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राग दरबारी 

(एकाांकककासांग्रह) 

 

 

डॉ. नितीि मोरे 

 

 

 

 

ई सानित्य प्रनतष्ठाि 
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राग दरबारी 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल 

साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

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

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

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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राग दरबारी (एकाांककका सांग्रह) 

लेखक  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लखेिाचे सर्व िक्क लखेकाकड ेसुरनित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा त्यातील अिंशाचे 

पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लखेी परर्ािगी घणे े

आर्श्यक आि.े  तस ेि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई िोऊ शकते.  

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. 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशि : ८ जून २०१९ 

©esahity Pratishthan®2019 

नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.   

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े    

mailto:drnmore@yahoo.com
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डॉ. नितीि मोरे यािंची सानित्यसिंपदा: 

1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक) 

2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक) 

3. केल्यािे शीर्ावसि, 

4. िाच जमूरे िाच, 

5. अिम ब्रह्मानस्म, 

6. मच्छर टाईम्स, 

7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े 

8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक ) 

9. प्रेमातुराणािं (िाटक) 

10. सािंगतो ऐका (एकपात्री) 

11. प्रिय पत्रास 

12. नशभ्रष्टाचार! 

13. आधुप्रनक कहाण्या 

14. अवलोकन..अनुभव..मनोव्यापार 

15. राग दरबारी  

 

िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र  

 प्रवनामूल्य उपलब्ध आिते. 

www.esahity.com 

  

http://www.esahity.com/
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राग दरबारी  नितीि मोरे 

8 
 

  



राग दरबारी  नितीि मोरे 

9 
 

डॉ. नितीि मोरे यािंच्या पांधराव्या पुस्तकाच्या निनमत्ताि े

ई सानित्य प्रनतष्ठाि दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभरात ई पुस्तकािंची सिंकल्पिा रुजू लागत 

असतािाच मराठीतिी ई पसु्तकिं  सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारखे प्रचिंड इन्व्िसे््मेंट करणारे नखलाडी 

उतरले. त्यािंच्यासमोर ई सानित्य म्िणजे अगदीच ललिंबुटटिंबू. पण गेली दिा र्र्ां आनण आजिी गुगलर्र 

“मराठी पुस्तक” ककिं र्ा “Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख िािंर्ािंमध्ये पनिल ेदसुरे िार् यते े

ते ई सानित्यचेच. िी करामत आि ेआमच्या लेखकािंची. र्ाचकािंिा सातत्यािे दजेदार मिोरिंजक उच्च 

प्रतीची पुस्तके “नर्िामलू्य” दणेारे आमचे लखेक िचे या स्पधेचे नर्जते ेआिते.  

मराठीत “सानित्यरत्ािंच्या खाणी” निपजोत या ज्ञािोबािंिी मानगतलेल्या पसायदािाला 

ईश्वरािे तेर्ढ्याच उदारतेिे खाणींचा र्र्ावर् केला. मराठीच ेददुरै् ि ेकी या खाणींतली रत् ेबािरे आणण े

आनण त्यािंच ेपैल ूपडल्यार्र त्यािंिा शोकेस करणे आनण जागनतक र्ाचकािंसमोर ते पशे करणे यात आपण 

कमी पडलो. इथे उत्तम सानित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आनण उत्तम र्ाचकािंच्या प्रनतिेतले सानिनत्यक 

यािंच्यात नब्रज बिणे आर्श्यक आि.े नर्शेर्तः डॉ. नितीि मोरे यािंसारखे सानिनत्यक जयािंिा नलनिण्यात 

आििंद आि ेपण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेत पडण्यात रस िािी अशािंसाठी. नर्दशेािंत मोठे लेखक एजिंट 

िेमतात आनण ते बाकी सर्व व्यर्िार पिातात. मराठीत िी सोय िािी.  

ई सानित्य प्रनतष्ठाि िी कािी अिुभर्ी प्रोफ़ेशिल प्रकाशि सिंस्था ि्ि.े पण गेल्या दिा 

र्र्ाांत आमच्या ि ेलिात आले की मराठीत रत्ािंच्या खाणी आिते आनण त्यािंत उतरूि िात काळे करूि 

माती गाळ उपसत राहूि जर नचर्टपणे काम करत रानिले तर एकाहूि एक भारी रत्े गर्सणार आिते. 

एखाद्या मोठ्या धनिकािे, पिंनडतािंच्या सिाय्यािे, दरबारी आश्रयासि जर ि ेकाम िाती घेतले तर मराठी 

भार्ेतले सानित्य जागनतक पटलार्र आपला ठसा िक्की उमटर्ेल. 

डॉ. नितीि मोरे यािंची पिंधरा अप्रकानशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा माि ई सानित्यला 

नमळाला. शिंभ ूगणपुल ेयािंची िऊ, डॉ. र्सिंत बागुल यािंची बारा, शभुािंगी पासेबिंद यािंची सात, अनर्िाश 

िगरकर यािंची चार,डॉ. नस्मता दामले यािंची सात, डॉ. र्ृर्ाली जोशी यािंची पाच अशा अिेकािंच्या 
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पुस्तकािंिा र्ाचकािंपयांत िेण्याचे भाग्य ई सानित्यला लाभले. असे अिेक “स्र्ािंतःसुखाय” नलिीणारे 

उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या “सानित्यरत्ािंनचया खाणीं” मध्ये आिते. अशोक कोठारे यािंिी 

मिाभारताच्या मूळ सिंनितेचे मराठी भार्ािंतर सुरू केले आि.े सौरभ र्ागळे, सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, 

पिंकज घारे, नर्िायक पोतदार, ददप्ती काबाड,े भूपशे कुिं भार, सोिाली सामिंत, केतकी शिा अस ेअिेक 

िर्ीि लेखक सातत्यपणूव लेखि करत आिते. ई सानित्यकडे िौशी लखेकािंची कमी कधीच ि्िती. पण 

आता िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लखेिाकडे गिंभीरपणे पिाणारे आनण आपल्या लखेिाला पैल ू

पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक आता येत आिते. त्यािंच्या सानित्याच्या प्रकाशाला उजाळा नमळो. 

र्ाचकािंिा आििंद नमळो. मराठीची भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट सानिनत्यक प्रसर्णारी भार्ा 

म्िणूि मराठीची ओळख जगाला िोर्ो. 

या सवाात ई साप्रहत्याचाही खारीचा वाटा असले हा आनांद. आप्रि या यशात ई लेखकाांचा 

ससांहाचा वाटा असेल याचा अप्रभमान. 

आमेि 

सुिील सामिंत 

अध्यि, ई सानित्य प्रनतष्ठाि 
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राग दरबारी! ( एकाांककका सांग्रह ) 

अनुक्रम 

 

१ राग दरबारी!  

२ महाराजाांची स्टोरी!  

३ केबीपी.. अर्ाात.. कोि बनेल िधानमांत्री 

४ ओसाडगावचा जनदरबार!  

५ महाराज प्रहमसागराांचा भाषासागर! 

६ हास्यराज महाराजाांच्या दरबारात 

७ गांभीरसेन महाराजाांचा गांभीरपुर दरबार!  

८ महाराज गीतशरि याांचा दरबार 

९ महाराज सत्यदवेराय याांचा दरबार 
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िस्तावना 

 

आपल्या येर् े काही राजेशाही व्यवस्र्ा नाही. त्यामुळे 

राजेशाहीतील गांमती जांमतींस आपि मुकतो की काय अस ेवाटते कधीकधी. 

राजा म्हटल ेकी त्याचा दरबार आला. त्याचे दरबारी आल.े िधान आप्रि 

मांत्रीमांडळ आल.े मग त्यात तडकाफडकी प्रनिाय आले. लहरी राजा ककां वा अांधरे 

नगरी चौपट राजा आपल्याकड े िप्रसद्ध आहते. त्याच्या राज्यातल्या गांमती 

असोत ककां वा मती गुांग करिाऱ्या करामती असोत..  

 

या राजदरबारी राग दरबारी एकाांकककाांतून असलेच काही राजे 

भेटीस येत आहते. त्याांना भटूेन वाचकाांचेही 'मनोरांजन' व्हाव ेही अपके्षा!  

 

डॉ. प्रनतीन मोरे 
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अपािपप्रत्रका 

 

आपल्या लोकशाहीतील अनके अनप्रभप्रषक्त राज ेमहाराजाांस! 
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१ राग दरबारी!  

 

 

स्थळ: हुकुमचिंद मिाराजािंचा दरबार. 

पाठूि घोर्णा िोते: 

राजानधराज हुकुमचिंद मिाराज 

हुकुम ए ताबेदार..  फौज ए फौजदार मानलक ए मजी .. ििंबर ए मिमौजी 

राजाओंके राजा .. गुिािों के सजा 

ददल ए बिार .. ददल ए खुश 

ििीं ए िासाज.. तनबयत ए बेताज 

सदा आििंदी .. जण ूजास्र्िंदी .. 

राजानधराज हुकुमचिंदजी मिाराज यूि राह्यल ेआिते िो..sss 

उपिेत्र लारू्ि र्ा गॉगल लारू्ि.. 

निगाि रखो.. निगाि रखो.. निगाि रखो.. तीि र्ेळा निगाि रखो 

 

मिाराज हुकुमचिंद ताडताड चालत येऊि बसतात. त्यािंच्या तोंडार्र रागार्ल्याचा 

भार् आि.े दरबारी एकमुखािे जयजयकार करतात.. हुकुमचिंद मिाराजािंचा नर्जय असो.. 

नर्जय असो.. नर्जय असो! तीि र्ेळा नर्जय असो! 

 

मिाराज लसिंिासिार्र बसतात. 
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मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी हुजूर.. जो आज्ञा.. जो हुकूम 

मिाराज: आज आम्िी र्दृ्ध आिोत प्रधािजी 

प्रधािजी: िािी मिाराज, आपण र्दृ्ध िािी. आपल्या केशकलापातील चुकार केस भले िी चमकत 

असेल.. आपल्या उपजत तैलबुद्धीर्र भलिेी गिंज चढल्याचा कुणास भास िोत असेल. 

तीस मानलश करूि पॉनलश केल्यास ती परत बानलशपणे चमकू लागेल.. म्िणजे 

अिंधारातील चमकणाऱ्या काजव्या सारखी. पण मिाराज आपण र्ृद्ध िािी.. प्रत्यि 

र्गसम्राज्ञी कोदकळाबाई कोपरपूरकरीणीिे प्रत्यि अिुभर्ातूि प्रत्यि आम्िास प्रत्यि 

सािंनगतले.. अि या कािािंिी आम्िी प्रत्यि आइकले. ते चुकीचे कस ेअसले?  

मिाराज: िािी प्रधािजी िािी.. या सगळयािंचा आमच्या र्दृ्ध असण्याशी सिंबिंध? आम्िी आज 

अत्यिंत र्ृद्ध आिोत. 

सेिापती: िािी मिाराज 

नशिणमिंत्री: िािी मिाराज.. र्ृद्ध िोर्ोत तुमचे शत्र.ू. तुम्िाला अन्वय कािी कथि करायचेय 

मिाराज?  

प्रधािजी: िोय मिाराज. आम्िाला तेच र्ाटते. आपणास दसुरे कािी म्िणार्याचे आि ेकाय?  

नशिणमिंत्री: िोय मिाराज. कुठल्यािी दषृ्टीिे आपण र्दृ्ध िािीत. आपल्या नशरकमलार्रील 

श्यामर्णीय कुिं तलािंचा सािंगार्ा आि.े नचरतरूण आिात आपण. कुण्या दरे्ीच्या 

र्रदिस्ताचे र्रदाि लाभलले ेआपणास..  झालचे तर राणी सरकारािंस नर्चारार्े.. ( 

एकाएकी जीभ चार्त.. प्रधािजींस सािंनगतल्यासारख.े.) मिाराजािंच्या या अशा 

उपरोक्त उनिग्न उक्तीमागील उिगे आनण उद्देश उमलूि र्ा उलगडूि.. 

मिाराज: सोपा करा.. मकेीटीझी.. 

नशिणमिंत्री: काय मिाराज? आपल्या आदशेािे आपल्या यथेील एकेक बाबीस सोपे करू.. सुलभ 

करू.. सरल करू.. फक्त काय ते र्दार्े 
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मिाराज: एर्ढे सारे करण्याआधी तुमची भार्ा सोपी करा.. 

नशिणमिंत्री: हुकूम मिाराज. आपल्या हुकुमाबर हुकुम आम्िी ताबेदार ए शपथ.. र्ाितो की यापुढे 

सारे नशिणच सोपे करूि टाकू..िुसती भार्ाच िािी! काढूि टाकू तो पररिेचा यज्ञ 

जयात पडतात दकत्येक निष्पाप जीर्ािंच्या आहुती आनण सनमधा बितात कोर्ळी 

कोर्ळी बाळे.. आपल्या कोर्ळया मेंदतू घालतािा ज्ञािाचे तुर्ार आनण कण.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. आठर्तेय.. तुम्िी कािी पळािंपूर्ी ददलेल े आश्वासि! सोपीकरण आनण 

आनण तुम्िी बोलताय ते दकती कठीणीकरण.. 

नशिणमिंत्री: अिंत:करणाच्या तळापासूि िमस्र्.. 

मिाराज: िचे ते.. िचे ते जयामुळे आम्िी र्दृ्ध झालो आिोत.. 

प्रधािजी: नशिणमिंत्रयािंमुळे मिाराज? पण आपण र्ृद्ध िािी मिाराज 

नशिणमिंत्री: मिापासूि माफी मिाराज. पण आपणास र्ृद्ध म्िणणाऱ्याचे ियि ककिं र्ा अिंतचविू 

िक्कीच.. 

प्रधािजी: डोळे फुटल ेअसणार म्िणायचेय िा नशिणमिंत्री? तस ेम्िणा! 

नशिणमिंत्री: िोय प्रधािजी. आमची जीभ घसरल्यार्ाचूि रािात िािी. 

सेिापती: कोण आि ेतो माईचा लाल जयाची िी जुरवत की त्यािे करार्ी अशी बदमाशी. प्रत्यि 

माबदौलत हुकूम ए ताबेदारािंस त्यािंच्या र्यार्रूि निणर्ारे्! नधक्कार! आपली आज्ञा 

असेल तर आम्िी आमच्या तळपत्या भाल्याच्या टोकदार अग्रार्र आणिू दाखर्तो 

त्याचे नशर.. अथावत मुिंडके! 

मिाराज: आम्िास तुमचा जोश कळतो पण िोश नततकाच मित्र्ाचा! सिेापती, पण आम्िास 

सािंगायचे ते आम्िी र्दृ्ध झालो आिोत ते. त्याचा र्याशी काय सिंबिंध? 

नशिणमिंत्री: मिाराज.. 

प्रधािजी: थािंबर्ार्े! नशिणमिंत्री आपल ेनशिण येथेच! 

नशिणमिंत्री: िािी. आम्िी ह्या मुखी र्चि दतेो.. आम्िी त्यागणार आमच्या निर्ेदिाची 

कारठण्यपातळी.. निदाि कािी घरे खाली घेऊ ती.. पातळी! 
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प्रधािजी: तेच आम्िी सािंगत िोतो मिंत्री तुम्िास. पातळी सोडण्यास.. ते्िा ते राहू द्यार्ेत. जे्िा 

आपल्या र्ळर्ळत्या नजभेत िाड उगर्ले ते्िा पुढील कािी सािंगारे्. तोर्र ि े

र्ृद्धपणाचे त्रािंगड ेआपणासच सोडर्ार्े लागेल सेिापती 

मिाराज: िोय, आम्िी आज अत्यिंत र्दृ्ध झालो आिोत. का िोणार िािी आम्िी र्ृद्ध? आधीच तस े

िोतो आम्िी त्यात आमचे मिंत्रीगण एकार्र एक र्रताण! का आम्िी िोणार िािी 

र्ृद्ध? सकाळसकाळी आमचा हुकूम.. या राजा हुकुमचिंदाचा हुकूम माित िािी म्िणजे 

काय.. आम्िी अत्यिंत र्दृ्ध झालो त्यामुळेच. 

सािंस्कृनतक मिंत्री: मिाराज, र्दृ्ध शब्द आपण कोणत्या अथाविे र्ापरत आिात ते कळेल काय? 

मिाराज: खामोश! आम्िी अशा प्रश्नािे अजूिच र्ृद्ध झालोय! एक ते नशिणमिंत्री.. अशी भार्ा 

बोलतािते जणू छापखान्वयातले नखळेच बसर्लते दातािंच्या जागी. आनण आपण 

आम्िास असा सर्ाल नर्चारू धजता! का आम्िी िोणार िािी र्दृ्ध? 

प्रधािजी: माफी असार्ी मिाराज. आपण र्दृ्ध झालात ते कळल ेपण का झालात ते.. म्िणजे या 

आपल्या दरबाऱ्यािंिी कािी िातभार लार्ला असलेिी पण दरबारात येतािाच आपण 

का र्ृद्ध झाललेात ते कळू शकेल काय?  

मिाराज: नशपाई, सामोरी ये असा 

( नशपाई येऊि उभा रािातो ) 

मिाराज: आज सकाळी काय झाल?े 

प्रधािजी: नशपाई..? या नशपुरड्यािे? 

नशपाई( घाबरत): िािी. मी आत्ताच तर दरबारात येत आि े

प्रधािजी: तू िािी केलेस? म्िणजे तू काय केल ेिािीस की मिाराजािंस अचािक र्ृद्ध झाल्याचे 

र्ाटू लागल?े 

नशपाई: कािी िािी.. मी कािी िािी 
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प्रधािजी: तेच नर्चारत आिोत आम्िी 

मिाराज: नशपायािे कािीच िािी केल!े 

प्रधािजी: म्िणूि आपण र्ृद्ध झालात.. मिाराज  हुकुमचिंदािंचा हुकूम असले तर नशपायास 

काळकोठडीत रर्ािा करू आम्िी मिाराज? 

मिाराज: प्रधािजी.. जरा थिंड घ्या! आम्िी नशपायास नर्चारत िोतो आज सकाळी काय झाल े

ते.. 

प्रधािजी: माफी मिाराज. आम्िाला र्ाटले या िाचीज नशपायािे आपल ेआर्डीचे मॉझरेला 

चीज आणले िािी.. आनण थिंड म्िणाल तर आम्िाला सदी िोते त्यािे.. तरी मिाराज 

हुकुमचिंदािंचा हुकूम असले तर घेऊ आम्िी थिंड.. पेप्सी की थम्स अप की ललिंबू 

सरबत?  

मिाराज( दलुवि करीत): तर नशपाई.. आज सकाळी काय झाले? 

नशपाई: काय िोणार मिाराज? सकाळी आज.. सकाळ झाली! 

नशिणमिंत्री: र्ा! हुकूम असेल तर यास खालच्या र्गावत ढकल ूमिाराज अशा उत्तरासाठी? 

मिाराज: िको! आनण धन्वयर्ाद! कारण आपल ेि ेर्ाक्य आम्िास सिंपूणवपणे कळाल!े 

नशिणमिंत्री: आपल्यासारख्या निऱ्यािंच्या पारख्या जर्ानिऱ्याकडूि या िदू्रानतिूद्र जिंतूसारख्या 

य:कनित मािर्ाचे कर्ण कौतुक झाल.े. आम्िी धन्वय झालो! 

मिाराज: आम्िी िी तुमचे बोलण ेसमजू लागेल ते्िा धन्वय िोऊ! तोर्र नशपाई, आज सकाळी 

काय झाल?े 

नशपाई: आठर्ल ेमिाराज. आज सकाळी.. पिाट झाली. भरैू उठला. त्यािे सिंडासमाजवि .. 

िािी सडासिंमाजवि केले.. 

नशिणमिंत्री: इयत्ता पनिली.. मराठी.. धडा नतसरा.. पाि ििंबर पाच.. 
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मिाराज: अरे ि ेिािी. आम्िी आता अजूिच र्ृद्ध िोत चाललो आिोत. कुणी आमच्या प्रश्नाचे 

उत्तर दते िािी! 

सेिापती: कोण आि ेतो माईचा लाल.. की तािंबडा जो आपल्या हुकुमाची तानमळ करत िािी? 

मिाराज: तानमळ िािी की तेलुगू िािी. िािी. िािी. कुणीच िािी. म्िणिूच आम्िी अजूि र्ृद्ध 

िोत आिोत. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज हुकूमचिंद! कोण आि ेतो माईचा नपर्ळा जो तेलुगू पण करीत िािी! 

मिाराज: प्रधािजी, नशपायास बोल ूद्यार्े. नशपाई, आज सकाळी आमच्या मिाली काय झाल?े 

भैरू आमच्या मिाली तर ि्िता! 

नशपाई: िोता मिाराज. आपल्या मिालार्रील पिारेकरी.. भैरू जगदाळे.. त्याचे िार् आि.े 

(मिाराज रागािे त्याच्याकड ेपािातात) 

नशपाई: पण मी मिालात काय झाल ेते सािंगतो. सकाळी मिाराज उठल.े त्यािंिी आळस ददला. 

उठूि आपल्या बी ला पी लार्ली.. 

प्रधािजी: नशपाई ि ेकाय बोलत आिात? 

मिाराज: िािी. पी .. िािी प्रधािजी.. तो योग्य तेच सािंगतो आि.े. 

नशपाई: बी ला पी म्िणजे ब्रश ला पेष्ट! तर मिाराज बािरे आले.. 

प्रधािजी: मिालातूि..? 

नशपाई: िािी! आपल्या बाथरुमातूि! मग त्यािंिी स्नाि.. 

प्रधािजी: बाथरुममधूि बािरे येऊि मग स्नाि..?  

मिाराज( दटार्णीच्या सुरात ): एर्ढ्या बारकाईिे िको नशपाई. मखु्य भाग सािंग.. आम्िी र्दृ्ध 

झालो तो भाग सािंग.. 

नशपाई: हुकूम मिाराज. तर मधला भाग..  ( तोंडािे टेप फास्ट फॉरर्डव झाल्याचा आर्ाज 

काढतो ) 
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प्रधािजी: ि ेकाय आि ेनशपाई? 

नशपाई: फा फॉ.. 

प्रधािजी: म्िणजे 

नशपाई: फास्ट फॉरर्डव! तर मग काय झाला.. झाला असा की.. ह्या इथे मिाराज उभ.े अस ेडोळे 

र्टारूि 

मिाराज: नशपाई, तपशीलात चूक िोतेय! डोळे र्टारल ेरे र्ृद्ध झाल्यार्र. त्या आधीची 

किाणी.. 

नशपाई: िमा मिाराज. तर मिाराज अस ेउभ.े डोळे नबि र्टारललेे. राणी सरकार नतथ ेतशा 

उभ्या. मिाराज राणीसािबेािंस म्िणाल,े आज आपण िाश्त्याची.. 

मिाराज: नशपाई, ि ेकाय सािंगतोयस?  

नशपाई: िमा मिाराज. तर मिाराज म्िणाल,े त्यािंिा कुठे तरी दरू दशेी पयवटिास जारे्स े

र्ाटते.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. ित्ती, घोडा की पालखी बुक करू.. आजकाल मेरी रिप डॉट कॉम र्र 

पटकि िोते बुककिं ग.. नशर्ाय लर्कर पक्ष्याची..  म्िणजे अली बडवची सर्लत नमळते 

ती अलग.. 

मिाराज: िािी प्रधािजी आम्िास पक्ष्यासारखे उडत िािी जायचे.. पण प्रत्यि राणीसरकार 

आम्िास तेच म्िणाल्या.. उडत जा.. म्िणजे गेलात उडत! 

नशपाई: बरे झाल ेआपणच सािंनगतले मिाराज.. माझ्यािे िसते बोलर्ल ेि.े. ि ेझाल ेनि त्याििंतर 

मिाराजािंिी डोळे र्टारले! मिाराज रागार्ले. राणीसरकारािंचा मूड ि्िता. त्यात 

पयवटिाचा नर्र्य. त्यािंस ि ेपयवटि अनजबात आर्डत िािी. िेमका त्यात तोच 

नर्र्य.. तो िी सकाळसकाळी! 

मिाराज: म्िणूि आम्िी र्ृद्ध झालो.. 

नशिणमिंत्री: अभय असले तर एक सािंगू मिाराज.. 
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मिाराज: अभय तुम्िाला आिचे. तुम्िी काय बोलता ि ेकळले तर कािी नशिा करायची का ते 

ठरर्ू िा आम्िी. बोला. फक्त कािी कळेलस ेबोला.. 

नशिणमिंत्री: मिाराजािंिा कृद्ध ककिं र्ा क्रोनधत म्िणायचे असणार.. र्ृद्ध ि्ि!े 

मिाराज: तेच तर आम्िी कधी पासूि सािंगत आिोत. आम्िी रागार्लो आिोत. आनण आमच्या 

रागाचा पारा पार र्रपयांत चढला आि.े. आनण आमचा क्रोध अिार्र झाला आि.े 

प्रधािजी: इतके रागारू् िये मिाराजािंिी. पूणव दशेाचे सरकार आपण चालर्त असलात तरी 

आपले सरकार राणीसािबे चालनर्तात. ते्िा त्यािंच्या आदशेािुसार.. 

