. त्यास थोडा समय.. 

नर्लंब िािी.. थोडा समय लागेल मिाराज..  

मिाराज : ठीक आिे पण अनधक नर्लंब आम्िास सिि िोत िािी.. आमचे सर्वकािी 

जलि.. अनत जलि.. आम्िी चतुर.. जलि.. अनत जलि.. आनण आम्िी 

चतुर.. चाणाि.. हुशार..  

प्रधािजी : आपल्यामुळेच ि ेराज्य िीट चालू आि ेमिाराज..  

मिाराज : आजचे कामकाज.. आम्िी या िेशाच्या सचतेिे व्याकूळ आिोत.. काल तो 

िशेी भात आमच्या गळ्याखाली उतरेिा.. दिर्सेंदिर्स आम्िास निद्रा 

िािी.. रात्रीचीच काय ती झोप..  

प्रधािजी : तब्येत बरी आि ेिा मिाराजांची? र्ैद्यांस.. बोलार्णे.. ? 

मिाराज : िािी.. फक्त आमची तब्येत िाजूक असतािािी िशेकायावस..  

प्रधािजी : समजले मिाराज.. िशेर्ानसयांिा िी बातमी पोिोचर्ण्याची आम्िी 

व्यर्नस्थत व्यर्स्था करतो मिाराज..  

मिाराज : शाबास.. तुमचा. अनभमाि र्ाटतो आम्िास..  



प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज.. आम्िाला र्ाटते नशणर्टा मिाराजांच्या चेिर् यार्र 

दिसत आि.े. मिाराजांिी थोडा नर्श्राम घ्यार्ा..  

मिाराज : ते पोसशिार्ाले र्ाक्य म्िणार्े प्रधांजी.. मग आम्िी सुखािे िर्ीि जोमात 

येण्यासाठी नर्श्राम करू 

प्रधािजी : लाख मेले तर चालतील.. पण लाखांचा पोसशिा र्ाचला पानिजे..  

मिाराज : र्ा! तृप्त कािांिी आम्िी निघतो.. िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो! 

  



४ 

 

मिाराज िरबारात येतात.. िातात तेच कागिी फूल.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती र्क्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का राम 

रिगेा..  

 

मिाराज ससिासिार्र बसतात.. नशपाई झटकि अत्तर सशपडतो. त्यातील 

िोि थेंब मिाराजांच्या कपड्यार्र पडतात.. मिाराज िीघव श्वास घेतात.  

 

मिाराज : अनतउत्तम नशपाई! 

 

नशपाई जीर्ास मुकतो की काय अशा भीतीिे प्रधािजी लगेच म्िणतात, 

 

प्रधािजी : कािी चुकले का नशपायाचे मिाराज? 

मिाराज : िािी.. अत्तर सुरेख आि.े. प्रधांजी.. कामकाजास सुरूर्ात करा 



प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. खास किौजमधूि आपणासाठी आणलेला अत्तराचा 

साठा आि ेमिाराज.. आपल्या खनजन्यातील कािी मुद्रा खचूवि.. आपल्या 

फुलात मात्र बचत िोत आिचे..  

मिाराज : बचत िा आमचा मंत्र आि.े.  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. कालच आम्िी िशेभर आपल्या बचतीबद्दल गुणगाि 

गाणारे संिशे पसरनर्ले आिते..  

मिाराज : आम्िी फार प्रसन्न आिोत.. अजूि िर्ीि खबरबात? 

प्रधािजी : आपल्या एक र्ेश आिेशािे मिाराज, राज्यात सुबत्ता िांित आि.े. 

खनजिा भरलेला आिे.. भांडणे..  

मिाराज : ि ेतुम्िी काल सांनगतले.. आज िर्ीि गुणगाि करा.. आम्िी चतुर आनण 

चाणाि..  

प्रधािजी : आनण तुमच्यामुळेच िा राज्यशकट िीट िाकला जातोय..  

मिाराज : शकट? ि ेकाय िर्े प्रधांजी? 

प्रधािजी : राज्याचा रथ मिाराज..  

मिाराज : र्ा! िा शब्ि िेिमी र्ापरत चला.. असा आमचा हुकूम आि.े.  

प्रधािजी : जी मिाराज.. राज्यशकट..  

 

एक नशपाई एका इसमास पकडूि आणतो.. सामान्य असल्यािे गणर्ेशात 

आि.े. तरूण आिे पण दकडदकडीत.. खपाटीस गेलेले पोट.. आणल्या आणल्या 

पडतो..  



 

मिाराज : कोण िा इसम? आपल्या सुखी राज्यातला िािी दिसत..  

प्रधािजी : आपल्याच राज्यातील.. तोिी सामान्य.. गणर्ेशार्रूि दिसतेच आि.े. 

पण एक ि:ुखी माणूस आि े मिाराज.. िशेद्रोिाच्या आरोपाखाली 

पकडलाय मिाराज 

मिाराज : ि:ुखी? म्िणजे राजद्रोि.. िशेद्रोि.. ! कोणता गुन्िा केलाय यािे? 

प्रधािजी : आपल्या राज्यात सुखी असण्याचा आिशे यािे धुडकार्लाय मिाराज..  

मिाराज : म्िणजे िा सुखी िािी.. बोल तुला काय बोलायचेय? 

 

तो कािी बोलण्याआधी उठण्याचा प्रयत्न करतो.. धडपडत पुन्िा पडतो.. 

बोलण्याचा प्रयत्न करतो पण आर्ाज फुटत िािी 

 

मिाराज : कािी ऐकायचे िािी तुझे.. एक शब्ि बोलू िकोस..  

प्रधािजी : यािे गेल्या कािी दिर्सात कािी खाल्ले िािी मिाराज.. अनतशय 

गनलतगात्र असा िा.. नशपायांिी पकडला म्िणूि बरे.. आपल्या सुखी 

राज्यात ि:ुखी आत्मा..  

मिाराज : िशेद्रोिास या राज्यात एकच सजा.. प्रथम कडेलोट करा.. िंतर 

तोफेतोंडी द्या.. त्यािंतर र्ाचल्यास ित्तीच्या पायी द्या..  

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज.. पण एकिा याचे ऐकूि घेतले असते मिाराज..  



मिाराज : खामोश! िशेद्रोह्यास आमच्या राज्यात िमा िािी.. एकिा आम्िी 

िशेद्रोिी ठरर्ले की आम्िी कोणाचे ऐकूि घेत िािी.. त्यास बोलण्याची 

परर्ािगी िािी.. आम्िी ठरर्तो ती काळ्या िगडार्रची रेघ! 

प्रधािजी : जी हुजूर.. आपल्या हुकुमाची अंमलबजार्णी िोईल..  

मिाराज : ठीक प्रधािजी..  

प्रधािजी : एक नर्िंती मिाराज.. िा अधवमेला आि.े. यास कडेलोट करण्याआधीच 

याचे कािी बरेर्ाईट झाले तर? यास थोडे खाऊ घातल्यास आपल्या 

ियाळूपणाची नि कतवव्यपालिाची कथा सात नपढ्या ऐकर्ली जाईल.. 

तेव्िा यास..  

मिाराज : आपल्या िरूिषृ्टीचे आम्िास कौतुक र्ाटत आले आि ेप्रधांजी.. यास तो 

िशेी भात खाऊ घाला.. धुगधुगी आली की कडेलोट करा..  

प्रधािजी : थयांक्यू मिाराज..  

 

नशपाई त्या इसमास घेऊि जातात..  

 

मिाराज : आम्िी नर्र्ण्ण झालो आिोत.. आमच्या िशेात ि:ुखी आत्मा कोठूि 

आला.. आम्िी आिेश दिला आि.े. सारे कसे सुखी असायलाच िर्े.. 

आमचा आिशे तोडणारा.. पापी.. द्रोिी.. यास एकच नशिा.. आम्िी 

कतवव्यकठोर.. न्यायनिषु्ठर..  

प्रधािजी : आनण हुशार.. चतुर.. चाणाि.. तुमच्या मुळेच िा राज्यशकट व्यर्नस्थत 

चाललाय मिाराज..  



मिाराज : छाि.. राज्य.. शकट.. आम्िास र्ाटते आमच्या कामकाजास स्थनगती 

द्यार्ी.. तो परिशेी तांिळू पोिोचला असेल िा? 

प्रधािजी : आम्िी जातीिे लि िऊेि आिोत मिाराज.. आपण नर्श्राम करार्ा.. 

आपल्यामागे राज्याची सचता र्ािणे आि.े. आपणास नर्राम नि नर्श्राम 

िोघांचीिी नितांत आर्श्यकता आि.े. प्रजाजिांस आपण अठरा तास कशी 

सचता र्ािता िे आम्िी ठसर्ूि सांनगतले आि.े. तसे संिेश राज्यभर 

पसरनर्ले आिते.. तेव्िा..  

मिाराज : आपण म्िणता तर िरबार बरखास्त करूया.. िरबार बरखास्त.. ! 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो!  
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मिाराज िरबारात येतात.. िातात एक खरेखुरे फूल.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े.  

जब तक सूरज चांि रिगेा  

चक्रमादित्य का िाम रिगेा..  

 

नशपायाच्या लिात ते खरेखुरे फूल येत िािी. तो नडओडरंट घेऊि त्या 

फुलार्र मारायला येतो. मिाराज संतापतात..  

 

मिाराज : खबरिार..  

 

नशपाई िचकूि मागे जातो.  

 



प्रधािजी : माफी असार्ी मिाराज.. आपले ते आधीचेच फूल असल्याचा समज 

झाल्यािे..  

मिाराज : प्रधांजी.. आमच्या काटकसरीचे संिशे आतापयांत पोिोचले असतील.. 

आता त्या फुलार्रूि िर्ीि संिशे तयार करा.. तुम्िास ि जमले तर 

चरणिासाकडूि नलहूि घ्या.. त्यांिा जमत िसेल तर बंिकुीच्या धाकार्र 

नलहूि घ्या..  

प्रधािजी : आम्िी आपल्या िर्ीि संिशेाची व्यर्स्था करतो मिाराज.. 

चरणिासाकडूि नलहूि घेऊ..  

मिाराज : ठीक.. राज्याची काय िालिर्ाल?  

प्रधािजी : सर्व कािी सुरळीत.. आपल्या राज्यातील सैनिकांस झुरळे पकडण्यास 

धाडले िोते.. ते काम तडीस जाण्यास आले आि.े. लर्करच आपले राज्य 

झुरळमुक्त िोईल.. त्यांिा आता मच्छरांर्र िल्ला करण्याचे आिेश 

सेिापती िणेार असल्याचे कळते..  

मिाराज : शाबास! झुरळे माशा.. मच्छरांसंगे युद्ध आमचे सुरू..  

प्रधािजी : सजकू ककर्ा मरू.. सजकू ककर्ा मरू..  

मिाराज : मरू? सजकूच.. अजूि िर्ीि खबरबात? बात.. भात.. भातार्रूि 

आठर्ले.. परिशेातील तो सुर्ानसक तांिळू.. अनत उच्च प्रतीचा आि.े. 

अजूि मागर्ूि घ्या..  

प्रधािजी : जी मिाराज..  

मिाराज : थोडा िािधमव करण्याची इच्छा आि ेप्रधांजी..  

प्रधािजी : मिाराज.. आपण मिाि आिात.. ज्ञािी आिात.. िािी आिात..  



मिाराज : आपल्याकडील जुिा िशेी तांिळू.. त्यास जितेत र्ाटूि टाका.. आम्िास 

जितेचा िरु्ा घ्यार्याचा आि.े. जितेस तृप्त मािािे जगतािा पिार्याचे 

आि.े.  

