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प्रस्तार्िा 

 

आपल्या िशेात लोकशािी तशी रूजली आि.े िर पाच र्र्ाांिी याचा प्रत्यय आपण 

घेतोच. कािी ससले तरी पाच र्र्ाांसाठी तरी का िोईिा आपला राजा आपण 

निर्डतो. म्िणजे लोकशािीत िी राजेशािीची बीजे सजनि आितेच. सत्ताधारी 

कोणत्यािी पषिताचा ससो, आपापले राज्य गाजर्नि जातो.  

आपला सनधकार गाजर्ायला त्याला आर्डतेच. त्यातनि दकत्येक नर्संगती जन्मल्या 

तरी त्याबद्दल त्याला कािी र्ाटण्याची गरज िसते. यातनिच जन्माला येतो तो राजा 

चक्रमादित्य आनण त्याचा िा िरबार ! बाकी कािी ससल े तरी िरबार िा भरतोच 

आनण कामकाज ि ेचालतेच.  

सशा ह्या चक्रमपरुातील चक्रमादित्याच्या िरबारातील या कथा.  

सगिी सशी बजबजपुरी सजनि िसली तरी यातील दकत्येक र्ैनशष्ट्ट्य े आपल्याकड े

आिते. त्यातील कािी या गमतीजमती ! तशा गमती म्िटले तरी आपल्यासारख्या 

सामान्यांसाठी गंभीरच. पण गंमत म्िणा की गंभीर, र्स्तुनस्थती आि ेतशीच रािते. 

त्यामुळे कािी िसण्यार्ारी िेण्याव्यनतररक्त आपण काय करू शकतो?  

मिाराज चक्रमादित्यांचा िा िरबार र्ाचकांच्या पसंतीस पडले सशी आशा आि.े  
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या सर्व िारटका, र् त्यातील व्यक्ती, िार्े, 

पात्रे, पत्रे, योजिा  काल्पनिक आिते आनण 

यांचा कोणािी जीनर्त र्ा मृत राजे, 

संस्थाचालक, मालक, सोसायट्यांचे 

पिानधकारी, राजकीय पुढारी, सिकारी 

संस्था, शैषितनणक संस्था, त्यांचा कारभार 

र्गैरेंशी साम्य आढळल्यास कुणाकड े बोलन 

िका.  

योगायोग काय!  

िोतातच!   



 

चक्रमादित्याचा िरबार  १ 

 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य येतात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक ( बोगिर्ेलीचे ! ) फन ल. ते िाकाजर्ळ 

घेऊि जात मिाराज म्िणतात,  

मिाराज : प्रधांजी, काय िाल िर्ाल आि ेराज्याची? 

प्रधािजी : मिाराजांच्या कृपेिे सर्व कािी उत्तम चालन आि ेमिाराज.  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आपल्या सारख ेप्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिॊत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज 

मिाराज : आणखी कािी प्रधांजी? 



प्रधािजी : मिाराज सर्वत्र सगिी आलबेल आि.े मुल ंलिाि ससतािा जन्मत आिते. 

म्िातारी झाल्यार्र माणस ेमरत आिते. मोठी मुलं शाळेत जातािते आनण 

तरूणपणी त्यांची लग्न ंिोतािते.  

मिाराज :  प्रधांजी, िक्की काय ते सांगा 

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. राज्यातील ५० टके्क जिता खाऊि नपऊि सुखी 

आि.े त्या ५० टके्क लोकािंा िोि र्ेळचे खायला नमळत आि ेआनण त्यातच ते 

सुखी आिते. राज्यात दकत्येक रठकाणे सशी आिते की नजथे िगंली झालेल्या 

िािीत. कािी रठकाणी िरोड ेसजनििी पडलेल ेिािीत. तसेच कािी रठकाणी 

खनि र् चोर्यािी झालेल्या िािीत. आपल्या मंत्रीमंडळात सजनििी ४० पैकी 

५ मंत्री सस ेआिते की ज्यांच्यार्र भ्रष्टाचाराचे आरॊप झालेल ेिािीत. .  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आपल्या सारख ेप्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिॊत.  

प्रधािजी : thank you  मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, मिागाई बद्दल आमच्या कािी कािी आले िोते.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण आपली कीती जशी नत्रखंडात र्ाढते आि ेत्याच 

र्ेगात मिागाई र्ाढते आि.े आनण मिागाईचा र्ाढण ेिा धमवच आि.े आनण 

आपल्या राज्यात धमावचारणानशर्ाय नतला िसुरा पयावयच िािी.  



मिाराज : प्रधांजी, काल आमच्या जेर्णात २ बिाम आनण ३ काजन कमी िोते ि े

आमच्या िजरेस आले आि ेत्या बद्दद्दल जाब द्यार्ाच लागेल तुम्िाला.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. आपल्या चाणाषित िजरेतनि ि े सुटणार िािी ि े

मानितीच िोते. मिागाईमुळे सुक्यामेव्याच्या आयातीर्र पररणाम झाला 

आि.े आम्िी ह्या प्रकरणाची चौकशी केली आि.े त्यात २ बिाम आनण ३ 

काजनंच्या सरकारी खनजन्याच्या सपिारा बद्दल मुिपाक खान्यातील 

खािसामा, त्याच्या िाताखालच े सेर्क आनण इतर १५ जणांिा कैिते 

टाकण्यात आल ेआि.े  

मिाराज : कैिते का? तोफेच्या तोंडी द्या सर्ाांिा.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण तोफेच्या तोंडी द्यायला पण मोठी र्ेटटग नलस्ट 

आि.े  

मिाराज : ससन िते तोफेच्या तोंडी जाण्यासाठी र्ाट पािणार् या सर्ाांिा आमचा हुकन म 

आि ेत्यांचा िंबर आल्यानशर्ाय त्यांिा तोफेच्या तोंडी िणे्यात येणार िािी.  

सर्ाांिा सांगा की सब्र का फल मीठा िोता ि.ै  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : पण आमच्या काजन बिामांचे काय? 

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण आपल्या सन्नमंत्रयांिी तातडीिे आखाती 

िशेातनि काजन बिामांची आणखी आयात करण्याचा निणवय घेतला आि.े सथव 



मंत्रालयािे र्ाढत्या मिागाईची गंभीर िखल घेतली आि.े र्ाढत्या 

मिागाईमुळे मिाराजांिा त्रास िोऊ िये म्िणनि जितेर्र मिागाई कर 

बसर्ण्याचा निणवय घेतला आि.े आपली जिता िी मिाराजांिा तोनशस पडन 

िये म्िणनि िा भार आिंिािे सोसायला तयार आि.े मिागाई करा मुळे 

मिागाई सनधकच र्ाढेल आनण चक्रर्ाढ पद्धतीिे परत कर र्ाढेल सशी िी 

योजिा आि.े त्यामुळे मिाराजांिा यार्चं्चद्रदिर्ाकरौ मिागाईिे त्रस्त व्िार् े

लागणार िािी.  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो. आपल्या 

सारख ेप्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी सुखािे राज्य करीत आिॊत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आपल्या क्रीडा मंत्रयांर्र  भ्रष्टाचाराचे आरॊप झाल े िोते त्याची 

चौकशी पनणव झाली काय? 

प्रधािजी : जी मिाराज, क्रीडा मंत्री आपल्या मंत्रालयात र्ेगळीच क्रीडा करतािा 

पकडल े गेल.े त्यानशर्ाय त्यांिी लाच िी घेतली सस े नसद्ध झाले आि.े 

यानर्रूद्ध सत्यंत कडक कारर्ाई झालेली आि.े ज्या पिारेकरी नशपायािे सर्व 

संबंनधतांिा मंत्रीमिोियांकड े पाठर्ले तो आनण ज्यािे िा सर्व व्यर्िार 

पानिला त्या इसमास भ्रष्टाचाराला उत्तेजि दिल्याबद्दल कैिते टाकण्यात आल े

आि ेमिाराज.  

मिाराज : कैिते का? तोफेच्या तोंडी द्या सर्ाांिा. आमच्या राज्यात एकिी गुन्िगेार 

सुटता िय.े  



प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आपल्या सुरषिता आघाडीची काय खबरबात आि?े 

प्रधािजी : सर्व कािी आलबेल आि े मिाराज. आपल े सैनिक डोळ्यात तेल घालनि 

आपल्या सुरषितेची काळजी घेत आिते. सीमेर्रूि कािी फौज परत बॊलार्नि 

आपल्या मिालात कीडा मुंगीलािी नशरकार् करता येणार िािी ससा 

कडकेॊट बंिोबस्त केलेला आि ेमिाराज.  

इतक्यात एक माशी उडत उडत येऊि मिाराजांच्या िातातील फुलार्र बसत.े 

मिाराज संतप्त िोतात.  

मिाराज : प्रधांजी, िीच काय ती सुरषिता व्यर्स्था? कोणी येऊ दिल े या माशीस 

आमच्या मिालात त्या पिार् यार्रील नशपायांचा ताबडतोब नशरच्छेि करा 

आनण आपल्या संतगवत सरुषितामंत्रयांिा तोफेच्या तोंडी द्या.  

नशपाई येऊि मंत्रयांिा पकडनि िेतात.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. हुकुमाची तामीली िोईल मिाराज. आताच्या आता त्या 

गुन्िगेार माशीस पकडण्यात येईल मिाराज.  

कािीच षितणांत िोि नशपाई एका तबकात मेललेी माशी घेऊि येतात.  

प्रधािजी : मिाराज िीच ती आगाऊ माशी नजिे आपल्या मिालात येण्याचा प्रमाि 

केला.  

मिाराज : तोफेच्या तोंडी द्या या माशीला.  



प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण िी माशी सगोिरच मेललेी आि.े  

मिाराज : प्रधांजी, सुरषितामंत्रयांिा बोलार्ा, आम्िी त्यांच्या ह्या prompt action र्र 

खनश आिोत, त्यांिा बढती द्या.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण आपणच त्यांिा तोफेच्या तोंडी द्यायचे आिशे 

दिले आिते.  

मिाराज : प्रधांजी, ठीक आि ेसजनि र्ेटींग मध्य ेससतील ते. परत बोलर्ा त्यांिा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आज आम्िी गेल्या सध्यावतासापासनि राज्यकारभार पाहूि नशणनि 

गेलो आिोत.  

प्रधािजी : आम्िाला त्याची कल्पिा आि े मिाराज. आपल्या सांस्कृनतक मंत्रालयािे 

म्िणनिच आपल्या मिोरंजिाची सोय शेजारच्या आरशेमिालात केली आि.े 

त्यािंतर सन्न मंत्रालयािी भोजि र् पेय पािाची व्यर्स्था त्या शेजारील 

मिालात केली आि.े  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो. आपल्या 

सारख ेप्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी सुखािे राज्य करीत आिॊत’ 

प्रधािजी : thank you  मिाराज 

मिाराज : िरबार बरखास्त.  



सर्व िरबारी : मिाराजांचा नर्जय ससो.  

  



 (२) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य येतात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. मिाराज पेंगुळलेले दिसतात. त्यामुळे िातात फन ल पण िािी. 

मिाराज सधवर्ट झोपेत आिते ि े सर्ाांिा जाणर्ते. तेव्िढ्यात सांस्कृनतक कायव मंत्री 

म्िणतात,  

’कालचा ढोलकीच्या तालार्र कसा. . . . ’ 

मिाराज एकाएकी खडबडनि जागे िोतात.  

मिाराज : खामॊश ! प्रधांजी, िा कोणाचा आर्ाज आि?े आमच्या िरबारात फक्त 

आम्िी आनण आमचे प्रधांजीच बोलतात ि ेमानित िािी कोणाला? 

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज, पण िोि दिर्सांपासनि आम्िालाच सिी झाल्यािे 

आमचा आर्ाजच बिलनि गेला आि.े  

सांस्कृनतक कायव मंत्री प्रधांजींचे जार्ई ससतात त्यामुळे त्यांिा तोफेच्या तोंडात 

जाण्यापासनि र्ाचर्ायला िा एकच उपाय ससतो.  

मिाराज : ठीक आि ेप्रधांजी, कािी िर्ािारू करता की िािी? 

प्रधािजी : जी मिाराज. िोन्िी करतोय मिाराज.  



मिाराज : प्रधांजी, आज आम्िी खनपच नशणलो आिोत त्यामुळे आज फक्त 

राज्यकारभाराची जेव्िढी मित्त्र्ाची काम ेससतील तेव्िढीच केली जातील.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज 

मिाराज : प्रधांजी, करा सुरू 

प्रधांजी : जी मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, काय िाल िर्ाल आि ेराज्याची? 

प्रधािजी : मिाराजांच्या कृपेिे सर्व कािी उत्तम चालन आि ेमिाराज.  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आपल्या सारखे प्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिॊत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज 

मिाराज : आणखी कािी प्रधांजी? 

प्रधािजी : मिाराज सर्वत्र सगिी आलबेल आि.े मुलं लिाि ससतािा जन्मत आिते.  

मिाराज : ि ेसर्व सोडा प्रधांजी, fast forward करा.  

प्रधािजी : जी मिाराज, राज्यातील ५० टके्क जिता खाऊि नपऊि सखुी आि.े त्या ५० 

टके्क लोकांिा िोि र्ेळचे खायला. . .   

मिाराज : सजनि fast forward प्रधांजी 

प्रधािजी : जी मिाराज,  



मिाराज : प्रधांजी, राज्याच्या नर्नर्ध मंत्रयांची काय प्रगती त्याचे एकिाचे सिर्ाल 

आज सािर करूि टाका.   

प्रधािजी : जी मिाराज, आपल्या दकत्येक मंत्रयांिी खनपच चांगली कामनगरी करूि 

िाखर्ली आि.े मुख्य म्िणजे आपल्या सथवमतं्रयांिी लागन केलले्या मिागाई 

करामुळे नतजोरीत खनपच भर पडते आि.े सथवमंत्रयांच्या ह्या करामळेु 

मिाराज राज्याच्या उत्पन्नात भरीर् र्ाढ झाली आि ेत्यामुळे मिाराजांच्या 

आिशेािुसार मंनत्रमंडळाचा भत्ता र्ाढनर्ण्यात आललेा आि.े त्यामुळ्र 

मिाराज आपल ेमंनत्रगण सत्यंत संतुष्ट आिते. प्रजाजिांस थोडीशी तोनशस 

पडली तरी ते आिंिािे ती कळ काढत आिते.  

मिाराज : खरंय प्रधांजी, यथा राजा तथा प्रजा. राजा खनश तर प्रजा िी खनश.  

प्रधािजी : जी मिाराज. काल एका माशीिे आपल्या िरबारात यायची जुरवत केली 

िॊती त्या प्रमािामुळे आपल्या सुरषिता मंत्रयांिी आपल्या सैन्याला राज्यातील 

सर्व माशांचा िायिाट करण्याचे आिशे दिल े आिते. सीमेर्रूि कािी 

फौजेसिी त्यासाठी बोलार्ण्यात आले आि.े कालपासनि १०५९५ माशांचा 

संत झाल्याचे कळते 

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी आज खनप खनर् आिोत. आम्िाला आता आमच्या सुरषितेबद्दल 

सचताच करायला िको.  

प्रधािजी : जी मिाराज. आपल्या बांधकाम मंत्रयांिी जंगल नतथे पायर्ाट आनण गार् 

नतथे पक्का रस्ता योजिा बिनर्ली आि े मिाराज. त्यार्र जंगलातॊल 

पायर्ाटांर्र िर २० योजिांर्र तर गार्ांतनि िर १०योजिांर्र पथकर 

घेण्यात येईल. त्यामुळे मिाराज ररकाम्या िातांिा काम नमळेल आनण 

राज्याच्या नतजोरीत भर पडले.  



मिाराज : िामी योजिा आि ेप्रधांजी.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. मंत्रयांिी रस्ते िोि र्र्ाांिी बिर्ण्याचे ठरर्ल े

आिते, त्यासाठी आर्थथक पाठबळासाठी ित्ती, घोड,े उंट यांर्र कर 

आजपासनिच घेतला जाईल.  

मिाराज : आम्िी यार्र खनप खनर् आिोत प्रधांजी.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. मंत्रयांिी मात्र यार्रच ि थांबता रस्त्यार्रूि 

चालण्यार्र िखेील कर आकारायचे ठरर्ल ेआि.े  

मिाराज : र्ा ! प्रधांजी, आमचे एक एक मंत्री म्िणजे रत्न आिते.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. मिाराजांिा आपल्या राज्यातील कलारं्तांबद्दल 

सत्यंत प्रेम र्ाटत े त्यामुळे ढोलकीच्या तालार्रच्या धतीर्र सांस्कृनतक 

सप्ताि साजरा करायचे आपल्या सांस्कृनतक कायवमंत्रयांिी ठरर्ल ेआि.े  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी त्यांच्यार्र सत्यंत िाराज आिोत.  

मिाराजांच्या एका आिशेार्र सांस्कृनतक कायवमंत्री तोफेच्या तोंडी जातील सशी भीती 

र्ाटनि प्रधािजींचे श्वशुर हृिय कळर्ळते.  

मिाराज : प्रधांजी, आपल ेराज्य दकती मोठे आि?े 

प्रधािजी : पनरे्ला किकार्तव पनिमेस लोिापरु उत्तरेत घोडमैिाि आनण िनषितणेत 

गजार्तव इथर्र मिाराज आपले प्रजाजि आपल ेगुण गातात.  



मिाराज : एर्ढ्या मोठ्या राज्यातील कािी कलारं्तांर्र सन्याय झालेला आम्िास 

किानप सिि िोणार िािी.  

चाणाषित प्रधािजींिा त र्रूि ताकभात ओळखता येतो िंकबहुिा म्िणनिच ते प्रधािजी 

झालेल ेससतात.  

प्रधािजी : आपला हुकन म ससार्ा मिाराज, आपल्यासाठी सांस्कृनतक सप्तािाऎर्जी 

सांस्कृनतक मास साजरा करण्यात येईल सशी तजर्ीज केली जाईल मिाराज. 

उद्यापासनिच हुकुमची संमलबजार्णी िोईल मिाराज.  

मिाराज : शुभकामास िेरी िको प्रधांजी. कल करे सो आज कर म्िणतात.  

मिाराज ’सब करॊ’ म्िणत िािीत यार्र आनण आपला जार्ई बचार्ल्याबद्दल 

प्रधािजी खनर् िोतात.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज 

मिाराज : आज आम्िी खनप खनर् आिोत प्रधांजी, आपण आिात म्िणनि आम्िी सुखािे 

राज्य करॊत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी आज आम्िी खनप नशणलो आिोत. िी राज्यकारभाराची काम े

आटोपती घ्या. आम्िास निद्रािरे्ीची आराधिा करार्याची आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. पण मिाराज शेजारच्या राज्यातनि सजात शत्रन मिाराज 

आपल्या राज्यार्र चाल करूि येण्याची शक्यता आि ेसशी खबर आि े.  