नशपाई: तुमचे तरी एक बरेय मिाराज. माझ्याकड ेपिा.. इकड ेसगळयािंकडूि आदशे आनण घरी 

घरर्ालीकडूि आदशे..  

प्रधािजी: हुकूम म्िणा! ि ेकुणाला चुकलेय मिाराज 

मिाराज: अस ेम्िणता? म्िणजे? आम्िी रागारू्च िये? 

नशिणमिंत्री: िािी मिाराज. रागर्ार्े! कारण त्यार्ाचूि आपल्या िाती दसुरे काय आि.े 

प्रधािजी: खरिंय मिाराज 

मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी हुजूर 

मिाराज: ठीक तर! आज आमचा िा रागार्ण्याचा ददर्स साजरा करू. आम्िी कधी अस ेक्रोनधत 

िोत िािी. आज झालो. तर सेनलब्रेट करू.. मैदफल बोलर्ा! आपल ेदरबारी गायक 

सिंगीतसम्राट कणवसेि 'राग दरबारी' गातील.. 

प्रधािजी: आज्ञा हुजूर. पण आपण अजूि क्रोनधत िािी आिात िा मिाराज? 

मिाराज: िािी प्रधािजी. तो राग र्ेगळा.. िा दरबारी राग र्ेगळा. िोऊि जाऊद्यात.. 

 

पडदा पडता पडता पाठूि राग दरबारी कािडाचे सूर ऐकू येऊ लागतात.  
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२ महाराजाांची स्टोरी!  

 

 

 

मिाराज: कोण आि ेरे इकडे? 

प्रधािजी : इकड ेतुम्िीच आिात मिाराज  

मिाराज : अरेच्चा िो की! 

प्रधािजी : नतकड ेम्िणार्े मिाराज .. 

मिाराज : तुम्िी दकती हुशार आिात प्रधािजी.. कोण आि ेरे नतकड?े 

आतूि आर्ाज.. मी आि ेमिाराज .. 

मिाराज : कोण रे तू? 

आतूि : नशपाई मिाराज.. 

मिाराज : लपू िकोस.. आत ये नसपॉय .. 

  नशपाई आत येतो 

मिाराज : नसपॉय .. सीट ऑि टीपॉय 

नशपाई : म्िणजे मिाराज? 

मिाराज : कािी िािी. काल इिंग्रजीचा क्लास िोता.. त्यात नशकलो आम्िी ते म्िणूि पानिले.. 

नसपॉय .. सीट ऑि टीपॉय.. र्ा .. नसपॉय .. युर्सव िेम इज ्िॉट?  

नशपाई : .... 

मिाराज : अरे ्िाय रे य ुलुककिं ग बार्ळट लाइक ? िार् काय तुझा नसपॉय? 



राग दरबारी  नितीि मोरे 

23 
 

नशपाई : माय िेम इज ॲंिंथिी गोन्वसानल्र्स.. मै दनुिया मे अकेला हू .. घर भी ि ैखाली.. ददल 

भी ि ैखाली .. 

मिाराज : इसम ेरिगेी कोई दकस्मतर्ाली 

नशपाई : रूपिगर प्रेमगली .. घर ििंबर चारसो बीस 

मिाराज : एस्क्युज मी प्लीस .. 

प्रधािजी : मिाराजािंची जोरदार तयारी सुरू आि े.. इिंग्रजी फाडफाड 

नशपाई : फाडतात.. 

मिाराज : प्रधािजी .. टीपॉयर्ाल्या सीपॉयचे िेम आम्िाला अिंडरस्टॅलन्वडिंगच  िािी झाल.े. 

प्रधािजी : ॲंिंथिी गोंसाल .. नर्स .. 

मिाराज : नसपॉय.. युर्र िेम ॲंिंथिी.. ? 

नशपाई : िािी मिाराज.. 

मिाराज : दिे ्िॉट युर्र िेम? ॲंिंथिी िो मग ्िॉट रे? 

नशपाई : माझे िार् सुपडू आि ेमिाराज. 

मिाराज : सुपडू? ॲस ेकॅसे िॅर्?  

नशपाई : िािी.. आई लाडािे म्िणते..सुप्डू.. सुप्ड्या.. सुप्पू .. 

मिाराज : आई असे म्िणते नि बायको? अि नसपॉय ..  ्िॉट कॉललिंग बायको? 

नशपाई : बायको म्िणते .. ध्याि .. 

मिाराज : ध्याि? मि ट्रू िेम काय नसपॉय तुझे ?  

नशपाई : खरेखुरे िार् .. जयोनतरार्.. 

मिाराज : र्ा ! काय िार् ! युर्र मदरला सपुड ेिार् सुचल ेबरे .. प्रेमािे .. 

प्रधािजी : सुपड ेिािी.. पाखडण्याचे .. सुपडू.. 
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नशपाई : स ु.. प .. डू 

मिाराज : अस्स े.. तर नसपॉय .. आम्िी इिंग्रजीचे एड्युकेशि घेत आिोत. आम्िाला इनमनडएट .. 

मीलििंग .. म्िणजे तुला िािी उिंडरस्टॅंड िोणार.. इनमनडएट म्िणजे.. िािं .. तात्काळ.. 

आम्िास सुलभ इिंग्रजी स्टॅंड्ऱ फाय ुचे बुक नडमािंडींग आि े 

नशपाई : म्िणजे मिाराज?  

मिाराज : ओि दरे्ा! दकती घोर अद्नन्वयाि .. बॅकर्डव कुठचा .. इिंग्रजी पाचर्ी चे पुस्तक टेकूि ये 

.. नसपॉय .. 

नशपाई : टेकूि? पुस्तकाला कसा टेकू ?  

मिाराज : दकती घोर अज्ञाि .. टेकूि म्िणजे घेऊि ये रे डडॅी.. म्िणजे बाबा .. 

प्रधािजी : मिाराजािंिी अभ्यास मिार्र घेतलाय. इिंग्रजी शब्द कस ेलीलया सिंचार करतािा 

ददसतात आपल्या र्ाणीतूि 

मिाराज : आम्िी र्न्वस नडसाईडले की नडसाईडल.े. मग र्ुई िॉट सू बॅक 

नशपाई : स ूआली तर जार्े मिाराजािंिी.. 

प्रधािजी : नशपाई तुला कळत िािी.. मिाराज िॉट स ूम्िणतात.. िॉट म्िणजे िािी ..म्िणजे स ू

आली िािी..  िो की िािी मिाराज?  

मिाराज : प्रधािजी .. घोर अद्नन्वयाि .. आम्िी र्ळूि मागे बघत िािी असे सािंगत िोतो.. 

प्रधािजी : खरेय मिाराज.. आपल्या भार्ाभ्यासास तोड िािी .. आपल्याला कुणाची जोड 

िािी.. साखरेर्ाचूि चिा गोड िािी.. 

मिाराज : आनण जेथे आमचे िार् िािी.. असा एकिी रोड िािी.. 

नशपाई : आनण माझ्याकड ेपैसा करोड िािी.. 

मिाराज : नसपॉय .. गेला िािीस अजूि.. गो .. ॲटर्न्वस .. 

प्रधािजी : र्न्वसिं ? जाऊ बाई जोरात?  
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मिाराज : ॲट र्न्वस म्िणजे लगेच प्रधािजी .. आमचे िोऊि जाऊ दते आम्िी तुम्िास पण टीचू 

इिंग्रजी.. टीचू म्िणजे नशकर् ू.. 

प्रधािजी : िोय मिाराज .. 

मिाराज : िो िोय .. यस म्िणा .. 

प्रधािजी : िोय मिाराज .. यस्स मिाराज  

एकाएकी युर्राज आत येतात .. 

युर्राज : नपताश्री आम्िाला खेळण्यातली िािी .. खरीखुरी तलर्ार पायजे म्ििंजे पायजे .. 

आम्िी लढाई करूि शत्रलूा िरर्णार .. 

मिाराज : िोय बाळराजे .. िा तुमचा डडॅी तुम्िाला स्र्ोडव दईेल असा र्ोडव दतेो.. मग तुम्िी 

र्ॉर करा नि शत्रूर्र र्ार करा. आनण मग नर्ि करा 

युर्राज : म्ििंजे काय नपताश्री? 

मिाराज : तुम्िी अजूि नलटील आिात.. नबग झालात की कळेल .. प्रधािजी तूतावस यािंिा 

तलर्ारनर्द्या लर्िांगला  पाठर्ा.. आमचे नप्रन्वस तयार िोतील, रेड्डी िोतील, सज्ज 

िोतील र्ॉर मध्य ेलढायला.. 

युर्राज : शूर आम्िी सरदार आम्िाला काय्कु.. णाची भीती .. 

मिाराज : र्ा! िेक फार गोड आि ेनप्रन्वसचा.. र्ा! 

प्रधािजी : खरेय म्िणजे अगदी खरेय मिाराज.. पण ते िेक.. म्िणजे युर्राज िेकददल खरे.. 

मिाराज : तो िेकददल आनण िा िेक नडफ्रिं ट .. र्गेळा.. िेक म्िणजे गळा .. 

प्रधािजी : असे मिाराज.. यस्स.. एका िेकचे अिेक अथव .. 

युर्राज : म्ििंजे आमाला तलर्ार नमळणार.. 

मिाराज : येस नप्रन्वस यस .. स्र्ोडव नमळेल िा र्ोडव .. म्िणजे आमचा शब्द.. नप्रन्वस जा... गो .. 

नपले .. खेळा .. आम्िी दरबारात र्ोकव  आटोपूि कलमिंग .. 

युर्राज : िोय नपताश्री 
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युर्राज निघूि जातात. राणी प्ररे्शतात.. 

मिाराज : यार्े यारे् राणी ग्ििवमेंट.. ग्ििवमेंट म्िणजे सरकार प्रधािजी 

प्रधािजी : यस्स मिाराज.. 

राणी : ि ेकाय िोत आि?े आमच्या राजयात ि ेकाय घडत आि े? आमचा मेणा अजूि आला 

िािी .. नशपाई.. मेणार्ाला कुठेय ?  

मिाराज : कोण आि ेरे इकड?े 

प्रधािजी : इकड ेआपणच आिात मिाराज..नतकड.े. 

मिाराज : ओके ओके .. कोण आि ेरे तुकड.े. िािी नतकड.े..?  

प्रधािजी : नतकडच्यास आपण पाठर्ल.े.  

मिाराज : म्िणजे? 

राणी : कोण जयोतीरार् ?  

मिाराज : िोय राणी ग्ििवमेंट.. आमचे बुक्क आणायला गेलाय सुपडू .. 

राणी : िा कोण िर्ा नशपाई? 

मिाराज : जोतीरार्चे दसुरे िार् सुपडू आि ेराणी ग्ििवमेंट... 

राणी : आता तो गेला तर आमचा मेणा कोण उचलणार .. आमच्या मेण्याचा सेर्क .. 

तातडीिे.. 

मिाराज : आम्िी आता बोलारू्ि घेतो सुपडूस ..नसपॉय.. सपुडू नसपॉय .. 

सुपडू िातात जाडजूड पुस्तक घेऊि येतो  

नशपाई : तुमिे पुकारा और िम चल ेआए 

प्रधािजी : पुस्तक िथलेीपर ले आए रे .. 
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मिाराज : नसपॉय .. नसट ऑि टीपॉय .. र्ेळेर्र आलास.. तू राणी ग्ििवमेंटच्या मेण्याचा भोई 

रे .. 

नशपाई : िोय मिाराज.. 

मिाराज : मग सािंगयचे िािीस .. 

नशपाई : सािंनगतले असते तर आपण कोपला असतात मिाराज 

मिाराज : नसपॉय .. नसट ऑि टीपॉय .. कोप झाला असता तरी आम्िी काय तुला इटणार 

िोतो? 

नशपाई : म्ििंजे मिाराज? 

मिाराज : टायगरचे पिंजे .. दकती घोर अद्नन्वयाि .. साधे इिंग्रजी र्ोडड व येत िािीत .. िॉट कलमिंग 

.. तू गेलास माझा कोप िोईल म्िणूि.. आनण आमच्या र्र िी कोणी आि े.. या 

राणी ग्ििवमेंटचा आमच्यार्र कोप झाला असता तर? िशीब र्ळेेर्र आलास 

..ठीक आि े.. जारे् राणी ग्ििवमेंट.. मेणा आनण मेणेर्ाला .. दोन्विी तयार आि.े टुड े

्ियेर? आज कुठे जायचे?  

राणी : आम्िी निघालो पयवटिास.. पाय मोकळे करण्यास मेण्यातूि .. जयोतीरार् आमचा खास 

भोई आि.े 

मिाराज : जा सपुडू .. ध्याि .. जयोनतबा .. जयोनतरार् .. जा .. गो 

राणी आनण जयोतीरार् निघूि जातात. 

मिाराज : या गडबडीत राजयकारभारास टाइम नमळाला िािी..  आम्िी िाऊ नबझी 

आिोत..  तरी कशी आि ेराजयाची किं डीशि?  

प्रधािजी: कशाबद्दल मिाराज? 

मिाराज : घोर अद्नन्वयाि .. अद्नन्वयािाचा डाकव िेस.. राजयाची िालिर्ाल र्ाइप करतो आिोत 

आम्िी .. 
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प्रधािजी : र्ाइप?  

मिाराज : र्ाइप म्िणजे पुसतो आिोत .. आम्िी राजयाची िालिर्ाल पुसतो आिोत .. 

प्रधािजी : उत्तम.. अनतउत्तम.. सर्ोत्तम..  

मिाराज : ्िरेी ्िरेी छाि .. म्िणजे आता कामकाजास िॉनलड े.. 

प्रधािजी : िोळी मिाराज? अजूि िोळीस अर्काश .. 

मिाराज : घोर अद्नन्वयाि .. िॉनलड ेम्िणजे सुटी प्रधािजी. आता राजयकारभारास सटुी .. आनण 

आम्िीिी गेलो असतो राणी ग्ििवमेंटबरोबर.. लगे मोकळे करायला.. मेण्यातूि 

प्रधािजी : आपण घोडागाडीतूि जाऊ शकता मिाराज.. 

मिाराज : िॉसवकाटव... ? येस .. गुड कल्पिा. आम्िी गोतो.. जातो .. आमची गाडी जोडा .. 

कोण आि ेरे इकड.े. िािी नतकडे?  

प्रधािजी : नतकडचा मेण्यार्र गेलाय मिाराज.. आपली आद्नन्वया असेल तर राजमिालाबािरेील 

सेर्कास बोलर्?ू  

मिाराज : बोलर्ा.. लर्कर .. फास्ट.. आनण नसपॉयचा एर्ढा शॉरटेज ?  

प्रधािजी : िोय मिाराज. आयपीएलच्या मॅचसे बघायला गलेेत सारे सुट्टीर्र 

मिाराज : बोलर्ा इनिनडयेटली .. म्िणजे लगेच 

प्रधािजी : यस्स मिाराज 

प्रधािजी कोणाच्यातरी कािात कािी सािंगतात. एक नशपाई धार्त येतो. 

मिाराज : नसपॉय .. नसट ऑि .. िो डोण्ट नसट ऑि टीपॉय.. घोडागाडी काढ गोईंग आर र्ुई .. 

तुझा िेम काय? 

प्रधािजी : तो िेमबाज िािी मिाराज .. गाडीर्ाला.. 

मिाराज : घोर अद्नन्वयाि रे .. िेम म्िणजे िार्.. तो सुपडू तू बापडू ?  
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नशपाई : िािी मिाराज. मी कल्लू .. 

मिाराज : असे कोण म्िणते? आई की र्ायफी ? 

नशपाई : सगळेच .. माझ ेिार् कल्लूराम ददग्गूराम झुिंझारलेकर 

मिाराज : ि ेिार् की काय? एर्ढे मोठे? बरिं चल नसपॉय .. लर्कर.. राणीग्ििवमेंट लािंब 

निघूि जातील 

नशपाई : हुजूर जो हुकूम.. गाडी जोडतो मी मिाराज 

नशपाई जातो .. 

मिाराज : एकूण राजयात ऑल इज र्ेल ददसतय प्रधािजी .. 

प्रधािजी : िुसत्याच र्लेी िािीत.. झाड ेपण आिते.. 

मिाराज : घोर अद्नन्वयाि .. ि ेर्ले म्िणजे ती र्ले िािी प्रधािजी .. ऑल इज र्ेल म्िणजे सगळे 

कसे छाि छाि .. 

प्रधािजी : यस्स मिाराज 

नशपाई परत येतो 

नशपाई : घोडा आनण गाडी तयार आिते मिाराज 

मिाराज : नसपॉय .. डोन्वट नसट ऑि टीपॉय .. चल .. गोऊया .. जाऊया 

मिाराज आनण नशपाई जातात. दरबारात प्रधािजी उभे असतािाच राणी येते 

राणी : मिाराज.. घात झाला. मिाराज कुठेत ?  

प्रधािजी : काय झाल ेराणीसरकार? भात? 

राणी : भात .. िािी .. घात .. घात .. घात 

प्रधािजी : घात? म्िणजे काय?  

राणी : आम्िी जयोनतरार्ाला घेऊि निघालो .. 
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प्रधािजी : निघालात 

राणी : मेण्यामध्य ेबसलो .. 

प्रधािजी : बसलात .. 

राणी : मेणा पुढ ेनिघाला .. 

प्रधािजी : निघाला.. 

राणी : आम्िास र्ाक्य परेु करू द्यार् े

प्रधािजी : ददल े.. िमा राणीसरकार .. सािंगारे्. 

राणी : तर .. आम्िी मेण्यातूि निघालो .. पुढ ेजयोतीरार्.. मागे दसुरा कोणी .. मणेा चालला 

पुढे .. आमच्या राजमिालार्रूि आम्िी चाललोय .. पडदा बाजूस केला .. तर 

काय?  

प्रधािजी : तर काय राणीसरकार?  

राणी : तर .. मिालाबािरे ..मिालाबािरे .. 

प्रधािजी : काय िोते ? साप की अजगर? र्ाघ की अस्र्ल ? गनिम की .. जाऊ दते सुचत 

िािी.. 

राणी : िोते िािी .. ि्िते .. 

प्रधािजी : कोण राणीसरकार? र्ाघ की अस्र्ल? साप की अजगर .. 

राणी : अजागळ .. अजागळ आिात तुम्िी प्रधािजी .. कसे काय मिाराज .. ते जाऊ दते .. 

प्रधािजी : जाऊ दतेो राणीसरकार .. तर कोण ि्िते? 

राणी : आमच्या मिालाबािरेील .. मिालाबािरे ... 

प्रधािजी : कोण ? का? काय? के्िा ? कसा ? ि्िता.. ि्िती.. ि्िते? 

राणी : आमच्या मिालाबािरे नशपाई.. ि्िता.. आमच्या मिालाची सुरिा.. धोक्यात.. आम्िी 

तशाच दफरलो माघारी.. 
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प्रधािजी : माफी असार्ी .. 

राणी : मिाराज कुठे आिते? 

प्रधािजी : मिाराज आपल्या मागेच निघाल.े. 

राणी : कस े.. 

प्रधािजी : तेच राणीसरकार.. घोडागाडीतूि गेलते .. आपल्या मिालाबािरेील नशपाई .. 

त्याला घेऊि .. 

  म्िणूि.. 

राणी : मिाराज .. आधी मेण्याचा.. आता मिालाबािरेचा .. आमचे सेर्क पळर्तात .. नसपॉय 

.. नसपॉय म्िणूि.. येऊ दते घरी.. पाितोच आम्िी.. आमचे नसपॉय.. नशपाई 

पळर्तात.. 

तरातरा निघूि जाते. 

पाठोपाठ मिाराज आत येतात.. 

मिाराज : प्रधािजी.. िा सुप्ड्या काय लर्िंडच्या र्गेािे.. तुम्िी अद्नन्वयािी .. र्ाऱ्याचा र्ेगािे 

णेणा मेतो .. िािी मेणा िेतो काय ? आम्िी गेलो तर यािंचा कािीच ॲड्रसेिािी .. 

आम्िी आलो परत.. 

प्रधािजी : राणीसरकार.. 

मिाराज : काय झाले .. ग्ििवमेंट.. 

प्रधािजी : राणीसरकार आलेल्या.. 

मिाराज : येथ े? आनण आम्िी तेथे.. 

प्रधािजी : त्यािंच्या मिालाबािरे कुणी सेर्क िसलेला पाहूि आल्या परत..  ..आल्या नि गेल्या.. 

मिाराज : म्िणजे क्रोनधत.. िोत .. 

प्रधािजी : असारे् तस े.. कारण त्या टोमॅटोसारख्या लाल झालले्या जातािा .. 
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मिाराज : याचा अथव त्याचा कोप .. आता आम्िास त्यािंची समजूत काढार्ी लागणार .. आमचे 

कािी ट्रू िािी.. 

प्रधािजी : ट्रू ? 

मिाराज : घोर अद्नन्वयाि .. आमचे कािी खैर िािी.. खरे िािी .. 

प्रधािजी : ि ेमात्र खरे मिाराज .. एक सुचर्ू? 

मिाराज : टॉक .. बोला .. बुडत्याला काडीचा आधार .. आमच्या सिंकटार्रील रेमेडी .. म्िणजे 

उपाय .. आि ेतुमच्या कड?े  

प्रधािजी : तो तुम्िीच शोधा मिाराज.. पण एक सल्ला.. 

मिाराज : द्या .. त्याची आम्िास सक्त आर्श्यकता आि.े. 

प्रधािजी : आपण जातािा नचलखत .. नजरेटोप घालूि जारे् मिाराज.. िािीतर युर्राजािंस 

न्वयारे् .. तलर्ारीसि .. 

मिाराज : थयािंक्यू..आम्िी येतो.. 

 

मिाराज जातात .. मागूि गाणे 

कर चले िम दफदा .. जाि ओ ति .. सानथयों ..  
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३ केबीपी.. अर्ाात.. कोि बनेल िधानमांत्री 

 

 

 

अिंधेरिगरीच्या चौपट राजािंचा दरबार.. राजे बसले आिते लसिंिासिार्र. प्रधािजी 

आनण कािी दरबारी उभ ेआिते. एक नशपाई आत येतो. मुजरा करत.. 

मिाराजािंचा जयजयकार असो.. 

मिाराज: काय बातमी आि ेनशपाई?  

नशपाई: एक चािंगली नि एक र्ाईट बातमी आि ेमिाराज 

मिाराज: चािंगली आधी सािंगा नशपाई 

नशपाई: हुकूम मिाराज.. चािंगली बातमी िी की आज र्ाईट बातमी कोणतीच िािी.. 

मिाराज: नशपाई, मग र्ाईट बातमी कोणती? 

नशपाई: मिाराज.. र्ाईट बातमी िी की आज चािंगली बातमी कोणतीच िािी.. 

मिाराज: नशपाई.. मग बातमी कोणती आि.े. 

प्रधािजी: मिाराज.. कोणतीच बातमी िािी िीच बातमी आि ेअसे ददसते 

नशपाई: िोयच मिाराज.. राजयातच  आजच  कुठेच कािीच घडलेच िािीच 

मिाराज: प्रधािजी.. िा नशपाई थोडा 'च' आि ेकी काय? आनण असे कस ेिोईल की कुठेच 

कािीच घडलेच िािीच.. आम्िी असतािा? 

प्रधािजी: चौकशी सनमती बसर्ू मिाराज?  
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मिाराज: र्ा! िी बातमी िोईल.. राजयातील ि घडलेल्या घटिा का घडत िािीत याची चौकशी 

करण्यास सनमती.. र्ा! प्रधािजी .. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज 

मिाराज: हुशार आिात तुम्िी 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज 

मिाराज: तल्लख आिात तुम्िी 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज 

मिाराज: चलाख आिात तुम्िी 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज 

मिाराज: डोके सुपीक आि ेतुमचे 

प्रधािजी: जी मिाराज.. मिाराजािंची कृपा आि.े. 

मिाराज: आमची? 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. आपला िानभकच आमचे िी तासतो.. डोके मिाराज.. 

मिाराज: तरीच ते तुळतुळीत नि तल्लख आि.े. िेमूि टाका..   

प्रधािजी: त्या िानभकास मिाराज? कुठे? सनमतीच्या प्रमखुपदी? र्स्तरा घेऊि तासूि 

काढतील तासितास.. 

मिाराज: प्रधािजी.. आम्िी सनमती िेमण्याबद्दल बोलत आिोत.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज..प्रश्नाचा कीस पाडले तो.. तेच म्िणार्याचे िोते.. 

