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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
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असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके
वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
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होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा,
आवण अखेर सांपणू च समाज एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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सप्रु दसद्ध आहेत.
त्याििं ा मराठी र् इतर भाषा दर्षयाच
िं ी
आर्ड असल्यािे त्यातिू च दलखाणाची
आर्ड दिमााण झाली.
सामान्यत: आजर्ू ाजच्ू या िैंिदिं िि घटिातिं ील दर्सिंगती र् त्यातिू
दिमााण होणारा दर्िोि हा त्याचिं ा आर्डता दर्षय आदण त्यातिू
उपरोधात्मक दलखाण आदण ममाभेिी दटप्पणी करण्यात ते माहीर
आहेत. त्याचर्रोर्र आजर्ू ाजच्ू या व्यक्तीमधले िेमके पण हेरूि
त्यार्रही ते हीतात. त्यािंच्या लेखिाचा कॅ िव्हास िर्िर्ीि प्रयोगातिं िू
कायम दर्स्तारत असतो. त्यात पत्रलेखि, दर्ज्ञािकथा, कहाण्या,
िाटके , एकािंदकका, िाट्यछटा, प्रेमकथा हे सर्ा असते.
िेहमी दिर्ाळी अिंकातिू डॉक्टरािंच्या दर्िोिी कथा प्रकादशत होत
असतात. ई सादहत्यर्र त्यािंचे हे पंचदर्सार्े पस्ु तक प्रकादशत होत आहे.
त्यािंचा स्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गा आता दिमााण झाला असिू तो
त्यािंच्या पस्ु तकािंची र्ाट पहात असतो.
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प्रस्तावना
मोबाईल ने विश्व व्यापले आहे सारे ..
खरे खरु े आवि मानवसक देखील.
आपले महाराज आवि तयांचे राज्य कसे अपिाद असतील?
महाराजांनी कात टाकूनही एक जमाना लोटला. स्माटट फोन
बरोबरच महाराजही स्माटट झालेत.
आवि तयाच स्माटटपिे विरोधाचा बीमोड करतील महाराज आता.
राज्य करिे म्हिजे महाराजांसाठी वनविटघ्नपिे पार पाडण्याची
गोष्ट.. तयात अडथळे आििारे तयाचं े शत्रचू ..
मग भले ते तयांच्याच राज्यातले नागररक असोत! स्माटट
महाराजांनी के लाय आता आपल्या विरोधाचा बंदोबस्त आवि आपला
मागट प्रशस्त!
नव्या चक्रमावदतयाचा निा दरबार हा!
नेहमीप्रमािे सारी पात्रे वन कथानक पिू टपिे काल्पवनक, एक
मोबाईल सोडला तर!
बाकी योगायोगाच्या 'गोष्टी' सापडल्या तर तो पिू टपिे योगायोगच
समजािा.
डॉ. वनतीन मोरे

न ांदी
एक
पद्य न ांदी
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा..
लोकवप्रयतेची उसळे लाट
तचू पढु े अन् बाकी सपाट
िाजिीशी इतरांचे बारा
नमन नटिरा..
दष्टु सहं ारशी लािशी िाट
तझ्ु या मुळे ही वदसे पहाट
आकाशी तू अढळ तारा
नमन नटिरा..
आशाळभतू सतराशेसाठ
हाती उभे घेऊवनया ताट
वमळे ति कृ पे प्रसाद सारा
नमन नटिरा..

काय िदािा आपल
ु ा थाट
गायीगरु ांसम आम्ही भाट
थोडा आम्हांही घाली चारा
नमन नटिरा..
स्ततु ी न करती ते ते माठ
आडिा मांडािा तयांचा ताट
तचू तयांचा विनाशकारा
नमन नटिरा..
ति प्रेमींना देशी बक्षीस
विरोध करती तयांना तोवशस
दािी तयांना भर वदिसा तारा
नमन नटिरा विस्मयकारा
कुिी न तजु सम म्हिती भाट
घावलत पजू ारतीचा घाट
भक्तीमय हा पररसर सारा
नमन नटिरा..

दोन
गद्य न ांदी
प्रधानजी आवि महाराज उभे आहेत..
महाराज : परधानजी
प्रधानजी : होय महाराज
महाराज : परजा समदी सक
ु ी?
प्रधानजी : होय महाराज
महाराज : नक्की सक
ु ी?
प्रधानजी : नाय महाराज..
महाराज : काय सक
ु ी न्हाई परजा?
प्रधानजी : नाही महाराज..
महाराज : खामोश.. आमची आदन्् या..
प्रधानजी: होय महाराज
महाराज : सक
ु ी आहे परजा..
प्रधानजी : होय महाराज..

महाराज : मग न्हाई म्हिाले तम्ु ही?
प्रधानजी : सक
ु ी नाही प्रजा..
महाराज : आमची आदन्् या मोडून?
प्रधानजी : नाही महाराज..
महाराज : मंग सक
ु ी कशी न्हाई?
प्रधानजी: सक
ु ी नाही.. सख
ु ी आहे महाराज.
महाराज : तयेच्या म्हनत व्हतो आमी..
प्रधानजी : होय महाराज..
महाराज : सक
ु ी म्हनजे सक
ु ीच
प्रधानजी : होय महाराज
महाराज : फुडं काय आजनू ?
प्रधानजी : नाही महाराज..
महाराज : मग दरबार बरखास्त करािा?
प्रधानजी : नाही महाराज..
महाराज : म्हजं े कामकाज बाकी हाये?
प्रधानजी : होय महाराज..

१
चक्रमावदतय महाराज दरबारात प्रिेश करत आहेत.

सिट दरबारी :

नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू वडवजटल तारिहारा..
हुशार स्माटट महाराज आमचु े
आिती वदन हे नव्या यगु ाचे
नव्या यगु ाचा िाहिी िारा
नमन नटिरा विस्मयकारा..

चक्रमावदतय महाराजांचा विजय असो..

मह र ज ससहां सन वर बसत त. मह र ज आत स्म र्ट आसि सर्पटॉप
सर्ु बर्ु त आहेत. ह त त फुल ऐवजी मोब ईल आहे. मह र ज
मोब ईलकडे प ह त हसत त..
महाराज : िा! गडु मॉवनिंग! काय फूल!
मोब ईल न क जवळ नेऊन व स घेत त फुल च . दीघट श्व स घेत. व स
न आल्य ने चमकून ब जूल ठे वत त मोब ईल.
महाराज : प्रधांजी, आमच्या वडवजटल कारभाराचा पवहलाच वदिस.
गल
ु ाबाचे फूल हातात नाही पि सियीने आम्ही िास
घेतलाच. खरे फूल नाही पि या वडवजटल फुलाच्या िासाने
वदिस चांगला जाईल.
प्रधानजी : आज्ञा महाराज. वदिस चांगला जाईल अशी आज्ञा असेल
तर वदिस चांगलाच जािार महाराज!
महाराज : िा! प्रधांजी, आम्ही आमच्यािर खपू च खश
ू आहोत!
प्रधानजी : अथाटत महाराज. तम्ु ही आहात तर हे राज्य आहे, तम्ु ही
आहात तर हा देश आहे, तम्ु ही आहात तर हे जग आहे..
तम्ु ही आहात म्हिनू हे विश्व आहे.. तम्ु ही आहात म्हिनू ही
आकाशगंगा आहे..
महाराज : आवि हा दरबार?

प्रधानजी : तो पि तम्ु ही आहात म्हिनू च आहे महाराज!
महाराज : चला, कारभारास सरू
ु िात करा.
प्रधानजी : आपि राज्यकारभार बघािा महाराज, आपली हरकत
नसल्यास बाकी कारभार आम्ही पाहून घेऊ.
महाराज : छान. बोला राज्याची हालहिाल कशी आहे?
प्रधानजी : अथाटतच चांगली. आपली आज्ञाच आहे तशी. महाराजांना
आम्ही सकाळीच व्हॉट्स्यापी सदं श
े पाठिला आहे. आवि
महाराजांनी तो िाचला देखील आहे!
महाराज : कधी?
प्रधानजी : आमच्या ह्या मोबायलात तम्ु ही तो िाचल्याची वनळी खूि
आहे महाराज, ठीक सात िाजनू सदोतीस वमवनटानं ी.
महाराज : असेल, पि आम्ही तेव्हा स्नानगृहात होतो. तयाच्यावशिाय
राहित नाही म्हिनू मोबाईल आम्ही स्नानगृहात नेतो, जल
प्रवतबंधक आिरिात. तमु चा संदश
े पावहला तेव्हा आम्ही
मख
ु ास साबि लािला होता. डोळे वकलवकले करून
पावहला तो. आवि डोळ्यात तो साबि गेला..
प्रधानजी : काय? तया यःकवित साबिाची ही वहमं त? आज्ञा असेल
तर हत्तीच्या पायी देऊ तयास.

महाराज : तिररत. साबिास वशक्षा झालीच पावहजे.
प्रधानजी : वशपाई, महाराजाच्ं या स्नानगृहातील तया साबिास
आताच्या आता यःकवित हत्तीच्या.. नव्हे यःकवित
साबिास हत्तीच्या.. पायदळी.. नव्हे पायी द्यािे.
महाराजांच्या हुकुमाची तिररत अंमलबजाििी व्हािी.
सिप ई सनघनू ज तो. दरब र त मह र ज आसि प्रध नजी य ांसिव य
कुि ल च बोलण्य ची परव नगी न ही. त्य मुळ े सिप ई गपु चपु सनघनू
ज तो.

महाराज : तर तो संदश
े , पावहला आम्ही, पि िाचू शकलो नाही आम्ही.
वडवजटल राज्यात आम्ही सदैिच सपं काटत असिे गरजेचे.
असो. यापढु े पोहण्याचा चष्मा घालनू आम्ही स्नानास जाऊ.
पि सदैि संपकाटत राहू. आम्ही तो संदश
े आता िाचनू घेतो.
मह र ज सांदि
े व चत त. व चत न हसत त. हसत हसत मोब ईल
ब जल
ू ठे वत त.

प्रधानजी : काय झाले महाराज? आपि हसत आहात? आमचे काही
चक
ु ले का? पवहलाच वदिस. माफी असािी.
महाराज : आम्ही तम्ु हाला नाही हसत.. तया दसु ऱ्या फॉरिडाटस हसतो
आहोत. विनोदी, अवत विनोदी. संदु र. हसनू हसनू आम्ही
जवमनीिर लोळि घेऊ की काय असे िाटतेय! आम्ही ही
वडवजटल राज्याची कल्पना राबिनू ..
प्रधानजी : जनतेची हसण्याची सोय के लीत महाराज. आम्ही सारे या
बद्दल ऋिी राहू महाराजांचे. वकतीही पररवस्थती िाईट
असली तरी चेहऱ्यािरचे हास्य जाऊ देऊ नये.. आजचाच
संदश
े होता घाम फुटलेल्या एका पांढऱ्या गल
ु ाबाच्या
फुलाखाली..
महाराज : गल
ु ाबास घाम फुटला?
प्रधानजी : होय महाराज, दि वबंदू असािेत, पि फोटोत घमटवबंदू िाटत
होते.. तर सदं श
े असा होता.. पररवस्थती बदलो न बदलो,
फुलासारखे हास्य कायम रहािे हीच वशकिि असािी
आम्हाला. असले ततिज्ञान वशकििे तर संत महतं ांसही
नाही जमले कधी.
महाराज : म्हिनू च आम्ही आमचे राज्य तंत्रज्ञानावधवित बनिण्याचा
आदेश वदला आहे आम्ही.

प्रधानजी : आपि थोर आहात महाराज. आमचे भाग्य थोर म्हिनू
आपल्यासारखे थोर महाराज आम्हाला वमळाले. नाहीतर
आमच्या देशाची अिस्था िाईट झाली असती.
महाराज : धन्यिाद प्रधांजी..
प्रधानजी : आपली आज्ञा असेल तर राज्यकारभार सरू
ु करािा
महाराज?
महाराज : आम्ही खफा आहोत. आतापयिंत आपि जे के ले तो
राज्यकारभार नव्हता?
प्रधानजी : क्षमा असािी महाराज. अभय असािे. नाहीतर उद्या
मोबाईलिर आमची वनंदा याियाची आवि ट्रोल करे ल कुिी
आम्हास.
महाराज : हीच आमच्या वडवजटल राज्याची ताकद आहे. आम्ही
लहानात लहान व्यक्तीस व्यक्त होण्याची संधी वमळिनू
वदलीय. जन्ु या जमान्यात उचलली जीभ लािली टाळूला
म्हिायचे.. तसे कुिीही उचलले बोट आवि लािले
मोबाईलास असे करू शकतो. लहानातल्या लहानास
व्यवक्तस्िातंत्र्य देऊ के ले आम्ही. आम्ही दष्टु आहोत..
प्रधानजी : माफी महाराज, द्रष्टा म्हिायचे आहे का महाराजांस?

महाराज : अथाटत, आम्ही तेच म्हिालो, आम्ही दष्टु आहोत अगदी.
पढु च्या जमान्याच्या हाका आम्हाला ऐकू येतात..
ब हेरून गलक ऐकू येतो. कुिीतरी कुि ल तरी ह क म रतोय. सिप ई
ध वत ध वत येऊन प्रध नजींच्य क न त क ही स ांगतो..
महाराज : प्रधाजं ी, हा विगं ेत गलबला का होतो आहे?
प्रधानजी : महाराज, आपला लाडका राजरतन.. गजराज..
महाराज : काय झाले गजराजास?
प्रधानजी : साबिास पायदळी तडु िता तडु िता तयािरून घसरून पडले
गजराज.. तयांचा मांडीचे हाड मोडले आहे..
महाराज : ही बातमी कोिी आिली? वशपाई? हा की तो? की
दोन्ही? दोघांना तयाच राजरतन गजराजांच्या पायी द्यािे..
प्रधानजी : जो हुकूम महाराज..
महाराज : तिररत..
प्रधानजी : एक मामल
ु ी अडचि महाराज..
महाराज : आमच्या राज्यात अडचि?

प्रधानजी : राजरतन माडं ीचे हाड तटु ल्यामळ
ु े उभे राहू शकिार नाहीत..
तेव्हा.. पायतळी तडु िण्यास..
महाराज : खामोष! वशपायांस िाट पाहािीच लागेल. हत्तीच्या पायी
जाण्याची घाई, तेही राजगजराजांच्या पायी जाण्याची घाई
करून चालिार नाही. जा वशपायांस बंवदगृहात ठे िा. आवि
राजिैद्यांस बोलाििे धाडा.
प्रधानजी : पाठिले महाराज
महाराज : कधी?
प्रधानजी : हे आत्ता. व्हॉट्स्यापी संदश
े धाडलाय. तयांची वनळी खूि
आलीय. ताबडतोबीने वनघालेत राजिैद्य.
महाराज : पावहलेत वडवजटल मोबाईल क्रांती?
प्रधानजी : होय महाराज, आपि ग्रेट आहात महाराज आवि ऑसम
ही!
महाराज : प्रधांजी, हे कुठले शब्द?
प्रधानजी : महाराज, ही खास व्हॉट्स्यापी वलंगो आहे. येथे सारे ग्रेट
आवि ऑसम असते.
महाराज : लंगु ी?
प्रधानजी : लंगु ी नव्हे, वलंगो महाराज, वलंगो म्हिजे भाषा..

महाराज : आवि ऑसम? म्हिजे लयभारी की काय?
प्रधानजी : अथाटत महाराज. यापढु े आम्ही ल.भा. असा सदं श
े पाठिू
ग्रेट ऐिजी!
महाराज : हे ऑसम होईल प्रधाजं ी..
प्रधानजी : ल.भा. महाराज!

मह र ज ांच फोन व जतो. मह र ज प ठमोरे होत ह त तोंड वर ठे ऊन
बोलत त. प्रध नजी आसि समस्त दरब री आप पल्य मोब ईल मध्ये
दगां होत त. क ही वेळ त मह र ज वळून हसत हसत ससांह सन वर
बसत त.

ब हेर आव ज येतो. च र धडध कर् इसम मोठ ले क रपेर् घेऊन आत
येत त. ह त त ते सचर्कवण्य स ठी फे सहहकॉलचे मोठ ले डबे.

महाराज: प्रधांजी, हे कोि आहेत?
प्रधानजी : हे कारपेट महाराज, गावलचा म्हिा.
महाराज : हा इथे कोठून आला?
प्रधानजी : आम्ही मागिला, आताच.

महाराज : आता? तम्ु ही तर येथनू हलला नाहीत प्रधाजं ी
प्रधानजी : ऑनलाईन महाराज. वडवजटल पेमेंट. सरकारी वतजोरीतनू
कारपेटिाल्याच्या वतजोरीत डायरे क्ट ट्रान्सफर! सारे काही
चटु कीसरशी. महाराजांची कृ पा आहे!
महाराज : ते छान. इतक्या जलद तर वशंक ही येत नाही आम्हास. पि
हे कारपेट कशाकरता?
प्रधानजी : खास आपल्याकररता महाराज.
महाराज : आमच्याकररता?
प्रधानजी : होय महाराज, आपल्या वडवजटल राज्यात आपल्याला
संदश
े येिार.. तयात विनोदी फॉरिड्टस असिार..
महाराज : तयाचा गावलच्याशी सबं धं ?
प्रधानजी : आहे महाराज आहे. आपि वदिसाच्या सरू
ु िातीस जे
म्हिालात ते आमच्या या किेंवद्रयांनी वटपले. आवि आम्ही
तिररत तयािर ॲक्शन घेतली महाराज.
महाराज : प्रधांजी, नीट सांगािे
प्रधानजी : आज्ञा महाराज, आता वडवजटल राज्यात आपल्या
मोबायलात रोज विनोदामागनू विनोद येतील..
महाराज : येतील

प्रधानजी : तम्ु ही ते रोज िाचाल..
महाराज : िाच.ू .
प्रधानजी : ते िाचनू हसाल..
महाराज : हस.ू .
प्रधानजी : आवि तम्ु हाला ते इतके आिडतील..
महाराज : आिडू.. नव्हे आिडतील
प्रधानजी: असे विनोद की िाचनू िाटेल जवमनीिर गडबडा लोळािे..
आज िाटले तसे..
महाराज : िाटेल..
प्रधानजी : महाराज, आपि जवमनीिर कसे लोळाल? म्हिनू हा खास
गावलचा आम्ही अथं रून घेत आहोत.. ऑनलाईन थेट दहा
टक्के कमी रे ट! आता कधीही हसता हसता जवमनीिर
लोळािेसे िाटले तर लोळण्याची उत्तम सोय होईल
आपली..
महाराज : िा! अतयुत्तम! आम्ही खपू खश
ू आहोत. आम्हास पटले ते,
चोच देतो तो चारा ही देतो.. तसेच आहे हे.. विनोद पाठिेल
तो लोळण्याची सोयही करे ल तर! आम्ही खपू खूष आहोत
आज! एक तो राजरतनचा पाय तटु ला ते सोडून..

