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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

चक्रिामित्याचा िरबार - ४ 
 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांिा दविामलू्य घऊे ितेो.  

कारण ई पसु्तक एकिा बिलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत िाही.  

उलट आिांि वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही ितेा येईल.  

असे काही द्या ज्यािे ई सादहत्यच्या लेखकाांिा, टीमला आदण तमु्हालाही आिांि दमळेल 

आदण तमुचां काहीच कमी होणार िाही.  

तमु्ही आनिर्ााद आनि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोि करूि दाद द्या 

आपल्या नमत्ाांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

दमत्ाांिा ह ेपसु्तक मेल आनि Whatsapp करा 

ई सानहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राम, टेनलग्राम याांर्र ्र्तः जा र् इतराांना आमांनत्त करा. सोशल दमदडयावर ई 

सादहत्यचा प्रचार करा. सर्ाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्यान ेलेखकाला व 

ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक 

प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.  
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चक्रमादित्याचा िरबार - ४ 

लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,  

श्वसनरोग तज्ञ 

र्सई, नज, पालघर. 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

 

या पु् तकातील लेखनाचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुनित असनू पु् तकाचे नकां र्ा 

त्यातील अांिाचे पनुमुाद्रि र्ा नाट्य, नचत्पट नकां र्ा इतर रुपाांतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आह.े  तसे न केल्यास कायदिेीर 

कारर्ाई (दांड र् तरुुां गर्ास) होऊ िकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and 
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 
Although an author’s copyright in a work is recognised even without 
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts. 
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प्रकािक :- ई सानहत्य प्रनतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

प्रकािन :- ९ सप्टेंबर २०२२ (अिांतचतिुदशी) 

©esahity Pratishthan®2022 

▪ नर्नामलू्य नर्तरिासाठी उपलब्ध.  

▪ आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकता.   

▪ ह ेई पु् तक र्बेसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी नकां र्ा र्ाचनाव्यनतररक्त कोिताही र्ापर 

करण्यापरु्ी ई  -सानहत्य प्रनतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आह.े    
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डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. ननतीन मोरे ह ेव्यर्सायाने डॉक्टर असनू र्सई, 

मुांबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू सपु्रनसद्ध आहते. त्याांना 

मराठी र् इतर भाषा नर्षयाांची आर्ड असल्याने 

त्यातनूच नलखािाची आर्ड ननमााि झाली.  

सामान्सयत:- आजबूाजचू्या दैंनांनदन घटनाांतील नर्सांगती 

र् त्यातनू ननमााि होिारा नर्नोद हा त्याांचा आर्डता नर्षय आनि त्यातनू 

उपरोधात्मक नलखाि आनि ममाभेदी नटप्पिी करण्यात ते माहीर आहते. 

त्याचबरोबर आजबूाजचू्या व्यक्तीमधले नेमकेपि हरेून त्यार्रही ते हीतात. 

त्याांच्या लेखनाचा कॅनव्हास नर्नर्ीन प्रयोगाांतनू कायम नर््तारत असतो. 

त्यात पत्लेखन, नर्ज्ञानकथा, कहाण्या, नाटके, एकाांनकका, नाट्यछटा, 

प्रेमकथा ह ेसर्ा असते. 

नेहमी नदर्ाळी अांकातनू डॉक्टराांच्या नर्नोदी कथा प्रकानित होत 

असतात. ई सानहत्यर्र त्याांचे ह ेएकोिचाळीसारे् पु् तक प्रकानित होत 

आह.े त्याांचा ्र्तःचा असा एक र्ाचकर्गा आता ननमााि झाला असनू तो 

त्याांच्या पु् तकाांची र्ाट पहात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com  
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चक्रमानदत्याचा दरबार - ४ 

 

डॉ.ननतीन मोरे 
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चक्रमानदत्याचा दरबार - ४  

 

प्रा्तानर्क 

 

महाराज ्माटा झाले.. अनत्माटा झाले.. इव्हाॅॅल्र् झाले म्हिाना. इतके की 

दरे्त्र्ाजर्ळ जाऊन पोहोचले. चक्रमपरुीत महाराजाांना 'ननयर गाॅॅड'पिा 

नमळालाय. त्यामळेु दरे्ानदकाांसारखे महाराजाांचे सोप्कार करिे आले. 

आकाि्थ दरे्ासारखे महाराज सर्ा िनक्तमान झाले. त्याांच्या कृपादृष्टीने 

उद्धार नन अर्कृपेने रसातळ. दरे्ाचा कोप होतो तसा महाराजाांचा न होर्ो म्हिनू 

सश्रद्ध चक्रमपरुकर झटू लागलेत. रोज दरबाराची सरुूर्ातच त्यामळेु महाराजाांच्या 

आरतीने होते. महाराज ही आपली ताकद जािनू असले तरी त्याांना लोकानभमखुता 

आर्डते. म्हिजे जनमनािी सांपका  हर्ाच. तो महाराज ठेर्तातच.. 

 

दरबार बदलतोय.. पि महाराज आनि प्रधानजींचाच सांर्ाद कायम आह.े 

अजनूही नतथे नतसरा कोिी बोलत नाही.. 

 

चक्रमानदत्याच्या दरबाराचा हा भाग ४.  

चांद्राप्रमािे कलाकलाने नर्कनसत होिाऱ्या राजाचा हा दरबार. बाकी 

भागाांप्रमािेच सारे काही काल्पननक. किािी कुठेही काहीही साधम्या आढळल्यास 

तो अथाातच पिूापिे योगायोग समजार्ा. बाकी र्ाचकाांनी कल्पनािक्ती किी 

र्ापरार्ी ह्यार्र लेखकाचे ननयांत्ि ते काय असिार?  

 

डॉ.ननतीन मोरे   
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१  

 

महाराज चक्रमानदत्य दरबारात येतात. सटुाबटुात, अगदी माॅॅडना पेहरार्ात. 

हातात गलुाबाचे ई फूल. त्याला खाली बटि आह,े ते दाबले की सगुांधी फर्ारा 

बाहते पडतो. ते ई फूल नाकाने हुांगत तरातरा आत येतात. 

 

दरबारी: 

महाराजाांचा नर्जय असो.. (आरतीच्या सरुात) 

 

जय जय जय जय जयजी महाराज 

बाकी सारे नबनकामाचे, निरार्र तमुच्या ताज.. 

 

अखांड करूया चला महाराज नाम जप 

खिू होती महाराज इतराां बसनर्ती गप 

जय जय..  

 

अखांड दिेामध्ये तमु्ही फक्त केपेबल 

आरती ओर्ाळू भार्ाती ओर्ाळू इन हांडे्रड डेनसबल 

जय जय..  

 

जे जे बघती म्हिती एक तु् सी ग्रेट  

इतर सारे ननक्कमे, तमु्हा न कोिाची थे्रट.. 

जय जय..  

 

  राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो.. 
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  नत् ते नत्ितर्ार नर्जय असो..  

 

महाराज : र्ा! प्रधाांजी, धन्सय. धन्सय झालो आम्ही, त्या जनु्सयापरुाण्या घोषिा गेल्या.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : नर्ीन घोषि आल्या.. 

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : अत्यांत प्रगनतिील आम्ही.. 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : आपले भाट चरिदास कर्ी याची काय खबरबात? 

प्रधानजी : होय महाराज. आह ेमहाराज. कालकोठडीत. आजकाल त्यास नर्िेष 

िब्द सचुत नाहीत. प्रनतभेचा झरा आटला म्हितो. आम्ही ना ना प्रकारे 

प्रयत्न केले. महाराज ्ततुी नलनहण्यास डोक्यार्र बांदकू रोखली. पि 

चरिदासाची नजर चरिाकडेच. काही सचुत नाही म्हिार्यास पि 

बोलेल तो.. 

महाराज : परेु प्रधाांजी. आम्ही ही आरती ऐकून धन्सय जाहलो. आमचे ह ेकिाद्वय धन्सय 

जाहले. तपृ्त जाहले. अिा नदव्य लेखक-कर्ींची पैदास या भमूीत होऊ 

लागली आह.े. 

प्रधानजी : होय महाराज.. आपला आदिेच तसा महाराज.. 
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महाराज : प्रधाांजी, त्यामळेु आता चरिदासाचे काय काम?  

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : खायला काळ भईुला भार.. अनतु्पादक बाबींचा आम्हास नतटकारा आह े

प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. आम्ही जनतेत तसा प्रचार केला आह े महाराज.. 

त्याव्यनतररक्त महाराजाांच्या अन्सय कथा ही कानोकानी लोकच पसरर्त 

आहते.. 

महाराज : प्रधाांजी, तमु्ही आहातच कताव्यननष्ठ.. आता त्या भाकड चरिदास कैद्याचे 

सरकारी पैिातनू लाड परुर्िे परेु..  

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : जनतेचा पैसा असा उधळिे परेु.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : तेव्हा कमीतकमी खचाात चरिदासास परमेश्वराघरी पाठर्ार्े. आमचा 

आदिे आह.े  

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : त्र्ररत अांमलबजार्िी व्हार्ी प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज. जो हुकूम महाराज.. त्र्, ता, ता.. 

महाराज : म्हिजे काय प्रधाांजी? 
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प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज.. आम्हाला र्ाटले नर्लांब ििाचाही नसार्ा 

म्हिनू आम्ही थोडक्यात आदिेलो.. 

महाराज : आदिेलो? ह ेनर्ीन नक्रयापद प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज. भाषा सधुार सनमतीने सचुर्ले महाराज.. तर त्र् ता ता 

म्हिजे त्र्रीत, तात्काळ, तातडीने..  

महाराज : छान! अत्यांत छान आनि आमच्या राज्यकारभारासारखाच अत्यांत जलद 

उच्चारता येण्यासारखा.. त्र् ता ता.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

 ( टाळी र्ाजर्त )  

 कोि आह ेरे नतकडे.. 

 

निपाई आत येतो 

 

प्रधानजी : निपाई.. चरिदास कर्ीस त्र् ता ता हत्तीच्या पायी द्या. महाराजाांचा 

आदिे.. हुकूम आह.े  

 

निपाई र्ाकून मजुरा करून ननघनू जातो. 

 

महाराज : आपली ही राज्यपद्धती आम्हास फार आर्डते.. 
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प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : चट ननिाय.. पट अांमलबजार्िी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. आम्ही आपल्या या कायािमतेचे गिुगान गािारे सानहत्य 

प्रसर् ूघातले आह ेमहाराज. सानहत्य सधुार सनमती यात लि घालत आह े

महाराज. जनतेस आपल्या 'चक्रमानदत्य नननमषाधाात ननिाय' या योजनेची 

साद्यांत मानहती परुर्ली जाईल याची व्यर््था केली आह े महाराज.. 

आनि िांभर ननरपराध फासार्र गेले तरी चालतील पि एकही अपराधी 

सटूु नये या आपल्या धोरिास आलेली फळे, त्यामळेु गनु्सहगेारी कमी 

झाली आह े महाराज. गनु्सहगेारी रोखार्याची तर अिाच धडक 

योजनाांचा  धडाका महाराजाांनी लार्ला त्याबद्दल जनतेत खपूच चचाा 

आह ेमहाराज.. 

महाराज : चचाा? चचाा प्रधाांजी? 

प्रधानजी : आम्हाला कळले महाराज.. टीका नव्ह.े. आपल्या ननिायिमतेबद्दल 

कौतकुादराची चचाा महाराज. आिखीन एक साांगार्याचे आह ेमहाराज.. 

महाराज : आज्ञा आह ेप्रधाांजी..  

प्रधानजी : जी महाराज. मांत्ीगिाांस नन त्यामळेु सामान्सय जनतेसही आपल्याला 

जनतेच्या मताबद्दल इतकी कदर असण्याचे कौतकु आह ेमहाराज. जनतेत 

आपल्याबद्दल फक्त चाांगलेच मत असार्े असा आदिेच आपल्या 

आदिेानसुार आम्ही काढला आह.े त्यामळेु सारे काही आपल्याला हर्े 

तसेच होत आह ेमहाराज. जनतेला आपल्यार्र गर्ा आह ेमहाराज. आनि 
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नकत्येक जनाांस ्र्गाात इांद्रदरे् आनि धरतीर्र आपि त्याचे नरार्तार 

आहात याची खात्ी आह.े  

महाराज : अजनू काही गिुगान प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज.. आपल्यासम न कोिी या भतूलार्र झाला न होईल असे 

जनतेपैकी बहुसांखयाांचे मत आह.े.  

महाराज : खामोि!  

प्रधानजी : गु् ताखी माफ असार्ी महाराज.. पि प्रमाद कळेल का? 

महाराज : प्रमाद? आम्ही ह ेकाय ऐकत आहोत? बहुसांखय? प्रधाांजी याचा अथा काही 

डोकी अजनूही आमच्या नदव्यत्र्ाबद्दल सािांक आहते? तमुच्या 

नडपाटामेंटमध्ये इतकी हलगजी? आमच्या दरे्त्र्ाबद्दल आम्ही ्र्त: 

बोलत नाही कारि ते आम्ही नकती नर्नयिील आहोत ह ेदाखर्ण्यास 

मारक ठरते. पि तसे बांधन तमुच्यार्र नाही. तमुच्या हाताखालील 

अनधकारी र्गा बदला. ज्याांना ज्याांना योग्य र्ाटेल त्याांना त्याांना तमु्हाला 

हर्ी ती नििा द्या. कोिी कामचकुार नकां र्ा ्र्त:ची बदु्धी र्ापरिारा 

असेल तर त्यास आपल्या पद्धतीने सरळ करा र्ा सरळ तरुुां गाचा र्ता 

दाखर्ा. त्यासाठी हव्या त्या क्लपृ्त्या र्ापरा. त्या काय ते आम्ही तमु्हास 

साांगार्े असे नाही. आपले गपु्तहरेखाते सिम आह.े सैन्सयबळ ही आह.े 

त्याचा र्ापर करा.. आरोपाांची आनि परुाव्याांची नचांता करू नका. अिी 

मािसे कोठडीत काही र्षे रानहल्याने दिेाचे भलेच होईल. 

प्रधानजी : होय महाराज..  
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महाराज : आनि प्रधानजी.. 

प्रधानजी : हुकूम महाराज.. 

महाराज : इतकेच नव्ह,े तरुूां गात पोसनू जनतेच्या धनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी 

अिाांना परलोक प्रर्ासास धाडा. 

प्रधानजी : होय महाराज. 

महाराज : आनि प्रधाांजी आपल्या र्ैज्ञाननकाांस नदर्सरात् कामास लार्ा. त्यासाठी 

हर्े तर बळाचा र्ापर करा. जनतेत हा सांदिे जाऊ द्या की र्ैज्ञाननक 

प्रगतीसाठी आम्ही ्र्त: आग्रही आहोत. अथाात मानर्ी मेंदतू येिाऱ्या 

नर्चाराांर्र लि ठेर्िारे तांत्ज्ञान िोधनू काढण्यासाठी नर्ज्ञानाचा र्ापर 

करार्ा ही दिेाच्या सरुनितते सांबांधातील गोपनीय बाब आह ेह ेध्यानात 

ठेर्ा. ती अनत गोपनीय असल्याने फक्त र्ैज्ञाननक प्रगतीसाठी आम्ही 

आग्रही आहोत नन परुोगामी नर्चाराांचे आहोत ह े जनतेच्या मनार्र 

नबांबर्ा. आम्ही तमु्हास ह ेसाांगार्े असे नाही.  

प्रधानजी : होय महाराज. आनि माफी असार्ी महाराज. आपल्या आदिेाप्रमािे नन 

हुकुमानसुारच सारे काही होईल. आपल्या प्रदिेातील तीन नठकािी 

महाराज चक्रमानदत्य मांनदरे उभारली गेली आहते नन तेथे भक्तगिाांची रीघ 

लागली असते. तरीही मनषु्यप्राण्याांत काही र्ेगळाच नर्चार करिारे 

असतात. ्र्त:स िहािे समजिारे ह ेदीड िहािे िांभरात चार र्ा पाच. 

पि आपली मते माांडून समाजमन कलनुषत करतात. त्याांस बहुमत मांजरू 

नसते नन इतराांच्या मतानर्रूद्ध काही मत माांडिे हीच त्याांच्या जीर्नाची 



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

16 

 

साथाकता. असे काही लोक राज्यात अजनूही आहते, ्र्त:स नर्चारर्ांत 

म्हिर्त ते लोकाांना बहकर्ण्याची कृत्ये करत असतात. अथाात आता 

सर्ासामान्सय जनता िहािी झाली आह,े त्या ढुढ्ढाचायाांचा तोंडार्र 

बेधडक अपमान करून त्याांची तोंडे ती पर्पर बांद करीत असते. कधी 

कधी तर ती अिाांच्या अांगार्र धार्नू जाते. मागील मनहन्सयात अिाांपैकी 

एक जनरोषास बळी पडून त्यास ्र्गार्ास पत्करार्ा लागला.. तसे 

म्हिार्याची पद्धत आह े म्हिनू, नाहीतर खरेतर नरकर्ास असिार. 

तरीही ्र्त:स ्र्यांभ ू समाजसधुारक म्हिर्िारे काही आहतेच. पि 

जनता जागरूक असल्याने अिाांची फार नचांता करण्याची गरज नसार्ी 

महाराज. तरीही आपल्या आदिेाचे पालन तांतोतांत होईल महाराज. ही 

्र्त:स नर्चारी म्हिर्िारी नर्षर्ल्ली मळुापासनू उखडून टाकण्याचे 

आदिे आम्ही दऊेच.  

महाराज : प्रधाांजी.. आम्ही नसुता नर्चार करून नििलो आहोत.. आमच्या 

दिेाबद्दल नर्चार करतो.. दिे म्हिजे आम्ही आनि आम्ही म्हिजेच 

दिे.. रात्ांनदर्स हाच नर्चार. याच्या नर्रोधात आमच्याच दिेाचे कुिी.. 

आम्ही समज ू िकत नाही, असे दिेद्रोही आमच्या राज्यात अजनूही 

आहते.. प्रधाांजी, र्ैज्ञाननकाांस रात्ांनदर्स कामाला लार्ा.. असे नर्चार 

करिाऱ्या मेंदूांना िोधण्याचे तांत् िोधा.. दरबाराची सरुूर्ात इतकी 

उत्साहात झाली.. आम्ही नर्चाराने नििलो आहोत..  

प्रधानजी : होय महाराज.. 
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महाराज : िाबास प्रधाांजी. आम्हास असे होय महाराज म्हििारेच पसांत आहते. 

नदनरात आम्ही आमचाच म्हिजे दिेाचाच नर्चार करतो. नदर्साचे 

अठरा तास कामात असतो.. आनि आम्हास आमच्या दिेकें नद्रत 

नर्चाराांस साथ दिेारेच आर्डतात.. आपली 'होय महाराज' म्हििाऱ्या 

अनधकाऱ्याांची फौज अजनू सनक्रय करा.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. त्याांचे टे्रननांग अखांड सरुू आह ेमहाराज.  

महाराज : आम्हाला आमचाच याबद्दल अनभमान र्ाटतो. पि तरीही आता 

आम्हाला अनधकानधक नर्चार करण्याची गरज आह.े. तेव्हा दरबार 

बरखा्त.. 

प्रधानजी : हुकूम महाराज..  

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो..!  
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२. 

 

महाराज आज नव्या सटुाबटुात आहते. हातात तेच गलुाबाचे ई फूल. बटि दाबनू 

फर्ाऱ्यासारखे सगुांध उधळिारे. महाराज हलकेच र्ास घेतात. मग दीघा 

श्वास घेतात. पायातल्या बटुाांकडे लि जाते.. एक निपाई धार्त येतो. 

बटुाांर्र चक चक आर्ाज करीत फडके नफरर्तो.. महाराज त्या 

र्ाकलेल्या निपायाला एखाद्या साधपू्रमािे आिीर्ााद दतेात. मग पढेु 

येतात. 

 

दरबारी : राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो. 

 

आरती सरुू करतात 

 

जय दरे् जय दरे् चक्रमानदत्य दरे्ा 

िरि आलो तजुला नाहीतर र्ाटतसे भेर्ा 

 

कर कटार्री घेऊन ठानकत उभे तमु्ही 

कतृात्र्े अचांनबत बोटे तोंडी घालार्ी आम्ही 

जय दरे्.. 
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तमुच्या िक्तीचा मनहमा र्िाार्ा अम्ही नकती  

तमुच्या यकु्तीला अमचु्या भक्तीला नाही ती नमती 

जय दरे्..  