प्रधािजी : मिाराज आपल्या िातृत्र्ाच्या कथा िशेोिशेी पसरतील.. अशी आम्िी 

जातीिे व्यर्स्था करतो..  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत.. कालप्रमाणे येथे कोणी ि:ुखी आत्मा येऊ िऊे 

िका.. त्या ि:ुखी जीर्ास पाहूि रात्रभर आम्िी पंधरा नमिीटे तळमळत 

िोतो.. ती आम्िी कशी काढली ते आमचे आम्िीच जाणतो.. शेर्टी 

राणीसरकारांिी नर्िेशी पेयपाि करनर्ले तेव्िा कोठे निद्रािेर्ी प्रसन्न 

झाली..  

प्रधािजी : मिाराज.. राज्याची इतकी सचता करू िये.. तब्येतीस िािी पोिोचेल.. 

आपणास तर ठाऊक आि.े. लाख गेले तर चालतील.. पण लाखांचा 

पोसशिा जगला पानिजे. मिाराज.. आपण नर्श्राम कराचा..  

मिाराज : िािी.. आम्िास तो राज्यसंकट.. िाकायचाय 

प्रधािजी : िमा असार्ी.. राज्यशकट मिाराज..  

मिाराज : आम्िी संकटाचा मुकाबला करीत ि ेराज्य उभारले.. िािी अशी आमची 

्याती. तेव्िा संकट नि शकट.. आम्िास एकच.. तर राज्य श.. क.. ट.. 

िाकायचाय तर नर्श्राम करूि कसे चालेल.. आम्िास कायवरत रिार्ेच 

लागेल..  

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज.. िर्ीि योजिा.. आपल्या सैनिकांच्या िातास काम 

असार्े म्िणूि घाटत आि ेमिात.. आज्ञा असेल तर सांगतो..  

मिाराज : जरूर बोलार्े प्रधांजी.. आम्िी ऐकत आिोत..  



प्रधािजी : आपण एक र्ेश.. एक भोजिाचे आिशे काढले आिते.. त्यांची 

अंमलबजार्णी प्रजाजि आिंिािे करीतच आिते.. एकूण सुख र्ाढत 

आि.े. तरीपण..  

मिाराज : बोल प्रधािजी.. अडखळू िका.. आम्िी मि घट्ट करूि ऐकत आिोत.  

प्रधािजी : आमचा संशय आि ेकािीजणांर्र.. ते िशेद्रोिी मिातूि मिाराजांच्या 

हुकुमाचा अिािर करत असार्ेत..  

मिाराज : ि ेआमच्या राज्यात िोऊ शकत िािी.. या राज्यात असे लोक राहूच 

शकत िािीत.. कालच्या प्रकारािंतर िा अजूि एक धक्का.. प्रधांजी..  

प्रधािजी : मिाराजांिी सचता करू िये.. आम्िी या प्रकाराचा समूळ बंिोबस्त 

करण्याची योजिा आखीत आिोत.. त्यािुसार आपले सैनिक घराघरात 

नशरूि सर्व एक र्ेश घालतात की िािीत ते पाितील.. त्यांच्या 

स्र्यंपाकघरात एकच अन्न नशजते ि े िी पाितील.. जे चुकतील त्यांस 

ताबडतोबीिे पकडूि िजर केले जाईल.  

मिाराज : शाबास! कोणतािी नर्रोध िा मुळापासूिच खुडार्ा लागतो.. आम्िी 

तारणिार.. आमच्या आिशेाच्या नर्रूद्ध.. द्रोि? किानप सिि करणार 

िािी..  

प्रधािजी : मिाराजांिी सचता करू िये.. आम्िी बंिोबस्त करतो.. तूतावस त्या 

मच्छरनर्रोधी सैनिकांस आम्िी त्या कामास लार्ले जार्े अशी नर्िंती 

आि.े.  

मिाराज : अथावत.. ि ेकायव जास्त मित्र्पूणव आि.े. राज्याच्या भनर्ष्याचा सर्ाल 

आि.े. िी नर्र्र्ल्ली ठेचार्ी..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज..  



मिाराज : ऎकार्े आमचे.. आमचे स्र्प्न आि ेएक समाि िशे.. नजथे सारे एक सारखे 

असतील.. एक समाि दिसतील.. एकच भार्ा बोलतील.. एकच गाणे 

गातील.. आनण एकच.. म्िणजे आमचे आिेश माितील.. असल्या िशेाच्या 

आमच्या स्र्प्नात असले िूद्र आढळले.. िािी खपर्ूि घेणार आम्िी.. 

किानप.. िािी..  

प्रधािजी : मिाराज.. आपले उिात्त ध्येय.. त्यासाठीची तळमळ.. त्यासाठी कष्ट 

करर्ूि घेण्याची पद्धत.. आम्िी पािात आिोत.. आमच्या सैनिकांस आम्िी 

तुमचे स्र्प्न सांगू.. म्िणजे ते आपल्या द्रोह्यास.. म्िणजे िशेद्रोह्यांस त्र्ेर्ािे 

जेरबंि करतील..  

मिाराज : शाबास! आमची िीच अपेिा आि.े. आम्िी चतुर.. हुशार.. चाणाि..  

प्रधािजी : आपण आिात म्िणूि िा राज्यशकट ओढला जातोय व्यर्नस्थत 

मिाराज..  

मिाराज : आजचे कामकाज लांबले.. आम्िास सचतिास समय िर्ा.. तेव्िा आता 

िरबार बरखास्त करार्ा..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज 

मिाराज : िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो! 

  



६ 

 

मिाराज िरबारात येतात...  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े.  

जब तक सूरज चांि रिगेा  

चक्रमादित्य का िाम रिगेा..  

 

मिाराज ससिासिार्र बसतात. िातात आज फूल िािी. एक एअर 

फे्रशिरचा पॅक उघडूि पकडलेला. मिाराज िीघव श्वास घेतात.  

 

मिाराज : र्ा! काय सुर्ास! 

प्रधािजी : असाच सुगंध मिाराज अजूि एका गोष्टीचा िरर्ळतोय जगभरात. 

आपल्या कीतीचा.. िातृत्र्ाचा.. िेतृत्र्ाचा.. रयतेप्रती नपतृत्र्ाचा..  

मिाराज : र्ा! िा संिेश तुम्िी नलहूि घेतलाय? सुंिर.. आनण तो रयत शब्ि िी छाि 

आि.े. र्ापरत चला अधूि मधूि 



प्रधािजी : िोय मिाराज.. चरणिास कर्ी लीि यांिा कैिते ठेऊि आपण एक कर्ी 

पिरी बाळगला आिे. आम्िी त्यास आज्ञा केली आि.े. रोज एक काव्य 

प्रसूत व्िार्यासच िर्े. िािीतर बंिकुीच्या धाकािे आम्िी ते नलहूि घेऊ 

त्याच्याकडूि..  

मिाराज : आजचे काव्य सुंिर आि.े आज चरणिासाचा डार्ा िात बेडीतूि मोकळा 

सोडार्ा.. बेड्या एकाच िातात ठेर्ाव्यात.  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. आनण िा संिेश राज्याच्या कोपर् याकोपर् यात पोिोचेल 

अशी व्यर्स्था करतो आम्िी मिाराज.  

मिाराज : आम्िी खूप प्रसन्न आिोत.. आज आम्िास अगिी प्रसन्नतेचा अिुभर् येत 

आि.े. काल तो नर्िेशी तांिळू.. नर्िशेी पेय.. िािधमव.. िशेकालाबद्दलचे 

मूलभूत सचति.. आम्िी तृप्त आिोत.. आम्िी तृप्त म्िणजे प्रजा तृप्त.. अशात 

आज कोणतीिी समस्या आमच्यापुढे आणू िका प्रधांजी.. आमचा आजचा 

दिर्स कसा सुंिर व्िार्ा..  

प्रधािजी : जो आज्ञा मिाराज.. आम्िी सर्व उद्यार्र ढकलूि आजचा दिर्स सुखी 

बिर्ू.. आज मिाराजांस फक्त सुंिर तेच ऎकर्ू.. आज्ञा असेल तर.. 

चरणिासांकडूि नलिर्ूि घेतलेल्या कािी पंक्ती आपणास ऎकर्ू मिाराज? 

तद्नतंर आपल्या राज्यातील लोककलाकार खास आपल्या भेटीस आतुर 

िोऊि आलेले आिते.. त्यांस आपली कला सािर करू िणे्याची आज्ञा 

असेल तर..  

मिाराज : अथावत.. कला.. त्यातिी लोककला आम्िी उत्तेजिच िऊे इनच्छतो त्यांस.. 

दकत्येक कलार्ंनतणींस आम्िी आजर्र आधार दिला आि.े. तेव्िा आज 

लोक कलांिा.. म्िणूि त्यांचा कायवक्रम आम्िी जातीिे बघू.. त्या आधी 

चरणिासास काय म्िणार्याचे ते ऎकर्ा..  



प्रधािजी : िोय मिाराज.. चरणिास नलनितो..  

श्री राजानधराज चक्रमादित्य चानलसा.. ऎकार्ी मिाराज.. ि ेएक चाळीस ओळींचे 

काव्य.. ज्यास मिाराजांच्या िार्ाचा अंगभूत सुगंध आि.े.  

 

गाि करोिी भाि िरपले 

गुण र्णावर्े दकती 

धन्य धन्य तो राजेश्वर 

चक्रमपुरी िृपती..  

 

प्रजानित अि िशे नित िा 

असतो तुमचा धमव 

कमवयोगी करी कमव धमव 

ि ेराजाचे र्मव 

 

बोलत िसती कुणी इथे अि 

िाखर्ीत करूिी कमव 

काम झोकूिी करर्ूि घेई 

कुणी ि र्ाचर्ी चमव 



 

एक कराया राज्य िेश 

एक कराया र्ेश 

यत्न दकतीिी ि कसर सोडीशी 

एक राज्य नि:शेर् 

 

तुच गा िािी तुच गा ज्ञािी 

मािी असशी तूच 

शत्रू संगे लढण्या 

करीशी अश्वार्रूिी कूच 

 

िात जोडूिी र्ंिीि यांिा 

झुकर्ुनिया माि ती 

चाटू आम्िी तर् चरणे िी 

या र्ाचूि िािी गती 

 

तू िृपती तू भूपती 

तू प्रनत परमेश्वर 



सर्व चराचर कैसा जाईल 

म्िणूि अर्तारी तू ईश्वर 

 

शौयवकथा या तुझ्या लाख त्या 

सूयावलािी झाकूि टाकी 

चंद्राहूि िी शीतल तुम्िी 

ि कामाचे बाकी 

 

राजराजेश्वर िच तू 

निनतयार्तारी तू ईश्वर 

कोण तुझ्यानर्ण बालक असला 

मी तो एक िश्वर 

 

इनत श्री चक्रमादित्य स्तुती चानलसा संपूणवम.  

.  

मिाराज : र्ा! चरणिास अत्यंत सुरेख अि कसिार, रसिार काव्य नलिीतात.. आज 

आम्िी खूश आिोत.. चरणिासांिा कैितेूि मुक्त करा.. आनण िरबारात 

िजर करा..  



प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज 

 

नशपाई चरणिासास घेऊि येतात. िातातील बेड्या काढूि चरणिास निर्वर्कार 

उभा..  

 

मिाराज : यार्े.. यार्े कनर्राज. अत्यंत प्रनतभाशाली कर्ी... तुम्िी आजपासूि 

मुक्त.. परंतु तुम्िास येथेच रिार्े लागेल आनण असेच काव्य.. मिाकाव्य 

नलिार्े लागेल.. मंजूर.. ? 