प्रधानजी : काळजी नसािी महाराज, आम्ही आताच आमच्या
मोबाईल मधनू मावहती काढली आहे, हत्तीच्या मांडीच्या
फ्रॅक्चरबद्दल. आठ ररस्पान्सेस आलेत.. ते िैद्यांना ततपरतेने
पाठिले आहेत. आता पयिंत राजिैद्यानं ी ते िाचनू उपाय
सरू
ु ही के ले असतील!
महाराज : खरे य प्रधाजं ी, आमच्या ह्या टीचभर मोबाईलने जग आमच्या
या मठु ीत आिनू सोडले आहे. आम्हाला आमचाच
अवभमान िाटतो आहे. आता आम्ही हा दरबार बरखास्त
करीत आहोत. आम्हाला एकशे बारा सदं श
े िाचायचे आहेत
अजनू . तयांच्याशी पत्रव्यिहार, नव्हे, संदश
े व्यिहार
कराियाचा बाकी आहे. आम्ही आज खपू व्यस्त आहोत.
तेव्हा बाकी कारभाराचे साभं ाळून घ्या..
प्रधानजी : जो हुकूम महाराज. आवि आपल्याला काही मदत
लागल्यास मािशीस हाक मारािी महाराजानं ी.
महाराज : आमची मािशी? वतला आमच्याहून जास्त ठाऊक आहे?
प्रधानजी : क्षमा महाराज, आपली सिािंचीच मािशी, गगु ल मािशी.
वतला ठाऊक नाही असे जगात काय आहे?
महाराज : गगु ल? ही कोिती निी मािशी? आवि आमच्या मातोश्रींनी
कधी सावं गतले नाही ते?

प्रधानजी : क्षमा महाराज, महाराज ही मािशी वडवजटल आहे.. वतला
सारे ठाऊक असते..
महाराज : ठीक, बोलािनू घ्यािे वतला राजदरबारात.
प्रधानजी : नाही महाराज, ही मािशी आपल्या आपल्या मोबायलातच
राहते.. वतला हाक मारली की क्षिाधाटत हजर!
महाराज : िा! प्रधाजं ी िा! माय मरो पि मािशी जगो म्हितात ते उगीच
नाही! आम्ही आता वनघतो. कायटबाहुल्यामुळे दरबार
बरखास्त. मािशीस भेटण्यास आम्ही आतरु आहोत.
मािशी आम्ही येतोय.. गगु ल मािशी.. हमारी मािशी..
दरबार बरखास्त करू दे आम्हास मािशी.. प्रधांजी..
प्रधानजी : आज्ञा महाराज.. आपली दरख्िास्त आवि दरबार बरखास्त!
सारे दरबारी : राजावधराज चक्रमावदतय महाराजाच
ं ा विजय असो!
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महाराज दरबारात प्रिेश करत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
संहाररशी तू दष्टु जनांना
घेऊन हाती एक बनाना
विरोधकाचं ा दमनकारा
नमन नटिरा तारिहारा

मह र ज मोब ईल ह ती घेऊन येत त. लक्ष मोब ईल मध्ये. त्य मळ
ु े
ग सलच्य वर प य अडकून अडथळत त. पडत पडत स वरत त, पि
मोब ईल सित फीने ह त तच आहे. लक्ष पि मोब ईलवरच.
पडल्य बद्दल क ही न ही पि मोब ईल बच वल्य च आनांद आहे

चेहऱ्य वर. मग क्षि त स वरून मह र ज ससहां सन वर बसत त.
मोब ईलवरील सनळ्य गुल ब चे फूल दरब री लोक ांन द खवत..
महाराज :गडु मॉवनिंग..
प्रधानजी : शभु प्रभात महाराज. आपि पडल्यािर काहीतरी मोडल्याचा
कट्कन आिाज आला. मोबाईल ठीक आहे ना?
महाराज (जोरदार जाभं या देत) : सप्रु भात. हो हो. मोबाईल ठीक आहे.
बहुधा हाताचे हाड वबड मोडले असेल.
प्रधानजी : ओके . मग काही विशेष नाही. महाराज वनद्रा नीट झाली
नाही का?
महाराज : होय प्रधांजी, ह्या व्हॉट्स्यापी संदश
े ांस उत्तरे देता देता
वनद्रानाश झाला. पि मजा आली. हे यंत्र आिडले आम्हास.
सारे काही क्षिाधाटत. िेळेचा अपव्यय अवजबात नाही.
आवि तयािर संदश
े धाडता धाडता अधी रात्र कशी सरली
तेच कळले नाही. असू देत. आमच्या कामापढु े झोपेचे ते
काय? आधी राज्यकारभार मग झोप.. बोला. निलविशेष
प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराज, मािशीची भेट झाली का?
महाराज : अथाटत, प्रधांजी वनम्मी रात्र गगु ल मािशी बरोबरच गेली.
रािीसाहेब पि कािल्या. मग आम्ही ठरिले..

प्रधानजी : काय महाराज?
महाराज : हेच, असलेच एक यत्रं रािीसरकारास देऊ आम्ही. आमची
मािशी ती तयांचीही मािशी! तयांचा िाढवदिस जिळच
आहे तयास भेट. एकदा तयांच्या हाती आले हे यंत्र वन तयाचे
तंत्र, की तयांना िेळच वमळिार नाही आमच्यािर
कािण्यास.. हो की नाही?
प्रधानजी : खरंय महाराज. काट्याने काटा काढािा तसा मोबाईल ने
मोबाईल जोडािा! शभु प्रभात!
महाराज : िा! प्रधाजं ी िा! आम्हाला िाटते की आमचे गरू
ु कुल
सटु ल्यानंतर इतक्या िषािंनी हे आवि असले सुविचार ऐकत
आहोत आम्ही. आता सवु िचारी जनतेची फौजच फौज उभी
रावहल देशभरात. प्रतयेकाने रोजी एक सवु िचार वन सभु ावषत
िाचले की देश पालटाियास िेळ तो लागेल
वकती? सवु िचारींचा देश होिार आपले राज्य. लिकरच.
प्रधानजी : वन:संशय महाराज. आवि हे सारे आपल्या कृ पेने आवि
द्रष्टेपिामुळे महाराज. पि तूताटस एक गंभीर खबर आहे
महाराज.

महाराज : गंभीर? ठीक. एिढा एक विनोद िाचनू घेतो आम्ही. गरज
पडल्यास या नव्या गावलचािर लोळि घेतो म्हिजे आमची
मानवसक तयारी होईल. तयानंतर िळू गंभीर विषयाकडे.
प्रधानजी : जो आज्ञा महाराज

दरब र त स रे मोब ईल मध्ये डोके घ लनू बसत त. मह र ज एक एकी
हस यल ल गत त. मध्येच जोर त हसत त. मग उठून ख लच्य
ग सलच वर लोळू ल गत त. दरब री असली 'सोय' नसल्य ने उभ्य
उभ्य च हसत त. मह र ज थोड्य वेळ ने उभे र हून कपडे झ ड यल
ल गत त.

महाराज : प्रधाजं ी, आम्ही खपू खषू आहोत. तम्ु ही हा गावलचा बसिनू
आमची चांगलीच सोय के लीत. या विनोदांमध्ये जागोजागी
LOL, LOL लोळ लोळ असे वलवहलेले असते. तेव्हा
लोळायला काही हिेच की.
प्रधानजी : महाराज, तया LOL चा अथट… बरोबर, बरोबर. आपि
घेतलात तोच बरोबर आहे. ROFL काय LOL काय.
महाराज : आता पढु चा विनोद िाचण्याअगोदर बोला काय गंभीर आहे
ते.. पि तया आधी हे ऐका.. अतयतं महत्त्िाचे..

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू
महाराज : बनाना अ डे कीप्स प्रॉब्लेम्स अिे.. कोितयाही िेळी खािी
के ळी आवि होई समस्यांची होळी. हे शेिटचे यमक जळ
ु ले
नसले नीट तरी व्हॉटस्यापी आहे ते समजनू ऐकािे.
प्रधानजी : जी हुजरू .
महाराज : नसु ती जी हुजरु ी नको प्रधाजं ी, के ळी मागिा. म्हिजे गंभीर
प्रश्न सटु तील. कसे सटु तील ते विचारू नका. श्रद्धा ठे िा. श्रद्धा
मािसाच्या अथांग जीिन सागराचा एक वकनारा आहे.
तयािर पोहोचनू जीिनाचे तरंगते तारू सरु वक्षत ठे िा.
शभु रात्री. तेव्हा यािेळी लगेच मागिािीत के ळी.
प्रधानजी : आज्ञा महाराज.

र् ळ्य व जवीत सिप य स बोल वत त.

प्रधानजी : वशपाई तिरे ने जा आवि तिरे ने ये.

सिप ई घ ईत ज ऊ ल गतो.

प्रधानजी : (ओरडत.. थाबं लक्ष्मी कंु कू लाितेच्या चालीिर.. ) : थाबं
वशपाया आज्ञा देतो..

सिप ई थबकतो एक एकी. स्र्ॅच्यू स्र्ॅच्यू खेळत त लह न मल
ु े तस .
प्रधानजी : आम्ही पिू टविराम वदला नव्हता वशपाई, स्िल्पविराम वदला
होता. तिरे ने जा वन तिरे ने ये.. स्िल्पविराम.. आवि एक
डझन के ळी घेऊन ये.. पिू ट विराम. वहरव्या की वपिळ्या
सालीची महाराज?
महाराज : ते या संदश
े ात वलवहलेले नाही. पि के ळे कुठलेही असो. ते
के ळेच. जे वमळे ल ते घेऊन ये.
प्रधानजी : वशपाई, धाित जा वन पळत ये. येताना के ळी घेऊन ये.
प्रधानजी : ऑन यिु र माकट ..
सिप ई ख ली ियटतीस ठी बस व तस बसतो
प्रधानजी : गेट सेट.. (हिेत हातानेच बंदक
ु ीच्या गोळ्या झाडत) गो..
सिप ई ध वत सर्ु तो.

महाराज : सागं ािी ती गंभीर समस्या प्रधाजं ी.
प्रधानजी : हुकूम महाराज. गभं ीर म्हिजे अवत गभं ीर समस्या आहे
महाराज. आपल्या वपताजींनी देखील असल्या समस्येस
कधीच तोंड वदले नसेल.
महाराज : ते खरे य, पि आता आमच्याकडे ज्ञान.. नव्हे ज्ञान भांडार
आहे. समस्या असल्या तरी समस्यांिर उपाय आहेत.
आपला वशपाई के ळी घेऊन येतच असेल. या व्हॉट्स्यापी
विद्यापीठातील ज्ञान दैनंवदन जीिनोपयोगी आहे. तम्ु ही
समस्या कथन तर करा. आम्ही काढू तोडगा तयाच्यािर.
कालच आम्ही िाचलेय, विश्वास रखें, विश्वकी ऐसी कोईभी
समस्या नहीं वजसका हल नहीं. सोच और विचार से दवु नया
बदल सकती है! शुभ रात्री!
प्रधानजी : महाराज, सोच आवि विचार यांनी समस्या सटु ेल, पि
समस्या वनमाटि होण्यास मात्र काही जिांची सोच आवि
विचारच कारिीभतू आहे.
महाराज : याचा अथट आम्ही जे िाचले ते तयांनी पि िाचले? तरीही
लिकर सागं ािे कसली समस्या आहे?
प्रधानजी : महाराज, समस्या ही आहे की वहगं िगाि येथील तीन
तरूिानं ी आपल्या निीन कर पद्धतीबद्दल आिाज उठिला

आहे. तयाचं े म्हििे हे की ही पद्धती अन्यायकारक आहे.
गािोगािी ते जनतेस पटिनू देत आहेत.. जनताही तयास
बळी पडते आहे असे िृत्त आहे आपल्या खबऱ्यांचे.
आजिर असे कधी झाले नाही महाराज. िर या व्हॉट्सॅपी
संदश
े ातनू जनतेस हे संदश
े क्षिाधाटत पाठित आहेत ते वतघे.
आवि जनतेचा विश्वास या संदश
े ांिर बसत आहे चटकन.
कर पद्धती बद्दल जनता विचार करत असल्याचेही िृत्त आहे.
आजिर जनता कसलाच विचार करत नसे. आता या तीन
देशद्रोही तरूिांनी तयांस विचार करण्यास फूस लािली
आहे. हे समस्येचे मूळ आहे महाराज. आवि यािर िेळेत
तोडगा नाही वनघाला तर ही विषिल्ली फोफािेल अशी
भीती आम्हाला िाटत आहे.
महाराज : प्रधांजी, तम्ु ही म्हिालात ते खरे आहे. अवत गंभीर आहे
समस्या. आमच्या वपताजींच्या दरबारातील चािक्य सांगत,
राजाचा, पयाटयाने राज्याचा मोठा शत्रू कोि असेल तर
विचार. स्ितंत्र विचार करिारी जनता असेल तर राज्यास
धोका कधीही उद्भिू शकतो. इतक्या लिकर तयाचा प्रतयय
येईल असे आम्हांस नव्हते िाटले. आम्ही विचार करीत
आहोत. लिकरच आम्हाला समस्येिर उत्तर सापडेल. खात्री
आहे आमची.

प्रधानजी : आपले खरे आहे महाराज. यािर उपाय सापडेलच. अशी
कोिती समस्या असेल वजच्यािर तोडगा नाही?
महाराज : आवि न सटु ल्यास के ळी तर आहेतच! ( आतापयिंत
प्रधानजींनी सांवगतलेले महाराज विसरले आहेत.. तेव्हा परत
विचारतात ) पि असे काय अघवटत घडत आहे आपल्या
देशी?
प्रधानजी : वहगं िगािातील तीन माथेवफरूंस आपि नव्याने सरू
ु
के लेला कर मान्य नाही..
महाराज : ही वहमं त? कोि आहेत ते?
प्रधानजी : आहेत कुिी यःकवित आवि क्षद्रु जंत.ू .
महाराज : खरे य प्रधांजी. (अचानक नाटकीपिे) हे जंतू.. हे जंतू
आपल्या राज्यास पोखरून काढतील.. िाळिीसारखे
पोखरतील हे एक एक खांब राज्याचे जे आमच्या वपताजींनी
मेहनतीने उभे के ले. आमच्या आजोबा वन पिजोबांनी
राज्याची िीट अन् िीट घडिली.. तयात छे द करतील.
आम्हीही आमचे रक्त आटिनू वन घाम गाळून हा राज्यशकट
हाकत आहोत. आवि कुिी दीड दमडीचा उठतो वन आवि
वखळवखळे करू पाहतो राज्याचे वचरे न वचरे ? सोच आवि
विचार.. प्रथम शत्र.ू कुठे फे डाल हे पाप? इकडे उभा आहे

तमु चा बाप. आमच्या पोलादी तटबदं ीिर वशर आपटताय..
इतके ही समजत नाही तया अडािी अन् विद्रोही तरूिांस?
वशर तटु ेल, वशरािरील शीर न शीर फुटेल.. पि आम्हास
उमटिार नाही चरादेखील. पि नाही. विषिल्ली.. प्रधाजं ी
म्हिाले ती विषिल्ली.. नाही फोफािू देिार आम्ही.
आठितेय आम्हाला.. कालच िाचले ते आम्ही.. वकसी
समस्या का हळ.. नव्हे हल चावहए तो उसके मल
ू पर.. नव्हे
मळ
ू परच घाि घालो. वहदं ी कठीि आहे, पि असेच काही
होते ते. शभु रात्री. तर मुळािरच घाि घालािा लागेल तेव्हा
उखडून टाकू शकू आम्ही ही िल्ली! वपताश्री आम्ही हे
करूच. आशीिाटद द्यािा आम्हास..

दरब री एख द्य न र्क तले स्वगत ऐकून व जव हय ति र् ळ्य
व जवत त. मह र ज त्य ने चेव आल्य स रखे अजनू स्वगत बोलू
ल गत त, सततक्य च न र्की पद्धतीने..

महाराज : समस्या.. समस्याचं ा मेरूपिटत उभा रावहला तरी तो लाघं नू ..
ओलांडून जाऊ आम्ही. समस्यांचा सागर पोहून पैलतीर गाठू
आम्ही. समस्यांच्या िन्हीतनू आम्ही चालत राहू
अगं ािरच्या एकही जखमेची न बाळगता तमा. समस्याच्ं या

घनदाट िनातनू जगं ली श्वापदाचं ी भीती न बाळगता
ओलांडून जाऊ ते कानन.. कारि आम्हास ठाऊक आहे..
तािनू सल
ु ाखनू झळाळून बाहेर पडते तेच खरे कांचन.
आम्ही हे सारे करू. जया अगं ी मोठे पि.. तया यातना
कठीि.. कठीि यातना आम्हास.. म्हिजेच आम्ही महान..
आवि टाकीचे घाि सोसल्यािाचनू देिपि येत नाही.. नव्हे,
याहून सोपे उदाहरि.. कालच िाचले आम्ही.. कढईत आचं
लागल्यािाचनू पोह्यांना वचिडापि येत नाही.. शभु दपु ार..
वचिडा बनण्यासाठी पोह्यांना आगीत पोळून जािेच लागत
असेल तर आम्हालाही अशी समस्येची अवग्नपरीक्षा द्यािीच
लागेल. मग आम्हीही बनू वचिडा.. नाही.. प्रभू रामचद्रं
आमचा आदशट आहेत. सीतामाईनी वदली तशी इथे प्रतयक्ष
आम्ही देिार आहोत.. अवग्नपरीक्षा. पि प्रधांजी, आम्ही हे
मख
ु ोद्गत स्िगत म्हटले खरे , पि समस्या काय होती तयाचाच
परत विसर पडला आहे आम्हास. मळ
ू समस्येच्या मुळािर
घाि घालािा इतपत आठिते आम्हांस, पि मळ
ु ात मद्दु ा
कोठला ते जरा कथन करािे.. मळ
ू समस्या कोिती?
प्रधानजी : जो आज्ञा हुजरू .. वहगं िगािचे तीन तरूि तक
ु ट जे आपल्या
राज्यात समस्या वनमाटि करण्यात आहेत गकट ! हीच ती
समस्या महाराज!

महाराज : अशी समस्या आजिर न देवखली न ऐवकली. आमच्याच
आदेशाबद्दल नाराजी अन वनषेध? िर जनतेस फूस? गहन
आहे समस्या. आम्ही आजिर स्ितःस अिध्य समजत
होतो..
प्रधानजी : अिध्य?
महाराज : तसेच काहीतरी प्रधाजं ी. पि ही समस्या गहन आहे. के ळी..
कुठे त ती के ळी.. सकल समस्या हारक.. समस्याधारकास
पािक.. वशपाई के ळी आिायला गेलाय की झाड लािनू ते
उगिनू के ळ्याचा घड लागण्याची िाट पाहतोय?
प्रधानजी : क्षमा असािी महाराज, थोडा विलंब झाला..
महाराज : चालेल, आम्ही कालच िाचलेय, सबरु ी का फळ गोड
म्हिनू . तर गोड के ळ्याची िाट पाहू आपि.
प्रधानजी : दसु रा वशपाई..
दसु र सिप ई येऊन उभ र हतो..
प्रधानजी : वशपाई, पवहला कुठे गेला हे तातडीने बघनू ये. पळत जा वन
धाित ये.. नाही, धाित जा आवि पळत ये..

सिप ई धमू ठोकत सनघनू ज तो. तोच पसहल सिप ई ह त त सह के ळी
घेऊन ध प र् कत येऊन उभ र हतो..