 

येई नकां र्ा जाई तमुच्या र्ाकडा कुिी र्ाटेर्री 

तमु्ही उभे त्यासाठी हात ठेऊनी कनटर्री  

जय दरे्.. 

 

भार्भक्तीने कोिी न येई तजु िरि  

लायनीर्र िेर्टी येऊन पकडे तो चरि  

जय दरे्.. 

 

चक्रमानदत्य महाराजाांचा नत् सहस्त्रर्ार नर्जय असो..  

 

महाराज : र्ा! तपृ्त कानाने आम्ही दरबार सरुू करतो. कान भरून आरती ऐकली की 

मान.. नव्ह ेमन ही भरून येते.. र्ा! आरती लेखकाांस खास मान आनि 

धन द्या प्रधाांजी.. 
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प्रधानजी : होय महाराज. आपल्या 'चक्रमानदत्य राष्ट्र भार्ना लेखक कर्ी ननमााि 

योजन'ेअांतगात तयार होिाऱ्या कर्ींची नननमाती आह े महाराज. त्याांना 

दररोज कमीत कमी एक आरती, मनहन्सयात एक चक्रमानदत्य चानलसा, 

सहा मनहन्सयात एक चक्रमानदत्य ्तोत् आनि दनैांनदन चक्रमानदत्य मनहमा 

नलहार्यास साांनगतले आह.े एक महाकाव्य नलनहिे ही सरुू आह.े त्याांना 

भरघोस बनिसे आपल्या साांगण्यानसुार दणे्याची तजर्ीज करतो 

महाराज..  

महाराज : त्र् ता ता करार्ी.. 

प्रधानजी : होय महाराज. आपले सारे काही त्र् ता ता.. त्याप्रमािे आम्ही हुकूमनामा 

काढतो महाराज.. त्र् ता ता  

महाराज : बाकी राज्याची काय हालहर्ाल? 

प्रधानजी : आपि असताना उत्तमच असायची महाराज. तसे आदिेच आहते आपले 

महाराज. तेव्हा कुिी द:ुखी होण्याची कोिाची काय नबिाद महाराज.. 

महाराज : त्या नदर्िीच्या प्रकारानांतर आम्ही नर्चार केला. खपू नर्चार केला. त्यार्र 

.. 

प्रधानजी : माफी असार्ी महाराज, आपल्या 'राष्ट्र ननमााि सनमती'ने यार्र एक 

राष्ट्रव्यापी ्पधाा घेण्याचे योनजले आह.े. अथाात आपल्या परर्ानगीने 

महाराज.. 
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महाराज : ्पधाा? ती ही राष्ट्रव्यापी? अखांड चक्रमपरु दिेात एकच ्पधाा .. याहून 

एकता ती र्ेगळी काय असायची? बोलार्े प्रधाांजी.. आम्ही आतरु 

आहोत.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 'कनपर्र ् पधाा' असे त्या ् पधेचे नार् असनू त्यात सर्ोत्तम 

कनपचा िोध घेतला जाईल.  

महाराज : कनप? आपल्या राज्यातील माकडाांसाठी ्पधाा? 

प्रधानजी : होय महाराज.. म्हिजे िमा असार्ी महाराज. ्पधाा नागररकाांसाठीच 

असेल महाराज. ती तीन माकडाांर्र आधाररत असेल.. 

महाराज : जरा नर््कटून साांगार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज. काही नागररकामध्ये उगाच आपले मत व्यक्त करण्याची 

एक खमुखमुी नदसते. नर्िेषत: कुठे काही र्ार्गे र्ाटले तर. असे नागररक 

कमी आहते पि त्याांच्यामळेुच महाराजाांस मन्ताप झाला ह े ध्यानात 

घेऊन ह ेआयोजन होईल. यात दर नदर्िी एक याप्रमािे एक खरी पि 

र्ाईट बातमी पसरर्ली जाईल.. ती न र्ाचिारा, न ऐकिारा नकां र्ा ऐकून 

र्ाचनू त्यार्र काहीच प्रनतनक्रया न दिेारा अिा तीन सर्ोत्तम नागररकाांची 

ननर्ड दररोज करण्यात येईल. खरी बातमी असनूही नतच्याबद्दल काही न 

बोलिाऱ्या, नलनहिाऱ्या, आनि ती न र्ाचिाऱ्या र्ा ऐकिाऱ्याांस 

'कनपर्र' असा नकताब दणे्यात येईल. त्यामळेु र्ाईट बातमीकडे 

दलुानििाऱ्याांची सांखया र्ाढत जाईल. त्याच बरोबर ही बातमी राज्यािी 

सांबांनधत असनू आनि ती दरु्ाताा असनूही ननव्र्ळ महाराजाांर्र नर्श्वास 
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असल्याने नतच्याकडे लि न दिेारा सजुाि राष्ट्रप्रेमी नागररक घडर्ता 

येईल. असे परु्कार दररोज नदल्याने त्यासांबांधी लोकाांची उत्सकुता 

तािली जाईल. राज्यातील बेरोजगाराांस यात मनोरांजनाची सांधी ही 

उपलब्ध होईल. ननव्र्ळ ररकाम्या हातासच नव्ह ेतर ररकाम्या मनाांसही 

काही र्ार्गा नर्चार न करण्यास उद्यकु्त करता येईल..  

महाराज : अत्यांत हुिारीने आखलेली योजना आह े ही. आम्ही प्रसन्सन आहोत. 

आमच्या लेखक आनि कनर् नननमाती सनमती, भाषा सधुार सनमती, परुाि 

पनुरूज्जीर्न सनमती अिा र्ेगर्ेगळ्या सनमत्या जोराने नन जोिाने 

कामास लागल्या आहते. आम्हाला आमचाच अनभमान र्ाटतो. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : पि प्रधाांजी, या ्पधेत ्पधाकाांर्र म्हिजे जनतेर्र लि कोि कसे 

ठेर्िार? 

प्रधानजी : होय महाराज. त्यासाठी सनमतीने नर्चार केला आह ेमहाराज. जनतेतीलच 

जनता म्हिजे लोकच एक दसुऱ्यार्र लि ठेऊन असतील महाराज. जो 

ननयम मोडेल त्याची तक्रार त्र् ता ता करता येईल. त्यासाठीही खास 

प्रोत्साहनपर इनाम ही दणे्याचे ठरले आह ेनन त्यामळेु लोकाांपैकी जे नासके 

नकडके डोकेबाज आहते त्याांच्यार्र खास लि ठेर्ता येईल.. जनताच 

आपले काम सोपे करील महाराज.  

महाराज : र्ा! प्रधाांजी र्ा! अत्यांत हुिारीने आखलेली योजना. आम्ही खिू आहोत. 

जनता हीच आमची खरी पाठीराखी. नतला आपल्या बाजसू नफरर्ले की 
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आम्हास काय कोिाची भीती! र्ा! यास म्हितात जनतेचा कैर्ारी! जसे 

आम्ही आहोत. एक एक नागररक एक एक सैननक जि.ू अज्ञाांच्या 

नर्चाराांर्र पहारा ठेर्िारा. सजु्ञ पहारेकरी जि.ू बरुा मत बोलो.. बरुा मत 

सनुो.. बरुा मत दखेो.. र्ा! आमच्या नर्रोधात. आमच्या म्हिजे दिेाच्या 

नर्रोधात.. कुिी कधी कसा नर्चार करू धजेल? आमचे ध्येय एकच. 

दिेोन्सनती. प्रगती. त्यासाठी हर्ी जनतेची साथ. आम्ही खरे जनतेचे 

कैर्ारी. त्यातील जनता अिी तन मन धन आम्हास अपाि करेल.. तर 

दिेोन्सनतीस तो र्ेळ नकती लागिार? सोन्सयाचा धरू ननघिारी ही भमूी 

आमच्यामळेु प्रगत होईल. अगदी परुािकाला इतकी! 

प्रधानजी : होय महाराज. आपि म्हिजेच ह ेनगर, ह ेराज्य. महाराज चक्रमानदत्य 

म्हिजेच ही चक्रमपरु नगरी. आपि तारिहार, आपि सखुकताा, दखुहताा. 

आम्ही जी आरती म्हितो तो ननव्र्ळ उपचार नसतो, तर भनक्तभार्ाने 

मनापासनू आपल्याबद्दल जे र्ाटते तीच भार्ना ओथांबनू त्यातनू भार् 

ननपजतात आनि ओठाांतनू बाहरे पडतात. पि अजनूही िांकासरुाांची 

औलाद सापडते मधनूमधनू, आता त्याांची सांखया रोडार्त चालली आह.े 

पि तरीही.. 

महाराज : अस ूद्यार्े प्रधाांजी. त्याांचा बांदोब्त होत राहील. आम्हास ठाऊक आह,े 

जनता आमची आह.े आम्ही आहोत म्हिनू जनता आह.े 

आम्ही आहोत म्हिनू दिे आह.े. आमचे परू्ाज थोर होते, महान होते. या दिेातनू 

सरु्िाधरू ननघत असे. अिा महान राज्यकत्याांचे आम्ही र्ारस. आनि 

आपले परू्ाज ते र्ानर. आनि आता तमु्ही िोधाल ते ह े मका टर्ीर.. 
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त्याांच्या नार्े ्पधाा आनि बनिसे.. उत्तम. अनतउत्तम. अिी माकडे 

आपल्या राज्याची िान असतील.  

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : आज आम्ही खपूच खिू आहोत.. आता आम्ही नचांतनात र्ेळ घालर् ू

इनच्छतो.. 

प्रधानजी : महाराज.. जिी आपली इच्छा महाराज..  

महाराज : म्हिजे दरबार बरखा्त करार्ा? 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : म्हिजे तमु्हाला िाळा लर्कर सटुल्यासारखा आनांद होतोय का प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज. नाही.. तसां नाही महाराज.. म्हिजे होय महाराज.. नाही 

म्हिायला होय महाराज.. म्हिजे होय नव्ह ेनाही महाराज.. म्हिजे होय 

महाराज..  

महाराज : नक्की काय प्रधाांजी? होय की नाही? 

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : म्हिजे लर्कर िाळा सोडार्ी? दरबारास सटु्टी द्यार्ी?  

प्रधानजी : होय महाराज.. म्हिजे नाही महाराज.. होय म्हिायला नाही..  

महाराज : म्हिजे नक्की काय?  

प्रधानजी : होय महाराज.. जिी आपली इच्छा महाराज.. 
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महाराज : छान! आम्हास भाषा सनमतीस या िानब्दक कसरतीबद्दल साांगार्े लागेल 

प्रधाांजी..  

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : आम्हाला हर्ी तिी दिेप्रेमी जनता घडर्ली जात आह.े आम्ही खिू 

आहोत.. आता यार्र नर्ीन कुठली सम्या नको.. या आनांदाच्या 

प्रसांगीच दरबार बरखा्त करार्ा म्हिजे चाांगले .. 

प्रधानजी : होय महाराज.. आज्ञा महाराज.. बरबार दरखा्त.. िमा असार्ी.. दरबार 

बरखा्त..  

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो..!  
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३.  

 

महाराजाांचा सटू टाय आनि पँट सारेच खास आहते. सटुार्र 

दिेाचा नकािा आह.े. टायर्र दिेातील सर्ाात उांच चक्रम मनोऱ्याचा 

फोटो आह.े हातातील फुलातनू बटि दाबत महाराज सगुांधी फर्ारा 

उडर्तात.. फर्ारा पटकन उडत नाही. महाराज परत परत बटि दाबत 

राहतात. फर्ारा उडत नाही. पाठून तत्परतेने निपाई गलुाबदािी घेऊन 

येतो आनि फुलार्र अत्तर निांपडतो. महाराज प्रसन्सन होत त्या 

गलुाबदािीकडे कौतकुाने पाहात नसांहासनार्र बसतात.. नन फुलाचा र्ास 

घेतात.  

 

दरबारी : राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

आरती सरुू होते.. 

 

आरती चक्रम राजा 

महा मानर् तेजा  

घाबरती ित् ूसारे  

कररती उगाच ये जा.. 

आरती .. 
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र्ठिीर्र आििी सर्ाा 

कुिाची न करिी पर्ाा  

नर्रोधक ररप ूठेचा  

आम्हाां र्ाटे तझुा गर्ाा.. 

आरती..  

 

नाही नकमयेस अांत पार 

नर्रोधक खाती कसे खार 

तजुसम नाही कोिी 

ननिबर्ान आम्ही फार..  

आरती.. 

 

तजुनर्ि आम्हा कोि  

तजुनर्ि सारेच गौि  

चढनर्िी लीलया त ू

सर्ा नर्रोधकाांर्र लोि.. 

आरती..  

 

 राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नत्सहस्त्र नत्ितक नत्दिक नत्र्ार 

नर्जय असो.. नर्जय असो..  



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

28 

 

 

महाराज : िाबास! ती गलुाबदािी. अत्तर निांपडिारी. आमच्या ई फुलापढेु सरस 

ठरली. आमचे ई फूल.. फेल. फोल. आमच्या परू्ाजाांची गलुाबदािी.. 

अजनूही काम दतेे.. प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : यातनू काय बोध घेतलात प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज.. जेथे काम न येई कोिी.. तेथे कामी येई गलुाबदािी.. 

महाराज : थोडक्यात? 

प्रधानजी : जनेु ते सोने.. 

महाराज : नव्ह,े जनेु तेच सोने.. आपले परू्ाज धन्सय होते. कतृात्र्र्ान होते. महान होते. 

अगदी आपले परू्ाज मका टर्ीर दखेील. म्हिनूच परुातनाची आम्हाला 

ओढ आह.े. 

प्रधानजी : होय महाराज!आम्हाला अांदाज आह े महाराज. म्हिनूच आम्ही 

पनुरूज्जीर्न सनमती ्थापन करण्यासांबांधी आपली परर्ानगी घेण्याचा 

प्र्तार् आजच सादर करिार आहोत.. 

महाराज : िाबास प्रधाांजी. आम्ही अत्यांत ग्रेट आहोत. रत्नपारखी आहोत. 

आम्हाला आमचा अनभमान र्ाटतो. म्हिनूच आम्ही तमुच्यासारखे 

मांत्ीगि नन र्ेगर्ेगळ्या सनमत्या नेमल्या आहते.. पनुरूज्जीर्न सनमती! 

र्ा! आम्ही ही सनमती आधी नेमली होती का? मग बरखा्त केली.. नन 

नतचेच आता पनुरूज्जीर्न?  
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प्रधानजी : होय महाराज.. म्हिजे नाही महाराज.. 

 सनमती आपि आदिेल्यानांतरच ्थापन होईल महाराज. आपि फक्त 

हुकुमार्े महाराज.. 

महाराज : अिा सनमतीसाठी आम्ही आपल्या राज्याची नतजोरीही उघडून दऊे. 

आपले महान परू्ाज.. सारे काही पनुरूनज्जनर्त करा..  

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : पनुरूज्जीर्न सनमतीस आपली गेल्या दीड हजार र्षाांपासनू असिारी 

परांपरा तपासनू घेण्यास साांगा. त्याप्रमािे आज काय बदल करार्ेत याचा 

पिूा अहर्ाल द्यायला साांगा. पिूापिे खोलात जाऊन ह ेकाया होऊ द्या. 

चारीबाजनेू सखोल अभ्यास होऊ द्या. प्राचीन परांपरा आनि प्रथा याांचा 

कीस पडू दते. आजर्र आपि र्तामानात जगत आलो आहोत. आता 

भनर्ष्यात आम्ही र्तामान नाही तर भतूकाळात जगार्यास निकू. 

भतूकालीन प्राचीन सां्कृतीत सारे काही होते. आज नर्ज्ञान नर्ज्ञान म्हिनू 

डाांगोरा नपटला जातो.. ते सारे तेव्हा होते. तेव्हा ते तसे होते म्हिनू आपि 

असे आहोत.. पनुरूज्जीर्न! होय! पनुरूज्जीर्न! आम्ही चक्रमानदत्य 

महाराज, चक्रर्ती सम्राट, राजानधराज.. आज आम्ही आलो तेव्हा 

महालाबाहरेील झाडार्र मका टलीला सरुू होत्या. अत्यांत आदराने आम्ही 

त्याांस नम्कार केला.. हात जोडले.. त्या ससुां्कृत मका टाने ही तसेच हात 

जोडले.. त्या आपल्या मानर् र्ांिीय परू्ाजाांची िपथ र्ाहातो .. आम्ही ह े

पनुरूज्जीर्न घडर्नू आििारच! मग भले कोिी कुनत्सत दिेद्रोही त्यास 

घड्याळाचे काटे उलटे नफरर्िे म्हिो की आिखी काही.. अथाात 
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अिाांना आम्ही असेच काट्यार्र लटकार्.ू आमचा आदिे आह.े सनमती 

त्र् ता ता बसर्ार्ी.  

प्रधानजी : होय महाराज. आपल्या आदिेाबरहुकूम सनमतीचे गठन होईल.  

महाराज : गठन! छान िब्द आह.े गठन. र्ापरत चला अधनूमधनू.. 

प्रधानजी : होय महाराज. र्ापरू आनि करू सदु्धा.. गठन. 

महाराज : बाकी राज्याची हालहर्ाल? 

प्रधानजी : आपल्या आदिेानसुार. उत्तम. जनता आपल्या आदिेानसुार सखुी. 

गार्ोगार्ी तसे फलक लार्ले गेले आहते. लेखक नन कर्ीर्ृांद आधी 

मनोरांजनात्मक नलहायचे त्याांस राष्ट्रप्रेमार्रीलच सारे नलनहिे सक्तीचे 

केल्यापासनू राष्ट्रप्रेम ओसांडून र्ाहात आह.े र्ैज्ञाननक आपल्या 

आदिेानसुार सांिोधनात मग्न आहते. गार्ोगार्च्या बातम्या दिेारे सारे 

बातमीदार फक्त राष्ट्रप्रेमाने भारलेल्याच बातम्या समजनू उमजनू दते 

आहते. त्यार्रून दिेाच्या उत्तर ते दनिि नन परू्ा ते पनिम अत्यांत र्ेगाने 

प्रगती होत आह.े काही सीमानर्भागाांत अिाांती असल्याची गपु्त र्ाताा 

असली तरीही ती दिेाच्या नागररकाांपयांत पोहोच ू न दणे्याचे आदिे 

असल्याने नागररक नननिांत आहते. दनैांनदन जीर्नार्श्यक काही बाबींच्या 

नकां मती र्ाढल्याने जनता हर्ालनदल होईल असा अांदाज होता. परांत ु

आपल्या राष्ट्रप्रेम नर्भागाने र्ाढती महागाई हाच प्रगतीचा आलेख 

असल्याचे जनतेच्या मनार्र असे नबांबर्ले आह े की त्यार्र टीका 

करिाऱ्या कोिाचेही जनता ऐकण्याच्या न्थतीत नाही. याउलट अिा 
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टीकाकाराांर्रच हल्ले होण्याच्या घटना र्ाढत असल्याने नचांता करण्याचे 

कारि उरले नाही. नकत्येक िांकासरु म्हिार्ेत असे लोक आता 

सतुासारखे सरळ झाले असनू आपापली मते माांडण्यासाठी आससुलेले 

काही नर्नर्ध गनु्सह्याांखाली गजाआड आहते. त्यामळेु इतर नकत्येक 

राष्ट्रद्रोह्याांस जरब बसली आह.े हाताच्या बोटार्र मोजार्ेत इतके काही 

थोडे बाहरे मोकळे असले तरी त्याांस किात गुांतर्नू कैदखान्सयात बांद 

करार्े याबद्दल गपु्तचर नर्भाग खल करीत आह.े एकूि दिेप्रेमाच्या लाटेत 

सर्ा सम्याांचा जनतेस नर्सर पडत आह.े एकूि सर्ा आबादीआबाद 

असल्याचे नचत् आह.े  

महाराज : िाबास प्रधाांजी. ह्या राष्ट्रप्रेमाची गनुटका जनतेने प्रािन केल्याने 

आपल्यापढुील नकत्येक सम्या सटुत आहतेच.. पि जनता हीच आपली 

प्रनतननधी असल्याने सारे काही सकुर होत आह.े तरीही प्रधाांजी, 

पनुरूज्जीर्न नर्भागाचे काम जोमात सरुू करा. यापढेु परू्ाज्मरि नन 

इनतहासातील न्सयाय अन्सयाय कथाांबद्दल जनतेस ठाऊक होिे गरजेचे आह.े 

काही ितकाांपरू्ीच्या गोष्टी जनतेस ज्ञात करून द्या. झालेला, आनि न 

झालेलाही अन्सयाय जनतेस ठाऊक असार्ा.. म्हिजे अन्मतेचे नन 

दिेभार्नेचे ्फुनल्लांग अखांड चेतर्त ठेर्ा. त्या ज्र्ालेत बाकी सारे 

नर्रोधी नर्चार जळून खाक होतील. त्या राखेकडे पाहून असे नर्चार 

येिारी मने ही भयभीत होतील. िेर्टी ह ेराष्ट्र प्रगतीपथार्र नेिे ह ेआमचे 

एकमेर् जीर्न ध्येय आह.े त्याकरीता आम्ही जनतेच्या मनात अखांड 

असिे जरूरी आह.े. 
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प्रधानजी : होय महाराज. तसे आहचे आनि यापढेुही राहील. र्तोर्ती, गार्ोगार्ी, 

गल्लीगल्लीत आपल्या नार्ाचे फलक झळकत आहते. त्यार्र आपले 

आदिे र्ाचनू जनता धन्सय होत आह.े.  