सांस्कृनतक कायवक्रमाचा मनड नबघडल्यािे मिाराजांचा चेिरा त्रानसक िोतो.  

मिाराज : प्रधांजी, ससल्या दकरकोळ बाबी आमच्या पयांत आणन िका.  सेिापतींिा  

आिशे द्या, सजातशत्रनंिा बघनि घ्या, जे काय द्यायचे घ्यायचे आमच्या पयांत 

येऊ िऊे िका. पुढील मनििाभर आम्िी फार मित्त्र्ाच्या कामात व्यस्त 

आिोत.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज, आपल्या हुकन माची तानमली िोईल. आपल्याला तोनशस 

पडन दिली जाणार िािी. आपल्या राजर्ाड्या आनण रंगमिालाबािरे आणखी 

फौज ठेर्ण्याचे आम्िी आिशे िते आिोत.  

मिाराज : प्रधांजी आपण आिात म्िणनि आम्िी कािी चैि स ेश्वास घेऊ शकतो आिोत, 

आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : िरबार बरखास्त 

सर्व िरबारी : मिाराजांचा नर्जय ससो.       

  

 

 

  



( ३ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक  फन ल. यार्ेळी ते िकली फन ल आि.े 

त्याच्यार्र सत्तराचा फर्ारा मारलेला. ते िाकाजर्ळ घेऊि जात मिाराज जांभई 

ितेात.  

एका मनिन्यािंतर िरबार भरललेा आि,े तेव्िा आज कामकाज खनप या नर्चारािेच 

मिाराजांिा शीण आला आि.े  

मिाराज : प्रधांजी, काय िाल िर्ाल आि ेराज्याची? 

प्रधािजी : मिाराजांच्या कृपेिे सर्व कािी उत्तम चालन आि ेमिाराज.  

मिाराज : आज आम्िी खनप खनश आिॊत. आपल्या सारखे प्रधांजी आिते म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिॊत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज 

मिाराज : आणखी कािी प्रधांजी? 



प्रधािजी : मिाराज सर्वत्र सगिी आलबेल आि.े मुल ंलिाि ससतािा जन्मत आिते. 

म्िातारी झाल्यार्र माणसे मरत आिते. मोठी मुल ंशाळेत जातािते आनण 

तरूणपणी त्यांची लग्न ंिोतािते.  

मिाराज :  प्रधांजी, तेच तेच िको, पुढचं काय ते सांगा 

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज.  

मिाराज : ते सजातशत्रनंच्या आक्रमणाचे पुढ े काय झाल?े आमच्या नजर्ास नतथे 

ढोलकीच्या तालार्र घोर लागला िोता.  

प्रधािजी : आपणास काळजी िसार्ी मिाराज. आपल्या सेिापतींिी त्यांचा योग्य 

बंिोबस्त केला आि,े तोिी सनजबात रक्तपात ि करता.  

मिाराज : प्रधांजी, ससे काय केलेय सेिापतींिी? 

प्रधािजी : मिाराज, सजातशत्रनंची ताकि फार मोठी तेव्िा त्यांच्या ताकिीचा संिाज 

घेऊि सेिापतींिी आपला िारूगोळा र् इतर युद्धसामुग्रीची बचत व्िार्ी 

आनण आपल्या प्रजाजिांस त्रास सोसार्ा लागन िय े म्िणनि आपल्या 

संरषितणाची जबाबिारीच सजातशत्रनंर्र सोपनर्ली. त्याबिल्यात आपणास 

त्यांिा फक्त आपल्या मिसुलाचा पंचर्ीस टके्क निस्सा द्यार्याचा आि.े ग्राम्य 

भारे्त यास खंडणी म्िणतात पण खरे तर िा प्रोटेक्शि फंड म्िणनि आम्िी 

सथव मतं्रालयाकडनि मंजनर करनर्ला आि.े याबद्दल आपल्या िागररकांर्र 

िरडॊई िरदििी कािी कर बसर्ण्यात येत आि े त्यामुळे आपल्या एकन ण 

उत्पन्नात फरक ि पडता परस्पर आपल ेसंरषितण िोत रानिल र् त्याबिल्यात 

आपणास सर्व मतं्रयांचे िप्त े र्ाढर्ता येऊ शकतील. िा कर िर्जात 

सभवकार्रिी लार्ण्यात येईल सशी व्यर्स्था आि ेमिाराज.  



मिाराज: आम्िास आमच्या सेिापतीर्र गर्व र्ाटतो आि.े त्यांिी रक्तपात ि करता 

सजातशत्रनंस बेमालनम िमनर्ले याबद्दल त्यांिा आपल्या राज्यातील 

कुठल्यातरी शेतकर् याची जमीि बषितीस िणे्याची व्यर्स्था करा प्रधांजी.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज, पण या सर्ाांची कल्पिा मुळात आमची आि े याची 

मिाराजांिी िोंि घ्यार्ी सशी आमची नर्िंती आि ेमिाराज.  

मिाराज : ते ठीक आि े प्रधांजी, त्याबद्दल आपणास िी िसुर् या कुणा शेतकर् याची 

जमीि आम्िी िते आिोत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, पण आमच्या कािार्र मारूतमल शेठांबद्दल जे कािी आले आि े

त्याबद्दल कािी सांगारे्.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. मिाराज, मिसनल आनण सथव खात्यास मारूतमल 

शेठ यांिी सात सब्ज सुर्णव मुद्रांचा कर चुकनर्ला आि े सस े लषितात आल े

आि.े गेला मनििाभर मारूतमल शेठ आपणाबरोबर सार्लीप्रमाणे िोते 

त्यामुळे याबाबतीत निणवय झालेला िािी सजनि, पण यामध्य े त्यांच्या 

सारख्या ससामींस तोनशस पडन िय ेयाची सर्व काळजी आम्िी जातीिे घेत 

आिोत. .  

मध्येच त्यांचे र्ाक्य तोडत… 

मिाराज : प्रधांजी, आपल्या राज्यातील मारूतमलशेठ ि ेबड ेससामी आिते ि ेलषितात 

ससन द्यारे्. संपत्तीनिर्थमतीत त्यांचा मोठाच िातभार आि े त्यामुळे त्यांस 

मिस्ताप व्िार्ा ससे कोणतीिी बाब आमच्या िजरेत आल्यास त्यांची गय 

केली जाणार िािी याकड ॆ सर्ाांिी लषित द्यार्,े तुतावस सथवखात्याच्या 



कायावलयातील िारर्ािास या कृत्याबद्दल तोफेच्या तोंडी द्यारे् ससा आमचा 

हुकन म आि.े  

प्रधािजी : जी मिाराज, हुकुमाची तानमली िोईल.  

मिाराज : आपल्या राज्यात जे कोणी उद्योगपती संपत्तीनिर्थमतीच्या कायावत आपले 

जीर्ि सपवण कररत आिते त्या सर्ाांस सभय दिले जाईल. एका नर्नशष्ठ 

मयाविपेनलकड े जर त्यांस कर द्यार्ा लागत ससेल तर तो आपल्या 

प्रजाजिांकडनि र्सुलार्ा आनण नबचार् या उद्योगपतींची त्या ताणातुि सुटका 

करार्ी ससा आमचा आिशे आि.े  

प्रधािजी : िोय मिाराज, मारूतमलशेठजींच्या कराची रक्कम आपल्या प्रजाजिांर्र 

उद्योग कर बसर्नि र्सनल केला जाईल. बाकी सर्व मोठ्या उद्योगांबाबतिी 

िचे धोरण ठेर्ण्यात येईल मिाराज. मिाराजांिी काळजी करू िय,े आम्िी 

जातीिे यात लषित घालन.  

मिाराज : प्रधांजी आम्िांस तुमचा सनभमाि र्ाटतो, आपण आिात म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज.  

तेर्ढ्यात एक नशपाई येऊि मिाराजांच्या िातातील फुलार्र सत्तराचा फर्ारा मारतो.  

मिाराज : प्रधांजी, ि ेकाय आि?े 

प्रधािजी : मिाराज मागे एका माशीिे आपल्या िरबारात येण्याचे औद्धत्य िाखनर्ले 

िोते तेव्िापासनि आम्िी खरी फुले ि आणता िी कागिी फुल े र्ापरण्याचा 

हुकन म दिला आि.े तसचे आपल्या प्रजाजिांस सक्तीिे माशा मारण्यात 

गंुतनर्ले आि.े राज्यात सजनि पयांत सत्तार्ीस सब्ज एकोणऎंशी लाख पाच 



िजार एकोणर्ीस माशांचा संिार करण्यात आला आि,े ज्या िागररकाच्या 

घरी नजर्ंत माशी आढळेल त्यास तोफेच्या तोंडी िणे्याचे हुकन म काढल े

आिते. त्यािुसार आज एकशे पंधरा प्रजाजि तोफेच्या तोंडी जाण्याची र्ाट 

पािात आिते. सगळीकड ेप्रजाजि िातात फटका धेऊि माशाशंी लढतािते 

मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आपणांचा आम्िास सनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. मिाराज आपल्या कायि े खात्यािे िर्ीि कायिा 

करण्याचा घाट घातला आि.े त्यािुसार सरकारिरबारातील उच्चपिस्थांस 

खास संरषितणाची व्यर्स्था आि.े त्या सर्व उच्चपिांर्रील व्यक्तंस आपल े

सनधकार र्ापरता यतेील पण आपल्या निणवयांची जबाबिारी मात्र 

त्यांच्यार्र यापुढ ेरािाणार िािी. िी जबाबिारी त्यांच्या खात्यातील सर्ावत 

कनिष्ठ कारकुिार्र ससेल. तेव्िा कािी घोटाळे झाल्यास त्यांच्यार्र 

कारर्ाईची व्यर्स्था िोईल. त्यामुळे सर्व उच्चपिस्थ स्र्स्थ मिािे कारभार 

करू शकतील. त्यांच्यार्रील कायवभार कमी िोण्याच्या िषृ्टीिे त्यांिा िी 

खास मित िोईल मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी खनप खुश आिोत, आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो, तुम्िी 

आिात म्िणनि आम्िी सखुािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you, मिाराज.  

प्रधािजी : मिाराज, पथकराबाबतीतील आपल्या धोरणािे राज्याच्या उत्पन्नात 

भरघोस र्ाढ झाली आि.े सजनि रस्ते बांधण्यास र्ेळ आि ेतेव्िा िा पथकर 

निधी िसुर् या कामाकड ेतात्पुरता र्ळर्ण्यात यार्ा ससे सथव खात्याचे म्िणण े

आि े म्िणजे त्यातनि आपल्या मुिपाकखान्यात उत्तम प्रतीचा तांिनळ खास 



िनरच्या भातबेटार्रूि आयात करण्याचे ठरनर्ले आि,े मिाराजांिा भाताचे 

प्रकार खास आर्डतात म्िणनि िी व्यर्स्था करार्ी ससा निणवय आि े

मिाराज.  

खाणे म्िणल ेकी मिाराजांिा भनक लागायला लागते.  

मिाराज : प्रधांजी, लर्कर आमच्या खाण्याचा प्रबंध करा, आम्िी ह्या राज्यकारभारािे 

नशणलो आिोत, आम्िास उद्यापयांत नर्श्ांतीची गरज आि.े   

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : त्याआधी आपल्या सांस्कृनतक कायवमतं्रयाचे खास सनभिंिि करायचे आि,े 

आपल्या राज्यार्र सजातशत्रुंचा िल्ला झाला त्याची तमा ि बाळगता 

त्यांिी ज्या मेिितीिे गेला मनििाभर संस्कृती जति केले त्याबद्दल त्यांिा 

आपल्या राज्यातील एखाद्या शेतकर् याची जमीि बनषितस द्यार्ी ससा आमचा 

हुकन म आि.े  

जार्यांच्या सन्मािािे प्रधािजी सुखार्तात.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : िरबार बरखास्त 

सर्व िरबारी : मिाराजांचा नर्जय ससो.  

  

  



( ४ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक  फन ल. तेिी खरे िािी पण खरे र्ाटार् े

म्िणनि त्यार्र एक िकली माशी पण बसर्ललेी आि.े मिाराजांचे िेिमी प्रमाण ेलषित 

िािी, ते चुकन ि त्या माशीचाच र्ास घेतात.  

आज िरबारात येतािाच त्यांच्या रागाचा पारा चढलेला आि.े प्रधािजींिा ते िाल 

िर्ाल नर्चारायच्या आधीच ते सरुू बोलणे सुरू करतात.  

मिाराज : आज आम्िी खनपच िाखनश आिोत.  

सर्व िरबारी सचतेत पडतात. आज कोणा कोणाचा तोफेतोंडी जाण्याचा िंबर लागेल 

याचे सर्ाांिा टेंशि येते.  

प्रधािजी : माफी ससार्ी मिाराज. कोणाच्या िातनि िा प्रमाि घडला ि ेकळले तर 

मिाराजांच्या आज्ञॆिुसार त्यांिा कडक नशषिता केली जाईल मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, मारूतमल शेठ यांच्या कर र्सुलीसंबंधात पुढ े काय झाले याची 

आम्िास पनणव खबर पानिजे.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज, याबाबत िा कर र्सनल करण्यासाठी सनधकारी 

त्यांच्या कारखान्यांजर्ळ रािणार् या प्रजेकडनि र्सनली करत आिते. या र्र 

आपण कािी प्रमाणात कर र्ाढर्ला आिचे.  



मिाराज : प्रधांजी, तरीिी शेठजींकड ॆ कर थकबाकी आि े ि े का शोधण्यात आल?े 

आमचा हुकन म आि े ज्या कोणा कारकुिािे त्याचं्या करासंबंधात छाििी 

केली त्याचे िात कलम करा, तेिी ताबडतोब. याबाबत यापुढ ेकोणाचीिी 

सशी सिमत िोऊ िये म्िणनि सशी कडक कारर्ाई जरूरी आि.े आपल ेराज्य 

शेर्टी न्यायाचे आि,े ते न्यायािेच चालले पानिजे.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या हुकुमाची शीघ्र तानमली िोईल मिाराज.  

मिाराज : आनण आम्िी आपल्या कायि ेमतं्रयांर्र िाराज आिोत.  

कायिमेंत्री घाबरतात. त्यांची तोफेतोंडी जायची पाळी येते की काय म्िणनि प्रधािजी 

घाबरतात. कारण ते त्यांचे िनरचे काकाच ससतात.  

मिाराज : आपल्या राज्यातील शेतकर् यांच्या जनमिी नमळर्ण्याबाबत त्यांिी जो 

कायद्याचा मसुिा बिनर्ला आि े त्याबद्दल आमच्याकड े सर्व श्ीमंताकडनि 

आनण शेठांकडनि तक्रारी आल्या आिते. त्यामुळे त्यांिा शेतकर् यास मोबिला 

द्यार्ा लागणार आि.े कािी मोबिला िणे्यास ते तयार आिते पण या 

कायद्यात सशा तरतुिी मंत्रयांिी केल्या आिते की त्यामुळे त्यात कोणतीिी 

पळर्ाट सोडली िािी. सशािे सर्व संबंनधतांच्या नजर्ार्र आनण संपत्तीर्र 

टाच येईल. कािींिा िािक तुरंूगात टाकार् े लागेल. त्यांिा साजेस े तुरंूग 

आपल्या राज्यात िािीत. परत तस े तुरंूग बिर्नि मोठ्या व्यक्तंची 

बडिास्त ठेर्ण े याचा आपल्या नतजोरीर्र भार पडले. आपल्या गरीब 

जितेर्र सजनि िर्ीि तुरंूग निमावण कर लार्ण्याची आमची इच्छा िािी 

प्रधांजी. कायि े मंत्री कािी िर्ीि िािीत. कायिा बिर्तािा त्यातनि 

सुटण्याच्या पळर्ाटा त्यातच बिर्नि ठेर्ाव्या लागतात ि े त्यांिा आम्िी 

सांगारे् ससे िािी. लर्करात लर्कर त्यांिा ित्तीच्या पायी िणे्याचा 

आमचा हुकन म आि.े यापुढ े जो कायिा बिेल त्यात सश्या पळर्ाटा 

उच्चपिस्थांसाठी ठेर्ण ेबधंिकारक ससेल, िा आमचा हुकन म आि.े  



नशपाई येऊि कायिमेंत्रयांिा घेऊि जातात.  

प्रधािजी : माफी ससार्ी मिाराज, लिाि तोंडी मोठा घास घेतो आिोत. सभय ससले 

तर आम्िी बोलतो.  

मिाराज : बोला प्रधांजी, आपणास िेिमीच सभय आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी, पण आपण िल्लीच कायिा केला त्याप्रमाणे उच्चपिस्थांच्या 

खात्यातील कािी गफलतीस त्या खात्यातील सर्ावत कनिष्ठ कारकुिास 

जबाबिार रािार् ेलागेल सस ेठरर्ण्यात आल ेआि.े  

मिाराज : प्रधांजी, ठीक आि े बोलर्ा कायिमेंत्रयांिा परत. आनण द्या कारकुिास 

तोफेतोंडी. कोणाला तरी का िोईिा नशषिता िी झालीच पानिजे.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

कायिमेंत्री मृत्युच्या िारातनि परत येतात, प्रधािजींकड ेकृतज्ञतेिे पािातात.  

तेर्ढ्यात कोणातरी तरूण माणसाला नशपाई पकडनि िरबारात िजर करतात.  

मिाराज : प्रधांजी, िा काय गोंधळ आि?े  

प्रधािजी : मिाराज, िा आपल्या राज्यातील एक नचत्रकार आि.े त्यािे आपल्या 

नचत्रात ससिासिार्र एक उंिीर बसनि राज्य चलर्तो ससे िाखर्ल ेआि.े 

त्याच्या म्िणण्या प्रमाण े ि े लिािमुलांच्या गोष्टीच्या पुस्तकातील नचत्र 

आि.े तरी त्या ससिासिाच्या एका बाजनच्या ससिाच्या शेपटीचा आकार 

हुबेहूब आपल्या ससिासिाशी जुळणारा आि.े आपला उपमिव केला म्िणनि 

या नचत्रकारास जेरबंि केले आि ेमिाराज.  

मिाराज : आपल्या बारीक िजरेचा आम्िाला सनभमाि र्ाटतो प्रधांजी.  



प्रधािजी : thank you मिाराज. या नचत्रकारास आपण सजा फमावर्ार्ी मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, पण त्याचे म्िणण ेकाय आि ेया नचत्राबद्दल?   

प्रधािजी : मिाराज त्याचे म्िणण ेआि ेकी आपण ढोलकीच्या तालार्र कायवक्रमातील 

भार्णात कलाकारांिा पनणव स्र्ातंत्रय ससले ससे म्िटले आि.े त्यािुसार 

उंिीर आनण मांजराची गोष्ट सांगण्यासाठी ि ेनचत्र काढल ेआि ेम्िण.े  

मिाराज : िॊ बाब खरी आि.े त्यास जसे स्र्ातंत्रय आि ेआि ेतसे आपल्या नशपायांस 

त्यास पकडनि िेण्याचे पण स्र्ातंत्रय आि ेि ेिा नचत्रकार नर्सरला आि.े  

प्रधािजी : यास काय सजा करार्ी मिाराज? 