 

चरणिासास एका िणात मिाराजांच्या नियमाचा नर्सर पडतो. कैितेूि 

मुक्तता म्िणताच िरखूि जातो..  

 

चरणिास : अत्यंत आभारी मिाराज.. आपल्या चरणांशी बसूि मी काव्यफुले 

उमलर्ीत रािीि.. काव्यतुर्ार उडर्ीत रािीि.. काव्य कमळे या 

बगीच्यात फुलर्ीत रािीि.. काव्य पिी..  

मिाराज : खामोश! िी जुरवत तुझी.. आमच्या िरबारात आर्ाज फक्त आम्िी आनण 

प्रधांजींचा. तुझी बोलण्याची सिमत झाली कशी? या गुन्ह्यास एकच 

सजा.. यास तोफेतोंडी द्या.. आजचे न्यायिाि बाकी आि.े.  

प्रधािजी : अभय असल्यास एक नर्िंती मिाराज..  

मिाराज : आपणास अभयच असते प्रधांजी.. बोलार्े 



प्रधािजी : चरणिासासारखे प्रनतभार्ाि आपल्या कैिते असल्यािे काव्यशास्त्र 

नर्िोििे.. प्रगतीचे संिशे पाठर्ता येतात.. आपली सुसंस्कृत प्रनतमा 

उभारणीत ि े कामाचे आिते.. कैिते असल्यािेच.. तेव्िा तोफेतोंडी 

िणे्यास कुण्या िसुर् याची निर्ड करार्ी.. आनण यास परत कैिेत पाठर्णे 

उनचत िोईल मिाराज..  

मिाराज : आपण म्िणता त्यात तथय आि ेप्रधांजी.. जा चरणिासास परत कैिते 

टाका..  

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज..  

 

नशपाई चरणिासास घेऊि जातात.  

 

मिाराज : आम्िी आता फार नशणूि गेलो आिोत.. आज तोफेसिी नर्श्रांती.. आता 

आम्िी लोककलाश्रयास चाललो.. तेव्िा िरबार बरखास्त्त..  

सर्व िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो! 

  



७ 

 

 

मिाराज िरबारात येतात..  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का िाम 

रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए चक्रमपूर.. 

मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए िैं.. दफरसे 

एकबार निगाि रखो..  

 

मिाराजांच्या िातात तोच एअर फे्रशिर..  

 

मिाराज : प्रधांजी, िी िर्ी घोर्णा सुंिर आि.े. अनत सुंिर आि.े. आमच्या राज्याचे 

र्णवि करणारी आि.े. आम्िी प्रसन्न आिोत.. चरणिासाकडूि नलिर्ूि 

आणलेल्या चार ओळी ऐकर्ा नि कामकाजास सुरूर्ात करा..  

प्रधािजी : हुकूम सरकार.. ह्या िर्ीि घोर्णेच्या पंक्ती काल आम्िी जातीिे नलहूि 

घेतल्या आिते.. आपणास आर्डल्यािे त्याचे चीज झाले मिाराज..  



मिाराज : त्या चरणिासाच्या चार ओळी..  

प्रधािजी : जी हुजूर.. ऐकाव्या मिाराज..  

चक्रमादित्याचा आठर्े प्रताप 

चक्रमाचे आठर्ार्े रूप 

जैसे पुरणपोळीर्र साजूक तूप 

ऐसी ्याती कैसी असे..  

मिाराज : र्ा.. र्ा! आपले म्िणणे रास्त िोते प्रधांजी.. आपणास या कर्ीची गरज 

आि.े. सध्या.. नििाि िसुरा कर्ी निपजे पयांत..  

प्रधािजी : जी हुजूर 

मिाराज : आपल्या राज्यातील सैनिकांची काय िालिर्ाल? 

प्रधािजी : मिाराज.. त्यांच्या शोध मोनिमा सुरू आिते.. घर अि घर सपजूि काढले 

जात आि.े. आपल्याबद्दल आिरािे फारसे कोणी आिशे तोडत िािीत..  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत.. पण आज आमच्या मिात कािी और आि.े. 

आम्िास एक नपढी घडर्ायची आि.े. त्याची स्र्प्ने आम्िी पािात आिोत..  

प्रधािजी : मिाराज आपले स्र्प्न ते सार् या िशेाचे स्र्प्न.. आपला शब्ि कधी खाली 

पडू दिला जात िािी मिाराज.. र्रचेर्र झेलला जातो..  

मिाराज : आम्िी एक मूलगामी नर्चार केला आि.े. आम्िास त्यासाठी िव्या 

िमाच्या मुलांची गरज आि.े.  

प्रधािजी : आपला आिशे असेल तर मुसक्या बांधूि आणर्तो तरूण िर्ीि रक्ताची 

मुले..  



मिाराज : थांबार्े प्रधांजी.. पूणव ऐकूि घ्यार्े..  

प्रधािजी : िमा असार्ी मिाराज..  

मिाराज : आम्िी एक िरू आनण मूलगामी योजिेचा आराखडा सांगत आिोत.. 

आम्िाला आमच्या पिरी पुढील र्ीस ते पंचर्ीस र्र्े सेर्ा िेतील असे 

निष्ठार्ाि सेर्क िर्े आिते. यासाठी िर्ी भरती पाच ते ििा र्र्ाांची 

मुले.. या र्यात ते िर्े तसे घडतात.. त्यांिा खास राज्यनशिण द्यार्े 

आनण कािी र्र्ाांत ते आमच्या चाकरीत येतील..  

 

एकाएकी प्रधािजींिा आपल्या िोकरीबद्दल अशाश्वतता र्ाटूि जाते. पण 

चेिर् यार्र कािी भार् ि िाखर्ता ते मिाराजांच्या या योजिेची स्तुती करतात.  

 

प्रधािजी : अत्यंत िरूगामी.. िरूिशी मिाराज.. आपल्या िषृ्टीचे कौतुक आि े

मिाराज..  

मिाराज : या सर्ाांिा एकाच नशकर्णूक िणे्यात येईल.. फक्त िो म्िणण्यास 

नशकणे.. आम्िास कोणी िािी म्िणालेले आर्डत िािी.. या भार्ी 

निष्ठार्ािांिा िो म्िणायला नशकर्ूि आम्िी पिरी ठेऊि ठेऊ.. आमच्या 

डाव्या उजव्या िाती असलेच िो म्िणणारे तरूण असतील..  

प्रधािजी : िोय मिाराज..  

मिाराज : प्रधािजी आम्िास तुमचे िचे आर्डते.. तुम्िी लगेच िो म्िणता..  

प्रधािजी : िोय मिाराज..  



मिाराज : लर्करात लर्कर अशा मुलांिा आपल्या राज्यात गुरूकुल उघडूि भरती 

करा.. त्यांच्या नशिणात त्यांिा फक्त नर्नर्ध प्रकारांिी िो म्िणायला 

नशकर्ा 

प्रधािजी : िो मिाराज.. आपण चतुर.. हुशार.. चाणाि आिात आपल्यामुळेच िा 

राज्यशकट व्यर्नस्थत सुरू आि.े.  

मिाराज : आम्िास आताच स्र्प्ने दिसत आिते.. सर्व पिांर्र आमची िो म्िणणारी 

माणसे.. आम्िी तो राज्यशकट िाकतोय.. र्र्ाविुर्र्े..  

प्रधािजी : िो मिाराज.. यार्चं्चद्रदिर्ाकरौ..  

मिाराज : िा शब्ि छाि आि.े. राज्यशकटासारखा.. थोडा कठीण आि.े. पण िेिमी 

र्ापरत जार्े 

प्रधािजी : िो मिाराज..  

मिाराज : कालच्या लोककला आश्रयािंतर आम्िी रात्री पंधरा नमनिटे तळमळत 

काढली.. प्रधांजी.. आम्िास तुमचे ते कोणी नर्रोध करणारे.. आमच्या 

राज्यात.. असे कािीतरी अस्र्स्थ करीत िोते.. मग आम्िी खूप नर्चारांती 

या मूलभूत निणवयापयांत पोिोचलो आिोत..  

प्रधािजी : िोय मिाराज..  

मिाराज : तो िर्ा शब्ि परत एकिा ऐकर्ा प्रधांजी..  

प्रधािजी : हुकूम.. िोय.. मिाराज.. यार्च्चंद्रदिर्ाकरौ.. राज्यशकट.. रयतेचा..  

मिाराज : र्ा! छाि! तेव्िा आम्िी िरबार बरखास्त करीत आिोत..  

प्रधािजी : िोय मिाराज 

मिाराज : िरबार बरखास्त! 



िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो! 

  

  



८ 

 

मिाराज िरबारात येतात..  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य 

का िाम रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए 

चक्रमपूर.. मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए 

िैं.. दफरसे एकबार निगाि रखो..  

 

मिाराजांच्या िातात परत कागिी फूल.. सर्यीिे नशपाई लि ि ितेा 

बसूि राितो.  

 

मिाराज : नशपाई.. आमच्या फुलार्र अत्तराचा फर्ारा? कधी?  

 

नशपाई कापत कापत उठतो, तातडीिे अत्तराच फर्ारा मारतो.  

 



मिाराज : प्रधांजी.. आज या नशपायाची रर्ािगी करा.. बोल तुला काय आर्डेल? 

तोफे तोंडी की कडेलोट? 

 

नशपाई कापत उभा राितो.  

 

मिाराज : प्रधांजी.. आमची मुद्रा आणा.. छापाकाटा करू..  

 

प्रधािजी िाणे उडर्तात..  

 

मिाराज : पिा.. यास तोफेतोंडी द्या..  

 

िसुरा नशपाई त्या नशपायास घेऊि जातो. िरबारात शांतता..  

 

मिाराज : न्यायिािात आमची मुद्रा अशी आम्िी प्रथमच र्ापरली प्रधांजी 

प्रधािजी : िोय मिाराज, एकूणच न्यायिािार्र आपली मुद्रा उमटलेली दिसते आि े

मिाराज, िशेोिशेी आपल्या न्यायाची चचाव आि.े. आनण चरणिासािी 

नलनिलेल्या चार ओळी मिाराज..  



मिाराज : ऐकर्ा..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. ऐकाव्यात मिाराजांिी..  

धन्य धन्य तू राजा भूपती 

तर् कीतीचा बाजा र्ाजे दकती 

मिाि ऐसा भूतली तू िृपती 

गुण गार्े सांगार्े मी दकती.. ? 

मिाराज : र्ा! आमचे काि तृप्त झाले.. आता यापुढे कािी ऐकू िये..  

 

मिाराज िरबार इथेच बरखास्त करतात की काय.. प्रधािजींिा शंका 

येते. तोच नशपाई एक गणर्ेशातील माणसास पकडूि िरबारात आणतात. तो 

माणूस धडधाकट आिे.. डोळ्यात थोडी मगरूरी..  

 

मिाराज : काय अपराध याचा प्रधांजी? 

प्रधािजी : मिाराजांिी थोडा समय द्यार्ा, आम्िी सर्व कािी नर्स्तृत नर्र्ेचि 

करतो मिाराज..  

 

कािी नमनिटे िरबार स्तब्ध.. मिाराज त्या कागिी फुलास हुगंत बसतात.  

 



प्रधािजी : िशेद्रोि.. मिाराज िशेद्रोि..  

मिाराज : अजूि एक िशेद्रोिी? पण िा ि:ुखी दिसत िािी.. खाऊिनपऊि 

धडधाकट.. सुखी 

प्रधािजी : तेच मिाराज.. आपल्या हुकुमािुसार आज िशेभर भात नि चर्ळीची 

आमटी बिणे आर्श्यक.. ती याच्या घरी बित िोती.. पण..  

मिाराज : पण काय प्रधािजी? 