महाराज : िाबास प्रधाांजी. सारे काही सरुळीत चाललेले जनतेस नदसार्यास हर्े. 

बाकी सम्या काय, त्या असार्याच्याच!  

प्रधानजी : होय महाराज. हुकुमाबर सारे काही..  

महाराज : आम्हास आमचाच अनभमान र्ाटतो. आम्ही आहोत म्हिनू दिे आह.े 

राज्य आह.े आमच्यार्र प्रेम म्हिजेच दिेार्र प्रेम.. आज आम्ही 

आनांदात आहोत. जरा नर्श्राम करार्ा म्हितोय. अथाात तेथेही आम्ही 

अखांड दिेाच्या प्रगतीबद्दल नर्चार करतो.. आम्ही म्हिजेच दिे आनि 

दिे म्हिजेच आम्ही.. दिेाची प्रगती.. आमची प्रगती. नव्ह े आमची 

प्रगती हीच दिेाची प्रगती.. नव्ह ेदिेाची प्रगती म्हिजेच आमची प्रगती..  

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : दरबार बरखा्त प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज. जो हुकूम.. 

 

दरबारी : चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो..!  
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४ 

 

 महाराज नेहमीच्याच सटुाबटुात. डायरेक्ट गलुाबदािी हातात. नतला 

खाली एक बटि. ते दाबनू फर्ारा मारत लाांब श्वास घेतात. येऊन 

नसांहासनार्र बसतात   

 

दरबारी : 

राजानधराज चक्रमपरू हृदयसम्राट चक्रमानदत्य महाराजाांचा 

नर्जय असो..  

 

आरती सरुू करतात.  

 

जय दरे् जय दरे् त ूराजा चक्रम महान 

तचू भव्य नदव्य बाकी सारे लहान 

 

सर्ा चक्रमपरुीत आम्ही सारे दीन 

तजुपढेु सारे असती अगदीच हीन  

भले भले घानलती िेपटू तजुपढुती 

तजुपढुती आर्ाज सर्ाांचा िीि.. 

जय दरे्.. 

 

आकािी सयूा आनि ग्रह तारे िनिकाांत 
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तजुर्ाचनू या दिेी माजे नसुता आकाांत  

तैसा चक्रमपरुी त ूएकनच एक नपृेंद्र  

तर् नर्रोधी कोिास त ूपरुर्ी एकाांत..  

जय दरे्.. 

 

ननिब थोर बलर्त्तर म्हिनूी राजा त ूअसिी 

बाकी कर्िाच्या ना पडेल चक्रमपरु फिी  

दऊे उदाहरि कसले कोिास काय 

बाकी कानतटुके कप अन तचू एक बिी.. 

जय दरे्.. 

 

राजानधराज चक्रर्ती महाराज चक्रमानदत्याांचा नत्सहस्त्रर्ार 

नर्जय असो. 

 

महाराज : छान! आरती ऐकली की मखरात बसल्यासारखे र्ाटते.  

प्रधानजी : होय महाराज. ्र्गा्थ इांद्र अन चक्रमपरुी नपृेंद्र चक्रमानदत्य महाराज.. 

महाराज : आपले लेखक आनि कर्ी अत्यांत चाांगले काम करत आहते प्रधाांजी. 

चरिदास कर्ी जग सोडून गेला पि या सर्ाांस चाांगलीच निकर्ि दऊेन 

गेला. आम्ही दरर्ेळी अचांब्याने ऐकत असतो. इतके योग्य िब्द.. योग्य 

र्िान.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. चक्रमपरुाचे भाग्य थोर म्हिनू महाराज आपल्याला 

लाभले.. असे जनसामान्सयाांचे मत असल्याचे आपली जनाधार पाहिी 
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सनमती म्हिते. आनि महाराजाांमळेुच दिे प्रगतीपथार्र असल्याचे सांदिे 

या सनमतीने जनतेस धाडले आहते. जनतेत याबद्दल एकमत आह.े काही 

थोडे याहीबाबतीत िांका काढिारे आहतेच. पि उडदामाजी काळे गोरे 

असायचेच. त्या काही काळ्याांचे तोंड कायमचे काळे करण्याची व्यर््था 

आपले गपु्तचर करत आहतेच. तसेच सनमतीच्या अहर्ालानसुार ह ेसारे 

बदमाि र् दिेद्रोही असल्याचे साधारि जनमत असल्याने नचांता नसार्ी. 

या सर्ा कृष्िमखुी िांकासरुाांर्र लि आपली जनताच आपले प्रनतननधी 

बननू करत असल्याने आपल्यार्रील भार ही हलका होत आह.े त्यामळेु 

ही आरती िब्दि: खरी आह े महाराज. आज जनतेत आपल्याबद्दल 

आदर आनि धाक आह ेजसा तो दरे्ाबद्दल असतो..  

महाराज : प्रधाांजी.. याबद्दलच आम्हाला काही बोलायचे आह.े.  

प्रधानजी : हुकुमार्े महाराज. तमु्ही आदिेार्े आनि आम्ही ऐकार्े. आपि आज्ञार्े 

आनि आम्ही ते पालनार्े..  

महाराज : प्रधाांजी, आम्ही आज अ्र््थ आहोत. आज आमची गलुाबदािी 

व्यर्न्थत सगुांधाचा फर्ारा मारत असली तरी आम्ही कानोकानी ऐकू 

येिाऱ्या काही र्ाताांमळेु अत्य्र््थ आहोत..  

प्रधानजी : राजर्ैद्यास त्र् ता ता बोलार्िे धाडतो महाराज. आपि नर्श्राम करार्ा. 

लाखाांचा पोनिांदा जगिे जरूरी आह.े त्यासाठी आम्ही लाखभर तर 

आजर्र मारले असतीलच.. खरोखरीचे र्ाच्याथी र्ा भार्ाथी.. यापढेुही 

मारत राहू..  
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महाराज : प्रधाांजी.. र्ैद्याांचे येथे काय काम? आम्ही अत्यर््थ आहोत.. म्हिजे 

अत्यांत अ्र््थ आहोत.. 

प्रधानजी : आम्हास नचांता आह ेमहाराज.. अिी कोिती गोष्ट आह ेमहाराज जी 

तमु्हाला अत्य-अ्र््थ करण्याची नहांमत करू िकते? आमच्या हाती 

लागली तर आम्ही नतचा नायनाट करू. नकतीही ताकद असो 

नतची,आपली ताकद नतच्याहून प्रचांड आह.े आनि त्या गोष्टीसाठी आम्ही 

आकाि पाताळ एक करू. पथृ्र्ीर्रील महासागरास अडर्.ू पर्ाताांस 

खिनू सपाट करू. आकािात भ्रमांती करू आनि गरज पडल्यास 

पथृ्र्ीच्या पोटात नन पाताळात धडक मारू.. पि त्या गोष्टीचा नन:पात 

केल्यार्ाचनू आम्ही राहिार नाही.. आपि फक्त आदिेार्े, ननदिेार्,े 

आज्ञार् ेनन हुकुमार्े..  

महाराज : ही बाब गोपनीय आह ेप्रधाांजी. अत्यांत गोपनीय., तेव्हा दरबारी मांडळीस 

रजा द्या. तमु्ही फक्त थाांबार्े. आम्ही तमु्हाला सारे कथन केल्यानांतर यार्र 

मागा िोधनू काढता येईल.. 

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू.. सर्ा दरबाऱ्याांनी ननघनू जार्े. महाराज अ्र््थ म्हिजे दिे 

अ्र््थ. चक्रमपरुार्रील या सांकटाचा मकुाबला केल्यार्ाचनू आम्ही 

राहिार नाही..  

 

सगळे दरबारी ननघनू जातात.. 
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प्रधानजी : साांगार्े महाराज.. 

महाराज : प्रधाांजी, दरूदरूदिेी राजे महाराजे कसे आनांदाने राज्य करतात. िाांतपिे. 

कसला घोर नाही नजर्ास.. र्र जनता किी प्रसन्सन असते. त्यात त्याांचा 

ऐषोआराम. जनानखाना मोठा. निकारी. िौक. आम्ही ह ेसारे करत नाही. 

एकच एक ध्येय. आमचे राज्य. राज्य म्हिजे ह ेनसांहासन. ते तखत. त्यार्र 

आम्ही नर्राजमान. एकच ध्येय. प्रगती. जनता आमची आम्ही म्हि ूतिी 

सखुाने राहील. आम्ही साांग ू तिी राहील. जिी रानहल त्यास सखुाने 

राहील म्हिेल. आम्हालाच दिे मानेल.. आम्ही म्हिजे दिे, दिे म्हिजे 

आम्ही. जनतेला आमच्यानिर्ाय पयााय नाही आनि नसेल. आम्ही 

भाग्यनर्धाता. सर्ेसर्ाा. कतुाम अकतुाम सत्ता आमच्या हाती. ती सर्ा या 

जनतेच्या कल्यािासाठी. कल्याि म्हिजे काय ते आम्ही ठरर्िार. 

कारि आमच्यानिर्ाय या दिेास तारिहार कोिी नाही. हा दिे 

आमच्यार्ाचनू पढेु जािार नाही.. आम्हाला असे र्ाटते.. त्यात आमच े

काही चकुतेय का प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : काय? 

प्रधानजी : होय म्हिजे.. नाही महाराज.. 

महाराज : नाही म्हिजे होय की होय म्हिजे नाही प्रधाांजी?  

प्रधानजी : होय.. म्हिजे चकुत नाही महाराज..  

महाराज : पि आमच्या कानार्र यामळेु दिेोदिेीची मतमताांतरे आली आहते.. 
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प्रधानजी : कोिती महाराज? 

महाराज : आमच्या ह्या नर्चाराांस नतकडे हुकुमिाही मनोर्तृ्ती असे सांबोधतात म्हिे! 

आम्ही हुकुमानसुार जनतेस नाचर्तो आनि आम्हास हर्े तसे राज्य 

चालर्तो.. छे! छे! आमच्या कानार्र असे कठोर िब्द.. 

प्रधानजी : आपि नचांता करू नये महाराज. दिेनर्दिेातील लोक आनि नर्िेषत: 

तेथील राज्यकते आपल्या जननप्रयतेमळेु हर्ालदील आहते असे ऐकून 

आहोत आम्ही. तेव्हा आपि, आपले राज्य, आपला दिे याांच्यानर्रोधात 

जमेल तेव्हा जमेल तसे अन जमेल नततके बोलिे हचे त्याांचे परराष्ट्र धोरि 

असार्े महाराज. आपि याांच्याकडे दलुाि करार्े.. 

महाराज : हुकुमिाही? आम्ही राजधमााचे एखाद्या धमााप्रमािे पालन करतो.. 

आम्हास त्याचा अनभमान आह.े. त्याबद्दल जनमानसात.. 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज.. पि आपल्याबद्दल मत कलनुषत करण्याचा हा 

परकीय कट असार्ा महाराज.. 

महाराज : असेच असार्े. अहोरात् उत्कषाासाठी झटतो आम्ही.. जनतेत सांभ्रम 

पसरर्ण्याचे राष्ट्रद्रोही कृत्य.. प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : हुकूम हुजरू.. 

महाराज : आपल्याच घरात कोिी भेदी आहते नकां र्ा कसे ह्यार्र बारीक लि ठेर्ा.. 

प्रधानजी : होय महाराज. आजर्रच्या आपल्या 'दिेभक्ती प्रचार र् प्रसार अनभयान' 

कायाक्रमाने अिाांचा बांदोब्त आता बाहरेच्या बाहरे जनताच करत आह.े 

दिेद्रोह म्हिजे काय ते जनता ठरर्ते, जनताच त्याची नििाही दतेे. 
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आपल्याला तसदी न दतेा. त्यामळेु आपि राज्याच्या प्रगतीकडे जा्त 

ध्यान दऊे िकतो महाराज. तरीही घरभेदी दिेद्रोह्याांस िोधण्याची मोहीम 

अजनू तेजीने चालर्ण्याचे आदिे आपल्या आदिेार्रून नदले जातील 

महाराज. अथाात महाराजाांनी मन्ताप करून आपली तनबयत नासाज 

करून घेऊ नये. आपले असिे आर्श्यक .. तांदरुू्त असिे अनत 

आर्श्यक.. लाखाांचा पोनिांदा .. 

महाराज : खरे आह.े. आम्ही आहोत म्हिनू ह े राज्य आह.े आमचा आम्हालाच 

अनभमान र्ाटतो..  

प्रधानजी : आपली आज्ञा असेल तर महाराज एक सचुर् ूइनच्छत आह.े. 

महाराज : बोलार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : महाराजाांनी ह ेसारे आमच्यार्र सोडार्े.. आम्ही याबाबतीत जातीने लि 

घालतो आनि आपिास अर्गत करतो.. आपल्या आजे्ञनसुार.. 

महाराज : लर्करात लर्कर करार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : जी हुजरू. आपि नननिांत असार्े महाराज.. आनि महाराजाांनी नर्श्राम 

करार्ा.. 

महाराज : नर्श्राम? सार्धान! सदरै् सार्धान असार्े.. अखांड सार्धान! नर्श्रामास 

र्ेळ नाही. आम्ही आमच्या महालातही अखांड सार्धान! दरबार 

बरखा्त झाला आहचे. प्रधाांजी आपिही ननघार्े. आनि जलदीने याचा 

सोिमोि लार्ार्ा..  
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प्रधानजी : हुकूम महाराज.. जिी आपली आज्ञा. आम्हाला ननरोपार्े.. आम्ही 

लर्करच याबद्दलची सरु्ाताा घेऊन हजर होऊ महाराज.. 

महाराज : िाबास प्रधाांजी. आम्ही अिी रत्ने पदरी बाळगनू आहोत. रत्नपारखीच 

आम्ही. आम्हाला आमचाच अनभमान आह.े. आपि प्र्थान करार्े.. 

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू. महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

प्रधानजी ननघनू जातात.  
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५. 

 

 महाराज साध्या कुत्याा पायजम्यात. थोडे चरुगळलेले. पायात चप्पल. 

हातात एक गलुाबाचे फूल. ते कागदी असार्े.. निपाई येऊन 

अत्तरदािीतनू त्यार्र अत्तर निांपडतो. महाराज दीघा श्वास घेतात. लाांब 

श्वास घेत घेत दरबारात निरतात.  

 

दरबारी : 

महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

आरती सरुू होते 

 

जय जय साध्र् साध ुनसांपल महाराज  

उगा न डामडौल, पार पानडती सारे काज 

 

महाराज आमचे नकती साधे सरळ 

उगा नर्रोधी ओनकती गरळ 
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त्याांना न कळे महाराजाांचा बाज 

जय जय साध्र् साध ुनसांपल महाराज 

 

चक्रमानदत्यास सदरै् नचांता जनतेची  

त्यासाठी न पर्ाा मग करती कुिाची  

जनतेने म्हिनुी चढनर्ला निरार्री ताज  

जय जय साध्र् साध ुनसांपल महाराज 

 

सदा सदोनदत सदरै् काम काम काम 

मागे सोनडती त्यासाठी सारा ताम आनि झाम 

सर्ाांसी त्यामळेु त्याांच्यार्र गर्ा, र्ाटतो नाज  

जय जय साध्र् साध ुनसांपल महाराज 

 

दिेासाठी त्यानगती सारे ऐिो आराम 

लोकनप्रय इतके, नर्रोधक लार्ती झांडु बाम 

तरीही इतके साधे नसांपल काय त्याचे राज  

जय जय साध्र् साध ुनसांपल महाराज 
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राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो.. 

नर्जय असो.. नर्जय असो..  

 

 महाराज हळूहळू येत असताना मध्येच धडपडतात. साष्टाांग नम्कार 

घातल्यासारखे नसांहासनासमोर पडतात. दोन निपाई महाराजाांना 

उठर्तात. हळूच महाराज नसांहासनार्र बसतात. 

 

प्रधानजी : धन्सय आहोत महाराज आम्ही. महाराजाांनी नसांहासनास केलेला साष्टाांग 

नम्कार सर्ा दरबाराने पानहला. महाराज नसांहासनासमोर नतम्तक 

झाले.. सर्ा चक्रमपरुीत हा सांदिे जाईल महाराज. 

महाराज : अनतउत्तम. आम्ही प्रसन्सन आहोत.. कालचे मळभ दरू झाल्यासारखे र्ाटत 

आह.े िेर्टी ह ेराज्य आह ेम्हिनू आम्ही आहोत, आनि आम्ही आहोत 

म्हिनू ह ेराज्य. पि आम्ही आहोत ह ेअसे आहोत. डामडौल नन ताम 

झाम किाला? आम्ही आहोत ते जनतेसाठी.. प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : किासाठी होय प्रधाांजी? 

प्रधानजी : त र्रून नतपाई महाराज.. 

महाराज : नतपाई? की ताकभात? 

प्रधानजी : त र्रून तपेली नतपाई आनि ताकभातही! म्हिजे तेच ते महाराज! 

आपिास काय म्हिायचे ते कळले महाराज.. आपल्या साधेपिाच्या 
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कहाण्या अन कथा आपले कर्ी अन लेखक नलहार्यास बसर्ले जातील 

त्र् ता ता, आपल्या आज्ञेनसुार. त्या चिरु्ैसत्यम कथा ििाधाात दिेभर 

पसरर्ल्या जातील महाराज..  

महाराज : जलदीने. आनि तो िब्द.. चि ुकाहीतरी.. चाांगला आह.े आरतीत र्ापरा.. 

प्रधानजी : आज्ञार्े महाराज आपि. आजच आपले कर्ी कामास लागतील.. तसा 

हुकूम काढला जाईल.. आज्ञापत्े ननघतील.. 

महाराज : अस ूदते. पि असे चरुगळलेले कपडे घालण्याची आम्हास सर्य नाही. 

परांत ु साधेपिाचा आदिा जनतेसमोर ठेर्ायचा तर ह े बनलदान आम्ही 

करायलाच हर्े! आनि आम्ही नाहीतर दसुरे कोि करिार?  

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : बाकी राज्याची हालहर्ाल? 

प्रधानजी : उत्तम महाराज.. सखुी नागररक ्पधाा आयोजन करण्याचा आपल्या 

'राष्ट्रप्रेम उपज ननपज आनि खपज सनमती'चा मनसबुा आह ेमहाराज.  

महाराज : अनतउत्तम.. पि यात अत्यांत अटीतटीची ्पधाा होईल. आमच्या राज्यात 

सखुी नागररकाांची काय कमी?  

प्रधानजी : होय महाराज.  

महाराज : परांत ुत्या सनमतीचे नार् आमच्या कानार्र आले नव्हते कधी.. राष्ट्रप्रेम 

उपज ननपज आनि खपज सनमती! र्ा! अथापिूा!  
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प्रधानजी : आम्ही कालच सनमती बसर्ली आह ेमहाराज. त्या सनमतीने नदर्सरात् 

एक करून ह्या ्पधाा आयोजनाबद्दल ठरनर्ले आह.े फक्त आपि 

हुकुमार्े..  

महाराज : हुकूम? याबद्दल प्रधाांजी बोलार्याचे आह ेआपल्याला . 

प्रधानजी : होय महाराज. जो हुकूम.. 

महाराज : ततूाास ती सखुी नागररक ्पधाा आयोजार्ी. त्याबद्दलची मानहती आम्हास 

नांतर द्यार्ी. पि ज्या सनमतीच्या नार्ातच राष्ट्रप्रेम आह,े उपज नन ननपज 

आह ेआनि खपज दखेील.. नतच्याबद्दल अनधक काय नर्चारार्े आम्ही?  