मिाराज : प्रधांजी, यास गाढर्ार्रूि सधड काढनि राज्याबािरे िाकलनि द्यारे्. त्यामुळे 

ससा गुन्िा करण्याची कोणाची सिमत िोणार िािी. आमचे राज्य 

न्यायािेच चालणारे राज्य आि.े आनण ज्या कोणी आमचे ते भार्ण तयार 

केले त्यास शोधनि त्याच्या िाताची बोटे कलम करा िा आमचा हुकन म आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या न्यायिािाची कीती त्यामुळेच सर्वत्र पसरली 

आि ेमिाराज.  

नशपाई त्या नचत्रकारास घेऊि जातात, गाढर्ाच्या शोधाला लागतात आनण 

मिाराजांच्या आज्ञेच्या पालिास लागतात.  

प्रधािजी : मिाराज, दिर्सेंदिर्स मिागाई र्ाढते आि,े त्यामुळे आपल्या राज्याचा खचव 

चालर्ण े नजकीरीचे िोत आि.े मिागाई करािे कािी सधुार झाला परंतु 

आपल्या मतं्रयांचे पगार र्ाढर्ण्यात िा पैसा खचव िोत आि.े त्यामुळे िर्े 

कर बसर्ण्यासाठी योजिा बिनर्ल्या आिते.  



मिाराज : प्रधांजी, आपल े मंनत्रमंडळ सत्यंत हुशार आि,े एकेक रत्न े आम्िी त्यात 

घेतली आिते, त्यामुळे या योजिा कोणत्या ससाव्यात यांची आम्िाला 

उत्सुकता र्ाटत आि.े  

प्रधािजी : thank you मिाराज. आपल्या राज्यात पाण्याएर्ढीच िर्ा िी र्ापरली 

जाते. आपण आिात म्िणनि िी िर्ा आि.े िर श्वासागनणक प्रत्येक जण िी 

िर्ा र्ापरत आि,े तेव्िा पाणीपट्टीप्रमाणे िर्ापट्टी आपण लागन करार्ी ससे 

आम्िास र्ाटत.े  

मिाराज : आम्िी म्िटले ते खरेच आि.े आपण सर्व खरीखुरी रत्न ेआिात.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. िा कर प्रत्येक नजर्ंत व्यक्तीस भरार्ा लागेल. 

ज्यांिा िम्यासारखे नर्कार आिते त्यांच्याकडनि जास्त िर्ा शोर्ली जाते. 

त्यांिा ज्यािा कर आकारार्ा सशी र्ैद्यांची नशफारस आि.े  

मिाराज : र्ा प्रधािजी ! आपल्या िषृ्टीचा आम्िाला सनभमाि र्ाटतो आि.े आपण 

आिात म्िणनि आम्िी सखुािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. यामुळे राज्यास सखंड उत्पन्न नमळन शकते. यातनि 

सरिारांचा तिखा र्ाढर्ार्यास मित िोईल सस ेधोरण आि.े या नशर्ाय 

मिाराज आपल्या चक्रमपुरी आभनर्ण, चक्रमपुरी भनर्ण परुस्कारांसाठी 

निर्ड झाली आि,े ती मिाराजांिी मंजनर करार्ी सशी सांस्कृनतक खात्याची 

सजी आि.े  

मिाराज : प्रधांजी, आपण निर्डलेल्या व्यक्ती योग्यच ससणार. सांगारे् पढु.े  

प्रधािजी : thank you मिाराज. चक्रमपुरी आभनर्ण म्िणनि आम्िी मारूतमल शेठ 

यांचे िार् सुचर्ल ेआि.े  



मिाराज : र्ा प्रधांजी. आम्िी खनश आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. आनण चक्रमपुरी भनर्ण म्िणनि यशरं्त शेठ यांिा 

सन्माि द्यार्ा ससे सुचर्ले आि.े यशरं्त शेठ यांची पुष्ट्पक नर्माि सरे्ा 

आपल्या सेर्ेत सिा तत्पर ससते. त्यांिी आपल्या खनजन्यातनि एक लषित 

सुर्णवमुद्रा कजावऊ घेतल्या िोत्या, या निनमत्तािे ते माफ करूि ते कजव 

जितेकडनि र्सनल करण्याचा आिशे द्यार्ा सस ेआम्िाला र्ाटत.े  

मिाराज : र्ा प्रधांजी ! ते खरेच आपल्या राज्याचे भनर्ण आिते.  

प्रधािजी : या नशर्ाय मिाराज या र्ेळी चक्रमपुरी जीर्ि गौरर् िणे्याची नशफारस 

आि.े यार्ेळी आपले युर्राज सधमवसेि यांस िा परुस्कार द्यार्ा सस े

आम्िाला र्ाटत.े त्यांिी आपल्या पाचव्या र्र्ीच सश्वारोिण करण्यात 

प्रानर्ण्य नमळर्ले आि ेत्याबद्दल त्यांचा गौरर् व्िार्ा ससे र्ाटत.े  

मिाराज : प्रधांजी आम्िाला आपला सनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. यानशर्ाय मिाराजांपुढ ेएक नर्िंती िोती.  

मिाराज : निधावस्त बोलारे् प्रधांजी.  

प्रधािजी : माफी ससार्ी मिाराज, पण तोफेच्या तोंडी िणे्यास तोफा सपुर् या पडत 

आिते तेव्िा िर्ीि तोफा घेण्याची सरंषितण मंत्रयांची नर्िंती आि.े  

मिाराज : प्रधांजी, आपल ेराज्य ि े न्यायाचे राज्य आि,े त्यामुळे त्यासाठी जर तोफा 

कमी पडत ससतील तर िर्ीि ि घेता सीमेर्रूि आणाव्यात. सजातशत्रन 

मिाराज आपल्या राज्याच्या सरंषितणाची जबाबिारी घेत ससतािा 

सीमेर्रील तोफा काढनि या कामी लार्ाव्यात ससे आम्िास र्ाटत.े त्यामुळे 

नतजोरीर्रील भार र्ाचेल.  



प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज.  

मिाराज जोरात जांभई ितेात.  

 

मिाराज : आज आम्िास कामाचा खनपच भार पडला आि.े आम्िी नशणलो आिोत. 

मुिपाकातनि भाताचे सरु्ास आम्िास बोलानर्त आिते. तेव्िा िा कारभार 

आटोपता घ्यार्ा सशी आमची आज्ञा आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : िरबार बरखास्त.  

सर्व िरबारी : मिाराजांचा नर्जय 

ससो.  

  

  



( ५ ) 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक  फन ल. यार्ेळी ते खरे फन ल आि.े मिाराज 

त्या फुलाचा र्ास घेतात. आज मिाराज पनणव पणे जागे आिते. त्यांिा गुलाबाच्या 

फुलाचा गंध येतो. मिाराज खनश िोतात.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी आज खनप खनश आिोत. आज दकत्येक दिर्सांत ि ेखरे फन ल 

दिसत आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण सुरषितचे्या िषृ्टीिे आम्िी फन ल िते िव्ितो. आता 

माशा मारण्याची जबाबिारी आपल्याच प्रजेिे घतेली आि.े घरोघरी लोक 

माशा मारत आिते. दकत्येक जण माशा मोजत आिते. लोकांच्या िातात 

आता काम आि.े आज पयांत सुमारे पंचर्ीस सब्ज माशा मारूि झाल्या 

आिते. िोिश ेसिोतीस लोकांिा त्यांच्या घरी नजर्ंत माशा दिसल्या म्िणनि 

तोफेतोंडी िणे्यात आले आि.े आता खरे फन ल िाती िणेे सरुनषितत आि.े  

मिाराज : आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो प्रधांजी. आपण आिात म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, कशी आि ेराज्याची िालिर्ाल? 



प्रधािजी : आपल्या कृपेिे सर्व उत्तम आि े मिाराज. सजातशत्रन आपल्या सुरषितेची 

काळजी घेतािते. राज्यातील माशा मेल्या आिते. दकत्येक जण तोफेतोंडी 

जाता आिते. नतजोरी भरलेली आि.े आनण मिाराज्यांच्या मुिपाकात 

भाताच्या िव्या िव्या जाती आम्िी जातीिे भरूि ठेर्ल्या आिते. आज खनप 

दिर्सांिी िर् ेकािी संकट ससेल ससे दिसत िािी.  

मिाराज : आम्िाला तुमचा खनप सनभमाि र्ाटतो प्रधांजी.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. फक्त पाणी खात्यातील पाण्याच्या सफरतफरीची 

परत तक्रार आली आि ेमिाराज. मागील मनिन्यातच ह्या बाबतीत आपण 

नशषिता दिल्या िोत्या. आता िव्यािे तक्रारी आिते.  

मिाराज : मग परत कारकुिांस तोफेतोंडी द्या.  

प्रधािजी : आज्ञा नशरसारं्द्य मिाराज. पण षितमा ससल्यास आपल्या िजरेस एक बाब 

आणनि द्यायची आि.े  

मिाराज : बोला प्रधांजी, आपणास सिरै् सभयच आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी पण पाणी खात्यातील सर्व कारकुिांस तोफे तोंडी िऊेि झाल े

आि.े आता कोणी कारकन ि उरललेा िािी. आपल े मंत्री एकिाती ि े खाते 

सांभाळत आिते. तेव्िा मिाराजांिी याबाबतीत. . .  

मिाराज : याबाबतीत काय प्रधांजी? िर्ीि कारकुिास िेमा आनण मग तोफेतोंडी द्या. 

आपल्या मंत्रयांस याबाबतीत त्रास िोता िय.े  

प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज.  

पाणी खात्याचे मंत्री सुटकेचा निश्वास टाकतात. चुकन ि बोलनि जातात.  

पाणी खात्याचे मंत्री : धन्यर्ाि मिाराज. आम्िी जन्मभर ऋणी राहू.  



मिाराज : खामोश ! कोणाचा आर्ाज आि?े प्रधांजींनशर्ाय आमच्या िरबारात कोणी 

बोलायला मिाई आि.े या पाणी मंत्रयांिा ताबडतोब ित्तीच्या पायी द्या.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

नशपाई येऊि मंत्रयांिा घऊेि जातात. िरबार स्तब्ध िोतो.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या हुकुमाची तानमली िोईल मिाराज. आनण 

आपल्या हुकुमािुसार आपल्या सीमेर्रील तोफा आणल्यामुळे राज्य 

कारभार गनतमाि झाला आि.े आपल्या तोफेतोंडी जाणार् यांची र्ेटटग 

नलस्ट कमी झाली आि ेमिाराज.  

मिाराज : आम्िी आपणार्र खनश आिोत प्रधांजी.  

प्रधािजी : आपली सिुमनत ससले तर मिाराज आपल्या सेर्से एका कनर्राजांस पेश 

करायची इच्छा आि.े  

मिाराज : ि ेिर्ीि काय प्रधांजी? 

प्रधािजी : मिाराज कुळपुरातनि एक तरूण कर्ी कुलिनर्ण चरणलीि भाट आल ेआिते. 

त्यांिा मिाराज स्तुती ऎकर्ायची इच्छा आि.े  

मिाराज : बोलर्ा त्यांिा आत.  

नशपाई एका तरूणास घेऊि येतात. तो मिाराजांस र्ाकन ि िमस्कार करतो. 

प्रधािजींच्या सुचिेिुसार तोंडातनि शब्ि काढत िािी.  

प्रधािजी : मिाराजांची आज्ञा ससले आनण सभय ससले तर कनर्राजांस आपली स्तुती 

ऎकर्ायची इच्छा आि.े  

मिाराज : आम्िी खनश आिोत. परंतु आम्िास काव्य पसंत िसले तर ता बडतोब 

नशरच्छेि केला जाईल.  



कर्ी घाबरूि मागे सरतो.  

मिाराज : आमची आज्ञा आि,े आता मागे सरण ॆिािी. सरुू करा.  

कर्ीस िसुरा सुटकेचा मागव िािी. घसा खाकरूि तो आपली मिाराज स्तुती सुरू 

करतो.  

कर्ी कुलिनर्ण : 

 

ि ेदिव्य दिव्य मिाराज  

चालनर्ता आपण रामराज 

िरबारी येऊनि आज 

आपल्या स्तुनतचा घालतो घाट  

िा षितनद्र चरणलीि कनर् भाट 

 

काय कतृवत्र् सांगारे् 

काय न्याय सन्याय पािार् े 

पाहूि हृिय उचंबळनि यार् े 

मिाराजांचा काय िा थाट 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

तोफे तोंडी जाती गुन्िगेार 



पाहूिी िोती सारे गपगार 

मग ससो बालक, िर र्ा िार 

मिाराज उभ ेएकटे ताठ 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

चुकांिा िािी इथ षितमा 

भेटण्या िानर्नत यमा 

न्यायाची िोई पररसीमा 

एक तुम्िीच चक्रमादित्य सम्राट 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

प्रजेनिताचीच िी मुद्रा 

जिनिते उडतसे निद्रा 

पानिती सर्व िाती सोडनि मदिरा 

एक तुम्िीच मिाराज, बाकी सत्राश ेसाठ 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

राजाचे काय तेज, काय प्रताप 



भव्य दिव्य छत्र चामरे आनण चाप 

शौयावच्या कथा ऎका िो बाप 

शत्रनशी पडले िा रणी कधी गाठ 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट  

 

आकाशी सनयव आनण चंद्र 

स्र्गावतनि पानितसे िरे्ने्द्र 

िा कोण भनतली शनरर्ीर िरेन्द्र 

एक तुम्िीच चक्रर्र्थत सम्राट 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

जोर्री िभी चंद्र आनण रनर् 

भनतली भुपेन्द्र राज्य तोर्री 

चक्रमादित्य मिाराजांच्या ओर्री 

जर कोणी लार्ी राज्यास िाट 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट  

 

प्रजा  िोतस ेधन्य 



िृपनत आनण िको आम्िा सन्य 

जि दकती जािले सुज्ञ 

राज्यी मिाराज प्रेमाची येई लाट 

म्िण ेिा चरणलीि कनर् भाट 

 

चक्रमादित्यमिाराजांचा नर्जय ससो.  

 

र्ाकन ि नत्रर्ार मुजरा करूि कुलिनर्ण उभा रािातो,  

मिाराज : र्ा ! आम्िी खनश आिोत आपणार्र. प्रधांजी, आपल्या गळ्यातील िार या 

कनर्राजांस बषितीस द्या.  

प्रधािजी सडखळतात पण इलाज िसल्यािे गळ्यातील िार कनर्राजांस िजर 

करतात. कनर्राज कािी बोलणार तोच जीभ चार्तात. एकाएकी मिाराज 

कडाडतात तसे िचकतात .  

मिाराज : या कनर्राजांस तोफेतोंडी द्या. आमच्या िरबारात प्रधांजींनशर्ाय कोणासिी 

बोलायची परर्ािगी िािी ि ेआपणास ठाऊक ससायास िर्.े  

प्रधािजी गडबडतात. कनर्राज िातातील सोन्याचा िार घेऊि पांढरे फटक पडतात 

आनण प्रधािजींकड ॆपािातात.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज, पण आपणच आज्ञा दिली िोती. आनण आपणास 

काव्य पसंतिी पडल ेआि.े  



मिाराज : प्रधांजी, कायिा म्िणजे कायिा. आमचे राज्य नियमािुसारच चालेल. आनण 

आम्िी नशरच्छेिाबद्दल बोललो िोतो. आता आम्िी नशरच्छेि करणार िािी 

आिोत. तर तोफेतोंडी द्यार्यास सांगत आिोत. आम्िी आमचा शब्ि पाळत 

आिोत. तरी प्रधांजींच्या इच्छेिुसार कनर्राजांस सोडनि द्या आनण ज्या 

कोणी यांस आमच्या िरबारात आणल े त्या नशपायास तोफेतोंडी द्या. 

कोणासतरी कािीतरी नशषिता िी व्िायलाच िर्ी.  

प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज.  

कनर्राजांच्या पायातील त्राण परत येते.  

मिाराज : आज मुिपाकातनि खास सुर्ास येत आि ेप्रधांजी.  

प्रधािजी : जी मिाराज. खास श्ीलंकेतनि मागर्लेल्या तांिळुाचा भात नशजत आि े

मिाराजांसाठी.  

मिाराज : आता आम्िी ह्या राज्य कारभारािे नशणलो आिोत. भोजिािंतर आम्िी 

नर्श्ाम करणार आिोत.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : िरबार बरखास्त.  

सर्व िरबारी : चक्रमादित्य मिाराजांचा नर्जय ससो.   

  



 ( ६ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य िरबारात येतात. ससिासिार्र बसतात. आपल्या िातातील 

गुलबषितीच्या फुलाचा र्ास घेतात. मिाराजांिा सिी झालेली, त्यामुळे आधीच र्ासिीि 

फुलाचा र्ास येत िािी. नचडनि ते प्रधािजींकड ेर्ळतात. प्रधािजी िेिमीप्रमाणेच सनत 

सार्ध ससतात. मिाराज कोणाला यासाठी तोफेतोंडी ितेील याचा िेम िािी. 

मिाराज कािी बोलणार त्याआधीच ते म्िणतात,  

प्रधािजी : मिाराजांचा नर्जय ससो. आज आपल्याला एक सत्यंत चांगली बातमी 

द्यायची आि ेमिाराज.  

मिाराजांचा मनड बिलतो. षितणाधावत त्यािंा परत ’ढोलकीच्या तालार्र’ चे आयोजि 

करतात की काय सस े र्ाटते. पण त्यांच्या लषितात येते की गार्ोगार्चे 

कलारं्त सजनि स्र्त:च्या गार्ी पण पोचले िसतील. तेर्ढ्यात परत कािी ते 

ढोलकीच्या तालार्र िोणे िािी. मिाराज ऎकन  लागतात.  

प्रधािजी : मिाराज आपल्या राज्यातील िागररकांिी आजपयांत एकशे पंचर्ीस सब्ज 

माशा मारल्या आिते. आज आपल े चक्रमपुर माशी मुक्त राज्य झाले आि.े 

मनषितकामुक्त ससे ि े एकच राज्य आि े भनतलार्र, ज्याच्यार्र आपल्या 

सारख्या चक्रर्तींचे राज्य आि.े  

मिाराज : र्ा प्रधांजी र्ा ! िी फारच चांगली बातमी आिे, आम्िी खनश आिोत 

आपणार्र. आज मनषितकामुक्त िगरीत आपल ेप्रजाजि सगिी आिंिात झोपन 



शकतील. तरीिी शेजारील राज्यातनि घुसखोर माशा येत िािीत िा यार्र 

डोळ्यात तेल घालनि लषित ठेर्ा.  

प्रधािजी : जो हुकनम मिाराज, आपल्या राज्याच्या सीमेर्र माशांर्र लषित ठेर्ायला 

सैनिकांचा खडा पिारा आि ेमिाराज.  