प्रधािजी : पण यािे कालच्या जेर्णातील काकडीची कोसशबीर आजसाठी काढूि 

ठेर्लेली.. याचा िार्ा आि े की ती कालची उरलेली.. ती तो खातािा 

आमच्या शूर सैनिकािे रंगे िाथ पकडले यास मिाराज..  

मिाराज : असला िेशद्रोि? कोसशबीर खाण्याची सिमत.. िी मजाल.. जा आमच्या 

डोळ्यांपासूि िरू घेऊि जा.. िटर्ा यास.. आमच्या राज्यात निष्ठा 

िार्ाची कािी चीज रानिली आि ेकी िािी?  

प्रधािजी : िोय मिाराज..  

मिाराज : आम्िी जीर् आटर्तो.. िशेाची सचता र्ाितो..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. अठरा तास िरदिर्शी..  

मिाराज : आनण आमच्या राज्यात कोसशबीर खाणारा माणूस निघार्ा?.. 

िशेद्रोिी..  

प्रधािजी : यास कठोर नशिा द्यार्ी मिाराज..  

मिाराज : न्याय िा आमचा प्राण.. आमचा श्वास.. चरणिासास हुकूम द्या यार्र 

काव्य झालेच पानिजे.. कमीतकमी चार ओळींचे तरी..  



प्रधािजी : िोय मिाराज.  

मिाराज : आनण त्या निलवज्ज, पापी, िशेद्रोिी इसमास तोफेतोंडी द्या.. आम्िी 

उनिग्न आिोत.. एक िशे बांधण्यासाठी.. एक र्ेश नि एक भोजि दकती 

जरूरी आि ेि ेयाला कोण सांगणार? 

प्रधािजी : िोय मिाराज 

मिाराज : पण आजचे न्यायिाि झाले याचे समाधाि.. तोफेतोंडी जाण्यास मोठी 

र्ेटटग नलस्ट तर िािीिा प्रधांजी? 

प्रधािजी : मिाराज आपल्या राज्यात न्यायिाि इतके जलि असतािा तोफेतोंडी 

जाण्यास प्रतीिा िी करार्ीच लागणार.. पण आपले िागररक ि ेआिंिािे 

करीत आिते.. त्यासाठी सीमेर्रूि कािी तोफा आम्िी मागर्ूि घेतल्या 

आिते..  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत.. आमच्या मुळेच िा राज्यशकट व्यर्नस्थत चालला 

आि.े.  

प्रधािजी : यार्चं्चद्रदिर्ाकरौ.. मिाराज तुमच्यामुळेच रािील.. रयतेस िी तेच िर्े 

आि.े.  

मिाराज : शाबास! आम्िी प्रसन्न आिोत.. आपले लोक कलाकार गेलेत की आिते? 

नशणले असतील..  

 

प्रधािजींस प्रश्नाचा रोख लगेच कळतो.  

 



प्रधािजी : िािी मिाराज.. आपल्या सेर्ेची संधी िचे परमभाग्य.. त्यात शीण 

कसला? आज परत आपल्या सेर्ेत िजर करू त्यांस 

मिाराज : र्ा! र्ा! आपली तारीफ करार्ी नततकी कमीच आि.े. पण आम्िी आज 

नशणलो िािी.. नशणणार िी िािी.. िेश सेर्ेचे.. व्रत..  

प्रधािजी : अनसधारा व्रत मिाराज.. आपण घेतले आि.े.  

मिाराज : िा शब्ि छाि आि.े.अनभसारा... अनसभारा.. अनसधारा.. िेिमी र्ापरत 

चला. 

प्रधािजी : िोय मिाराज.. हुकूम मिाराज.. िशेसेर्ेचे अनसधाराव्रत घेऊि 

राज्यशकट िाकणार् या या मिाराजांचे राज्य याव्चं्चद्रदिर्ाकरौ रािो.. 

आपल्या राज्याचे गुणगाि आपली रयतच िािी तर पूणव पृथर्ीतलार्र 

समस्त मािर् जात, पशूपिी, झाडे पािे.. फुलेफळे डॊंगरिर् या सूर्वचंद्र, 

ग्रितारे.. सारेच करोत.. आनण करत रािोत..  

मिाराज : र्ा! आजच्या िरबाराची सुरूर्ात तर चांगली िािी झाली पण शेर्ट तर 

चांगला झाला..  

शेर्ट म्िणजे िरबार बरखास्तीची र्ेळ ि ेप्रधािजी ताडतात..  

प्रधािजी : तेव्िा िरबार बरखास्त मिाराज? 

मिाराज : िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो!  

  



९ 

 

मिाराज िरबारात येतात..  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का िाम 

रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए चक्रमपूर.. 

मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए िैं.. दफरसे 

एकबार निगाि रखो..  

 

मिाराजांच्या िातात ि पेटर्लेली अगरबत्ती. नशपाई गोंधळतो.. यार्र 

अत्तर फर्ारायचे की िी पेटर्ायची? जीर् मुठीत घेऊि तो बसूि राितो आनण 

प्रधािजींकडे पािातो. प्रधािजींच्या चेिर् यार्रची एकिी रेर्ा िलत िािी.  

मिाराज अगरबत्तीचा सुर्ास घेत बसतात. नशपाई सुटकेचा नि:श्वास 

टाकतो.  

 

मिाराज : काय प्रधांजी.. काय िालिर्ाल राज्याची? 

प्रधािजी : आपण असतािा उत्तमच असणार.. सगळे गणर्ेश घालूि दफरत आिते.. 

रोज सगळीकडे आज्ञेिुसार भोजि बिते आि.े. एकी र्ाढतेय.. भांडणे 



िािीत.. आता एकाच प्रकारच्या भोजिािे शेतकरी कुठले धान्य 

नपकर्णार याला एक नियम नमळाला आि.े लोक आज काय कपडे घालू 

नि आज काय खाऊ िा अिुत्पािक नर्चार सोडूि तो र्ेळ नर्धायक 

कायावत घालर्ू लागले आिते.. आपल्या िषृ्टीचा फायिा सर्ाांिाच िोत 

आि.े. कािी जणांस याबद्दल शंका असल्याचे आमच्या कािी आले आि.े. 

पण एका रात्रीत सारी जिता गणर्ेशधारी झाल्यािे िोणारे फायि ेआता 

दिसत आिते..  

मिाराज : आमच्या कतृवत्र्ाबद्दल आम्िाला कधीच शंका िव्िती.. आम्िी चतुर.. 

हुशार.. चाणाि.. त्या पुढे ते.. असी.. अनसिार.. र्ाले र्ाक्य म्िणा 

प्रधांजी..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. आपल्या सार्या सिरै् राष्ट्रनिताचे नर्चार करण्याचे 

अनसधारा व्रत घेतलेल्या राजामुळे िा राज्यशकट यार्चं्चद्रदिर्ाकरौ 

असाच चालत रािील.. मिाराज : र्ा! आम्िी प्रसन्न आिोत.. 

चरणिासांिी ओळी नलनिल्यात..  

प्रधािजी : अथावत मिाराज.. आम्िी नलिर्ूि घेतल्या.. ऐकाव्यात मिाराजांिी..  

तू न्यायी तू ज्ञािी  

तू नर्ज्ञािी तू सज्ञािी 

सर्व जगात र्ेड अज्ञािी 

पोिोचर्े प्रकाश तुझा..  

 



चरणिासाला बंिकुीच्या िळीच्या धाकार्र कनर्ता स्फुरणे अर्घडच.. 

पण मिाराजांिा खूश करणे तसे सोपे त्यामुळे त्यांिी नि:श्वास टाकला असणार या 

चार ओळी नलहूि..  

 

मिाराज : र्ा! रोज चारोळीचा रतीब सुरू ठेर्ा.. आमच्या अंगात िर्ीि स्फुरण 

चढते..  

प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज.. आम्िी अजूि एक सांगू इनच्छतो..  

मिाराज : बोलार्े प्रधांजी 

प्रधािजी : चरणिासाच्या धतीर्र अजूि कर्ी घडर्ण्याचे आिशे आम्िी 

नशिणमंत्रयांस दिले आिते.. कािी र्र्ावतच ते अिरजुळणीत तरबेज 

िोऊि आपल्या सेर्ेत रूजू िोऊ शकतील..  

मिाराज : आम्िी फार प्रसन्न आिोत.. मग आम्िी रोज तीि र्ेळा अशा कनर्ता ऐकू 

शकू.. त्या चरणिासास त्याची नशिा िऊे शकू 

प्रधािजी : िोय मिाराज.. अजूि एक.. शेजारील राजे तुकडोजी यांच्याकडूि 

खनलता आला आि.े. आज्ञा असल्यास र्ाचूि िाखर्ू मिाराजांस..  

मिाराज : कािी नर्शेर्? राज्यार्र कािी संकट तर िािी? आम्िी लोककलांिा 

उत्तेजि द्यार्यास लागलो की शेजारील राष्ट्र कागाळ्या काढतात.. तेथे 

ढोलकीच्या तालार्र आमच्या नजर्ास घोर लागूि राितो..  

प्रधािजी : मिाराजांची र्ेििा आम्िी समजू शकतो.. पण खनलता गुप्त असल्यािे 

आम्िास कािी ठाऊक िािी.. आपली आज्ञा असल्यास उघडू आम्िी 

मिाराज : र्ाचार्े.. बघूयात तुकडोजी काय म्िणतात 



प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. ऐकार्े..  

 

प्रधािजी र्ाचू लागतात 

 

बंधू चक्रमादित्य मिाराज यांसी,  

राजे तुकडोजींचा सािर िडंर्त! 

आपल्या राज्यातील माजलेल्या खळबळीनर्र्यी आमच्या कािी आले 

आि.े नर्शेर्त: गणर्ेशधारी आपली जिता सीमाभागात आढळूि 

आल्यास आमचे िागररक अचंब्यािे त्यांस पािात आिते. त्यातिी 

आमच्या प्रजेस याचे कौतुक असार्ेसे र्ाटते. असो. आमचे कािी िरूस्थ 

िातलग आपल्या प्रिेशी र्ास्त्यव्य करूि आिते. त्यांच्या रिबिलीसाठी 

िा खनलता धाडत आि.े त्यांचे िर्जात जुळी बालके र् तीि र्र्ाांखालील 

कन्या यांस या प्रचंड मोठ्या गणर्ेशात दफरणे.. अंग झाकणे मुश्कील 

झाले आि.े. आपण काय नर्चारािे एकाच मापात सर्ाांस घालू इनच्छता? 

आपले प्रजाजि सोनशक आिते पण आमच्या िातलगास िोणार जाच 

आपणास दिसत िािी काय? 

या ऊपर आपण कमीतकमी एक मापाची बंधिे तरी िरू करार्ीत असा 

आमचा आपणास नििशे आि.े.  

आमचे सैन्य सिा रणांगणार्र तरर्रीस धार काढत असते.  

सूज्ञांस अनधक सांगणे ि लगे..  



आपण याकडे जातीिे लि घालार्े.  

इनत लेखिसीमा.  

आपला,  

राजे तुकडोजी 

 

मिाराज रागािे थरथरतात, िात कापतात.. तसेच बोलत राितात 

 

मिाराज : खामोश! आम्िी सार्वभौम.. आम्िास उत्तरे ठाऊक.. आम्िास कोणी प्रश्न 

नर्चारलेले आम्िास चालत िािी.. आम्िीच एक उत्तर आिोत सर्व 

प्रश्नांचे.. आम्िांला कोण प्रश्न नर्चारू शकतो.. कोणाकडे सैन्य असेल 

म्िणूि आम्िी असली भार्ा सिि करार्ी? आम्िालाच नििशे? 