प्रधानजी : होय महाराज. होईल महाराज. आज्ञा महाराज. हुकूम महाराज.. 

महाराज : प्रधाांजी.. कालच्या नर्षयाबद्दल आम्हास अर्गत करार्े.. आज चोर्ीस 

तास उलटून गेले. आमच्या गनतमान िासनात चोर्ीस तासाांत सम्या 

समाधान होते.. त्यासाठी इतराांस रजा द्यार्ी.. 

प्रधानजी : जो हुकूम महाराज.. 

 

सारे दरबारी ननघनू जातात. 

 

महाराज : प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : हुकूम महाराज.. 
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महाराज : सर्ाप्रथम प्रधाांजी, आपल्या दरबारातनू हुकूम िब्दाची हकालपट्टी करा. 

अगदी निपाई हुकूमचांदाचेही नार् बदला. नटकमचांद ठेर्ा नाहीतर 

कुहूमचांद. पि आमचा हुकूमिाहीिी दरुान्सर्ायानेही सांबांध नदसार्यास 

नको.. आमचा हा हुकूम आह.े. नव्ह ेआदिे आह.े. 

प्रधानजी : हुकूम महाराज.. िमा असार्ी.. आदिे महाराज! 

महाराज : आदिेिाही हा िब्द कुठेही र्ापरला जात नाही. तेव्हा या पढेु दरबारात 

आदिे िब्दाचाच र्ापर होईल.. 

प्रधानजी : जसा आदिे महाराज! आज्ञा िब्दाबद्दल.. 

महाराज : तो िब्दही तसा सरुनित आह.े. 

प्रधानजी : होय महाराज.. आज्ञािाही.. 

महाराज : प्रधाांजी.. आम्ही काल साांनगतलेल्या.. 

प्रधानजी : गहृपाठ तयार आह ेमहाराज.. आपल्या गहृखात्याने रात्ीतनू ह्या प्रश्ाांची 

उत्तरे काढली आहते..  

महाराज : काय म्हितात ते प्रधाांजी? 

प्रधानजी : एका र्ाक्यात साांगायचे तर महाराज, जो प्रश् म्हिनू आपिापढेु उभा 

ठाकला, तो आपल्या राज्यात प्रश्च नाही.. तर ते एक उत्तर आह!े  

महाराज : कोड्यात बोल ूनये प्रधाांजी..  

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. आज्ञा असेल तर आम्ही पिूा ररपोटा र्ाचनू 

दाखर्तो. त्यात सर्ा प्रश्ाांची उत्तरे आहते..  
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महाराज : अनत उत्तम! आम्हास आमचाच अनभमान र्ाटतो. आमचे गहृखाते इतके 

त्र् ता ता काम करिारे बननर्ले आह ेआम्ही.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. िास्त्रज्ञाांकडून जनमानसाच्या मताांचा कानोसा घेत ह े

ननष्कषा काढले आहते महाराज.. 

महाराज : याचा अथा जनतेच्या मेंदतू येिाऱ्या नर्चाराांची आगाऊ सचूना नमळण्याचे 

सांिोधन पिूात्र्ास गेले? आनि आम्हास त्याची खबरबात नसार्ी.. 

प्रधानजी : िमा महाराज. पि ह ेिास्त्रज्ञ म्हिजे ते नव्हते महाराज. ह ेसमाजिास्त्रज्ञ. 

त्याांनी पाठर्लेला हा अहर्ाल आह ेमहाराज.. 

महाराज : र्ाचार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : आदिे महाराज..  

 हा अहर्ाल म्हितो: 

 १. चक्रमपरुीय जनता सजू्ञच नसनू ती अनत सजू्ञ आह.े तीस ्र्त:चे 

भलेबरेु समजते. त्यामळेु ्र्नहत ह ेमहाराज चक्रमानदत्याांिीच ननगनडत 

असनू महाराज चक्रमानदत्य हचे चक्रमपरुाचे भाग्यनर्धाता आहते र् ते 

प्रत्यि भगर्ांताचा दहेार्तार आहते याबद्दल जनतेच्या मनात सांदहे नाही, 

याबद्दल सनमतीस सांदहे नाही.  

 २. राजा हा दरे्ाचा अांि असलेला अर्तार असनू त्याची पजूा ही 

भगर्ांताचीच पजूा आह.े त्यामळेु आदरिीय चक्रमानदत्य महाराज ह ेपरम 

र्ांदनीय र् परम पजूनीय आहते. ईश्वरभक्तीस ज्याप्रमािे अांत नाही, मयाादा 

नाहीत, त्याचप्रमािे महाराज भक्तीसही मयाादा नाहीत. त्यात काही 
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नागररक िांका घेत असतील तर अिा पाखांडी नागररकाांस कडक नििा 

व्हार्ी असे जनसामान्सयाांचे मत आह.े याबद्दल कडक कायद े करण्यास 

महाराज सिम आहते, तरीही नर्नर्ध पातळ्याांर्र महाराज अहननाि 

कायामग्न असताना या बाबींचा अनतररक्त बोजा त्याांच्यार्र पडू नये म्हिनू 

अिा प्रसांगी जनताच त्या पाखांडींचा समाचार घेईल. अन्सयत् राजा हा 

जनतेचा प्रनतननधी असतो, पि चक्रमपरुातील अनन्सय साधारि महाराज 

ह ेदरे्ाने खास उद्धाराकररता पाठर्लेले दरे्मािसू असल्याने येथे जनता 

ही महाराजाांची प्रनतननधी आह.े त्यामळेु ती महाराजाांचा उपमदा सहन न 

करता मदापिा दाखर्त अिाांचा बीमोड करुन मोडीत काढेल. 

 ३. दरे्ाचा अांि महाराजाांत असनू, भगर्ांत सर्ात् अस ूिकत नसल्यानेच 

त्याने कृपार्ांत होऊन चक्रमपरुी आपला प्रनतननधी पाठनर्ला आह.े अिा 

सािात दरे्ाच्या प्रनतननधीचे प्रनतननधी होण्याचे भाग्य चक्रमपरुीय जनतेस 

लाभलेले असताना, अिा ह्या परमेश्वराच्या प्रनतननधी महाराजाांचा 

कोिताही हुकूम हा प्रत्यि परमेश्वराचा आदिे मानला जार्ा. त्यामळेु 

त्याबद्दल कोिताही प्रश् र्ा िांका उपन्थत करिे हा द्रोह र् प्रत्यि 

भगर्ांतार्र अनर्श्वास ठरर्ला जार्ा याबद्दल जनमानसात यनत्कां नचतही 

नकां त ुनाही.  

 ४. अन्सयत् हुकुमिाही राजर्टींबद्दल समाजिास्त्रात नकत्येक आिेप घेतले 

गेले असतील. परांत ु चक्रमपरुातील पररन्थती अपर्ादात्मक असनू 

येथील महाराज चक्रमानदत्य एक अपर्ादात्मक ईश्वरार्तारी राज्यकते 

आहते. त्यामळेु त्याांचा एकेक इिारा र् आदिे ह ेपरमेश्वरी सांकेत असनू 
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जगभरातील कोिासही त्याबद्दल आिेप घेण्याचा अनधकार तसेच पात्ता 

नाही. नकत्येक नठकािी या उलट लोकिाहीचा अनतरेक होत असनू 

लोकाननुयामळेु राज्यकत्याांचे हात बाांधले जात आहते. दनुनयेने काहीही 

म्हटले तरी कल्यािकारी हुकूमिाही चक्रमपरुीयाांच्या सर्ाांगीि 

नर्कासासाठी आर्श्यक आह.े  

 ५. आमच्या गपु्त पाहिीतनू महाराजाांचे तडकाफडकी आदिे र् धडाडी 

याबद्दल जनमतात अत्यांत आदर र् धाक असनू सदुिान चक्रासारखी असे्त्र 

र्ापरत नर्रोधी आर्ाज नचरडिे ह े परमकताव्य महाराज अत्यांत 

कायािमतेने पार पाडत आहते. त्याबद्दल चक्रमपरुीय जनता महाराजाांच े

सदरै् ऋिी राहील. दनुनयाभरच्या मतानसुार महाराजाांनी ह ेसारे न बदलता 

आपले िनक्तिाली रूप सदरै् दाखर्त चक्रमपरुीयाांचे कल्याि करार्े. 

नकां बहुना महाराजाांनी असा अननुय केल्यास 'र्ईु र्ाँट तानािाही' अिी 

मागिी करत दिेभर मोचे काढण्यात येतील असे पाहिीत आढळले 

आह.े  

 ६. थोडक्यात महाराजाांच्या दरे्त्र्ाबद्दल जनता कोिाचेही काहीही ऐकून 

घेण्यास तयार नसनू महाराजाांनी आपले अर्तारी काया सांपिूाात आिार्े 

र् या ग्लाननभार्ती चक्रमपरुाचा उद्धार करार्ा अिी जनमानसाची इच्छा 

आह.े 

महाराज : खामोि! प्रधाांजी यापढेु एक िब्दही नको.. 

प्रधानजी : माफी असार्ी महाराज. आमच्याकडून काही चकू झाली असल्यास.. 
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महाराज : चकू झाली असल्यास? प्रधाांजी हा सर्ा गहृपाठ कोिी करार्यास 

साांनगतला?  

प्रधानजी : महाराज आपिच म्हिाला होतात.. 

महाराज : खामोि! ह े सर्ा आम्हाला ठाऊक नाही असे म्हिार्याचे आह े का? 

जनतेस काय र्ाटते या पेिा जनतेने आमच्याबद्दल काय र्ाटून घ्यार्े.. ह े

आम्हीच ठरर्तो. पि आम्हास बाकी कोि काय म्हिते याचा नर्चार 

करार्ाच लागतो.. आम्ही आमची व्यथा साांनगतली.. ती आम्ही आहोत 

तसेच राहूनही आमची प्रनतमा किी बदलता येईल याबद्दल होती.. 

दनुनयेत आता लोकिाही या िब्दाची चलती आह.े राजेिाही आनि 

हुकूमिाहीस मान नाही. मरातब नाही. लोकिाहीच्या आर्रिात ह ेसर्ा 

असतील तर मात् आह.े. प्रधाांजी, आम्हास आत्मा बदलार्याचा नाही.. 

फक्त कपडे बदलार्याचे आहते. आनि प्रथमच आमच्या प्रधाांजींस 

आमचा नर्चार कळत नाही असे झाले आह.े. 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. नाक घासनू कान पकडून िमा मागतो महाराज.. 

अभय असार्े महाराज.. 

महाराज : तमु्हास सदरै् अभय आह ेआनि असेल. ततूाास.. एर्ढे करा 

प्रधानजी : हुकूम महाराज.. 

महाराज : खामोि! चकुाांचा नहमालय रचता आहात.. हुकूम िब्द या राज्यातनू 

हद्दपार होईल.. आम्ही आदिे नदला त्याचे इतक्यात उल्लांघन? 
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प्रधानजी : माफी महाराज. आजच हा िब्द प्रत्येक पु् तकातनू हटर्ण्याचा आदिे 

काढतो. हा िब्द र्ापरण्यार्र कायमची बांदी आपल्या राज्यात असेलच, 

पि कोिी हा िब्द र्ापरताना आढळला तर सक्त आनि कडक कारर्ाई 

केली जाईल असे आदिे त्र् ता ता काढतो. आपल्या हुकूमचांद 

निपायाचेच नव्ह े तर हुकूम नार्ाच्या राज्यातील एकूि एक व्यक्तींचे 

नामबदल करण्याचे आदिे काढतो. इतकेच काय पत्तयाांच्या खेळातील 

हुकुमाचे एक्के.. त्याांच्यार्रही बांदी आितो.. हकीम हा िब्द हुकुमािी 

जर्ळीक साधतो.. त्यार्र ही बांदी आिली जाईल. ह ेसारे त्र् ता ता घडेल 

महाराज. नर्द्यतुर्ेगाने सारे घडर्नू आिले जाईल. नचांता नसार्ी.  

महाराज : अथाातच. सारे काही त्र् ता ता.. ही आमची पद्धतच आह.े त्र् ता ता.  

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : आपि आता यार्े प्रधाांजी. आम्हास आता नर्चार नचांतन मनन या 

साऱ्याांची ननताांत गरज आह.े आम्ही एकाांतात नचांतन करू इनच्छतो. 

आम्ही आमची म्हिजे राज्याची नचांता करता करता नचांतन करतो.. 

आपि यार्े. 

प्रधानजी : आज्ञा महाराज.. महाराजाांचा नर्जय असो.. 
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६. 

 

 महाराज परत नेहमीच्या सटुाबटुात. हातात गलुाबाचे फूल. त्याचा र्ास 

घेत आत येतात.. 

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो.  

 

जय जय जी महाराज प्रजाजन नहत सखुदाता 

िरि तनुझया आलो त ूएकच त्ाता 

जयदरे् जयदरे्.. 

 

तचू एक केपेबल ह ेचिरु्ैसत्यम 

अन्सयाांस घ्यार्े लागे कायम चरूि ननत्यम 

जयदरे् जयदरे्..  

 

जनता असो सखुी तमुची आदिे तमुचा  

नजांकते सर्ात् खेळ असो नलांब ूअन चमचा 

जयदरे् जयदरे्..  

 

तनुझयामळेुच दिे असो पथार्र प्रगतीच्या 

चिरु्ैसत्यम ह ेरेघा असो काळ्या दगडीर्रच्या 

जय दरे् जयदरे्..  
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महाराज : र्ा! तो चि ुिब्द आला. र्ा! आमचे कर्ी आनि लेखक अत्यांत हुिार 

आहते. चरिदासाने बाकी काही नाही पि ह े काम चाांगले केले. गेला 

नबचारा! असो. दरै्गतीपढेु इलाज नाही. प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. 

महाराज : राज्याची हालहर्ाल? 

प्रधानजी : सतू्ाांचा हर्ाला दऊेन साांगार्े तर जनतेचे हाल अनजबात नाहीत.. 

हालहर्ाल अत्यांत उत्तम आनि राज्य परू्ापनिम आनि दनििोत्तर 

ऊध्र्ोअधर अष्ट बाजूांनी इष्ट असे उत्तरोत्तर प्रगतीपथार्र आह.े आपली कृपा 

आह ेमहाराज. जनता अत्यांत सखुी आह,े आपल्या आदिेानसुार. गेल्या 

काही नदर्साांत सर्ा पु् तकाांतनू 'तो' िब्द गायब करून नव्याने सारी पु् तके 

छापण्याचे आदिे नदले आहते. त्यामळेु छापखाने रात्ांनदर्स धडधडत 

आहते. त्याने नर्ीन रोजगार नननमाती ही होत आह.े कालपयांत एक लाख 

पन्सनास हजार तीनिेपाच पिूाांक सत्तार्ीस दिाांि जिाांची नार्े बदलण्यात 

आलेली असनू ह ेकाम अत्यांत र्ेगाने सरुू आह.े अत्यांत अनभमानाची गोष्ट 

अिी की असे करिारा चक्रमपरु हा एकमेर् दिे असनू हा एक नर्क्रम या 

चक्रमपरुी आपल्यामळेु होत आह.े त्यामळेु प्रजाजनाांचा ऊर अनभमानाने 

भरून येण्याचे आदिे नदले गेले आहते. आपली आज्ञाधारक जनता 

त्याप्रमािे छाती पढेु करून अनभमानाने ताठ मानेने नफरताना नदसत आह.े 

एकूिच र्ातार्रि दिेप्रेमाने भरलेले र् भारलेले असनू आता कनर्जन अन 
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लेखकाांबरोबरच सामान्सय जनतेसही महाराज ्ततुी नलनहण्याची ्फूती नमळू 

लागली असल्याच्या र्ाताा आहते.  

महाराज : आम्ही अत्यांत प्रसन्सन झालो आहोत.  

प्रधानजी : आपल्या कृपेचा र्रदह्त महाराज चक्रमपरुीय जनतेच्या निरार्र सदरै् 

राहो अिी करूिा भाकत आहते परमेश्वराकडे महाराज. त्यासाठी 

प्राथानासत्,े होमहर्न र् पजूाअचाा जनता करीत आह.े परमेश्वर भक्तीने मकु्ती 

मरिोपराांत नमळते तर महाराजकृपेमळेु या आयषु्यातच ती लाभेल अिी 

जनतेची ठाम धारिा आह.े त्यामळेु जनता सखुासमाधानात आह.े त्यामळेुच 

सखुी चक्रमपरुकराचा िोध घेण्याचे कठीि काम पार पाडण्यासाठी राष्ट्रप्रेम 

उपज ननपज आनि खपज सनमतीच्या अखांड बैठका सरुू आहते. एकां दर 

सर्ा पररन्थती.. 

महाराज : म्हिजे सारे काही सरुळीत नदसते आह.े. पि एक गोष्ट सोडून प्रधाांजी. 

आमची काकदृष्टी चौफेर नफरत असते. त्यातनू न सटुलेली एक अत्यांत गांभीर 

बाब आह ेप्रधाांजी..  

प्रधानजी : माफी असार्ी महाराज. िमा असार्ी.. पि.. 

महाराज : प्रधाांजी.. आपल्या र्तामानपत्ीय प्रकािनाांर्र आपले बारीक लि 

असार्यास हर्े.. ते नदसत नाही. आम्ही गेले काही मनहने लि ठेऊन 

आहोत.. दनैनक जनताकद, दनैनक न्सयाय या दोघाांमधनू काय नलखाि येते 

त्याकडे प्रधाांजी आपले लि आह ेकाय? 

प्रधानजी : होय महाराज.  
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महाराज : मग त्यार्र कोिती कारर्ाई झाली आजर्र?  

प्रधानजी : होय महाराज, आम्ही दोन्सहींकडील सरकारी जानहरातींचा ओघ अडर्ला 

आह ेमहाराज.. 

महाराज : इतके परेुसे आह?े इकडे आपि सर्ासखुी कनपर्र ्पधेची तयारी करतो 

आहोत. नतकडे बेरोजगारी, दषु्काळ, सर्ासामान्सय रयतेच्या सम्या, महागाई 

यार्र ही दोन्सही र्तामानपत्े गरळ ओकत आहते. सम्या सोडर्ण्याहून 

त्याांचा नर्सर पाडिे हा जानलम इलाज आम्ही सर्ा सम्याांर्र योजत 

असताना या र्तामानपत्ीय महाभागाांची नहांमत होतेच किी? असे करून 

जनतेचे द:ुख र्ाढर्ण्याचे महत्पाप ते करीत असताना त्याांना राज्यद्रोही का 

म्हि ूनये?  

प्रधानजी : होय महाराज. परांत ुत्याांच्यार्र कारर्ाई केल्यास आपलीच न्सयायदाता ही 

प्रनतमा.. 

महाराज : प्रधाांजी.. आपि नकत्येक र्षे आहात आमच्यासोबत. ह्या बाबी किा 

कराव्यात ते आम्ही साांगार्े असे नाही. लर्करात लर्कर त्या दोन्सही 

र्तृ्तपत्ीय सपाांचे ित्दूिेािी सांधान र् सांबांध आहते ही बातमी छापनू आिा. 

द.ैलाांगलुचालन, द.ैचक्रमपरु सत्य, द.ैराजननष्ठ यामध्ये त्र् ता ता सांदिे 

पाठर्ा. त्याचप्रमािे आपल्या पदरच्या कनर्गि आनिक लेखकाांस कामास 

लार्नू याबद्दल अभ्यासपिूा भाषेत सानहत्य प्रसाररत करा. ह ेसारे त्र् ता ता 

व्हार्यास हर्े. त्यानांतर आपली जनताच याांच्यानर्रूद्ध उभी ठाकेल याची 

खात्ी आह ेआमची.  
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प्रधानजी : होय महाराज. त्र् ता ता अांमलबजार्िी होईल. आपली आज्ञा असेल 

तर न्सयायालयात.. 

महाराज : न्सयायालय? आम्ही असताना? प्रधाांजी, त्याची गरज नाही. दोन्सही 

र्तृ्तपत्र्ाल्याांस कोठडीत ठेर्ा. न्सयायालयापढेु आिण्याची गरज नाही. 

परेुसा काळ अांधार कोठडीची हर्ा खाल्ली की आपोआप सतुासारखे सरळ 

येतील. महत्र्ाचे म्हिजे त्याांच्याबरोबरचा गपु्त व्यर्हार सर्ा लेखक कर्ी, 

बाकी र्तामानपत्े याांना ठाऊक होईल अिी व्यर््था गपु्तपिे करा. म्हिजे 

ते पाहून बाकी कुिाची असा राज्यद्रोह करण्याची नहांमत होिार नाही. आनि 

सारे काही आपल्या राज्यघटनेच्या चौकटीत कसे बसर्ार्े ह ेआम्ही साांगार्े 

लाग ूनये प्रधाांजी आपिास.. 