मिाराज : आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो प्रधांजी. आपण आिात म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. एक समस्या मात्र आज उभी रानिली आि.े  

समस्या म्िणताच मिाराजांच्या कपाळार्र आठ्या पडतात.  

प्रधािजी : आपल े एक मंत्री रंगरार्जी मोनिते ि े आपल्या राज्या्तनि आपल्या ित्ती 

आनण घोड्यांर्रूि नशकारीस जात िोते. त्यांस आपल्या पथकर कारकन िािे 

सडर्ले आनण कराची मागणी केली. आपल्या हुकुमात कोणाचािी सपर्ाि 

करू िय े सस े स्पष्ट नििशे ससल्यािे िा कर मानगतला गेला. आपल्या 

मंत्रयांच्या इभ्रतीस त्यामुळे धक्का बसला. त्यािंी कारकुिास समजार्नि 

पानिले पण कारकुिाच्या म्िणण्यािुसार त्याला कायिापालि आर्श्यक 

िोते. जर्ळील एक गस्तीर्रील नशपाई सुद्धा त्यात सामील झाला. 

रंगरार्ांच्या संयमाचा संत पानिला गेला तेव्िा त्यांिी आनण त्यांच्या 

बरोबरीस घोड्यार्र ससलले्या त्यांच्या िबंीररार् आनण खंबीररार् या 

पुत्रांिी आपल े ित्ती आनण घोड े या कारकुिांर्र घातले. िोघिेी इजाग्रस्त 

आिते. याबाबतीत आपले मागविशवि िर्े मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आमचे नििशे स्पष्ट आिते. कायिा सर्ाांस समाि आि े आनण 

आमच्या राज्यात सर्व कािी कायद्यािुसारच चालले. त्यामुळे कर िा 

कोणासिी द्यायलाच िर्ा. मग तो मंत्री ससो की आनण कोणी. फक्त आमचा 

सजनि एक नििशे आि ेतो ससा की सशा ज्या मित्त्र्ाच्या व्यक्ती आपल्या 



कत्यवव्यपालिासाठी जात ससतील त्यांच्या र्ाििांर्रील कर पथकर 

कमवचार् यािे स्र्त:च भरार्ा म्िणजे कर पण नमळेल आनण त्या मंत्रयाची 

इभ्रत पण र्ाचेल. येथ ेत्या कारकुिािे ससे केल ेससते तर त्यांस िािक इजा 

झाली िसती, आम्िाला आमच्या मतं्रयांबद्दल सिािुभनती आि.े आजच फमावि 

काढा आनण सशा बाबतीत ियगय िको आनण कर चुकर्ेनगरीिी सिि केली 

जाणार िािी. सध्या त्या िोघांर्र उपचार करा नि संपनणव बरे झाल्यार्र 

िोघांस तोफेतोंडी द्या. गुन्ह्यास नशषिता िी झालीच पानिजे.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आजच ससे फमावि आम्िी काढनि पाठनर्त आिोत. 

आपल्या न्यायिािाबद्दल म्िणनिच िशे नर्िशेात ख्याती आि ेमिाराज.  

मिाराज : आपल्या मंत्रयांसच सस ेकर भरारे् लागले तर त्यांचे घराबािरे पडनि लोकांत 

नमसळणेच बंि िोईल प्रधांजी.  

प्रधािजी : जी मिाराज.  

मिाराज : सजनि कािी िर्ीि कामकाज प्रधांजी?.  

प्रधािजी : िािी मिाराज. फक्त गेल्या मोसमात पार्साचे प्रमाण कमी झाल्यािे जरा 

पाणी टंचाई जाणर्त आि े पण आपल्या लाडक्या ऎरार्तास पाण्यात 

डुबंण्याची आर्ड आि ेि ेलषितात घेऊि िागररकांसाठी पाण्याची कपात करूि 

ते आपल्या ऎरार्तास पुरर्ण्याची व्यर्स्था केली आि.े त्यामुळे आपणास 

सचता िसार्ी मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आज आम्िाला आमच्या शौयावची गोष्ट सांगायची आि.े  



प्रधािजी : आपण मनर्थतमंत शौयव आिात मिाराज. म्िणनिच आपली कीती दिगंतरात 

पोिोचली आि,े आपले िर्ीि सािस ऎकार्यास सर्वच िरबारी आतुर आिते 

मिाराज.  

मिाराज : काल आम्िी आमच्या मिालात एकटेच िोतो. आमच्या पिार् यार्रील 

नशपायास आम्िी कािी कामनिनमत्त पाठर्नि दिल,े त्यािंतर आमच्यार्र 

िल्ला झाला.  

प्रधािजी : काय मिाराज? प्रत्यषित मिाराजांर्र िल्ला? कोणी सिमत केली िी?  

मिाराज : िोय, काल आमच्यार्र सचािक िल्ल्ला झाला. आमच्या मिालात एका 

झुरळािे िा िल्ल्ला चढर्ला. त्यास पंख िी िोते. आम्िी मोठ्या धयैाविे 

त्याचा मुकाबला केला. आमची िेमबाजी चांगली म्िणनि आम्िी सध्याव 

घरटकेत त्या झुरळास आमच्या बाणािे लोळर्न शकलो. आम्िी त्यािंतर थकन ि 

गेलो िोतो. आज त्या नशपायास आम्िी ित्तीच्या पायी िणे्याचा आिशे िते 

आिोत. आम्िीच त्यांिा आज्ञा केली िोती पण तरीिी आज्ञा पालि कधी करू 

िये ि ेसमजत िसले तर सशा नशपायास ििेिडं िा झालाच पानिजे.  

प्रधािजी : जो हुकनम मिाराज. आजपासनिच झुरळांच्या कत्तलीचे आिशे काढल े

जातील. सैनिक आता प्राणपणािे झुरळांच्या मागे लागतील. आनण आपल्या 

िागररकांसिी या कामी लार्न.  

मिाराज : झुरळाची नशकार िी सामान्य माशी मारण्यासारखी बाब िािी प्रधांजी. 

आपणास त्यासाठी जितेला नशकर्ायला लागेल. तो पयांत आपल्या शनर 

सैनिकांिा या बद्दल आिशे द्या. या बाबतीतली संमलबजार्णी कशी िो आि े

याची आम्िास ििंैदिि मािीती द्या ि ेआमचे सक्त आिशे आिते.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या हुकुमाची ताबडतोब तानमली िोईल मिाराज.  



मिाराज : आज आम्िाला इथेच थांबारे्से र्ाटते. कालच्या आमच्यार्रील िल्ल्यािे 

आम्िी थकलो आिोत. आनण कालचे भाताचे प्रकार फारच छाि िोते 

प्रधांजी. आपल्या सारखे प्रधांजी ससतािा आम्िाला राज्याची काळजी 

िािी.  

 

प्रधािजी : thank you मिाराज.    

मिाराज : िरबार बरखास्त.  

सर्व िरबारी : चक्रमादित्य मिाराजांचा नर्जय ससो.    

  



 ( ७ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य िरबारात येतात. ससिासिार्र बसतात. आपल्या िातातील 

जास्र्ंिीच्या फुलाचा र्ास िाकािे घेतात. मिाराज सधवर्ट झोपेत आिते. जास्र्ंिाच्या 

फुलाच्या परागकणांची िांडी िाकात घुसते आनण मिाराजांिा फटाफट सशका येतात. 

मिाराज सधवर्ट झोपेतनि खाड्कि जागे िोतात. त्यांचा त्रानसक चेिरा पाहूि प्रधािजी 

काळजीत पडतात. या र्ेळी बागेचा माळी, िरर्ाज्यार्रील पिारेकरी, मिाराजांच्या 

िातात फन ल िणेारा सेर्क िंकर्ा िरबाराची व्यर्स्था बघणारे मंत्री या पैकी कोणीिी 

तोफेतोंडी जाऊ शकतो. प्रधािजींस र्ाटत ेआता कािी खरे िािी. त्यांिा िेिमी आयुष्ट्य 

षितणभंगनर आि ेि ेिररोज िव्यािे िरबारात पटत.े तत्परतेिे प्रधािजी म्िणतात,  

मिाराजांची प्रकृती बरी दिसत िािी आज. आज्ञा ससले तर आज िरबार आताच 

बरखास्त केला जाईल.  

मिाराज : िािी प्रधांजी, कतवव्य म्िणजे कतवव्य. आम्िी दकतीिी गंभीर आजार झाला 

तरी आमचे काम सोडणार िािी. िरबाराचे कामकाज सुरू करा.  

मिाराजांच्या लषितात ते फुलाचे प्रकरण आल ेिािी याचा प्रधािजींिा आिंि र्ाटतो. 

आज एक तरी जीर् र्ाचर्ला याचे समाधाि र्ाटते.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या कतवव्यकठोरतेचा आिशव सार् या जितेिे ठेर्ार्ा 

ससाच आि.े आम्िी िकीमांस बोलार्नि घेतो. त्यांिी आपली प्रकृती तपासली 

की िरबार सुरू करता यईेल.  



मिाराज नचडतात.  

मिाराज : प्रधांजी आमचा हुकन म आि ेताबडतोबीिे कामकाज सुरू करा. आमच्या कड े

र्ेळ थोडा आि.े आमच्या सशकांसारख गंभीर आजार झाला ससतािा आम्िी 

राज्याच्या मित्त्र्ाच्या कामांिा निपटनि टाकन  इनच्छतो.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. आपल्या हुकुमाची तानमली िोईल. काल आपल्या 

मिालात झुरळािे जो िल्ला केला त्या बद्दल आम्िी सर्ाांस हुकन म दिला आि े

की माशी मुक्त राज्याप्रमाण े झुरळमकु्त चक्रमपरु लर्करच करारे्. आपल े

सैनिक आता या मोनिमेर्र लागले आिते. घराघरातनि झुरळांचा शोध घेऊि 

ते मारण्याची नशकस्त ते करीत आिते. आमच्याकड ेझुरळांच्या  मृतििेांचा 

खच पडला आि े आनण आमचे कारकन ि सखंडपणे त्यांच मोजिाि करत 

आिते.  

मिाराज : प्रधांजी, आपल्या तत्पर कारर्ाई बद्दल आम्िास आपला सनभमाि र्ाटतो. 

आपण आिात म्िणनि आम्िी सखुािे राज्य चालर्ीत आिोत. आपण आपल्या 

शौयाविे ि ेसाध्य कराल याबद्दल आम्िास शंका िािी.    

प्रधािजी : thank you मिाराज. आपल्या राज्यातील शेठ िारायणिास यांच्या 

नर्रूद्ध तक्रार आि.े  

मिाराज : थांबा प्रधांजी. आधी िारायणिासांिी दकती कर दिला आि ेते सांगा. िंकर्ा 

दकती कर चुकनर्ला आि ेते सांगा.  

प्रधािजी : िोय मिाराज, त्यांचा कर तीि सब्ज सुर्णवमुद्रा िोता त्यापैकी ििा 

लाखार्र कर त्यांिी भरला ससनि बाकी रक्कम बाकी आि.े  

मिाराज : िचे तुम्िास िाखर्ायचे आि ेप्रधांजी. आपल्या दकत्येक िागररकांिी एर्ढी 

रक्कम कशी ससले याचा नर्चारिी केला िसले. एखाद्यािी ि भरललेा करच 

एर्ढा मोठा ससेल तर तो माणनस दकती मोठा आि ेयाचा संिाज आपणास 



यार्यास िर्ा. सशा माणसाबद्दल कोणत्यािी तक्रारींची िोंि घेऊ िका ससा 

आमचा आिशे आि.े सशी माणस ेआपल्या राज्याची भनर्ण आिते.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज, िारायणिासांनर्रूद्धच्या सर्व तक्रारी काढण्याची आम्िी 

आपल्या हुकुमािुसार तजर्ीज करत आिोत.  

मिाराज : आम्िी तुमच्यार्र खनप खनश आिोत प्रधांजी.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. मिाराज, आपल्या भ्रष्टाचार चौकशी मतं्रयांिी िर्ीि 

कायिा बिनर्ला आि.े आपली संमती ससल्यास. . . .  

मिाराज : भ्रष्टाचारानर्रूद्ध कोणतािी िर्ीि कायिा ससेल तर आमची संमतीच ससले 

प्रधांजी. काय आि ेिर्ीि कायिा? 

प्रधािजी : आपल्या पिरी ससणार् या कोणािी सरकारी िोकरानर्रूद्ध कोणीिी 

भ्रष्टाचाराचा आरोप केला तर तो खरा मािला जार्ा. त्यािंतर तो खोटा आि े

ि ेत्या त्या िोकरािे स्र्त:हूि नसद्ध करारे्, आपली सरकारी यतं्रणा त्यामुळे 

त्यात सडकन ि पडणार िािी. जर त्यािे तस े ि केल े तर तो िोर्ी समजनि 

त्याच्यार्रील आरोपाच्या तीिपट एर्ढी रक्कम त्यास सरकारी नतजोरीत 

भरार्ी लागेल आनण जर त्यािे स्र्त:स नििोर् शानबत केल े तर आपल्या 

िरबाराचा र्ेळ घालर्ल्या बद्दल त्यास िडं आकारण्याची तरतनि आम्िी 

सुचनर्ली आि.े त्याचबरोबर चौकशीचा खचव िी त्यािे भरार्ा. त्यामुळे 

आपल्यास उत्पन्नाचे एक सजनि साधि नमळेल.  

मिाराज : र्ा ! प्रधांजी आपण म्िणजे एक रत्न आिात. फक्त या कायद्यातनि 

उच्चपिस्थांस कटाषितािे र्गळा म्िणजे झाल.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आणखी एक मिाराज, पथकराची रक्कम राज्याच्या 

नतजोरीत जमा िोत आि.े रस्ते बांधण्यास सजनि खनप सर्काश आि.े तेव्िा 



िी रक्कम पडनि रािण्या ऎर्जी त्यातनि आपल्या मंत्रयांस मोफत प्रर्ास, िारी 

ित्ती बाळगण्याचा भत्ता, ढोलकीच्या तालार्र चे र्र्ावत िोिर्ेळा आयोजि 

र्गैरे कामांकड ेिा पसैा र्ळर्ार्ा सशी सनचिा आि.े  

ढोलकीच्या तालार्र म्िटल्यार्र मिाराज िािी म्िणणारच िािीत याची प्रधािजींस 

खात्री ससते.  

प्रधािजी : यानशर्ाय लोककलांिा उत्तेजि िणे्यासाठी मिाराजांच्या सेर्ेत िरमास 

एका कलारं्तास पाचारण करारे्, लोककलाचं्या रषितणासाठी लोककला कर 

लार्ार्ा ढोलकी बिर्णार् यांस उत्तेजि म्िणनि कािी रक्कम िरमिा द्यार्ी. 

सशािी सनचिा आिते. मिाराजांचा आिशे ससल्यास त्यांची ताबडतोबीिे 

संमलबजार्णी करता यईेल.     

मिाराज : िोय, आपण ि ेसंमलात लर्करात लर्कर आणार् ेससा आमचा आिशे आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी आम्िी आज सत्यंत िाराज आिोत.  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज, पण आपल्या िाराजीचे कारण कळेल काय? 

मिाराज : आमच्या राज्यात न्यायिाि िीट झालेच पानिजे.  

प्रधािजी : न्यायिािाबाबतची आपली कीती तर िशेोिशेी पसरलेली आि.े  

मिाराज : िोय, ससे ससतािा आज कोणासिी आम्िी तोफेतोंडी द्यायचा हुकन म दिला 

िािी सजनि. आपल्या राज्यातील न्यायाचे काय िोणार? 



प्रधािजी : काळजी िसार्ी मिाराज. आपल्या राज्यातील एक गरीब शेतकरी आि ेतो 

सत्यंत प्रामानणक आि े आनण आजपयांत त्यािे कािीच र्ाईट कृत्य केलेल े

िािी. सशा लोकांमुळे आपल्या न्यायिािार्र डाग पडतो म्िणनि त्याला. . .  

मिाराज : त्या शेतकर् यास ताबडतोब तोफेतोंडी द्या.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज परत जास्र्ंिीच्या फुलाचा र्ास घेतात. परत सशकतात.  

प्रधािजी : आपली तब्येत परत ठीक र्ाटत िािी मिाराज.  

मिाराज : िािी प्रधांजी, िा िोर् या जास्र्ंिाच्या फुलाचा आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. पण. .  

मिाराज : पण नबण कािी िािी प्रधांजी, आमचा हुकन म आि,े आपल्या राज्यातील सर्व 

जास्र्ंिाची झाड ेमुळापासनि तोडनि टाका.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आनण आमची तब्येत पण बरी िािी आता. त्यामुळे आता आम्िी नर्श्ांती 

घेऊ इनच्छतो. आजचा िरबार बरखास्त.           

सर्व िरबारी: चक्रमादित्य मिाराजांचा नर्जय ससो.  

  



 ( ८ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य िरबारात येतात. ससिासिार्र बसतात. मिाराजांच्या िातात 

एक एयर फे्रशिरचा पॅक. त्यार्र बािरेूि फुलाफुलांचे नचत्र. मिाराज त्याचा िीघव 

र्ास घेतात. त्यांच्या तोंडनि र्ा ! शब्ि येतो. िरबारी सर्व िचकतात. प्रधािजी 

बोलायला तोंड उघडणार नततक्यात मिाराजच म्िणतात,  

मिाराज: कािी िका प्रधांजी बोलन  

             आजपासनि पद्यातच कारभार चालन  

             बोलेल जो गद्यात त्याला तोफेतोंडी िऊे आम्िी 

             आमचा िा आिशे घ्यार्ा आजपासनि तुम्िी.  

मिाराज पद्यात बोलतात. किानचत गाण्याचा प्रयत्निी करतात. सर्व िरबारी परत 

िचकतात. प्रधािजी सिरै् सार्ध, िंकबहुिा ते तसे आिते म्िणनिच प्रधािजी झालेल े

आनण सजनििी मिाराजांच्या तोंडनि तोफेतोंडी गेलेल ेिािीत. मिाराजांच्या आिशेाचा 

सर्ावत जास्त धक्का त्यांिाच बसतो. िरबारात कोणाला बोलायचेच िािी. मिाराजांशी 

फक्त तेच बोलन शकतात. त्यात सर्व कारभाराची काम े पद्यात करूि घेण े म्िणजे 

तारेर्रची कसरत. कािी चुकले तर िािक जीर् जायचा. प्रधािजी षितणात सार्रतात.  



प्रधािजी : नशरसारं्द्य हुकन म मिाराज 

              जो जैसा नि हुकन म मिाराज 

              िोईल िर हुकुमाची तानमली 

              िऊे ताकीि सर्ाांस चांगली.  

मिाराज : शाबास प्रधांजी शाबास 

              तुमच्यािेच आि ेआमचे राज्य ि ेखास 

              शाबास प्रधांजी शाबास ! 