आम्िालाच प्रश्न?आम्िी या भूमीचे स्र्ामी.. त्यार्र असली भार्ा? 

प्रधांजी, या तुकडोजीच्या खनलत्याचे तुकडे करा.. खनलत्यास जाळूि 

टाका.. त्या तुकडोजीच्या िातलागास त्यांच्या राज्यात धाडूि द्या..  

प्रधािजी : उत्तम मिाराज.. ि रिगेा बास ि बजेगी बासुरी.. अशा िशेद्रोह्यांसाठी 

िा िशे िािी.  

मिाराज : तुमचे म्िणणे खरे आि.े. ज्यास शेजारील राष्ट्राबद्दल ममत्र् आि े त्यांस 

नतकडे धाडूि द्यार्े. आपल्या राज्यात शुद्ध िशेप्रेमी आनण एक नर्चारी 

प्रजा रानिल. िा आमचा आिशे आि.े.  



प्रधािजी : िोय मिाराज, आज्ञा मिाराज.. जी हुजूर मिाराज.. जशी आपली 

आज्ञा.. पण राजे तुकडोजींचा इशारा?  

मिाराज : त्यांच्या त्या िातलगास नतकडे पाठर्ा िािीतर आपल्या राज्यातील 

खास िजाव द्या.. म्िणजे ते िर्े ते कपडे घालू शकतील. एका िागररकाच्या 

असे करण्यािे युद्ध टळणार असेल तर तसेच करार्े.. आम्िी शांतता नप्रय 

आिोत.  

प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज.. आपल्या हुकुमाची तानमली िोईल.. आनण आपल्या 

शांनतनप्रयतेच्या कथा आम्िी राज्यभर पसरनर्ण्याची व्यर्स्था करतो 

मिाराज..  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत.. आपल्या कामाच्या र्ेगार्र..  

प्रधािजी : धन्यर्ाि मिाराज.. आपण आिात म्िणूि िा राज्यशकट िीट िाकला 

जात आि.े.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी नशणण्यास इतका राज्यकारभार पुरेसा आि ेकाय?  

प्रधािजी : मिाराज. आपण घेता ते कष्ट आम्िाला दिसतात.. त्यामुळे आपण 

नर्श्राम करार्ा असे र्ाटते.  

मिाराज : मग र्ाट कसली पािता.. िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो 

  



१० 

 

 

मिाराज येतात िरबारात. ते येण्याची घोर्णा िोते.  

मिाराज िरबारात येतात..  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य का िाम 

रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए चक्रमपूर.. 

मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए िैं.. सकल 

जिांचा कैर्ारी.. बहुत जिांचा आधारी.. पधार रि ेिैं.. दफरसे एकबार 

निगाि रखो..  

 

मिाराज आज अगरबत्ती पेटर्ूि िातात घेऊि आलेले. त्याचा र्ास 

घेतात. तो धूर िाकात जाताच मिाराजांिा खोकल्याची जोरिार उबळ येते. सारे 

िरबारी स्तब्ध.. या खोकल्यामुळे कोण तोफेतोंडी जाऊ शकतो?  

 

मिाराज : आमच्या सेर्कािे िी अगरबत्ती पेटर्ली िसती तर आम्िास िा खोकला 

झाला िसता.. त्यासाठी जी काडेपेटी र्ापरली तीच िसती तर त्यािे 



अगरबत्तीच पेटली िसती, त्या काडीर्र गुल िसता तर ती काडी पण 

पेटली िसती. त्या गुलाचा शोध लागला िसता तर.. ती काडेपेटीच 

िसती.. आनण माणसािे अग्नीचा शोध लार्ला िसता तर.. ि ेसर्व झालेच 

िसते. तेव्िा समूळ इलाज करा.. आमच्या खोकल्याचे मूळ त्या अग्नीच्या 

शोधात आि.े तेव्िा अग्नीचा शोध लार्णाऱ्याचा शोध घ्या आनण त्याला 

तोफेतोंडी द्या.  

प्रधािजी : जो हुकूम.. आपल्या सखोल मूलगामी नर्चारामुळेच ि ेराज्य प्रगती करत 

आि.े  

मिाराज : आनण राज्यशकट.. यार्च.. यार्च्च.. यांर्.. यांर्...  

प्रधािजी : यार्च्चन्द्रदिर्ाकरौ..  

मिाराज : अनसधारा व्रतािे िाकत आिोत.  

 

मिाराज आपले आर्डते शब्ि र्ाक्यात उपयोग केल्या सारखे कसेिी 

र्ापरतात.  

 

प्रधािजी : चरणिासांच्याकडूि चारोळ्या आल्या आिते मिाराज..  

मिाराज : त्या ऐकूच.. आपले कर्ी बिण्याचे प्रनशिण कुठर्र आलेय प्रधािजी?  

प्रधािजी : कालच सुरुर्ात झालीय मिाराज.. कािी र्र्ाांचा अर्धी लागेल..  

मिाराज : ठीक.. ऐकर्ा त्या ओळी.. म्िणजे आम्िास स्फुरण चढेल..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज..  



सकल जि कैर्ारी 

िशु्मिास भारी  

जशी ित्तीर्र अंबारी  

तैसा राजा..  

मिाराज : र्ा! आम्िी प्रसन्न झालो आिोत.. राज्याची िाल िर्ाल व्यर्नस्थत 

असणारच.. आम्िी आिोत म्िणजे.. तुकडोजी राजांस काय जर्ाब 

धाडला?  

प्रधािजी : आपल्या आिशेािुसार आम्िी त्या िातलगांस िर्े ते कपडे र्ापरण्याचा 

िजाव दिलाय मिाराज.. आता तणार् निर्ळला आि.े. राजिैनतक 

उपायांिी युद्ध टळले आि.े  

मिाराज : आम्िी प्रसन्न आिोत प्रधांजी.. अजूि काय खबरबात?  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. एक िर्ीि घटिा कािी घालणे आिे..  

मिाराज : बोलार्े प्रधांजी..  

प्रधािजी : एक चक्रमपुर र्ाताव िार्ाचे र्ृत्तपत्र पत्र आमच्या पयांत पोिोचले आि.े  

मिाराज : र्ृत्तपत्र? ि ेिर्ीि काय?  

प्रधािजी : आम्िीिी ि े प्रथमच पािात आिोत.. ज्यािी ते काढले त्यास संपािक 

म्िणतात..  

मिाराज : आनण काय नलनिले जाते?  



प्रधािजी : आजूबाजूच्या घडणाऱ्या घटिा.. बातम्या म्िणतात त्यांिा.. त्यात 

आपल्या राज्यातील घटिा आिते.. बाजूच्या राज्यातील िी आिते..  

मिाराज : र्ा! अनत सुंिर.. यातूि सर्व राज्यातील घटिा सर्ाांसमोर येतील.. उत्तम 

कल्पिा... उिािरण म्िणूि कािी र्ाचूि िाखर्ार्े प्रधांजी..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. ऐकार्े.. दििांक ििा.. काल येथील खुडूवर्ाडी बुद्रकू 

मधील एक घरात एका इसमास अपघात झाला असूि त्यात त्याच्या 

पायाचे िाड िभुंगले आि.े शासकीय र्ैद्य त्याच्यार्र उपचार करीत 

आिते. आता िी िसुरी खबर ऐकार्ी मिाराज... कोरगार् खुिव येथील 

शेतकरी मंबाजी येर्ले यांच्या शेतात पन्नास दकलो र्जिाचा भोपळा 

आला असूि तो पािण्यासाठी गिी लोटत आि.े असा भोपळा आजर्र 

कुणी पानिला िसल्याचे मत एक र्योर्ृद्ध शेतकरी येसाजी कोंडाजी 

नभकबाळे यांिी व्यक्त केले.  

मिाराज : र्ा! राज्यातील सारे जाणूि घेण्यास ि ेउपयुक्त आि.े आम्िास ि ेआर्डले 

आि.े. अजूि र्ाचार्े..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज. ऐकार्े.. कोरेगांर् खुिव येथील िर्तरूण क्रीडा मंडळात 

र्ार्वर्क चमचासलबू शयवतीत प्रथम क्रमांक नमळर्लेल्या धोंडाजी नशर्कर 

र्य र्र्े पाच याचे सर्वत्र कौतुक िोत आि.े आपला ढगळ गणर्ेश 

सांभाळूि त्यािे िी कामनगरी केल्यािे त्याचे नर्शेर् कौतुक िोत आिे 

 

ढगळ शब्िार्र मिाराजांच्या चेिऱ्यार्र आठ्या उमटतात. ते कािी 

बोलत िािीत पण प्रधािजींिी ि ेरटपले आि.े.  

प्रधािजी पुढे र्ाचू लागतात..  



 

प्रधािजी : शेजारील उमटणे ििीस पूर येण्याची शक्यता र्तवर्ण्यात येत असूि 

ििीदकिारील घरांस िलर्ण्याचे आिशे आिते... िी अजूि एक खबर.. 

दकल्ले बंधिगडच्या कड्यार्रूि पडूि एक ठार. आमच्या िाती आलेल्या 

र्ृत्तािुसार सिर युर्क तेथे सिली साठी गेलेला िोता. कड्यार्रूि र्ाकूि 

पाितािा त्यास भोर्ळ येऊि पडूि त्याचा मृत्यू ओढर्ल्यािे पररसरात 

िळिळ व्यक्त िोत आि.े  

मिाराज : र्ा र्ा र्ा र्ा.. छाि.. यामुळे आपल्याला सर्व िशेभरच्या बातम्या 

समजतील.. या र्ृत्तपत्रपत्राच्या कल्पिेबद्दल त्या समपािकाला..  

प्रधािजी : माफी हुजूर.. संपािक..  

मिाराज : आम्िी तेच म्िणत िोतो.. त्या संपािकास खास बिीस दिले पानिजे..  

प्रधािजी : आज्ञा मिाराज.. पण अजूििी एक नर्शेर् आि.े. त्यास संपािकीय म्िणूि 

नलनिले आि.े. एखाद्या घटिेर्र त्या संपािकाची मते त्यात नलिीली 

जातात असे र्ाटते..  

मिाराज : र्ाचार्े प्रधािजी..  

प्रधािजी : जो हुकूम.. यास अग्रलेख संबोधूि नलनिले आि.े.  

ििीच्या पात्राची खोली 

आपल्या राज्यातील एक ििी नजचे िार् एकसर ििी आि ेनतच्या पात्राची 

खोली र्ाढर्ण्याचे आिशे आिते. आम्िी बारकाईिे या प्रकल्पाचा अभ्यास 

केला असता त्यात कािी त्रूटी दिसूि येत आिते. या प्रकल्पास नर्रोध िी 

आमची भूनमका िािी. पण जिमताचा नर्चार घेणे नततकेच मित्र्ाचे 



असे आमचे मत आि.े ििीपात्रातील गाळ आनण त्याची नर्ल्िरे्ाट 

याबद्दल अनधक मानिती जितेस िोणे जरूरी आि ेअसेिी आमचे मत आि.े  

मिाराज : प्रधांजी थांबर्ार्े.. िे सारे त्र्ररत थांबर्ार्े.. र्ाताव सांगण्यापयांत सारे 

ठीक पण आम्िास यात मोठाच धोका दिसतो आि.े कुणी आपली मते 

अशी व्यक्त करू लागल्यास.. आज या नबि मित्र्ाच्या बाबी बद्दल आि.े. 

उद्या अजूि कशाबद्दल.. िा धोका र्ेळीच ओळखला पानिजे.. आनण 

अशािे िी र्ृत्तपत्रे लोकांस र्ाईटसाईट मिात भरर्तील.. लोक अजूि 

कािी नर्चार करतील.. संपूणव राज्यास याचा धोका आि े 

प्रधािजी : आपण आिशे द्यार्ा मिाराज..  