महाराज : आले.. आमचे समस्या समाधान आले.
प्रधानजी : वशपाई आलास.. तू दम खा.. महाराज खातील के ळी.
महाराज : प्रधानजी, आम्ही के ळे खातो तोिर यास इतका उशीर का
झाला ह्याची चौकशी करा.
प्रधानजी : आज्ञा महाराज.

मह र ज के ळे ह ती घेत त. त्य स नमस्क र करून त्य कडे श्रद्धेने प हू
ल गत त. मग ते अलगद सोलू ल गत त. तोवर प्रध नजी आसि सिप ई
एकमेक ांिी हळूच बोलू ल गत त. थोड्य वेळ त प्रध नजी
मह र ज सां मोर उभे र हत त. तोवर मह र ज नां ी अधे के ळे ख ल्ले आहे.
महाराज (तोंडातल्या के ळ्याच्या घासासकट) : प्रधांजी, बोलािे
ऐकतोय आम्ही.

प्रधानजी : महाराज, आपल्या राज्यातील के ळी सपं लीत. काल तो
के ळ्यांचा संदश
े सगळीकडे पोहोचला. राज्यभरातील जनता
के ळी खातेय सकाळपासनू . औषधालाही एक के ळं
सापडेना.
महाराज : मग?
प्रधानजी : मग आपल्या शरू वशपायाने एका घरात घसु नू सहा के ळी
पळिनू आिलीत. तया अवतसामान्य नागररकाच्या सामान्य
समस्यांपेक्षा राज्याच्या समस्या सोडििे जास्त गरजेचे
महाराज. वशपाई धाित पोहोचला पि के ळ्यांच्या शोधास
विलंब झाला तयास. आवि जशी वमळिली तयाने ती, तो
तडक धाित धडक पोहोचला येथिर.
महाराज : ठीक आहे. राज्यातील समस्त के ळी उतपादकासं ततकाळ
नोवटस पाठिा. एक घड रोज आमच्या महाली पोहोचलाच
पावहजे.
प्रधानजी : हुकूम हुजरू . पाठितो अशी नोवटस. आपि के ळे अजनू
घ्यािे महाराज.
महाराज : आम्ही तर घेऊच. एका के ळ्यािर सटु िारी समस्या नाही ही.
अवधकस्य अवधकं फलं. प्रधाजं ी, दरबार बरखास्त. ही के ळी
पाठिनू द्या महाली. आम्ही वचंतन करत खातो ती. आम्हास

खात्री आहे उद्यापयिंत समस्या सटु लेली असेल. पि रात्रवं दन
आम्हा यद्ध
ु ाचा प्रसंग.. म्हिनू िेळोिेळी आम्ही खाऊ
के ळी. रोज खा के ळी समस्यांची करा होळी.. शभु प्रभात.
आवि दरबार बरखास्त.
प्रधानजी : आज्ञा हुजरू .
दरबारी : चक्रमावदतय महाराजांचा विजय असो.

३

महाराज दरबारात प्रिेश करत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
असो प्रभात िा दपु ार टळटळीत
अढळ तू बाकी सगळे डळमळीत
तू एकच एक या गगनी तारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. एक ह त त मोब ईल. दसु र ह त के ळ्य ांच घड
पकडण्य त गांतु लेल . कसेबसे एक ह ती मोब ईलच्य स्रीनवर
वरख ली करत पोहोचत त. क लच्य च ज गी परत तसेच धडपडत त.
के ळी पडत त पि मोब ईल सल मत.. त्य कडे सम ध न ने बघत त.

दोन सिप ई ध वत येऊन के ळी उचलनू देत त त्य नां . मह र ज एक
ह ती मोब ईल दसु ऱ्य त सोललेले के ळ घेऊन बसत त. एक ज ांभळ
गल
ु ब सव ांन द खवनू
महाराज : गडु मॉवनिंग.. प्रधांजी
प्रधानजी : गडु मॉवनिंग महाराज.
महाराज (मोबाईल मध्ये िाचत) : ज्याने कधी कुठलीही समस्या तोंड
वदली नसेल तो मनष्ु यच नव्हे. सप्रु भात.
प्रधानजी : सप्रु भात
महाराज : थोडे व्याकरि चक
ु ीचे आहे पि ततिज्ञान मात्र खरे च प्रधाजं ी.
मला िाटते गीता सोपी करून सांवगतली कृ ष्िाची
ज्ञानेश्वरांनी तशी ततिज्ञाने सोपी करून सांगिारी ही शाळा
आहे. गेल्या काही वदिसातं आम्ही वकतीतरी वशकलो.
काही नाही तर अठरा के ळी खाल्लीत आम्ही. राज्य करायचे
म्हटले इतके तर करायलाच हिे ना प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराज लयभारी.. ल.भा. म्हिजे ऑसम.. ग्रेट..
महाराज : थयांक्स. तर आम्ही काल के ळी खाल्ली. आजही खाल्ली.
आमच्या डोक्यात आयवडयाच आयवडया जमा झाल्यात
आता. ते तीन तरूि आवि तयांनी भडकिलेली लोकांची

माथी. पि तयाआधी तम्ु ही देखील तमु च्याकडील ऐकिा
सवु िचार प्रधांजी..
प्रधानजी : हुकूम महाराज (मोबाईल मध्ये शोधत..) हा.ं ऐकािे
महाराज.
महाराज : नाही. सवु िचार फक्त आमच्यासाठी नाहीत, सिट दरबारी
जनांसाठी आहेत. सिट जनांनी ऐकािे, सिट जनांनी वशकािे,
सिािंनी व्हािे शहािे.. क्षिाधाटत
प्रधानजी : ल.भा. महाराज. आपि हेच वलहून पाठिािे आम्हास,
आम्ही सिािंस आपल्या नािे फॉरिडट करू..
महाराज : अिश्य प्रधांजी. फे सबक
ु ािरही टाकू.. फे सबक
ु ातील
आमच्या अकाउंटास आम्ही चक्रम- अका-उंट नाि वदले
आहे. तयािर आमचा उंटािरचा फोटो आहे. तयािरही
आम्ही टाकू तो.
प्रधानजी : ल.भा. महाराज. हजारो लाइक्स कन्फम्डट महाराज. तर
आजचा विचार असा आहे.. काही करण्याआधी नीट विचार
करा कारि पाठिलेला संदश
े कधीच परत येत नाही. शभु
दपु ार!
महाराज : हे छान आहे प्रधाजं ी, आम्हास भल्या पहाटे शभु रात्रीचा
संदश
े येतो तर रात्री सप्रु भात! असू देत.. काही शुभ

असण्यासाठी िेळेचे बधं न कशाला? छान. आमच्या दरबारी
जनांनी या साऱ्यांचे मनन करािे अशी आमची आज्ञा आहे.
प्रधानजी : हुकूम महाराज. आम्ही सिािंस शाळकरी विद्याथयािंसारखे
रांगेत बसिनू घोकून घेतो एक एक संदश
े . आवि शाळा
महाविद्यालयात देखील हे सक्तीचे करू आम्ही. दररोज शभु
सदं श
े िाचनावशिाय कोिासही दैनवं दन कामे सरू
ु करता
येिार नाहीत असा आदेश काढतो आम्ही.
महाराज : प्रधांजी, आम्ही खूश आहोत. हे करािेच आपि. म्हिजे
आपले राज्य सवु िचारी होईल.
प्रधानजी : आज्ञा महाराज.
महाराज : तर आम्ही के ळी खाऊन समस्या सोडविली आहे.
प्रधानजी : आपि हुकूम करािा महाराज.
महाराज : जे तीन तरूि आपल्या वनरागस जनतेची वनरागस माथी
भडकित आहेत तयानं ा लागलीच ताब्यात घ्यािे. कै देत
ठे िािे. तयांच्यािर सक्त नजर ठे िािी.
प्रधानजी : जो हुकूम महाराज. आम्ही तातडीने तसा संदश
े वहंगिगािी
सरु क्षा व्यिस्थापकांस पाठवितो.

प्रध नजी मोब ईलवर सदां ि
े र् ईप करत त. तोवर मह र ज अजनू एक
के ळे ख त त. ख त ख त मोब ईलवरील सांदेि व चत त. एक
सठक िी त्य ांन जोरद र हसू फुर्ते. तोंड त के ळे ठे ऊन कसेबसे हसत त.
प्रधानजी : पाठविला संदश
े महाराज. दोन वनळ्या खिु ादेखील आल्या.
आता लिकरच ते तीन देशद्रोही आपल्या ताब्यात येतील.
महाराज : शाबास प्रधांजी, अगदी जलद कारिाई होते आहे.
वहगं िगािाहून तया वतघांस थेट कै देत टाका. मसु क्या बांधनू .
एक समस्या सटु ली आपली. हे के ळ खािे म्हिजे समस्या
सटु ण्यास अवत उपायकारक आहे. या मोबाईलचे अनंत
उपकार
आमच्यािर. आवि या के ळ्यांचेही. आम्ही आता बाकीचा
राज्यकारभार बघण्यास मोकळे झालो. आमच्या राजरतन
गजराजाचं े कसे काय?
प्रधानजी : महाराज, राजिैद्य आवि आमच्यात यािरून खडाजंगी
झाली.
महाराज : प्रतयक्ष राजिैद्यांशी?
प्रधानजी : होय महाराज. आम्ही तयांस पाठविलेले उपचार ते व्यिवस्थत
करताना आढळले नाहीत. आम्ही स्ितः गगु ल मािशीकडून

उपचार शोधनू वदले. राजिैद्यासं फक्त तयाच
ं ी अमं लबजाििी
करिे बाकी होते. पि राजिैद्य स्ितःच्या ज्ञानाची फुशारकी
मारत उपचार करू इवच्छत होते. आम्ही आक्षेप घेतल्यािर
तयानं ी उपचारासच नकार वदला. आम्ही तेव्हा
ओसाडगािीच्या िैदक
ू रिी उपचार करून घेत आहोत.
गगु ल मािशीच्या मदतीने.
महाराज : िा! आम्ही प्रसन्न आहोत. मािशीचे काम चोख अगदी.
आम्हास िाटते आता मािशीच्या मदतीने सारीच कामे
वनपटतील. पि राजरतन कसे आहेत आमचे?
प्रधानजी : िैदजू ी प्रयतनांची शथट करत आहेत महाराज. अजनू हाड
जळ
ु ण्याची शक्यता िाटत नाही तयासं . पि एिढा मािशीने
सांवगतलेला उपाय करूनही नाही सांधले हाड तर दैिगतीचा
फे रा.. आवि काय?
महाराज : खरंय प्रधांजी, मािसाच्या आयष्ु यात महत्त्िाचे दोन द.. देि
आवि दैि.. मािसाला आयष्ु यात काय हिे.. दिा आवि
दैित.. मािसाने काय जोडािे.. वदल आवि
देऊळ.. मािसाने काय तोडािे.. दीिार आवि वदिानापन..
मािसाने काय िाचिािे.. दमडी आवि.. दौलत
प्रधानजी : िा! ल.भा. महाराज. आम्ही आधी कधी िाचला नाही हा
सदं श
े ?

महाराज : कसे िाचाल? आम्हीच तो आता बनिलाय.. बघता बघता.
आम्ही तो सिािंस पाठि.ू . आमच्या फे .ब.ु अका-उंटािर पि
टाकतो..
प्रधानजी : छानच महाराज. ल.भा. क्षमा असल्यास एक सांगू महाराज?
महाराज : सांगािे प्रधांजी..
प्रधानजी : आपला सदं श
े ऐकून िाटते ना की महाराज तस्ु सी ग्रेट हो!
महाराज : धन्यिाद प्रधाजं ी. आता ते देशद्रोही आले असतील आपल्या
कै दखान्यात?
प्रधानजी : महाराज, आम्ही संदश
े धाडला तयास दहा वमवनटेच लोटली.
थोडा िेळ तर लागेल महाराज. क्षमा असािी.
महाराज : ततकाळ सदं ेशिहनासारखे मानिी िहनही ततकाळ झाले
असते तर वकती चांगले झाले असते. ते देशद्रोही आता
आमच्या चरिी असते. आमच्या विरूद्ध असे काही?
आम्हासं राज्याच्या वचतं ेने रात्र रात्र वनदं येत नाही. रात्र रात्र
आम्ही तळमळत काढतो. वचंता आवि वचता.. एका
अनस्ु िाराचा फरक. पि पवहली मािसास दसु रीिर
पोहोचिते. म्हिजे ती वचतं ा आपल्याला वचतेिर
पोहोचिते.. शभु रात्री.. आम्ही िाचलेय हे. आम्ही नाही तर
राज्य नाही. आमच्या विरोधात जाण्याची वहमं त कशी होते

कुिाची. दीड दमडीचे तीन तरूि.. आमच्या कराबद्दल
लोकांची वदशाभूल करतात हे द्रोही. आवि आमची जनता
पि तयांचे ऐकते? आवि आमच्या रथी महारथी सरु क्षा
यत्रं िासं पत्ताही लागत नाही? आम्ही बदं ोबस्त करूच
तयांचा, पि या थरािर गोष्टी पोहोचल्याच कशा.. आम्हास
अन्न गोड लागत नाही. काल खाल्लेला झिझिीत पांढरा
रस्सा गोड लागला नाही आम्हास. बाहेरील शत्रचू ा बदं ोबस्त
कुिीही करे ल, पि आतील ही िाळिी.. वदमक.. तयास
कोिी लगाम घालािा? खरे य आम्ही कालच िाचले ते,
मािसू हाच मािसाचा सिाटत जिळचा वमत्र आवि सिाटत
मोठा शत्रहू ी असतो..
प्रधानजी : महाराजाचं ी व्यथा ही सगळ्या जनतेची व्यथा. महाराजानं ी
वचंता करू नये. लिकरच ते देशद्रोही इकडे पोहोचतील.
महाराज : आम्ही व्यवथत आहोत ते असे होऊ शकले म्हिनू . यास
कारि विचार. विरोधी विचार. जनतेस असा विचार
करण्यास दसु रा कोिता विषय नाही? विचार ही एक नशा
आहे. विचाराचं ी नशा ही कोितयाही नशेहून जास्त घातक.
स्ित:स विचारी समजिारे सिाटत घातक. शुभरात्री..
आम्हास िाटते विचारांपेक्षा सवु िचार चांगले. आपापल्या
व्हॉट्स्यापी येिारे . तयातनू शहािे करून सोडािे सकल जन..

हे ब्रीद आहे.. या विद्यापीठाचे. आम्ही अजनू काय
कामकाज करिार आहोत प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराजांनी विश्राम करािा. आम्ही बाकी कारभार पाहून
घेऊ. आवि ते वतघे पोहोचले की तयांची झाडाझडती घेऊ
जातीने.
महाराज : असे म्हिता प्रधांजी? मग दरबार बरखास्त? आम्ही तातडीने
आमच्या या उद्वेगािर उपाययोजना करतो. यास आमच्या
मोबाईलिरील विनोदांचाच उतारा योग्य. पि इथे लोळि न
घेता आम्ही आमच्या शयनयानात डायरे क्ट लोळूनच
िाचतो ते.. म्हिजे िेगळी लोळि घ्यािी लागिार नाही
आम्हासं .
प्रधानजी : खरे आहे महाराज.
महाराज : आवि एक प्रधांजी, सवु िचारांबद्दलचे विचार आम्ही
सावं गतले.. तर आपल्या दरबारी जनाक
ं डून सारे सवु िचार
दैनंवदन िाचनू घेतले जात आहेत िा नाही?
प्रधानजी : आपल्या आज्ञेनसु ार महाराज, आम्ही जातीने ध्यान देऊन
आहोत. रोज सिटप्रथम आम्ही सिािंस शुभ प्रभातीचा संदश
े
धाडतो. तयानंतर ते आम्हास निीन संदश
े धाडतात. आम्ही
सगळ्याचं ी नोंद ठे ितो. तयानंतर दरबारात येताना एक एक

दरबारी जनास तो सदं श
े म्हिनू दाखिािा लागतो. शाळा ि
महाविद्यालये यांत हीच योजना राबिण्याचे आदेश काढले
आहेत वशक्षि मंत्र्यांनी. तया संदश
े ांमळ
ु े जन सारे आता
सवु िचारी झाले आहेत. आता तो वदन दरू नाही जेव्हा सिट
जनताच सवु िचारी होईल. आवि सभु ावषत होईल.
महाराज : प्रधाजं ी, आम्हाला आमचा अवभमान िाटतो. आम्ही आहोत
म्हिनू राज्य आहे. आता आम्ही वनघतो. के ळी खाऊन
समस्या सोडिायला आता समस्याच उरल्या नाहीत.. तेव्हा
के ळी बदं सध्या. आज आम्ही या मोबाईलिरून तातडीची
कामे तातडीने संपितो. तोिर तम्ु ही बाकी सारे सांभाळा.
दरबार बरखास्त..
प्रधानजी : आज्ञा हुजरू
दरबारी : महाराज चक्रमावदतयांचा विजय असो.

४

महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
काय िदािा थाट तझु ा मी
तू तर तीनही जगीचा स्िामी
दजु टनासं तू दाविशी कारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. ह त त मोब ईल घेऊन ख ली प ह त. मध्येच हसत त.
हसत हसत ससांह सन च्य पढु े सनघनू येत त. एक एकी लक्ष त
आल्य वर परत म गे ज ऊन ससांह सन वर बसत त. मोब ईलवरील
सप्तरांगी फूल द खवत..