मिाराज: तेच ि्ि.े. उद्या तुम्िी या नशपायास बसर्ाल सनमतीत.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. िािी.. िािी मिाराज.. िमा मिाराज.. 

मिाराज: तर सनमती टाका िेमूि.. पिा कािीच कसे िािी घडल ेकाल.. 
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प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. िेमतो मिाराज.. करूि टाकतो मिाराज.. मग ररपोटव दतेो 

मिाराज.. 

मिाराज: आनण लर्कर करूि टाका.. आम्िाला जलद ररझल्ट िर्ाय.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. उद्यापयांत सािंगतो मिाराज.. 

 

ददर्स दसुरा: मिाराजािंचा दरबार.. 

नशपाई: चौपट मिाराजािंचा नर्िय असो.. 

मिाराज: नर्िय.. की नर्जय? 

प्रधािजी: दोन्विी जुळे भाऊ आिते मिाराज.. नर्जय आनण नर्िय.. एकाला झाका दसुऱ्याला 

काढा.. 

मिाराज: कशाला? आनण काढा कशाला? आनण कसला नचराईताचा?  

प्रधािजी: िािी मिाराज..तो काढा िािी.. याला झाका नि त्याला काढा असे म्िणण्याची पद्धत 

असते.. 

मिाराज: कुठे?  

प्रधािजी: इथेच मिाराज.. तरीदखेील मिाराजािंिा िर्े असल्यास नर्ियच्या जुळया भार्ास 

पाचारण करू.. नशपाई.. नर्जयला बोलर्ा.. 

नशपाई: मिाराजािंचा नर्जय असो.. 

मिाराज: आता कसिं नर्ियी झाल्यासारख ेर्ाटतेय.. िािी नर्जयी झाल्यासारखे र्ाटतेय.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. 

प्रधािजी..झाले काय? 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. 

मिाराज: मग सािंगा 
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प्रधािजी: काय मिाराज? 

मिाराज: काम झाल ेकाय?  

प्रधािजी: कसल ेमिाराज? 

मिाराज: बातमी.. 

प्रधािजी: कसली मिाराज? 

मिाराज: अरे नर्सरता कसे तुम्िी?  

प्रधािजी: िािी मिाराज.. 

मिाराज: मग झाल ेकाय? 

प्रधािजी: काय मिाराज?  

मिाराज: नर्सरलात? बदाम खात जा रोज.. आम्िी हुकूम ददललेा तुम्िाला.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. स्मरणशक्ती र्ाढर्ण्याचा िा उपाय तुम्िी सािंनगतला िोता.. पण 

मिाराज: पण? बदाम िािीत? 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. 

मिाराज: अरे मग मागर्िू घ्या.. आमचे प्रधािजी नबि बदामाचे तडपतािते.. 

प्रधािजी: बदाम आिते मिाराज.. पण 

मिाराज: पण काय.. दात िािीत प्रधािजी? ती म्िण आि ेिा.. दात आिते तर बदाम िािीत 

आनण बदाम आिते तर दात िािीत.. तस ेदात.. 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. 

मिाराज: म्िणजे.. सारे दात गेले प्रधािजी? बोळके झाल ेकी काय तोंडाचे?  

प्रधािजी: िािी मिाराज.. दात िािीत अस ेिािी.. दात आिते.. बदाम आिते.. पण.. 
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मिाराज: पण काय प्रधािजी?  

प्रधािजी: स्मरणशक्ती र्ाढर्ण्यास ते खाण्यास आम्िी नर्सरतो.. 

मिाराज: मग शेंडीस गाठ मारूि ठेर्ार्ी प्रधािजी.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. पण 

मिाराज: शेंडी िािी प्रधािजी? 

प्रधािजी: िािी.. म्िणजे आि ेमिाराज.. शेंडी आि.े ि तुटलेली पारिंबी िी आि.े.पण.. 

मिाराज: गाठ मारता यते िािी? 

प्रधािजी: िािी.. तस ेिािी मिाराज.. येते.. पण.. 

मिाराज: अजूि दकती पण आिते.. तुम्िी पण केलाय का नर्सरण्याचा?  

प्रधािजी: िािी मिाराज.. पण .. आम्िी गाठ मारार्यास नर्सरतो.. रोज आम्िी शेंडीस या 

पगडीत सािंभाळूि ठेर्तो.. गारूडी सापाची र्ेटोळी कशी बिर्ूि ठेर्तो तसा.. 

मिाराज: र्ा! शेंडी आि ेपण गाठ िािी.. बदाम आिते पण खायची आठर्ण िािी.. काय 

प्रधािजी.. नर्चारतोय ते सािंगा 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. 

मिाराज; झाल ेका? 

प्रधािजी: िािी.. मग बािंधेि शेंडीला गाठ मिाराज.. 

मिाराज: ते िािी प्रधािजी.. काल सािंनगतले त्याबद्दल.. 

प्रधािजी: िोय्य मिाराज.. झाले.. 

मिाराज: सािंगा.. काय झाले?  

आपल्या आज्ञेिुसार.. तत्काळ.. 

मिाराज: प्रधािजी, सािंगा कशी काय झाली िािी बातमीची बातमी? 
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प्रधािजी: ते लर्करच ठाऊक िोईल.. सनमतीच्या अध्यिाची निर्ड करायला एक सनमती 

आजच आम्िी बिर्ली आि.े. तत्काळ.. 

मिाराज: आम्िी हुकूम ददलेला प्रधािजी.. 

प्रधािजी: त्या प्रमाणेच आम्िी सत्र्र अिंमलबजार्णी केली आि.े. पण इस रूट की सभी लाइिें 

व्यस्त िैं.. शीघ्रिी उत्तर की अपेिा ि.ै.कृपया लाइि में बिे रि ेया..कृपया थोडी दरे 

बाद कोनशश करें.. 

मिाराज: प्रधािजी.. सनमतीचा अिर्ाल आजच्या आज येण्याबद्दल आम्िी आदशे ददललेा.. 

अजूि सनमतीिी बसली िािी? 

प्रधािजी: मिाराज.. आपल्या आदशेािुसार िोत आि.े. सनमतीच्या अध्यिपदी कोण.. त्यास 

कोणकोणत्या शासकीय सोयी द्याव्यात याबद्दल निणवय िोईल.. त्यािंच्या बठैका 

िोतील.. सारे कािी शासकीय प्रथेप्रमाणे.. 

मिाराज: खामोश! आम्िाला फक्त ररझल्ट िर्ा.. तो िी आताच्या आता.. आपले गृिमिंत्री कुठे 

आिते? 

प्रधािजी: ते मिाराज, उमेदर्ारािंच्या मुलाखती घते आिते.. त्यािंच्या अध्यितेखाली बसर्ली 

आि ेसनमती.. 

मिाराज: आम्िाला ि ेनडटेल्स िकोत.. आम्िाला फक्त सािंगा की काल कािीच बरे र्ाईट का 

िािी घडल?े  

प्रधािजी: जो हुकूम मिाराज.. आम्िी गृिमिंत्रयािंिा बोलारू्ि घेतो.. 

मिाराज: सत्र्र.. तत्काळ.. लगेच.. जल्दी.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज..नशपाई.. 

नशपाई: हुकूम सरकार.. 

मिाराज: गृिमिंत्रयािंिा जसे असतील तसे घेऊि या.. 

नशपाई: हुकूम सरकार.. 
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प्रधािजी: तोर्र मिाराज आपण ह्या गाण्याचा आििंद घ्यार्ा.. मि ि ेराम रिंगी रिंगल.े. 

( पाठूि गाणे सरुू िोते.. सारा दरबार भजिात रिंगूि जातो.. ) 

( गृिमिंत्री आत येतात.. च्ट्याप्ट्यार्ाल्या चड्डीत.. पायात चपला..) 

गृिमिंत्री: चौपट मिाराजािंचा नर्जै असो.. तातडीिे बोलार्लेंत.. अस्सा निघूि आलों.. चाल्लो 

िोतो स्नािास.. 

मिाराज: प्रधािजी म्िणाले तुम्िी इिंटर््यू घेत िोतात.. 

गृिमिंत्री: मिाराज.. खरेय.. पण आज सकाळी सकाळी आमची यमुिा प्रसतू झालीं.. छाि झालें.. 

मिाराज: काय?  

गृिमिंत्री: कालर्ड.. 

मिाराज: कालर्ण? 

गृिमिंत्री: कालर्ण िािी कालर्ड.. 

मिाराज: कालर्ड?  

गृिमिंत्री: िोय मिाराज.. गायीच्या बछड्यािंस कालर्डच बोलायचें.. ते बाळिंतपण उरकूि 

चाल्लो तर नशपाई आलें.. आपण बोलार्लें कळळें.. तडक आलों झालें.. िोतों 

तस्सा.. 

मिाराज: ते ददसतेच आि.े. 

गृिमिंत्री: आि नतकड ेउमदेर्ार खोळिंबलें अस्तील.. 

मिाराज: खामोश.. प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी मिाराज.. 

मिाराज: अजूि सनमती िेमण्याइतपत प्रगती िािी.. ि ेकाय सुरू आि ेआपल्या राजयात? 
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गृिमिंत्री: िमा मिाराज.. पण आपण बोलार्लें िस्तेत तर आतापारे्तो आमच्या अिंगार्र 

पाण्याचे चार तािंबे उलटले अस्ते.. नि तडक त्या मुलाखतीं.. पण आता साराच 

उशीर.. 

मिाराज: प्रधािजी.. आम्िाला आताच्या आता ररपोटव द्यार्ा.. 

गृिमिंत्री: कसला ररपोटव मिाराज.. िािी तस ेसारे सरुळीत आिें.. कसें सारे सरळ सोपें.. कुठे 

गोंधळ िािी.. गडबड िािी.. 

मिाराज: तेच.. आम्िी तें.. िािी तेच सािंगतोय.. आम्िी आिोत पण काल आम्िाला एक िी 

बातमी नमळू िये.. राजयात कािीच कस ेघडत िािी? याचीच चौकशी करा.. म्िणूि 

आदशे ददला.. सनमती िेमा.. आम्िाला आजच्या आज याचा निकाल िर्ा आि े

प्रधािजी..  आनण गृिमिंत्री.. तुम्िी जाऊ शकता.. अिंघोळीस 

गृिमिंत्री: कृपा आिें मिाराजािंचीं.. तडक जाऊि फडक उरकतो कडक पाण्यािे अिंघोळ.. आनण 

एक मिाराज.. आलोंच तर आमिंत्रण करूिच टाकतों.. 

मिाराज: कसले आमिंत्रण? 

गृिमिंत्री: बारसें मिाराज.. बारसें.. 

मिाराज: बारस?े  

गृिमिंत्री: आम्च्या कालर्डीचे मिाराज.. आपण अगत्यािे येणें करार्ें सिकुटुिंब.. बाश्यावस 

मिाराज..आिेंर आण ूियें.. आप्ला आशीर्ावद.. 

मिाराज: गृिमिंत्री.. आपण जारे्.. कडक पाणी र्ाट पािाते आि.े. 

गृिमिंत्री: कृपा मिाराजािंची.. नततकें  बाश्यावचे ध्यािािंत ठेर्ार्े.. 

मिाराज: गृिमिंत्री.. 

( गृिमिंत्री तडक निघूि जातात.. ) 

मिाराज: प्रधािजी, आमचे भाग्य थोर की आम्िास असली रत्े नमळाली.. 

प्रधािजी: आता एक ते आम्िी नजर्ाची बाजी लारू्ि शोधतो मिाराज.. पण.. 
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मिाराज: आपणास सगळीकड ेपण ददसत असतो की काय प्रधािजी? 

प्रधािजी: िािी.. तसेच कािी िािी.. पण.. िमा मिाराज.. सनमतीच्या कामकाजार्र लि 

ठेर्ण्यासाठी दसुरी एक सनमती िेमण्याची परर्ािगी िर्ी िोती.. ती नमळाल्यास 

त्या अिुर्िंगािेिी  कायवर्ािी करता येईल मिाराज.. म्िणजे र्ेगािे काम.. 

मिाराज: प्रधािजी.. तुम्िाला गनणत येते काय? 

प्रधािजी: थोडफेार येते मिाराज.. 

मिाराज: तर सािंगा.. एका सनमतीच्या िेमणुकीस इतका र्ेळ तर दसुरीच्या िेमणुकीस दकती? 

प्रधािजी: मिाराज.. नशिणमिंत्रयािंस बोलार्ण ेधाडतो.. प्रश्न कठीण.. आम्िी नर्सरलो पाढे.. 

मिाराज: खामोश! आम्िाला लर्करात लर्कर तो ररपोटव िर्ा आि.े. 

प्रधािजी: ते सनमतीबद्दल निदशे ददले तर.. 

मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: आम्िी जातीिे लि घालतो.. सनमती िमेण्याबद्दल.. 

मिाराज: आम्िाला.. 

प्रधािजी: ररपोटव िर्ाय एर्ढिंच िा मिाराज.. डि.. आम्िी आता ररपोटव आणल्यार्ाचूि आमचे 

तोंड दाखर्णार िािी मिाराजािंिा.. आम्िाला आज्ञा द्यार्ी.. 

मिाराज: जा.. नर्जयी िोऊि या.. 

( प्रधािजी निघूि जातात.. 

मिाराज डोक्यार्र िात मारत बसतात.) 

मिाराज: नशपाई.. 

नशपाई: जो हुकूम मिाराज 

मिाराज: नशिणमिंत्रयािंिा बोलर्ा.. ताबडतोब.. 
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नशपाई: जी मिाराज.. 

( नशपाई जातो.. मिाराज डोके खाजर्त बसतात. बाकी दरबारी स्तब्ध बसूि 

राितात. थोड्या र्ेळािे नशिणमिंत्री आत नशरतात..) 

नशिणमिंत्री: चौपट मिाराजािंचा चौपट  जयजयकार असो. जय असो.. नर्जय असो. आचिंद्रसूयव 

मिाराज अमर असोत.. अकबर आनण ॲंिंथिी सुद्धा असोत.. मिाराजािंिा आठर्ण 

यार्ी असे काय शिैनणक काम आमच्याकड ेआि ेमिाराज.. 

मिाराज: आम्िास एका प्रश्नाचे उत्तर द्यार्े.. 

नशिणमिंत्री: आज्ञा मिाराज.. 

मिाराज: ऐका.. जर एक सनमती बसर्ण्यास दोि ददर्स लागत असतील तर.. दोि बसर्ण्यास 

दकती? 

नशिणमिंत्री: उत्तर सोपे नि कठीण आि.े. दोि उत्तरे आिते मिाराज.. 

मिाराज: बोला.. 

नशिणमिंत्री: सोपे उत्तर गनणतात नमळेल.. चार ददर्स.. 

मिाराज: आनण कठीण? 

नशिणमिंत्री: त्यासाठी सनमती कोण बसर्ते ते पिारे् लागेल.. कशासाठी तेिी पिारे् लागेल.. 

सनमतीचे काम काय.. त्यात दकती लोक असतील.. र्गैरे र्गैरे.. 

मिाराज: म्िणजे?  

नशिणमिंत्री: ते सनमती सनमतीर्र अर्लिंबूि असले मिाराज.. आनण.. 

मिाराज: आनण काय नशिणमिंत्री?  

नशिणमिंत्री: प्रधािजी सनमती बसर्त असतील तर अििंत काळ लागू शकतो.. 

मिाराज: आनण तुम्िी बिर्लीत तर?  

नशिणमिंत्री: मिाराज.. िा अनधकार माझा ि्ि.े. प्रधािािंचा आि.े. 
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मिाराज: आनण तुम्िी प्रधाि झालात तर?  

नशिणमिंत्री: जशी इच्छा मिाराजािंची.. 

मिाराज: जारे्.. सनमती बसर्ा ककिं र्ा ि बसर्ा पण ररपोटव घेऊि या.. आनण जो लर्कर ररपोटव 

आणेल तो आमचा प्रधाि.. नशिणमिंत्री: जशी आज्ञा मिाराज.. आम्िी लर्करात 

लर्कर येतो.. 

मिाराज: आपण जारे् नशिणमिंत्री.. हुकुमाची अिंमलबजार्णी ्िार्ी.. 

नशिणमिंत्री: हुकूम मिाराज.. 

 

( नशिणमिंत्री जातात. मिाराज परत लचिंतेत आनण लचिंतिात.. डोळे नमटूि. डोळे 

उघडतात तर समोर मिंत्री परत उभे..) 

 

मिाराज: आलात.. इतक्या जल्दी ररपोटव? आम्िी डोळे नमटूि उघडण्याच्या आत? शाबास! 

तुम्िी प्रधािमिंत्री िोणार आता..हुकूमिामा काढूि टाकू.. नशपाई.. 

नशपाई: जो हुकूम मिाराज.. 

मिाराज: थािंब तेथ.े. आधी ऐकू तर द्यार्ा ररपोटव.. 

नशिणमिंत्री: िमा असार्ी मिाराज.. ररपोटव िािी.. 

मिाराज: इतका समय एका ररपोटवसाठी? 

नशिणमिंत्री: िमा मिाराज.. पण ररपोटव कसला िर्ा याबद्दल मिाराजािंिी कािी सािंनगतले 

िािी त्यामुळे परत आलो.. 

मिाराज: आपल्या बदु्धीचे कौतुक र्ाटते आम्िाला.. दकती हुशार आिात तुम्िी.. जया नर्र्याची 

परीिा दकमाि त्याच्या नर्र्याचे तरी िार् मानिती िर्े.. र्ा! जारे् लर्करच परत 

यार्े.. 
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नशिणमिंत्री: हुकूम मिाराज.. पण तो ररपोटव.. 

मिाराज: िोय ररपोटव घऊेि यार्े.. 

नशिणमिंत्री: िािी.. कसला ररपोटव मिाराज ते कळले तर.. 

मिाराज: ते सध्याच्या प्रधािजींस नर्चारार्े.. लिात ठेर्ा.. जो प्रथम येईल तो िोणार 

प्रधािमिंत्री.. जा.. 

नशिणमिंत्री: पण.. 

मिाराज: तुम्िी पण 'पण पण' करता की काय? जारे्.. आमचा आदशे आि.े. आम्िाला परत 

सिंध्याकाळी पाच र्ाजता भटेार्े.. 

नशिणमिंत्री: हुकूम मिाराज.. 

( नशिणमिंत्री जातात.. डोके खाजर्त. मिात म्िणत..  प्रधािमिंत्री ्िायचे तर 

इतकी मेिित तर िर्ीच..  

मिाराज नर्चार करत बसूि आिते.. एकदा कािात बोट घालूि बािरे काढतात.. 

एकदा मुकुट काढूि डोके खाजर्तात.. आनण एकाएकी स्र्तःशीच बोलायला लागतात..) 

सेिापतींिा बोलर्ा.. ते तरी कािी करतील.. ि ेप्रधािजी नर्सरतील.. 

नशिणमिंत्रयािंचा काय भरोसा.. 

( मोठ्यािे ) नशपाई.. सिेापतींिा बोलर्ा.. जल्दी.. 

नशपाई: हुकूम मिाराज.. 

( नशपाई जातो.. मिाराज डोक्यार्रचे केस उपटत एकेका केसाकड ेबघत बसतात. 

सेिापती येतात..) 

सेिापती: हुकूम म्िाराज.. बोलार्ल ेया गरीबास.. 

मिाराज: सेिापती.. दकतीरे्ळा सािंनगतलेय.. सेिापती तुम्िी.. स्र्तःस गरीब म्िणू िका.. 

सेिापती कसे िर्ेत.. पाहूिच धडकी भरार्ी.. 
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सेिापती: ते बरीक खरिं म्िाराज.. आमास्नी  सेिापती बिर्ले ते आपणच.. म्िाराजािंची कुरपा 

म्ििूि िा ििंबीर एक खिंबीर शेिापती जाला.. पण एक काळजातली गोष्ठ सािंगार्ी 

म्िितो.. आम्िाला बिायचेय.. 

मिाराज: ते ििंतर.. आधी राजयार्रील सिंकट.. 

सेिापती: (तलर्ार काढीत.. ) कुठेय गिीम.. ििंबीरची तर्ावर याची न्विाई लार्ील र्ाट नि 

रगताचे न्विाई र्ािर्ील पाट तर िार् लार्ाचा न्विाई.. 

मिाराज: ती तलर्ार म्याि करा.. सिंकट अस ेिािी.. 

सेिापती: मिंग म्िाराज.. ? 

मिाराज: सेिापती.. झालेय अस ेकी काल पासूि राजयात एकिी अशी घटिा घडललेी िािी 

नजची बातमी बिू शकते. याची चौकशी करार्याची आि.े. 

सेिापती: ती आम्िी करार्ी आसिं म्ििा की.. क्येली.. करूि सािंगतो.. 

मिाराज: शाबास! आम्िी ठरर्लेय.. जो सर्वप्रथम िी मानिती आणले तो बिेल प्रधािमिंत्री.. 

सेिापती: खरिंच म्िाराज .. आमचे त्येच एक सपाि हुतिं.. शेिापती र्रूि परधािमिंत्री.. झालिंच 

समजूि चला म्िाराज.. आम्िी जातीििं लि घालिू म्ह्यायती आणतो.. 

मिाराज: शाबास! आमची िीच अपेिा िोती.. जारे् आनण परत यार्े.. 

सेिापती: हुकूम म्िाराज.. 

( सेिापती जातात..) 

मिाराज: आता येईल मजा.. तोर्र र्ाट पाहू.. एखादा न्िनडओ गेम खेळू तोर्र.. 

 

***** 

 

र्ेळ सिंध्याकाळी पाच 
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मिाराज: नशपाई.. र्ाजले दकती? 

नशपाई: चार र्ाजूि एकूणसाठ नमनिटे एकूणसाठ सेकिं द मिाराज.. 

मिाराज: र्ा! आता एका सेकिं दात ररपोटव येणार.. पाितोच आम्िी का िािी घडत राजयात 

कािी.. 

( गृिमिंत्री घाईघाईत आत नशरतात.. कुठूितरी धार्त आल्यासारख.े. धापा टाकत 

उभे राितात..) 

गृिमिंत्री: मिाराजािंचा चौपट.. िािीं चौपट मिाराजािंचा नर्जै असो.. 

मिाराज: तो तर असेलच.. आणलात ररपोटव.. 

गृिमिंत्री: िोय मिाराज.. आम्िी चोख बजार्लें काम.. 

मिाराज: बोला आम्िी आतुर आिोत खूपच.. सािंगारे् काय ते.. 

गृिमिंत्री: मिाराज.. आपण अस्तािा कािी घडणार िािी असें कसें शक्य आि.े. सारीं चूक 

लशिंच्या बातमीदाराची आि.े. 

मिाराज: नशपाई.. बातमीदारास िजर करा..आआत्ता 

नशपाई: मतलब मिाराज? 

मिाराज: आज आत्ता ताबडतोब.. 

नशपाई: हुकूम मिाराज.. 

मिाराज: अशी कोणती गोष्ट जी बातमीदारािे आम्िाला सािंनगतली िािी गृिमिंत्री?  

गृिमिंत्री: मिाराज.. आपले प्रधािजी .. 

मिाराज: ते गेल ेशपथ घऊेि.. जोर्र छडा लागत िािी तोर्र ते कािी येत िािीत.. 

गृिमिंत्री: ि्िें मिाराज.. ि्िें.. ते आनण नशिणमिंत्री.. 

मिाराज: काय झाल ेनशिणमिंत्रयािंस? 
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गृिमिंत्री: नशिणमिंत्री आनणक प्रधािमिंत्री.. दोघािंची खडाजिंगी.. 

मिाराज: शक्ती तुऱ्याचा सामिा? 

गृिमिंत्री: तसेंच कािंिी मिाराज.. आम्िी आज सकाळीं येथूि गलेों. गेलों त ेतडक फडक 

अिंघोळीस.. ती केलीं.. बािरे आलों.. शेंडी अि जािर्ें पुस्ले.. आनण मुलाखतीस 

बसलों.. मलुाखतीस भाऊ गदीं.. सनमती म्िणजें कािंय .. आम्िी सरुू केलीं मुलाखत.. 

तेर्ढ्यात.. प्रधािजी आलें धार्त धार्त.. म्िणालें.. सनमती िको.. तपास सनमती 

नशर्ाय िोईंल.. त्यार्र सारें उपनस्थत नचडलें.. आम्िी दखेील नचडलों.. 

निर्डसनमतीर्र आम्िी काय उगीच र्ेळ दर्डत िोतों.. आम्च्या  यमुिेस सोडूि.. 

प्रधािजी म्िणालें.. आप्ला हुकूम आिें.. सनमतीचा पण हुकुम आप्लाच.. यार्रूि 

जुिंप्ली आम्ची.. त्यािंत र्र आलें ते आप्लें बुकर्ालें.. नशिणमिंत्री! त्यािंिी आलें तसें 

भािंडार्यास सरुूर्ात केलीं.. त्यातूि गडबड झालीं.. 