प्रधानजी : होय महाराज. राज्यघटना आनि त्याहूनही नतची चौकट ही सर्ोच्च ह े

आपि साांनगतलेले तत्र् आम्ही कदानप नर्सरत नाही महाराज..  

महाराज : ह ेसारे त्र्रीत होऊ द्यात. अखांड रहार्े सार्धान ह्याचा नर्सर पडू दऊे नये. 

आमच्या गरुूां नी साांनगतले होते, ित् ूकसा र्ार करील साांगता येत नाही. 

नर्रोधाचा एकेक नकां नचतसा आर्ाज र्ा िब्द.. मोडून काढा. तयारी इथर्र 

करा की असे नर्चार नलहार्यासच काय, नसुता करार्यासही कोिी धज ू

नये. कारि िेर्टी राज्य आम्हास करार्याचे आहे, जनोद्धार आम्हास 

करार्याचा आह.े आनि राज्यास प्रगतीपथार्र नेिारे ही आम्हीच. तेव्हा 

नर्नाकारि अिा नर्रोधी नर्चार करिाऱ्याांस चाप लार्ार्यासच हर्ा. 

आमच्याहून जननहतदि र् जननहतलिी दसुरा कोि आह?े त्यामळेु व्यापक 

जननहताथा ह ेसारे आपद्धमा म्हिनू आम्हास करार्ेच लागेल.  
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प्रधानजी : होय महाराज. 

महाराज : आनि एक.. गरुूजी साांगनू गेलेत, 

सकारात्मक नर्चाराांची ताकद मोठी. नकारात्मक नर्चाराांची सर्य जनतेने सोडून 

द्यायला हर्ी म्हिनू आम्ही जीर्तोड प्रयत्न करीत असताना अिा नकारी 

लोकाांचा अडथळा मध्ये यार्ा.. त्याांनी जनतेस जािर्िाऱ्या प्रगतीपथार्र 

खोडा घालार्ा.. खोडच ती नजत्याची. म्हितात ना ती खोड त्याप्रमािे 

मेल्यानिर्ाय जािार नाही.  

प्रधानजी : होय महाराज. मेल्यानिर्ाय जािार नाही. आम्ही तत्काळ सारा बांदोब्त 

करतो. महाराज, जोर्र ते मेंदतूील नर्चार ओळखण्याचे तांत्ज्ञान नर्कनसत 

होत नाही.. 

महाराज : तोर्र आमच्यार्र र्ैऱ्याचा प्रसांग! असो. आम्ही याांस परुून उरतो. कारि 

जनताच आमची प्रनतननधी आह.े  

प्रधानजी : होय महाराज. तमु्ही तर आता थकून गेला असाल महाराज. नकती 

आघाड्याांर्र आपि एकटेच लढत आहात महाराज. राज्याांतांगात नन 

राज्याबाहरेही ित् ूदबा धरून बसलेला. तमु्ही दो कराांनी नकती यदेु्ध, नकती 

सांग्राम, नकती लढाया लढिार महाराज! आम्ही सारे पाहून अचांनबत होतो 

महाराज.. 

महाराज : प्रधाांजी, परमेिाने हचे नजर्ीत कताव्य म्हिनू आम्हास या चक्रमपरुीत 

पाठर्ले. नजर्ात जीर् असेतो आम्ही ते पार पाडिार. मग या छोट्या मोठ्या 

अडथळ्याांची ती काय तमा? आम्ही म्हिजे राज्य.. राज्य म्हिजेच आम्ही..  
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प्रधानजी : सत्य आह ेमहाराज. अगदी सत्य.. आपि आता नर्श्राम करार्ा. नाही 

म्हिजे सार्धान राहूच आम्ही पि आपि जनकल्यािाथा नर्श्रामार्े 

महाराज.. 

महाराज : नर्श्रामार्े? ह ेनक्रयापद कधी झाले? 

प्रधानजी : आपल्या भाषासधुार सनमतीच्या सचुनेनसुार महाराज. पनुरूज्जीर्न 

सनमती आनि भाषा, इनतहास सधुार सनमतीच्या बैठकाांतनू सधुारिाांचा 

ओघ येत आह.े नर्नर्ीन िब्दाांचा साठा येत आह ेमहाराज. त्यातनू प्रगती 

साधिे.. 

महाराज : सत्य आह!े िब्द ह ेसत्य, नव्ह,े िब्द हचे सत्य, िब्द ह ेिस्त्र, िब्द हचे 

अस्त्र.. आनि िब्द हीच प्रगती.. अन िब्दार्ाचनू न गती! राज्य करिे 

म्हिजे िब्दाांचा र्ापर करिे.. अचकू आनि रामबाि! आश्वासनाांचे िब्द.. 

आनि िब्दाांचे इमले.. िब्दाांचीच प्रगती आनि चकुाराांना िब्दाांचाच मार.. 

िब्द! आम्ही िानब्दक प्रगती साधलीय.. आमच्या राज्यासाठी. जनता 

डोळे नर््फारून पाहतेय.. कान टर्कारून ऐकतेय.. अजनू काय हर्े? दरबार 

बरखा्त!  

प्रधानजी : आदिे महाराज.. 

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो!  
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७. 

 

 महाराज सटुाबटुात. जसे आत निरतात, हातातल्या फुलार्र निपाई 

परफ्यमू मारतो. महाराज दीघा श्वास घेत आत येतात. 

 

दरबारी : एक दोन तीन चार.. महाराजाांचा जयजयकार  

 

आरती सरुू करतात:  

 

जयदरे् जयदरे् त ूचैतन्सयमतूी 

तजुर्ाचनू कोि करे कामना पतूी  

जयदरे् जयदरे्.. 

 

आरती ओर्ाळू तजु चक्रमराजा 

नपटू ढोल तािे अन र्ाजर् ूबाजा 

तझु्या ्र्ागता येई उत्साहा भरती 

जयदरे् जयदरे् त ूचैतन्सयमतूी.. 

 

घोर अघोर राजा अगोचर त ूऐसा 

तजुला जािे कोिी या जन्समी तरी कैसा 

तजु जािण्याचे करती प्रयत्न ते हरती 

जयदरे् जयदरे् त ूचैतन्सयमतूी.. 
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दरे्े दरै्े ऐसे तजु चक्रमपरुी धानडयले 

नर्नचत् दिेद्रोनहयाांचे त ूदातच पानडयले 

तजुपािी कल्पना बहुत त्या नबलकुल ना सरती 

जयदरे् जयदरे् त ूचैतन्सयमतूी..  

 

कोिी म्हिती तजु राजा सम्राट कुिी 

ईश्वरार्तार तचू एक िांका ना मनी  

तर् नामोच्चाराने सारे चक्रमपरुी तरती 

जयदरे् जयदरे् त ूचैतन्सयमतूी.. 

 

महाराजाांचा नत्कोटी नत्लाखी नत्सहस्त्री नत्ितकी  नत्दिकी नत्एककी नत् िताांिी 

नत्दिाांकी नर्जय असो.. 

 

महाराज : प्रधाांजी हा नर्ीन नर्जय?  

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : कोि आह ेयाचे लेखक? 

 

 महाराज त्या घोषिेने सखुार्ले की दखुार्ले याचा प्रधानजींना अांदाज येत 

नाही. त्यामळेु काय बोलार्े न समजल्याने ते गळुमळुीत आर्ाजात 

बोलतात.. 
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प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : प्रधाांजी, आम्ही नर्चारतो काय.. ठीक आह े आम्हास होय म्हििारी 

सकारात्मक मािसे आर्डतात.. परांत ुआम्ही काही नर्चारले..  

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : ही घोषिा आम्हास पसांत पडली.. गनिती पद्धतीची .. 

प्रधानजी : अ्सां.. होय महाराज! आपल्या दरबारी लेखकाांच्या माांनदयाळीत एक 

गनिताचे प्राथनमक नििक रूज ूझालेत. त्याांनी खास नलहून नदलेली आह े

महाराज.. 

महाराज : छान! म्हिजे अगदी सामान्सय ्तरातील जनता ही राष्ट्र उभारिीत सामील 

होत आह.े र्ा! आम्ही प्रसन्सन आहोत. सर्ासामान्सयाांच्या मनात राष्ट्रप्रेम.. 

प्रधानजी : माफी असार्ी महाराज. आम्ही ते र्ाक्य पिूा करतो. महाराजाांच्या कृपेने 

सामान्सयानतसामान्सयाांच्या धडधडत्या हृदयात राष्ट्रप्रेमाचे ्फुनल्लांग 

चेतर्ले गेले असनू त्यात दिेानभमानाच्या ज्र्ाला धडधड पेटत आहते, 

त्या उज्ज्र्ल र्न्सहीच्या प्रकािात सारी चक्रमपरुी उजळून न ननघाली तरच 

नर्ल! आनि ह ेसारे राजानधराज चक्रर्ती सम्राट चक्रमानदत्य महाराजा 

याांच्याच धडाडीच्या कसबी आनि दरै्ी नेततृ्र्ामळेु िक्य होत आह!े  

महाराज : र्ा! अनत सुांदर! 

प्रधानजी : होय महाराज! माध्यनमक िाळेतील मराठीचे नििकही ह्या िब्दसेर्ेत 

सामील झाले आहते.. त्याांनी ह ेिब्द.. 
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महाराज : र्ा! िब्दसेर्ा! सुांदर. अनत सुांदर. िेर्टी सारे काही िब्द सेर्ा! िब्दसेर्ा 

हीच राष्ट्रसेर्ा! 

प्रधानजी : असे नकत्येक जि आपल्या ह्या राष्ट्र उभारिीच्या पनर्त् कायाात झोकून 

दते आहते महाराज. त्याचप्रमािे नकत्येक आपापल्या परीने सहाय्य करीत 

आहते. कालच साांभाळपरुात राष्ट्रनर्घातक लेखन करिाऱ्या दोन 

लेखकाांस जनतेने ्र्त: पढुाकार घेऊन धडा निकनर्ला आह.े त्याांनी 

कालच आपि प्रसतृ केलल्या रोजगार र् आनथाक अहर्ालार्र िांका 

उपन्थत करिारे नलखाि करण्याचे राष्ट्रनर्घातक कृत्य केले होते. परांत ु

आपल्या सतका  र् सदा सार्धान जनतेने त्याबद्दल त्याांस अद्दल घडर्ली 

आह.े ह े सारे महाराजाांबद्दलच्या प्रेमादराभक्तीधाकातनू होत आह े

महाराज.  

महाराज : र्ा! अनत छान! छानच!  

प्रधानजी : धन्सयर्ाद महाराज. आपली इनतहास सधुार सनमती आनि पनुरूज्जीर्न 

सनमती या दोघाांचे एकीकरि व्हार्े र् सांयकु्त काया करार्े अिी मागिी 

होत आह ेमहाराज.. 

महाराज : अनत योग्य. अतीर् योग्य. दोन्सही नर्षय एक समान आहते. त्यामळेु.. 

प्रधानजी : एकीकरिास प्रत्यर्ाय नसार्ा!  

महाराज : र्ा! िब्द चाांगला आह.े र्ापरार्ा! नकां र्ा प्रत्यर्ाय िब्द र्ापरास प्रत्यर्ाय 

नसार्ा प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज! जिी आज्ञा महाराज.  
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महाराज : एकूि सारे सरुळीत नदसतेय प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज. सरुळीमध्ये.. नव्ह े सरुळीत महाराज! आपली कृपादृष्टी 

आनि कृपानिर्ााद असला तर काय नबिाद आह ेकोिाच्या र्क्र नजरेची. 

महाराज आपि आहात म्हिनू ह ेराज्य आह.े.  

महाराज : आज आम्ही खपू खिू आहोत प्रधाांजी. आम्ही बदु्रकपरुी सभा गाजनर्ली. 

बदुु्रकपरुी, मौजेगार् र्गैरे राजमान्सय राजेश्रींचे सांमेलन आम्ही गाजर्ले.. 

प्रधानजी : अनभनांदन महाराज. आम्ही र्तृ्ताांत र्ाचला.. 

महाराज : अथाात. आमचे भाषि उत्तम झाले.. 

प्रधानजी : अथाात महाराज. आपले सारे काही उत्तम, अत्यतु्तम, सर्ोत्तमच 

असार्याचे महाराज.. 

महाराज : आम्ही म्हिालो, राज्य चालर्िे म्हिजे लोकेच्छेचा सन्समान करिे. 

राजेिाहीतही लोकिाही चालर्ता येते. लोक आनि लोक इच्छा ही 

सर्ोच्च. राज्य म्हिजे लोकाांचे राज्य असार्े. त्याांच्या इच्छा आकाांिाांना 

र्ार् नमळार्ा र् राजसते्तने त्यासाठी मागादिान करार्े. मदत करार्ी, सांधी 

उपलब्ध करून द्यार्ी. ह े राज नसांहासन एक सेर्ेची सांधी आह.े 

राज्यघटनेनसुार ह ेसेर्ेचे व्रत घ्यार्े ह ेराजाचे प्रथम कताव्य आह.े मी पिा 

हरर्नू राजाने राज्यकारभार हाकार्ा. ्र्त:स सर्ोच्च न समजता दिे 

कारभार हाकिारा सेर्क मानार्े.. आम्ही ह े साांनगतले तसा टाळ्याांचा 

कडकडाट झाला.. सर्ा समाजघटकाांचा सर्ा ्तराांर्र सर्ाांगीि नर्कास 

म्हिजेच राज्य..  
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प्रधानजी : अथाात महाराज.. 

महाराज : आम्ही म्हिालो, राज्यघटना ही सर्ोच्च. पनर्त्. नतचे पालन ह ेराजाचे 

कताव्य. इतकेच नव्ह,े जनतेस आपली मते मोकळेपिाने माांडू दिेे ह े

राजाचे कताव्य आह.े नर्नर्ध नर्चाराांच्या घसुळिीतनूच समाज पढेु जातो. 

जनतेस व्यक्ती,नर्चार,आचार,व्यर्हार ्र्ातांत्र्य ह ेयि्र्ी र् लोकनप्रय 

राजासाठी आर्श्यक आह.े. 

प्रधानजी : होय महाराज! आपि ्र्त: यि्र्ी र् लोकनप्रय आहात तेव्हा ह ेसारे 

आपल्या राज्यात होत असिारच! 

महाराज : आम्ही र्तामानपत्ातनू नर्नर्ध सांपादक लेखक कर्ी इत्यादींच्या नर्चार 

व्यक्त करण्याचे समथानच केले असे नाही, तर त्याांची मु् कटदाबी करून 

राज्य चालर्िाऱ्याांचा जागनतक ्तरार्र ननषेध व्हार्ा असाही ठरार् 

माांडला. त्यास बहुतेकाांनी अनमुोदन नदले. आमच्या भाषिाने सारेच 

्तब्ध झाले. इतके की टाळ्या र्ाजर्िे नर्सरले. आम्ही आमच्या 

जनतेचे जाहीर कौतकु केले. अिा जनतेच्या पानठांब्यानेच आम्ही 

चक्रमपरुाचा उत्कषा साध ूिकलो ह ेही आर्जूान साांनगतले. त्यानठकािी 

एक दोन पत्काराांनी ननषेध नोंदर्ण्याचा प्रयत्न केला.. बहुतेक आपल्या 

राज्यातील दिेद्रोह्याांिी सांधान असार्े. अथाात तो आर्ाज िीि होता. 

सत्याचा आर्ाज असा िीि र् दबुाळ नसतो प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज!  
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महाराज : याचा मनथताथा हा.. जो आर्ाज मोठा आह,े ताकदर्ान आह,े तोच सत्य! 

कारि सत्यातच ती ताकद असते. आमच्या बलुांद आर्ाजाचे कारि 

हचे.. आम्ही म्हितो ते सत्यच!  

प्रधानजी : आनि महाराज, आपि म्हिाल तेच सत्य!  

महाराज : आम्ही असे नर्िाल सांमेलनात जातो ना तेव्हा आम्हाला आमचा अजनूच 

अनभमान र्ाटतो. या चक्रमपरुास आम्ही इतके उच्च दजाार्र पोहोचर्ले 

आह.े आम्हाला आमचाच अनभमान र्ाटतो! 

प्रधानजी : साथा अनभमान महाराज!  

महाराज : आम्ही ्र्कतृात्र्ाने इतके भारार्लो आहोत की र्ाटते आज दरबार येथचे 

बरखा्त करार्ा.. 

प्रधानजी : आपि आदिेार्े, आज्ञार्े.. आनि दरबार बरखा्तार्ा महाराज.. 

महाराज : दरबार बरखा्त! 

 

दरबारी महाराजाांचा नर्जय असो! 

 

दरबारी जाऊ लागतात. 

 

महाराज : प्रधाांजी, आपि थाांबार्े.  

प्रधानजी : आज्ञा महाराज.. 
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सारे दरबारी ननघनू गेल्यार्र.. 

 

महाराज : मदु्दाम आपल्याला थाांबनर्ले प्रधाांजी..  

प्रधानजी : आदिेार्े महाराज.. 

महाराज : प्रधाांजी, मागील र्ेळेसारखी चकू नको. आम्ही जे बोललो तीस नथयरी 

म्हितात. प्रत्यिात प्रॅनक्टकल काही र्ेगळेच असते ह ेआम्ही साांगार्यास 

नको! 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : नर्नर्ध दिेाांत आपल्या राज्याची अिी प्रनतमा उभारार्ीच लागते प्रधाांजी. 

फक्त एक ध्यानी धरार्े.. 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : आम्ही काहीही नकतीही कुठेही कसेही बोललो तरी आम्ही तेच आहोत. 

मागे म्हिालो तसे, आमचा आत्मा तोच आह.े. नर्नर्ध र्ेिभषूा 

रांगमांचाप्रमािे धारि कराव्या लागतात.. इतकेच! िेर्टी राज्य चालर्िे 

ह ेही राजकीय रांगमचार्रील एक नाटकच आह!े आपला गैरसमज नको.. 

आपली ध्येयधोरिे तीच राहतील..  

प्रधानजी : आज्ञा महाराज. आमच्या ध्यानात आले महाराज.. ध्येय ही तेच र् 

धोरिेही तीच! आपि धन्सय आहात महाराज.. 
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महाराज : पि तरीही आम्ही आमच्या भाषिातील मदु्द ेदरबारात साांनगतले कारि.. 

प्रधानजी : त र्रून ताांब्या महाराज.. आपली ती भाषिे व्यर्न्थत जनतेपयांत 

पोहोचतील महाराज, अगदी टाळ्याांच्या कडकडाटासकट. दिेनर्दिेातनू 

आपल्या महाराजाांस नमळिारा मान पाहून जनतेस अजनूच अनभमान 

र्ाटल्यार्ाचनू रहायचा नाही महाराज! अनभमान र्ाटायलाच हर्ा! तसा 

आम्ही आदिेच काढतो महाराज!  

महाराज : िाबास प्रधाांजी! आता आपि आमचे प्रधाांजी िोभता. जार्े आनि 

कामाला लागार्े.. 

प्रधानजी : जिी आज्ञा हुजरू. आम्ही त्र् ता ता कामास लागतो.. 

 

प्रधानजी ननघनू जातात..  
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८. 

 

 महाराज आत येतात. हातात एक मोबाईल. समोर निपाई लॅपटाॅॅपर्रून 

काही करतो. महाराजाांच्या मोबाईलमध्ये गलुाबाचे फूल नदस ू लागते. 

महाराज मोबाईलचा र्ास घेत नसांहासनार्र बसतात.. 

 

जय दरे् जयदरे् श्री पतुळानर्कास  

एक तचू सुांदर बाकी सारे भकास  

जय दरे् जयदरे्.. 

 

नर्कासाचे बननर्ले असले प्रारूप  

जनसामान्सयाां खाऊ घानलनस तेल अन तपू  

तचू एक राजा महाराजा नपृ 

अन्सय कोिास ना घानलनस धपू  

जय दरे् जयदरे्.. 

 

अनन्सय साधारि त,ू त ूअसाधारि  

तजु सांपनर्ण्या ित् ूकररती जारिमारि 

हाती तनुझया सत्ता चक्र सदुिाि 

ननदाालन दषु्टाांचे कररिी सांहारि 

जय दरे् जयदरे्..  