प्रधािजी : थयांक्यन मिाराज 

              थयांकन  मिाराज 

              आपल्या कृपेिे आम्िी  

              धन्य जािलो आज.  

मिाराज : सुरू करा िरबार 

              आम्िाला उशीर िोईल फार 

              सांगा लर्कर आनण झटझट 

              राज्याची िालिर्ाल  

              सुरू करा िरबार 

प्रधािजी : हुकुम मिाराज हुकुम 



              आम्िी त्याचे ताबेिार 

              न्यायी राजाचे आम्िी  

              एकनिष्ठ नशलिेार 

              आम्िी हुकुमाचे ताबेिार 

मिाराज : बोला पटकि र्तवमाि 

              आम्िा सांगा लर्कर र्तवमाि 

प्रधािजी : िोय मिाराज िोय 

              सांगनि िािी सोय  

              राज्यी िोई करचुकव्यांची मौज 

              जणन झाली उभी कुणी फौज 

मिाराज : स्पष्ट आमचा हुकन म सस े

              करचुकव्या जर कुणी दिसे 

              तोफेतोंडी द्यार्े त्यास 

              िका पुसन मग पुन्िा आम्िास.  

              जर ससेल कोणी तालेर्ार 

              तर िको त्यार्री मुळी प्रिार 

              घ्या जितेकडनिी र्सुली उधार 

              सि सोडा सत्र्र तो तालेर्ार 



प्रधािजी : िो हुकुम मिाराज हुकुम 

              जो हुकुम मिाराज हुकुम 

              पण. . . .  

मिाराज :  पण पण काय र्िता? 

               पण पण काय र्िता? 

               आमच्या राज्यी पाणी नपते 

               लक्ष्मी सि कनर्ता 

मिाराजांिा िक्की काय म्िणायचे ते प्रधािजींिा कळत िािी. एकतर करचुकव्यांत 

तालेर्ारांचाच जास्त समार्ेश ससल्यािे ते नचडल ेससार्ेत िंकर्ा पद्यात बोलणे त्यांिा 

जमत िसारे् सस े प्रधािजींिा र्ाटल.े पण प्रधािजींिा िा क्ल्यन पुरेसा ठरतो. आज 

गंभीर कािी बोलण्यात सथव िािी. कािीतरी मिाराजांच्या सोईचे बोलारे् िंकर्ा 

िरबार लर्कर आर्रता येईल सस ेकािी करारे् ि े त्यांच्या मिी येते. ससेिी पद्यात 

बोलण ॆत्यांिा पण जड जात िोतेच. िा कराचा नर्र्य ससाच सोडायचे ते ठरर्तात.  

प्रधािजी : िो हुकुम मिाराज हुकुम 

              जो हुकुम मिाराज हुकुम 

मिाराज िसतात तसा प्रधािजींचा जीर् भांड्यात पडतो.  

प्रधािजी : आपल्या िार्ार्र 

              कला आनण कुसर 



              मिाराजांसाठी लर्कर  

              ढोलकीच्या तालार्र 

मिाराज ढोलकीच्या तालार्रचा उल्लखे िोताच खनश िोतात.  

मिाराज : काय जािल ेआमुच्या राज्यी 

              दकतीक जािल ेितवक गायक 

              आम्िी िा भेटलो तयास 

              दकतीएक दिर्सात 

मिाराजांचा पद्य स्टॅनमिा संपत आला ससार्ा.  

प्रधािजी : जो हुकुम मिाराज  

               िो हुकुम 

               आपुल्यासाठी करण्या आपली कला पेश 

               लर्करच येतील ते सोडनि आपला िशे 

               नथरकतील पाऊले, र्ाजतील पैंजण े

               व्िारे् िगं तुम्िी गायिे र्ाििे 

               आपल्या आिंिाचा िस ेकसा पारार्र 

               िाचती सार्या जणी ढोलकीच्या तालार्र 

               कर करूिी मिाराजांचा गजर 



               सत्र्र िोतील मिाराजांपुढे िजर 

मिाराजांचे डोळे लकाकतात. प्रधािजी कोणा कलारं्तांस बोलार्णे पाठर्ायचे याचा 

नर्चार करार्यास लागतात. मिाराजांपुढे बोलतािा मात्र सस े बोलतात जणन सर्व 

ढोलकीच्या तालार्रचा कायवक्रम ठरलेलाच ससार्ा.  

मिाराज : शाबास प्रधांजी शाबास 

              तुमच्यािेच आि ेआमचे राज्य ि ेखास 

              शाबास प्रधांजी शाबास ! 

प्रधािजी : थयांक्यन मिाराज 

              थयांकन  मिाराज 

              आपल्या कृपेिे आम्िी  

              धन्य जािलो आज.  

              थयांक्यन मिाराज थयांक्यन 

              आपल ेआयुष्ट्य िोर्ो िीघावयन 

शेर्टच्या ओळीचा संबंध आधीच्या ओळींशी िसेलिी पण यमक जुळते नि मिाराज 

खनश िोतात एर्ढे प्रधािजींस बास िोते. त्यामुळे ते आपली पद्य गाडी पुढ ेढकलतात. 

मिाराजांिी लर्कर िरबार संपर्ण्यासाठी ते जेर्णखाण्याबद्दल बोलायचे ठरर्तात.  

प्रधािजी : ससले आपली इच्छा तर 

              िोईल आपली आज्ञा तर 



              आपल्या मुिपाकात येईल 

              भात िर्ा आंबेमोिर 

              भरपटे िोण्या सुर्ानसक जेर्ण 

              करू या भोजि मिोत्सर्ाचे योजि 

              तृप्त जीभा आनण ढेकर 

              खाऊनि भात आनण साखर 

मिाराज खनपच खनश िोतात. भाताचे पिाथव म्िणजे मिाराजांच्या तोंडास पाणी 

सुटणारच. कधी एकिा आपण त्या भोजि मिोत्सर्ात जातो सस ेत्यांिा िोते. आपल्या 

िातातील एयर फेशिरचा मिाराज िीघव र्ास घेतात.  

मिाराज : र्ा प्रधांजी र्ा 

              सिा प्रधांजी सिा 

              दकती काळजी पिा 

              राज्याची काळजी दकती पिा  

              शाबास प्रधांजी शाबास 

              तुमच्यािेच आि ेआमचे राज्य ि ेखास 

              शाबास प्रधांजी शाबास ! 

प्रधािजी : थयांक्यन मिाराज 

              थयांकन  मिाराज 



              आपल्या कृपेिे आम्िी  

              धन्य जािलो आज.  

आतातरी मिाराज िरबार बरखास्त करतील सस े प्रधािजींिा र्ाटत.े पण मिाराज 

आज र्ेगळ्याच मनड मध्य ेससतात. आज कोणाला तोफेतोंडी द्यायचा हुकन मिी झाला 

िािी. आज िरबार आताच बरखास्त झाला तर कोणा ि कोणाचा जीर् र्ाचेल ससे 

र्ाटत ससतािाच मिाराज सजातशत्रनंबद्दल बोलतात.  

मिाराज : काय समाचार सजातशत्रनंचा 

              ठीक व्यर्िार िा त्यांचा समुचा? 

मिाराजांिी कुठनि िा नर्र्य काढला आज ससे प्रधािजींिा र्ाटते.  

प्रधािजी : मारणे आि ेआपल्या नतजोरीर्र सजनििी डल्ला  

              िािीतर करीि म्िणती आपल्यार्र िल्ला 

              टके्क पंचर्ीस िा पुरती त्यांसी, िर्ेत म्िणती सजनिी 

              पाठनर्ती संिशे ससा िा त्यांच्या राज्या मधनिी 

कोठनि िा नर्र्य काढला ससे मिाराजांिा र्ाटनि जाते. िल्ला नि लढाई मध्य े

मिाराजांचा जीर् रमत िािी. काव्य, गायि आनण ितविाची त्यांिा आर्ड. त्यात ससे 

रूषित नर्र्य येण ेत्यांिा आर्डत िािी. एकाएकी ते पद्य संभार्ण नर्सरतात.  



मिाराज : सेिापतींस हुकन म द्या, सजातशत्रन आपल ेर्ैरी िािीत. त्यांच्यािी राज्याची 

िखेभाल त्यांिा करार्ी लागते. त्यांच्याशी बोला नि ठरर्ा काय ते. पुढ े

आम्िी खनपच कामात ससणार आिोत, त्यात परत सांस्कृनतक सप्ताि आि,े 

तुम्िी म्िाणालात तसे कायवक्रम आिते. त्यांत व्यत्यय िको.  

प्रधािजी सार्ध ससतात. मिाराज स्र्त: नियम मोडतील तर चालनि जाईल पण 

आपण गद्यात बोलन ते जीर् धोक्यात टाकत िािीत.     

प्रधािजी : जो हुकुम जो हुकुम 

               मिाराजांचा जो हुकुम 

               सारं्द्य नशरार्र 

               मिाराजांचाच हुकुम 

मिाराज निधावस्त िोतात. िी भािगड आपल्यापयांत आली िािी म्िणजे झाले. 

प्रधािजी काय तो कर बसर्तील आनण ितेील र्ाढीर् संरषितण खचव सजातशत्रनंिा ससे 

र्ाटनि नि:श्वास सोडतात.  

मिाराज : शाबास प्रधांजी शाबास 

              तुमच्यािेच आि ेआमचे राज्य ि ेखास 

              शाबास प्रधांजी शाबास ! 

प्रधािजी : थयांक्यन मिाराज 

              थयांकन  मिाराज 



              आपल्या कृपेिे आम्िी  

              धन्य जािलो आज.  

मिाराज परत त्या एयर फे्रशिरचा िीघव र्ास घेतात. एकाएकी त्यांिा त्या भाताच्या 

प्रकारांची आठर्ण येते. मिाराजांचा िरबार िा िेिमीच खाण्याच्या आठर्णीिे संपतो. 

आज आपण कोणास तोफेतोंडी दिले िािी की ित्तीच्या पायी दिले िािी ि ेत्यांिा आज 

जाणर्त िािी. सजातशत्रनंचा नर्र्य स्र्त:च त्यांिी काढला ससल्यािे त्यांिा जास्तच 

नचडल्यासारख ेिोते. तातडीिे ते िरबार बरखास्त करायचे ठरर्तात.  

मिाराज : िरबारी कामाचा िा ताण 

             जणु छातीमधील बाण 

             प्रधांजी थकलो आम्िी खास 

             करूया िरबार आता बास.  

मिाराजांच्या तोंडचे शब्ि ऎकन ि प्रधािजी खनश िोतात. स्र्त:चा तर जीर् र्ाचलाच 

पण आज कोणालाच नशषिता झाली िािी याचा त्यांिा आिंि िोतो. इतर िरबारींिा 

मिाराजांिी िरबार बरखास्त केल्याचे कळत िािी. सजनि जयजयकार कोणी केला 

िािी ि ेपाहूि मिाराज म्िणतात,  

मिाराज : प्रधांजी िी िरख्र्ास्त 

              करार्ा िरबार िा बरखास्त  

सर्व िरबारी : चक्रमादित्य मिाराजांचा नर्जय ससो.                 



 ( ९ ) 

 

प्रधािजी आज जरा धास्तार्लेलेच ससतात. मिाराजांच्या मिात काय ससार्?े 

मागच्या र्ेळचे पद्यात बोलण ॆचालन ठेर्ायचे की गद्यात बोलायचे? मानित िािी. चुकन ि 

मिाराजांच्या इच्छेनर्परीत घडल े तर कािी खरे िािी. उगाच जीर् जायचा. त्यात 

परत मित्त्र्ाची काम ेरानिलेली. जीर् र्ाचर्ायला ते गरजेचे िोतेच. नशर सलामत तो 

िरबार पचास. त्या िािात कसला पत्ता िसतािा ते ढोलकीच्या तालार्र काय नि 

खाद्य मिोत्सर् काय कािी बािी बोलनि बसलेल.े कसलेच आयोजि िा नियोजि. त्यात 

सजातशत्रनंच्या आक्रमणाचा धोका. आजिी पद्यात बोलारे् लागल ेतर. . परत मागच्या 

र्ेळी मिाराज कोणास तोफेतोंडी द्यायला पण नर्सरलले.े ते ध्यािात आल ेतर आज 

कािी खैर िािी. प्रधािजी खनपच सस्र्स्थ. मिाराज िरबारात येतात.  

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य िरबारात येतात. ससिासिार्र बसतात. मिाराजांच्या िातात 

एक एयर फे्रशिरचा पॅक. त्यार्र बािरेूि फुलाफुलांचे नचत्र. आज त्यार्र गुलाबाच्या 

फुलांचे नचत्र. मिाराज त्याचा िीघव र्ास घेतात. त्यांच्या तोंडनि आजिी र्ा ! उद्गार 

निघतो. प्रधािजी नर्चारात पडलले.े नततक्यात मिाराजच बोलतात,  



मिाराज : सुरू करा िरबार प्रधांजी. आनण गद्यातच िोऊ ि.े त्या चरणिासाचा जरा 

पररणाम झाला िोता पण आता सजनि िको.  

प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज.  

मिाराज : त्या चरणिासास शोधनि आणा आनण तुरंूगात टाका. त्यािे फक्त आमच्यार्र 

आनण आम्िाला आर्डले सशीच कनर्ता करार्ी ससा आमचा हुकन म आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. सैनिकांस पाठर्नि आम्िी त्याच्या मुसक्या बांधनि त्यास 

आपल्या समोर िजर करर्तो. बािरे पिारा बसर्नि त्याच्याकडनि आपणास 

आर्डले ससे काव्य नलहूि घेतो. सारे कािी आपल्या आज्ञेिुसारच िोईल 

मिाराज.  

मिाराज : आम्िी तुमच्यार्र खनप खुश आिोत प्रधाजंी. तुम्िी म्िणालात त्या सांस्कृनतक 

सप्तािाचे काय झाले याबद्दल आम्िाला सांगारे् ससा आमचा आिशे आि.े  

प्रधािजी : जी हुजनर. आपल ेिनत सर्व कलाकारांस बोलार्ण्यासाठी रर्ािा िोत आिते. 

त्यात िनरिशेीचे सारे कलाकार यायला िोि मास लागतील. त्यािंतर ि े

आयोजि करारे् ससा मािस आि.े  

प्रधािजी हुशारीिे िोि मनिन्याचा सर्धी मागनि घेतात. मिाराज थोड े सस्र्स्थ 

िोतात पण तसे िाखर्त मात्र िािीत.  

मिाराज : यार्ेळी पण एकिम धनमधडाक्यात िोऊि जाऊिे प्रधांजी.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.   



मिाराज : बाकी राज्याची िालिर्ाल कशी आि ेप्रधांजी? 

प्रधािजी : सारे कािी उत्तम. सर्ावत प्रथम सजातशत्रनंच्या राज्यातनि एक खुशखबर 

आि.े  

मिाराज : शेजारील राज्यातनि ? आनण खुशखबर? 

प्रधािजी : िोय मिाराज. यार्ेळी त्यांच्या राज्यातील रस्ते रठकरठकाणी उखडल ेगेले 

आिते. रस्तोरस्ती खड्डचॆ खड्ड े झाल्यािे िागररक ससंतुष्ट आिते. आपल्या 

राज्यात मात्र िी समस्याच िािी. कारण आपण सजनि रस्ते बांधललेचे 

िािीत. फक्त कर गोळा करण े सुरू केल े आि े आपण. रस्तेच िसल्यािे 

खड्ड्यांचा प्रश्नच िािी आपल्या राज्यात. त्यामुळे जितेचा रोर् आपल्याला 

पत्करार्ा लागत िािी.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िाला आपला खनपच आनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. फक्त याचा एक भाग म्िणनि सजातशत्रनंिा आपल्या 

कडनि सजनि कािी रक्कम िर्ी आि.े ती ि नमळाल्यास ते  आपल्यार्र िल्ला 

करण्याच्या तयारीत आिते.  

मिाराज : ते सस ेकरूच शकत िािीत. आम्िी त्यांिा आमचे संरषितक म्िणनि िेमल ेआि.े 

आम्िी त्यािंा िेमािे संरषितण भत्ता िते ससतो. त्यांिा सज्जड िम िणेारा 

खनलता पाठर्ा. त्यांची गय केली जाणार िािी, िर् े तर आमच्या कडनि 

भत्त्याचे पैस ेसलग घ्या पण िी युद्ध खोरीची भार्ा खपर्नि घेतली जाणार 

िािी सस ेनिषितनि बजार्ा.  



प्रधािजी : आपण त्यांिा पन्नास टक्क्यािे रक्कम र्ाढर्नि द्यार्ी सस ेत्यांचे म्िणण ेआि.े 

त्यासाठी त्यांिी िनषितणेकडनि रामिरे्राजांिा िल्ल्याकरता नचथार्ले ससार्े 

ससा आमचा संिाज आि.े रामिरे्राजा पण िल्ल्याच्या तयारीत आिते 

सशी खबर आि.े  

मिाराज : मग सजातशत्रन काय िातार्र िात धरूि बसल े आिते? त्यांिीच आमचे 

रषितण करायचे तेच आमच्यार्र उलटन पाित ससतील तर आम्िी शस्त्रसंधी 

मोडनि टाकन , त्यांिा नमळणारी सारी रक्कम बंि केली जाईल ससा इशारा 

त्यांिा िऊेि ठेर्ा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपला आिशे ससेल तर सेिापती त्यांच्याबरोबर 

बोलणी करूि कायमस्र्रूपी तोडगा काढतील.  

मिाराज : या साठी आमच्या आिशेाची गरज काय ? सेिापतींिा आधीच िी 

सजातशत्रनंची मिमािी सुरू रानिल याचा धोका दिसायला िर्ा िोता. तो 

त्यांिी का ओळखला िािी? एर्ढे दिर्स आम्िी या भरर्शार्र निधावस्त 

रानिलो िी आमची चनक झाली. सेिापतींिा िजर करा आमच्या समोर.  

प्रधािजी घाबरतात. सिेापतीच तोफेतोंडी गेले तर मुनश्कल. त्यात राज्यार्र िोन्िी 

कडनि संकटे.  

प्रधािजी : माफी ससार्ी मिाराज, पण सेिापती सीमेर्र सैन्याची झाडाझडती 

घ्यायला गेले आिते. मिाराज, युद्धाची तयारी िाखर्नि मग ति करार्ा 

ससा त्यांचा मािस आि.े त्यात आपल्याकडील पैशांची बचत िोईल आनण 



सजातशत्रनंिा पन्नास ऎर्जी पस्तीस टक्क्यांचर मािायला भाग पाडता 

येईल ससा सेिापतींचा कयास आि.े त्यासाठी आपली झुरळॆ नियंत्रणात 

मग्न ससलले्या सेिेस सीमेर्र जाण्याचे आिशे िणे्यात यार्ेत सशी नर्िंती 

आपल्याकड े आि.े तसेच तोफािी सीमेर्र तैिात कराव्यात ससा आिशे 

आपण दिल्यास युद्धाची तयारी आपण करत ससल्याचा इशारा 

सजातशत्रनंिा ितेा येईल.   