मिाराज: याचा अथव आमच्या राजयात मिंत्रीगण भािंडत बसलेत एकमेकािंशी?  

गृिमिंत्री: एर्ढ्यािे काय िोतें मिाराज.. पाठोपाठ सेिापती आलें तरर्ार परजीत.. त्यािंिी त्यात 

आपली तरर्ार उगारलीं.. मग दोघािंच्या भािंडणात आला कीं नतस्रा! जिंगी यदु्ध.. 

मिाराज: म्िणजे सारे काम सोडूि भािंडत बसले आिते? आनण तुम्िी.. नतघािंच्या भािंडणात 

चौथे?  

गृिमिंत्री: िािी मिाराज.. आता िािीत भािंडत..  आम्िी जातीिे पाहूि आलों.. भािंडण सिंप्ल े

नतघािंिी आनण आतािं नर्श्राम घेतात.. 

मिाराज: खामोश! आम्िी आज्ञा ददलेली आम्िाला बातमी दणे्याची..आनण नर्श्राम?  

गृिमिंत्री: आम्िीच त्यािंिा पोचर्ूि आलों 

मिाराज: पोचर्ूि?  
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गृिमिंत्री: र्ैद्यािंकड ेमिाराज.  दोघ ेराजर्ैद्यािंकडूि आपली तुटलेली िाडें जोडूि 

घेतािते  मिाराज.. आनण एक आप्ल्या फाटक्या चमडीर्र टाकें  घालूि घतेािते 

आनण िीच बातमी घेऊि आम्िी जातीिे आलों आपणािंकड.े. 

मिाराज: गृिमिंत्री.. आपण फार छाि काम केलेत.. आम्िी आपल्यार्र खूप खूश आिोत.. 

गृिमिंत्री: मग आम्िी जे आइकले.. जो बातमी आणील तों प्रधािमिंत्री िोईल.. ती खरी मिाराज? 

मिाराज: खरी? शिंभर टके्क..आमचा शब्द िी काळया दगडार्रील रेघ.  नशपाई.. हुकूमिामा 

नलिार्यास कारकुिास बोलर्ा.. 

मिाराज: हुकूम मिाराज.. पण बातमीदार आला आि ेआपल्या आज्ञेिुसार.. त्यास पाठर्ू 

मिाराज .. 

मिाराज: द ेपाठर्ूि आत.. आनण कारकुिास बोलार्.. 

नशपाई: जी मिाराज.. 

( बातमीदार येऊि घाबरूि उभा राितो. त्याचे पाय लटलट कापत आिते. 

कसाबसा र्ाकूि मुजरा करतो.) 

मिाराज: कोण तू?  

बातमीदार: िागेंद्रजी तुकारामजी र्डखळकर 

मिाराज: ि ेकाय आि.े.? 

बातमीदार: िार् आनण आडिार् मिाराज  

मिाराज: िार्? चािंगलचे आड आि.े. बोल बोल.. काय उत्तर आि ेतुझ्याकड?े 

बातमीदार: कसले मिाराज? 

मिाराज: कसले काय? उत्तर कशास असते? ि ेतरी ठाऊक आि ेकी िािी तुला? 

बातमीदार: िोय मिाराज.. उत्तर असते एखाद्या प्रश्नाला.. 
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मिाराज: शाबास.. मग बोल.. बोल उत्तर.. 

बातमीदार: मिाराज.. प्रश्न कळला तर..? 

मिाराज: ठीक.. िोतास कुठे? 

बातमीदार: कधी मिाराज? 

मिाराज: खामोश! प्रश्नाचे उत्तर प्रश्न?  

बातमीदार: िमा मिाराज.. मी यथेेच असणार.. 

मिाराज: कधी? आनण लि कुठे असते तुझ?े  

बातमीदार: मी समजलो िािी मिाराज.. चूक झाली असले तर मोठ्या मिािे माफ करारे्.. 

मिाराज: ठीक.. बोल.. काल कािीच कस ेघडल ेिािी आपल्या राजयात? का एकिी बातमी येऊ 

िये..? नशपाई म्िणाला, ि बरे ि र्ाईट.. कसलीच िािी बातमी.. का तुला आम्िी 

नशिा दऊे िय?े 

बातमीदार: िमा करार्ी मिाराज.. 

मिाराज: का? बातमीदार िसूििी आमच्या या गृिमिंत्रयािंिी आणली खबर.. आमचे तीि मिंत्री 

जायबिंदी झाल्याची.. 

बातमीदार: अभय असल्यास मी कािी सािंगू मिाराज.. 

मिाराज: बोला.. शेर्टची इच्छा पण सािंगूि टाक.. 

बातमीदार: मिाराज.. िी बातमी आजची आि.े. कालची िािी.. काल .. 

मिाराज: आजची..! गृिमिंत्री.. आम्िी कस ेनर्सरलो.. आम्िाला काल काय घडले िािी याची 

बातमी िर्ी िोती..ि घडलेल्या घटिेची बातमी! 

बातमीदार: मिाराज.. आपल्या राजयातील लोक ग्रि नि ताऱ्यािंर्र खूप नर्श्वास ठेर्तात.. 

मिाराज: मग? काल ग्रिमाि अिुकूल ि्िते? 
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बातमीदार: मिाराज.. कालचा ददर्स सूयवग्रिणाचा.. 

मिाराज: सूयव ग्रिण?  

बातमीदार: िोय मिाराज.. आनण आपल्या राजयातील कोणीच कािी करीत िािी या ददर्शी.. 

बरे िा र्ाईट.. घरात दडूि बसतात.. म्िणूि काल कािीच घडल ेिािी.. आनण िी 

सुद्धा एक बातमीच िोती मिाराज.. 

मिाराज: र्ा! खूप खूश आिोत आम्िी तुझ्यार्र.. तूच काल काय झाली त ेसािंनगतलेस.. खरेतर 

काय िािी झाल ेते सािंनगतलेस.. आम्िी प्रसन्न आिोत.. 

नशपाई (आत येत ) : मिाराज कारकुिास बोलार्लेल.े. आलेत ते.. 

मिाराज: पाठर्.. 

( कारकूि येऊि मुजरा करतो..) 

गृिमिंत्री: तत्काळ हुकुमिामा नलिायचा आि ेकारकूि.. मिाराजािंचा हुकूम आि े

कारकूि कामास लागारे्.. 

कारकूि: जी मिाराज 

गृिमिंत्री: आमच्या प्रधािमिंत्रीपदाची .. 

मिाराज: थािंबारे् गृिमिंत्री.. आम्िी जातीिे सािंगतो.. कारकूि.. 

कारकूि: जी मिाराज.. 

मिाराज: हुकुमिामा तयार करा.. आमचे जुिे प्रधाि श्री.आििंतराम कृपाशिंकर कािकोंड े

आपल्या पदार्रूि निर्ृत्त केल ेगेल ेआनण त्या जागी िर्ीि प्रधािमिंत्री म्िणूि.. िार् 

काय? 

गृिमिंत्री: जिादवि गोपाळदास दकबे.. 

मिाराज: थािंबारे् गृिमिंत्री.. िार् नर्सरलो.. िािी.. 

गृिमिंत्री: जिादवि गोपाळदास दकबे मिाराज.. 
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मिाराज: खामोश! आम्िी पाितो आिोत उघड्या कािािंिी आनण ऐकतो िी आिोत उघड्या 

डोळयािंिी.. 

गृिमिंत्री: कािािंिी पािणें अि डोळयािंिी ऐकणें.. मिाराजािंचा नर्जै असो..ते्िा कारकूि 

नलिारे्.. 

कारकूि: नलिीतो मिाराज.. 

मिाराज: िर्ीि प्रधािमिंत्री..   

कारकूि: म्िणूि श्री गोपाळदास दकबे.. 

गृिमिंत्री: जिादवि गोपाळदास.. 

मिाराज: कारकूि.. आम्िी सािंनगतले का? नलिा.. िर्ीि प्रधािमिंत्री म्िणिू श्री. अडखळकर..( 

बातमीदाराकड ेपािात )  काय रे आम्िी तुझ्या िार्ात अडखळतो.. काय िार् 

तुझे..? 

बातमीदार: अडखळ िािी.. र्डखळकर मिाराज.. 

मिाराज: ठीक.. िागजी.. िािी.. िागेंद्रजी तुकारामजी र्डखळकर यािंची नियुक्ती कररत 

आिोत..िार् कठीण आि.े. पण यापुढे फक्त प्रधािजी म्िटल ेतरी चालेल.. काढा 

आदशे.. 

कारकूि: हुकूम मिाराज.. 
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४ ओसाडगावचा जनदरबार!  

 

 

 

सूत्रधार: 

जाऊ िको तू थािंब 

रनसका.. िणभर येथ ेथािंब.. 

घाई कसली.. गड्या तुला तू 

घेई इथ ेनर्श्राम.. िणभर येथ ेथािंब.. 

रनसका.. पळभर येथ ेथािंब.. 

तर रनसका येथ ेआज ओसाडगार्च्या दरबाराचा ओपि ड ेआि.े. ओपि ड े

म्िणजे काय? म्िणजे.. 

ड ेओपि म्िणजे काय पसुशी त ू

ओपिूिी .. म्िणजे र्ेंगाडूि तोंड ते.. 

राजा राणी जिदरबारी बसती 

सोडर्ण्या प्रश्न त!े 

र्ा! दकती जिनितदि अि लोकानभमखु कारभार.. रनसका.. 

पिायलाच रे िर्ा तुला तो.. 

राजा र्दतो.. राणी र्दते .. 

त्यािंच्या मुख ेर्दती जणू भगर्ाि.. 

दरूदरूहूि जि ते येती 
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त्यािंचे ऐकती दऊेि काि.. 

धन्वय धन्वय ते भगर्ाि.. 

तर रनसका.. 

प्रधािजी या दरबारात मुख्य सूत्रधार बरे.. सूत्रधार म्िणजे.. 

दकती घोर अज्ञाि जगती ि.े. 

सूडत्रिी ि सतू्रधारिी 

ठाऊक िसे .. 

या अज्ञािी बालािंचे घ्या 

क्लाससे घाऊकसे.. 

तर बार्ळट रनसक िो.. सूत्रधार म्िणजे .. जो साऱ्या िाड्या आर्ळतो 

िािीतर सैल सोडतो.. 

कुणाला बसर्तो.. 

कुणाला िाचर्तो.. 

कुणाला िसर्तो.. 

िािी िािी.. िा कुणाला रडर्त िािी.. 

कारण.. 

रडणारे रडती आपल्या कमाविे.. 

सूत्रधार फक्त िाचर्ी बाहुल्या.. 

बघा बघा िीट ददसतील .. 

त्या सार्ल्या 

तर मेिरबाि कदरदाि.. िादाि.. सॉरी ि ेशेर्टच ेम्िणजे.. गलतीस े

नमस्टेक.. तर कदरदाि.. ददल थाम के दखेो.. काय म्िणता.. ददल थािंबर्ल े
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तर जग थािंबेल? यूआरावईट.. पण कन्व्यूजि.. थाम म्िणजे टेंपरर्ारी 

थािंबर्ा.. िॉल्ट.. आनण पिा ओसाडगार्च्या राजा रूपचिंद आनण राणी 

बासमती यािंचा ओपि ड.े. त्यािंची िलनर्ती कुत्रे.. सॉरी.. सारी सतू्रे .. 

प्रधािजी राजदकशोरचिंद.. 

सूत्र ेिलर्णे म्िणजे काय.. 

िाकात दोि पाय.. 

उघडा डोळे बघा िीट.. 

आपोआप कळेल.. सतू्र िलर्णे काय असते.. 

इस्टाटव.. 

 

टाळी र्ाजर्तो तसा मागील पडदा उघडतो. सूत्रधार बाजूला जाऊि उभा रािातो.. 

जाता जाता डोळयािंर्र चष्मा लार्त जातो.. बघयूा तरी काय िोतेय त ेया दरबारात म्िणत. 

*** 

प्रधािजी उभे आिते. 

समोरच्या जितेस उद्देशिू बोलू लागतात: मिाराज आनण राणीसािबे लर्करच 

येतील. त्यािंच्या स्र्ागतास तयार रिा. लिात ठेर्ा, आपल्या मिाराजािंस कािी प्रश्ण आर्डत 

णािीत. ते्िा आम्िी कािी जणािंची तयारी करूण घेतली आि ेतेच बोलतील. तोण्डी परीिा 

समजा. बाकीच्याणी ऐकारे् आनण आम्िी सािंगू ते्िा टाळया र्ाजर्ार्यासच पानिजेत. णािी 

तर गाठ आमच्याशी आि.े कुणी मधेमधेच पचकू णये. मणचे प्रश्ण नर्चरू णयेत. यात चूक 

झाली तर गय... 

 

ते्िढ्यात मिाराज रूपचिंद आनण राणी बासमती येतािा ददसतात.. 

पाठूि आर्ाज : 



राग दरबारी  नितीि मोरे 

55 
 

जिनितदि, प्रजानितसखुाय, सर्वजगत  एकमेर्, अनत दि लि भि, 

अनत चाणाि एकाि गर्ाि रुद्राि, भर्सागर मोती शुभिंकरोती जिसागर रोटी, 

राजानधराज आनण राणीपणनधराज मिाराज रूपचिंद आनण मिाराणी बासमतीदरे्ी 

राजदरबारात ओपिंडमेध्ये येत आिते. सार्धाि! राजा रूपचिंद की..  जय! मिाराणी 

बासमतीदरे्ी की..जय! 

 

एक श्रोत्यािंमधील प्रजाजि िळूच दसुऱ्याच्या कािात: 'रूपकी रािी चोरोंके राजा 

की जय!' दसुरा ऐकूि ि ऐकल्यासारखा परत 'जय' म्िणतो. 

 

सारे दरबारी उठूि उभे रािातात. राजा आनण राणी लसिंिासिार्र बसतात. 

राजाच्या िातात फूल आि.े राणी पदरािे र्ारा घते शूऽऽ शऽूऽ करत बसते. प्रधािजी पिंखा 

जोरात सुरू करतात. मिाराजािंच्या िातातले फूल आनण डोक्यार्रचा मुकुट उडूि जातो. 

मिाराज एकाएकी सूर मारूि तो मुकुट पकडतात आनण डोक्यार्र घालतात. आधी उलटा मग 

सुलट. '्िॉट ए कॅच!' म्िणत प्रधािजी टाळया र्ाजर्तात. पाठोपाठ सारे दरबारात उपनस्थत 

लोकिी र्ाजर्तात. राणी बासमती आपल्या केसातले एक फूल उपटल्यासारखे काढूि रूपचिंद 

राजाच्या िाकाखाली पकडते. राजा दीघव र्ास घतेो. आनण जोरात लशिंकतो. फुलाच्या दोि तीि 

पाकळया त्या लशिंकेबरोबर लािंब उडतात. राणी त्या पाकळयािंकड ेबघत रािते. 

 

रूपचिंद राजा: प्रधािजी दरबाराची कायवर्ािी सरुू करा. 

राणी राजाच्या िातास िात लार्त 'मम' म्िणते. 

प्रधािजी: जी हुजूर. तर प्रजाजण िो आनण प्रजाजणी िो, आज आपल्या सालाबादच्या 

जणदरबाराचा िा उत्सर् आि.े पिंचक्रोशीतील अस ेएकिी राजय अस ेणािी नजच्यात 

राजा आनण राणी सरकार आपल्या जणतेच्या प्रश्णािंिा स्र्तः उत्तरे दते असतील. िा 
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दरबार ए खास आि ेतो म्िणूणच. रूपचण्द  मिाराजािंचे ि ेरूप आपल्या सर्व 

रयतेचा माणलबिंद ूआनण कृपालसिंधू आि.े राणी सरकारािंच्या साथीणे आज आपल्या 

प्रजेस ि ेमित्भाग्य लाभले आि ेआनण आपल्या रयतेस, जणतेस, प्रजेस आता 

थोड्याच र्ेळात आपल्या समश्या मािंडूण त्यार्र उपायािंचा लाभ िोणार आि.े 

प्रश्ण  नर्चारणारी जणता आम्िी या डाव्या बाजूस बसनर्ली आि.े िी उजर्ीकड े

बसललेी प्रजा श्रोतेर्गव आि.े आम्िी सर्व दरबारी आपल्या प्रजेचे स्र्ागत करत 

आिोत. 

रूपचिंद राजा जोराची जािंभई दतेो. एक माशी उडत आत जाण्याच्या बेतात असतािाच राणी 

ती जोरात आपल्या िातािे उडर्ते. राजाचा चष्मा त्या झटक्यािे खाली पडतो. 

राणी झटक्यात तो उचलिू राजास दतेे. राजा चष्मा डोळयािंर्र चढर्तो. प्रथम 

उलटा मग सुलट. कािीच झाले िसारे् असा चेिरा करीत राजा बोलू लागतो 

राजा: प्रधािजी दरबार शुरू करेंगे.. शरुू कर! 

प्रधािजी: जी हुजूर. एकसाथ णमस्ते! प्रजेस नर्णिंती की त्यािंणी आपल ेप्रश्ण थोडक्यात 

नर्चरारे्त. आम्िी काल नशकर्लेल ेआठर्णीत ठेर्ूण (मध्येच जीभ चार्त.. ) 

आपल्या मणाण ेप्रश्ण नर्चरारे्त. फक्त अडचणीत पाडणारे णकोत.. म्िणजे 

स्र्तःच्या व्यनक्तगत अडचणी आनण समश्या िकोत.. काल आम्िी नणर्डललेे.. 

प्रश्ण.. णािी लोक.. मिाराज.. 

राजा ( अजूि एक जािंभई आर्रत ) :  ओपिंड ेशुरू करेंगे शुरू कर.. एकसाथ शsुsरूss !  

एकाचर्ेळी सगळे प्रश्नकते उभ ेराहूि बोलू लागतात. सगळाच गोंधळ िोतो. मिाराज आपल्या 

कािािंत बोटे घालूि बसतात. राणी िाताला िात लार्त मम म्िणते. 

प्रधािजी: जण जणींिो.. एकसाथ शुरू म्िणजे मिाराज म्िणतात.. एकएकाणी  साथ में शुरू.. 

ते्िा एकेकािे नर्चरार्ा प्रश्ण.. 

मिाराज अजूििी कािात बोटे घालूि बसलेत. तरीिी आदशेािुसार एक उभा राहूि प्रश्न 

नर्चारू लागतो. 
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मिाराज, मागील र्र्ी शेतसाऱ्यास माफीची घोर्णा आपण केली िोती. तर या र्र्ी कोणती 

िर्ीि घोर्णा अपेनित आि?े 

प्रधािजी: र्ा छाणच प्रश्ण! 

राजा ( कािातूि बोट काढत ) : शाबास! छाि स्र्ागत गीत. सुमधरु! नर्चारा प्रश्न! 

राणी िातास िात लार्त: मम 

 

प्रधािजी आनण इतर दरबारी एकमेकािंकड ेपाितात. प्रधािजी तत्काळ सार्रतात. 

प्रधािजी: शेतसाऱ्यार्रील प्रथम प्रश्ण  नर्चरा. 

परत तो प्रश्न नर्चारला जातो.. 

राजा: आम्िी शेतसारा मागील र्र्ी माफ करण्याची घोर्णा केली नि ििंतर ते करण्याचे राहूिच 

गेले. तरीिी आम्िी  जितेस असे िोऊ शकते असा एक ददलासा ददला. आमची 

जिता आमच्या या कृतीमुळे प्रसन्न जािली ि ेआम्िास ठाऊक आि.े त्यामुळे आम्िी 

यार्र्ी त्या निणवयाची अिंमलबजार्णी करता येईल का यार्र एक सनमती बसर्णार 

आिोत. िाच आमचा मोठा निणवय आि.े आम्िास  प्रजेची काळजी ददिरात ( कािात 

करिंगळी घालूि काि साफ करत ) पोखरूि काढत असते. 

राणी: ( राजाच्या िातास िात लार्त ) मम 

प्रधािजी: र्ा! जणता जणादवणिो.. टाळयािंच्या गजरात मिाराजािंच्या नणणवयाचे स्र्ागत करारे्! 

सारे दरबारी टाळया र्ाजर्तात. प्रधािजी िातर्ारे करूि जितेस टाळया र्ाजर्ण्यास भाग 

पाडतात. 

प्रधािजी: आता दसुरा प्रश्ण. कोण्डदरे् तुम्िी नर्चरा. 

एक कोंडदरे् िामक िागररक उठूि उभा राितो आनण प्रश्न नर्चारतो : 
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मिाराज, गत र्र्ी पाऊस पाणी यथानस्थत झाल ेिािी. राजयाच्या कािी भागात. तेथ ेपाणी 

टिंचाई आि.े याबद्दल मिाराजािंिी कािी सािंनगतले तर बरे. 

राजा समोरील पाण्याची बाटली तोंडास लार्तो 

प्रधािजी: जल ि ेजीर्ण आि.े ि ेमिाराजािंस ठाऊक आि.े. 

राजा: आम्िी सािंगतो प्रधािजी. पाणी दकती मित्त्र्ाचे ि ेआम्िी जाणतो. आमचे िागररक ि े

जाणतातच राजयातील कािी भाग कायम दषु्काळी असतो. त्यामुळे त्या 

व्यर्स्थापिाचा आम्िास पुरेपूर अिुभर् आि.े दषु्काळ पडला रे पडला  की आमची 

यिंत्रणा कामास लागते. तशी यार्ेळेस िी लागेल. आम्िी यार्ेळेसिी इतर जितेस 

दषु्काळकरातूि पीडीत जितेस मदतीचे पुण्य नमळर्ूि दऊे ि ेआमचे आश्वासि आि.े 

आनण यार्ेळी दषु्काळग्रस्त भागातूि येणाऱ्या आमच्या िागररकािंसाठी प्रत्येकी एक 

तािंब्या पाणी नमळण्याची व्यर्नस्थत व्यर्स्था करण्याचे व्यर्नस्थत व्यर्स्थापि 

िोईल. आमचे प्रधािजी त्यात जातीिे लि घालतील. आनण सर्व जितेस पाणी 

पाजतील. 

प्रधािजी: टाळया! 

 

सारे ठरर्ूि टाळया र्ाजर्तात. 

प्रधािजी: तर जण आनण जणी िो, पुढचा प्रश्ण.. नर्चारा 

एक िागररक : सादर िमस्कार आि सलाम म्िाराज. म्िाराज दर्ेंर्ी असला कारेक्रम घेत 

असतात. माजया औिात मी सोता तीि येळेस यिू गेलो की न्विाई. माजया आठौणीत 

पैला कारेक्रम िाये. त्यायेळेस म्िाराजािंिी आमाला म्ििंजे आमच्या गार्ाला ददलिंल 

आश्वासाि अजूि बी आमचिं गार्र्ाले आठर्ूि खशु िोत्यात. यायेळेस पि असाच 

कायतरी िर्ीि आश्वासाि घ्यूि म्या यीि असा आश्वासाि म्या गार्र्ाल्यािा 

ददलेला िाये. तर म्िाराजािंिी कुरपा करूि िर्ीि आश्वासाि द्यार्े िी माजी िम्र 

नर्ििंती िाये 
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प्रधािजी: बसारे् बाबाजी. तुम्िी तीणदा आलात ते्िा तुम्िाला मानितीच आि ेआश्वासण 

म्िटल ेकी मिाराज मागे िटत णािीत. 

राजा: जा.ददल ेतुम्िाला.. दोि नर्िीरी त्यासदु्धा बारमास पाण्यासकट, झालेच तर घरोघरी 

गोबर गॅस, आनण तुमच्या खात्यात दरडोई पाच िजार सुर्णव मुद्रा.. खुश बाबाजी? 

राणी ( िाताला िात लार्त ): मम 

बाबाजी: उपकार जाल ेम्िाराज. धन्वय जालो आम्िी. आता गार्ात आम्िी आमचे आश्वासाि 

सिंपूणव क्यले ेि ेसािंगिार आम्िी. 

प्रधािजी: टाळया.. 

सगळे टाळयािंचा कडकडाट करतात. 

राजा उठूि उभ ेरािातो. त्याबरोबर राणी पण उठते. 

राणी: मिाराज, का उभ ेरानिलात? 

राजा: कािी िािी, पायास मुिंग्या आल्या राणीसािबे 

राणी: प्रधािजी जल्दीिे पाणी.. पाणी द्यार्े 

प्रधािजी : (तात्काळ पाण्याची बाटली िाती दते..) घ्यार्ी राणीसािबे! 

राणी पाण्याची बाटली राजाच्या पायािंर्र उपडी करते. राजाच्या पायातील मोजडी आनण 

सलर्ार ओली िोते. 

राजा: ि ेकाय करीत आिात मिाराणी बासमती? 

राणी: मुिंग्या मारत आिोत मिाराज! 