महाराज : गडु मॉवनिंग.. सप्रु भात.. शभु सकाळ
प्रधानजी : सभु सखाळ महाराज..
महाराज : म्हिजे प्रधांजी?
प्रधानजी : नाही.. इग्रं जीत वलवहलाय ना संदश
े .. म्हिजे शुभ सकाळ.
महाराज (मोबाईल मधनू िाचत) : हम सब समस्याओसं े वघरे हुए हैं.
कौनसा ऐसा है इन्सान वजसे समस्या का सामना नहीं करना
पडा हो. समस्या पर आप हािी हो जाओ न वक समस्या
आपपर. आपका वदन शभु हो. शभु वनशा. वकती छान संदश
े .
पि आम्ही आज एकही के ळ नाही खाल्ले अजनू .
प्रधानजी : आपला संदश
े अतयंत समपटक आवि ल.भा. आहे महाराज.
आज महाराज प्रसन्न वदसत आहेत. महाराज प्रसन्न म्हिनू
आम्ही प्रसन्न, आम्ही प्रसन्न म्हिनू दरबारी प्रसन्न, ते प्रसन्न
म्हिनू सारी जनता प्रसन्न. सारे राज्य आज प्रसन्न आहे. या
आनंदास कुिाची दृष्ट ना लागो.. एक विनंती आहे महाराज..
महाराज : बोलािे प्रधांजी..
प्रधानजी : आम्ही नक
ु तेच एक िाचले आमच्या व्हॉट्स्यापी.. तयात
म्हटले आहे की आपल्या पिू टजांनी अवतशय शास्त्रीय
दृवष्टकोनातनू आवि विचारपूिटक सांगनू ठे िले आहे..
आनदं ाच्या प्रसगं ी सिािंनी दोन वमवनटे रडण्याचा आिाज

के ला तर आनदं वचरकाल वटकतो. शास्त्रीय आधार आहे
यास. मानिी मेंदतू ील संरचनेस एका वठकािचे संदश
े
दसु रीकडे घेऊन जािारी जी गंतु ागंतु ीची रचना असते
तयातील एका मज्जातंततू नू रडण्याच्या लहरींमळ
ु े वनमाटि
होिाऱ्या विद्युत आवि कंपन लहरींचे संशोधन करून
शास्त्रज्ञांनी..
महाराज : थांबािे प्रधांजी, एकतर आपल्या पिू टजांनी सांगून ठे िलेय
ना.. ते चक
ु ीचे कसे असेल? आवि व्हॉट्स्यापी आहे.. तेव्हा
तयाबद्दल प्रश्नच नाही. तेव्हा आता, आज म्हिजे ताबडतोब
होऊन जाऊ देत.. दोन वमवनटे रूदन. सिािंनीच रडले पावहजे..
उज्ज्िल उद्यासाठी. शाश्वत आनंदासाठी.
प्रधानजी : जो हुकूम महाराज. आम्ही रडू, दरबारी रडतीलच.
आनंदासाठी. दोन वमवनटे रूदन..
सवट दरब री आसि मह र ज रडू ल गत त. दरब र त रडण्य च आव ज
भरून र हतो. दोन समसनर् ांनी ह प्रक र सांपतो.
महाराज : तर रडण्यामुळे वदिसाची सरू
ु िात फारच संदु र झालेली आहे.
आता आनंदीआनंद. वचरकाल! बोला प्रधांजी,

राज्यकारभाराची हालहिाल. बोला. (प्रधानजी मोबाईल
मध्ये व्यस्त आहेत..) प्रधांजी, लक्ष नाही आपले?
प्रधानजी : नाही महाराज, अतयंत महत्त्िाचा संदश
े ..
महाराज : िाचा. महत्त्िाचा सदं श
े सिािंस कळू देत..
प्रधानजी : माकड बना. शभु वदन
महाराज : हा असा संदश
े ?
प्रधानजी : महाराज, अतयंत गंभीर आवि खोलिर अथट असलेला संदश
े
आहे हा.. माकड बना. म्हिजे, चार माकडांसारखे बना..
शभु बोला, शभु वलहा, शभु िाचा, शभु ऐका.. महाराज..
आपि कोिते माकड होिे पसंत कराल..
महाराज : प्रधाजं ी..?
प्रधानजी : क्षमा महाराज. पि असे तया सदं श
े ातच वलवहले आहे.
महाराज : योग्य. अवत योग्य. आवि व्हॉट्स्यापी संदश
े आहे म्हिजे
अवत अचक
ू . आमच्यासाठी काय शभु िाताट आहे प्रधाजं ी..
आपल्याच संदश
े ानसु ार आपल्याला शुभ बोलािेच लागेल.
तेव्हा द्यािा शुभसंदश
े . आम्ही आतरु आहोत.
प्रधानजी : हुकूम महाराज. आवि आपले कान जे ऐकण्यास आतरु झाले
आहेत ती बातमी सांगतो आहोत आम्ही.

महाराज : बोलािे प्रधाजं ी. नक्कीच तया देशद्रोही तरूिाबं द्दल असिार.
आले का ते? चांगल्याच मसु क्या आिळा तयांच्या.
आमच्याशी द्रोह म्हिजे राजद्रोह. आमच्यािर टीका म्हिजे
देशद्रोह. कळू देत तयानं ा.
प्रधानजी : होय महाराज. वतकडून आपल्या कै दखान्यात दडं ाबेडीची
वशक्षा देत वतघासं डाबं नू ठे िले आहे.
महाराज : म्हिजे वतघे गयािया करत आहेत. चक
ू झाली म्हित
आहेत. हातापाया पडत आहेत. आम्हास ठाऊक आहे.. हे
असेच होिार. पि चक
ु ीला माफी नाही.. हा असंतोषाचा
उद्गार मळ
ु ापासनू च खुडून काढा..
प्रधांजी : क्षमा असािी महाराज, पि तयांनी यातले काहीच के ले नाही..
अजनू तरी. उलट तयाचं ी चक
ू काय याची विचारिा करीत
आहेत ते. तसे पत्रच तयांनी न्याय मंत्र्यांना वलवहले आहे.
महाराज : खामोश! आमच्या समोर ही मगरूरी? ताबडतोब तयानं ा
कै देत टाका..
प्रधानजी : ते आता कै देतच आहेत महाराज..
महाराज : असतील.. पि अजनू कै देत टाका! कळू देत राजद्रोहाचा
पररिाम आवि वमळू देत सजा..
प्रधानजी : हुकूम महाराज..

महाराज : आमचा आदेश आहे.. तया वतघासं बोलू द्यािे.. फक्त
ऐकिारा कुिी नाही समोर हे पहािे. आमच्या राज्यात ते
देशद्रोही विचार कुिाच्या कानी पडून ते कलवु षत होिार
नाहीत हे पहािे आवि तयानं ा बंद वभतं ींत हिे वततके कोकलू
द्यािे.
प्रधानजी : हुकूम महाराज.
महाराज : अजनू काही खबरबात?
प्रधानजी : गजराजांची प्रकृ ती..
महाराज : बोला. कसे आहेत राजरतन?
प्रधानजी : वचंताजनक. महाराज सारे उपाय थकले. आम्ही स्ितः
गगु लमािशीकडून उपाय शोधून थकलो. िैदरू ाज शथट करीत
आहेत..
महाराज : प्रधांजी, आमची इच्छा आहे की शेिटचा प्रयतन म्हिनू
िैदरू ाजाऐं िजी िैद्यराजासं पाचारि करािे. आम्हास ठाऊक
आहे तयांना आपिच दरू ठे िले गजराजापं ासनू . पि आता
उपाय थकले तर तयांचा सल्ला घेतला जािा.
प्रधानजी : हुकूम हुजरू . राजिैद्य आमच्या उपायांशी सहमत नव्हते
म्हिनू आम्ही तयांस दरू के ले. तयांना आपल्या ज्ञानाचा गिट
फार. पि आता ही सारी मावहती मािशी परु विते.

महाराज : आपले म्हििे पटते आम्हास, पि गजराजासं ाठी एक सधं ी
द्या.
प्रधानजी : आज्ञा हुजरू . (प्रधानजी मोबाईलिर संदश
े वलवहत) पाठिला
महाराज िैद्याराजांस संदश
े .
महाराज : िा! वकती तातडीने! आम्ही आमच्यािरच खश
ू ू़ आहोत.
अजनू काही प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराज आपल्या राज्यातील एक ितटमानपत्र चक्रमपरु
वदनांक याच्या संपादकास आपली मल
ु ाखत घ्याियाची
आहे. तयासाठी परिानगी मागण्यास पत्र वलवहले आहे
संपादकाने.
महाराज : चक्रमपरु वदनाक
ं ? ज्याने या तीन तरूिासं प्रवसद्धी वदली तेच?
प्रधानजी : होय महाराज. तेच. सपं ादक स्ितःस अवत शहािे समजतात.
आम्हाला िाटते की..
महाराज : िाताट.. चक्रमपरु ी राज्य िाताटच्या सपं ादकास बोलिािे
मल
ु ाखतीस. ते आमचे दोस्त आहेत. तयांना मल
ु ाखत वदली
की आपोआप वदनांकचे नाक कापले जाईल. आवि
िाताटकारानं ी कोिते प्रश्न विचारािेत हे सागं ण्याचीही गरज
नाही इतके ते आम्हास ओळखतात.

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू . आमची अजनू एक सचू ना होती महाराज,
आपि मंजरू के ल्यास..
महाराज : बोलािे प्रधांजी, आपि सदा आमच्या म्हिजे राज्याच्याच
भल्याचा विचार करता..
प्रधानजी : धन्यिाद महाराज. आमचे म्हििे असे होते की, राज्याच्या
जावहराती आपि वदनांकला देिे बंद करािे.
महाराज : खरे च आहे. देशद्रोही िृत्त देिारे यासच लायक आहेत. पि
आमचा आदेश यापढु ील असा आहे की, राज्याच्या
जावहराती तर देऊ नयेतच पि जे कुिी अन्य देतील तयासं ही
काळ्या यादीत घालािे. देशद्रोह्यांची कोंडी के ल्यािाचनू
आपली प्रगती होिार नाही.
प्रधानजी : हुकूम हुजरू . आम्ही तिररत आदेश काढतो.
महाराज (रागाित) : प्रधांजी.. आपि आमच्या सेिेत वकती िषे
आहात?
प्रधानजी : आपली कृ पा आहे महाराज.. सहा िषे दोन मवहने दोन वदिस
पंधरा तास सव्िीस वमवनटे अठरा सेकंद..
महाराज : आम्ही अतयंत खफा आहोत..
प्रधानजी : क्षमा महाराज. आमची चक
ू मोठ्या मनाने आपल्या सटु ाच्या
िरच्या वखशात घ्यािी.

महाराज : प्रधाजं ी, आम्ही वदलेले हे या प्रकारचे आदेश लेखी आदेश
नाहीत. अवलवखत आहेत. आपिास हे कळू नये याचे
आियट िाटते. यातील आदेश कुण्या बोरूबहाद्दर
पत्रकाराच्या हाती पडल्यास काय अनथट घडितील ते.
आम्ही वनस्तरू ते, पि जनसेिेचा वकती समय तयात व्यय
होईल?
प्रधानजी : माफी महाराज, आमच्या ध्यानी ते लगेच आले नाही. जशी
आपली आज्ञा. लिकरच आम्ही िाताटच्या संपादकांस
आपली प्रदीघट मल
ु ाखत घ्याियास सागं तो.
महाराज : लय भारी प्रधांजी. तयातनू आम्ही निीन कर पद्धतीबद्दलचे
जनतेचे गैरसमजही दरू करू.
प्रधानजी : असा वदन रात महाराजानं ी राज्याचा विचार करू नये.
विश्रामही घ्यािा महाराज. लाखांच्या पोवशंद्याचे आयष्ु य
तयाचेच नसनू ते सिािंचे असते. तेव्हा आराम करािा..
महाराज (मोबाईल मधनू िाचत) : काम हाच ज्याचा आराम असेल
अशा मािसाने आराम कसा करािा? शभु संध्याकाळ.
आमचे हे असे झाले आहे प्रधाजं ी. कामाच्या रगाड्यात
आमचे या मोबाईलकडेही दल
ु टक्ष होते की काय आम्हास
भीती िाटते. पि रातवदन जागून आम्ही सारे संदश
े .. ते चार
असोत की चारशे की चार हजार.. सारे िाचनू काढू. तयासं

तिररत उत्तर ही धाडू आम्ही. वडवजटल बनण्यासाठी एिढे
आम्हास करािेच लागेल! ते तीन तरूि कै देत.. िाताटमधनू
आमचे मनोगत आम्ही जनतेस सांग.ू . सारा असंतोष
मािळे ल.. एखाद्या बफाटने वितळािे तसा. जनता
आमच्यािर खूश होऊन न वकरवकरता दोन्ही करांनी
करभरिा करे ल. आपल्या भरलेल्या राज्य वतजोरीकडे
पाहात बसू आम्ही. मग के ळी पन्ु हा खाण्याची िेळ
आमच्यािर नाही येिार.. आम्ही स्िप्नात तर नाही ना
प्रधांजी.. रािीसाहेब असतया तर तयांस वचमटा काढायला
सांवगतले असते.. असू देत.. (मोबाईल मध्ये िाचत) सारी
स्िप्ने सतयात येण्यासाठी सतय काय याचा शोध घ्या. शभु
मध्यरात्र. कामाचा शीि जािितो आम्हाला. तयाच
कामाच्या वशििट्यामळ
ु े आम्ही आता दरबार बरखास्त
करतो. आम्ही सतयाचा शोध घेतो आता.
प्रधानजी : हुकूम महाराज. बाकी कारभार आम्ही करतो. महाराजांनी
वनविंत असािे..
सारे दरबारी : महाराजाचं ा विजय असो.

५

महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
खात कोिी ते दात न ओठ
आचारी सतराशे साठ
तचू एक बदंु ीचा झारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. त्रस्त चेहर . ह त त सोललेले के ळे. गळ्य त म ळ
अडकव वी तस के ळीच घड. एक ह ती मोब ईल, त्य त लक्ष. नेहमी
अडखळत त त्य ज गेवर सित फीने उडी म रून पढु े ज त त आसि
ससांह सन वर बसत त. एक प ठोप ठ के ळी ख त बसत त. सपकद िी

स रखे भ डां े घेऊन सिप ई के ळ्य चां ी स लां मह र ज क
ां डून गोळ करतो.
दरब र ि ांत आहे. प्रध नजी व र् बघत थ ांबत त. मह र ज आज
रोधमग्न आहेत.. रोधमग्न ह मह र ज ांच च िब्द. स रे दरब री
समजनू चक
ु त त आसि जीव धरून बसनू र हत त.
महाराज : आमच्या िाताटमधील मल
ु ाखतीनंतरही हे असे कसे झाले
प्रधाजं ी?
प्रधानजी : क्षमा महाराज, आम्ही चौकशी करून सांगतो महाराज.
महाराज : चौकशी? अजनू चौकशी आटोपली नाही? दोन वदिस राज्य
धमु सते आहे आवि अजनू चौकशी नाही झाली? जनतेची
माथी का आवि कुिी भडकिली? आम्ही आमच्या
मल
ु ाखतीत वजितोड सांवगतले ते न पटता जनतेने
आमच्याच राज्याविरोधात आमच्याच राज्यात अशी
आदं ोलने करािीत? आवि ती ही अशी. आवि तम्ु ही अजनू
चौकशीच करत आहात?
प्रधानजी : क्षमा महाराज, पि सकाळी हे सवु िचारी संदेश गोळा
करण्याचे मोठे काम होते, तयात िेळ कमी वमळाला. आम्ही
आताच आदेश देतो.
महाराज : काहीही करा, पि आम्हाला मावहती वमळालीच पावहजे.

प्रधानजी : हुकूम महाराज.
प्रध नजी आपल्य मोब ईलमध्ये सांदि
े सलसहत त. तोवर मह र ज
घड तनू एक एक के ळ तोडून ख त त. आपल्य मोब ईलवर व चत
व चत. कुठे तरी त्य ांन हसू फुर्ते. पि लगेच आपल्य रोधमग्न
अवत र त बसत त. थोड्य वेळ नांतर..
प्रधानजी : महाराज, आम्हाला वमळाली आहे मावहती. तया वतघांनी
न्याय मंत्र्यांना वलवहलेले पत्र वदनांक ने छापले. ते िाचनू
लोकांची माथी भडकली. तयामळ
ु े ही आंदोलने होत आहेत
महाराज.
महाराज : वदनाक
ं ! आम्ही के ळी खाऊन या प्रकरिातनू काय काय
वशकलो आहोत.. पि आम्हाला कळत नाही.. असल्या
देशद्रोही इसमांना असले पत्र िगैरे वलहू देिे चक
ु ीचे की
न्यायमंत्री म्हिनू कुिी मंत्री असिेच चक
ु ीचे? नाही.. तसे
मंत्री हिेत. हिेतच. परु ोगामी राज्यात न्याय हा शब्द
परिलीचा. फक्त न्याय म्हिजे काय आवि ते देिारे मंत्री
कोि असािेत हे आम्ही ठरिले पावहजे. आवि आरोपीस
असली पत्रे वलवहण्यास मज्जाि..? परु ोगामी राज्यात ते

शक्य नाही.. पि थाबं ा.. के ळे खाल्ले की सचु ेल काही.. (
महाराज के ळे सोलनू खातात.. वशपाई साल गोळा करायला
भांडे पढु े करतो.) यस, सचु ले. प्रधांजी..
प्रधानजी : जी महाराज..
महाराज : यापढु े आरोपी न्याय मंत्र्यांस पत्र वलवहतील.. तयाचा एक
छापील मजकूर बनिा. पत्रात नाि बदलािे आरोपी कुिी
असेल तयानसु ार. आवि मजकूर.. तो मोघम ठे िािा.
आमच्या न्यायदान व्यिस्था सधु ारिा मोवहमे अंतगटत हे
निीन काही सरू
ु करा. तयास 'चक्रमावदतय न्यायदान
सल
ु भीकरि' असे नाि द्या. जनतेस पटिनू द्या ह्यामळ
ु े
अवशवक्षत आरोपींस वकती मदत होिार आहे.. आवि ही
बातमी छापनू आिा सगळीकडे.
प्रधानजी : हुकूम महाराज.
महाराज : आज आम्हास िृत्तपत्राचे महत्त्ि पटते आहे. हाच सदं श
े
कल्यािकारी राज्य या नािाखाली व्हॉट्स्याप िरून पाठिा
सगळीकडे. फे सबक
ु ािर ही टाका सारे . कळू द्या जनतेस
आमची पोटवतवडक. आमच्या परु ोगामी राज्यात अशा
सगळ्या व्यिस्था असल्याच पावहजेत. फक्त तया आमच्या
वनयंत्रिाखाली असल्या की झाले. तयात वदनांक सारखे
एखादे नाठाळ िृत्तपत्र असले की.. तयामळ
ु े कुठे कुठे चक
ू

होऊ शकते ते कळते आपल्याला. तयामळ
ु े आम्ही सधु ारिा
करू शकतो.
प्रधानजी : जो हुकूम महाराज. आम्ही आपल्या वडवजटल खातयास
कामाला लाितो. आजच असे संदश
े बनिनू पाठितो
प्रजाजनांस. आपल्या सारखे महाराज असल्याचे महत्त्ि
तयांस कळलेच पावहजे महाराज. ततू ाटस जन आदं ोलनाबाबत
काही वनदेश असल्यास.. महाराजांकडून याबाबत
मागटदशटनाची आवि आदेशाची गरज आहे.
महाराज : या बाबतीत आपले काय म्हििे आहे प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराज, वतघे कै दखान्यात आहेत. न्याय मंत्री आपले
म्हििे मांडतीलच. जनक्षोभ हा या वतघांच्या कै देमुळे झाला
आहे.. तेव्हा आमचा विचार.. अभय असल्यास सागं तो
महाराज आम्ही..
महाराज : आपिास नेहमीच अभय असते प्रधाजं ी..
प्रधानजी : आमचे म्हििे असे की न्याय प्रवक्रयेस लागिाऱ्या िेळेचा
विचार करून तया वतघांस सरु क्षा हमीिर सोडून द्यािे.. सरु क्षा
हमी म्हिजे तया वतघांकडून सिट जनतेस सरु क्षा. तयांच्यािर
आमचे हेर नजर ठे ऊन असतीलच. जनक्षोभ शांत झाला की
पढु े आपि पढु ील वनिटय घेऊ शकू. यात महाराज आपि

न्याय प्रेमी असल्याचे आपि जनतेत वबबं िू शकू. जनतेस
आपि तयांस अकारि कै द के ल्याची भािना आहे तयास ही
उत्तर वमळेल. आवि तया वतघांची सटु का ही न्याय प्रवक्रयेचा
एक भाग असे दाखिनू देता येईल. आपल्याला वकतीही
विरोध झाला तरी न्याय प्रवक्रयेत आपि काहीही हस्तक्षेप
करत नसल्याचेही जनतेस वदसेलच. जनतेची स्मरिशक्ती ही
अवतक्षीि असते.. तयामळ
ु े सारे विस्मरिात गेल्यािर तया
वतघांचा न्याय करता येईल. तोिर न्याय प्रवक्रया वतच्या
िेगाने सरू
ु राहीलच.
महाराज : थांबािे प्रधांजी. आम्ही एक के ळे खातो मग बोलतो..
(घडातनू एक के ळे सोलनू खातात महाराज.. परत वशपाई
साल गोळा करतो..) आता आम्ही बोलतो.. प्रधाजं ी, तमु ची
कल्पना उत्तम आहे. एका दगडात वकतयेक पक्षी मारता
येतील आम्हास. प्रधांजी, के ळी न खाता ही समस्येिर उत्तर
वमळू शकते?
प्रधानजी : क्षमा महाराज, आम्ही घरून वनघतानाच अधाट डझन खाऊन
आलो आहोत.
महाराज : तरीच. आम्हाला पटले आहे ते रोज खा के ळी वन समस्यांची
करा होळी. आदेश काढा. पाठिनू द्या तया द्रोह्यानं ा घरी. िाटू
देत मक्त
ु झाल्यासारखे. बाकी आपले हेरखाते आहेच.