मिाराज : आपण प्रधांजी जास्तच तयारी करत आिात. आपल्याकडील जिालात 

जिाल भारे्त खनलता पाठर्ायची व्यर्स्था करा. ि ेसारे सिि केल ेजाणार 

िािी, आमच्यािी सििशक्तीस कािी मयाविा आिते. आम्िी ठरर्ल्यास 

सडतेोड जबाब िऊे आनण आमची सििशीलता म्िणजे आमची ितबलता 

िव्ि ेएर्ढे निषितनि सांगा त्या खनलत्यात. िुसत्या शब्िांच्या बळार्र ि ेकरता 

येईल त्यासाठी सैन्य नि सैनिक कशाला? आनण आपली झुरळ नियंत्रणाची 

मोिीम त्यामुळे कमजोर िोईल याकड े लषित ससन द्यात. तोफा सीमेर्र 

पाठर्ल्यात तर न्यायिािात नर्लंब िोईल. सस ेकािी िोऊ िऊे िका.  

प्रधािजी : जशी आज्ञा हुजनर, आपल्या हुकुमाची तानमली िोईल.  

मिाराज : या समस्येर्र सजनि एक कायमचा इलाज करता येईल प्रधांजी.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आजच या समस्येचा नर्चार करायला एक सनमती बसर्ा. चांगले चार 

सिस्य ससन िते त्यात. ते नर्चार करूि आम्िास सिर्ाल ितेील. त्याच्यार्र 

आम्िी नर्चार करू. मग आपण आपली कृती ठरर्न.  



प्रधािजी : जशी आज्ञा मिाराज. याहूि िी मोठी एक समस्या आि ेमिाराज, आपल्या 

मंत्रीगणांस मिागाईची झळ लागन लागली आि.े त्यांचे भत्त ेर्ाढर्ारे्त.  

मिाराज : िक्कीच. यासाठी पण सनमती िेमली तर चालेल.  

प्रधािजी : पण मिाराज ि ेकाम तातडीचे आि.े आपणच निणवय दिलात तर बरे िोईल.  

मिाराज : ठीक आि.े आपल्या नतजोरीत जमा िोणारी रक्कम कमी पडत ससेल तर 

थोडा कर र्ाढर्ता येईल. लोकांिा एक जीर्ि कर िार्ाचा कर लार्ा सस े

आम्िालाच र्ाटते.  

प्रधािजी : आपल्या आिशेाचे पालि िोईल मिाराज. आपल्या कल्पिेमुळे राज्यास 

बरेच उत्पन्न सनधक नमळेल. आपल्या सारख्या मिाराजांमुळे आपली प्रजा 

सुखी आि.े  

मिाराज : आम्िाला आपला सनभमाि र्ाटतो प्रधांजी. आपण आिात म्िणनि आम्िी 

सुखािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : आम्िी मागील कािी दिर्सात कोणासिी तोफेतोंडी दिलेल ेिािी. आमची 

न्यायव्यर्स्था कमजोर िोत आि ेका? 

प्रधािजी : िािी मिाराज, आपल्या राज्यात गुन्िा करण्याची कोणाची सिमत िािी 

ससा याचा सथव आि.े  



कोणाचा जीर् र्ाचर्ल्याचे पुण्य पिरी पडले सस ेर्ाटनि प्रधािजी बोलतात. मिाराज 

आज जास्तच नचडलेल.े एकतर सर्व सांस्कृनतक कायवक्रम पुढ े ढकललले,े 

त्यात परत युद्धाच्या बातम्या.  

मिाराज : खामोश प्रधांजी. आम्िी आज िाराज आिोत. सर्ाांर्र. ज्या कोणी 

सजातशत्रनंकडनि युद्धाची बातमी आणली त्या नशपायास ताबडतोब तोफे 

तोंडी द्या. आपली युद्धाची तयारी सेिापती पाहूि घेतील. आपण आनण 

सांस्कृनतक मंत्रयांिी भोजि सप्ताि नि ढोलकीच्या तालार्रच्या आयोजिात 

लषित घालारे् ससा आमचा हुकन म आि.े  

मिाराज खनप दिर्सांत प्रधािजींर्रच डाफरतात.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आम्िी आज या राज्यकारभारािे नशणलो आिोत. िरबार ताबडतोब 

बरखास्त करा.  

सर्व िरबारी :  चक्रमादित्य मिाराजांचा नर्जय ससो.                 

  



 ( १० ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य िरबारात येतात. ससिासिार्र बसतात. मिाराजांच्या िातात 

आजिी एक एयर फे्रशिरचा पॅक. त्यार्र बािरेूि फुलाफुलांचे नचत्र. आज त्यार्र 

मोगर्याच्या फुलांचे नचत्र. मिाराज त्याचा िीघव र्ास घेतात. त्यांच्या तोंडनि आजिी 

र्ा ! उद्गार निघतो. मिाराजांिा िा एयरफे्रशिर फारच आर्डतो.  

मिाराज : काय खबरबात प्रधांजी? 

प्रधािजी : सजातशत्रनंर्र सेिापती. . . .  

मिाराज : आम्िी त्या साध्या गोष्टींबद्दल िािी बोलत, आपल्या खाद्य मिोत्सर् आनण 

कलारं्तास उत्तेजिा योजिेबद्दल बोलतो आिोत.  

प्रधािजी : माफी ससार्ी मिाराज. आपल्या कायवक्रमाच्या आयोजिात कसलीिी कसनर 

राहू िय ेयाची आम्िी काळजी घेऊ. निरोप धाडल ेआिते. कलारं्त येतच 

ससतील.  

या सोयीकरता राज्यात कािी रस्ते बिले तर ते लर्कर पोिोचन शकतील मिाराज.  



मिाराज : खामोश प्रधांजी, आपल्या शेजारील राज्यातनि रस्त्यांच्या खड्ड्यांबद्दलच्या 

बातम्या आल्या आिते. आपल्या राज्यात तशी समस्या येऊ िये सशी 

आमची इच्छा आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. आपल ेम्िणण ॆनशरसारं्द्य. रस्तेच िसतील तर खड्ड े

कुठनि येणार? आपण म्िणता ते खरे आि े मिाराज. पण कलारं्तांच्या 

लर्कर पोिोचण्याची व्यर्स्था व्िार्ी म्िणनि आम्िी ती योजिा मांडत 

िोतो. तरीिी मिाराजांची गैरसोय िोऊ िये म्िणनि आपण कािी 

कलारं्तांस कायम मुक्कामी ठेर्ल्यास िा प्रश्न सुटन शकेल. आनण आपला 

रस्त्यांच्या बांधकामांर्रील खचव िी र्ाचेल.  

मिाराज : आपण हुशार आिात प्रधांजी. पण एक आज्ञा आि,े आपला रस्ते कर बंि 

िोऊ िऊे िका.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. मिाराज या संिभावतच एक चांगली बातमी आि.े  

मिाराज : सांगा लर्कर प्रधांजी, खनप दिर्सात चांगली बातमी ऎकली िािी आम्िी.  

प्रधािजी : शेजारच्या बजबजपुरातनि मिाराज नर्नचत्रर्ीयव यांचा िनत खास संिशे 

घेऊि आला आि.े  

मिाराज : काय म्िणतात मिाराज नर्चीत्रर्ीयव? 



िनत समोर संिशेाची भेंडॊळी घेऊि उभा. मिाराजांिा र्ाकन ि िमस्कार करतो. कािी 

बोलायला तो तोंड उघडणार तोच प्रधािजी त्याच्या िातातनि ती संिशेाची 

भेंडॊळी घेतात.  

मिाराज : र्ाचा, प्रधांजी.  

त्या िनताचा जीर् र्ाचर्ल्याचे समाधाि प्रधािजींिा र्ाटत.े  

प्रधािजी : मिाराज नर्नचत्रर्ीयव नलनितात,  

राजमान्य राजेश्ी चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य यांसी,  

सािर प्रणाम ! 

आपल्या राज्यातनि खबर नमळत ससत ेकी आपण िर्िर्ीि करांची योजिा 

करीत ससता, त्यामुळे आपल े राज्य प्रगती पथार्र आि.े आपल्या 

राज्यातील प्रजा या सर्ावत सिभागी ससत.े समीरांस समीर बिर्णारे नि 

गररबांस िटर्णारे कल्याणकारी राज्य बिर्ण्यात आपल े राज्य सगे्रसर 

आि.े पथ कर, िर्ा कर, पाणी कर, जीर्ि कर सस ेिार्ीन्यपनणव कर आपण 

आपल्या राज्यात लागन करूि आिशव राज्याची कल्पिा मांडली आि.े या 

सर्ाांचा सभ्यास करण्यासाठी आम्िी आमच्या राज्यातनि कािी जणांचे 

नशष्टमंडळ पाठर्न इनच्छतो. म्िणजे आमच्या राज्यातिी सशा करांचे 

नियोजि करता येईल. आपली परर्ािगी ससल्यास ि े नशष्टमंडळ पुढील 

मनिन्यात येऊ शकेल.  

आपला,  



मिाराज नर्नचत्रर्ीयव 

मिाराज : प्रधांजी, आज आम्िी खनपच खनश आिोत. या िनतास आपण आपल्या 

गळ्यातील िार द्यार्ा सशी आमची आज्ञा आि.े  

प्रधािजी सार्ध ससतात. मागच्या र्ेळी त्यांच्या गळ्यातीत िार द्यायला 

लार्ल्यािंतर िल्ली ते गळ्यात िार घालत िािीत. त्यांचा िात स्र्त:च्या 

गळ्याकड ेजातो.  

मिाराज : तुमच्या कड ेिसेल तर तुमच्या शेजारील सांस्कृनतक मंत्रयांच्या गळ्यातील 

िार िऊेि पाठर्ा या िनतास. त्यांच्या नशष्ट मंडळास आग्रिाचे निमंत्रण 

धाडा त्याच्या सोबत. आज खरेच आम्िाला आमच्या मंनत्रमंडळातील 

रत्नांचा सनभमाि र्ाटतो आि ेप्रधांजी.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

िनत िार घेऊि मिाराजांिा र्ाकन ि िमस्कार करनत आनण निघनि जातो.  

मिाराज : प्रधांजी आज आम्िी खनपच खनश आिोत. आपल्या राज्याची कीती खरेच 

िनरर्र पोिोचत आि.े आम्िाला याचा सनभमाि र्ाटतो. आपण आमचे 

प्रधांजी आिात म्िणनिच आम्िी सखुािे राज्य करीत आिोत.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : या खुशीच्या मौक्यार्र कािी िािधमव करार्ा सस ेआम्िास र्ाटत ेआि.े  

सार्या िरबार्यांचे िात आपापल्या गळ्यातील िानगन्यांकडे जातात.  



प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपण म्िणाल तसेच िोईल मिाराज.  

मिाराज : आपल्या राज्यातील गरीबांस ि ेिाि द्यारे् सशी आमची आज्ञा आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : सर्व प्रथम आपल्या राज्यातील सर्ावनधक कर चुकनर्णार्यांची िारे् आम्िास 

द्या. त्यांचा सर्व कर आम्िी स्र्त: माफ करूि त्यांचा सन्माि करू. या 

नशर्ाय आपल्या राज्यातील शंभर गरीब श्ीमंतांची यािी आपण सािर 

करार्ी.  

प्रधािजी गोंधळतात.  

मिाराज : प्रधांजी, आपल्या राज्यात कािी समीर ससे आिते की त्यांिा कािी कािी 

सुनर्धा परर्डत िािीत. कािींिा िारी ित्ती झुलर्ण े परर्डत िािी, 

कािींिा नर्मािोड्डाणाचे सुख िािी. कािी तर सस े आिते की त्यांिा 

आपल्याकडील कािी पंधरार्ीस िोकरांर्र सर्लंबनि रािार् ेलागते, त्यांिा 

सजनि िोकरांस पिरी ठेर्णे जमत िािी. कािी फक्त पंचपक्वािांचेच जेर्ण 

जेर्तात त्यांिा कांिाभाकरी खाऊ म्िटल े तरी ते जमत िािी. कािींिा 

आपल्या घरातील मऊ गाद्यांर्र िीट झोप लागत िािी. सस े आनण 

यासारख ेगरीब ससतील तर त्यांिा मित करणे या राज्याचे कतवव्य आि े

सस ेआम्िाला र्ाटते. या सर्ाांस मित कशी करार्ी याचा आराखडा बिर्ा 

आनण आम्िास सािर करा.  



प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपले राज्य कल्याणकारी आि ेि ेसर्व जगच म्िणनिच 

म्िणते. नत्रखंडात आपल्या कीतीचा सुगंध म्िणनिच पसरला आि.े आपल्या 

हृियी गरीबांप्रती जी कणर् आि े त्याचे गुणगाि जग करीत ससत.े 

न्यायिािाबद्दल तर सातासमुद्रापनलकड ेआपण मशहूर आिात.  

या सर्व प्रकारात किानचत आपलािी िंबर लागार्ा या आशेिे प्रधािजी मिाराजांच्या 

तारीफेचे पनल बांधन लागतात.  

मिाराज : लर्करात लर्कर या हुकुमाची समंलबजार्णी व्िार्ी ससा आमचा हुकन म 

आि.े  

प्रधािजी : लर्करच आपला र्ाढदिर्स आि ेत्याबद्दल आपण ि ेसर्व जािीर करारे् सस े

आम्िाला र्ाटत.े  

मिाराज : र्ा ! प्रधािजी आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो. जाता जाता 

सजातशत्रनंबद्दल सांगारे् काय झाल ेते.  

प्रधािजी : िोय मिाराज. आपल्या हुकुमार्रूि सेिापतींिी त्यांचा बंिोबस्त केला 

आि.े त्यांिा त्यांचा निस्सा िणे्याची तयारी िाखनर्ल्यार्र युद्धाची शक्यता 

िािीशी झाली आि.े रामिरे्राजािंीिी  आपल ेसैन्य माघारी घेतल ेआि.े  

मिाराज : आम्िी आपणास िाच आिशे िते िोतो. आपली झुरळे िाश मोिीम खंड पडन 

ि िणेे जास्त मित्त्र्ाचे आि.े  

प्रधािजी : जी मिाराज.  



मिाराज : आनण आमच्या न्यायिािाबद्दल ? आज कोणास पकडले आिते तुम्िी? 

प्रधािजी गोंधळनि पािातात. मिाराजांिी कोणास पकडण्यास सांनगतल्याचे त्यांिा 

आठर्त िािी. आज त्या िनतास बोलन दिले ससते तर किानचत िा प्रसगं 

ओढर्ला िसता सस ेत्यांिा र्ाटनि जाते. नततक्यात मिाराजच म्िणतात,  

मिाराज : आज ह्या खुशीच्या प्रसंगी सर्व गुन्िगेारांची नशषिता माफ.  

प्रधािजी : म्िणजे सर्ाांस सोडनि द्यारे् ससा हुकन म आि ेमिाराजांचा? 

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी ससा हुकन म िऊे शकतो का? आजच्या दिर्शी ज्यांिा िी 

नशषिता िोणार िोती त्यांिा माफी द्यार्ी.        

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आज आम्िी खनपच खनश आिोत. या आिंिात आजचे कामकाज इथेच 

थांबर्ार्े ससा हुकन म आम्िी िते आिोत. िरबार बरखास्त.  

सर्व िरबारी : चक्रमादित्य मिाराजांचा  नर्जय ससो.  

  



 ( ११ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा िोनशयार. राजानधराज लोकिियसम्राट 

चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक ि पटेर्ललेी सगरबत्ती आि.े मिाराज ती 

िाकाशी धरूि नतचा िीघव र्ास घेतात.  

मिाराज : काय खबरबात प्रधांजी ? 

प्रधािजी : आपल्या कृपिेे उत्तम आि ेमिाराज. सर्वत्र शातंता आि.े नतजोरी भरलेली 

आि.े आपल्या कीतीचा सुगंध सर्वत्र िनरिशेी पसरललेा आि.े  

मिाराज खनश िोतात.  

प्रधािजी : आपल्या पयावर्रण मतं्रयांची एक खास नर्िंती आि े मिाराज. सभय 

ससल्यास आपणास सािर नर्िंती करायची आि.े  

मिाराज : आपणास िेिमीच सभय ससत ेप्रधांजी.  

प्रधािजी : आनण पयावर्रण मंत्रयांसिी सभय ससले तर. .  

मिाराज : िोय. आपण बेलाशक सांगारे्.  

प्रधािजी : जशी आज्ञा हुजनर. पयावर्रण मतं्रालयािे प्रिनर्णाचा िव्यािे सभ्यास केला 

आि.े त्यांिी केलले्या सभ्यासात सस े दिसले आि े की तोफांच्या र्ापरािे 

आर्ाज आनण र्ायन प्रिनर्ण िोत आि.े त्यामुळे तोफांऎर्जी कडलेोटाची 



नशषिता िणे्यात यार्ी सशी नर्िंती करण्यात आली आि.े या व्यनतररक्त 

तोफगोळ्यांच्या खचावत बचत िोईल ती र्ेगळीच.  

मिाराज : थांबा प्रधांजी. प्रधांजी, सशी सिमत कोणाची िोऊच कशी शकते? आम्िी 

सभय िणे्याचे र्चि दिले म्िणनि िािीतर. . . आपणास ि ेध्यािात घतेले 

पानिजे की आपण आपल्या राज्याच्या संरषितणाची जबाबिारी 

सजातशत्रनंकड े दिललेी आि.े सस े ससतािा आपण तोफांचा र्ापर केला 

िािी तर त्यांिा गंज चढले. त्यामुळे त्या नित्य र्ापरात ठेर्ण्यास िाच एक 

उपाय आि.े  

प्रधािजी : षितमा ससार्ी मिाराज. आपणास या नर्र्याचा ससा त्रास िोईल सशी 

कल्पिा आम्िास आली िािी. पयावर्रणमंत्रयांच्या र्तीिे आम्िी नत्रर्ार 

षितमा मागतोच पण यापुढ े ससला कािी सभ्यास करू िय े ससेिी आिशे 

आम्िी त्यांिा ितेो.  

मिाराज : ठीक आि.े आपल्या राज्यातील न्यायिािात कोणतािी िस्तषितेप िोऊ िऊे 

िका िा आमचा स्पष्ट आिशे आि.े  

प्रधािजी : जो आज्ञा मिाराज. या नशर्ाय आपल्या राज्यात मच्छरोद्भर् रोगांचा 

प्रसार र्ाढत आि े सस े आरोग्यखात्यास दिसल े आि.े निर्ताप आनण एक 

डॆंगन िार्ाच्या तापािे लोकांिा संथरूण धरण्यास भाग पडत आि.े दकत्येक 

जण मृत्युमखुी पडत आिते. या रोगांचे प्रमाण सचताजिक ससल्याचे 

आपल्या र्ैद्यराजांचे म्िणण ेआि.े  

मिाराज : ते ठीक आि ेपण यार्र उपाय सुचर्ा. िुसतीच समस्या सांगन िका.  