 

सर्ाांभतूी पाहसी त ूनागररक एक 
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जमनर्िी सर्ाांसी ऐसी सोयररक  

नर्रोधकाांचे आर्ाज नर्रोध पनडक  

प्रगती र्रूनन लि न ढळे िनिक  

जय दरे् जयदरे्..  

 

अिा नपृनतर्ाचनू सापडेना सोय 

सापडे का सीडलेस आम्र नर्दाऊट कोय? 

आकािी मेघ, जनमनीर्री सागरातील तोय 

समजार्े ऐसा कृपाघन आमचुा भपूती होय 

जय दरे् जयदरे्..  

 

महाराज : र्ा! असाधारि काव्य अन असाधारि 

आभासी फूल. कधी न कोमेजिारे. आनि त्यासाठी ते झाडार्रून तोडार्यास नको.. 

त्यासाठी न हांगामाची गरज न अजनू किाची. गलुाबाच्या फुलाांसाठी 

झाडाांची काळजी खपू घ्यार्ी लागते म्हिे. पि या आभासी फुलासाठी 

काहीच नको. या आभासी फुलाचा आभासी सगुांध. कधीही न सांपिारा. 

आम्ही ही याचा आदिा ठेर्नू आहोत. नर्कास.. सर्ाांगीि नर्कास.. 

आभासी नर्कास आनि आभासी सर्ाांगीि नर्कास. कधीच न सांपिारा.  

प्रधानजी : होय महाराज! खरे आह े महाराज. म्हिनूच आम्हाला महाराजाांचा 

अनभमान आह ेमहाराज. तो मात् आभासी नाही महाराज! 

महाराज : आज आम्ही खपूच प्रसन्सन आहोत. नखन्सन आहोत..  

प्रधानजी : का नखन्सन महाराज? 
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महाराज : आम्ही तो िब्द फक्त नमळताजळुता आह े प्रसन्सनिी म्हिनू र्ापरला 

प्रधाांजी. आम्हास िब्दाांची म्हिनूच गांमत र्ाटते! िब्द अन िब्द र्ापरून 

आम्ही राज्य उभे केले, ते पढेु गेल्याचे आम्ही साांगतो जनतेस.. त्यासाठी 

लागतात ते िब्दच. नर्कास म्हितात त्याला. नर्लास अन नर्कास.. 

नर्कासाचा कल्पना नर्लास.. नर्कासाचे नर्लासी राज्य.. नर्लासाचा 

नर्कास.. नर्कासनर्लनसते अन नर्लासनर्कनसते.. िब्द कसे नमळते अन 

जळुते! अन तेच आम्हास फळते!  

प्रधानजी : आज महाराजाांचा मडू काही अलग आह.े आपली आज्ञा असेल तर काही 

खास मजकुराचे र्ाचन करार्े असा नर्चार आह ेमहाराज..  

महाराज : खास मजकूर?  

प्रधानजी : होय महाराज. आपल्यासाठी दररोज लाखो लोक प्राथाना करीत असतात, 

नलनहत असतात. त्यातील एखाद दसुरे .. 

महाराज : जरूर प्रधाांजी. म्हिजे आमची सर्ासामान्सय जनता ही िब्दाांमागे धार् ू

लागली तर! आम्ही सनु्सन नखन्सन प्रसन्सन आहोत..  

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : आजचा नदर्स नक्कीच खास आह.े र्ाचार्े! आम्ही ही पाहातो आमची 

प्रजा आमच्याबद्दल काय म्हितेय ती.  

प्रधानजी : जी हुजरू. सर्ाात प्रथम एक खास पत् आह ेमहाराज. द.ैजनताकदच्या 

सांपादकाांचे. आपि काही नदर्साांपरू्ी त्याांस कोठडीची हर्ा खाऊ घातली 
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होती. काही नदर्साांतच राष्ट्रद्रोहाचा र्ता सोडून ते मखुयप्रर्ाहात आले 

असे नदसते महाराज. 

महाराज : अ्सां. काय म्हिताहते.. र्ाचा.. 

प्रधानजी : होय महाराज.. ते नलनहतात, नर्चार हा एक नर्कार आह,े त्यातनू नर्नर्ध 

व्याधी जडतात. ह्या नर्कारामळेु अनर्श्वासाची बीजे रोर्ली गेली की 

समाज्र्ा्थ्यास तडा जाऊ लागतो. समाज्र्ा्थ नबघडर्िे हा 

र्तामानपत्ीय लोकाांचा उद्दिे कधीच नसार्ा. मलू आईच्या कुिीत जसे 

नर्श्वासाने झोपते तसे प्रजेने राजाच्या हरेक बाबीर्र नर्श्वास ठेऊन नननिांत 

रहार्े. एकदा महाराज आपले भलेच नचांनततात ही बाब मनात ठसर्नू 

पक्की केली की पढेु आपोआप महाराजाांची हरेक कृती ही जनतेच्या 

नहतासाठीच आह े ह े पटू लागते. उदाहरिाथा, आम्हीच राजदरबारातनू 

आधी नदलेल्या आकडेर्ारीबद्दल काढलेले प्रश्! आज आम्हाला 

जािर्ते की आकडेर्ारी ही आकडे टाकण्यासारखी असते. जनतेस 

सम्येबद्दल साांगनू नतची झोप मोडार्ी की ती सम्या अन्तत्र्ात 

नसल्याचे दाखर्नू तीस एखाद्या पालकाप्रमािे आश्व्त करार्े? महान 

राजा तोच जो ह ेसारे आपल्या निरार्र घेऊन जनतेस त्या प्रश्ाांची झळ 

जािर् ूदते नाही. महागाईसारखया प्रत्यि जािर्िाऱ्या बाबींतही जनतेचे 

इतर बाबींकडे ध्यान र्ळनर्ले की र्ेदना न जािर्ाव्यात अिी कुिल 

र्ैद्यकासारखी व्यर््था एक ते आपले कुिल महाराजच करू जािोत. 

त्यात समाजात खसुपटे काढिाऱ्याांर्र िस्त्रनक्रया करून काट्याचा नायटा 

होिार नाही याची खबरदारीही तत्परतेने महाराज घेतात. अिा अनत 
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महान महाराजाांबद्दल काही जि दाखर्तात तो अनर्श्वास हा ननव्र्ळ 

आकसापोटी, आढ्यतेपोटीच. त्यात समाजनर्घातक कार्ीळ झालेल्या 

दिेद्रोही अिाांची हात नमळर्िी झाली की दिेाची अधोगती होण्यास 

नकती काळ लागिार? तेव्हा आज आम्ही कळकळीने साांगत आहोत, 

मोठ्या भाग्यामळेु चक्रमानदत्य महाराज आपल्याला लाभले आहते, 

त्याांना ननर्ेधपिे राज्य करू द्यार्े. त्याांची हर एक इच्छा, हर एक कृती, 

इतकेच काय हर एक श्वासच नव्ह ेतर हर एक जाांभई, हर एक निांक सदु्धा 

राष्ट्रोन्सनतीसाठीच आह ेह ेसमजनू घ्यार्े. बाकी सम्या काय.. त्या येत 

राहतील. सटुतील. नर्ीन येतील. त्याांच्याकडे लि न दतेा अांनतमत: राष्ट्र 

उभारिीसाठी महाराजाांचा जीर् तीळ तीळ तटुतो याकडे ध्यान कें नद्रत 

करार्े..  

महाराज : कोठडी मानर्लेली नदसतेय. तरीही ह्याांच्यार्र नजर ठेर्ा खात्ी होईतोर्र. 

आता द.ैन्सयायर्ाल्याांना कधी उपरती होईल? 

प्रधानजी : होईल महाराज. अांनतम नर्जय सत्याचाच होतो महाराज. आनि चक्रमपरुी 

एकच सत्य, ते म्हिजे महाराज चक्रमानदत्य. अजनू एक पत् आह,े ते एका 

बालकाचे आह.े आपि ऐकार्े.. 

महाराज : र्ाचार्े प्रधाांजी. 

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू.. साांभाळपरुातील एका बालकाचे पत् आह ेमहाराज. नतकडे 

काही समाजनर्घातक िक्तींचा नन:पात अनलकडेच जनतेने केला. बाल 

मनार्र याचा झालेला पररिाम नदसत आह ेमहाराज.. चाांगलाच.  
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आमच्याकडे त्यानदर्िी जोरात फायनटांग झाली. काही मािसाांनी दोघाांना नढिमु 

नढिमु मारले. बाबा बोलले, की अिा लोकाांना अिीच नििा हर्ी. 

आनि दरे्च त्याांना नििा दतेो. ते मारिारे दरे् आहते का मी नर्चारले तर 

बाबा बोलले की आपले महाराजच दरे् आहते. मग तमु्ही आकािात 

राहतात का? माझा नमत् बोलला की तमु्ही इकडे एका गार्ात राहतात. 

पि बाबा मोठे आहते. त्याांनाच खरे मानहती आह.े तमु्ही पि िनक्तमान 

आनि हनमुॅन सारखे ताकदर्ान आहते असे बाबा बोलले. फायटींग 

बघायला खपू मज्जा आली. परत असे फायनटांग होईल का? आम्हाला 

खपू खपू छान र्ाटेल. आमच्या िाळेत तमुच्या आरतीची प्राथाना आम्ही 

म्हितो. बाई म्हितात, आम्ही ननिबर्ान म्हिनू तमु्ही आमचे महाराज 

आहते. ननिबर्ान म्हिजे काय ते मात् बाई साांगत नाहीत. त्याांना 

हडेसराांनी नन हडेसराांना त्याांच्या सरानी तसे साांनगतले साांगतात. 

आकािात नसाल तर एकदा तमु्हाला बघायचे आह.े म्हिजे बाबा खरे 

बोलतात ह ेसमजेल नन नमत्ाचा पचका होईल.  

महाराज : र्ा! नकती सुांदर. र्ाचनू आमच्या डोळ्याांत पािी आले.. (महाराज डोळे 

पसुतात) 

प्रधानजी : होय महाराज..  

महाराज : आमच्या प्रयत्नाांस यि येत आह.े आता बालकाांसही राष्ट्रप्रेमाचे धमुारे 

फुटत आहते. याहून अनधक काय हर्े? आम्ही कृताथा आहोत.. (परत 

डोळे पसुतात..) प्रधाांजी.. 
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प्रधानजी : त र्रून ताटर्ा महाराज. आम्ही लर्करच आपले सांर्ेदनिील मन 

जनतेस ज्ञात करून दऊे महाराज..  

महाराज : तमु्ही असताना आम्हास नचांता करार्याची गरज नाही!  

प्रधानजी : अजनू एक नचठ्ठी आह ेमहाराज, काव्य रूपातील.  

महाराज : र्ा! आमचे प्रजाजन अत्यांत िब्द प्रधान होत आहते! ऐकर्ार्ी कनर्ता 

प्रधाांजी. 

प्रधानजी: आज श्रर्िेंनद्रयाांच्या तपृ्तीचा नदर्स नदसतो आह.े  

महाराज : नसुतेच कान नव्ह.े मन ही तपृ्त होत आह.े आमच्या तपाला फळ येत आह.े 

जनता जागतृ होत आह.े आपल्या भल्या बरु़्याची जाि नतला होते आह.े. 

ऐकर्ार्ी ती काव्यरचना.. 

प्रधानजी : आज्ञा हुजरू.. पोर्ाडा आह ेमहाराज.. 

 

धन्सय धन्सय ते चक्रमपरु  

नत्लोकी कसे एक सुांदर 

नतथे एक राजा आला जी 

राजाने राज्याचा डार् माांडला जी 

राज्याचा डार् माांडला जी.. जी..जी.. 

 

राज्य होतां ते चक्रमपरु 

नतथे नाांदती सरु आनिक असरु  

कुिी म्हिे गार् ते नकती बदसरु 



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

75 

 

आला नतथां चक्रमानदत्य राजा िरुर्ीर  

राजाने नर्ा डार् माांडला जी.. 

नर्ा गडी राज्य नर्ेच झाले जी.. जी .. जी.. 

 

चक्रमानदत्याने साांभाळार्े नसांहासन  

काम मनुश्कल भाऊ नाही आसान  

भल्याभल्याांचे गळेल अर्सान  

पि राजानां घातलां धमूिान 

राज्याचा बदलला नक्िा जी.. 

द्रोह्याांना दतेदते नििा जी.. जी.. जी.. 

 

महाराज असले करतबगार 

भल्याभल्याांस पाडती गपगार  

त्याांचे कतुात पसरे सगळीकडे फार  

नाठाळाांच्या माथी काठी अन बसतसे मार 

राजामळुां जनता जागरूक झाली जी 

राज्याचा डार् माांडला जी.. जी..जी.. 

 

राष्ट्रभक्तीचा पानजला डोस  

दिेद्रोही अड्डा पडला ओस  

आनिला जनतेमध्ये जोि 

कायाक्रम नदला त्याने ठोस  

राजामळुां असला बदल झाला जी 

राजानां डार् नर्ा माांडला जी.. जी..जी..  
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इरोधकाांर्र घातला घि घार् 

येकयेक ते गेले बाराचा भार् 

पैलर्ान उठले नमिाांर्र दऊेनी तार् 

घरभेद्याांची आइकती सारे कार् कार्  

एकेकाची मुांडी नपरगळली जी 

नर्ा असा डार्, डार् माांडला जी.. जी.. जी..  

 

असा हा सलुििी दरे्ार्तार  

त्याचे राज्यभरी भक्तगि फार  

उगाच ना करती कसला नर्चार 

्र््थ असे टाकुनी राजार्र भार 

िाहीर अनभमानाने पर्ाडा गातो जी 

नव्या राज्याचे कर्नतक माांडतो जी.. जी.. जी..  

 

महाराज : र्ा! असामान्सय प्रनतभानर्ष्कार! नर्लिि र् नर्चिि िब्द योजना! 

असामान्सय राष्ट्रानभमान!  

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : जनतेसाठी आमचा ऊर भरून येतो. त्याांचे असे प्रेम आनि आदर पाहून 

आम्ही नतम्तक होतो. एका सेर्काचा असा सन्समान.. आम्ही कृताथा 

आहोत प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : आज या िब्दरचना ऐकून आम्हास आनांद झाला आह.े.  
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प्रधानजी : आम्ही साांगतो महाराज.. आज या राष्ट्रभनक्तरस प्रधान िब्दर्षेच्या 

तषुाराांचे काही टपोरे थेंब अांगार्र घेऊन आम्हास सचैल ्नान करून 

िनूचभूात झाल्यासारखे भासत आह!े त्यामळेु नचत्त प्रसन्सन झाले आह!े  

महाराज : र्ा! छान! आज या प्रसांगी 'महाराज िब्दसेर्ा परु्काराां'ची घोषिा आम्ही 

करत आहोत. अिा प्रकारचे अनधकानधक योग्य असे राष्ट्रभक्तीपर 

नलखाि करिाऱ्या व्यक्तीस ह ेदणे्यात येतील.  

प्रधानजी : होय महाराज! आम्ही त्र् ता ता सनमती गठन करतो. ्पधेबद्दलचा 

तपिील बनर्तो..  

महाराज : तमु्ही ते करालच प्रधाांजी. आम्ही असा कारभार करतो. आधी कळस मग 

पाया! आधी ननष्कषा मग प्रयोग. आधी ननिाय मग नर्चार! ही त्र् ता ता 

पद्धत आह.े 

प्रधानजी : होय महाराज! ह्यासच खरी धडाडी म्हितात महाराज! ह्या धडाडीमळेुच 

चक्रमपरुी प्रगतीपथार्र आह.े. राष्ट्रप्रगतीचे चक्र गनतमान व्हायचे तर ह े

करार्यास हर्ेच! खरेतर हचे करार्यास हर्े! 

महाराज : आज आम्ही आता यापढुील नर्चार करू इनच्छतो. म्हिजे अजनू प्रगती 

किी घडर्ार्ी..  

प्रधानजी : म्हिजे दरबार बरखा्त? 

महाराज : तिी दरखा्त करू आम्ही! पि तमु्ही िाळा लर्कर सटुलेल्या 

मलुासारखे आनांदी नदसताहात प्रधाांजी! 

प्रधानजी : होय महाराज.. नाही म्हिजे नाही महाराज..! 
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महाराज : आम्हास समजते प्रधाांजी.. दरबार बरखा्त.. 

प्रधानजी : जो आज्ञा महाराज!  

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो!  
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९. 

  

 महाराजाांच्या हातातील मोबाईलच्या मागे खरेखरेु फूल नचटकर्ललेे. 

त्याचा र्ास घेत आत येतात. 

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो! 

आरती सरुू होते..  

 

पराक्रमी र्ीर धन्सय बघनुी तो नदव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

ित् ूसांहारी, असो नकतीही अर्ाढव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

उद्धारी दिेास, करीत सारे सव्य अपसव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

परुािपरुष पजून, सां्कारी प्रािन पांचगव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

किा पोलादी, किखर बनला कसले ते द्रव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

तचु एक महाराज, आम्ही सारे एकलव्य  

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 

तजुलागी सारे हर्े र्ाटे भव्य नदव्य अर्ाढव्य 

जय जय जी महाराज चक्रम अनत भव्य.. 
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 चक्रमानदत्य महाराज की जय!  

 महाराजाांचा नत्र्ार नत्ितकी नर्जय असो!  

 

महाराज :  आम्हाला सारेच हर्े ते भव्य! अनत भव्य! भव्यानतभव्य! आम्ही आहोत 

नदव्य! िाबास! नकती गहन काव्य! भव्य आनि नदव्य काव्य! सुांदर. अनत 

सुांदर! 

प्रधानजी : धन्सयर्ाद महाराज! आपली आज्ञा असेल तर महाराज एक गोष्ट साांगायची 

होती.  

महाराज : बोलार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : या काव्यातील काही िब्द आम्ही ्र्त: सचुनर्ले आहते महाराज!  

महाराज : कौतकु आह!े म्हिजे ह े राष्ट्रभक्तीपर नलखािाचे लोि आपल्यापयांत 

पोहोचले म्हिार्े!  

प्रधानजी : आपली कृपा महाराज! आम्हीही िब्दसेर्ेत आपल्यामळेुच महाराज.  

महाराज : आम्हाला आमचाच अनभमान र्ाटतो. आम्ही धन्सय आहोत. पि आज ह े

खरेखरेु फूल? आभासी फुलाच्या आभासास काय झाले? 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. पि आज जरा नेट ची रेंज नाही इथे! त्यामळेु 

आभासी फूल नदसले नसते. पि आपि नचांता करू नये महाराज. आभासी 

नर्कास सरुूच रानहल.. 
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महाराज : आपल्यासारखे मांत्ीगि असताना नचांता किाची. नेट नसताना ही नेट 

लार्नू तमु्ही काम नीटपिे तडीस नेताच. आज काव्यरचना बहारदार 

झाली. आमच्या होकारी मनषु्य बळ या आधीच्या योजनेसही असेच यि 

लाभले. 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : राज्यात नठकनठकािी होकाराथी उत्तरे दिेारे उच्चपदाांर्र आहते. आपि 

ही त्याच योजनेतनू आलात प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : आपली ही योजना सफल होताना नदसत आहचे. त्यातनू कुिल मनषु्यबळ 

उपलब्ध होताना नदसते आह.े आजही ही योजना अत्यांत र्ेगाने काम करत 

आह.े त्याच योजनेबरोबर आम्ही महाराज नन:प्रश् सेर्ेकरी योजना 

राबर्लेली होती.. 

प्रधानजी : ती योजना अत्यांत यि्र्ी आह ेमहाराज. आपले नकत्येक अनधकारी 

उत्साहाने नन:प्रश् आज्ञापालन करत सेर्ेत र्ाटा उचलत आहते. आजर्र 

या योजनेतनू आम्हीही खपू काही निकलो महाराज.. 

महाराज : आम्ही त्यापढुील नर्चार करत आहोत प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : अथाात महाराज. आपि द्रष्ट े आहात. दरूर्रील नर्चार करता आपि. 

त्यातनू सारे काही उपजते र् ननपजते. त्यामळेु आपल्या सदरै् राज्यनहतैषी 

मनातील नर्चार चक्रमपरुीस पढेु घेऊन जािारच असिार याबद्दल िांका 
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नाही महाराज. आम्ही नन:प्रश् आपल्या आदिेाची अांमलबजार्िी 

करूच.. त्र् ता ता.  