राजा: राणी बासमती, आपली मती पाहूि आमची मती गुिंग झाली. 

 

नशपाई येऊि सािंडलले ेपाणी पुसतो. राजा आपल्या चपला काढूि दतेो. नशपाई त्या िर्ेत 

झटकतो. ििंतर फुिं कर मारूि सुकर्ायचा प्रयत् करतो. कािीतरी लिात 
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आल्यासारखा त्या चपला पिंख्यासमोर घेऊि उभा राितो. तसाच त्या घऊेि उभा 

राितो. राजा अिर्ाणी बसूि राितो. 

राणी: गेल्या मुिंग्या मिाराज? 

राजा: तुमच्या पुढे त्या मुिंग्यािंचा काय पाड मिाराणीसािबे! आम्िाला र्ाटल ेतुम्िी मुिंग्या 

मारण्याचे कुठले जालीम और्ध फर्ारता की काय.. िुसत्या पाण्यार्र निभार्ल ेि े

बरेच. 

राणी: पण ओल्या कपड्यािंिी आपणास सदी तर िािीिा िोणार? 

राजा: जितेच्या सेर्ेत आम्िी सदीपडशासारख्या गिंभीर दखुण्यािंस नर्सरूि जातो. 

जोरात लशिंकतो. लशिंकतािा पुन्विा चष्मा पडतो. राणी तो उचलूि दतेे. तो उचलतािा नतच्या 

डोक्यार्रचा मुकुट पडतो. राजा तो उचलण्यास खाली र्ाकतािा दोघािंची डोकी 

आपटतात. दोघेिी कळर्ळतात पण लगेच सार्रतात. राजा मुकुट आपल्या 

डोक्यार्र घालण्याचा प्रयत् करतो तर राणी चष्मा घालायला लागते. एकाएकी 

लिात येऊि आपल्या गोष्टींची अदलाबदल करतात. राणी मुकुट घालते. राजा 

चष्मा प्रथम उलटा घालतो मग सलुट.. ि ेसारे कािी सेकिं दािंत िोते. मग कािी झाले 

ि झाल्यासारख ेराजा सरुू करतो 

राजा: ओपिंड ेपुन्विा शुरू करेंगे.. शरुू करss  

प्रधािजी: हुकूम मिाराज. पुढचा प्रश्ण  नर्चरार्ा. तुम्िी बोलारे्.. ते लाल फेटेर्ाल.े 

लाल फेटेर्ाला माणसू (उठूि उभा रािात): मिाराजािंचा नर्जय असो. आम्िी ओसाडगार्चे 

पाटील. आमची बलैिं िायेत आनण श्येती िाय.े मिाराजािंिा गार्ची नर्ििंती की 

मिाराजािंिी आमच्या गार्ाकड ेएकदा येणे करारे् आमच्याकड ेभाकर तुकडा खार्ा 

आि आमच्या गार्ास पार्ि करारे्. 

प्रधािजी: मिाराज, आपण.. 

राजा: थािंबारे् प्रधािजी. ( लशिंकतो. राणी राजास लाल रूमाल दतेे ) 
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राजा: नपर्ळा.. नपर्ळयास िाक पसुतो आम्िी.. लाल घाम पुसार्यास..पािंढरा उगाच 

शोभेसाठी.. निरर्ा जेर्तािा सािंडल्यास..निळा.. ( राणी आपल्या पसव मधल्या 

रूमालािंच्या स्टॉकमधूि तत्परतेिे नपर्ळा रूमाल दतेे. राजा िाक पुसतो. रूमाल 

िातातच त्याच्या ) 

राजा: तर पाटील, आम्िी जातीिे येऊ. आज आमचा ओपि आश्वासि ड ेआि.े त्यात ि ेएक 

अजूि. 

राणी ( िातास िात लार्ायला जाते. तो नपर्ळया रूमालास लागतो.. िात मागे घेत स्र्तःच्या 

रूमालास पुसत.े. परत िात िातास लार्त ): मम 

प्रधािजी: टाळया 

पाटील: फार मेिरबािी मिाराज 

सगळीकड ेटाळयािंचा कडकडाट िोतो. 

प्रधािजी: आजचा आपला पुढचा प्रश्ण आि ेतो कोण नर्चरेल.. तुम्िी नतकड ेमुिंडासेर्ाल ेदादा.. 

मुिंडासेर्ाला: मिाराजािंचा नर्जय असो! आम्िी गार्ागार्ातूि या दरबाराची दरर्र्ी र्ाट 

पािात असतो. आमच्यासाठी िा एक उत्सर्च असतो. मी कोपरेगार्च्या शाळेत 

नशिक असूि शेतकरीदखेील आि.े शाळेतूि मी आपली स्तुतीपर गाणी नशकर्त 

असतो. आपल्या मिाितेमुळे आपला दशे दकती आनण कसा पुढे जात असतो ि े

आम्िी सारे नशिक मलुािंच्या मिार्र लबिंबर्त असतो. मलु ेत्यामुळे राजभक्त आनण 

राष्ट्रभक्त बित असतात. त्याबद्दल सािंगारे् म्िणूि मी खास कोपरेगार्ातूि आलो 

आि.े.. 

राजा: र्ा! नशिक म्िणजे दशेाचे भनर्ष्य घडनर्ण्याची िमता असललेे लोक आनण त्यािंिी 

आपल्या नशष्यगणािंस असे घडर्णे म्िणजे र्ा! या गुरूजी, अस ेर्रती या! आम्िी 

तुम्िाला व्यदकश: भटूे इनच्छतो. 

मुिंडासेर्ाले गुरुजी कम शतेकरी मिाराजािंच्या समोर जाऊि उभ ेराितात. 

राजा: प्रधािजी, ि ेगुरुजी खरे दशेसेर्क आिते.. यािंचा सत्कार करा. मागर्ा एक मोठा िार 

आनण श्रीफळ. 
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प्रधािजी: आज्ञा हुजूर 

प्रधािजी टाळया र्ाजर्ूि नशपायास बोलारू्ि घतेात 

प्रधािजी: नशपाई, जा पटकि मोठा िार घेऊि य.े धार्त जा आनण पळत ये.. आनण एक 

श्रीफळिी आण 

नशपाई: जी हुकुम .. 

नशपाई पटापट जातो. आनण झटकि येतो. राजा गुरूजींिा िार घालण्यास उभे रािता रािता 

पाय अडखळूि पडता पडता सार्रतो. राणी त्याला त्याच्या शरेर्ािीस पकडूि र्र 

खेचते. राजा धड उभा राितो. कािीच ि झाल्यासारख ेपुढे बोलू लागतो. 

राजा: गुरूजी आमचे दशेभक्त आिते. असे राष्ट्रभक्त आनण मुलािंिा योग्य नशकर्ण दणेारे गुरूजि 

असतील तर आमच्या लसिंिासिास ताकदच नमळेल आनण नमळत रानिल. आम्िी 

ताकदर्ाि तर राजय ताकदर्ाि. आम्िाला अशा नशिकर्गावचा अनभमाि र्ाटतो. 

राजा िार घालतो. श्रीफळ दतेा दतेा िातातूि सटकते आनण फुटते. िारळाचे पाणी परत 

राजाच्या कपड्यािंर्र पडते. नशपाई िारळाचे दोन्विी भाग उचलतो. राजा एक 

िातात घेऊि त्यातले थोड ेउरलेल ेपाणी नपतो आनण खोबरे खाऊ लागतो. राणी 

िातास िात लारू्ि मम म्िणते. िारळाचा दसुरा अधाव भाग राजा गुरूजींिा दतेो. 

गळयात िार घालूि नि अधी करर्िंटी िातात घेऊि गुरुजी खाली जाऊि बसतात. 

राजा खोबरे चघळत बसतो. पण त्या गडबडीत त्यािंच्या प्रश्नाचाच नर्सर पडतो. 

प्रधािजी: टाळया.. 

सगळेजण टाळया र्ाजर्तात. 

प्रधािजी: आता आपल्याला पुढचा प्रश्ण कोण नर्चरेल.. तुम्िी.. काळा कोट.. िािं तो कॉलरर्र 

उसर्लाय तो.. तुम्िी.. 

राजा: प्रधािजी, आजचा िा शेर्टचा प्रश्न 

श्रोतेर्गावतूि आर्ाज: मिाराज, आम्िाला आमच्या भागातले प्रश्न नर्चारार्याचे आिते. 

दषु्काळी भागातील जर्लिंत प्रश्न उपनस्थत करार्याचे आिते.. प्रधािजी आम्िाला 

नर्चारू दते िािीत.. आम्िी खलुपुरातील जिता.. 
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प्रधािजी: नशपाई, बािरे काढा त्यास, मिाराजािंच्या दरबारात गैरर्तवण? आद्नण्या असेल तर 

कैदते रर्ाणगी करू.. 

नशपाई येऊि त्याला बखोटीस पकडूि िेऊ लागतात. जाता जाता तो ओरडतो, जिता दरबार 

िािी िा.. िाटक आि ेिाटक.. फासव.. 

राजा ( ऐकूि ि ऐकल्यासारख ेकरत ): प्रधािजी, दरबार पुढ ेसुरू करार्ा. 

प्रधािजी: मिाराज, यास काय नशिा द्यार्ी.. आपला उपमदव.. 

राजा: सोडूि द्यार्े त्यास.. आनण पुढचे कामकाज सुरू करारे्.. 

राणी िातास िात लार्त : मम 

प्रधािजी: मिाराज आपण धन्वय आिात.. तर काळे कोट र्ाले काका.. तुमचा प्रश्ण नर्चरा 

काळाकोटर्ाला (उभा राहूि ) : म्िाराजािंचा जैजैकासो.. आम्च्या प्रदशेात पाउस्पाणी अत्युत्तम 

झाले याबद्दल म्िाराजािंिा आम्च्या गार्क्रयािंकडूि खास धन्वयर्ाद द्यायास मी आलो 

आि.े गेले दोन्वर्रे् पा्साचा पत्ता ि््ता पण या र्र्ी म्िाराजािंच्या कू्रपेिे उत्तम 

पा्साची सोय झाली. त्यामुळे पीक्पाणी उत्तम. आम्च्या प्रदशेातील जन्वता 

सुखीस्माधािी आि ेतुम्च्या मुळे. याबद्दल सािंग्र्ायास मी ददूशेातूि आलो आि.े प्रश्न 

कािी िािी. फक्त ि ेसािंगाव्यास आल्तो प्रधान्वजींच्या कू्रपेिे 

राजा: अशी कृतज्ञ जिता पानिली की मि भरूि येते. ( बोलता बोलता िाक भरूि येते. 

नपर्ळया रूमालास िाक पुसत..) कोठे दषु्काळ कुठे पाऊस िा निसगवनियम आि.े 

त्याबद्दल आम्िी काय बोलणार? तरीिी आम्िी पजवन्वययज्ञ करर्ला त्याचे फळ 

नमळाले.. आम्िी भरूि पार्लो. प्रधािजी यार्र आता पुढे कािी.. 

राणी ( िातास िात लार्त ) : मम 

नशपाई मोजड्या सकुर्त उभा िोता तो त्यात िात घालूि सुकल्या की िािीत ते 

पाितो. मग र्ाकूि राजाच्या समोर ठेर्तो. पाय घालता घालता राजा एका पायार्र उभा 

राितो. लिंगडल्या सारखा. मग तोल जाऊि पडायला लागतो. राणी त्याला टेकू लार्ल्यासारखी 

उभी रािते आनण ििंतर त्याला सरळ उभा करते. राजा पायात चप्पल चढर्ूि निघू लागतो.. 
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जाता जाता बोलतो: ओपिंड ेबरखास्त..! पुन्विा भटूे पुढच्या र्र्ी!   

प्रधािजी: जशी आद्नण्या मिाराज. जणता दरबारात उपनस्थत सर्व जणतेचे आभार.. 

पडदा पडतो.. 

**** 

सूत्रधार: 

पानिलेस.. 

पानिलेस रनसका.. 

रनसका पानिलेस िा.. 

िा प्रधािजींचा कार्ा.. 

र्ाजर्ती बघा तो पार्ा.. 

जिता दरबारी भेटली 

राजास जिता प्रत्यि 

असता प्रधािजी ते दि 

कुणा ि पड ेप्रश्न तो यि! 

प्रजा झाली धन्वय धन्वय.. 

िा िसता राजा 

काय ्िायचे.. 

असता कुणी अन्वय! 

प्रधाि िलर्ी सतू्रे आनण 

दरबारी ि िलते कुणी कुत्रे.. 

ि िल ेएकिी पाि जर 
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प्रधािजी ि ठेर्ती भाि! 

राजा आमुचा ददसे.. पण िसे खुळा 

अतरिंगी..िािा कळा.. जरी ददसे बार्ळा! 

कारभार तो करीतो असला 

अिंतयावमी ठाऊक कसला 

जिनिताय अि प्रजासुखाय 

त्यार्री र्खव असा लार्ला! 

तर बघ रनसका.. 

अि िस रनसका.. 

उघडूि डोळे निरूपायािे 

अि स्र्तःर्री तू निरूपायािे 

जरा गड ेतू िास! 

याहूि जरािी ि ठेर्शी आस! 

िा जितानभमुख कारभार.. 

त्याचा प्रधािजींर्र भार! 

असा िा धन्वय राजदरबार 

पुढील र्र्ी पुन्विा उडले िा बार! 

तर भटूे पुन्विा.. पुढच्या र्र्ी! 
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५ महाराज प्रहमसागराांचा भाषासागर! 

 

 

 

स्थळ : राजदरबार 

भालदार आनण चोपदार घोर्णा दणे्यास तयार आिते. त्यातील एक िर्ीि आि.े एक 

दसुऱ्यास: िर्ीि िायेस बाबा.. कागूद घ्यूि र्ाच.. 

दसुरा: ्िय. तसा पाट केललेाय म्या. तरीबी.. 

िातातली कट्यार लसिंिासिार्र ठेर्ूि िातात कागद घेऊि उभा राितो. 

मिाराज येतािा ददसताच दोघे घोर्णा सुरू करतात. िर्ीिर्ाला िातात कागद घेऊि 

र्ाचतो.. 

राजानधराज बिंधूकुलोत्पन्न निमसागर मिाराज आपल े चरणकमल घऊेि आनण 

राजदरबारात आपल्या कमलकरािंिी सर्व दरबारी, सरदार दरकदार आनण सामान्वय जिता 

यािंसाठी आशीर्वचिािंची  कर्चकुिं डले घेऊि पार्ि आनण पुलदकत करण्यास येत आिते िो.. सर्ाांिी 

आपल ेमुजरे आनण िमस्कार तयार ठेर्ार्ेत िो.. राजदरबारात पनर्त्र चरणधूळ झाडत आलले्या 

मिाराज निमसागर यािंचा नर्जय असो.. नर्जय असो.. नर्जय असो.. नर्जय असो.. चौर्ार नर्जय 

असो! 

राजे निमसागर लसिंिासिार्र बसतात. राजास ती कट्यार टोचते. तो िर्ा भालदार 

धार्त येऊि ती कट्यार राजाच्या िातातूि घेतो. राजा सिंतापतो.. 

मिाराज: प्रधािजी, ि ेकाय आि?े आमच्या लसिंिासिार्र कट्यार?  

प्रधािजी: माफी असार्ी मिाराज. नशपाई िर्ीि आिते. त्यािंच्याकडूि चूक िोऊ शकते 
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मिाराज: शकते? िािी झालीच आि.े कट्यार नतच्या म्यािात िोती म्िणिू बरे.. िािीतर काय 

झाले असते? आमची िी िर्ी कोरी सलर्ार फाटली असती .. कल्पिा करर्त 

िािी.. 

नशिणमिंत्री: िोय मिाराज.. पण कट्यार आि.े. करर्त िािी ती! 

प्रधािजी: कट्यारच आि.े ती िी नतच्या म्यािात िोती. 

मिाराज: िर्ीि आिते नशपाई म्िणूि सोडूि दऊे यार्ेळेस. परिंतु पुन्विा अशी चूक झाल्यास तीस 

माफी िािी! 

प्रधािजी: िािी मिाराज! पुन्विा अशी चूक िोणार िािी! आम्िी जातीिे ध्याि दऊे.. पुढच्या 

र्ेळी िर्ीि चूक करार्यास सािंगू त्यास.. 

नशिणमिंत्री: िोय मिाराज, माणूस स्खलिशील आि ेि ेआपणच नशकर्तो िा? 

मिाराज: स्खलिशील? म्िणजे कसा? 

नशिणमिंत्री: चूक झाली मिाराज.. माफ करा! 

मिाराज: या चुकीस माफी िािी.. असल ेजड आनण बोजड शब्द र्ापरता.. या चुकीस िमा 

िािी.. 

नशिणमिंत्री: िमा असार्ी मिाराज. पण चुकण ेआनण त्याबद्दल चुकचुकणे ि ेिोतच रािाते. 

मिुष्यप्राणी िा चुका करतो म्िणूि त्यास स्खलिशील म्िणतात.. ते्िा या 

नशपायास उदार आनण मदृ ुअिंत:करणािे माफ.. 

मिाराज: ते आम्िी कधीच केल ेआि.े 

नशिणमिंत्री: धन्वयर्ाद मिाराज. माणसू आि.े. चुकणारच! तेच त्याचे व्यर्च्छेदक लिण ि्ि े

काय? 

मिाराज: काय च्छेदक? ते राहू द्यार्े.. आम्िी त्या नशपायास कधीच माफ केले आि.े. पण 

आम्िी बोलतोय ते तुमच्याबद्दल! तो स्कलि की जर्लिशील शब्द.. 
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नशिणमिंत्री: मिाराज.. जड.. बोजड अर्घड आनण  नक्लष्ट अस ेकािी नर्नशष्ट शब्दािंत 

नर्नशष्टपणे कािीच िसते.. ते आपापल्या मिमिंददरातील ककिं र्ा मनस्तष्कातील 

एखाद्या शानब्दक, मौनलक र्ा.. 

मिाराज: खामोश! प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी मिाराज.. 

मिाराज: आज नशिणमिंत्रयािंस सुट्टी द्यार्ी. मिंत्री.. जा.. आता सोपे शब्द नशकूि या.. 

नशिणमिंत्री: िमा याचिा करीत आिोत मिाराज दोन्विी कर जोडूिी.. य:कनित िगण्य अशा 

या मिुष्यप्राण्याकडूि िकळत प्रमाद घडल्याबद्दल तो आपल्याकड ेकृपाकटािाची 

भीक मागत आि.े. या आमच्या कररूपी र्ाडग्यात आपल्या कृपाप्रसादाची ओंजळ 

घालूि उपकृत केल्यास आजन्वम ऋणी राहू.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. आपण जार्े. िािीतर आपले भार्ण समजारू्ि घणे्यास अजूि कोणाची 

िेमणूक करार्ी लागेल. सोपी भार्ा नशकार्ी अि परत यार्े.. 

नशिणमिंत्री: बिंदा आपल्या हुकुमाबािरे िािी मिाराज. आता एकच ध्येय.. एकच लक्ष्य! 

सुलभीकरण.. सुलभीकरण आनण.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री..! आपण त्र्ररत रर्ािा ्िारे्.. 

नशिणमिंत्री: जी हुजूर! 

  (नशिणमिंत्री जातात) 

मिाराज: एर्ढे नर्िाि आपले मिंत्री असतील असे र्ाटल ेि्िते आम्िाला. प्रधािजी, दरबाराची 

कायवर्ािी सुरू करार्ी 

प्रधािजी: जी मिाराज. 

मिाराज: राजयाची िालिर्ाल.. 

प्रधािजी: उत्तम! 

मिाराज: सर्वकािी.. 
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प्रधािजी: सुरळीत! 

मिाराज: सुरळी?  

प्रधािजी: सुरळीत मिाराज.. 

मिाराज: सारे कस े.. 

प्रधािजी: कुशल आनण मिंगल! 

  (आतूि दोघ ेनशपाई बािरे येत मुजरा करतात..) 

दोघे: आज्ञा हुजूर! 

प्रधािजी: तुम्िाला कुणी बोलार्ल?े 

एक नशपाई: आताच तर बलार्ल.े. म्या कुशल .. 

दसुरा: अि म्या मिंगल! 

मिाराज: र्ा! आम्िाला आता िसू फुटत आि.े. िा कुशल आनण तो मिंगल! 

प्रधािजी: मिाराज, दकती छाि झाले ि.े. आता दरबारात िेिमीच कुशल मिंगल रानिल! 

  (नशिणमिंत्री आतूि बािरे येत..) 

नशिणमिंत्री: िमा मिाराज.. पण व्याकरणदषृ्ट्या थोड ेचुकीचे आि.े. राितील म्िणार्यास िर्!े 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. चुकीचे गेले चुलीत! आपण आमची आज्ञा.. 

नशिणमिंत्री: उल्लिंनघतो आि ेयाची कल्पिा आि.े. पण आपल्या भारे्च्या उपमदावची आनण 

व्याकरणदषृ्टीिे.. 

मिाराज (दटार्त): नशिणमिंत्री.. 

  (नशिणमिंत्री परत निघूि जातात.) 

मिाराज: हुश्श.. यािंच्या नजभेर्र कालीमाता िाचते की काय? 
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नशिणमिंत्री (परत बािरे येत): आपणास सरस्र्ती ितवि करते असे म्िणायचेय का?  

  (मिाराज रागारू्ि बघतात तसे नशिणमिंत्री पटकि आत निघूि जातात.) 

मिाराज: तर प्रधािजी, दरबारात सर्व कुशल मिंगल आिचे. ते असेच रानिल यापुढेिी ि ेखरे. 

पुढे बोलारे् काय ते. 

प्रधािजी: अत्यिंत समाधािकारक. राजयाची प्रगती समाधािकारक. शेती आनण तत्सम बाबी .. 

समाधािकारक.. उद्योग आनण तत्सम.. समाधािकारक.. 

मिाराज: ि ेतत्सम कुठूि आलेत?  

प्रधािजी: मिाराज.. तत्सम म्िणजे त्यासारखे.. चूक झाली.. 

  (नशिणमिंत्री आतूि िसल्याचा आर्ाज येतो..मिाराज दलुवि करतात) 

मिाराज: बोलारे् पुढ.े. राजयाचे प्रगतीपुस्तक! 

प्रधािजी: समाधािकारक! 

मिाराज: म्िणजे? र्रच्या र्गाांत ढकलला? 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. ढकलला िािी.. स्र्तःहूि पोिोचला र्रच्या र्गाांत! अभ्यास करूि! 

नर्द्याथी गुणी आि ेमिाराज! 

मिाराज: छाि! चािंगले चाललेय राजय! प्रधािजी.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. 

मिाराज: नर्द्याथी उत्तम म्िणूि नशिक उत्तम! 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. आनण खरेतर नशिक उत्तम..म्िणूि नर्द्याथी उत्तम! 

  (नशिणमिंत्री बािरे येत..) 

नशिणमिंत्री: धन्वयर्ाद मिाराज.. आपल्या राजयातील आमच्या अखत्यारीतील नशिकरृ्िंद 

बालमिािंर्र सिंस्कार करीत त्यािंस मृनत्तकेच्या मृद ु गोळयासम आकार दते आि.े त्या 
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कौशल्याच्या बळार्र िा नर्द्याथी त्याििंतर जीर्िपरीिेचा मेरूपर्वत लीलया लािंघूि 

जाऊि त्याप्रमाणे बाह्य जगातील आ्िािे पेलण्यास समथव िोत आि.े. त्या कष्टािंची 

सुमधुर अि रसदार फळे आपल्या समोर आपल्या नज्िसे सखुार्तील अशी.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. तुम्िािंस आम्िी आधीच सािंनगतलेले.. एक तर िा नर्द्याथी तो तुमचा 

शाळकरी ि्िचे.. त्यास तुम्िी आपला नर्द्याथी समजण्याची चूक का करत आिात?  

नशिणमिंत्री: िमा असार्ी पण या  जीर्िनशिणात प्रत्येक जण नर्द्याथी आनण जीर्िसिंगरात 

प्रत्येक जण सैनिकच असतो मिाराज.. 

मिाराज: असले.. पण त्याहूििी मित्त्र्ाचे.. आपल्या नजभेत कािी िाड ेउगर्ेपयांत आपण 

नर्श्रािंती घ्यार्ी असा आमचा आदशे िोता.. तो मोडूि तुम्िी परत तोच गुन्विा करीत 

आिात.. 

नशिणमिंत्री: प्रमादाबद्दल माफी असार्ी.. नर्द्याथी आनण नशिक म्िटल ेकी आमची िी 

कणवसिंपुटे टर्कारल्यार्ाचूि रािात िािीत.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. आम्िी आपणास कोणत्या भारे्त नशकर्ार्े की आपणास कळेल? 

नशिणमिंत्री: कळेल म्िणजे आकलि मिाराज? पण आता नशखा भिंगो की र्टर्ृिाची पारिंबी.. 