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू . आम्ही तातडीने ही कारिाई करतोच. आवि
सगळ्या जनतेत आपल्या मोठे पिाचे संदश
े पसरिण्याची
व्यिस्थाही करतो. आमची एक दरख्िास्त होती महाराज..
महाराज : बोला प्रधांजी, देशाच्या कारभारासाठी आम्ही मागेपढु े
पाहात नाही. बोला.
प्रधानजी : महाराज, आपल्या पदरी मागे चरिदास लीन कविराज होते..
महाराज : हु.ं . आठिि नका काढू तयाची. कविता करता करता एक
वदिस स्ितःचा अंत करून घेतला तयाने? आम्हाला
आठिते, आम्ही तयाला देहदडं वदला होता. आमच्या पदरी
किींची फौज जमेतोिर धीर धरिला नाही तयास. मृतयदू डं
देिे हा अवधकार आमचा, चरिदासाने तो स्ितःकडे घेतला.
तयाच्या अधं ार कोठडीत तयास काय कमी होते? आवि
एकदा तो देिाघरी गेला की प्रतयक्ष सिटशवक्तमान अशा
आमचीही सत्ता चालत नाही तयाच्यािर.. हे तयाहूनही उवद्वग्न
करिारे ..
प्रधानजी : होय महाराज. आम्ही क्षमा मागतो ती कटू आठिि
काढल्याबद्दल. आमचे म्हििे इतके च.. आपि आपल्या
पदरी अशी लेखवनकांची फौज ठे िािी जे आपिास
आपल्या प्रवतमेबरहुकूम संदश
े बनिनू देतील. आपल्याला
विरोध करिाऱ्याचे िस्रहरि करतील. अशी तैनाती पगारी

फौज पदरी असल्यास तयाच्ं याकडून आम्ही सारे काही
वलहून घेऊ.
महाराज : िा! प्रधांजी िा! कुठल्या झाडाची के ळी खाता तुम्ही? ही
कल्पना नामी आहे. तातडीने भरती करा. पि असे लेखवनक
वमळिार कोठे ?
प्रधानजी : तयाची वचंता नाही महाराज, किी वमळिे कठीि पि गद्य
मािसे भरपरू वमळतील महाराज. पैशाला पायलीभर.
आम्ही आजच तयांच्या मुलाखती घेतो. उद्यापयिंत नेमिक
ू
करून टाकतो. आवि आजचे संदश
े आम्हीच वलहून
काढतो.
महाराज : आपल्यािर आधीच कामाचा ताि आहे प्रधांजी..
प्रधानजी : पि महाराजांचे गिु गान गािारे संदश
े वलवहिे हा तया
तािािरील उपाय आहे. आम्ही वलवहतो.. आताच एक
िाक्य सचु लेय.. न्यायाचा पतु ळा, मेरू सद्गिु ाच
ं ा.. मी आहे
पाईक फक्त चक्रम महाराजांचा..
महाराज : िा! प्रधांजी लयभारी.
प्रधानजी : धन्यिाद महाराज. असे काही सचु त असते पि आपि
म्हिता तसे िेळे अभािी वलहून होत नाही. मनातनू उतरून
कागदािर उमटण्यास आतरु असतात शब्द.. पि. पि

आता लेखवनक करतील काम. आम्ही प्रतयक्ष लक्ष घालू
तयांच्या कामात. मागटदशटन ही करू तयांस. आवि दिािनू
टाकू आसमंत सारा.
महाराज : प्रधांजी, आम्ही तुमच्याहून जास्त के ळी खाल्ली आहेत.
आम्ही सांगतो तम्ु हाला तसे करािे. आसमंत दिािनू न
सोडता हळूहळू सदं श
े ातं ील जोर, जोम आवि जोश िाढित
ठे िािा. तयात उगा स्ततु ीचा िास येऊ न देता, सतय असो िा
कशीही पि आकडेिारी देिे महत्त्िाचे. िाचिारे सज्ञू
आहेत. तयांच्यािर सोडून द्यािे सारे . वदिसात दहा
संदश
े ातील आठ या पद्धतीने आवि दोन थेट स्ततु ीपर
असािेत. या प्रमािात असिे महत्त्िाचे. उत्तम पररिामांसाठी
पररमाि महत्त्िाचे.. प्रमािास प्रिाम करा.. आम्ही िाचलाय
असा काही संदश
े .
प्रधानजी : आपि खोलिर विचार करता महाराज. आम्ही जातीने पाहू
हे असे होईल असे. आपल्या प्रवतमािधटनाचा हा प्रयोग
आम्ही यशस्िी करूच महाराज.
महाराज : प्रधांजी, आम्हास आमच्या प्रवतमेबद्दल नाही तर आम्हास
आमच्या राज्याबद्दल कळकळ आहे. आमच्या विरोधकांस
तयाबद्दल मळमळ आहे. पि आमची बदनामी म्हिजे
राज्याची बदनामी आवि आम्ही असलो तरच देश हा

सरु वक्षत आहे. आम्हाला तयासाठीच करािा लागेल हा सारा
खटाटोप. तयामळ
ु े आमचे बळकट हात म्हिजेच मजबतू
देश. आवि जे यास करतील विरोध ते राष्ट्रद्रोही.
प्रधानजी : महाराज, अशी विभागिी के ल्यास सारे च सोपे होऊन
जाईल.
महाराज : सारी या के ळ्यांची कमाल प्रधांजी. आम्हास िाटते तम्ु हाला
कामे भरपरू आहेत. दरबार बरखास्त के ल्यासच तम्ु हाला
समय वमळेल.
प्रधानजी : जशी आपली इच्छा महाराज. आम्ही सारे पार पाडतो.
आपि वचंतन मनन करािे देशकाल, ितटमान वन
भविष्याबद्दल.
महाराज : ठीक. तर दरबार बरखास्त करा आता. आम्ही वनघतो. एका
समस्येचे समाधान झाल्याच्या समाधानात..
दरबारी : महाराजांचा विजय असो.

६
महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
स्िामी तू पासष्ट कलांचा
राजा तू सकल जनांचा
सोवडशी तू हिेत गबु ारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. आज अगदी सम ध न सवलसतेय चेहऱ्य वर. ह ती
मोब ईल. के ळी न हीत आज ह त त. मोब ईलकडे एकर्क प ह त
येत त. ख ली ग सलच्य वर नजर ठे वनू पडत न हीत. ससहां सन वर
बसत त.. खदु कन हसत त. मग मोठ्य ने हसत त. मग सगळ्य ांन
मोब ईलवरच सनळ गल
ु ब द खवत..

शभु प्रभात.. गडु मॉवनिंग..
प्रधानजी : जी एम महाराज.. महाराज आज खश
ु ीत आहेत. आम्ही
तयामुळे आनंदी आहोत. यथा राजा तथा प्रजा. महाराज खश
ू
तर आम्ही खश
ू .
महाराज : छान प्रधांजी, छान. आम्ही खरे च खूश आहोत. समस्या
वनिारिाचा आनंद काही और. पाठििी झाली तया तीन
विद्वानाचं ी आवि आम्ही विसािलो. आता यापढु े काय
करािे याचा बेत आम्ही आखला आहे. तयाआधी बाकी
खबरबात सांगािी आम्हास.
प्रधानजी : आज्ञा हुजरू . तया वतघांस वनज धामास पोहोचिले आपल्या
हुकुमानसु ार..
महाराज : काय? आम्ही असा हुकूम..
प्रधानजी : वनज धाम म्हिजे तयांचे स्ितःचे घर महाराज. ते आता वनज
धामी वनजले असतील. आम्ही स्ितः तयानंतर आपल्या
न्यायवप्रयतेचे संदश
े देशातील कानाकोपऱ्यात पसरिण्याची
व्यिस्था के ली. तीन नव्या लेखवनकांची वनयक्त
ु ी आम्ही
काल रात्रीच के ली महाराज. आपल्या सचू नेनसु ार ते संदश
े
लेखनास तयार आहेत. आजपासनू ते कामास सरू
ु िात

करतील. तयाचं ा पवहला सदं श
े आतापयिंत तयानं ी धाडला
देखील असेल महाराज. आता वचंता नको.
महाराज : म्हिजे के ळी खािे नको आता? गजराजांची प्रकृ ती कशी
आहे?
प्रधानजी : महाराज, तयांच्या प्रकृ तीस थोडा सधु ार आहे म्हितात
राजिैद्य. आम्हाला िाटते बरोबरीने गगु लमािशीचा उपचार
सरू
ु ठे िल्यास अवधकस्य अवधक फल वमळे ल. पि राजिैद्य
तयास राजी नाहीत.
महाराज : आपले म्हििे बरोबर आहे प्रधाजं ी, राजिैद्यासं आदेश द्या
आमचा.. बरोबरीने दोन्ही उपचार सरू
ु ठे िा.
प्रधानजी : राजिैद्य म्हितात ते उपाय तयाच्ं या उपायाच्या विरूद्ध काम
करतील. तयामुळे तसे करू नये असे म्हििे आहे तयांचे.
महाराज : आता आम्ही क्रोधमग्न होत आहोत. मोबाईलिर वलहून
आलेले ते उपचार काय उगीच? िैद्यराजांनी घेतले असेल
िषाटनिु षे वशक्षि पि असे एक बटि दाबताच वमळिारे
ज्ञान.. ते काय फुकाचे म्हिािे? तम्ु ही लेखी आदेश द्या.
दोन्ही उपचार बरोबरीनेच होिे गरजेचे. तयावशिाय पयाटय
नाही. (मोबाईल मधनू िाचत) ज्ञानामुळे मािसास थोडा गिट

चढतो. अवधक ज्ञानाने अवधक. अज्ञानी रहा. वनगिी व्हा.
शभु दपु ार. खरे य हे.
प्रधानजी : हुकूम हुजरू . आम्ही राजिैद्यांस आपला आदेश कळितो.
प्रध नजी मोब ईलवर सांदि
े प ठवत त. र जवैद्य ांच आदेि सलहून
त तडीने अांमलबज विीच सदां ि
े देत त.
प्रधानजी : पाठिला आदेश आम्ही राजिैद्यांना. आपि म्हिता ते
खरे च महाराज. गिाटचा दपट.. म्हिजे जिू सपट.. ज्ञानास
गिाटचा दपट आला की तो सपाटसारखा डसतो..
महाराज : िा! ल.भा. अगदी.
प्रधानजी : धन्यिाद महाराज. आताच सचु ले आम्हाला. पाठवितो तो
सगळीकडे. तर आता गजराज लिकरच सधु ारतील.
महाराज : खरंय तमु चे. आता आम्ही सागं तो आमचा विचार.
प्रधानजी : आज्ञा करािी महाराज.
महाराज : आम्ही खपू विचार के ला काल. के ळी खात खात. आमच्या
ध्यानी एक गोष्ट आली.. ते वतघे.. आमच्या सगळ्या या
अिस्थेचे मळ
ू कारि.. तयांनी विरोध के ला म्हिनू लोक

भडकले. मग आम्हाला तयांना अटके त ठे िािे लागले.
तयािरही लोकांनी वनषेध नोंदिला. या सिािंचा ताि
सव्ु यिस्थेिर वकती आला असेल? िर सिािंस संरक्षि द्यािे.
जनतेस सांभाळािे. हे सारे मोफत होत नाही. वतजोरीतनू द्रव्य
द्यािे लागते आम्हास. कोि भरे ल हा खचट? आम्ही विचार
के लाय.. ते वतघे.. ज्यांनी हा भदु डिं पाडला तेच भरतील.
विरोधाची ही वकंमत भरािीच लागेल तयांस. आताच्या
आता तयांच्याकडून िसल
ू करा. एक लक्ष सिु िटमद्रु ा.
पाठिनू द्या नोवटसा ततकाळ.
प्रधानजी : महाराज आपला वनिटय हा अतयंत जालीम उपाय आहे.
मािसू किा ताठ ठे िील.. जोिर दोन िेळचे खायला वमळते
आहे. एकदा पोट खपाटीस जाऊ लागले की सारा विरोध
गळून पडेल. आवि िर आपल्या वतजोरीिरचा भारही होईल
कमी. आम्ही तिररत आदेश काढतो. आवि वतकडील
महसल
ू अवधकाऱ्यांस धाडतो.
महाराज : थोडा विचार करतो आम्ही प्रधांजी, आदेश दोन वदिसांनी
काढािा. थोडी पररवस्थती वनिळू द्यािी की तडक िसल
ु ी
करािी..
प्रधानजी : आपला हुकूम होईल तसे महाराज. आपिास िाटते तर
काही वदिस जाऊ देऊ आम्ही. नंतर हा उपाय योजता येईल.

महाराज हाच उपाय सिटसामान्य जनतेसाठी लागू करता
येईल. एखाद्या घरी चोरी झाली, दरोडा पडला.. तयासाठी
कराियाचा तपास, तो तर मोफत नाही होत.. तयासाठी
उपकर लागू करािा. आवि चोरी करिारा पकडला गेला की
तयाकडूनही सरु क्षा व्यिस्थेसाठी दडं िसल
ु ी करािी. राज्यात
जनतेकडे चोरण्यासारखे काही नसते तर चोरी दरोडेच पडले
नसते.. मग चोर वन दरोडेखोर ही नसते. मग आपला सरु क्षा
खचट िाचला असता. तेव्हा हा सबु त्ता सरु क्षा कर लागू करिे
संयवु क्तक होईल महाराज. तयाव्यवतररक्त अशी काही
आगळीक के ली कुिी, राजद्रोह आवि देशद्रोह, तर
तयाच्ं याकडून िसल
ु ीचा खचट ततकाळ िसल
ू करण्याचा
कायदा लिकरच मंजरू करून घेता येईल महाराज.
महाराज : िेगळा कायदा! आम्ही म्हिू तोच कायदा.. प्रधांजी. आम्ही
सािटभौम आहोत..
प्रधानजी : खरे च महाराज, आपि सिटशवक्तमान.. आपल्याला जी िेळ
योग्य िाटेल तेव्हा पाठिू आदेश आम्ही..
महाराज (मोबाईल मधनू िाचत) : िेळ जायला िेळ लागत नाही पि
प्रतयेक गोष्टीची िेळ यािी लागते. शभु संध्याकाळ. आम्ही
हे आताच वशकलो. समय, िेळ, काळ हे शब्द समानाथी

नाहीत. तयानं ा तयाचं ा िेगिेगळा अथट आहे. आम्हास िाटते
आता िेळ झाली पढु ील कारभाराची.
प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : म्हिजे काय प्रधाजं ी?
प्रधानजी : हु हु म्हिजे हुकूम हुजरू .. व्हॉट्स्यापी भाषेत असे ल.रू.
महाराज : लरू?
प्रधानजी : ल.रू. म्हिजे लघुरूप.. ते िापरायची सिय झाली आम्हास
महाराज.
महाराज : ल.भा. प्रधांजी. बोलािे. राज्याची हालहिाल..
प्रधानजी : उत्तम. अवत उत्तम. राज्यात सारे क्षेम कुशल आवि मंगल. ते
तातपरु ते तोतयाचे बंड मोडून काढल्याने शांतता नांदते आहे.
महाराज : आम्हास िाटते ते चहाच्या पेल्यातील िादळच होते जि.ू
तया कपातलाच चहा वपऊन.. नाही के ळी खाऊन आम्ही
शमिले ते. उत्तम. आता या उपर अशी पररवस्थती उद्भिू नये
म्हिनू प्रयतन करािे लागतील. आम्ही तयाचाच विचार
करीत आहोत.
प्रधानजी : आपि काळाच्या पढु चा विचार करता महाराज. आपि द्रष्टे
आहात. तयामुळेच हे राज्य सख
ु ी आहे महाराज.

महाराज : खरे च. आम्ही गेले दोन वदन विचार करत आहोत असा..
पररवस्थती उद्भिण्याआधीच वतचा बंदोबस्त करिे महत्त्िाचे.
(मोबाईल मधनू िाचत) जंगलात आग लागण्या आधीच ती
विझिण्याची व्यिस्था करतो तो खरा दष्टु . तोच जगं लचा
राजा म्हििला जातो. शभु मध्यरात्री. आम्ही म्हिनू च राजे
आहोत या जंगलाचे. आमचे आहे हे जंगलराज.
प्रधानजी : खरे आहे महाराज. द्रष्टेपिाबद्दलचे.

एक सिप ई ध वत येतो. प्रध नजींच्य क नी ब तमी स गां तो.
प्रध नजींच चेहर बदलत बदलत सचांत ग्रस्त होतो. मह र ज ांच्य
िब्द त सचांत मग्न..
महाराज : काय खबर आहे प्रधांजी?
प्रधानजी : तया वतघाचं ी सटु का के ली आपि..
महाराज : ते पळून गेल?े
प्रधानजी : नाही महाराज, आपले गप्तु चर असताना असे कसे होईल?
महाराज : तयांनी आतमहतया..
प्रधानजी : नाही महाराज..

महाराज : मग वचतं ेची बाब कोिती?
प्रधानजी : जनता परत आदं ोलनाला सज्ज होत आहे. जनतेच्या मनात
काय आहे ते कळत नाही. पि परत वनषेधाची भाषा सरू
ु
होत आहे. आपले हेर अवधक मावहती गोळा करीत
आहेतच.
महाराज : हे तया वतघांचे कृ तय?
प्रधानजी : तसा परु ािा नाही सापडला अजनू महाराज. पि तयांचेच
असािे. परु ािा वमळाला की तयांस परत ताब्यात घेता येईल.
महाराज : वशपाई, के ळी आिािीत समोर आमच्या. तोच एक उपाय
आहे समस्येिर.

मह र ज के ळी ख ऊ ल गत त. सिप ई सपकद िी स रखे भ ांडे पढु े करत
स ले गोळ करतो. दरब री आप पल्य मोब ईल मध्ये डोके घ लनू
बसत त..

महाराज : प्रधांजी, आम्हास उपाय सापडला. विज्ञान आवि तंत्रज्ञान..
हाच सगळ्यािं र उपाय..
प्रधानजी : म्हिजे काय महाराज?