महाराज : आम्हास त्याबद्दल खात्ी आहचे प्रधाांजी. आपि आमच्या होकाराथी 

सांगठन योजनेचे प्रमखु, नन:प्रश् सेर्ेकरी आज्ञापालनाचे प्रमखु, 

त्याचबरोबर नननर्ाचार अांमलबजार्िी खात्याचे प्रमखु, आज्ञा 

अनपुालन.. म्हिजे परू्ीची हुकूमपालन सनमती त्याचे प्रमखु, अर्ज्ञा 

नििा सनमतीचे प्रमखु र्गैरे सर्ा तमु्ही आपल्या ज्ञानाच्या जोरार्र 

आहात.. 

प्रधानजी : होय महाराज! नाही म्हिजे आपली कृपा आह ेमहाराज!  

महाराज : त्यामळेु आमच्या नर्ीन 'महाराज मौनां सर्ााथा' योजनेची अांमलबजार्िी 

तमु्ही तिीच तडफदारपिे कराल यात आम्हास िांका नाही. 

प्रधानजी : होय महाराज! आपल्या योजनेसाठी नर्ीन सनमतीचे गठन त्र् ता ता करतो 

महाराज.. 

महाराज : परांत ुही योजना काय किी असार्ी याबद्दल नर्चारले नाहीत प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज! नाही म्हिजे आम्ही नन:प्रश् आज्ञापालक. आनि आपि 

त्र् ता ता, आधी ननिाय मग नर्चार करता. तेव्हा.. 

महाराज : िाबास! प्रधाांजी म्हिनूच आम्हाला तमु्ही ननर्डलेय प्रधानपदी. आमची 

सांकल्पना अिी आह.े. आजर्र होय म्हििारे तयार केलेत. आता मौन 

धारि करिाऱ्याांच्या तयारीस लागा. पररन्थती नकतीही नर्परीत असो, 

र्रून कसेही आदिे येर्ोत, नननर्ाचारानांतर त्यार्र प्रनतनक्रया न दिेारे 
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हर्ेत! आजबूाजसू काही घडो, मौन धारि करिारे हर्ेत. नन:प्रश् योजनेत 

फक्त प्रश् न नर्चारिारे तयार होतात, यात न बोलिारे तयार होतील.. 

प्रधानजी : होय महाराज! म्हिजे महाराज नन:प्रश्.. नन:बोल, नननर्ाचार.. अिा एकेक 

पायरीर्रील लोक तयार करार्ेत.. त्याांस आपल्या परू्ासरुींचा आदिा 

ठेऊन न्थतप्रज्ञ म्हिार्े महाराज? 

महाराज : बरोबर. बरोबर समजलात प्रधाांजी. तेव्हा 'मौनां सर्ााथा न्थतप्रज्ञ योजना' 

लर्करात लर्कर अांमलात आिा.. 

प्रधानजी : होय महाराज! आपि आदिेार्े आम्ही अांमलार्े.. त्र् ता ता.  

महाराज : साध्या िब्दात साांगार्े तर आम्हाला अिी गप्प बसा सां्कृती नर्कनसत 

करार्याची आह.े आमच्या राजगरुूां नी हीच जनतेच्या सखुाची 

गरुूनकल्ली आह े असे साांनगतले आह े आम्हास. जनता नजतका 

कमीतकमी नर्चार करेल, नजतके कमीतकमी प्रश् नर्चारेल र् नजतकी 

जा्तीत जा्त गप्प बसेल नततकी ती सखुी होईल. िेर्टी आम्ही ह्या 

नसांहासनार्र आहोत ते जनतेस सखुी करण्यासाठीच ना? नतच्या सर्ाांगीि 

सखुाची नचांता आम्ही नाहीतर कोि करिार? 

प्रधानजी : होय महाराज! आम्ही त्र् ता ता 'महाराज मौनां सर्ााथा न्थतप्रज्ञ योजना 

सनमती'चे गठन करतो महाराज.  

महाराज : ते तमु्ही करालच प्रधाांजी. राज्यातील नर्ीन काही? 

प्रधानजी : होय महाराज! राज्यभरातील व्यापाऱ्याांचे मांडळ भेटीस आले होते 

महाराज.. 
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महाराज : काय म्हििे आह ेत्याांचे? व्यापारी मांडळी कोिता अव्यापारेष ु व्यापार 

करार्याची नाहीत!  

प्रधानजी : होय महाराज! त्याांनी एक पत् नदले आह.े आज्ञा असल्यास र्ाचनू दाखर् ू

महाराज.. 

महाराज : र्ाचार्े प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : होय महाराज! व्यापारी मांडळ नलनहतेय, जिी महाराजाांस राष्ट्रनहताची 

चोर्ीस तास नचांता तिी व्यापाराचा व्याप र्ाढर्ण्याची आमची अष्टोप्रहर 

नचांता. व्यापारातनू नमळिाऱ्या नफ्यातनू अजनू व्यापार र्ाढर्िे ह ेआमचे 

उनद्दष्ट. त्यातनू चक्रमपरुीची भरभराट होते, आमच्या भरलेल्या कराांतनू 

राज्य पढेु जात असते. व्यापाराचा उद्दिे नफा नमळर्िे असेल तर 

कररूपातनू तो नफा कमी होत जातो. तेव्हा महाराज चरिी नर्नांती आह े

की करसटुीसाठी व्यापारी र्गाासाठी खास नर्चार व्हार्ा. त्यातनू 

र्ाढलेल्या व्यापारातनूच चक्रमपरुाचे नार् दनुनयेत अजनू प्रनसद्ध होईल 

आनि व्यापारर्दृ्धीसाठी महाराजाांचे नार्ही अजनू मोठे होईल. 

करसटुीव्यनतररक्त व्यापार उदीमासाठी सरकार दरबारातील परर्ाने सहजी 

नमळाल्यास व्यापारास अनधक अनकूुल र्ातार्रि प्राप्त होईल र् ते 

व्यापारास पोषक होईल.. 

महाराज : बास! प्रधाांजी, थाांबार्े! व्यापारी र्गा हा आमचा किा आह ेह ेखरेच! 

करातील सटू आम्ही समज ू िकतो, आनि ती नदल्यास त्याबदल्यात 

जनतेकडून व्यापारी करसर्लतीर्र जनता कर लार् ूिकतो. व्यापारर्दृ्धी 

म्हिजे दिे पढेु जािे. तेव्हा हा दिेभक्ती कर म्हिनू लार्ता येईल. त्याची 
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अांमलबजार्िी त्र् ता ता करार्ी. जनतेर्र लार्ण्याच्या करासाठी 

राष्ट्रप्रेमाचे धडे नव्याने नगरर्ार्े लागले तर ते तसे करण्यात नर्लांब लार् ू

नये. नखिास कात्ी जनतेने हसत हसत लार् ू नदली तर त्याांच्या मनात 

राष्ट्रनर्रोधी नर्चार नफरकिार नाही. तेव्हा सारे काही दिेाच्या 

प्रगतीखातर! आनि या नर्रोधात नलनहिारे बोलिारे अजनूपयांत कोिी 

चकूुन मागे रानहले असतील तर त्याबद्दल काय करार्े ह ेआम्ही तमु्हाला 

साांगार्े असे नाही. 

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : पि त्याांची दसुरी मागिी मान्सय करार्ी अिी नाही.  

प्रधानजी : होय महाराज! त्याांना तसे कळर्तो.. त्र् ता ता.. 

महाराज : थाांबार्े प्रधाांजी! आम्ही पिूा आदिेलो नाही अजनू.. 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. 

महाराज : व्यापारी र्गाास नाराज करार्े असे नाही. तो र्गा आमचा म्हिजे पयाायाने 

आपल्या राज्याचा मोठा पाठीराखा आह.े 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : तेव्हा त्याांची मागिी अमान्सयही करू नये आनि मान्सयही होिार नाही असे 

करार्े. 

प्रधानजी : म्हिजे नर्चाराधीन आह ेअसे कळर्ार्े? 

महाराज : नव्ह ेप्रधाांजी. मान्सय आह ेअसे कळर्ार्े!  
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प्रधानजी : होय महाराज! पि ते अमान्सय.. 

महाराज : प्रधाांजी, परर्ाना पद्धतीत बदल करण्यासाठी मान्सयता दणे्यात यार्ी. त्र् ता 

ता. किी करार्ी याचा नर्चार नांतर होईलच. ननिाय झाला की मागा 

सापडतोच! 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : व्यापारीर्गाािी बोलताना त्याांस त्याांच्याकररता आम्ही लाल गानलचा 

अांथरू इनच्छतो ह ेसाांगार्े.  

प्रधानजी : होय महाराज! पि आम्ही समजलो नाही महाराज.. 

महाराज : प्रधाांजी, लाल गानलचा अांथरार्ाच. फक्त हा लाल गानलचा दरबारी लाल 

नफतींचाच असार्ा. व्यापारी र्गाास त्याची जािीर् होऊ न दतेा त्या लाल 

नफतींचा गानलचा अांथरला जार्ा!  

प्रधानजी : आता समजले महाराज! बदल किातच न होता बदल झाल्यासारखे 

दाखर्ता येईल. व्यापारी खिू होतीलच पि दरबाराच्या ननयांत्िाखालीच 

राहतील. आपि धन्सय आहात महाराज..  

महाराज : प्रधाांजी, व्यापारी र्गााचे महत्र् आम्ही साांगार्े असे नाही. तेव्हा त्याांना 

नाराज करू नयेच. परांत ुदरबाराचे महत्र् त्याहून मोठे. परर्ाना पद्धती हा 

व्यापारीर्गाार्रचा लगाम आह.े र्ेगर्ेगळ्या समाजघटकास आपल्या 

ननयांत्िात ठेर्ण्यासाठी उपाय र्ेगर्ेगळे योजार्े लागता. उदाहरिाथा 

िेतकरी कष्टकरी र्गैरे र्गाास जा्त चचुकारार्े लागत नाही. बोलताना 

त्याांस अन्सनदाता, दिेनर्धाता र्गैरे म्हटले तरी परेु. त्याांना खरोखरीच फार 
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महत्र् द्यार्े असे नाही. पि धनाढ्य व्यापाऱ्याांची बाब र्ेगळी. त्याांना 

लाल गानलचाच हर्ा! पि दरबाराचे महत्र् कमी न करता.. त्याांच्या 

नकळत. 

प्रधानजी : होय महाराज! आम्ही त्र् ता ता अांमलबजार्िीबद्दल नर्चार करून 

आदिेतो महाराज.. 

महाराज : ते तमु्ही करालच. आम्हास खात्ी आह.े. आज अत्यांत महत्र्पिूा 

नर्षयाांर्र चचाा झाली आह.े आता दरबार बरखा्तार्ा काय? 

प्रधानजी : होय महाराज! नाही म्हिजे जिी आपली मजी महाराज! 

महाराज : दरबार बरखा्त!  

प्रधानजी : महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

दरबारी : चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो! नर्जय असो! नर्जय असो!  
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१०. 

 

 महाराज आज एखाद्या र्नकलाच्या र्ेिात. पायघोळ काळा डगला. जनेु 

न्सयायाधीि घालायचे तसा नर्ग. एका हातात भाजीर्ाले र्ापरतात तसा 

तराज.ू त्यातील एका तागडीत गलुाबाची फुले. दसुऱ्या हातात हातोडी. 

डोळ्यार्र न्सयायदरे्तेसारखी पट्टी, येता येता अडखळतात. कारि नदसत 

काही नाही. तराजतू हातोडी ठेर्तात. ती तागडी झटकन खाली जाते. 

हातोडी उचलनू हातात घेतात. हातोडा साांभाळत साांभाळत एका 

डोळ्यार्रून पट्टी बाजसू सारतात. मग तराज ू नाकाजर्ळ आिनू दीघा 

र्ास घेतात. 

 

दरबारी : राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

आरती सरुू होते.. 

 

जय दरे् जयदरे् त ूदरे् कायदा 

तनूच एक कायदा हा तझुा र्ायदा  

जय दरे् जय दरे्  

 

मनासी तनुझया येई बननर्सी कायदा 

अज्ञाांना न कळे तयाांचा फायदा 
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जय दरे् जयदरे् 

 

तनुझया मनीचे न जानितो कोिी  

नर्रोध करी कोिी त्यास हानितो कोिी  

जय दरे् जयदरे्  

 

राष्ट्रनहत राष्ट्रभक्ती राष्ट्र-राष्ट्रही तचू  

कायद्यानर्रोधी कोिी त्याांस लार्सी बचू 

जय दरे् जयदरे् 

 

कठोर तझुे ननयम कठोर अांमलबजार्िी 

न नचठ्ठी न चपाटी न लागे खत खतार्िी 

जय दरे् जयदरे्  

 

अिा चक्रमपरुी राजा त ूएक असा सक्त  

भाग्यर्ांत आम्ही एक त ूसाांभानळसी तखत 

जय दरे् जयदरे्  

 

 कायदभेषूि होराभषूि पद्मभषूि नर्भीषि न्सयायसम्राट चक्रधर चक्रर्ती 

चक्रमपरु सम्राट चक्रमहृदय सम्राट चक्रमानदत्य महाराजाांचा नत्लोकी 

नत्खांडी नत्ितकी नत्र्ार नर्नय असो. नर्नायक असो. नर्द्याधर असो. 

नर्ननमय असो. नर्जय ही असो..  
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 महाराज हातोडी आपटतात. मग तराजतूल्या फुलाचा र्ास घेऊन तो 

बाजलूा ठेर्त नसांहासनार्र बसतात.  

 

महाराज : अत्यांत सयुोग्य सुांदर सनुर्चारी.. 

प्रधानजी : समुांगल सरुस समुधरु.. 

महाराज : प्रधाांजी.. स ुिब्द परुनर्ल्याबद्दल धन्सयर्ाद 

प्रधानजी : कृपया असे बोल ूनये महाराज. ह ेआमचे कताव्यच आह.े आनि आपली 

भाषा सनमती ह ेअजोड अमोघ अनद्वतीय अश्लाघ्य अनर्रत काया अखांड 

करत आह.े. 

महाराज : अ.. छान! अ िाबास! आम्हास आमचा आनभमान र्ाटतो. आपले राज्य 

आसेतनुहमाचल आमरि आजन्सम सरुळीत आह ेना? 

प्रधानजी : आथाात महाराज! आपि आसताना ते तसेच आसले पानहजे आसे 

आगदी आसन्सनमरिार््थेतील ही कोिी आदमी साांगेल.  

महाराज : आनांद आह!े आनि आजचे आपले काव्य आनतिय आियपिूा! 

आनतिय आियघन!  

प्रधानजी : आपली कृपा महाराज! आपल्या आांगचे गिुच आसे की काव्यास त्याचा 

आपसकू सगुांध येतो.. 

महाराज : आसो. राज्याची हालहर्ाल? 
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प्रधानजी : उत्तम. अत्यतु्तम. महाराजाांच्या नामाची आनि काया कतृात्र्ाची दुांदभुी 

नतन्सही लोकी नत्खांडी नतन्सही नत्काळ नत्र्ार दमुदमुत आह.े 

चक्रमपरुीसारखे कायद्याचे राज्य न कोठे असेल न कोठे होईल. महाराज 

चक्रमानदत्य म्हिजेच कायदा.. महाराजाांचे राज्य म्हिजेच कायद्याचे 

राज्य. महाराज म्हितील तो कायदा. आनि कायद्याच्या राज्याचा 

महाराजाांचा र्ायदा! त्यातच चक्रमपरुीर्ानसयाांचा आह ेफायदा.  

महाराज : होय! आम्ही कायद्याची बचू नव्ह ेबजू राखतो. आम्ही कायद ेबनर्तो.. 

प्रधानजी : होय महाराज!  

महाराज : त्यात आम्ही कडक कायद्याांसाठी मिहूर.  

प्रधानजी : होय महाराज! एकदम कडक! 

महाराज : पि आम्ही तसे नाही. कायदा सर्ाांस सारखाच. फक्त सारेच जि सारखे 

नाहीत तर त्यास कायदा तरी काय करिार? सारी हाताचीच बोटे म्हिनू 

अांगठी कोिी अांगठ्यात घालीत नाहीत. फक्त नार्ालाच नतला अांगठी 

म्हितात.. तेव्हा सीमेर्रील बांदकुीने ित्रु्ध करिारा सैननक नन कुिी 

उगाच कुिाचा खनू पाडिारा खनुी, दोघे सारखेच कसे असतील? सरुिा 

महत्र्ाची. त्याप्रमािे कायदा. सीमेर्रील र्ा अांतगात सरुिा.. आमच्या 

प्रजेतील नकत्येक प्रजाजन दिेद्रोह्याांबद्दल असेच धोरि पत्करतात. 

साांभाळपरुात जसे झाले. आम्ही पाहात होतो. बारीक नजरेने. आम्ही 

त्यार्र काही बोललो नस.ू पि आम्हास कळते सारे. ह ेसगळे अांतगात 

सरुिेसाठी. मग लोकाांनी नाही केले िब्दि: कायद्याचे पालन तरी त्याांचा 
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उद्दिे महत्र्ाचा. अिा दिेनहत राष्ट्रप्रेमी जनाांच्या कृत्यास केर्ळ 

कायद्याने नििा द्यार्ी? का? न्सयायालयीन कामकाज दीघा काळ चालते ते 

आमच्या प्रकृतीस मानर्त नाही. आपल्या मनातील दिेप्रेमाची ज्योत 

लोकाांनी सदा चेतर्त ठेर्ली की नतच्या आगीत काही दिेद्रोही 

चोरनचलटे जळून खाक होिारच. अिा जळिाऱ्याांसाठी केर्ळ ते 

ननिबाने चक्रमपरुचे रनहर्ासी होते म्हिनू कुिी चार अश्र ू ढाळार्ेत? 

आनि आमच्या दिेनहतैषी राष्ट्रप्रेमी दिेोद्धारी जनसामान्सयाांस, जे आमच े

प्रनतननधी आहते, त्याांस कोिी कायदा दाखर्ार्ा? केर्ळ कायद्याची थेट 

अांमलबजार्िी करून नििाही आरोपीस त्याांनीच नदली म्हिनू? नाही. 

तसे केल्यास आम्ही आमचे ध्येय नर्सरल्यासारखे होईल. आम्ही 

दिेनहतरिक. राष्ट्रनहतैषी. त्यासाठी ्र्त:स नर्चारी म्हित राष्ट्रोद्धारात 

अडथळा आििारी चार दोन अडगळ डोकी फुटली म्हिनू आम्ही 

त्याांच्यासाठी रडत बसिारे नाही. दिेासाठी त्याांनी इतके तरी करार्यास 

हर्ेच! आनि िेर्टी कायदा मािसासाठी आह,े मािसू कायद्यासाठी 

नाही.. आम्ही कायद े बनर्तो. कडक बनर्तो. त्याचे एक न एक एक 

अिर पाळण्यासाठी असले तरीही त्यामागील अथा समजनू घेऊन र्ागतो 

आम्ही.. 

प्रधानजी : होय महाराज! म्हिनूच महाराज चक्रमपरुी कायद्याच्या राज्यासाठी प्रनसद्ध 

आह.े आनि त्याचे कारि म्हिजे महाराज आपिच.  

महाराज : आम्ही न्सयायासाठी मिहूर. कायद्यासाठी मिहूर. दिेाबाहरे आमची 

प्रनतमा अिी न्सयायनप्रय अिीच आह ेआनि राहो. बाकी कायदा त्याचे 
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काम करील. ते करू द्यार्े. हर्े नतथे कायद्यास मानर्ी ्र्रूप मात् 

द्यार्यास हर्े. आम्ही जलनपरुच्या आांतरदिेीय नर्धी सांमेलनात हचे 

प्रनतपादन केले. काही नर्नधननषेध न बाळगता काही जि नर्धी सांमेलनात 

ननषेध करण्यास पोहोचले. पि आम्ही प्रनतपादन केले तो नर्षय, कायदा 

र् मािसू याांचे अांतसांबांध. आम्हास त्या सांमेलनात कायदभेषूि म्हिनू 

नकताबही नमळाला.. त्याचबरोबर न्सयायसम्राट ही पदर्ी दखेील.. 

प्रधानजी : अथाात महाराज. अनभनांदन महाराज! ही अनभमानाची बाब चक्रमपरुीच्या 

र्त्यार्रील नाक्यानाक्यार्र फलक उभारून जनतेपयांत पोचर्ली आह.े 

आपल्या त्या नकताबाची खबर आमच्यापयांत कालच पोहोचलेली 

महाराज. म्हिनू तर आज आम्ही िब्दफुलाांनी नन िब्दगांधी 

काव्यकुसमुाांनी खास काव्य गुांफून घेतले. आता आपल्यार्र अन्सयाय 

अन्सयाय म्हिनू आक्रोित आरोप करिाऱ्या नर्रोधकाांची यातनू तोंडे 

कायमची बांद होतील. आज जनता खपूच आनांदात आह,े तसे 

आदिेलोच आहोत आम्ही.  