आम्िी आमच्या भारे्चे सुलभीकरण करूिच आपणास आमचे ि ेमुखदशवि दऊे.. 

मिाराज: जारे्.. आनण यशस्र्ी िोऊि यार्े.. प्रधािजी.. मिंत्रयािंस दरू त्यािंच्या मिाली 

सोडण्याची व्यर्स्था करा म्िणजे ते अस ेनमनिटानमनिटात परत येणार िािीत. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. 

नशिणमिंत्री: मिुजा िकोस नर्सरू कधी ते दषृ्य.. पळापळािे घटते ते आयषु्य.. 

मिाराज (दटार्त) :  नशिणमिंत्री.. 

  (नशिणमिंत्री जातात. दरबार पुन्विा सुरू िोतो.) 

मिाराज: प्रधािजी, आपल्या राजयातूि रस्त्यािंबद्दल तक्रारी िोत्या. कािी त्याबद्दल सािंगारे् 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. 
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मिाराज: आपल्या राजयातील कािी रस्त्यािंर्र कािी प्रमाणात खाचखळगे झाल्याच्या बातम्या 

िोत्या.. मग त्याचे आता काय झाल?े 

प्रधािजी: आम्िी चौकशी करत आिोत. त्याच्या अिर्ालाची र्ाट पािात आिोत. 

मिाराज: पण ि ेअसे खड्ड ेरस्तोरस्ती का पडार्ेत? 

प्रधािजी: मिाराज, आमचे कािी मिंत्री म्िणतात.. रस्ता आि ेतर खड्ड ेअसायचेच! 

  (नशिणमिंत्री आतूि बािरे येतात..) 

नशिणमिंत्री: आम्िी कथि करतो मिाराज.. कुठल्यािी रस्त्यार्र खाचखळगे असायचेच! असा 

कुठला जीर्िपथ आि ेजयार्र मिुष्य प्राण्यास त्यािंचा सामिा करार्ा लागत िािी? 

मिुष्याच्या एकूणच जीर्िप्रर्ासात जीर्िशक्ती लागते आनण त्यासाठी 

जीर्िलालसा आनण यािंस.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. आपण गेला िािीत.. प्रधािजी.. अजूि ि ेयेथेच कसे? 

नशिणमिंत्री: आम्िी प्रस्थािाकरीता रथाच्या आगमिाची प्रतीिा करीत िोतो पण मिाराज 

राजरस्त्यातील खड्ड्यात रथचक्र फसल्यािे त्यास नर्लिंब िोण्याचे र्तृ्त आि.े. 

मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: मिाराज, ि ेखरेय मिाराज. रस्त्यातील एका रठकाणी रथाचे चाक अडकल्यािे उशीर 

झाला.. त्यामुळे नशिणमिंत्री खोळिंबलेल ेआिते. 

मिाराज: िा आमचा उपमदव आि ेप्रधािजी! 

प्रधािजी: िमा असार्ी मिाराज. त्या रथचक्रास कोणती सजा द्यार्ी मिाराज? 

मिाराज: चुकताय तुम्िी प्रधािजी! चूक त्या रस्त्यातील खड्ड्याची आि े

नशिणमिंत्री: ि ेनर्श्लेर्ण अत्यिंत सुयोग्य आनण चपखल आि ेमिाराज. याबद्दल आम्िास आपला 

अनभमाि आि.े आम्िी नशिणप्रसार करण्यासाठी.. 

मिाराज: नशिणमिंत्री.. 
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  (मिंत्री आत जातात) 

मिाराज: प्रधािजी.. तो रथ िसेल तर दसुरा मागर्ा.. दसुरा िसेल तर नतसरा मागर्ा.. पण या 

मिंत्रयािंची रर्ािगी करा जल्दीिे. िािीतर आम्िी भारे्च्या आघातािे जायबिंदी िोऊ! 

  (नशिणमिंत्री परत बािरे येतात..) 

नशिणमिंत्री: िािी मिाराज िािी.. ि ेिोणे िािी.. ि ेआम्िी िोऊ दणेार िािी.. आजपासूि या 

नज्िरे्रील कारठण्याचा आनण दगुवमतेचा थर कायमचा ओरबाडूि आनण खरर्डूि 

काढू आम्िी.. त्याचा पाठीमागे सोडणार िािी लर्लेश आनण अर्शेर्िी.. करू अशा 

भारे्स िामशेर् आनण शोध घेऊ सुगमतेचा.. लानलत्य फक्त लनलतरम्य भार्ेच्या 

प्रयोगातच िसते पण साध्या पण सुयोग्य शब्दािंच्या सिजसुिंदर उपयोगातूि िी 

त्याचा अिघड आनण मिोिर तसेच मिोरम आनर्ष्कार घडर्ूि आणता यऊे शकतो.. 

याबद्दल आमच्या मिात यलत्किं नचतिी ककिं तु िािी.. त्यामुळे यापुढ ेया दषृ्टीिे 

नर्ििंगमार्लोकि करूि फक्त सलुभ भार्ा सिंयोजि.. सलुभ शब्दोच्चार.. सलुभ.. 

मिाराज: तुम्िी राहू द्यार्े नशिणमिंत्री.. आजच्या आमच्या भानर्क और्धीची मात्रा थोडी 

जास्तच उगाळली गेली आि.े. नतचे जास्त र्ळसे घेतल्यास आम्िाला त्याची बाधा 

िोण्याची शक्यता आि.े प्रधािजी िर्े तर यािंिा आमचा रथ द्या पण आता तरी या 

छापखान्वयातील नखळयािंसारख ेशब्द र्ापरणाऱ्या आमच्या मिंत्रयािंस त्यािंच्या मिाली 

सोडूि या.. आनण आता या भानर्क जलुूमार्र जालीम उतारा शोधा! 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. 

  (नशिणमिंत्री जातात..) 

प्रधािजी: नशपाई.. मिाराजािंच्या रथाच्या चालकास तातडीिे बोलारू्ि घ्या आनण 

नशिणमिंत्रयािंस त्यािंच्या घरी पाठर्ूि द्या! 

नशपाई: हुकूम सरकार.. 

मिाराज: शाबास प्रधािजी.. आता आम्िी िीट श्वास घेऊ शकू.. या उच्चतम कोटीच्या  भारे्िे 

आम्िी गािंजूि गेलो.. अस ेर्ाटल ेकी आमचा िा श्वास कोंडतोय की काय जैसा 

एखाद्या लपिंजऱ्यात अडकार्ा राघू .. 
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प्रधािजी: पण मिाराज.. काळजी िसार्ी.. नशिणमिंत्री तर गेल.े. 

मिाराज: ते गेल ेम्िणूिच तर आम्िी असा सुटकेचा दीघव आनण उबदार निश्वास सोडला. आता 

आमच्या जीर्ात जीर् येईल. आमच्या मिात रूिं जी घालणारे ि ेनर्चार एखाद्या 

फुलपाखराप्रमाणे आता स्र्च्छिंद नर्िार करतील.. त्या मिंत्रयािंिी अस ेकाय केले.. 

प्रधािजी: पण मिाराज.. नशिणमिंत्री तर गेल.े. 

मिाराज: ते सत्य.. पण आम्िाला र्ाटते की आम्िास तर लागण झाली िािी िा.. आमची भार्ा 

ऐकूि र्ाटते.. अरेच्चा.. आम्िास िी तो नशिणमिंत्रयािंचा गुण लागला की काय? 

नशपाई: (िळूच.. पण दरबारास ऐकू जातेच..) बाबा कुशल.. आईक.. ढर्ळयाशेजारी पर्ळा 

बािंदला.. र्ाण िािीतर गुि लागला!.. ( मिंगल िळूच टाळी दतेो..) 

मिाराज: कोण रे तो बोलतोय?  

प्रधािजी: माफी असार्ी मिाराज.. नशपाई िर्ीि आि.े. 

मिाराज: अजूि एकदा माफी दतेो आिोत.. पण याििंतर िािी.. 

प्रधािजी: नशपाई.. याउप्पर असला गुन्विा माफ करण्यात येणार िािी.. 

नशपाई: चूक झाली सरकार.. पुन्वयािंदा न्विाई ्ििार.. आयच्याि शपथ 

मिाराज: प्रधािजी, जल्दीिे आपल्या गुरूजींस बोलार्णे पाठर्ा. नशिणमिंत्रयािंिी आमच्या 

डोक्यात भानर्क कोलािल माजर्ला आि.े. असे र्ाटतेय की साध ेसरळ कािीच 

बोलू िये.. र्ापरार्ी अशी भार्ा की कोणास ती ऐकूि कुणी नर्िाि बोलत आि ेअसे 

र्ाटार्े.. 

प्रधािजी: जी हुजूर.. नशपाई.. राजगुरूिं स घेऊि या दरबारात.. तातडीिे.. 

नशपाई: आज्ञा हुजूर 

मिाराज: तुम्िाला काय र्ाटते प्रधािजी.. आम्िी यातूि सुधारू? आम्िास िी दधुवर व्याधी 

जडल्यासारख ेर्ाटत आि.े. 

प्रधािजी: मिाराजािंिी धीर सोडू िये. आजर्र या राजयािे दकत्येक सिंकटे झलेली.. 
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मिाराज: त्या सगळयात ि ेगिंभीर आि ेप्रधािजी.. कारण त्याची प्रत्यि झळ आम्िाला बसली 

आि.े. या भानर्क चक्रवू्यिातूि कसे पडार् ेबािरे.. अनभमन्वयूसारख ेआम्िी नशरलो 

तर आत पण आता यातूि निगवमि कसे करणार?  

प्रधािजी: राजगुरूिं कड ेयाचे िक्कीच उत्तर असले मिाराज.. 

  (राजगुरू येतात..) 

राजगुरू: मिाराजािंचा नर्जय असो. आम्िाला तातडीिे बोलर्ार्े अस ेकाय सिंकट आि े

मिाराज.. आम्िी सेर्ेत िजर आिोत हुजूर 

मिाराज: गुरुजी.. आज आम्िी एक भयिंकर निधा मिनस्थतीत सापडलो आिोत. जणू एखाद्या 

कात्रीत अडकलो आिोत. कर्ी असतो आनण पररनस्थती अिुकूल असती तर 

कमलदलात अडकलेल्या भुिंग्यासम अस ेम्िणालो असतो.. आमच्या मिात नि 

मुखातूििी शब्दािंचे पाट र्ािात आि.े. शब्दगिंगेचा प्रर्ाि धरबिंद सोडूि धो धो र्ाहू 

पािात आि.े एखाद्या प्रपातासारखा.. आनण या साऱ्यास जबाबदार आिते आमचे 

नशिणमिंत्री. त्यािंच्या नज्िालौल्याची आम्िाला लागण झाली. आम्िी एक 

कारठण्यपातळी गाठूि आता बोलू लागलो आिोत. आता यातूि आमची सुटका 

िािी. एखाद ेभूत बसारे् मािगुटीर्र..आमच्या मखुी िी असली भार्ा येऊि र्सली 

आि.े. आता या बाधेर्र उतारा कोठला?  

राजगुरू: मिाराजािंिी शािंत ्िार्े. आम्िाला समजले आि ेकी ि ेकाय िोत आि.े. आनण 

आपणास र्ाटते ती समस्या िसूि तो एक उपाय आि.े. 

मिाराज: गुरुजी असे कोड्यात का बोलारे्. आमच्या दभुिंग मेंदतू ि ेनशरत िािी. एक मि म्िणते 

की साधसेुध ेबोलारे् .. दसुरे त्यार्र र्रचढ िोऊि म्िणते.. िािी.. तुझे कािी 

ऐकणार िािी.. िी आनण असलीच भार्ा िर्ी.. एखाद्या दभुिंगव्यक्ती सारख ेआम्िी 

पािात आिोत.. मूळ व्यक्तीस िताशपणे पािण्यार्ाचूि कुठला पयावयच िािी 

रानिला आता.. 

राजगुरू: शािंत मिाराज.. आमची एक नर्ििंती आि.े. 

मिाराज: बोलारे् गुरुजी.. 
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राजगुरू: आपले दोि नशपाई येथे समोर उभे करारे्त.. त्यािंिा आपण कािी िी सािंगारे्..जे मिात 

येईल आपल्या ते..  त्याििंतर आम्िी पुढील उपाय सािंगू.. 

मिाराज: यािे उपाय सापडले? 

राजगुरू: आपण करूि तर पिारे् मिाराज.. 

मिाराज: ठीक आि.े. आज्ञा आि.े. प्रधािजी: कुशल, मिंगल.. इकड ेयेऊि उभे रिा. 

  (दोघ ेयेऊि उभे राितात..) 

गुरूजी: नशपायािंिो.. मिाराज काय म्िणतात ते लि दऊेि ऐका.. 

नशपाई: हुकूम सरकार 

गुरुजी: मिाराजािंिी आता कािी र्ाक्ये बोलार्ीत यािंिा उद्देशूि अशी नर्ििंती आि.े. 

मिाराज: िोय.. आम्िी बोलूच. आमच्या िेक ददल नशपायािंिा आदशे आम्िी दऊेच. आम्िाला 

याबद्दल सिंतोर् आि ेकी आपणाकड ेयार्र उतारा उपलब्ध आि.े आम्िी नचत्त एकाग्र 

करूि िाच नर्चार मिात घोळर्ीत आिोत की कधी आम्िी या भानर्क तुरूिं गातूि 

सुटूि मकु्त श्वास घेऊ.. पिुि येतील ते परुाणे ददि.. जेथे असतील फक्त सुिंदर पण 

सुलभ शब्द.. जयास असतील फक्त अथाांच्या चौकटी.. आनण उन्वमकु्ततेिे घऊे आम्िी 

जीर्िाचा आस्र्ाद.. एखाद्या पािंढऱ्याशुभ्र कबुतराच्या फडफडणाऱ्या पिंखासारख े

आम्िीिी फडफडरू् आमच्या नर्चार आनण भार्भार्िािंचे पर आनण फोडूि जाऊ 

छप्पर या अथािंग आसमिंताचे.. 

राजगुरू: कृपया थािंबारे् मिाराजािंिी.. 

  (मिाराज बोलायचे थािंबतात) 

राजगुरू: आता नशपाई.. सािंगारे् मिाराज काय बोलले?  

कुशल: म्या? मला न्विाई.. मिंगल.. बोल की म्िाराज तुला बोल्ल.े. 

मिंगल: न्विाई बा.. मला एकल्याला न्विाई.. आपल्या दोघािंिाबी बोल्ल ेम्िाराज.. 
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राजगुरू: भािंडू िका.. पण दोघािंपैकी कुणास कळले असले तर सािंगारे्.. 

मिंगल: म्या न्विाय बा सािंगत.. 

कुशल: म्या काय बोल.ू. मला तर काय बी िाय कळलिं.. 

मिंगल: मला बी.. 

कुशल: पि म्िाराज.. कळळिं काय िाय पि आईकायला ग्र्ाड र्ाटलिं बगा 

मिंगल: लयभारी र्ाटलिं म्िाराज.. आसिं र्ाटलिं की आईकत ऱ्िाऊ.. 

कुशल: खरिंच बाबा.. झ्याक अगदी.. 

राजगुरू: मिाराज.. आपल्या प्रश्नाचे उत्तर येथ ेआि.े. 

मिाराज: म्िणजे कािास ऐकायला चािंगली र्ाटेल ती भार्ा.. मग ती कोणास कळो ि कळो.. 

राजगुरू: िािी मिाराज.. ि ेउत्तर िािी आमचे.. आम्िी समजारू्ि दऊे ..पण त्याआधी िा 

दरबार बरखास्त केल्यास.. 

मिाराज: प्रधािजी, दरबार बरखास्त करा. फक्त तुम्िी आनण राजगुरू यािंिी येथे थािंबारे्. 

  (सारे दरबारी निघूि जातात. नशपाई जाऊि बािरे उभ ेराितात..) 

मिाराज: बोलारे् गुरुजी.. आम्िास अत्यिंत आियव र्ाटत आि.े. आपणास कसे नमळाल ेप्रश्नाचे 

उत्तर? 

राजगुरू: सािंगतो आम्िी मिाराज. ि ेदोघ ेनशपाई आपल्या जितेचे प्रनतनिधी समजारे्त. 

आपली जिता त्यािंच्यासारखीच अनशनित र्ा अधवनशनित. त्यािंिा आपण काय 

म्िटल ेत्यातील एक अिरिी कळले िािी मिाराज.. 

मिाराज: तोच तर आमच्या पुढील यिप्रश्न आि.े 

राजगुरू: िािी मिाराज.. तो प्रश्न िािी.. तेच उत्तर आि!े 

मिाराज: म्िणजे काय गरुुजी? 

राजगुरू: आपले नशपाई शेर्टी काय म्िणाल.े. कािास ऐकार्यास गोड र्ाटल.े. 
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मिाराज: म्िणजे? 

राजगुरू: मिाराज.. िी आपली खास पद्धत.. नजच्यात आपण बोलतािी..  ऐकणाऱ्यास चािंगल े

र्ाटते आनण तो खूश िोतो.. अगदी त्याच्या िाती कािीच लागत िािी तरी. उलट 

आपला राजा दकती उच्च दजावचा नर्चारी आनण नर्चारर्िंत असल्याचे त्यास र्ाटू 

लागते. 

प्रधािजी: खरे आि ेमिाराज.. 

राजगुरू: अि या भारे्आडूि आपण आपणास िर् ेते हुकूम सोडू शकता. त्या भारी शब्दािंच्या 

आडूि िर्े ते करर्ूि घेऊ शकता. 

मिाराज: अस्सिं? 

प्रधािजी: खरिंय मिाराज.. 

राजगुरू: आनण अजूि एक.. िी आनण असली भार्ा जयािंिा समजेल तो नर्िाि.. तो आपल्या 

दरबारात मािकरी िोईल. बाकीचे सामान्वय जि म्िणर्ले जातील. 

म्िणजे नि्र्ळ भारे्च्या निकर्ार्र सामान्वय जि अि र्रील दजावचे अनभजि यािंस तोलूि घेता 

येईल. म्िणजे िी भार्ा अनभजिािंसाठी उपयुक्त.. 

प्रधािजी: म्िणजे अनभजिच िी भार्ा बोलू शकतील.. ककिं र्ा जे िी बोलू आनण समजू शकतील 

तेच अनभजि! 

राजगुरू: योग्य बोललात प्रधािजी. अजूििी फायद ेआिते मिाराज. कठीण भार्ा समजूि 

घेण्यासाठी सामान्वयािंस अनभजिािंच्या पायी यार्ेच लागेल. आनण मदत मागणारा 

कधीिी जयाच्याकड ेजातो तो आपसूकच र्रच्या दजावचा गणला जातो! त्यामुळे 

आपली सामानजक दजावची उतरिंडिी आपसकू बिूि रािाते. 

प्रधािजी: खरे आि ेमिाराज.. 

राजगुरू: या खेरीज आपल्या भारे्च्या जोरार्र आपण अस ेहुकूम सोडू शकता जयाचा आपण 

आपल्या सोयीिुसार अथव बदलूि िर्ा ते्िा िर्ा तसा लारू् शकता.. 

मिाराज: म्िणजे या कारठण्यपातळीचे फायद ेबहुत आिते.. 
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राजगुरू: अथावत मिाराज.. 

मिाराज: याचा अथव िीच भार्ा उपयकु्त आि?े 

राजगुरू: िोय मिाराज. नर्शेर्त: राजयकारभारात. त्यासाठी या भारे्त थोड ेअजूि बदल 

करता येतील मिाराज.. 

मिाराज: प्रधािजी.. आज आम्िाला आमच्या राजगुरूिं च्या असण्याचा अनभमाि र्ाटतो.. 

प्रधािजी: खरेय मिाराज 

मिाराज: आनण आपल्या नशिणमिंत्रयािंस बोलारू्ि घ्या. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. 

मिाराज: आनण रथ िसले तर आमचा रथ पाठर्ा.. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. 

मिाराज: आम्िी त्यािंच्याकडूि असेच नशकत राहू इनच्छतो.. आम्िी िी असचे बोलत राहू..आम्िी 

मिाराज निमसागर आपल्या शब्दभािंडारात भर घालत घालत त्याचा बिर्ू 

भार्ासागर.. आनण त्यातील उचलूि एक एक शब्दरूपी थेंब लचिंब नभजर्िू टाकू 

आम्िी जितेस आमच्या टपोऱ्या नर्चारमौनक्तकािंिी.. 

प्रधािजी: िोय मिाराज 

मिाराज: आनण या बळार्र एक ददर्स गणले जाऊ आम्िी चक्रर्ती.. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. 

मिाराज: प्रधािजी.. आता आम्िी अजूि िािी करू शकत प्रतीिा.. नशिणमिंत्रयािंस बोलर्ा.. 

तातडीिे..! 

प्रधािजी: िोय मिाराज! 
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६ हास्यराज महाराजाांच्या दरबारात 

 

 

दरबारात मिाराज प्ररे्श करतात. दरबारी शािंत बसूि आिते. मिाराज येण्याची 

घोर्णा िोत िािी. राजा थोडा र्ेंधळा आि.े अिंगातील अिंगरख्याच्या गुिंड्या र्रखाली लार्लेल्या. 

डोक्यार्रचा मुकुट र्ाकडा घातललेा. पायात मोजड्यािंच्या ऐर्जी बाथरुम स्लीपसव. येता येता 

जोरदार जािंभया दतेात. आनण लसिंिासिार्र बसता बसता घसरतात. परत उठूि बसतात.. 

 

मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी हुजूर.. 

मिाराज: आज आम्िी आलो ते्िा पाठूि िसण्याच्या आर्ाजाची टेप लार्ली ि्िती.. आम्िी 

त्यामुळे खफा आिोत.. 

प्रधािजी: आम्िाला कल्पिा आि ेमिाराज. (िळूच) आनण लार्ली असती तर ती आपण 

धर..पडलात ते्िाच र्ाजली असती िेमकी.. (मोठ्यािे) पण आम्िी जातीिे चौकशी 

केली आि.े. 

मिाराज: चौकशी? मग काय आढळले त्यात?  

प्रधािजी: त्यात अस ेआढळते आि ेकी आपल्याकड ेजी एकमेर् िसण्याची टेप िोती ती घासूि 

घासूि गुळगुळीत झाली असूि ती आता र्ापरण ेशक्य िािी. 

मिाराज: काय? म्िणजे यापुढे िास्यरसाचा पररपोर् िोणे िािी? आम्िी आमचा ददर्स काय 

असाच सरुू करार्ा की जयात आम्िास गिंभीर मुद्रिेे रािार्े लागेल? आमच्या 

राजयातील िास्यरसोत्पादिामुळे आपले राजय दशेनर्दशेात प्रनसद्ध आि.े आम्िी 

दशेभर आदशे ददल ेिोते.. िास्यरसाचे घाऊक उत्पादि आमच्या राजयात झालेच 

पानिजे. आनण बाटली अि डबाबिंद िशे जागोजागी नमळाले पानिजेत..आनण नर्र्य 
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िास्याचा असला तरी िसण्यार्ारी िेण्याचा िािी. िास्योत्पादिाचे गिंभीर प्रयत् 

आमच्या राजयात झालेच पानिजेत असा आमचा हुकूम असतािा ि ेअस ेसिंकट यार्े. 

(आकाशाकड ेपािात) श्रींच्या मिात काय योनजल ेअसार् ेि कळे. ि ेराजय ्िार्े िी 

तो श्रींची इच्छा.. आनण ते िास्यास्पद ्िार्े िी आमची इच्छा! 

प्रधािजी: िमा असार्ी मिाराज.. िास्यास्पद शब्द चुकीचा र्ाटतो येथे.. 

मिाराज: असले. आम्िी िास्यरस भिण..सेर्ि ककिं र्ा श्रर्ण ि केल्यािे िी आमच्यार्र िौबत 

आली. 

प्रधािजी: िमा मिाराज. आम्िी जातीिे लि घालतो आनण पाितो यासिंबधी काय करता 

येईल.. 

मिाराज: प्रधािजी.. तुम्िी िको.. तुम्िीदखेील गेलात तर आम्िास करमणार िािी येथ.े तुम्िी 

िसलात तर आम्िी कुणाच्या तोंडाकड ेपाहूि िसारे्? तुम्िी दसुऱ्या कोणास 

पाठर्ार्े आनण स्र्तः येथेच थािंबारे्.. 

प्रधािजी: हुजूर जो हुकूम. आम्िी आपल्या सािंस्कृनतक मिंत्रयािंस धाडतो आनण स्र्तः आपल्या 

मिोरिंजिासाठी येथेच रािातो.. 

मिाराज: शाबास प्रधािजी. पाठर्ा त्या मिंत्रयािंस.. आज ददसत िािीत ते?  

प्रधािजी: मिाराज.. खरेतर ते याच प्रश्नार्र आधीच तोडगा काढण्यास गेले आिते..आम्िीच 

पाठर्ले त्यािंिा. पण परत आले की परत धाडूि दऊे त्यािंस.. 