प्रधािजी : जी मिाराज. सध्या आपल ेिागररक झुरळ निमनवलात मग्न आिते. आजर्र 

एकसष्ट लाख एकार्न्न िजार एकश ेएकोणिव्र्ि झुरळे मारली गेली आिते. 

त्यामुळे सध्या मच्छर निमनवलि शक्य दिसत िािी. त्यामुळे या व्याधींर्र 

कािी उपाय सुचनर्ले आिते. आपली आज्ञा ससले तर. .  



मिाराज : बोला प्रधांजी.  

प्रधािजी : जी हुजनर. नर्नर्ध रठकाणी डासािंा चार्ण्यास मिाई करणारे फलक 

लार्ण्यात यार्ेत सशी योजिा आि.े डासांिा मािर्र्स्तीत येण्यास बिंी 

घालण्यात यार्ी ससा कायिा करण्यात यार्ा. त्यांिी माणसास चार्णे 

बेकायिा घोनर्त करारे्. ज्या कोणा िागररकास नजर्ंत डास दिसले तो 

त्यांिी पकडनि आपल्या मंत्रालयात आणनि दिल्यास त्या डासांचा कडलॆोट 

करण्यात यार्ा. िंकर्ा त्यांिा बंिकुीिे र्ा तरर्ारीिे मारण्यात यार् ेसशा 

या योजिा आिते. आपला हुकन म ससल्यास यांची संमलबजार्णी िोईल.  

मिाराज : आपल्या र्दै्यराजांचा आम्िांस सनभमाि र्ाटतो. झरुळ निमनवलिािंतर 

डासांचा िायिाट करण्यात येईल ससा इशारा सर्व डासांस आतापासनि 

िऊेि ठेर्ार्ा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आमच्याकड े सजनि एक जानलम उपाय आि.े त्याची पण सक्त 

संमलबजार्णी व्िार्ी. आजपासनि निर्ताप आनण तो डेंगन की फें गन यांची 

िारे् बिलण्यात यार्ीत. त्यांिा िसुर् या कोणत्यातरी िार्ािे संबोधल ेतर 

या रोगािे िोणारे मृत्यन टाळता येतील. तस ेआिशे आरोग्य खात्यास िणे्यात 

यार्ेत.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. तातडीिे ि ेिार्बिलाचे नििशे िणे्यात येतील.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िाला तुमचा सनभमाि र्ाटतो.  

प्रधािजी : thank you मिाराज. आपल्या राज्याच्या िौर् यार्र नर्नचत्रर्ीयव 

मिाराजांचे पथक यऊेि गेले आि.े त्यांिा आपल्या राज्यातील 

करसुधारणांचा सभ्यास करायचा िोता. नर्नचत्रर्ीयव मिाराज आपल्या 



कतृवत्र्ािे सत्यंत प्रभानर्त झाले आिते. त्यांिी आपल्या बजबजपुरातिी ह्या 

करसुधारणा संमलात आणायचे ठरर्ल ेआि.े  

मिाराज : आम्िी आज खनपच खनश आिोत.  

प्रधािजी : या बरोबरच आपल्या कीतीचा सुगंध दकती िनरर्र पसरला आि े ि े

सांगणारी घटिा घडली आि.े उत्तरेतील सलुतािखंडाचे बािशिा जिांपन्िा 

दकताबुद्दीि यांिा िी आपल्या राज्यातील कररचिेचा सभ्यास करण्यासाठी 

नशष्टमंडळ पाठर्ायचे आि.े ससा संिशे घेऊि त्यांचा खास िनत आला आि.े 

त्यांच्या संिशेािुसार सलुतािखंड िा एकच मोगलाईसाठी प्रनसद्ध िशे िोता 

पण आज आपल्या राज्यािे त्याच्यापुढ ेमजल मारली आि.े आनण यानशर्ाय 

आपण सर्वधमीयांर्र कर आकारणी करूि सर्वधमव समभार्ाचा आिशव िी 

घालनि दिला आि.े  

मिाराज : आम्िी आज खनपच खनश आिोत. आम्िाला आमच्या मतं्रीरत्नाचंा सनभमाि 

र्ाटतो आि.े  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, त्या जिांपिाि शब्िाचा सथव आपणास ठाऊक आि ेका?  

प्रधािजी : िोय हुजनर. या शब्िाचा सथव आि े सर्व जगास सांभाळणारा. यानशर्ाय 

आलमगीर आनण शििेशिा ससिेी म्िटल ेजाते त्यांच्या बािशिास.  

मिाराज : प्रधांजी, आमचा आिशे आि,े आमच्या आगमिाच्या घोर्णेत आजपासनि या 

शब्िांचा र्ापर करा.  

प्रधािजी : जी हुजनर, तशा सनचिा आम्िी िरबार मतं्रयांस ितेो. उद्यापासनिच याची 

संमलबजार्णी िोईल.  



मिाराज : िािी प्रधांजी, उद्या िव्ि े तर आता पासनिच. आम्िी आता बािरे जाऊि 

परत येतो. आमच्या आगमिाची िर्ीि घोर्णा करा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

कािी कळायच्या आत मिाराज उठनि िरबाराबािरे जातात. आपल्या मिालापयांत 

दफरूि यार् े म्िणनि निघतात. इकड े प्रधािजींची धार्पळ. कािी चनक 

झाल्यास भालिार चोपिार तोफेतोंडी जायचे. कािी र्ेळातच मिाराज 

परत येतात.  

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा. जिांपिाि, आलमगीर, शििेशिा 

लोकिियसम्राट राजानधराज चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. 

निगाि रखो.  

िर्ीि घोर्णा िोते. मिाराज प्रसन्न मुद्रिेे िरबारात प्ररे्श करतात. ससिासिार्र 

बसतात. त्यांच्या िातातील सगरबत्ती त्यांिी पेटर्नि घेतली ससते. त्याचा 

धनर येतािा सर्ाांिा दिसतो. मिाराज त्या सगरबत्तीचा र्ास घेतात आनण 

खनश िोतात.  

मिाराज : प्रधांजी, पुढील कारर्ाई सरुू करा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आमची सशी िरख्र्ास्त आि ेकी आपण बजबजपुराच्या 

पुढ ेससार्.े याकरता आपल्याकड ेिर्ीि पाळीर् प्राणी कराची सनचिा आि.े 

यात गाय, बैल, पोपट, घोड,े गाढर् ज्यांच्या घरात ससतील त्यांच्या कडनि 

तसेच ज्यांच्या घरात पाली, कुत्रे, मांजरी ससतील र् ज्यांच्या घराच्या 

संगणात नचमण्या, कार्ळे, मैिा सस ेपषिती बसत ससतील त्यांच्या कडनि िा 

कर घेतला जाईल. यामळॆु राज्याच्या उत्पन्नात भर पडलॆ.  



मिाराज : र्ा! प्रधांजी, आम्िाला आमच्या मंत्रयांचा खरेच खनप सनभमाि र्ाटतो. 

आम्िी म्िटले तसे आमचे ि ेमंत्री म्िणजे रत्ने आिते.  

प्रधािजी : thank you मिाराज.  

मिाराज खनश िोऊि सगरबत्ती िाकाजर्ळ घेऊि जातात आनण जोरात कळर्ळतात. 

सगरबत्तीच्या जळत्या टोकाचा चटका लागनि आपले िाक िातािे पकडनि 

धरतात.  

मिाराज : प्रधांजी, आम्िी गंभीररीत्या घायाळ आिोत. आजचा िरबार इथेच 

बरखास्त करा. त्या आधी ज्या काडीिे आमचे िाक भाजले ती काडी ज्या 

कारखान्यात बिली तेथील िी काडी बिनर्णार् या कामगारास तोफेतोंडी 

द्या. तोफेतोंडीच द्या, कडलॆोट िािी. िा आमचा स्पष्ट आिशे आि.े आनण 

जाण्याआधी तुमचे ते लाख आनण पोसशद्याचे र्ाक्य म्िणा. मग आम्िी 

आमच्या गंभीर जखमेर्र उपचार सुरू करतो.  

प्रधािजी : जी मिाराज, लाख मले ेतर चालतील पण लाखांचा पोसशिा मरायला िको.  

मिाराज : िरबार बरखास्त.  

सर्व िरबारी : जिांपिाि, आलमगीर, शििेशाि लोकिियसम्राट राजानधराज चक्रर्ती 

चक्रमादित्य मिाराज की जय.  

  



( १२ ) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा. जिांपिाि, आलमगीर, शििेशिा 

लोकिियसम्राट राजानधराज चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. त्यांच्या िातात एक छोटा बोडव आि ेत्यार्र ’ि ेफन ल आि’े सस े

नलिीललेे. मिाराजांच्या िाकार्र नर्िनर्काच्या डोक्यार्र टोपी घालतात तसे शंकन च्या 

आकाराचे बॅंडजॆ बांधलले.े मिाराजांच्या चेिर् यार्र आजारीपणाचा भार्.  

मिाराज : प्रधांजी आम्िी गंभीररीत्या जखमी झालो िोतो तेव्िा तुम्िी ि ेराज्य िीट 

सांभाळलेत. आम्िाला त्याचा सनभमाि र्ाटतो. जरा तो लाखाचंा 

पोसशिा र्ाला डायलॉग बोला मग आपण कामकाज सुरू करू.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. लाख मलेे तर चालतील पण लाखांचा पोसशिा जाता 

िय.े चरणिासांकडनि आम्िी यार्र चार ओळी नलहूि घेतल्या आिते. 

चरणिासांिी िल्ली काव्य करण ॆसोडल ेआि े म्िणाल े ते, आम्िी त्यांच्या 

डॊक्यार्र बंिनकीची िळी ठेऊि ि ेनलहूि घेतले आि,े आपली आज्ञा ससले 

तर आम्िी पेश करू.  

मिाराज : बोलारे् प्रधाजंी.  

प्रधािजी : आकाशी पटरि े

              धररत्री िटरि े

              मिाराज तुम्िी 



              लाखांचे पोसशि े

सशा त्या चार ओळी आिते.  

मिाराज : आम्िी फार प्रसन्न आिोत. चरणिासांिा आज्ञा आि ेकी सजनि काव्य प्रसर्ा. 

जर शक्य िसेल तर त्यांच्यार्र  िडंाचा प्रयोग करा.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या आज्ञेिुसार आपल्या राज्यात कला साधिा 

करण्याची सक्ती कलारं्तार्र करण्यात येईल. आपल्याला आर्डले सशीच 

आनण नततपतच कलासाधिा करण्याचे आिशे त्यांिा िणे्यात येतील. या 

निनमत्तािे आपल्या राज्यातील सांस्कृनतक धोरण ठरर्ण्यात येणार ससनि 

आपल्या मागविशविाची त्यास गरज आि ेमिाराज.  

मिाराज : बोलारे् प्रधाजंी. काय प्रस्तार् आिते?  

प्रधािजी : आपल्या सांस्कृनतक मंत्रयांिी याबाबत कािी सनचिा केल्या आिते. त्या सशा 

की, कोणतीिी कला सािर करतािा त्यात मिाराजांचा उल्लखे िोण े

गरजेचे आि,े म्िणजे एखाि े निसगव नचत्र ससेल तर आपण त्या नचत्रात 

त्याकड ेपािात आिात िंकर्ा कोणतीिी कनर्ता िंकर्ा कथा नलिीली तर 

त्यातिी मिाराजांचा उल्लखे आर्श्यक आि.े कॊणी यात कुचराई केली 

तर त्यांिा कडक नशषितेची तरतनि ससेल. यानशर्ाय कर्ी, लेखक, 

नचत्रकार, गायक, ितवका र्गैरेंिी कािी नर्नशष्ट प्रमाणात कलानिर्थमती 

केलीच पानिजे ससािी नियम करार्ा. तसेच कोणत्यािी प्रकारे 

मिाराजांचा सर्माि त्यात सिि केला जाणार िािी, म्िणजे एखाद्या 

कलाकारािे आपल ेनचत्र काढले र् त्यात आपली ओळखच पटत िसेल र्ा 



आपल्या चेिर्यार्रचे िास्य िीट दिसत िसेल तर कडक नशषिता दिली 

जाईल. यानशर्ाय कलासंर्धविाचा भाग म्िणनि आपल्या राज्यातील सर्व 

िर्थतकांिा आपल्या राजधािीजर्ळच रािण्याचे मिाल िणे्यात यार्ेत 

म्िणजे त्या मिाराजांच्या सोयीिुसार िजर िोऊ शकतील. सशा त्या 

सनचिा आिते.  

शेर्टची सनचिा ऎकन ि मिाराज खनश िोतात. िी सनचिा प्रधािजींिीच आपल्या 

जार्यास म्िणजे सांस्कृनतक मंत्रयांस सुचनर्ली ससते.  

मिाराज : आम्िी खनश आिोत प्रधांजी, सांस्कृनतक मंत्रयांस आपण एक मोत्यांचा िार 

बनषितस म्िणनि द्या.  

जो तो आपल्या गळ्याकड े िात िेतो. आजकाल गळ्यात कोणीच िानगिे घालत 

िािीत. िरबारात पिार्यार्र एक सैनिक ससतो, त्याच्या गळ्यात चुकन ि 

रानिलेली सोन्याची साखळी काढनि सांस्कृनतक मंत्रयांस दिली जाते. 

प्रधािजींिा टेन्शि, चुकन ि आज आपल ेजार्ईबापन thank you बोलणार 

तर िािीत. तस े कािी िोत िािी आनण आपली मुलगी नर्धर्ा िोणार 

िािी म्िणनि प्रधािजींचा जीर् भांड्यात पडतो. मिाराज आपल्या 

ढोलकीच्या तालार्रच्या स्र्प्नात रंगतात. प्रधािजी हुशारीिे कािी र्ेळ 

कािीच बोलत िािीत. थोड्यार्ेळािे मिाराज भािार्र येतात.  

मिाराज : पुढचे कामकाज सुरू करा प्रधांजी.  



प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. आपल्या राज्यातील सामानजक नर्भागािे आपल्या 

राज्यातील प्रगतीचा आढार्ा घेण्यासाठी मानिती गोळा केली आि.े ती 

आज्ञा ससले तर आपल्या समोर सािर करायची आि.े  

मिाराज : सांगा प्रधांजी, आपल्या राज्याची प्रगतीपथार्रील र्ाटचाल ऎकण्यास 

आमचे काि आतुरलेल े आिते. गेल े कािी दिर्स आम्िी आमच्या गंभीर 

इजेमुळे नर्श्ांती घेतािा आमच्या प्रजेचाच नर्चार करत िोतो. सर्व कर 

िसत िसत भरणारी आपली जिता आम्िाला सर्ावत नप्रय आि.े बोला 

काय आि ेतो सिर्ाल ? 

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. सामानजक नर्भागािे राज्यातील जितेच्या नस्थतीची 

पािणी केली आि.े त्यात चाळीस टके्क जिता दिर्सात एकिा जेर्ते, ििा 

टके्क िोि र्ेळा जेऊ शकते. िोि ते तीि टक्क्यांच्या घरी सन्न उरत े ते 

सुबत्तेचे लषितण समजनि ते फेकन ि ितेात. बाकी रानिलेल ेसठे्ठचाळीस टके्क 

कािी दिर्सात एकिा जेर्तात. यानशर्ाय राज्यातील तीस टके्क मुल े

र्जिािे ठीक म्िणता येतील सशी आिते तर बाकी सत्यंत बारीक आिते. 

शाळेत जाणारी मुल ेएकन ण पंचार्न्न टके्क आिते, नलिीता र्ाचता येणार्या 

लोकांची संख्या एकन ण पस्तीस टक्क्यांर्र आि.े राज्यात एक िी रस्ता 

सजनि िािी. राज्यात पाण्याची घरपोच सोय ििा टक्क्यांच्या घरी आि े

आनण नपण्याच्या पाण्याची घराजर्ळ सोय पंचर्ीस टक्क्यांिा आि.े  



मिाराज ऎकता ऎकता रागार्तात. प्रधािजींचे त्यांच्याकड े लषित िािी. त्यामुळे ते 

र्ाचत रािातात. एरव्िी प्रधािजींिी र्ाचतािा भार्ा तरी बिलली 

ससती पण यार्ेळी त्यांिा काय झाले कोणास ठाऊक जसा सिर्ाल आि े

तसाच र्ाचत राितात. तेर्ढ्यात ि रािर्नि मिाराज ओरडतात 

मिाराज : खामोश प्रधांजी, एक शब्ि िी पुढ ेबोलन िका.  

प्रधािजी िचकन ि गप्प बसतात नि मिाराजांकड ेपाहू लागतात.  

मिाराज : आता आमच्या हुकुमांकड ेलषित द्या. सामानजक नर्भागाचे आकड ेकाय आिते 

याची आम्िाला पर्ाव िािी, आम्िी सांगतो तसे आकड े नलिा. एक एक 

सांगा, आम्िी सांगन ते आकड ेसिर्ालात घाला आनण तेच त्यांचे सनधकृत 

आकड ेससतील सशी आमची आज्ञा आि.े  

प्रधािजी : (त्यांच्या आर्ाजात कंप आि,े प्रथमच ते आज घाबरतात ) जो हुकन म 

मिाराज.  

मिाराज : सांगा एक एक करूि 

प्रधािजी : एकिा जेर्णारी जिता  

मिाराज : शंभर टके्क नलिा, पुढ ेबोला प्रधांजी.  

प्रधािजी आपल्या सिर्ालात तसा बिल करत जातात.  

प्रधािजी : िोि र्ेळा जेर्णारे 



मिाराज : ऎंशी टके्क 

प्रधािजी : िोय मिाराज, कािी दिर्सात एकिाच जेर्णारे 

मिाराज : एक टक्का नलिा.  

प्रधािजी : शाळेत जाणारी मुल.े .  

मिाराज : सत्त्याऎंशी टके्क 

प्रधािजी : जी मिाराज. र्जिािे कमी  

मिाराज : ऎंशी टके्क आनण शाळेत जाणारी िव्र्ि टके्क 

प्रधािजी : िोय हुजनर,  

मिाराज : आनण खड्ड्यांची संख्या राज्यात शनन्य टके्क, नलिीता र्ाचता येणारे ऎंशी 

टके्क, पाण्याची सोय पन्नास टके्क, प्रधांजी ि ेआकड ेससेच िर्ेत आम्िाला. 

आमचा सजनि एक आिशे आि,े आपल्या राज्यात जागोजाग पाट्या लार्ा 

की सर्व जिता सुखी आि ेआनण समाधािी आि.े याबाबतीत कोणतीिी 

ियगय िोऊ िय.े तशा िर्ंड्या पण रस्तोरस्ती नपटा. जितेला आिशे द्या 

की ती सुखी आि.े  

प्रधािजी : जी हुजनर आजच आम्िी सामानजक नर्भागास सस ेआिशे ितेो.  