मिाराज : ि े र्ृत्तपत्राचे खूळ मुळातूि उखडूि टाकले पानिजे.. ि े सारे इथेच बंि 

करार्े.. एकीकडील मानिती िसुरीकडे.. लोक आपले मत बिर्ू लागल्यास 

राज्य धोक्यात येईल..  

प्रधािजी : आपल्या िरूिषृ्टीचे आम्िाला अनतशय कौतुक र्ाटत आि ेमिाराज..  

मिाराज : राज्य चालर्णे िी एक कसरत आि.े प्रधािजी आम्िी चतुर चाणाि 

आिोत.. म्िणूि िी गािी सांभाळूि आिोत.. िािीतर परकीय शक्ती 

आपला ताबा घेतील.. राष्ट्राचे शत्रू याचा गैरफायिा घेतील.. या 

र्ृत्तपत्रास असले उद्योग ताबडतोब बंि करार्यास सांगार्े.. िा आमचा 

आिशे आि.े त्यांिी ि मािल्यास..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. ते ि म्िणण्याचा प्रश्नच िािी.. आपला आिेश कोणी 

टाळू शकत िािी..  

मिाराज : ि ेउद्योग ताबडतोब बंि पाडा..  

प्रधािजी : जी हुजूर.. ते बंि िोईल.. पण एक सूचिा.. अभय असेल तर..  



मिाराज : तुम्िाला िेिमीच अभय असते.. बोला..  

प्रधािजी : मिाराजांिा िा र्ृत्तपत्र प्रकार आर्डला िोता.. जोर्र त्यात खबरी 

आिते. तर आपल्या राज्यातील बातम्या िणेारे आपले असे र्ृत्तपत्र का 

असू िये? ते आपण स्र्त: िरबारातूि प्रकानशत केले तर उत्तम. त्यार्र 

संपािक म्िणूि आपले 'िो' म्िणणारे आता प्रनशनित िोत आिेत त्या पैकी 

कोणी िेमूि टाकू..  

मिाराज : आपले म्िणणे आम्िास पटत आि.े. बोला पुढे  

प्रधािजी : मिाराज आम्िाला तरी र्ृत्तपत्र िी मोठी ताकि र्ाटत आि.े. नतचा 

योग्य र्ापर केला तर ती राज्याची ताकि र्ाढर्ू शकतात. ती र्ापरल्यास 

आपली मते िरूर्र पोचर्ण्यासाठी मित िोईल. आनण आम्िी तुमची 

मितीिी घराघरातूि पोिोचर्ू शकू आपणास.. िर्ी तशी..  

मिाराज : र्ा! प्रधांजी तुम्िी चांगलाच नर्चार करता.. लर्करच ि ेिर्ीि र्ृत्तपत्र 

काढण्याची व्यर्स्था करा..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. थोडा अर्धी  

मिाराज : िािी प्रधांजी.. अर्धी गरजेचा िािी.. िे जे चालू र्ृत्तपत्र आि.े. काय 

िार् त्याचे? 

प्रधािजी : चक्रमपुर र्ाताव..  

मिाराज : तर त्याच्याच संपािकास सन्मािािे पिरी घ्या.. ि मािल्यास 

चरणिासासारखे आपल्या पिरी ठेर्ा त्यास..  



प्रधािजी : जो हुकूम मिाराज.. एका कर्ी बरोबरच एक संपािक पाळणे आपल्या 

इभ्रतीस शोभूि दिसेल मिाराज.. त्यामुळे आपली लोकनप्रयता अजूिच 

र्ाढेल यात शंका िािी..  

मिाराज : तेव्िा प्रधािजी.. र्ृत्तपत्र तेच अि तसेच ठेर्ा.. संपािकास गोडीगुलाबीिे 

समजर्ा.. अि फक्त मजकूर आपण डोळ्यांिी पाहूि जाऊ द्यार्ा..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज..  

मिाराज : या साऱ्याच प्रकारािे आम्िी नशणलो आिोत.. आम्िाला नर्श्रांतीची सक्त 

जरूरी आि.े.  

प्रधािजी : खरंय मिाराज.. आनण आपण िरबारात िसलात तरी सतत राज्याचाच 

नर्चार करीत असता.. तेव्िा नर्श्रांती अि नर्रंगुळ्याची गरज आिे 

आपणास..  

मिाराज : तेव्िा िा िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो ! 

  



११ 

 

 

मिाराज येतात िरबारात. ते येण्याची घोर्णा िोते.  

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य 

का िाम रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए 

चक्रमपूर.. मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए 

िैं.. सकल जिांचा कैर्ारी.. बहुत जिांचा आधारी.. िढृ निधावरी.. एकमेर् 

चक्रमपुरी.. पधार रि ेिैं.. निगाि रखो.. निगाि रखो.. बारबार निगाि 

रखो..  

 

िािी मिाराजांच्या िातात अगरबत्ती आि.े. यार्ेळी ि पेटर्लेली. 

मिाराज लांब श्वास घेतात िाकाजर्ळ अगरबत्ती िेऊि, पण र्ास येत.  

 

मिाराज : नशपाई.. अत्तराचा फर्ारा?  

 



नशपाई थरथरत उठतो. कापत्या िातांिी अत्तर फर्ारतो. मिाराज िीघव 

श्वास घेतात.  

 

मिाराज : र्ा! शाबास! नशपाई.. अनत सुंिर! प्रधांजी या नशपायाचा पगार शंभर 

मुद्रांिी र्ाढर्ा..  

 

ज्या गोष्टीसाठी एक नशपाई बळी गेला त्याच गोष्टीसाठी या नशपायास 

पगारर्ाढ नमळार्ी? मिाराजांच्या मिात काय असार्े? प्रधािजी नर्चार 

करतात. पगारर्ाढी पाठोपाठ नशपायास मिाराज तोफेतोंडी िणे्याचा 

आिशे तर िणेार िािीत िा? ते टळार्े म्िणूि चपळाईिे ते 

चरणिासाच्या ओळी र्ाचण्याचे ठरर्तात.  

 

प्रधािजी : मिाराजांचा नर्जय असो.. चरणिासांिी आज बिारीचे काव्य नलनिले 

आि.े. म्िणजे आम्िी नलहूि घेतले आि े त्यांच्याकडूि. आज्ञा असल्यास 

ऐकर्तो..  

मिाराज : ऐकर्ार्े.. आम्िास त्यामुळे पुरण िव्ि.े. स्फुरण चढेल..  

प्रधािजी : ऐकार्े मिाराज..  

चरणिास म्िणतात..  

धन्य धन्य ते राज  

आनणक  



धन्य धन्य ते काज  

जि गि अि  

जि धि येथे  

दफरती सोडूि लाज  

तर् कीतीचा सुगंध पसरे  

िािी दिशांतूिी  

ऐकताच मि िोई उत्फुल्ल  

तर् नर्चारी िोई उन्मिी 

मिाराज : र्ा! र्ा! अनत सुंिर.. उन्मिी.. िा शब्ि सुंिर आि.े. छाि.. र्ापरत चला 

अधूिमधूि..  

प्रधािजी : िोय मिाराज.. जो आज्ञा मिाराज.. हुकूम मिाराज 

मिाराज : आम्िी आिोत म्िणूि.. ि ेराज्य 

प्रधािजी : आम्िी बोलतो पुढे मिाराज.. म्िणूि िा राज्यशकट अनसधारा व्रत 

घेतल्यासारखा उन्मिी अर्स्थेत यार्च्चन्द्रदिर्ाकरौ प्रगतीपथार्र आि े

मिाराज..  

मिाराज : र्ा! आम्िी खूश आिोत.. अत्यंत खूश.. त्या र्ृत्तपत्रनर्र्याचे पुढे काय 

झाले प्रधांजी ? 

प्रधािजी : सारे कािी आपल्या आज्ञेिुसार मिाराज.. संपािकािे कािी कुरबूर केली 

िािी.. त्यामुळे त्यांिा मोकळे ठेर्ले आि.े आजची चरणिासाची रचिा 

आजच्या चक्रमपूर र्ाताव मध्ये छापली आि े मिाराज.. त्यामुळे ती 



सर्वसामान्य जितेस िी र्ाचता येईल. आपल्या त्या िव्या िमाच्या 

संपािकाची तयारी िोईल तोर्र ि ेठीक आिते मिाराज.  

मिाराज : र्ा! आमचे राज्य खरेच खूप प्रगतीपथार्र आि.े.  

प्रधािजी : खरे आिे मिाराज.. ि े चक्रमपूर र्ाताव आपल्या कीतीचा सुगंध चारी 

दिशांिा पसरर्ेल.  

मिाराज : र्ा! आम्िी खूप प्रसन्न आिो.. प्रधािजी : सैनिकिी आपली शोध मोिीम 

चालर्ीत आिते. आपल्याबद्दलच्या आिरािे सर्व भारलेले आिेत.. अजूि 

कोणी िशेद्रोिी सापडलेले िािी.. सर्व आपल्या आिशेांचे पालि करत 

आिते.  

 

प्रधािजी ि े बोलत असतािाच सैनिक एका गणर्ेशातील सामान्य 

माणसास पकडूि आणूि पुढ्यात टाकतात.  

 

मिाराज : प्रधांजी.. िा कोण आिे?  

 

चूकूि कोणी सैनिक कािी बोलूि जीर् गमार्ूि बसू िये म्िणूि प्रधािजी 

घाईघाईत बोलतात..  

 

प्रधािजी : िा िशेद्रोिी असणार मिाराज.. कािी समयातच आम्िी आपणास 

अर्गत करतो मिाराज..  



प्रधािजी सैनिकाकडूि मानिती घेतात.  

प्रधािजी : मिाराज.. मिाराज.. आमचा अंिाज खरा ठरला.. िशेद्रोि.. या 

आधीच्या िेशद्रोह्यांहूि अनधक खतरिाक.. राजद्रोिी असा िा इसम..  

मिाराज : असे केले काय यािे?  

प्रधािजी : आधीच्यािे कोसशबीर खाल्ली असेल तर यािे.. आमच्यािे िािी सांगर्त 

मिाराज..  

मिाराज : दकतीिी कटू असो.. ते आम्िी पचर्ू.. तशी तयारी आि ेआमची.. िलािल 

पचर्णाऱ्या शंकराचे भक्त आम्िी..  

प्रधािजी : आपण मिाि आिात मिाराज.. िा िूद्र जीर् या शूर नशपायास 

त्याच्याच घरी आढळला.. तो कागिार्र कािी नलिीत िोता.. िळूच 

पुटपुटत र्ाचत िोता..  

मिाराज : असे काय िोते त्यात प्रधांजी? 

प्रधािजी : आपल्या चतुर आनण शूर नशपायांिी तो कागि जप्त केला आि ेमिाराज.. 

िाच तो कागि ज्यार्र िा राष्ट्रद्रोिी कारर्ाया करीत िोता..  

मिाराज : र्ाचार्ा तो कागि..  

 

प्रधािजी त्या कागिार्र िजर दफरर्तात.  

रागािे थरथरल्यासारखे करतात.  

  



प्रधािजी : आमच्यािे िािी र्ाचर्त मिाराज.. (िाटकीपणे) असे कािी र्ाचण्याहूि 

आमची जीभ का झडत िािी..  

मिाराज : कतवव्य.. प्रधािजी कतवव्य पार पाडार्ेच लागेल आपणास..  

प्रधािजी : हुकूम मिाराज.. ऐकार्े.. यार्र नलनिले आि.े. कनर्ता असार्ी..  