महाराज : प्रधाजं ी..
प्रधानजी : हु. हु. महाराज.
महाराज : आमच्या ध्यानात आलेली बाब ती ही.. ह्या मोबाईलमधनू
क्षिाधाटत सदं श
े िहन होते. एक दसु ऱ्यास दसु रा वतसऱ्यास..
अशी साखळी तयार होते, तयात मळ
े कोिी धाडला
ू संदश
याचा पत्ता लागत नाही..
प्रधानजी : सतय आहे महाराज.
महाराज : तेव्हा आपल्या विज्ञान विभागात हुकूम द्या. एकूि एक
म्हिजे सारे च मोबाईल संदश
े कुठून उगम पाितात हे शोधा.
ऋवषचे कूळ वन नदीचे मळ
ू नसेल सापडत पि मोबाईल
सदं श
े ाचं े मळ
ू मात्र नक्कीच सापडू शकते. लािा कामास
िैज्ञावनकांस वन तंत्रज्ञांस. आमची खात्री आहे हे सारे तया
संदश
े ांतनू च घडिनू आिले जात आहे. आवि तयापाठी
तयाच तीन द्रोह्याचं ा हात असिार. एकदा परु ािा वमळाला
की आम्ही पढु ील कारिाई करूच..
प्रधानजी : हु.हु.

प्रध नजी मोब ईलवर सदां ि
े सलसहत त. तोवर मह र ज आपल्य
मोब ईलवर क ही व चत बसत त. हसू येते ते द बनू गांभीरपिे बसनू
र हत त.

प्रधानजी : वदला आदेश महाराज. आम्ही मावहती वमळताच
आपल्याला पाठितो ती.
महाराज : आम्हाला खात्री आहे, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे विज्ञानातच
आहेत. विज्ञानाधाररत समाज हे आमचे स्िप्न आहे.
वपढ्यानवपढ्या आमचे विज्ञान चालत आले आहे. तयािर
आधाररत सारे काही आहे. आमच्या सगळ्या प्रथा अन
रीवतररिाजांस िैज्ञावनक आधार आहे. आम्हीच तो आमच्या
पढु ील वपढ्यासं सावं गतला पावहजे. नव्या तत्रं ज्ञानातनू तया
सगळ्याचा प्रसार के ला पावहजे.
प्रधानजी : आपि द्रष्टे आहात महाराज. आम्ही हे तातडीने करिनू घेऊ.
महाराज : आमच्या पाठची के ळी काही सटु त नाहीत. तरी बरे के ळी
खाऊन समस्या सटु तात हा शास्त्रीय संदेश पोहोचला
आमच्या पयिंत, नाहीतर मवु श्कल झाले असते. विज्ञान,
शास्त्र.. यातच सगळ्या समस्यांची उत्तरे आहेत.. तयािरच
आम्ही प्रगती साध.ू .

प्रधानजी : क्षमा महाराज, साधू म्हिालात आपि तयािरून आठिले.
साधू श्रीपाद लिकरच आपल्या राज्यात आशीिाटद देण्यास
येत आहेत. खरे तर हीच आनंदिाताट आपिास प्रथम
द्याियाची पि राहून गेली ती. क्षमा असािी.
महाराज : िा! फारच छान. साधंचू े दशटन घेतले की समस्या आपोआप
दरू होतील. फक्त यज्ञयागासाठी पाचपन्नास बोकडाच
ं ी
तयारी करा. राज्यात ज्या ज्या शेतकऱ्यांकडे असतील तयांचे
बोकड बळी देण्यासाठी ताब्यात घ्या. जपजाप्यासाठी
साऱ्या सवु िधा उपलब्ध करून द्या. आपल्या विज्ञानावधवित
राज्यात तयांच्यासाठी काही कमी पडू देऊ नका. लक्षात ठे िा
अशा साधपु रू
ु षांच्या आशीिाटदानेच राज्य मोठे होत असते.
तयात साधू श्रीपाद तत्रं मत्रं ात मावहर. तयाच
ं ा मवहमा मोठा. पि
तयांचा क्रोधही वततकाच मोठा. तेव्हा आपिास सािधान
राहिे आिश्यक आहे. तयांना शंभर गंठु े जमीन द्या. काही
शेतकऱ्यांकडून काढून घ्या. काही नदीपात्र बजु िनू तयार
करा. पि साधपु रू
ु षाचे चरि आपल्या राज्यास लागलेच
पावहजेत. आपली पवित्र भमू ी मग फक्त देशभक्तच वनमाटि
करे ल. आमच्यासारखे ज्िलंत. देशभक्ती म्हिजे आम्ही
म्हिू ती. मग आमच्या विरूद्ध विचार करिारी सारी
देशद्रोही.. प्रधांजी.. हे आम्हास काय झाले आहे? आमच्या
डोक्यातनू ते वतघे जातच नाहीत. वफरून वफरून परत तेच

येतात मनात. असू देत. आता साधू श्रीपाद येतील आवि
के ळी न खाता समस्या वनिारि होईल. आम्ही वशिलो
आहोत प्रधांजी. के ळी खाऊनही. दरबार बरखास्त करािा
काय?
प्रधानजी : हु.हु. आपि विश्राम करािा. बाकी आम्ही पाहतोच.
लेखवनक कामास लागले आहेतच. साधू श्रीपादाचं ा मवहमा
सगळीकडे पसरितोच आम्ही. आवि िैज्ञावनकांनी
संदश
े ांबद्दल आिलेली मावहतीही पोहोचितो
आपल्यापयिंत..
महाराज : दरबार बरखास्त.
सारे दरबारी : महाराजांचा विजय असो.
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महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
तू जनतेचा एकच रक्षक
तचू एक तो जनवप्रय शासक
चापलसु ां न देशी थारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त नेहमीप्रम िे मोब ईल मध्ये डोके घ लनू . सवयीने
ग सलच्य वर पडिे चक
ु वत त. आज के ळ्य ांच घड गळ्य त घ लनू च
येत त. चेहऱ्य वर त िति व चे भ व आहेत. क लच्य जन असतां ोष

सकती व ढल असेल कुि स ठ ऊक. प्रध नजी आसि सरु क्ष मत्रां ी बघनू
घेत त पि िेवर्ी के ळी तर मह र ज ांन च ख वी ल गत त. मह र ज
सवच र करून थकले आहेत. त्य त परत र त्रभर तो मोब ईल सन त्य वर
सदां ि
े व चन सन लेखन. मह र ज इतके कांर् ळलेलेत की सवनोद स पि
हसत न हीत तो व चनू . ही तीन देिद्रोह् ांची ब्य द किी र्ळेल.. मन त
आिले तर मह र ज ांन अिक्य ते क य. पि ते जनमत. क ही न हीतर
त्य ची थोडीिी दखल घ्य वीच ल गते. सकांव घेतल्य स रखे द खव वे
तरी ल गते. मह र ज ांन हे आवडत न ही खरे तर. र ज कस स वटभौम
हव . उग च जनतेची इच्छ सन जनमत असली खुळ ां मह र ज ांन
आवडत न हीत, पि स ांगि र कुि ल . र जेपद च मक
ु ू र् कस छ न
छ न अस व , त्य त असले क र्े कि ल ? गेल्य क ही वष ांपयांत
मह र ज ांन असले क ही प्रश्न भेडस वतच नहहते. पि आत वृत्तपत्रे
आली. मोब ईल आले. लोक हयक्त होत त सन इतर ांन ही समजवत त..
लोक हयक्त होत त.. इतर नां समजवत त.. आमचे लेखसनक तेच
करत त.. इथेच आहे सकांव असि र प्रश्न चे उत्तर..
मह र ज मोब ईलकडे प ह त सवच र करत हेत.. दरब री बसनू आहेत.
सवच र करत.. गेले क ही सदवस व त वरि तांग आहे. म गे िेज रच्य
गोंड वन च्य र ज ने आरमि के ले तेहह ही असे तांग व त वरि नहहते.
आतील ित्रू ज स्त भ री पडतो की क य? असि रच. पि मह र ज
स ऱ्य ांन परू
ु न उरतीलच.. सकत्येक सदवस ांत ते गमतीजमतीचे
व त वरि न ही..

प्रधानजी : शभु प्रभात महाराज..
महाराज (दचकत) : शुभप्रभात. खरे च शभु आहे की नसु ती
बोलण्यापरु ती?
प्रधानजी : नाही महाराज. आम्ही सारे काही तयार के ले आहे इकडे.
साधू श्रीपादाच्ं या आगमनाची सारी तयारी झाली आहे.
नदीपात्र बजु िनू सपाट के ले आहे. वतकडील जनता आपि
तया वतघांना के लेल्या वशक्षेनंतर तोंड उघडिार नाहीत
महाराज. वदनाक
ं च्या सपं ादकासं आम्ही एक कायदेशीर
नोवटस धाडून वदली आहे. तया जंजाळातनू ते मोकळे
होईतोपयिंन्त साधंचु ा येथील मुक्काम हलला असेल.
महाराज : छान. या वदनांकिाल्यास अजनू थोडे धडे वशकिा प्रधांजी.
प्रधानजी : हु.हु.
महाराज : अजनू काही खबरबात?
प्रधानजी : गजराजांची प्रकृ ती वबघडल्याचा राजिैद्यांनी सांगािा
धाडला आहे आवि अजनू एक िाईट बातमी आहे
महाराज..
महाराज : बोला, सरािलो आहोत आम्ही िाईट बातम्यांस. बोला.

प्रधानजी : आपल्या सक्त आदेशानतं र राजिैद्यानं ी सेिेतनू मक्त
ु ीसाठी
पत्र धाडले आहे. तयांच्या मते आता महाराज आवि इतरांस
तयांच्या सेिेची जरूरी नाही.
महाराज : गिट! ज्ञानाचा गिट. तयांच्याकडूनही राजरतन सधु रिार नाही..
आमच्या वपताजींच्या काळापासनू िैद्यराज आमच्या सेिेत
आहेत. आजिर असा प्रसगं कधी आला नाही. तयांच्या
ज्ञानाबद्दल आदर ठे िनू म्हितो आम्ही, याच्या
आगमनानंतर आम्हांसही मावहती आहे ते विज्ञान. असो.
तयानं ा मोकळे करा. फक्त राजरतनाच्ं या इलाजानतं र.
प्रधानजी : नाही महाराज, आम्ही सांवगतले तसे तर तयांचे म्हििे असे
की, तयाच्ं या ज्ञानानसु ार होिार असेल तरच इलाज करतील
ते. आपल्या आदेशाचे उल्लंघन न करता ते आपल्या
चाकरीचा राजीनामा देिे पतकरतील.
महाराज : जाऊ द्यािे तयांना. आमचे ग्रह वफरले असे िाटते आम्हास..
नाही, साधू श्रीपादांच्या पदस्पशाटने आम्ही तरून जाऊ.
आपल्या लेखवनकांबद्दल काही?
प्रधानजी : महाराज, ते लेखवनकाचं े काम उत्तम सरू
ु आहे. गेल्या
िषटभरात आपल्या राज्याची प्रगती मांडिारे कोष्टक बनविले
तयांनी, विश्वास बसत नाही आपि इतके कायट के ले असेल
म्हिनू ! एक एक आकडेिारी डोळे वदपिते महाराज.

लेखवनकाचं ी कमाल ही की अिघ्या पधं रा वमवनटातं तयानं ी
हा संदश
े वलहून काढला, आकडेिारी सकट! उगाच गविती
आकडेमोडीसाठी डोके फोड नको म्हिे.
महाराज : ल.भा.
प्रधानजी : तयातील एक तर किी आहे महाराज. आपल्या कविकल्पना
पिू ट करण्यास याहून मोठी संधी कशी वमळिार म्हिाला तो.
महाराज : छान. असे धडाडीचे असतील पदरी तर राज्य प्रगतीपथािरच
जािार नेहमी प्रधांजी. ल.भा. आवि ते जनक्षोभाबद्दल
काही?
प्रधानजी : महाराज, ददु िै ाने अजनू तयास उतार नाही. कररचना
बदलल्यािाचनू ते शमिार नाही असे गप्तु चराच
ं े म्हििे
आहे.
महाराज : नाही. जनेच्छे पढु े नमिारे नामधारी राजे आम्ही नाही. हा
विरोध ठे चनू काढू आम्ही. आम्ही सािटभौम, सिटसत्ताधीश.
काल पयिंत आम्हास मानिारी जनता तया दीड दमडी
वतघांच्या नादी कशी लागू शकते..
प्रधानजी : सतय आहे महाराज. तया मोबाईलच्या जोरािर यानं ी डाि
साधला आहे.

महाराज : प्रधाजं ी, आम्ही याचा मळ
ु ापासनू विचार के ला आहे. ज्या
तंत्रज्ञानाने आव्हान उभे के ले आहे तयाच तंत्रज्ञानात
आपिास उत्तर वमळण्याची शक्यता आहे.
प्रधानजी : होय महाराज..

सिप ई आत येऊन प्रध नजींस एक मोठ क गद गडांु ळलेल सांदि
े देतो.
प्रध नजी उघडून प हत त..
प्रधानजी : आता महाराज तया िैज्ञावनक सदं श
े मळ
ू शोधाबद्दल..
आपल्या तंत्रज्ञांनी िेगिेगळ्या मोबाईल संदश
े ांचे मूळ
शोधनू काढले आहे. तयांनी ही वमळिलेली मावहती पाठिली
आहे..
महाराज : बोला.
प्रधानजी : आम्ही तयांनी संकवलत के लेली मावहती िाचनू दाखितो
महाराज. तयांनी म्हटले आहे की आता काही थोड्या
संदश
े ाची मावहती वमळाली आहे, पि जसजसे तयांचे तंत्र
प्रगत होईल तस तसे संदश
े येताच तयाचे मळ
ू समजनू येऊ
शके ल तयांना. एकूि राज्य सरु क्षेच्या दृष्टीने अतयंत महत्त्िाचे
आहे हे महाराज.

महाराज : खरे य प्रधाजं ी. िाचा. सदं श
े ाचं े मळ
ू काय ते..
प्रधानजी : हु. हु. पवहलाच सदं श
े के ळ्याबं द्दल आहे. खािी के ळी आवि
समस्यांची करा होळी हा संदश
े .. वहगं िपरू च्या समस्त
वहगं िपरू पंचक्रोशी के ळी उतपादक संघाकडून पाठिण्यात
आला आहे. के ळ्यांचे उतपादन विक्रमी झाल्याने तयाचा
उठाि होण्याकररता शास्त्रीय भाषेत सदं श
े पाठिनू के ळ्याच
ं ी
महती पटिािी असा तयामागील संदश
े च तयांच्या हाती
पडला आहे. समस्या वनिारि करतील िा तसा विचार
करण्यास मदत करतील असले कोितीही रासायवनक पदाथट
के ळ्यांत नसनू के ळी ि समस्या यांचा संबंध नाही. पि आता
जनमानसात हे वभनल्याने के ळ्यांचा खप िाढला आहे असे
तयानं ा पाहिीत वदसले.
महाराज : म्हिजे आम्ही खाल्लेली के ळी िाया गेली?
प्रधानजी : नाही महाराज, समस्यापतू ी आपि के लीच, ती स्िबळािर.
तयात के ळ्यांचा िाटा नाही इतके च. दसु रे संदश
े ज्यांचा माग
घेतला गेला आहे तयात वकतयेक शभु प्रभातीची फुले कुठून
उगिलेली आहेत हे सांगण्यात आले आहे..
महाराज : ते सारे सोडा प्रधांजी, आम्हास तया वतघांच्या संदश
े ाबद्दल
अवधक मावहती हिी आहे.

प्रधानजी : होय महाराज.. आम्ही पाहतो..

प्रध नजी प ने उलर्त र हत त. मग एक प न वर त्य ांन त्य बद्दल
म सहती समळते. ती ते आधी व चनू घेत त. मग बोलू ल गत त..
प्रधानजी : महाराज, आपला संशय खरा ठरला. गेल्या काही वदिसात
जनतेला वमळालेले सदं श
े तयाच वतघाच्ं याकडून गेलेले
आहेत. तया संदश
े ांनीच नव्याने जन आंदोलन उभे रावहले
आहे. लोकांची माथी भडकिण्याचे कृ तय या वतघांचेच आहे
महाराज.
महाराज : िाटलेच होते आम्हास ते. अजनू काही म्हितो तो अहिाल?
प्रधानजी : गेल्या काही वदिसांत, म्हिजे आपि कै देतनू सटु का के ल्या
के ल्या ते कामाला लागले आहेत महाराज. तयांनी इकडून
वनघताच हे सारे उद्योग सरू
ु के ले परत.
महाराज : आम्हास तो संशय होताच प्रधांजी.
प्रधानजी : आता महाराज तया वतघांस परत कै देत टाकण्याचे हुकूम
काढतो आम्ही. आता परत तयानं ा सोडििे नाही.
चरिदासाची अंधारकोठडी ररकामीच आहे. तयात वतघांना
कोंबू आवि कोंडू. वतथे प्रकाशाचा एक वकरिही पोहोचत

नाही.. आवि वतथनू तयाचं ा कुठलाही विचार बाहेर
पोहोचिार नाही. काही वदिसांतच लोक विसरून जातील
आवि पन्ु हा राज्य सरु ळीत चालू रावहल. सारे च दरबारी तया
वदिसाची िाट पाहात आहेत महाराज.
महाराज : खरे आहे तमु चे. पि आम्ही विचार करीत आहोत. आम्ही
के ळी खाऊन विचार करू. भलेही तयास कुठला रासायवनक
आधार नसो.. वशपाई के ळी..

मह र ज ि तां पिे के ळी सोलनू ख ऊ ल गत त. प्रध नजी मोब ईल कडे
प ह त बसत त. सिप ई स लां गोळ कर यल भ ांडे पढु े करतो. थोड्य
वेळ त..

महाराज : प्रधांजी, साधजू ी कधी पोहोचताहेत?
प्रधानजी : आजच महाराज. सारी जय्यत तयारी आहे. हिनकंु डासाठी
जिळील जंगलात दोन वदिस रात्र जंगलतोड के ली
महाराज.. वदनांकमध्ये तयािरही वटप्पिी आली आहे.. साधू
श्रीपादाचं े चरिकमल कधीही इथे पडतील महाराज.
महाराज : छान. आम्हाला यात आमच्या सगळ्या समस्यांचे समाधान
वदसते. आम्ही म्हिालो होतो तसे.. साधू आले की आम्हास

आमच्या सगळ्या समस्यािं र उपाय वमळतात. तया देशद्रोही
वतकडीस आता पकडू नका. नीट नजर ठे िा. आम्ही
लिकरच ठरितो काय करािे ते. आवि या अहिालाची
िाच्यता कुठे ही होऊ देऊ नका.
प्रधानजी : हु. हु. आम्ही पढु ील हुकुमाची िाट पाहू महाराज. इतक्या
अक्षम्य अपराधानतं रही आपि असा आदेश देत आहात,
तेव्हा तयात आपला नक्कीच काहीतरी विचार असिार.
आपल्यासारखा विचार आम्ही तर नाही करू शकत.
महाराज : ठीक तर, आपि साधंच्ु या आगमनाच्या तयारीस लागािे.
आम्ही महालात तयांच्या आगमनाची प्रतीक्षा करतो. दरबार
बरखास्त.
प्रधानजी : हु. हु.
दरबारी : महाराजांचा विजय असो.