महाराज : िाबास! आम्ही आज प्रसन्सन आहोत. सनु्सन आनि नखन्सन आहोत.. 

प्रधानजी : नछन्सन नर्नछन्सन महाराज..  

महाराज : होय! ते पि आहोत. कायदभेषूि न्सयायसम्राट आम्ही. आम्हास आमचाच 

अनभमान र्ाटतो. आम्ही आहोत म्हिनू ह ेराज्य आह.े  

प्रधानजी : होय महाराज! खरेय महाराज!  
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महाराज : आज आम्हास प्रगतीबद्दल अजनू नर्चार करिे आह.े आांतरराज्यीय 

प्रनसद्धीनांतर आम्ही परग्रहार्रील दिेाांतही प्रनसद्ध पार् ू असे नेत्दीपक 

काया आम्हास करार्याचे आह.े तेव्हा.. 

प्रधानजी : त र्रून तागडी महाराज.. दरबार बरखा्त? 

महाराज : तमु्ही हुिार आनि चतरु आहात. प्रधाांजी.. दरबार बरखा्त.. 

प्रधानजी : जिी दरखर्ा्त महाराज. 

 

दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो..  
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११. 

 

 महाराज नेहमीच्या सटुाबटुात. आज डोक्यार्र एक हटॅ आह.े हाती 

बटमोगऱ्याचे फूल. निपाई त्यार्र अत्तर निांपडतो. महाराज दीघा श्वास घेत 

आत येतात. 

 

दरबारी :  

राजानधराज चक्रमानदत्य महाराजाांचा नर्जय असो. 

 

आरती सरुू करतात :  

 

जय जय दीनदयाळा कृपाकर महाराजा 

तर् नामाचा र्ाजे डांका जगभर ह ेराजा  

 

जगद्धोराचा घेऊनी जीर्नभर र्सा 

त ूजगत्ियातीत धार्िी जि ूससा  

तर् पासांगास परेुल कोि कसा बसा  

ऐसा नर्खयात त ूअलम दनुनयेत असा 

तर् नामाचा म्हिनू जगती गाजा अन र्ाजा  

जय जय दीनदयाळा कृपाकर महाराजा.. 

 

चक्रमपरुीस प्रगतीपथी सत्र्र त ूनेले 



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

96 

 

बोटे तोंडे घालनू बघती असे काय त्र्ा केले 

नकत्येक खसुपटी खळुचट मत्सरानीच मेले  

त्याने न नकुसान.. साांगा कुिाचे काय गेले? 

जनसामान्सय चतरु म्हिती त्याांस तत्काळ जा जा 

जय जय दीनदयाळा कृपाकर महाराजा..  

 

ऐिा चक्रमपरुीचा अलम दनुनयेत हरे्ा  

जपतो नाम तझुेच नदनभर, त ूअमचुा ठेर्ा  

ईश्वरकृपा जाहली, अर्तारसी त ूजेव्हा 

कडेलोट अधमी नननमषात करसी त ूतेव्हा  

सािात दांडर्त अन प्रनिपात तजु माझा  

जय जय दीनदयाळा कृपाकर महाराजा.. 

 

महाराजाांचा नर्जय असो.. 

 

महाराज : केर्ळ एकर्ार नर्जय? 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. आपला नर्जय तर नतन्सही नत्काळ आहचे आनि 

तो असार्ाच.. 

महाराज : आजचे काव्य बहारदार..नक्कीच कोिी पगारदार कर्ी नसार्ा..  

प्रधानजी : होय महाराज! आपल्या पदरचे मानद कनर् आनि लेखक हल्ली सतत 

नलखािात मग्न असतात महाराज. पि आता सामान्सय जनही राष्ट्रप्रेमाने 
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ओतप्रोत भरलेले नलखाि करू लागले आहते. आपले प्रनिनित तर 

नलनहत आहतेच..  

महाराज : छान! चरिदासाने जाता जाता चाांगलेच काम केले. त्याचा धरतीर्रील 

कायाभाग उरकला नन गेला नबचारा दरे्ाघरी. पि गेला परी कीतीरूपी 

उरला चरिदास. राष्ट्रभक्तीरसपिूा काव्य. ऐकून रोम अन रोम उभा राहतो. 

रोमाांच उभे राहतात!  

प्रधानजी : होय महाराज.  

महाराज : आम्हाला र्ाटतेय, आज आम्ही खपू आनांदात आहोत. खिुीत आहोत. 

पि आमच्या हाती हा बटमोगरा कसा ते नर्चारले नाहीत प्रधाांजी? 

प्रधानजी : होय महाराज! होय म्हिजे नाही, म्हिजे नाही नर्चारले महाराज. पि 

आता नर्चारू महाराज? 

महाराज : ह े नर्नर्धतेचे प्रतीक आह े प्रधाांजी. आम्ही गलुाबच नव्ह े नन मोगरा 

बटमोगराच नव्ह ेतर रानफुलाांसही सन्समान दतेो. आता ननगांधी फुलाांर्र 

अत्तर फर्ारार्े लागते. त्यास पनर्त् करून घ्यार्े लागते.. हा भाग र्ेगळा..  

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : आम्हास र्ाटतेय की आमच्या र्ेगर्ेगळ्या सनमत्याांच्या प्रगतीचा आढार्ा 

घ्यायची र्ेळ आलीय. त्यामळेु आमची छाती अनधक अनभमानाने फुलनू 

येईल. राष्ट्रोन्सनती.. आमचे एकच ध्येय! ज्यासाठी आम्ही रात्ांनदर्स सारे 

काही कररत आहोत, त्यासाठीच आम्ही असे झटत आहोत. रात्ांनदन 

आम्हास हाच एक ध्यास..एकच प्यास. आमचा आचार.. एकच नर्चार.. 
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नर्कास आनि प्रगती.. नतजनर्ि नाही गती. साांगार्े प्रधाांजी. हचे साांगार्े. 

यातच आम्हाला राज्याची हालहर्ाल समजनू येईलच. 

प्रधानजी : होय महाराज! र्ेगर्ेगळया सनमतींचे काया अगदी जोरदार सरुू आह े

महाराज.  

महाराज : सर्ाप्रथम सर्ाात महत्र्ाची.. इनतहास सधुार सनमती. कारि चाांगला 

इनतहासच र्तामानात भनर्ष्य घडर्तो! र्तामानात जगिे सोपे करायचे तर 

भतूकाळाचे भतू मानगटुीर्र बसर्लेच पानहजे.  

प्रधानजी : होय महाराज! इनतहासाचे अर्घड ओझे सोपे करण्यासाठी िालेय 

इनतहासाचे सलुभीकरि करण्यात येत आह े महाराज. काही लढाया 

परकीयाांच्या बढाया मारल्या सारखया र्निाल्या जात होत्या. त्याांचा 

मजकूर बदलण्यात येत आह.े नकत्येक ऐनतहानसक सत्ये आजच्या 

कालानरुूप बदलल्यास समाजास त्याची मदत होईल अिी सनमतीची 

धारिा असनू त्यानसुार बदल होत आहते. इनतहास हा कालानरुूप 

बदलतो असे नर्े  धोरि अर्लांबल्यानांतर 'सोयीनसुार इनतहास' ह ेअत्यांत 

प्रागनतक ऐनतहानसक पाऊल उचलले गेले आह.े इनतहास घडर्िे िक्य 

नसेल तर तो बदलार्ा असे काही जि म्हित असले तरी इनतहास 

पु् तकाांतनू बदलनू आपिच नर्ा इनतहास घडर्त आहोत महाराज!  

महाराज : र्ा! िाबास प्रधाांजी! 

प्रधानजी : असे ऐनतहानसक काया करून महाराज इनतहासात अमर होतील.. 
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महाराज : अमर? आम्ही अजनू नजर्ांत आहोत प्रधाांजी! गेलेला मािसूच अमर होतो 

आपल्याकडे! एखाद्या नजर्ांतास अमरत्र्ाची काय ती नकां मत? 

प्रधानजी : माफी असार्ी महाराज. आपि म्हिता ते सत्यच असते. कीतीरूपी 

उरण्यास मरिे आर्श्यक!  

महाराज : अस ूद्यार्े प्रधाांजी. खरेतर आम्हास त्या मका ट ्पधेबद्दल उत्सकुता आह.े. 

प्रधानजी : आज्ञा महाराज. राष्ट्र ननमााि सनमतीने कनपर्राची ननर्ड केली आह.े 

लर्करच आपली मोहोर लागली की ही बनिसे र्ाटली जातील. 

त्यानननमत्ताने हजारो माकडे ्पधेत होती.. 

महाराज : माकडे? 

प्रधानजी : िमा असार्ी महाराज. हजारो नागररक ्पधेत होते. नकत्येकाांनी प्रत्यि 

कान नाक डोळा तोंड यार्र खरोखरीची नचकटपट्टी लार्लेली. त्यातील 

नकत्येकाांनी यापढेुही त्या पट््टया तिाच ठेर्ण्याचा प्रि केला आह े

महाराज. आिखी एक ननररिि असे आह ेमहाराज, कनपर्र ्पधेत पढेु 

असिारेच सखुी नागररक ्पधेत आघाडीर्र आहते महाराज!  

महाराज : खरेच असिार ते! आनि आमचे नागररक सखुी व्हार्ेत म्हिनू आमची 

सारी मळमळ. नव्ह ेतळमळ. 

प्रधानजी : होय महाराज! एक एक नागररक असा सखुी झाला की एकूिच राष्ट्र सखुी 

व्हायला नकतीसा र्ेळ लागिार! राष्ट्रप्रेम उपज ननपज आनि खपज 

सनमती अत्यांत जलद गतीने काम करत आह.े नकत्येक गुांडनगरीसाठी 

बदनाम गनु्सहगेारही राष्ट्रप्रेमाने भाररत होऊन कामाला लागले आहते.  



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

100 

 

महाराज : र्ा! आम्हाला आमचा अनभमान र्ाटतो!  

प्रधानजी : त्यानिर्ाय महाराज, पनुरूज्जीर्नाचे काम अत्यांत र्ेगाने सरुू आह.े 

आपल्या परु्ाजाांच्या र्ेळच्या चालीरीती र् प्रथा परांपराांचे मोल जािनू 

त्यानसुार नागररकाांना त्याांचा अनभमान र्ाटिे गरजेचे आह े याबद्दल 

पनुरूज्जीर्न सनमती मोलाचे काम करत आह.े इनतहास सधुार सनमती र् 

पनुरूज्जीर्न सनमती दोन्सही एकाच र्ेळी आपले काम सांलग्नपिेही करत 

आहते. आपले नागररक साांप्रतकाळात असले तरी भतूकालीन ्मतृींत 

रममाि होत भनर्ष्याची ्र्प्ने रांगर्त आहते महाराज!  

महाराज : आम्हाला आमचाच अनभमान र्ाटल्यानिर्ाय राहात नाही.  

प्रधानजी : होय महाराज! सत्य आह ेमहाराज.  

महाराज : एकूिच राष्ट्रननमााि काया जोरदार सरुू आह.े. आम्ही खिू आहोत. 

प्रधानजी : आपि असताना काय अिक्य आह े महाराज? भाषा सधुार सनमती 

नर्नर्ीन िब्द िोधनू काढत आह.े कनर् लेखक ननमााि सनमतीच्या 

कायााचे प्रनतनबांब तर दनैांनदन दरबाराच्या कारभारात नदसत असतेच. 

महाराज : ह ेकाया महत्र्पिूा! िब्दसेर्ा हीच राष्ट्रसेर्ा!  

प्रधानजी : मौन सर्ााथा न्थतप्रज्ञ सनमतीने आपले कामकाज सरुू केले आह ेमहाराज. 

िाळािाळाांतनू हाताची घडी तोंडार्र बोट अिी निकर्ि दिेारा 

नििकर्गा या सनमतीत मोठ्या प्रमािात असार्ा आनि 'कुिीही यार् े

टपली मारून जार्े, रडू नय,े हल ूनये, गपुचपु बसार्'े ह्या बालखेळातनू 

आदिा नागररक घडर्ार्ेत. अगदी िाळकरी र्यापासनूच ही िमता 
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नर्कनसत केली तर जनसामान्सय सखुसागरात डुांबतील असे सनमतीस 

र्ाटते. त्यानसुार अांमलबजार्िी त्र् ता ता सरुू केली आह ेमहाराज. 

महाराज : छान! आम्हास आमचाच अनभमान र्ाटतो!  

 

निपाई आत येतो. प्रधानजींच्या हाती एक पत् दतेो. प्रधानजी उघडून र्ाचतात.. 

 

प्रधानजी : अत्यांत आनांद आनि अनभमानाची बाब अिी बातमी आह ेमहाराज. 

िेजारील काळनगर बदुु्रक येथील 'नत्खांड जनतागामी राजा' सर्ेििात 

चक्रमपरुीचे महाराज राजानधराज चक्रमानदत्य महाराज याांची सर्ोत्तम 

जनतागामी राजा म्हिनू ननर्ड झाली आह.े त्याचप्रमािे सर्ोत्तम जननप्रय 

आनि सर्ोत्तम लोकनप्रय राजा म्हिनूही महाराजाांचा सन्समान करण्यात 

आला आह.े 

महाराज : काळनगर बदुु्रक म्हिजे तेच..  

प्रधानजी : होय महाराज. गतर्षी महाराजाांची बदनामी आपल्याच राज्यातील 

दिेद्रोह्याांस हाती धरून करिारे तेच राज्य. आपल्या कृनतिील 

ननषेधानांतर आता त्याांना महाराजाांची खरी नकां मत कळली असार्ी. 

अनखल दनुनयेस आदिा र्ाटार्ा असे आपले चक्रमपरुी राज्य केर्ळ 

चक्रमानदत्य महाराजाांच्या परुोगामी प्रगती आनि नर्कासिील 

नेततृ्र्ामळेुच इतर अनेक राज्याांस मागादिाक र् पथदिी ठरार्े असा सांदिे 

त्याबरोबर पाठर्ण्यात आला आह.े. 
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महाराज : प्रधाांजी.. 

प्रधानजी : त र्रून तटबांदी महाराज.. त्र् ता ता अांमलबजार्िी होईल.. 

महाराज : कसली? 

प्रधानजी : अथाातच ही आनांददायी अनभमाना्पद र् गर्ािाली बातमी अखांड 

चक्रमपरुीत र्तोर्ती झळकेल. महाराज त्या फलकाफलकार्रील 

छायानचत्ाांतनू जनतेस दिान तर दतेीलच, त्याचबरोबर ्फूतीही दतेील. 

तसेच महाराजाांची करडी नजरही जनतेर्र रानहल. त्र् ता ता असे फलक 

झळकतील महाराज.. 

महाराज : आपि प्रधाांजी असताना ते त्र् ता ता होईलच. आमची खात्ी आह.े 

आम्ही राष्ट्रोद्धाराच्या कामी र्ाहून घेतले आनि पढेु ही घेऊ. घेत राहू. 

ईश्वरच आमच्याकडून ह ेदरै्ी काया करर्नू घेत आह.े  

प्रधानजी : होय महाराज! जनतेसही तेच र्ाटते र् पटते महाराज!  

महाराज : आज अत्यांत िभु नदर्स आह.े. 

प्रधानजी : होय महाराज! पनर्त् आनि मांगलमय दखेील महाराज.  

महाराज : आम्हास र्ाटते आज इथेच दरबार बरखा्त करार्ा. ह्या आनांददायी 

बातमीने हनेच फळ मम तपाला असे र्ाटत आह.े आम्ही कृताथा आहोत.. 

आता नर्िेष काही करण्याची गरज नसार्ी. आम्ही राज्याची घडी लार्नू 

नदली आहचे.  

प्रधानजी : होय महाराज! 
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महाराज : पि अखांड रहार्े सार्धान प्रधाांजी. जोर्र मािसाच्या मेंदतू येिाऱ्या 

नर्चाराांची सचूना नमळिारे तांत्ज्ञान नर्कनसत होत नाही तोर्र अखांड 

रहार्े सार्धान! 

प्रधानजी : होय महाराज! 

महाराज : दरबार बरखा्त!  

 

प्रधानजी आनि दरबारी : महाराजाांचा नर्जय असो!  

 

 

----समाप्त---- 
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डॉ. दितीि मोरे याांची ४०+२ 

प्रकादशत पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर दललक करताच (िेट 

असल्यास) पसु्तक उघडेल. 
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पंधरावे वर्ष  

डॉ. हनिीन मोरे यांचे िे ते्रचाळीसावे पुस्िक. 

 

डॉ. दितीि मोरे एक यशस्वी श्वसिरोगतज्ञ आहते आदण एक उत्साही 

लेखकही. त्याांच्या लेखिात एक टवटवी असते. त्याांचा दविोि कोणाच्या व्यांगावर 

आधाररत िसतो, स्तर सोडत िाही. समाजातील अदिष्ट दवसांगतीवर ते आपल्या 

दविोिातिू िमेकां  बोट ठेवतात. समझिार वाचकाांिा त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. 

त्यामळेु त्याांच्या िमद दविोिाचा एक फ़ॅिवगद दिमादण झाला आह.े ते फ़क्त दविोिी 

सादहत्य िव्ह ेतर दिरदिराळ्या प्रकारच ेलेखि दलहीतात.  त्याांिी गेली अिेक वर्षे 

आपल ेलेखि दिरांतर चाल ूठेवले आह.े त्याांिा प्रकाशक दमळायला तोटा िाही. पण 

त्याांिा आपली पसु्तके जास्तीत जास्त लोकाांपयंत िेणारे आदण प्रकाशिप्रदक्रया 

सलुभ असणारे प्रकाशि हव ेहोते. त्याांिी ई सादहत्यची दिवड केली. 

डॉ. दितीि मोरे याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सानहत्य-च्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी र्ाचकाांना नर्नामलू्य दतेात. असे लेखक ज्याांना 

लेखन हीच भक्ती असते. आनि त्यातनू कसलीही अनभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या 

सदुरै्ाने गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू ही 

परांपरा सरुू आह.े अखांड. दििािाथ मिोहर(४ पसु्तके), शांभ ूगणपलुे(९पसु्तके), डॉ. 

मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांि(१३), अदविाश 

िगरकर(४), डॉ. दस्मता िामले(९), डॉ. दितीि मोरे (४३), अिील वाकणकर (९), 

फ्रादससस आल्मेडा(२), मधकुर सोिावणे(१२), अिांत पावसकर(४), मध ू
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दशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (४७ खांडाांच े महाभारत), श्री. दवजय पाांढरे 

(ज्ञािेश्वरी भावाथद), मोहि मद्वण्णा (जागदतक कीतीचे वैज्ञादिक), सांगीता जोशी 

(आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), दविीता िशेपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), िांदििी 

िशेमखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. वरृ्षाली जोशी(३७), डॉ. दिमदलकुमार 

फडकुले (१९), CA पिुम सांगवी(६), डॉ. िांदििी धारगळकर (१५), अांकुश 

दशांगाडे(२२), आिांि िशेपाांडे(३), िीदलमा कुलकणी (२), अिादमका बोरकर (३), 

अरुण फडके(६) स्वाती पाचपाांडे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण दव. 

िशेपाांडे(५), दिगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(१२), जगदिश खाांिवेाल(े६) पांकज कोटलवार(५) डॉ. सरुुची िाईक(३) 

डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकडे(६), श्याम कुलकणी(५), दकशोर कुलकणी, 

रामिास खरे(४), अतलु िशेपाांडे, लक्ष्मण भोळे, ित्तात्य भापकर, मगु्धा कदणदक(३), 

मांगेश चौधरी, बांकटलाल जाज(ू३) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले लेखक 

ई सानहत्याच्या द्वारे आपली पु् तके लाखो लोकाांपयांत नर्नामलू्य पोहोचर्तात.  

अिा सानहत्यमतूी ांच्या त्यागातनूच एक नदर्स मराठीचा सानहत्य र्िृ जागनतक 

पटलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सानहत्य 

प्रनतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी 

रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयाला येत आहते. आनि 

या सर्ाांचा सामनूहक ्र्र गगनाला नभडून म्हितो आह.े  
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आनि ग्रांथोपजीनर्ये । नर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टादृष्ट नर्जयें । होआर्े जी । 

 

 

 

 

 

 

 

 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

9869674820 (for free books on whatsapp)  

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/