कोण तो कोण गार्चा राजा..  

र्ाजनर्त आपुला बेंडबाजा..  

त्याच्या खाण्यात येई खाजा..  

उघडूि बसला िरर्ाजा..  

मला र्ाटते मिाराज कनर्ताच आि.े.  

मिाराज : र्ाचा पुढे..  

प्रधािजी : हुकूम..  

िरर्ाजातूि आला उंिीर..  

तेथे िोते एक मंदिर..  

मागे लागले मांजर..  

उंिीर जािला जजवर..  

राजा म्िणाला त्याला..  

काय तो तुझा तोरा..  

राजाचा र्ाजला बोऱ्या..  



मिाराज : बास ! िािी ऐकर्त आम्िास.. काय िा राजद्रोि.. दकती िा उपमिव.. 

याची िी सिमत ?काय म्िणणे आि ेयाचे? 

प्रधािजी : नशपाई म्िणतो की, याचे म्िणणे आि े की िा एक लिाि मुलांसाठी 

कनर्ता करीत िोता..  

मिाराज : असली? िी कनर्ता आिे? आपले चरणिास कसे काव्य करतात.. आनण 

िा.. ितद्रष्ट.. राजद्रोिी.. िशेद्रोिी.. राष्ट्रद्रोिी.. िरू घेऊि जा यास िजरे 

समोरूि..  

प्रधािजी : याची सजा?  

मिाराज : तोफेतोंडी िऊेि कडेलोट करा.. त्यािंतर जमल्यास ित्तीच्या पायी द्या..  

प्रधािजी : आपल्या हुकुमाची तानमली िोईल मिाराज.. आनण आपण व्यनथत िोऊ 

िये.. आपले नशपाई डोळ्यात तेल घालूि अशा लोकांचा बंिोबस्त करीत 

आिते..  

मिाराज : ते आम्िास ठाऊक आि.े आम्िी व्यनथत िसुऱ्याच कारणािे आिोत..  

प्रधािजी : आपल्याला व्यनथत करणारी अशी कोणती गोष्ट असू शकते मिाराज ? 

मिाराज : आम्िी न्यायी. नत्रभुर्िात आमच्या न्यायिािाचा डंका र्ाजतो.. आम्िी 

सर्व शनक्तमाि.. पण एका बाबतीत आम्िी ितबल आिोत एकिम.. 

दकतीिी मोठा गुन्िा घडो.. एखाद्यास आम्िी फक्त एकिाच ििेिडं िऊे 

शकतो.. त्या िंतर आमची शक्ती अपुरी..  

प्रधािजी : मिाराज.. आपले संर्ेििशील मि आम्िी समजू शकतो.. आपली व्यथा 

आपणास एर्ढे ि:ुखी बिर्ू शकते..  



मिाराज : या इसमास कडेलोटाची नशिा द्या.. जागता पिारा अजूि र्ाढर्ा.. 

कोणी आमच्या या मिाि िशेानर्रूद्ध कािी करत आि ेका? डोळ्यांत तेल 

घालूि लि ठेर्ा.. कोणाचािी मुलानिजा बाळगू िका.. आम्िी आता 

नशणलो आिोत.. या िशेाची सचता आम्िास स्र्स्थ बसू िते िािी.. आम्िी 

नर्श्राम िािी घेणार.. एकांतात सचति करू इनच्छतो.. िरबार बरखास्त..  

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो ! 

  



१२ 

 

 

 

िरबारी : मिाराजांचा नर्जय असो.. राजानधराज चक्रर्ती चक्रमपुरसम्राट 

चक्रमादित्य मिाराज पधार गये िैं.. निगाि रखो..  

मिाराज चक्रमादित्य अमर रि.े. जब तक सूरज चांि रिगेा चक्रमादित्य 

का िाम रिगेा.. आलमगीर.. जिांपिाि.. सलामे आलेकूम.. राजा ए 

चक्रमपूर.. मानलक ए िौलत.. समाज ए बिौलत.. राजानधराज पधार गए 

िैं.. सकल जिांचा कैर्ारी.. बहुत जिांचा आधारी.. िढृ निधावरी.. एकमेर् 

चक्रमपुरी.. पधार रि ेिैं.. निगाि रखो.. निगाि रखो.. एक बार रखो.. िो 

बार रखो.. बारबार निगाि रखो..  

 

मिाराज आज एक फुलाचा िठे घेऊि प्रर्ेशतात. फूल बहुधा 

रस्त्यात खाली पडले असार्े. िठेाचा र्ास घेत बसतात. नशपाई पुढे 

सरकतो.. अत्तराचा फाया घेऊि.. मिाराज एका िातािे त्याला पाठी 

जाण्यास सांगतात. बहुतेक ते फूल पडल्याचे त्यांच्या लिात आले असार्े.. 

तो िठे मुद्दाम पकडल्यासारखा र्ाटार्ा म्िणूि नशपायास मागे पाठर्ले 

असार्े. नशपाई आजतरी जीर् र्ाचल्याच्या आिंिात अिबीिे उभा रािातो.  

 



मिाराज : आज आम्िी.. आज िािी.. काल पासूि आम्िी ऊर्दिग्न.. िािी उनिग्न 

आिोत. घोर सचतेत आिोत.. रात्र रात्र आम्िी मळमळतो.. िव्िे 

तळमळतो.. नर्िशेी पेयार्ाचूि आम्िास निद्रा िािी. आम्िास आमची नि 

आमच्या ससिासिाची सचता िािी.. िा िशे.. ि ेराज्य.. ि ेराष्ट्र.. सर्ाांची 

सचता आम्िाला पोखरूि काढते..  

प्रधािजी : मिाराजांिी असे िताश िोऊ िये.. आपले एक एक स्र्प्न आम्िी पूणव 

करू.. आपण फक्त आिशे द्या..  

मिाराज : तो तर िऊेच.. आिशे िेऊ.. संिशे िऊे.. नर्िशे िऊे.. त्याचा पापठुरार्ा 

करा.. पाठपुरार्ा.. कराल ि े आम्िास ठाऊक आि.े. पण आम्िास 

मुळापासूि नर्चार करण्याची खोड आि.े. एक करार्े.. चरणिासास 

घेऊि यार्े.. त्र्ररत त्यास कािी पंक्ती म्िणार्यास सांगा.. मग आम्िास 

कािी स्फुरण चढेल.. त्या कालच्या कनर्तेस उतारा पानिजे..  

प्रधािजी : त्यांच्याकडूि त्र्ररत नलहूि आणतो..  

मिाराज : त्यांिा समि िजर करा.. ते िािी करू शकले कनर्ता तर िबंुकी.. िव्िे 

बंिकुीिे मस्तक उडर्ा..  

प्रधािजी : आनण ते िरबारात बोलले तर त्यांिा तोफेतोंडी द्यार्े मिाराज?  

मिाराज : िा चरणिास आम्िास टाक्यासारखा.. िव्ि ेकाट्यासारखा सलतो आि.े 

आमच्या न्यायिािाच्या कामात एर्ढा मोठा अडथळा.. ? त्याची नशिा 

त्याला नमळेलच.. फक्त ते आपले टे्रसिग र्ाले कर्ी रूजू झाले की.. जार्े..  

 

नशपाई चरणिासास घ्यार्यास जातात.  



 

प्रधािजी : मिाराजांची तब्येत आज जरा िासाज दिसतेय..  

मिाराज : गेल्या कािी दिर्सांत.. नर्शेर्त: तो शेर्टला.. आमच्या नर्रूध्ि 

बोलणारा.. इसम.. आम्िास काजळी.. िव्ि े काळजी लागूि रािते.. 

आम्िी िसू तर या राज्याचे काय ? आम्िी म्िणजे िशे.. आम्िी िशेाचे 

एकमेर् तारणिार.. आम्िी म्िणतो तेच िशेनित.. आम्िी साऱ्या िशेास 

एक करण्याचा र्ासा.. िव्ि ेर्सा घेतलाय.. सगळ्यािा एक र्ेश घातला.. 

एक भोजि.. आता एक भार्ा.. एक चालरीत.. िी एकी.. आम्िी सारे एक 

करू.. आकाश पाताळ िी एक करू.. पण आम्िास िा िशे ठोमा करणे 

आि.े. िव्ि े मोठा करणे आि.े. अशात आमच्या नर्रूध्ि कोणी.. तो 

िशेद्रोिी.. तो राजद्रोि.. याच्या मुळाशी जार्े.. उखडूि काटा.. िव्ि.े. 

टाकार्े..  

प्रधािजी : मिाराजांिी सखोल सचति केलेले दिसते..  

मिाराज : एकिम खसोल सचति प्रधांजी.. आम्िी सतत िाच नर्चार करीत आिोत.  

प्रधािजी : चरणिासाच्या चार ओळी ऐकल्यास बरे र्ाटेल आपणास.. अजूि आले 

कसे िािीत?  

 

इतक्यात नशपाई चरणिासास घेऊि येतात.  

 



प्रधािजी : मिाराजांच्या आिशेािुसार तुम्िाला आताच्या आता मिाराजांिा प्रसन्न 

करणारे काव्य म्िणूि िाखर्ार्े लागेल.. मिाराजांिी तूतावस तुमच्या 

नशिेस स्थनगती दिली आि.े.  

चरणिास : हुकूम मिाराज..  

आपल्या आज्ञेिुसार..  

 

धन्य धन्य ि ेजय रसर्ंती 

तर् गुणगािे िो जयर्ंती  

भाग्य थोर र्णावर्े मम दकती  

िभी िरे्गण पुष्पे र्र्वर्ती..  

 

तर् गुण र्णूव मी दकती पामर  

ऋध्धी नसध्धी ढाळती चामर  

तर् शौयावच्या गाथा गाता  

राजा सि िा िाचीज अजरामर..  

 

न्याय- अन्याय ि िखेे कोणी  

ऋध्धी नसध्धी भरती पाणी  

तर् मिन्मंगल राष्ट्राची मिती  



गाण्याचे भाग्य जया तो मी ऋणी..  

 

अनत मिाि अती सुंिर मंगल  

राज्यकारणे ि कररती िगंल  

धुर्ूि काढीशी आपुल्या िाती  

जे जे िषु्ट.. िीच आनण अमगल..  

 

धन्य धन्य तो जन्म िी अमुचा  

तर् छत्राची नमळते छाया  

एक राजा नर्ण जाई असला 

जन्म असला कसला र्ाया..  

 

प्रभु चरणी.. िच तुनझया चरणी  

एक प्राथविा असली आमची  

ि ेमज लाख लाख िी जन्म ते  

करण्या पारायणे तर् स्तोत्राची 

 

मिाराज : र्ा! जा तू..  



 

चरणिास जातो..  

 

मिाराज : आता आम्िी िॉमवल र्र आलो.. प्रधांजी आम्िास आता स्फुरण चढले 

आि.े. आता िर्ीि कािी..  

प्रधािजी : आपली इजाजत असेल तर.. एक अजी आि.े.  

मिाराज : बोलार्े प्रधांजी.  

प्रधािजी : आपल्या राज्यातील एक संशोधक आिते.. काल आपण व्यनथत झालात 

म्िणूि त्यांच्याशी चचाव केली.. त्यांिा यार्र कािी सांगार्याचे आि.े  

मिाराज : या संिभावत ? काय सांगार्याचे असेल? या बाबतीत तो काय करणार 

नजथे आमच्यासारखे आम्िी कािी िािी करू शकत.. ? 

प्रधािजी : यार्र कािी नर्चार मांडले आिते.. अभय असल्यास..  

मिाराज : आपणास िेिमीच अभय असते प्रधांजी..  