८
महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :

नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
बोटांिरी असा खेळविशी
उसंत कुिाही जरा न देशी
फुटती तयां घामाच्या धारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. आज मोब ईल सखि त आहे. के ळी न हीत. च लण्य त
एक आत्मसवश्व स आहे. र् ांग र् कत मह र ज येत त सन आपल्य
ससांह सन वर बसत त. आजबू जसू नजर र् कत..

महाराज : सप्रु भात. दरबारी जनासं शभु सकाळ. प्रधाजं ी, सप्रु भात. गडु
मॉवनिंग.
प्रधानजी : गडु मॉवनिंग महाराज.
महाराज : साधू जन येती घरा तोवच वदिाळी दसरा प्रधाजं ी. साधू श्रीपाद
काल आले वन तयांनी सकल समस्यापतू ी करून टाकली.
आज आम्ही अगदीच विश्वासाने.. आतमविश्वासाने सांगतो
आहोत.. आम्ही अतयतं आनदं मग्न आहोत आज.. ते
चहाच्या पेल्यातील िादळ चहासारखेच पचिनू ढेकर देिार
आम्ही.. अगदी तयात पाले जी बडु िून! आम्ही यशस्िी
होिार.. आम्हीच यशस्िी होिार.. आम्ही यशस्िीच
होिार.. आवि आम्ही यशस्िी होिारच! श्रीपाद स्िामींचा
आशीिाटद फळिार आवि आमचे राज्य फळफळिार!
राष्ट्रद्रोही पापी तळमळिार.. जनतेचे डोळे आता उघडिार..
आम्ही उघडिार..
प्रधानजी : नक्कीच महाराज. महाराज तम्ु ही आहात तर सारे काही
शक्य आहे. नाही.. तम्ु ही आहात तरच सारे काही शक्य
आहे. तया जनद्वेषी राष्ट्रद्रोहींचा बंदोबस्त दृवष्टपथात आलेला
वदसतो आहे महाराजांना..
महाराज : प्रधांजी, ते तर आहेच. तया आधी निीन काही खबरबात?

प्रधानजी : महाराज, आपल्या या नगरीत साधजु ींचे पवित्र चरिकमल
काल अितरले. तयांची चरिधळ
ू माथी लािनू आम्ही
कामास लागलो. पि राजरतन.. ते गजराज तया आधीच
वनजधामास गेले वनघनू . थोरल्या महाराजाच्ं या काळातील
गजराज काळाच्या पडद्याआड गेल.े अतयंत द:ु खद बातमी
आहे महाराज.
महाराज : क्लेषमग्न आहोत आम्ही. अतयंत क्लेषमग्न..
प्रधानजी : गजराज गेले पि आपले राजिैद्य संतापनू आम्हास चार
शब्द सनु ािनू गेले महाराज. तयांच्या म्हिण्यानसु ार फक्त
चक
ु ीच्या उपचारांनी बळी घेतला गजराजांचा. आम्ही िाद
घातला नाही महाराज, जे आपल्या पदरी नोकरीत नाहीत
तयांच्याशी बोलण्याचे आम्हाला तरी प्रयोजन िाटले नाही
महाराज.
महाराज : खरंय. आम्ही आलो तेव्हा अतयंत खूश होतो.. पि ही
पवहलीच खबर.. असो. घडिारे घडतेच. ते टाळता येत
नाही. प्रतयेक प्रािीमात्राची जीिनरे खा आखनू वदली आहे,
बाकी सारे वनवमत्तमात्र. िैद्यांना िाटते तयांच्या उपचाराने
कोिी बरा होतो.. अहक
ं ार फक्त तयांचा. अहक
ं ार. बाकी
घडिारे ना टळू शकते. साधू म्हितात तेच खरे . दैिगती पढु े

प्रतयक्ष आम्हासही शरि जािे लागत असेल तर इतराच
ं ी
काय कथा? असो. अजनू काही राज्यकारभार?
प्रधानजी : एक विशेष परिानगी हिी होती महाराज..
महाराज : बोलािे..
प्रधानजी : गजराजांच्या पायी तडु िण्याची वशक्षा वदले गेलेले ते
वशपाई.. तयाच्ं याबद्दल वनदेश द्यािा महाराज..
महाराज : तम्ु हास काय िाटते प्रधाजं ी?
प्रधानजी : आम्हास िाटते तीन पयाटय आहेत.. गजराजच नसल्याने
तयानं ा सोडून द्यािे, वकंिा आपल्या आज्ञेनसु ार आयष्ु यभर
तरू
ु ं गात ठे िािे वकंिा इतर कोितयाही हत्तीच्या पायी द्यािे..
महाराज : छान ! अगदी खोलिर विचार के ला आहेत तम्ु ही. आज
आम्हास साधंच्ू या आगमनाने सारे गरू
ु जन आठित आहेत.
तयांना स्मरून आम्ही यास गविती उपाय योजू इवच्छतो..
आमच्या गविताच्या गरू
ु ं स स्मरून.. तीन पैकी एक वहस्सा..
वचठ्ठ्या टाकाव्यात वतन्ही पयाटयांच्या. पैकी एक वनिडािी.
तया वशपायांच्या भाग्यरे षेिर जे वलवहले असेल ते होईल िा
होईलच.

प्रधानजी : हु. हु. आम्ही हे करूच. आपल्या शास्त्रीय संशोधकानं ी
अन्यही काही संदश
े ांचा माग काढला आहे महाराज. आज्ञा
असल्यास..
महाराज : प्रधांजी, आता ते नको आम्हास. आमचे उवद्दष्ट साध्य झाले.
तया िैज्ञावनकांस सरू
ु ठे िू द्यात संशोधन. नाहीतर दसु रे काम
द्या तयासं .
प्रधानजी : हु. हु. जनतेच्या आदं ोलनास अजनू उतार पडताना वदसत
नाही महाराज. जनता अजनू ही क्रोवधत आहे. विशेषतः
आपल्या राज्याच्या उत्तर भागात. तयांनी अजनू तरी
शांततापिू ट वनषेध के ला आहे, पि तो शमण्याची लक्षिे
नाहीत. तया वतघाचं ा जनतेिर विलक्षि प्रभाि आहे असे
गप्तु चर अहिाल सांगतो.
महाराज : या सगळ्यािर उपाय आता आमच्या हाती आहे.
तयाव्यवतररक्त काही असल्यास सांगा.
प्रधानजी : नाही महाराज, आमच्या ध्यानी मनी स्िप्नी तेच आहे.
जनतेस कुिी कसे चक
ु ीच्या रस्तयािर चालायला भाग पाडू
शकते ते पाहतो आहोत आम्ही.
महाराज : प्रधांजी, व्यवथत होऊ नका. आम्हास साधू श्रीपादांचा
आशीिाटद आहे. आमच्याकडेच या प्रश्नािर उत्तर आहे.

गरू
ु वकल्ली म्हिा. अजनू काही कामकाज नसेल तर आम्ही
दरबारास सांगतो यािरील रामबाि उपाय.
प्रधानजी : महाराज, हेच महत्त्िाचे कामकाज. आपल्या उपायांस
ऐकण्यास आम्ही सारे च आतरु आहोत. आम्हाला िाटले
होते की आपि तया वतघांस परत कै देत टाकण्याची आज्ञा
द्याल, पि नाही. महाराजानं ी आिखी िेगळे काही ठरिलेले
वदसते आहे.
महाराज : अथाटत. आम्ही उपाय शोधला आहेच. आम्ही खोलात
जाऊन विश्लेषि के ले समस्येचे, तयात आम्हास काय
जाििले? तर ते असे.. काळ बदलत चाललाय. कालचा
काळ िेगळा होता. आमच्या वपताजींच्या काळी असे सपं कट
तंत्रज्ञान नव्हते. आता संपकट क्रांती झाली आहे.
आम्ही आमच्या प्रगतीशील राज्यात वतला मोकळ्या मनाने
बोलािलेय. आता आपल्या विचाराच
ं ी देिािघेिाि एका
मोबाईलच्या बटनािर होऊ शकते. आपला विचार
एकाकडून दसु ऱ्याकडे ततकाळ पाठिता येतो. आपले
आग्रही मत कोठे ही मांडता येत.े कोिाची इच्छा असो िा
नसो तयास धाडून तो िाचेल असे पाहता येते. आम्ही हे सारे
आमच्या राज्यात करविले. का? कारि प्रगत राज्यातील ही
महत्त्िाची गोष्ट आहे. राज्याच्या प्रगतीचा अहिाल आता

घराघरात पोहोचिू शकू आम्ही. राज्याची वन राष्ट्रप्रेमाची
मोवहनी प्रजेिर वटकिायची तर हे के लेच पावहजे. आवि
तयात तयांचेच भले आहे. राज्याचे भले आहे. आमच्या एक
लक्षात आले, मोबाईल आवि तयािरील सदं श
े याच
ं ा
जबरदस्त प्रभाि जनतेिर आहे. कोितीही मावहती क्षिाधाटत
एका टोकािरून दसु ऱ्या टोकापयिंत नेतो तो मोबाईल. अशी
मावहतीची देिािघेिाि कोिीही कुठे ही कशीही करू
शकतो. क्रांती घडिली ती आम्ही. तया क्रांतीची फळे
जनतेस वमळाली. जनता खूश झाली आमच्यािर. आम्हीही
तया मोबाईलच्या प्रेमात आहोत. तयाने आम्हाला आमच्या
प्रशासनास गती वदली, ज्ञान वदले, मावहती वदली आवि
विरंगळ
ु ाही वदला. ज्याच्या जोरािर आम्ही राज्यात
संदश
े िहनाची क्रांती घडिली, तयाच्याच जोरािर आता
तीच मावहती आमच्यािर उलटू पाहतेय. आम्ही जी गोष्ट
सिािंच्या हाती वदली, वतचाच गैरिापर करताहेत आता.
आमच्यािरच उलटिू पाहताहेत. पि यांच्या तया कुवटल
चाली आम्ही यशस्िी होऊ देिार नाही. मोबाईल आवि
संपकट क्रांती.. दतं मजनाच्या पेस्ट सारखी आहे. एकदा बाहेर
आली की आत नाही घालू शकत. एकदा पाठिलेला
लघसु दं ेश, आवि इमेल परत बोलािता येत नाही.. पिू ी
धनष्ु यातनू सटु लेला बाि येत नसे तसा.. तर मोबाईल

तत्रं ज्ञान आता परत नाही वफरिार.. पि तयाच मोबाईलच्या
साह्याने आम्ही मात करू तयांच्यािर. तेही तयांच्या नकळत.
प्रधानजी : म्हिजे काय महाराज?
महाराज : ज्या गािच्या बोरी तयाच गािच्या बाभळी. जशास तसे.
आवि ठकास महाठक!
प्रधानजी : म्हिजे महाराज? आपल्यासारख्या सिटशवक्तमान राजास
कोि शह देतोय की आपिास असे करािे लागतेय?
आम्हाला तर िाटतेय की मसु क्या आिळून वतघांना
अधं ारकोठडीत डाबं नू ठे िािे. आवि सगळ्यासं मोर असे
वचत्र उभे करािे की कुिाची परत अशी वहमं त होऊ नये.
महाराज : प्रधाजं ी, सारे बळाच्या जोरािर नाही होत. झाले तरी तयाचा
योग्य तो पररिाम नाही होत. आम्ही याबाबतीत सारासार
विचार के ला आहे. ज्या मोबाईलच्या वजिािर उड्या मारत
आहेत ते तयाच मोबाईलच्या जोरािर आम्ही चीत करिार
आहोत तयांना. डाि असा खेळािा की तयांच्या ध्यानातही
न यािे ते चीतपट झाल्याचे. प्रधांजी, आपल्या लेखवनकांस
आज्ञा करा..
प्रधानजी : हु. हु.

महाराज : लेखवनकासं सागं ा वमवनटास एक या िेगाने संदश
े धाडा
सगळीकडे.. तयात ते वतघे हे कें द्रस्थानी. सारी कल्पनाशक्ती
िापरून संदश
े तयार करा. लेखवनकांस सांगािा धाडा,
आम्ही स्ितः तयानं ा समजािनू सागं तो सदं श
े कसे वलहािेत
वन तयात काय वलहािे. ते वतघे कर चक
ु िनू देशाचे नक
ु सान
करीत आहेत, गेल्या वकतयेक िषािंपासनू कर भरलेला नाही
तयानं ी.. आवि इतर सामान्य जनतेच्या पैशातं नू आपले
फायदे उकळताहेत सारे .. आकडेिारी बनिा सारी. तयांचा
करास विरोध स्िाथाटपोटी आहे हे कळू द्या सिािंस, पि
तयापढु े जाऊन सिटसामान्य जनतेचे तयात कसे नक
ु सान आहे
ते वलहा. वकंबहुना तया जनतेसच लबु ाडण्यासाठी हा कर
विरोध आरंभला आहे या वतघांनी हे वबंबिा. तया वतघांच्या
गडगंज मालमत्तांचा तपशील द्या.
प्रधानजी : पि हे सारे तपशील? कुठून आवि कसे?
महाराज : प्रधांजी, आम्ही क्रोधमग्न आहोत. आपि आमचेच प्रधांजी
आहात ना? छोट्या छोट्या गोष्टींतनू आपल्याला कसे
वशकायला हिे हे आम्ही सागं ािे? (मोबाईल मधनू िाचत)
मच्छराकडून काय वशकाल? सतत आनंदात गिु गिु त रहा..
माश्यांकडून काय वशकाल? कचऱ्याचाही द्वेष नको. तयाला
ही सन्मान द्या. कोळ्याकडून काय वशकाल? जागा वमळेल

वतथे जाळे वििा. उंदराक
ं डून काय वशकाल? चपळपिा वन
कोठे ही लपण्याची हातोटी. पालीपासनू काय वशकाल?
कोठे ही वचटकून पढु े जात रहा. थोडक्यात जग म्हिजे एक
वबनवभतं ींची शाळा आहे. वशकाल वततके थोडेच आहे. शभु
मध्यरात्री. समजले प्रधांजी?
प्रधानजी : जी महाराज.
महाराज : तेव्हा के ळी उतपादक सघं ाकडून असे सदं श
े कसे बनिािेत
िा बनू शकतात ते आपि वशकले पावहजे. तसा आदशट
संदश
े बनिण्यासाठी उच्च दजाटची कल्पनाशक्ती लागते. ती
असल्यानेच आपल्या लेखवनकांस आपि तनखा देत
आहोत. तेव्हा तयासं कामास लाििे.
प्रधानजी : आज्ञा महाराज. आपि म्हिता तशा सचू ना लेखवनकास
देऊ आम्ही.
महाराज : अजनू थोडे बाकी आहे प्रधाजं ी. एकूि वदिसभरात सदं श
े ाच
ं ा
मारा चारीबाजनू े ि िेगाने होिे गरजेचे आहे. ही एक
अवहसं क लढाई आहे हे समजनू हल्ला चढिा. विचारास
उसतं न देता हा मारा होऊ द्या. तयात ऐशं ी प्रवतशत वतघाच्ं या
कुकमाटिरील, आकडेिारीसकट संदश
े असू द्यात. बाकी
िीस विनोद, गािी िगैरे पद्धतीने असू द्यात, काहींमध्ये
तयानं ा बािळट दाखिा, काहीमध्ये कपटी तर काहींमध्ये

खलनायक. मग गािाकडल्या तयाच्ं या मालमत्ताच
ं ा साद्यतं
तपशील द्या. िषाटनिु षे चक
ु िलेल्या करांची आकडेिारी
येऊ द्या. आवि महत्त्िाचे म्हिजे यापढु े याच जनतेस
लबु ाडण्याचे कारस्थान ते आखीत आहेत हे जनतेच्या
मनािर वबंबिा. सतत मारा झाल्यास काही वदिसांतच
जनतेस ही बाब पटेल. प्रथम काही वदिस तया बाबतीत
विचार होईल. काहींना पटेल, काहींना नाही. पढु े ज्यानं ा
पटेल अशांची संख्या िाढत जाईल. ते हे संदश
े तािातािाने
पढु े धाडतील. काही काळात हे पटलेल्यांचे बहुमत होईल.
न पटलेल्यांचा आिाज तेच परस्पर बंद करतील.
आपल्याला मध्ये पडण्याचीही गरज नाही. पढु े न
पटलेल्यांनाही हळूहळू प्रश्न पडू लागेल..धरू आहे तर आग
असिारच. तयांचा विरोध दबु ळा होत जाईल. पढु े हीच बाब
सतय बाकी सारे असतय हेच पटेल सिािंना..
प्रधानजी : महाराज एकच सांगतो आम्ही.. ल.भा. ग्रेट. आपि इतके
मळ
ु ापासनू वचंतन के ले आहे.. तयात चक
ू होण्याची
शक्यताच नाही.
महाराज : प्रधांजी, फक्त आपल्या िैज्ञावनकांस सांगा, या संदश
े ांचे मळ
ू
शोधण्याची गरज नाही. गरज असल्यास आम्ही इशारा करू
तेव्हाच कामास लागिे.

प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : तेव्हा प्रधाजं ी, ततकाळ आवि यद्ध
ु पातळीिर कामाला लागा.
लक्षात ठे िा ही एक लढाईच आहे. यात शत्रू वदसत नाही
समोर. पि तयास गारद करिे आहे ते यक्त
ु ीहुशारीने. आता
रात्रभर वचंतनाने आम्ही दमलो आहोत. साधू अगदी िेळेिर
आले. तयाच्ं याशी ततिवचतं नात हा मागट वदसला.
साधजु नांच्या संगतीत असा ज्ञानाचा प्रकाश वदसतो. आम्ही
तयामुळे अतयंत समाधानी आहोत आता. आमच्या ह्या
यद्ध
ु ात विजय आमचाच होिार. आम्हाला आताच वदसतेय
पढु े काय होिार ते. पि आता आम्ही श्रमपररहार करू.
आवि यापढु े काय काय करािे याचे वचंतन करू. तेव्हा
आम्ही आता हा दरबार बरखास्त करतो.,
प्रधानजी : आज्ञा हुजरू .
दरबारी : महाराजांचा विजय असो.

९
महाराज दरबारात येत आहेत..

सिट दरबारी :
नमन नटिरा विस्मयकारा
तचू देशीचा तारिहारा
तझ्ु या स्ततु ीत आम्ही दगं
तझ्ु या मुळेच तर चढतो रंग
देशभक्तीचा एकच नारा
नमन नटिरा विस्मयकारा

मह र ज येत त. ह त त मोब ईल परत आल य. त्य च्य कडे प ह त
हसत त. मग ग सलच्य वर अडथळत अडथळत चर्कन उडी म रत त.
ससांह सन वर र्ुिकन् उडी म रून बसत त. ह त तल्य मोब ईलवर
गल
ु ब चे सचत्र प ह त..