मिाराज : आनण सामानजक नर्भागातील ज्या कारकुिािे िी सर्व पािणी नलहूि 

काढली त्या कारकुिास ताबडतोबीिे तोफेतोंडी द्या, याबाबतीत र्ेटींग 

नलस्ट र्रच्यांिा थांबन द्या आनण त्या कारकुिास तोफेतोंडी द्या.  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : प्रधांजी, आता आम्िाला 

सत्यंत नशणर्टा 

आलेला आि.े आताच 

आम्िी नजर्ार्रच्या 

िखुण्यातनि सार्रत 

आिोत. आम्िी िा 

िरबार बरखास्त करत 

आिोत.  

सर्व िरबारी : जिांपिाि, 

आलमगीर, शििेशाि 

लोकिियसम्राट 

राजानधराज चक्रर्ती 

चक्रमादित्य मिाराज 

की जय.  

  



 (१३) 

 

ऎका िो ऎका. बा सिब बा मुलानिजा. जिांपिाि, आलमगीर, शििेशिा 

लोकिियसम्राट राजानधराज चक्रर्ती मिाराज चक्रमादित्य पधार रि ेिैं. निगाि रखो.  

मिाराज चक्रमादित्य यतेात आनण ससिासिार्र बसतात. िरबारातील सर्व त्यांिा 

र्ाकन ि सलाम करतात. मिाराजांच्या िातात एक छोटी सत्तराची कुपी आि.े िाकार्र 

क्रॉस सारखी पट्टी. तोंडार्र सगिी नजर्ार्रच्या िखुण्यार्रूि उठल्याचे भार्. िाकािे 

मिाराज त्या सत्तराच्या कुपीचा िीघव र्ास घेतात.  

मिाराज : काय प्रधांजी, काय िालिर्ाल राज्याची? 

प्रधािजी : आपल्या कृपेिे उत्तम आि ेसर्व मिाराज. सगळीकड ेआबािी आबाि आि.े 

सगळे सखुी आनण आिंिात आिते. तस ेफलकच आम्िी राज्यभरात लार्नि 

टाकल े आिते. त्यामुळे आपल्या आज्ञेिुसार सर्व प्रजा सुखीच आि.े आनण 

आपली नतजोरी भरलेली ससल्यािे आपण िी सखुी आनण आिंिात आिोत. 

एकन ण सर्वत्र कुशल आि.े  

मिाराज : आम्िी खनपच खनश आिोत प्रधांजी. आम्िी आपल्यार्र सत्यंत प्रसन्न आिोत. 

आपण आिात म्िणनि आम्िी सुखािे राज्य करत आिोत.  

प्रधािजी : thank you  मिाराज. याहूि िी चांगल्या बातम्या आिते मिाराज.  



मिाराज : सांगा, सांगा प्रधांजी. चांगल्या बातम्या ऎकायला आमचे काि आतुर झाल े

आिते. आम्िाला आमचाच सत्यंत सनभमाि र्ाटतो आि.े  

प्रधािजी : मिाराज आपली नतजोरी भरललेी आि.े आता कररूपािे आलेल्या मुद्रा 

ठेर्ायला जागा ि पुरल्यािे िव्या नतजोर्या आणाव्या लागत आि ेिी एक 

खचावची बाब सोडली तर सथवव्यर्स्था सगिी बाळसे धरू लागली आि.े 

यानशर्ाय संपनणव राज्यात एकिी खड्डा िसलेल ेआपल ेराज्य म्िणनि आपली 

कीती पसरत आि.े िर्िर्ीि करांच्या बद्दल सनभिंििाचे संिशे िसुर्या 

राज्यांतनि येत आिते. एकन णच भनपती म्िणनि या राज्याच्या भनमीर्र पाऊल 

ठेर्ण्यासाठीिी जितेला भराव्या लागणार्या कराबद्दल इतर िशेांतील 

राजांिा आपला िरे्ा र्ाटत आि ेससा आमचा संिाज आि.े  

मिाराज : आज प्रधांजी, तुम्िी आमचे काि तृप्त करूि टाकल ेआिते. आम्िी खनपच खनश 

आिोत.  

प्रधािजी : मिाराज, आपल्या सथवनर्भागािे आजर्र र्ेगर्ेगळे कर सुचर्ल े आिते. 

त्यािुसार आपण कर गोळा करत आिोत. त्यािुसार नतजोर्या भरणे, 

निशेब ठेर्ण,े करचुकारांर्र िजर ठेर्ण ेर्गैरेंर्र आपला रे्ळ जात आि ेनि 

मेिित लागत आि.े तसेच सनतररक्त खचविी आपला यार्र िोत आि.े यार्र 

उपाय म्िणनि एक कर सकंलि कर लागन करण्याची सनचिा आि.े त्यातनि या 

करसंकलिाच्या सनतररक्त कामार्रिी िजर ठेर्ता येईल सशी सनचिा आि.े  

मिाराज : र्ा ! प्रधांजी, उगीच िािी आम्िी म्िणत की आमचे मंत्री सगिी रत्न ंआिते. 

आम्िांला सर्ाांचाच सनभमाि र्ाटतो. आपल्याला नतजोरीची व्यर्स्था 



सपुरी पडत ससले तर सनतररक्त मुद्रा पगारर्ाढीच्या रूपात आमच्या 

मंत्रीगणांत र्ाटाव्या सशी आमची आज्ञा आि.े  

िरबारी मंत्री खनश िोतात. प्रधािजी आपली खुशी लपर्त म्िणतात,  

प्रधािजी : thank you, मिाराज. या नशर्ाय मिाराज, कजवमाफीबद्दल शंभर सजव 

आलेल े आिते. त्यातील एकोणिव्र्ि सामान्य शेतकर्यांचे आिते. त्यांचा 

करभरणा कािी िजार मुद्रांचा आि.े यार्र्ी पाऊस कमी पडल्यािे 

पीकपाणी कमी झाल्याचे त्यांचे म्िणण ॆआि.े  

मिाराज : आनण बाकी सकरा? 

प्रधांजी : आपल्या राज्यातील मोठ्या उद्योगपतींचे सजव आिते मिाराज. त्यांिी 

आपापल्या उद्योगांकरता कजे घेतली िोती आपल्याकडनि. पण सपेनषितत 

िफा ि नमळाल्यािे व्याजाची रक्कम माफ करार्ी सशी त्यांची नर्िंती आि.े  

मिाराज : ि ेउद्योगपती आपल्या राज्याचे भनर्ण आिते. त्यांिी कािी लाख मुद्रांचा कर 

भरला िािी तरी त्यांच्यार्र आपले राज्य चालत.े त्यांिी व्याज माफी 

मानगतली ससले तर आपण त्यांिा तीच िािी तर मनळ कजविी माफ करूि 

टाकन  ससा आमचा आिशे आि.े  

प्रधािजी : िाच न्याय शेतकर्यांिा. . .  

मिाराज : प्रधांजी, आपण एर्ढी र्रे् इथ े आिात, आपणास आम्िी न्यायाची 

पायमल्ली करतािा पानिल ेआि ेका? शेतकर्यांस सांगा सशा कजव माफीिे 



सरकार चालर्ार्े कस े आम्िी? पाऊस पडणे ि पडणे आमच्या िातात 

िािी. त्यांच्याकडनि कजवर्सनली झालीच पानिजे. नशर्ाय बाकी शेतकरी 

िेकीिे कर भरत ससतािा यांच्याकडनि तसे ि झाल्यास बाकीच्यांर्र 

सन्याय िोईल. आम्िी कािीिी सिि करू पण सन्याय आमच्या राज्यात 

िोऊच शकत िािी.  

प्रधािजी : शेतकरी म्िणतात की त्यांची सर्स्था ियिीय आि.े त्यांिा मिाराजांिी 

िात ि दिला तर त्यांच्यार्र आत्मित्येची पाळी येईल.  

मिाराज : प्रधांजी, िी आत्मित्येची धमकी त्यांिी िऊे िय े सशी समज त्यांिा द्या. 

पुन्िा सशी करमाफी आनण कजवमाफीची र्ेळ आली तर आम्िीच त्यांिा 

तोफेतोंडी िऊेि त्यांचा आत्मित्येचा त्रास र्ाचर्न ससा इशारा िऊेि ठेर्ा.  

प्रधािजी : जी हुजनर. जशी आपली आज्ञा मिाराज. आपल्या राज्याची ख्याती 

करसुधारणांसाठीच िव्ि ेतर न्यायिािासाठीिी आि ेिशेोिशेी मिाराज.  

मिाराज : तुमचे म्िणण ेसगिी बरोबर आि ेप्रधांजी.  

प्रधािजी : आपली आज्ञा ससले तर आपल्यासमोर एका िर्ीि कर्ीच्या चारओळी 

याबाबतीत ऎकर्न इनच्छतो मिाराज.  

मिाराज : जरूर प्रधािजी. पण एकच खबरिारी घ्या, जे काव्य ऎकर्ाल ते आम्िाला 

रूचल ेिािी तर त्या िर्कर्ींचा कडलेोट केला जाईल.  

मिाराज तोफेतोंडीच्या ऎर्जी कडलेोट म्िणतात म्िणनि प्रधािजी खनश िोत्तािोता 

सचतीत िोतात, एखाि ेकर्ीित्येचे पातक आपल्या िातनि घडते का याची 



भीती त्यांिा र्ाटत.े त्यातनि िा कर्ी त्यांच्या मुलाचा जर्ळचा नमत्र. 

मिाराजांिा ि आर्डल्यास िसुर्या कोणास कर्ी म्िणनि उभ ेकरू, पण तरी 

कोणाच्यातरी ित्येचे पातक घडन िय ेम्िणनि प्रधािजी टेन्शि मध्ये.  

प्रधािजी : कनर्राज म्िणतात,  

चक्रमपुरी िाचे 

ढोलकीच्या तालार्र 

िशेोिशेी कीती 

मिाराजांच्या न्यायार्र 

मिाराज ढोलकीच्या तालार्रचा उल्लखे ऎकन ि मिाराज खनश िोतात. परत 

मिाराजांच्या न्यायिािाचा उल्लेख.  

मिाराज : र्ा ! प्रधांजी आम्िी खनप खनश आिोत.  

प्रधािजी कोणाचातरी जीर् आपणामुळे गेला िािी म्िणनि खनश िोतात.  

प्रधािजी : एक गंभीर प्रश्न समोर येतोय मिाराज.  

मिाराजांच्या चेिर्यार्र सचता. परत बाजनच्या राज्याचे आक्रमण िोणार की काय? 

प्रधािजी : शेजारील कल्याणपनर राज्यातील बातमी आि ेमिाराज. नतथ ेकल्याणचंि 

मिाराज पाच र्र्ाांकरता निर्डनि आल े आिते. नतथे निर्डणनक िार्ाची 

प्रथा िव्यािे आलेली आि,े म्िणजे कल्याणचंि मिाराजांिीच आणली आि.े 

त्यांच्या म्िणण्यािुसार िर पाच र्र्ाांिी प्रजा त्यांिा निर्डले. त्यांच्याबद्दल 



मत िईेल सशी व्यर्स्था करण्यात आली आि.े यास नतथे निर्डणनक 

म्िणतात. यािंतर आजनबाजनच्या कािी राज्यांकडनििी सशी निर्डणनक 

व्िार्ी सशी मागणी िोत आि.े कािी रठकाणी यास लोकशािी म्िणण्यात 

येते.  

मिाराज : लोकशािी? राज्य चालर्ण्याशी लोकांचा काय संबंध? राज्य चालर्ण ेिी 

आमची जबाबिारी आि े त्यात लोकांचा िस्तषितेप? कल्याणचंिांचे डोके 

दफरल ेआि ेकाय?  

मिाराजांिा यातील धोका लगेच कळतो.  

मिाराज : या सर्व बातम्या जितेपयांत जाऊ िऊे िका. त्यांची मिे यातनि कलुनर्त 

िोण्याची शक्यता आि.े  

प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज. कल्याणचंिाच्या राज्यात व्यक्ती स्र्ातंत्रय नि 

सनभव्यक्ती स्र्ातंत्रय सशा पण कािी गोष्टींबद्दल चचाव सुरू ससल्याचे कळते 

मिाराज.  

बाकी मिाराज कसेिी ससल ेतरीिी याबाबतीत ते लगेच सतकव  िोतात.  

मिाराज : बस्स करारे् प्रधांजी. आम्िाला र्ाटत ेकी परराज्यापेषिता या गोष्टींचा धोका 

आपल्या राज्यास सनधक आि.े आज ह्या बातमीिे आम्िी सत्यंत सस्र्स्थ 

आिोत. आमची तब्येत आज परत नबघडली आि.े आम्िाला कोणासिी 

तोफेतोंडी द्यायचा हुकन म ितेा आलेला िािी, आमचा हुकन म आि े की 

आपल्या मिास येईल त्या माणसास पकडनि त्यास तोफेतोंडी द्या.  



प्रधािजी : जो हुकन म मिाराज.  

मिाराज : आनण िरबार आता बरखास्त करीत आिोत आम्िी.  

सर्व िरबारी : जिांपिाि, आलमगीर, शििेशाि लोकिियसम्राट राजानधराज चक्रर्ती 

चक्रमादित्य मिाराज की जय.  

 

 

 

  



 

डॉ. नितीि मोरे 

 

डॉ. नितीि मोरे ि ेव्यर्सायािे डॉक्टर ससनि र्सई 

येथे छातीरोग तज्ञ म्िणनि प्रनसद्ध आिते. 

त्यांिा मराठी र् इतर भार्ा नर्र्यांची आर्ड 

ससल्यािे आनण त्यातनिच नलखाणाची आर्ड 

निमावण झाली.  

सामान्यत: आजनबाजनच्या िैंिंदिि घटिांतील 

नर्संगती र् त्यातनि निमावण िोणारा नर्िोि िा 

त्यांचा आर्डता नर्र्य आनण त्यातनि उपरोधात्मक 

नलखाण आनण ममवभेिी रटप्पणी करण्यात ते 

मािीर आिते. 

डॉक्टरांचे िेिमी दिर्ाळी संकातनि नर्िोिी कथा प्रकानशत िोत ससतात. पण प्रकानशत 

िोणारे ि ेपनिलेच पुस्तक.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo. com 
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ई सानित्य प्रनतष्ठाि 

नमत्रिो  ,सिजासिजी फ़ुकट कािीच नमळत िािी. ि आरोग्य ि धि ि 

संपिा. कािीिी नमळर्ायचं तर संघर्व आनण श्म करारे्च लागतात. “गोलमाल” करूि ,

मेकओव्िर सर्व कािी नमळर्ता येतं ससा गैरसमज माध्यमांद्वारे सर्वत्र पसरर्ला जात 

आि.े झटपट श्ीमंती, आठ दिर्सांत गोरेपणा, मनिन्याभरात लांबसडक केस, एक 

ििुमाि यंत्र गळ्यात बाधल ेकी आजारांपासनि मुक्ती  सशा जानिराती माथी मारल्या 

जात आिते. सशा र्ेळी सथवपनणव पुस्तकं र्ाचनि माणनस “जनमिीर्र” येतो.  फ़ुकट 

कािीच नमळत िसतं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कुणाला ि कुणाला कष्ट पडतात. कधी 

आपल्याला, कधी आपल्या आईर्डलांिा, गुरंूिा, तर कधी समाजातील इतरांिा.  

ई सानित्य प्रनतष्ठािची पुस्तकं नर्िामनल्य नमळतात. पण ती नलनिण्यासाठी 

लेखकांचे कष्ट र् बुद्धी लागलले े ससतात. आनण या एकेका पुस्तकाची िंकमत म्िणुि 

लेखक िजारो लाखो रुपय ेनमळर्न शकतात. पण मराठी र्ाचकांिा  नर्िामनल्य पुस्तकं 

नमळार्ी, र् मराठीत र्ाचि संस्कृती र्ाढार्ी म्िणनि ससंख्य लोक प्रयत्न करीत आिते. 

या प्रयत्नांत ई सानित्य प्रनतष्ठाि र् ि े सर्व लेखक सिभागी आिते. आपण या 

सनभयािात सिभागी झालात का?  

आपण ई सानित्य प्रनतष्ठािचे VIP सभासि झालात का? 

VIP सभासि बिण ंसगिी सोप्पं आि.े  

आपल्या ओळखीच्या ििा मराठी लोकांचे मले आय डी कळर्ा आनण बिा 

VIP सभासि.  

एका िमात तीि कामं.  



1.  पनिलं म्िणजे तुम्िी VIP सभासि बिता. तुम्िाला ई सानित्य 

प्रनतष्ठािचं पुस्तक ई मेलर्र सर्ावत आधी नमळतं. त्यांच्या कायवक्रमाचं आमंत्रण नमळतं. 

त्यांच्या योजिांची मानिती नमळते. त्यांच्या कामात स्र्तः सिभागी िोण्याची संधी 

नमळते.  

2.  ज्या ििा िंकर्ा सनधक नमत्रांिा तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकं नमळतात ते खुश 

िोतात. त्यांिा त्यांच्या आर्डीची पुस्तकं नमळाली की ते इतर लोकांिा तुमच्याबद्दल 

सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्िी म्िणजेच ई सानित्यचे प्रनतनिधी बिता.  

3.  यातनि तुम्िी मराठी भारे्च्या संर्धविाला समनल्य ससा िातभार लार्ता. 

आमचा उद्देश आि ेमराठीतल्या सिा कोटी साषितरांिा र्ाचक बिर्णं. आनण ि ेलक्ष्य 

साध्य करणं ि े केर्ळ आनण केर्ळ मराठी लोकांिा त्यांच्या भारे्र्र ससलले्या 

प्रेमातनिच शक्य आि.े आपल्या भारे्चं राज्य व्िार्ं म्िणनि १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या 

भारे्िं राजा व्िार्ं म्िणनि आपण एक ििा -र्ीस ई मेल आयडी िणेारच िा !र्ाचिाची 

आर्ड ससो र्ा िसो. फ़क्त मराठी साषितर सशा ििा लोकांचे ई मले पत्ते पाठर्ा. त्यांिा 

र्ाचिाची आर्ड आपोआप लागेल. आपणच लार्न. लार्नच लार्न. करूिच िाखर्न.  

आि ेिा  :एक िम  :तीि कामं .  

संपकव  साधा  :esahity@gmail. com 

िी सेर्ा पनणवपणे निःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले नमत्र आपल्यार्र खशु 

िोतील. नशर्ाय आम्िी िी खात्री ितेो की या ई मेल्सचा र्ापर फ़क्त आनण फ़क्त मराठी 

सानित्य पाठर्ण्यासाठीच केला जाईल. इतर कसल्यािी जानिराती पाठर्नि त्यांिा त्रास 



दिला जाणार िािी. तेव्िा लर्करात लर्कर आपल्या मानितीतल्या ििा िंकर्ा सनधक 

मराठी साषितरांचे ई मले पत्ते आम्िाला द्या.  

सनधक मानितीसाठी, आम्िी कोण ते जाणनि घेण्यासाठी एकिातरी www. 

esahity. com या र्ेबसाईटला भटॆ द्या.  

 

 

 