मिाराज: कशाला?  

प्रधािजी: उपाय शोधण्यास मिाराज.. 

मिाराज: पण तोडगा निघाल्यास त्यािंिा परत जाण्याची जरूरी..? 

प्रधािजी: जरूरी िसेल तरी पाठर्ू मिाराज.. आपल्या आज्ञेचे पालि ि ेआमचे कतवव्य आि.े 

त्यामुळे त्यािंिा जार्ेच लागेल आनण जाऊि परत यार्ेच लागेल..त्यािंिा आता तोडगा 

ि नमळाल्यास तो शोधण्यास आनण तोडगा निघाला असेल तर.. अजूि कािी उपाय 
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शोधण्यास पाठर्ू.. (िाटकीपणे) पण.. पण त्यािंिा जार्ेच लागेल.. जारे्च लागेल.. 

जारे्च लागेल.. आम्िी शपथ र्ािातो.. त्यािंिा आम्िी पाठर्ू.. पाठर्ू आनण पाठर्ूच.. 

मिाराज: शाबास प्रधािजी. तुम्िी उपायािंर्र तोडगा काढलात.. 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. तोडग्यार्र उपाय काढीत आिोत.. 

मिाराज: छाि.. तोडगा आनण उपाय.. 

प्रधािजी: एक अजी मिाराज.. उपाय ि नमळाल्यास तोडगा काढू अि तोडगा ि नमळाल्यास 

उपाय.. 

मिाराज: उपाय! शाबास.. त्यानशर्ाय तरणोपाय िािी आपल्याला.. आल ेका..? 

प्रधािजी: कोण मिाराज? 

मिाराज: तरणोपाय? 

प्रधािजी: म्िणजे आम्िी समजलो िािी मिाराज.. 

मिाराज: िािी म्िणजे.. आपले मिंत्री परत आलेत काय? 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. प्रश्न मोठा.. प्रसिंग बाका.. त्यािंिा कािी र्ेळ द्यार्ा लागेल मिाराज.. 

मिाराज: लागू द्यात. र्ळे लागला तरी चालले.. पण त्यािंिा तत्काळ बोलारू्ि घ्या. समयालोप 

करू िका. 

प्रधािजी: िमा मिाराज.. कसला लोप ि करार्ा अशी आज्ञा आि ेमिाराजािंची?  

मिाराज: र्ेळ.. र्ेळ जाण्यास र्ेळ लागत िािी.. तो जाईल व्यथव.. ते्िा मिंत्रयािंस सिंदशे धाडा.. 

जसे असाल तस ेनिघूि यारे्.. 

प्रधािजी: पण मिाराज.. जो तोडगा ते शोधू पािात आिते 

मिाराज: तो ििंतर.. आधी त्यािंिा आज्ञापत्र द्या. जसे असतील तसे यार् ेअसा निरोप द्या. 

प्रधािजी: जी मिाराज..नशपाई.. जा. सािंस्कृनतक मिंत्रयािंिा बोलारू्ि आणा.. 

नशपाई: सािंस्कू्रती मिंत्री म्ििंजी? 
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प्रधािजी: नशपाई.. अप्पासािबे कोलदािंडगे.. आज सकाळी आम्िी त्यािंिा धाडल ेकामनगरीर्र.. 

त्यािंिा बोलारू्ि आणा.. 

नशपाई: कोि परधािजी? सकाळी ग्यलेे त्ये लािंब पगडी अि लाल नमशार्ाले.. 

प्रधािजी: लािंब पगडी?  

मिाराज: लाल नमशा? 

प्रधािजी: नशपाई.. तू चुकतोयस.. अशी चूक कुणाची िोऊच कशी शकते? आम्िी कधीच चुकत 

िािी असे मिाराज.. आनण आम्िी घाबरत िािी.. नशपायास सडतेोड सािंगतो.. 

नशपाया चू तुकतोयस.. िािी तू चुकतोयस.. तर तेच लाल पगडीर्ाले.. 

नशपाई: जो हुकूम मिाराज.. आता घेऊि येतो लाल पगडी र्ाल्यािंस.. 

 (नशपाई जातो) 

मिाराज: प्रधािजी आम्िी व्याकूळ झालो आिोत.. तुम्िाला र्ाटत ेकी आम्िी परत िस ूशकू? 

आमचा जीर् िसण्यासाठी व्याकूळ आनण आतुर झाला आि.े. 

प्रधािजी: मिाराजािंिी िसण्यासाठी एर्ढे व्यनथत िोऊ िये.. आपल ेद:ुख समजू शकतो 

मिाराज.. आपल्याला िसर्ण्याचे आटोकाट प्रयत् आम्िी करू त्यासाठी कुणाला 

दकतीिी सायास का ि पडोत.. की कुणीिी दकती.. 

 (नशपाई एकाच र्ेळी तीि लाल पगडीर्ाल्यास घऊेि येतो..) 

नशपाई: आपल्या हुक्माची ताडबतोब तानमली झाली म्िाराज.. आपण एक मागर्ले आनि म्या 

तीि तीि आिले.. घ्या िीट बगूि.. िर्ा तो पगडीर्ाला घ्या अि िको त्यास सोडूि 

येतो.. 

 (पगडीर्ाल्यास पुढ ेआणतो..) 

प्रधािजी: नशपाई.. ि ेकाय..? ि ेकोणास धरूि आणले तू?  
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नशपाई: न्विाई परधािजी.. अजाबात चूक ्ििार न्विाई या परतापाकड्ििं.. लाल म्ििंजी लालच 

पगडी.. िािं ह्या नतसऱ्याची जरा नर्टलीय खरी.. पि.. लालच िाये 

प्रधािजी: नशपाई.. चू तुकतोयस.. तू चुकतोयस.. मिंत्री िर्ेत आम्िाला.. िुसती लाल पगडीर्ाल े

िािी.. त्या पगडीखालील मुिंडक्यास लािंब नमशा.. त्या कुठेत.. 

नशपाई: चूक झाली ..कबलू 

प्रधािजी: मग जा आनण योग्य त्या माणसास घेऊि ये.. 

नशपाई: जाईल म्या.. पि म्या काय म्िितो.. यातील एक पि न्विाई?  

प्रधािजी: नशपाई.. 

नशपाई: बगा िा एकादा जमत असले तर.. ॲडजस ्ित आसिंल तर.. 

प्रधािजी: नशपाई.. लािंब नमशा..? 

नशपाई: िनॅत्तच्या.. त्यात काय्य.े. र्ाडतील की.. काय पगडीर्ाले.. र्ाडतील की न्विाई? आि 

अरजि आसल तर आपल ेत्ये िायत िा आररटसट.. त्ये दतेील नचटकर्ूि.. म्या 

जाऊि बलारू्ि आणतोया..जाऊ मिाराज? म्ििंजे हुकूम आसिंल तर.. 

प्रधािजी: नशपाई.. िगास िग चालतो का? जा अजूि राग आणू िकोस.. सािंस्कृनतक मिंत्री.. 

त्यािंिा घेऊि ये.. लिात ठेर्.. लाल पगडी.. लािंब नमशा.. 

नशपाई: ्िय.. पि ह्या नतघािंचिं काय करू? 

प्रधािजी: आमच्या घरी पाठर्.. 

नशपाई: चालले परधािजी..पारठर्तो.. ओ पगडीबुर्ा.. चला.. परधािजींच्या घरला..मजाय 

ब्र्ा तुमची.. शाई पाहुण ेम्ििा.. 

प्रधािजी: नशपाई.. तू आज डोक्यार्र पडला का रे? एकतर कोणालािी उचलूि आणतो.. आनण 

आता घरी सोडतोय?  

नशपाई: चूक जाली तर माफी.. पण सारे कािी आज्ञेबरहुकूम.. आपणच म्िणाले.. 
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प्रधािजी: नशपाई.. िा हुकूम आि.े या नतघािंिा सोडूि द्या त्यािंच्या घरी.. आनण सािंस्कृनतक 

मिंत्री.. 

नशपाई: आितो म्िाराज.. लाल पगडी लािंब नमशा.. आता न्विाई चुकिार..(जाता जाता) लािंब 

पगडी.. लाल नमशा.. जातो म्या.. िा गलेो ि िा आलो..पाठ करतच जातो म्ििंजे चूक 

्िायला िको..  लािंब तिंगडी लाल नमशा.. लािंब लिंगडी लाल नमशा.. न्विाई.. लाल 

लिंगडी लाल नमशा.. ह्येच..लाल लुगडी.. न्विाय बाप्या मािूस.. लुगडिं न्विाय.. िािं लािंब 

लिंगडी लािंब नमशा.. लाल लिंगडी लािंब नमशा.. 

  (जातो. पाठोपाठ नतघे पगडीर्ालेिी जातात) 

मिाराज: प्रधािजी, ह्या नशपायास कुठूि शोधूि काढलेत? रत् आि.े. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. आमच्याच गार्ाकडचा आि ेमिाराज.. 

मिाराज: आता िा आणखी कुणास उचलूि आणले?  

प्रधािजी: काळजी िसार्ी मिाराज.. लाल पगडी आनण लािंब नमशार्ाले राजयात एकमेर्च 

असणार.. त्यामुळे चूक िको ्िायला.. येईलच तो इतक्यात.. तसा हुशार आि.े. 

मिाराज: ते ददसलेच.. हुशारीचे तेज तळपले त्याच्या चेिऱ्यार्र.. आता जोर्र येत िािीत 

तोर्र कािी खरिं िािी.. प्रधािजी.. एक सािंगा.. आपला खरा प्रश्न कोणता िोता.. 

नर्सरलो आम्िी.. 

प्रधािजी: मिाराज, िसण्याचा.. 

मिाराज: िािं.. िसण.े या िसण्यािे रडर्ल ेआम्िाला.. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. िािी मिाराज.. असे िािी िोऊ दणेार आम्िी. नजर्ात जीर् 

असेतोर्र िािी.. 

मिाराज: आम्िास यथेे अजूि बसणे िािी. आम्िी िसण्यार्ाचूि िािी बसू शकत. आम्िी 

मिालात जातो. राणीसरकारािंशी चार शब्द बोलतो. म्िणजे जरा बरे र्ाटेल.. 

 (मिाराज निघूि जातात) 
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  (नशपाई आत येतो. त्याच्याबरोबर एक नर्दरू्क आि.े लािंब नर्दरू्की टोपी आनण 

लाल नमशा आिते. िाकार्र लाल चेंडू आनण कपडे रिंगीबेरिंगी आिते. त्यात त्याची 

तुमाििी लालभडक आि.े) 

नशपाई: परधािजी.. आिलिं की न्विाई.. लाल तिंगडी लाल नमशा.. िाय की न्विाई.. येत ि्िता.. 

म्ििलिं राजाचा हुकूम िाये.. तर्ा कुटिं तिंबू सोडूि आला.. पा िाय िा बरोबर.. 

असिारच.. या परतापाचे काम..चोख. 

प्रधािजी: नशपाई.. परताप.. आनण त्याचे प्रताप.. 

नशपाई: ्िय ्िय.. आिलिं की न्विाई.. िीट पाहूि घ्यार्ा.. ििंतर म्ििाल बरोबर न्विाई.. 

प्रधािजी: नशपाई.. ि ेकाय.. कोणास उचलूि आणले? अरे िा काय तुला आमच्या सािंस्कृनतक 

मिंत्रयािंसारखा ददसतोय? बरिं झाल ेमिाराज िािीत इथे.. िािी मिाराजािंिी पानिले 

तर.. 

नशपाई: बघतील.. म्िाराज खूश िोतील.. परतापाचिं कामच असिं.. 

प्रधािजी: परताप.. तू डोक्याला ताप .. दऊे िकोस.. 

नशपाई: परधािजी.. ि ेकाय.. उगा रागारू् िका.. माला सािंनगतलेल ेकामच केलिं िा.. 

(सािंस्कृनतक मिंत्री घाईघाईत आत नशरतात. र्र अिंगरखा.. खाली अधी चड्डी.. एका 

पायात मोजा.. दसुऱ्यात बूट. असल्या अर्तारात.. ) 

सािंस्कृनतक मिंत्री: मिाराजािंिी तातडीिे बोलार्ल्याचे कळले म्िणूि िातचे काम सोडूि आलो.. 

प्रधािजी: ते ददसतेय.. आनण कामच िािी.. अजूििी कािी सोडूि आलात तुम्िी.. 

  (मिंत्री खाली र्ाकूि बघतात.. ) 

सािंस्कृनतक मिंत्री: अरेच्चा.. खरिंच की.. मिाराजािंिी बोलार्ल ेम्िटल ेनि मी तस्सा निघूि आलो.. 

प्रधािजी: तस्सा की अस्सा?  

नशपाई: पिा परधािजी.. यापिेा माजार्ाला काय र्ाईट आि?े  

सािंस्कृनतक मिंत्री: मिाराज येतील तोर्र आम्िी जरा अर्तार सधुारूि यतेो प्रधािजी.. 



राग दरबारी  नितीि मोरे 

87 
 

  (मिंत्री निघूि जातात) 

नशपाई: पि एक खरिं परधािजी.. लाल टोपी अि लाल.. न्विाई लािंब नमशा अगदी याच्यार्ािी.. 

  (मिाराज आतूि बािरे येतात..) 

मिाराज: प्रधािजी.. नशपाई आला म्िणजे मिंत्री आले असणार.. कोठे आिते.. आम्िाला 

िसार्याचे आि.े. आजचे िास ूअजूि बाकी आनण त्यानशर्ाय पुढचा राजयकारभार 

कसा करणार आम्िी.. 

प्रधािजी: आल ेआिते मिाराज.. कािी िणात यतेील.. 

मिाराज: कोठे ददसत िािीत.. 

  (तेर्ढ्यात लि नर्दरु्काकड ेजाते.. ) 

मिाराज: िा कोण? कोण रे तू? बाकी कपड ेमस्त आिते तुझे.. कोण तू?  

नर्दरू्क: (नर्दरु्की चाळे करत) 

आम्िी कोण म्िणूि काय पुसता.. 

आम्िी अस ूलाडके.. 

इतरािंिा आर्डो भाजी कुठलीिी 

आम्िा आर्ड ेदोडके.. 

इतरािंिी पिारे् िजरेिे कौतुके 

(टोपी काढत) 

म्िणूिी अस ेबोडके 

आम्िी परिंतु असू अस ेकी 

(दात दाखर्त) 

दिंत असे पडके 
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कारण असे जािले की आमुचे 

र्ज्रदिंत असत दकडके 

म्िणतो ि ेस्र्रनचत काव्य ते 

जरी तोडके मोडके 

 (नर्दरू्क उड्या मारत सटुतो.. धरपडत उठतो.. त्याचे चाळे सुरू राितात. दरबारी 

आपले िस ूदाबत गप्प राितात. मग एकाएकी मिाराज िसत सटुतात.. नर्दरू्क आपल ेचाळे 

सुरू ठेर्तो.. ) 

मिाराज: र्ा! मजा आला.. सुिंदर.. आम्िी खूश झालो.. आनण आज प्रथमच िसलो.. र्ा! िसलो 

आम्िी.. िसलो.. र्ा! 

प्रधािजी.. प्रश्न सुटला.. कोठूि आला िा येथे? 

नशपाई: म्या आिलाय म्िाराज.. सोता.. येत ि्िता.. म्ििलिं म्िाराजािंिी बनलर्लिंय.. 

मिाराज: र्ा! नशपाई.. छाि कामनगरी.. (आपल्या गळयातील माळ त्याला दते) िी तुझी 

बनिसी.. र्ा! 

  (प्रधािजींकड ेखुन्नसिे पािात माळ घेतो..सािंस्कृनतक मिंत्री आत येतात.. आता 

सुधाररत अर्तारात.. समोर नर्दरु्कास पाहूि चक्रार्तात) 

सािंस्कृनतक मिंत्री: आम्िी आलो मिाराज.. तातडीिे.. आनण िा कोण मिाराज? 

मिाराज: ि ेआमचे िर्ीि मिंत्री आिते.. प्रधािजी.. 

प्रधािजी: जी हुजूर 

मिाराज: आजपासूि यास आमच्या पदरी रुजू करूि घ्या. िा नर्दरू्क आमचा िास्यमिंत्री.. 

आम्िी खूप खूश आिोत.. आता िर्ा ते्िा.. िर्ा नततका.. िर्ा तसा आनण िर्ा 

तेथे.. िास्यरस.. िास्यरसोत्पादिात आमचे राजय आता अजूि पुढे जाणार.. आम्िी 

िास्यास्पद िोण्याचे आमचे स्र्प्न साकारणार.. प्रधािजी.. याच्या िार्ाची घोर्णा 

रीतसर करालच.. आज्ञापत्र निघलेच.. तोर्र आज आम्िी िास्यरसात लचिंब नभजू 

इनच्छतो.. नर्दरु्का.. िािी.. िास्य मिंत्री.. 
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नर्दरू्क: जी मिाराज.. 

मिाराज: आज आत्ता यथेे आम्िाला िसर्ार्े.. 

नर्दरू्क: आज्ञा हुजूर.. 

 (नर्दरू्क आपल ेचाळे पुन्विा सरुू करतो. आधी नर्दरु्की चाळे पाितािा नचडीचुप 

असललेा दरबार मिाराजािंबरोबर िसण्यात बुडूि जातो..) 

नर्दरू्क: 

आम्िी कोण म्िणूि काय पुसता 

दाताड र्ेंगाडूिी 

आम्िी असो िास्य मिंत्री राजयाचे 

ऐकूि घ्या िो झणी 

उलटे उठूिी चाल ूउल्टे आम्िी 

सदा ते शीर्ावसिी 

डोईर्र िसती कस ेकेस ते 

ि लागे किं गर्ा फणी 

घोड्यापुढे धार्तस ेअक्कल ती 

शिंका िको ती मिी 

टोपी खाली दडल ेअसे काय ते 

जाणूि घ्यार्े झणी 

एक नर्दरू्क असे इथे तो 

िास्यरस मरेूमणी 

... 

एक नर्दरू्क असे इथे तो 
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िास्यरस मरेूमणी.. 

 (नर्दरू्क पुढ ेकािी ि सचूुि अडखळतो.. त्याच ओळी परत म्िणत राितो.. एकाएकी 

मिाराज उठूि उभे राित ओळ पुरी करतात) 

मिाराज: 

असता मिंत्री ते असल ेनर्दरू्क 

आम्िी िास्यरसात िोऊ अग्रणी 
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७ गांभीरसेन महाराजाांचा गांभीरपुर दरबार!  

 

 

स्थळ: गिंभीरसेि मिाराजािंचा दरबार.. 

दरबारात घोर्णा.. 

नशपाई: िोनशयार.. कदरदाि.. मिेरेबाि.. प्रधािजी (पुढे येत): काय रे सिंतोक लसिंग.. जुिे ददर्स 

नर्सरला िािीस अजूि.. मिाराजािंच्या पदरी लागूि पिंधरा ददर्स झाल.े. अजूि तेच 

डोंबाऱ्याचे खेळ.. 

सिंतोकलसिंग: िमा प्रधािजी.. 

(परत घोर्णा करू लागतो..) 

राजानधराज गिंभीरपुर सम्राट.. प्रगती सुसाट..धि अफाट.. राजा मोकाट.. राजय 

नर्राट..  मिाराज गिंभीरसेि  आपल्या भिंगीर.. िािी.. गिंभीर मखुलकमासि.. 

िािी.. मखुकमलासि यते आिते.. येत आिते.. यते आिते. समस्त दरबाऱ्यािंिी 

आपापल्या मुखार्र गिंभीर भार् आणार्े आनण चेिऱ्यार्रचे िास ूिािीस ेकरारे् िो.. 

मिाराजािंचा नत्रर्ार जयजयकार असो. बोला गिंभीरपुर सम्राट की जय.. गिंभीरसेि 

मिाराज की जय. सर्ाांिी आपापले चेिरे लािंब करूि बसारे्त िो.. ि केल्यास आमचे 

नशपाई ते लिंब ेकरतील िो.. लािंब तोंडािे गिंभीरसिे मिाराजािंचा गिंभीर जय असो.. 

नर्जय असो.. जय असो.. नर्जय असो.. 

(मिाराज येतात. बसतात. सारे दरबारी एकदम गिंभीर तोंड करूि बसतात.) 

मिाराज: र्ा! िर्ीि घोर्णा! छाि आि ेिी. आनण सर्ाांचे लािंब चेिरे पानिल ेकी जीर् 

सुखार्तो. जयाचे तोंड लािंब त्यास दनुिया करी सलािंब.. िािी सलाम. सारे जगत 
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द:ुखािे पीनडत असतािा राजािे सदा गिंभीरच रिार्यास िर्.े यथा राजा तथा 

प्रजा. तर राजा गिंभीर तर प्रजािी गिंभीर. 

प्रधािजी: आपल ेम्िणण ेसत्य आि ेखालर्िंद 

मिाराज: ि ेकोण आलेत िर्ीि प्रधािजी? 

प्रधािजी: खालर्िंद म्िणजे आपणच मिाराज. शेजारील सलुतािपुरातील राजास दरबारी 

खालर्िंद म्िणतात अस ेऐकूि आिोत. म्िणूि आम्िी आपणास िी तेच सिंबोधि 

र्ापरत आिोत. 

मिाराज: छाि. शब्द चािंगला आि ेआनण गिंभीर दखेील. खालर्िंद.. खालर्िंद गिंभीरसेि मिाराज.. 

आम्िी आज खूपच गिंभीर आिोत. दरबाराची कारर्ाई सुरू करा प्रधािजी.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. 

(नशपाई आत येतो..) 

नशपाई: तुम्िी मला बोलार्लेत का? 

प्रधािजी: तू? तुला भास झाला काय? 

नशपाई: िािी.. हुकूम िार् आि ेमाझ.े 

प्रधािजी: असले.. पण राजािंचा हुकूम.. 

नशपाई: मीच. राजािंच्या चरणी.. हुकूम.. 

मिाराज: हुकूम.. 

नशपाई: जी मिाराज.. 

मिाराज: तू हुकूम िािी.. प्रधािजी.. हुकूम.. 

नशपाई: िािी मिाराज.. प्रधािजी श्री. एकर्ीरचिंद.. हुकूमचिंद मी िाचीज.. मी हुकूम.. 

मिाराज: नशपाई हुकूम.. आमचा हुकूम.. 

नशपाई: धन्वय मिाराज.. आपण मला आपले म्िणालात.. आपला हुकूम म्िणालात.. धन्वय.. 
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मिाराज: प्रधािजी.. 

प्रधािजी: हुकूम.. 

नशपाई: जी प्रधािजी.. 

मिाराज: नशपाई.. 

नशपाई: हुकूम मिाराज.. 

प्रधािजी: मिाराज.. हुकुमास आर्रार्े मिाराज.. 

नशपाई: कािी गलती झाली असल्यास माफी करार्ी मिाराज.. 

मिाराज: आमचा हुकूम आि ेकी या हुकुमास आमच्या हुकुमाबर हुकूम आमच्या मिालाबािरे 

पिाऱ्यास ठेऊ िय.े  

प्रधािजी: जो हुकूम 

नशपाई: जी मिाराज.. 

प्रधािजी: मिाराज.. आपल्या बोलण्यातूि जोर्र हुकूम येत रानिल तोर्र नशपाई ऐकणार िािी 

नशपाई: जी प्रधािजी 

मिाराज: प्रधािजी आमचा हुकू.. िािी आमची आज्ञा आि.े. नशपाई हुकूम याची बदली 

आमच्या मिालापासूि दरूर्र करार्ी 

प्रधािजी: हुकू.. िािी आज्ञा मिाराज.. नशपाई हुकूमचिंद तुझी बदली िोत आि.े.दसुऱ्या 

नशपायास येथ ेिेमतो आम्िी.. आत जारे् आनण आमच्या कायावलयात हुकुमाची र्ाट 

पिार्ी 

नशपाई: जो हुकूम.. िा हुकूम आपल्या हुकुमाची र्ाट पानिल.. 

 (नशपाई जातो) 

मिाराज: या हुकुमािे चािंगलाच गोंधळ घातला प्रधािजी 

प्रधािजी: जी हुजूर.. 

मिाराज: पुढील कामकाज सुरू करारे् 
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प्रधािजी (आजूबाजूला नशपाई िािी ि ेपािात): हुकूम मिाराज.. सर्व प्रथम मिाराज आपल्या 

राजयातूि पकडल्या गेलले्या तीि गुन्विगेारािंबद्दल.. 

मिाराज: दऊेि टाका कैदचेी नशिा.. असा काय गुन्विा केलाय त्यािंिी? 

प्रधािजी(िाटकीपणे): आम्िी सािंगू िये आनण आपण ऐकू िये.. ि ेसािंगण्याआधी आमची जीभ 

का िािी झडली? 