महाराज : गडु मॉवनिंग. मॉवनिंग खरीच गडु आहे ना? आम्ही उतसक
ु
आवि आतरु आहोत आमच्या आदेशाचे पररिाम
पाहण्यासाठी. आम्ही वदलेला आदेश नीट जर पाळला गेला
असेल तर आमची खात्री आहे, हळूहळू जनमताची विझेल
आग.. नव्हे, विझिार नाही, तर वतची धग जाििेल तया
वतघांस. तयात होरपळून वनघतील ते तीन देशद्रोही. तया
ििव्यात तयांच्यासारखा विचार करिारे भािी कुिी
असतील तर तेही उखडून आवि मळ
ु ापासनू खडु ू न काढले
जातील. आवि मग आम्ही वनिेध राज्य चालि.ू कारि
राज्यास आमची गरज आहे. राज्याच्या प्रगतीत असले
अडथळे आििारे , द्रोही ति आमच्या या निीनतम
तिनाशकाने नष्ट होईल.. आवि देशभक्तांचे पीक येईल
भरघोस. तया वपकांच्या दाण्या दाण्यािर आमचेच असेल
नाि. असे भरघोस राष्ट्रोन्नतीचे पीक घेऊ आम्ही. तयािर
आमचेच नाि.. गािोगािी आमचेच नाि आवि
जयजयकार. आम्ही आता तयाची परत बघतोय िाट. मध्ये
सगळे मनासारखे होत असताना याच
ं ी दृष्ट लागली. पि
आता पाहू आम्ही ह्या मोबाईलच्या जोरािर कसे होतात
विरोधी सपाट.. आवि आम्ही होऊ सैराट.. अगदी वनविंत
वबन बोभाट.. आम्ही तया वदिसाची िाट पाहातोय, जेव्हा

सारे काही होईल आम्हास हिे तसे, गळ
ु गळ
ु ीत आवि सपाट.
नकोत असे चढ वन उतार, जे ओलांडण्यातच जातेय आमची
िाया शक्ती आवि यक्त
ु ी. मग राष्ट्रोद्धार कधी करिार आम्ही?
जनमानसात कधी रूजेल हे बीज.. आमच्या धोरिांस विरोध
म्हिजे राष्ट्र उभारिीस विरोध. तो मग घालतो विकासाला
खीळ. पि आम्ही नाही सोडिार आमचा पीळ. पि आमची
ताकद तो विरोध मोडून काढण्यात गेली तर बाकी काम कसे
करािे आम्ही? आवि आम्ही शेिटी विजयीच होऊ कारि
वजथे ताकद वतथे जीत. आवि वजथे आम्ही वतथेच ताकद.
प्रधांजी, बोलािे, काय हालहिाल?
प्रधानजी : महाराज, आपला अदं ाज अगदी खरा ठरत आहे. गेल्या
काही वदिसांत जनतेच्या ितटिक
ु ीत कमालीचे बदल
झाल्याचे िृत्त आहे गप्तु चरांचे. जनतेत तया वतघांप्रती
अविश्वास वनमाटि झाला प्रथम, लोक प्रथमच तयानं ा प्रश्न
विचारू लागले.. पढु े तयांचा उवद्दष्टांबद्दल संशय वनमाटि
झाला. जनतेस तयांच्या िागण्यात काळेबेरे वदसू लागले..
तयाच्ं यामळ
ु े सामान्य जनतेला होिाऱ्या त्रासाबद्दल
जनजागृती होऊ लागली आहे. ज्या मोबाईलमधनू तया
वतघांनी जनतेस भडकिले, तयाच मोबाईल मध्ये जनतेचा
उद्रेक तयाच्ं याच विरोधात होऊ लागला आहे. वकतयेक जि

जमनू तयांच्या वनषेधाच्या घोषिा देत आहेत. तया वतघांच्या
घरांिर मोचे वनघताहेत. हाय हाय च्या घोषिा होताहेत. ते
वतघे आपला बचाि करू पाहताहेत. पि एकदा संशयाचे,
विशेषतः उवद्दष्टाबं द्दलच्या सश
ं याचे बीज लोकांच्या मनात
पेरले गेले की तयाचा िटिृक्ष होण्यास िेळ लागत नाही याचा
प्रतयय येतोय महाराज. आता या पढु े फक्त तयांच्याबद्दल
जनमत असे गढूळच रावहल. आपली लेखवनकाच
ं ी कमाल
अशी की अतयंत नािीन्यपूिट असे संदेश धाडले जात
आहेत. ते देशाच्या कानाकोपऱ्यात धडाधड पोहोचत
आहेत. आपल्या आदेशानसु ार सरू
ु आहे सारे . वदिसभरात
असख्ं य िेळा तया वतघांच्या बदनामीचा मजकूर लोकाच्ं या
हाती पडत आहे. जनमत आता तयांच्या वकतीही
प्रयतनांनंतरही तयांच्या बाजसू िळण्याची शक्यता नाही
महाराज. आपल्या द्रष्टेपिाचे आम्हाला अतयतं कौतक
ु
िाटते. एकूि साप पि मरे ल वन काठी पि तटु िार नाही असे
वदसते आहे महाराज.
महाराज : आम्हास याची खात्रीच होती. हे असे होिार याची खात्री
असल्यानेच आम्ही तया वतघांस कै देत न टाकण्याचे आदेश
वदले होते. आता काहीच वदिसातं ही मोहीम थडं होईल.
तयानंतर तया वतघांबद्दल पढु े आदेश देऊ आम्ही.

प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : प्रधाजं ी, हे एक शीतयद्ध
ु च आहे. शीत डोक्याने कराियाचे.
आवि वकतयेकदा बाहेरील शत्रूपेक्षा आतील विरोधी लोकच
जास्त नक
ु सान करून जातात. बाह्य शत्रबू द्दल जनमत
आधीच तयार असते. ह्या अंतगटत शत्रंबू द्दल मात्र आम्हास
जास्त खबरदारी घ्यािी लागते. आवि आमच्या
ध्येयधोरिास विरोध म्हिजे राष्ट्रोन्नतीस विरोध. आवि
असा विरोध करिारे ते आमचे आवि देशाचे शत्रचू . मग भले
ते आमचेच नागररक का असेनात. तयाच
ं ा बदं ोबस्त हा देश
रक्षिाइतकाच महत्त्िाचा हे जािले आहे आम्ही. आम्ही
आता या पढु ील विचार करीत आहोत..
सिप ई ध वत आत येतो. प्रध नजींिी बोलतो. प्रध नजींच्य चेहऱ्य वर
आधी सर्ु के चे मग सचांतेचे भ व आहेत..
महाराज : काय घडामोड प्रधांजी?
प्रधानजी : महाराज, खबर अशी आहे, की जनता आता वचडून, पेटून
उठली आहे. जे मोचे आधी निीन कराबद्दल होते ते आता
तया वतघांच्या घरांिर वनघत आहेत. पि जनता आता इतकी

खिळली आहे की तया वतघांपैकी एकाच्या हतयेचा प्रयतन
जनतेने के ल्याची बातमी आहे. म्हिनू वशपाई घाईघाईने
आला सांगत. आपल्या सरु क्षा व्यिस्थेने तयाला िाचिले,
पि असेच तया इतर दोघांच्यािरही हल्ले होण्याची शक्यता
आहे असा अहिाल आहे. आम्हाला िाटते महाराज, तयांचे
लोकांच्या हाती जे व्हायचे ते होऊ द्यािे..
महाराज : प्रधांजी, चक
ु ताय तम्ु ही इथे. असे होऊ वदले तर तयास
कायद्याचे राज्य म्हिता येईल का? ते वतघे आता आपले
शत्रू नाहीत. जनता तयांच्या मागे नसेल तर तयाच
ं ा आता
उपयोग आम्ही सांगतो तसा करा..
प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : तातडीने तया वतघांच्या सरु क्षेत िाढ करा. काहीही होिो,
तयांच्या वजिास धोका होता कामा नये. तशा सक्त सचू ना
द्या. जनतेस संयम बाळगण्याचे आिाहन करा. कायद्याच्या
चौकटीत तया वतघांिर कारिाई होईल हे समजािनू सांगा.
जनतेस पटिनू द्या की आम्ही राष्ट्रद्रोही असलेल्या
कुिाचीही गय करिार नाही. पि आम्हाला वनव्िळ विरोध
के ला म्हिनू तया वतघांस अशी वशक्षा जनता करू शकत
नाही. आम्ही कायद्यानसु ार तयासं वशक्षा करूच पि तोिर
राज्याचे एक नागररक म्हिनू तयांचे रक्षि करिे एक राजा

म्हिनू आमचीच जबाबदारी असेल. तयामळ
ु े जनतेचे
क्रोधमग्न होिे आम्हाला समजू शकते तरीही आम्हाला
विरोध करिाऱ्यांशीही आम्ही न्यायानेच िाग.ू आमच्या
विरोधकाश
ं ीही वकती न्यायाने िागतो आम्ही ह्याबद्दल
लेखवनकांकडून संदश
े वलहून घ्या आवि पसरिा.
तयाचबरोबर जनतेस संयमाचे आिाहन करा..
प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : या उप्पर आम्ही अवधक सांगािे असे काही नाही. फक्त न्याय
प्रवक्रया जलदगतीने होईल असे पहा. पढु ील थोड्याच
वदिसांत ते वतघे आपल्या कै दखान्यात परत आले असतील
हे पहा. आपल्या न्याय व्यिस्थेच्या ह्या गोष्टी आजबू ाजच्ू या
परदेशी पि पाठिण्याची व्यिस्था करा. साधंचू ी वशकिि
आहे, पररवस्थतीतनू बाहेर पडायचे तर संकटांशी मक
ु ाबला
तर सारे च करतात, सक
ं टातं सधं ी शोधिारे थोडे.. आवि
संकटांतनू नव्या संधी वनमाटि करिारे मतु सद्दी तर तयाहूनही
थोडे. आम्ही संकटास तोंड तर वदलेच, तयातनू तया वतघांस
जनरोषास बळी पाडले आता तयातनू आमच्या न्यायदानाची
महती आम्ही देशोदेशी पसरि.ू आम्हास खात्री आहे,
साधंनू ा आमचा अवभमानच िाटेल. तयांनी दाखिलेल्या
िाटेिर आम्ही चालत आहोत वन चालत राहू.

प्रधानजी : तस्ु सी ग्रेट हो महाराज.. ल. भा. एकदम
महाराज : धन्यिाद प्रधाजं ी. पि आम्ही या विषयािर मल
ू भूत आवि
मल
ू गामी वचंतन के ले आहे. या संकटातनू आम्ही बाहेर
पडतच आहोत.. पि संकटे सांगनू येत नाहीत म्हितात..
आम्हास हे बदलाियाचे आहे. ततकाळ याबद्दल आम्ही
काही आदेश देत आहोत..
प्रधानजी : हु. हु.
महाराज : आमचे राज्य हे प्रगत आवि आधवु नक विचारांचे राज्य आहे
ि राहील. आधवु नक विचाराचं ा आमच्यािरील प्रभाि
सिािंसच ठाऊक आहे. विज्ञान ि तंत्रज्ञान ही आजची प्रभािी
अस्त्रे आहेत. विविध जनसामान्यांच्या समस्या
सोडिण्यासाठी विज्ञानावधवित राज्य हे आमचे स्िप्न आहे.
तंत्रज्ञानाधाररत समाज ि वडवजटल समाज ही आमची स्िप्ने
आहेत. असे प्रगत ि विकवसत राज्य ि तया राज्याचे आम्ही
सत्ताधीश हे स्िप्न आहे आमचे. अशा राज्यात प्रगतीस
खीळ बसू नये असे आम्हास िाटल्यास तयात गैर काहीच
नाही. आमच्या धोरिाविरोधी विचार आम्हास
प्रगतीपथािरून वकतयेक मैल मागे नेऊन सोडतो. आमचा
कालपव्यय होतो. शक्ती व्यय होतो. तेव्हा विज्ञानाच्या
मदतीने हे टाळिे जरूरी आहे. आमचा आदेश िैज्ञावनकांस

द्या. लिकरात लिकर असे तत्रं ज्ञान शोधनू काढा ज्यातनू
जनतेच्या मनात येिारे विचार आम्हास बसल्या बसल्या
समजू शकतील. म्हिजे विरोधी विचार उतपन्न होता होता
तयाचा सगु ािा लागला तर तयाचे उच्चाटन तो मळ
ू धरून
िाढण्याआधीच करता येईल. शेिटी विज्ञानाची कास
धरण्यातच समाज ि राष्ट्र वहत आहे. आमचा हुकूम
िैज्ञावनकासं द्या. आवि तातडीने अंमलबजाििी करा.
पढु ील कुठल्या संकटाच्या आत आम्हास याचे उत्तर हिे
आहे. शेिटी आमच्या मदतीस येईल ते विज्ञानच.. धाडून
द्या तयांस हुकूम आवि आदेश.
प्रधानजी : हु. हु. आम्ही धाडतो तसे आदेश. िैज्ञावनकांनी हे तंत्र
शोधल्यास महाराज आपले काम वकतयेक पटीने सक
ु र
होईल.
महाराज : शोधल्यास? तयासं शोधािेच लागेल ते. राज्यवहतासाठी.
आम्हास वफवकर आमची नाही. आम्हास राज्याची वचंता
आहे. आम्ही जे काही करतो तो राज्याच्याच भल्यासाठी.
तयाविरोधात कुिी शब्द काढिे म्हिजे आमचा म्हिजे
राज्याचा उपमदट. असला द्रोह समळ
ू नाहीसा व्हािा हे
आमचे प्रगतीशील राजा म्हिनू स्िप्न आहे. आमची आज्ञा
आहे, विज्ञान ि िैज्ञावनक.. आम्हास यानं ी साथ द्यािी.

तयानतं र आम्हास या विषिल्लीच्या मळ
ु ािरच घाि घालता
येईल. आदेश पाठिा तयांना..
प्रधानजी : अथाटतच महाराज, आपल्या हुकुमानसु ारच होईल सारे .
महाराज : आमच्यािरचे म्हिजे राज्यािरचे एक मोठे सक
ं ट टळले.
आता आम्ही सख
ु ाने विश्राम करू शकतो. सख
ु ाने श्वास घेऊ
शकतो. आम्ही मानवसक थकव्याने वशिलो आहोत.
प्रधानजी : आपिास श्रमपररहाराची गरज आहे महाराज. आपि
विश्राम करािा. झालेच तर व्हॉट्स्यापी विनोद िाचािेत..
आपला हुकूम असेल तर लेखवनकासं ताजे विनोद सदं श
े
धाडण्याचा आदेश देतो आम्ही. उद्यापासनू आपला
नेहमीचा दरबार सरू
ु होईल. नेहमीचे कामकाज सुरू होईल.
तोिर आपि विश्रातं ी घ्यािी. या लाखाच्ं या पोवशद्यं ास
ताजेतिाने परत मैदानात उतरािेच लागेल रयतेच्या
भल्यासाठी. तयासाठी श्रमपररहार हिाच.
महाराज : म्हिजे दरबार बरखास्त करािा आम्ही?
प्रधानजी : अथाटत महाराज. बाकी कारभार आम्ही सांभाळून घेऊ.
महाराज : एक मोठे ओझे उतरले डोक्यािरचे. आज आम्ही शातं वनद्रा
घेऊ शकू. आवि तम्ु ही म्हिता तसे नव्याने निा दरबार भरे ल
उद्यापासनू . तोिर दरबार बरखास्त..

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू .
दरबारी : महाराजाचं ा विजय असो.
(पडदा पडतो)

------ समाप्त ---

डॉ. वनतीन मोरे याचं ी प्रकावशत पस्ु तके
यांच्या कव्हरिर वक्लक करताच (नेट असल्यास) पस्ु तक उघडेल.

ई सादित्य प्रदतष्ठानचे िे तेरावे वर्ा.
डॉ. दनतीन मोरे याांच्या पस्ु तकाांचे पावशतक पर्
ू ा.
डॉ. वनतीन मोरे एक यशस्िी डॉक्टर आहेतच आवि एक
उतसाही लेखकही. तयांच्या लेखनात एक ताजेपि आवि खुसखश
ु ीत
विनोद असतो. तयांचा विनोद कोिाच्या व्यंगािर आधाररत नसतो, तर
समाजातील अवनष्ट विसंगती ते आपल्या विनोदातनू अलगद
दाखितात. समझदार िाचकांना तयांचा इशारा काफ़ी असतो. तयामळ
ु े
तयांच्या विनोदाचा एक फ़ॅ निगट वनमाटि झाला आहे. तयांनी गेली अनेक
िषे आपले लेखन वनरंतर चालू ठे िले आहे. तयांना प्रकाशक वमळायला
तोटा नाही. पि तयानं ा आपली पस्ु तके जास्तीत जास्त लोकापं यिंत नेिारे
आवि प्रकाशनप्रवक्रया सल
ु भ असिारे प्रकाशन हिे होते. तयानं ी ई
सावहतयची वनिड के ली डॉ. वनतीन मोरे आपली अनेक पस्ु तके ई
सावहतयच्या माध्यमातनू जगभरातील िाचकानं ा विनामल्ू य देतात. असे
लेखक ज्यानं ा लेखन हीच भक्ती असते. आवि तयातनू कसलीही
अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु िै ाने गेली दोन हजार िषे किीराज
नरें द्र, सतं ज्ञानेश्वर, सतं तक
ु ारामापं ासनू ही परंपरा सरू
ु आहे. अखवं डत.
शभिं ू गणपल
ु े (िऊ पस्ु तके ), डॉ. मरु लीधर जािडेकर (९
पस्ु तके ), डॉ. र्सतिं र्ागल
ु (१६ पस्ु तके ), शभु ागिं ी पासेर्ििं (९ पस्ु तके ),
अदर्िाश िगरकर (चार पस्ु तके ), िासा येर्तीकर(८), डॉ. दस्मता
िामले (९ पस्ु तके ), डॉ. वनतीन मोरे (२५ पस्ु तके ), अिील र्ाकणकर
(७ पस्ु तके ), रत्िाकर महाजि (४ पस्ु तके ), अितिं पार्सकर(चार

पस्ु तके ), मधू दशरगार्िं कर (४), अशोक कोठारे (१० हजार पािाच
िं े
महाभारत), श्री. विजय पाढं रे (महाराष्ट्राचे मख्ु य अवभयंता, ज्ञानेश्वरी
भािाथट), मोहि मद्वण्णा (जागदतक कीतीचे र्ैज्ञादिक, ४ पस्ु तके ),
सगिं ीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), दर्िीता िेशपाडिं े (८
पस्ु तके ), उल्हास हरी जोशी(६), नवं दनी देशमख
ु (५), सजु ाता चव्हाि
(८), डॉ. िृषाली जोशी(१३), डॉ. नवं दनी धारगळकर(८) सयं म
बागायतकर(२), मीना ख ंड(३) असे अिेक ज्येष्ठ, अिभु र्ी लेखक ई
सादहत्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकापिं यंत पोहोचर्तात.
एकही पैशाची अपेिा ि ठे र्ता.
अशा सादहत्यमतू ीच्िं या त्यागातिू च एक दिर्स मराठीचा
सादहत्य र्ृि जागदतक पटलार्र आपले िार् िेऊि ठे र्ील याची
आम्हाला खात्री आहे. यात ई सादहत्य प्रदतष्ठाि एकटे िाही. ही एक
मोठी चळर्ळ आहे. अिेक िर्िर्ीि व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या
त्या व्यासपीठािंतिू िर्िर्ीि लेखक उियाला येत आहेत. आदण या
सर्ांचा सामदू हक स्र्र गगिाला दभडूि म्हणतो आहे.

आवि ग्रंथोपजीविये । विशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी ।