प्रधािजी : मिाराजांिी त्या संशोधकाच्या तोंडूि ऐकल्यास बरे िोईल. म्िणजे 

आपणास ऐकता येईल.. या नर्र्यी कािी सचति करूि नर्चार मांडलेले 

आिते..  

मिाराज : प्रधांजी.. तुम्िी म्िणता तर अभय असेल त्याला..  

प्रधािजी : िरबारात बोलार्यास अभय असेल त्यास?  

मिाराज : िोय.. फक्त ते आम्िास पटार्यास िर्े..  



प्रधािजी : िोय मिाराज.. आम्िी आज त्यास बोलार्ूि घेतले आि.े. नर्द्याधर 

शास्त्री िार् आि.े.  

 

प्रधािजी इशारा करतात. शास्त्री येऊि उभे राितात. प्रधािजींिी 

त्यास बजार्लेले आिे.. ते इशारा करेतोर्र तोंड उघडार्याचे िािी..  

 

प्रधािजी : मिाराज.. ि ेशास्त्री..  

मिाराज : बोलार्े.. आपले संशोधि सांगार्े..  

प्रधािजी : िरबारात आज आपण बोलण्यास िरकत िािी.. मिाराजांिी आपल्याला 

अभय दिले आि.े.  

शास्त्री : धन्यर्ाि मिाराज.. बराच नर्चार केल्यार्र ध्यािात एक बाब आली.. 

पृथर्ीर्र इतके सारे प्रानणमात्र आिते.. र्ेगर्ेगळ्या लिाि मुलांच्या 

गोष्टींतूि ते नर्चार करतािा िाखर्ले तरी प्रत्यिात माणूस िाच एक बरा 

र्ाईट नर्चार करणारा प्राणी आि.े याला कारण माणूस िा नर्कनसत 

आि.े त्याचा मेंि ू नर्कनसत आि.े ि े नर्चारच माणसाला घडर्तात र्ा 

नबघडर्तात.. माणसाच्या मेंितू उगम पार्णारे नर्चार िचे त्याची ताकि 

ककर्ा कमजोरी.. नमत्र ककर्ा शत्रू.. माणूस असा नर्चार करण्याची ताकि 

बाळगूि असतो.. कुणी पररश्रमािे घडतो.. मेिितीिे नशकतो..  

मिाराज : इथर्र ठीक.. पण याचा संबंध आमच्याशी.. ककर्ा बंडखोरीशी कसा 

काय?  



शास्त्री : जेव्िा एखािा माणूस आपल्या नर्रोधात बोलतो.. तेव्िा मुळात त्याच्या 

डोक्यात तसा नर्चार आलेला असतो. आता तो नर्रोधी का? कारण 

त्याच्या मिातील नर्चार आनण तुमचे नर्चार नभन्न असतात.. त्यास 

र्ाटते की कािीतरी चुकते आि.े. ि े असे िको.. तसे िर्े.. र्गैरे.. तो 

म्िणतो.. अमुक एक गोष्ट त्यास अमान्य आि.े. आता तसाच नर्चार 

करणारा ककर्ा िुसता नर्चार िखेील करणारा कुणी त्यास भेटला तर 

िोघे नर्चारांची िरे्ाणघेर्ाण करतात. एकमेकांिा आपापले नर्चार 

पटर्ूि ितेात.. िळूिळू िळूिळू त्यांची िी सं्या र्ाढू शकते.. या सर्ाांच्या 

मुळाशी काय.. तर एक नर्चार आनण तो करण्याची िमता.. याच्या 

मुळाशी आि ेतो मेंि.ू. आपण कािी मुले आपल्या पध्ितीिे 'िो' म्िणण्यास 

प्रनशनित करत आिात असे प्रधािजी म्िणाले.. िा त्या मेंिचू्याच 

प्रनशिणाचा भाग आि.े असेच प्रनशिण सर्ाांस दिले जाऊ शकते. योग्य 

र्यातच ि ेकेल्यास अनधक उत्तम.  

मिाराज : याचा अथव आम्िी योग्य तोच नर्चार करीत िोतो..  

प्रधािजी : आपला नर्चार कसा चुकेल मिाराज?  

शास्त्री : तेव्िा प्रधािजी जे संिशे पाठर्ूि आपली मिती घरोघरी पोिोचर्तात.. 

ककर्ा िव्यािे सुरू झालेल्या र्ृत्तपत्रात आपले गुणगाि िोते ते िी याच 

प्रनशिणाचा भाग असते..  

एखाद्याच्या मेंिसू आपल्याला िव्या त्या पद्धतीिे.. त्या माणसाच्यािी 

िकळत.. नर्चार करार्यास भाग पाडणे.. त्या मेंिसू आपणास िर्े त्या 

पध्ितीिे घडर्णे.. ककर्ा त्यािी पुढे जाऊि त्याची मूळ नर्चारशक्तीच िष्ट 

करर्ूि.. त्यास आपण म्िणता ते.. तेच.. आनण तेर्ढेच काय ते सत्य असे 

समजण्यास भाग पाडणे.. ि े जमले की आपण आपल्या पद्धतीिे आपले 



िशेप्रेम त्या माणसाच्या मिार्र सबबर्ू शकता.. त्याच्या मिार्र 

र्र्ाविुर्र्े राज्य करू शकता.. तेव्िा मिार्र.. मेंिरू्र राज्य करा.. या 

बाबतीत आमचे अजूि संशोधि सुरू आि.े. याहूि अनधक कळल्यार्र 

परत िजर िोईि.  

 

मिाराज : आपण फारच मित्र्पूणव मानिती दिलीत.. आपण राज्याचे भूर्ण 

आिात.. िा गणर्ेश सोडा.. आपणास खास िजाव.. आनण नशपायाची खास 

सुरिा आम्िी िते आिोत. आम्िी खूश आिोत.. यार्े आपण.  

 

नर्द्याधर शास्त्री निघूि जातात. प्रधािजी सुटकेचा नि:श्वास टाकतात.  

 

मिाराज : सर्व िरबारी.. प्रधांजी आपण सोडूि.. आपण निघूि जार्े.. प्रधांजी 

आम्िास कािी चचाव करार्याची आि.े.  

 

सारे िरबारी निघूि जातात.  

 

मिाराज : प्रधांजी त्या शास्त्रीच्या घराबािरे नशपाई तैिात करा.. जातात कुठे.. 

येतात कुठूि.. यार्र बारीक िजर ठेर्ा..  

प्रधािजी : म्िणजे िजरकैि मिाराज?  



मिाराज : तसेच कािी.. त्यास खबर लागू िऊे िका.. असा खोलात नर्चार 

करणारी माणसं ि े राष्ट्राचे पनिले शत्रू.. त्यांच्या संशोधिाचा फायिा 

घ्या.. बारीक लि ठेर्ा.. जोर्र सर्व ठीक तोर्र कािी िािी.. जरा िेखील 

आपल्या नर्रूध्ि कािी नर्चार याच्या मिात आिते असा संशय र्ाटला 

तर त्यास उडर्ा.. िािीसे करा र्ा खऱ्याखुऱ्या कैिते टाका.. लिात ठेर्ा.. 

असा नर्चार करणारी माणसे िचे राज्याचे खरे शत्रू.. जोर्र आपल्या 

बाजूिे आिते तोर्र ठीक पण कधीिी उलटू शकतात.. तेव्िा अशांपासूिच 

जास्त धोका आनण अशांपासूिच सार्धाि रािणे गरजेचे..  

प्रधािजी : मिाराज.. आपण मिाि आिात.. चतुर, चाणाि आिात..  

मिाराज : ते ठीक प्रधांजी.. तो शास्त्री मिात खुशीची गाजरे खात गेला.. बाकी 

िरबारीिी गेले.. आपणिी जार्े.. िरबार बरखास्त.. ! 

  

  



डॉ. नितीि मोरे 

  

डॉ. नितीि मोरे ि ेव्यर्सायािे डॉक्टर असूि र्सई 

येथे छातीरोग तज्ञ म्िणूि प्रनसद्ध आिते. 

त्यांिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यांची आर्ड 

असल्यािे आनण त्यातूिच नलखाणाची आर्ड 

निमावण झाली.  

सामान्यत: आजूबाजूच्या िैंिंदिि घटिांतील 

नर्संगती र् त्यातूि निमावण िोणारा नर्िोि िा 

त्यांचा आर्डता नर्र्य आनण त्यातूि उपरोधात्मक 

नलखाण आनण ममवभेिी रटप्पणी करण्यात ते मािीर आिते. 

डॉक्टरांचे िेिमी दिर्ाळी अंकातूि नर्िोिी कथा प्रकानशत िोत असतात.  

                ९        ई                                  .       

                                     .                           . 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 

  

mailto:drnmore@yahoo.com


डॉ. नितीि मोरे याचंी सानित्यसपंिा: 

 

चक्रमादित्याचा िरबार(िाटक) 

केल्यािे शीर्ावसि, 

िाच जमूरे िाच, 

अिम ब्रह्मानस्म, 

मच्छर टाईम्स, 

संर्ािोिी प्रकटार् े

या कोल्िटकरांच्या घरात (िाटक ) 

प्रेमातुराणा ं(िाटक) 

चक्रमादित्याचा िरबार-२ (िाटक) 

 

िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र उपलब्ध आिते. 

  



ई सानित्य प्रनतष्ठाि 

मराठी भार्ा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्य ेआिे  .रडणार् यांकड ेलि िका िऊे. 

मराठीत कधीच िव्िते इतके र्ाचक आिते आता. पुर्ी पुस्तकाच्या एका आर्ृत्तीच्या िजार 

िोििजार प्रती छापल्या जात. पाच िजार म्िणजे डोक्यार्रूि पाणी .  

आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात एक एक पुस्तक पाच ििा लाख र्ाचकांपयांत जातं .

र्र्ावला अधावकोटी डाऊिलोड िोतात  .र्ाचक एकमेकांिा परस्पर फ़ॉरर्डव करतात. व्ि स अप , 

ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुथ, र्ेबसाईट, पेन्राईव्ि, नसडी अशा असं्य मागाांिी पुस्तकं व्िायरल 

व्िायलीत  .सुसाट सटुनलत. खडे्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासू ि ते जगाच्या पारठर्रच्या प्रत्येक 

िशेात  .रॉकेटच्या र्ेगािे सुसाट सटुलले्या मराठीच्या र्ेगाला आता कोणी थांबर्ू शकत िािी.  

या धूमधडक क्रांतीत सानमल व्िा  .आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांिा यात 

ओढा. त्यांचे ई मले पत्त,े व्िा सप िंबर आम्िाला पाठर्ा  .तुम्िी फ़क्त ििा र् ााचक आणा  .ते 

शंभर आणतील. आनण ते ििािजार .तुमच्या व्िा सप गु्रपमधूि याची जानिरात करा. 

आपल्याला फ़ुकट पुस्तकं र्ाचकांपयांत पोिोचर्ायची आिते. आपल्याला रटव्िी पेपर ची 

जानिरात परर्डत िािी. आमचे र्ाचक िचे आमचे जानिरात एजंट. तेच आमची ताकि. मराठी 

भारे्ची ताकि जगाला िाखरू्. 

ई सानित्यची पुस्तके 

www. esahity. com र्रूि डाऊिलोड करा  . 

esahity@gmail. com ला कळर्ूि मलेिे नमळर्ा  .ककर्ा 7710980841िा िंबर 

सेव्ि करूि या िंबरला तुमचे िांर् र् गांर्Whatsapp करूि पुस्तके whatsapp मागे नमळर्ा . 

ककर्ा ई सानित्यचे app. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या सलकर्र 

उपलब्ध आिे  .ते download करा . 

ि ेसर्व मोफ़त आि.े 