मिाराज: एर्ढा कसला गिंभीर गुन्विा घडला आि?े 

प्रधािजी(िाटकीपणे): काय सािंगारे् मिाराज.. ि ेनतघे.. छे बोलर्त िािी.. 

मिाराज(नततक्याच िाटकीपणे): तुम्िाला बोलारे्च लागेल प्रधािजी.. बोलारे्च लागेल. आनण 

ि ेजे कािी िलािल असले ते आम्िी पचर्ू त्या िीलकिं ठाप्रमाणे.. 

प्रधािजी: आपण आपल्या राजयार्रील सिंकटाचा निकरािे मुकाबला कराल मिाराज.. ि ेसारी 

रयत जाणूि आि.े ते्िा.. छे छे.. सािंगर्त िािी आम्िाला.. तरीिी सािंगतो 

मिाराज.. यातील दोघ.े. एकमेकािंिा िसर्ीत िोते आनण नतसरा.. टाळया दते िोता 

त्यािंिा.. 

मिाराज: या गिंभीरसेि मिाराजािंच्या राजयात कुणी िसणारे सापडले?  

प्रधािजी: िोय मिाराज.. िािी िािी मिाराज.. नशर् नशर् 

एक नशपाई (आतूि येत): जी हुजूर.. तुम्िी बोलार्लेत मला? 

प्रधािजी: िािी.. 

नशपाई: िािी.. मलाच मारलीत तुम्िी िाक.. मी नशर्राम.. सारे मला नशर् म्िणतात. 

प्रधािजी: अजूि कािी गोंधळ िोण्याआधी.. ऐक, मी तुला बोलार्ल ेि्िते.. 

नशपाई: असिं कसिं प्रधािजी. ि ेकाि.. आपला हुकूम.. 

प्रधािजी: हुकूम िको.. िािी.. िर्िं तर आज्ञा म्िण.. िािी.. आज्ञाच म्िण.. िा माझा हुकूम.. 

िािी माझी आज्ञा आि.े. 
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नशपाई: जो हुकूम.. िािी .. जो आज्ञा.. आपण या गुलामास िाक मारलीत आनण िा गलुाम 

िजर 

मिाराज: ि ेकाय िोत आि ेइकड?े प्रधािजी.. ि ेकाय िोत आि?े आमच्या दरबारात अस ेकाय 

िोत आि ेकी हुकूम आनण पाठोपाठ िा नशर् यार्ा? तुम्िाला कािी कल्पिा? 

प्रधािजी: िािी मिाराज.. ि ेअसिं का ्िार्.े. आम्िी काय सािंगू.. रामा नशर्ा गोलर्िंदा.. आनण 

काय! 

दसुरा नशपाई (आत येत): आपण बोलार्लेत मिाराज. बिंदा िजर आि.े आपण फक्त हुकूम 

करार्ा 

प्रधािजी: तू कोण..? 

नशपाई: आपणच बोलार्लेत मला? ते रामा.. नशर्ा.. 

प्रधािजी: रामा? नशर्ा िािी.. तो तर इथेच आि.े. की गोलर्िंदा? 

नशपाई: िजर.. मी गो गो गो म्िणजे गोलर्िंदा गोपाल गोनर्लकर.. निम्नतम दखेभाल नशपाई.. 

मिाल लाकडी दरर्ाजे सुरिा आनण दखेरेख फ दनिणपूर्व नर्भाग. 

प्रधािजी: छाि! हुकुमापाठोपाठ नशर्ा आला गोलर्िंदरार्ािंस घेऊि.. 

मिाराज: अरे ि ेकाय चाललेय यथेे.. गिंभीरसेि मिाराजािंच्या दरबाराचे गािंभीयव कुठे िरर्त 

चाललेय.. आम्िी आता फक्त गिंभीर चेिऱ्यािे िािी तर अनतगिंभीर चेिऱ्यािे बसणार 

आिोत.. गिंभीर.. अनतगिंभीर.. 

प्रधािजी: अनतगिंभीर.. तरी बरे रामा िािी आला.. िािीतर.. 

गोलर्िंदा: म्िणार्े लागले असते.. अरे रामा?  

नतसरा नशपाई (आत येत): आपण बोलार्लेत मिाराज? सेर्क आपल्या चरणी िजर आि.े 

प्रधािजी: म्िणजे तू रामा? 
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नशपाई: िोय हुजूर.. मी रामा नशर्राम गोंदर्लेकर. जयेष्ठ नशपाई, दरबार नर्भाग, पाणी खाते, 

िळ ठोकणी जोडणी अि तपासणी य पूर्ोत्तर नर्भाग 

प्रधािजी: ठीक.. तू जा. आनण पाणी खात्यात लि द.े. 

नशपाई: हुकूम हुजूर.. 

 (नशपाई जातो) 

मिाराज: प्रधािजी.. ि ेचािंगले झाल.े. या रामाची बोळर्ण थोडक्यात झाली. दरबाराच्या 

कामाकड ेलि दऊे.. 

प्रधािजी: जो हुकूम.. िािी आज्ञा मिाराज: पण या समस्येर्र तोडगा काढार्यास िर्ा. अशािे 

दरबारात गािंभीयावचा अभार् जाणर्तो. आमच्या िजरेतूि कािी िसणारे दरबारी 

सुटले िािीत.. प्रत्यि आम्िास िी कािी र्ेळेस िसू येते की काय अशी भीती र्ाटली 

िोती. ते्िा िी समस्या सोडर्लीच पानिजे.. ती सुद्धा युद्ध पातळीर्र.. अशा 

नर्िोदी समस्यािंर्र आपला नर्िोदी नर्दरू्कच उतारा दईेल प्रधािजी. 

प्रधािजी: जी मिाराज.. नशपाई.. गोलर्िंदा.. 

 (गोलर्िंदा उत्तर ि दतेाच उभा राितो) 

प्रधािजी: गोलर्िंदा.. लि कुठे आि.े आम्िी िाक मारली तुला.. कुठे आि ेलि?  

गोलर्िंदा: हुजूर.. सदा दि.. ऐकली िाक  हुजूर पण खात्री ि्िती.. आपण मलाच बोलार्लेत 

की.. 

प्रधािजी: व्यथव बडबड िको.. जा.. नर्दरू्कास बोलारू्ि आण.. तात्काळ! 

गोलर्िंदा: आज्ञा हुजूर.. 

 (गोलर्िंदा जातो) 

मिाराज: प्रधािजी तुमच्या नर्चारात या समस्यरे्र कािी तोडगा? 

प्रधािजी (दोन्विी िातािंिी खसाखसा डोके खाजर्ीत):  आम्िी नर्चार करीतच आिोत मिाराज.. 
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मिाराज: आपला नर्दरू्क िक्कीच काढेल उपाय.. 

 (नर्दरू्क येतो. 

ददसायला नर्दरु्कासारखाच. डोक्यार्र लािंब टोपी आनण िाकार्र लाल चेंडू.. अिंगात रिंगीबेरिंगी 

कपड.े पायात उलट्या चपला!) 

नर्दरू्क: मिाराजािंिी माझी आठर्ण काढार्ी अशी कोणती समस्या आि ेमिाराज?  

मिाराज: प्रधािजी तुम्िी नर्दरु्कास सारे कािी समजारू्ि सािंगा.. आम्िी तोर्र निर्ािंत बसतो.. 

प्रधािजी: आज्ञा हुजूर.. 

 (प्रधािजी आनण नर्दरू्क बोलत उभ ेराितात.. गाण्याची रेकॉडव फास्ट फॉरर्डव ्िार्ी 

तसा आर्ाज कािी काळ येत रािातो.) 

नर्दरू्क: समस्या कळली मिाराज. आनण त्यार्र उपायिी सापडला आि.े. हुकूम असल्यास 

कथि करतो. 

मिाराज: अथावतच. आम्िाला या समस्येस यथेेच सिंपर्ायचे आि.े कारण त्यामुळे आमच्या 

गािंभीयावस बाधा येत आि.े 

नर्दरू्क: जी हुजूर. या प्रश्नाचे उत्तर आि ेबदल. 

मिाराज: बदल? काय बदलारे्? 

नर्दरू्क: िार्! आतापयांत जयाच्या जयाच्या िार्ािे गोंधळ झाला त्या सगळयािंचा िार् बदल. 

प्रधािजी: म्िणजे हुकूम यापुढे हुकूम रािणार िािी? म्िणजे मिाराजािंच्या हुकुमाबद्दल िािी.. 

हुकुमचिंदाबद्दल बोलत आिोत आम्िी 

नर्दरू्क: िोय.. पण अजूि एक बारीकशी सूचिा आि ेमिाराज. िार् बदलतािा फक्त अिरे 

उलटपालट करार्ीत. म्िणजे हुकूमचिंद यापुढ ेकुहूमचिंद.. नशर्राम िोईल नर्शराम.. 

गोलर्िंदा िोईल दोलर्िंगा र्गैरे. म्िणजे त्यािंिा त्यािंची मूळ ओळखिी नर्सरार्यास 

िोणार िािी आनण यापढुे आपण हुकूम शब्द उच्चारलात तर तो आपल्या िाकेस 

उगीच ओ दणेार िािी! 
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मिाराज: र्ा! िामी कल्पिा िामकरणाची. प्रधािजी तत्काळ करूि टाका अिंमलबजार्णी.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. आम्िी आताच आदशे काढूि त्या साऱ्यािंची बदलूि टाकतो िार्े. िा 

रानिल हुकूमचिंद नि िा राितील रामा नशर्ा गोलर्िंदा! 

नर्दरू्क: समस्येर्र उपाय मिाराजािंच्या पसिंतीस पडला याबद्दल आभार मिाराज. मी सकवस 

सोडूि आलो. आता जाऊ शकतो?  

मिाराज: थािंबारे् कािी िण नर्दरु्का. तर प्रधािजी आता सारे कािी पूर्वर्त धीरगिंभीर िोईल. 

यापुढेिी अस ेकािी िजरेस आल्यास त्यािंचेिी िार् बदल करूि टाका तात्काळ. 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. त्यामुळे दरबार गिंभीर ि्ि ेतर अनतगिंभीर िोईल मिाराज 

मिाराज: अनतगिंभीर आनण उग्र 

 (राजकुमार आत येतात) 

राजकुमार: आज आमची आठर्ण आली दरबारात.. नपताजी या राजकुमार उग्रसेिाची याद का 

काढलीत? 

 (प्रधािजी मिाराजािंकड ेपािात गप्प बसतात) 

मिाराज: युर्राज.. आलात.. यार्े. पण तुमची आठर्ण काढली अस ेकोणी सािंनगतले तुम्िाला? 

प्रधािजी: आम्िी सािंगतो मिाराज.. ते गिंभीर आनण उग्र म्िणालात िा आपण.. 

मिाराज: खरेच आि ेप्रधािजी.. आपल्या दरबारात ि ेआज अस ेकाय िोत आिे? आधी हुकूम 

मग तो नशर्.. गोलर्िंदा आनण आता खुद्द उग्रसेि युर्राज! 

प्रधािजी: पण या समस्यरे्र तोडगा तर निघाला आि ेमिाराज.. 

ऊग्रसेि: कोणती समस्या नपताजी? 

प्रधािजी: िामकरण.. िार् बदलीकरण.. 

उग्रसेि: कोणाचे मिाराज?  
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मिाराज: िािी.. ि ेिोण ेिािी..युर्राज उग्रसेि.. ि्ि ेगूरूउसेि? िािी.. 

उग्रसेि: कशाबद्दल मिाराज? आनण आमच्या िार्ाच्या तोडफोडीबद्दल.. 

मिाराज: नर्दरु्का.. िािी.. ि ेअस ेिोण ेिािी.. 

नर्दरू्क: नियमास अपर्ादिी असतात मिाराज! सामान्वयानतसामान्वयािंस लागू िोणारा सामान्वय 

नियम असामान्वय युर्राजािंस सामान्वयत: लागू िोऊ िय े मिाराज.. 

मिाराज: अस ेम्िणता? पण परत तोच प्रश्न.. आम्िी कुठे उग्र शब्द उच्चारला की.. 

नर्दरू्क: या प्रश्नास भार्ासुधाराचे उत्तर आि ेमिाराज. 

मिाराज: र्ा नर्दरु्का.. साऱ्या समस्यािंर्र उपाय आि ेतुझ्याकड!े बोल.. 

नर्दरू्क: मिाराज.. उग्र िा शब्दच आपल्या राजयातील शब्दकोशातूि बाद करार्ा. उग्र शब्द 

फक्त युर्राज उग्रसेिािंस पुकारण्यास राखीर् ठेर्ार्ा म्िणजे आपले काम सोपे िोईल. 

प्रधािजी: िामी तोडगा नर्दरु्का! 

मिाराज: खरिंय.. आम्िाला नर्दरु्काचा अनभमाि र्ाटतो.. 

प्रधािजी: आम्िी असा शासि आदशे काढूि टाकतो तात्काळ मिाराज. 

मिाराज: शभुस्य शीघ्रम प्रधािजी.. 

प्रधािजी: हुकूम मिाराज.. आम्िी तात्काळ काढतो तसे आदशे.. 

मिाराज: आज आम्िास खूपच बरे र्ाटत आि.े कारण युर्राज िी उपनस्थत आिते. आनण प्रत्यि 

राजयकारभाराचे धड ेघते आिते. 

प्रधािजी: िोय मिाराज 

मिाराज: स्र्तःच्या डोळयािंसमोर युर्राजािंिी पानिला तो राजयकारभार..  तातडीिे निणवय 

आनण तातडीिे अिंमलबजार्णी. िामबदल.. िामकरण.. शब्दबिंदी.. राखीर् िाम.. 

युर्राज.. यािंस म्िणतात धडाडीचा राजयकारभार आनण तुमच्या डोळयािंदखेत 

झाल्या त्यास म्िणतात प्रशासकीय सुधारणा.. 
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उग्रसेि: िोय नपताजी. आम्िी ि ेध्यािात ठेर्ू.. आता आम्िी मृगयेस जाऊ? 

मिाराज: अथावत.. िचे र्य तुमचे बागडायचे.. ििंतर आिचे.. िा राजयकारभाराचा पसारा 

प्रधािजी: िोय मिाराज.. युर्राजािंिी निघार्े.. यरु्राजािंच्या मृगयेचे िी आम्िी काढूि टाकू 

आदशे.. 

मिाराज: अथावत प्रधािजी. ते िी तातडीिे! 
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८ महाराज गीतशरि याांचा दरबार 

 

(पाठून एक टेप वाजत.े.)  

कप्रवतचे्या िकारात महाराज यणे्याची घोषिा..  

पाठून त्यात सांगीतही आह.े.  

 

ऐका हो ऐका  

ऐका दऊेन दोन्ही कान  

यतेी महाराज आपल े

दरबाऱ्याांनो ठेवा मान..  

 

आल ेहो आल े

महाराज आल े 

हालत डुलत  

महाराज आल े

 

गीतशरि महाराज 
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दरबारी आल े 

दरबारी सारे  

आज धन्य झाल े

 

अदब बा मलुाप्रहजा 

रहा उभ ेसारे  

दशान महाराजाांच े 

धन्य धन्य व्हा रे  

 

सारे सारे रहा रे  

सावधान एकजात 

वाका वाका रे सारे  

करा रे कुर्नासात 

 

राजाप्रधराज महाराज श्री गीतशरि महाराज याांचा प्रवजय असो. प्रवजय असो प्रवजय असो.  

 

(महाराज यतेात. हाती त्याांच्या एक मोबाईल आह.े त्याचा इयरफोन कानात आह.े. 

गाि े ऐकल्यासारख े महाराज डुलत आहते. मध्यचे हातान े चटुकी वाजवतात. मध्यचे तान 
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घतेल्यासारख े हात हलवतात. दोन चार गाण्याांच्या ओळी गातात.. आप्रि त े करता करता 

ससांहासनावर बसतात. र्ोडावेळ बसनू राहतात. कोिाकड ेलक्ष न दतेा. िधानजी बोलण्याचा 

ियत्न करतात पि महाराज ऐकत नाहीत.. आपल्यातच मग्न आहते. स्वतःशीच गिुगिुत राहतात.  

कानातल ेइयर फोन घालनू बसतात प्रन एकाएकी..) 

 

िधानजी.. दरबारात कामकाज अजनू का सरुू झाल ेनाही?  

 

(िधानजी उत्तर दणे्यासाठी बोलतात पि महाराजाांच्या कानातील बोंडकाांमळेु 

त्याांना काही ऐकू यते नाही.  

एकाएकी महाराज मोठ्यान ेओरडल्यासारख ेबोल ूलागतात. ) 

 

महाराज: िधानजी, आम्ही काही प्रवचारल.े. दरबाराच ेकामकाज का सरुू झाल ेनाही अजनू? 

आम्ही यऊेन घटका झाल्या.. पि कशाला कशाचा पत्ता नाही. आम्ही आल्याची 

घोषिाही नाही.. ह ेआज काय घडत ेआह ेया दरबारात?  

 

  (िधानजी बोलतात पि महाराजाांना ऐकू जात नाही.)  

 

महाराज: ह ेकाय िधानजी.. नसुतचे ओठ हलवता आहात? बोलिार कोि? की आज नसुताच 

गप्प बसण्याचा कदवस आह?े प्रसनमेात असत ेतस.े. पार्श्ागायन..? (गाऊ लागतात) 
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नाही मी बोलत नार्ा.. नाही मी बोलत.. प्रवनयहीन वदता का.. नार्ा.. नाही मी 

बोलत..नार्ा..  

 

  (िधानजी परत बोलतात त ेअर्ाातच महाराज ऐकू शकत नाहीत.. महाराजाांच्या 

कानातील इयरफोन काढायला साांगिार कोि? सारे ज ेहोईल त ेपाहू लागतात.)  

 

महाराज: आज सारे कस ेशाांत शाांत.. साऱ्या दपु्रनयते आज शाांतता नाांदले! अलमदपु्रनयते 

अमनचा अमल! आप्रि आम्ही अस ूशाांतीदतू.. ( िार्ानचे्या सरुात गाऊ लागतात ) 

भवसागर  तरून जावो 

गीतशरि बहरून यवेो 

शाांतीचा अांमल राहो 

शाांतीसागर गीतदशे होवो..  

ह ेआम्ही अस ेसाांप्रगतल े

साांगनूच नाही र्मल े 

शाांतीचा मांत्र जपा हो 

शाांतीसागर गीतदशे होवो..  

असो आम्ही दतू शाांतीच े 

अस ूआम्ही दतू क्राांतीच े
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ह ेसाम्राज्य असो गीताच े 

दमुदमु ेनाव गीतशरिाच.े.  

तर िधानजी.. काय हालहवाल? 

िधानजी: उत्तम महाराज.. सारे काही क्षमे.. 

महाराज: िधानजी इतकीही शाांती नको की आम्हास काही ऐकूच यऊे नय.े. आपि नसुतचे ओठ 

हलवीत आहात 

िधानजी: नाही महाराज.. आम्ही बोलत आहोत..  

महाराज: खामोश! नाही नाही.. खामोश नाही.. बोला.. जोरात बोला.. ह ेपार्श्ागायन बस.. 

शाांती असावी पि इतकी? मोठ्यान ेबोलाव.े. 

 

  (प्रशपायाकडून माईक घते िधानजी बोल ूलागतात. म्हिज ेमाईकमध्यचे ओरडू 

लागतात..)  

 

िधानजी: ह ेराज्य आपल्या कृपने ेव्यवप्रस्र्त सरुू आह ेमहाराज.. सारे काही आलबले.. आप्रि..  

 

  (त्याांच्या उच्चरवान ेसगळयाांच्या कानठळया बस ूलागतात. सगळे कानात बोटे 

घालनू बसतात.. महाराजाांच्या कानी अांधकुसा आवाज यतेो. महाराज कानाकड े

हात नेतात. कानातल ेइयरफोन काढताच त्याांच्या कानी हा कका श्श आवाज पडतो. 

महाराज वतैागतात..)  
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महाराज: िधानजी.. खामोश.. आता खरेच शामोश! बोलाव ेम्हटल ेम्हिनू अशा आवाजात.. 

कोलाहल.. कका श्श.. गोंधळ.. भिभिनू जाव ेडोके.. शाांतीदतू आम्ही.. शाांतीसतु 

आम्ही.. आमच ेप्रपताजी महाराज शाांतीसागर याांच्या आत्म्यास या आवाजान ेककती 

क्लषे होतील काही कल्पना आह?े  

िधानजी: माफी असावी पि आपल्या कानी काही कुिकुि आली ती कुजबजु नव्हती तर 

आमच्या या ध्वप्रनवधाकाचा ध्वनी होता. आपि महाराज किातकुड ेघालनू 

बसल्यामळेु..  

महाराज: तकुड?े प्रशव प्रशव.. ह ेऐकण्याआधी आमच्या कानाांच ेका नाही झाल ेतकुड?े  

िधानजी: त्याांस इयरपीस असहेी म्हितात महाराज.. म्हिज ेकिातकुडचे नव्हते का? 

महाराजाांच्या कानातील त्या तकुड्ाांमळेु..  

महाराज: ( गाऊ लागतात ) 

खामोश..  

तुम्ही खरगोश  

एहसान फरामोश..  

 

या कानीच ेभषूि 

ह ेकिा तकुड े

या कानीच ेआभषूि 
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ह ेकिा तकुड े

का बोल तमु्ही  

लाप्रवता झिी  

इकड ेआप्रि प्रतकड े

गीतशरिाच्या हृदयीचा  

ऐका कुिी आक्रोश..  

खामोश.. 

खामोश.. तमु्ही खामोश.. ! 

 

गीत गीत  

गात आम्ही 

या राज्याच े 

सांगीत आम्ही 

गीतशरिम.. आम्ही 

सांगीतशरिम ..आम्ही 

का असल ेबोल लावीत  

करता असा आक्रोश..  

गीतशरिाच्या हृदयीचा  
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ऐका कुिी आक्रोश.. 

खामोश..  

खामोश.. तमु्ही खामोश..  

 

िधानजी: माफी असावी महाराज. पि आपल्या किातकुड्ातून आमच ेबोलि ेतमु्हाला ऐकू यते 

नसाव ेम्हिनू.. 

महाराज: 

खामोश..  

तुम्ही खामोश..  

 

कुिी कदस ेन  

आम्हा तानसने 

गीतशरि आम्ही 

का न व्हाव े 

मळुी कानसने..  

तृप्त पिा तपृ्त किा 

नको कुिाचा आक्रोश 

कुिी आमच ेऐकूप्रनया  
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होऊ आम्ही बहेोष 

खामोश..  

तुम्ही खामोश 

 

 (दरबारी टाळया वाजवत गाि ेम्हि ूलागतात.. अर्ा लक्षात न घतेा.. 'खामोश.. तमु्ही 

खामोश..' एकाएकी सांगीत बांद होऊन एक क्षि एकदम शाांतता पसरत.े  

 सारे दरबारी टाळया वाजवतात.)  

 

महाराज ( गात ):  

िधानजी दरबाराचा करावा सरुू कारभार.. 

गीतशरि राजाचा सरुू करा दरबार..  

 

काय जाहल ेराज्यामध्य े

अन होईल त ेकाय.. 

काय कराव ेआप्रि पढु े 

कस ेहलवीता हातपाय..  

 

कस ेहोईल काय होईल 
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कस ेऐकू यईेल गान  

गीत सांगीत श्रवि कराया  

असती आतरुलले ेकान..  

 

िधानजी: महाराज.. आपली इच्छा पतूी करण्यास आम्ही आिल ेआहते..  

महाराज: कोिास .. खदु्द सांगीतसम्राट तानसने? 

िधानजी: नव्ह.े. गानसने.. महाराज सांगीतभषूि गानसने..  

महाराज: अहाहा! म्हिज ेआमची इच्छा पिूा झाली म्हिायची.. तात्काळ बोलवाव ेत्याांना..  

आतरु आम्ही.. 

कातर आम्ही.. 

का तर ऐकण्या  

आतरु आम्ही..  

 

 (गानसने यऊेन उभा राहतो. कदसायला कॉलजेतरूिासारखा. एखाद्या गायकासारखा 

वशे नाही. अांगात टी शटा आप्रि जीन्स. हातात प्रगटार खाांद्यावर पकडललेी. पाठीवर बगॅ. यऊेन 

वाकून नमस्कार करतो.) 

 

गानसने: हलै गानशरि महाराज.. 
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महाराज: अरे.. हा कोिती भाषा बोलतोय? हलै म्हिज ेकाय िधानजी? 

िधानजी: आांग्ल भाषा प्रवभपू्रषत आहते गानसने.  

महाराज: आांग्ल? अशीही काही असत ेभाषा?  

िधानजी: होय महाराज.. िप्रसद्ध भाषा आह ेती.. 

महाराज: असले.. तर सांगीतसम्राट गानसने.. कुठे प्रमळाली ही उपाधी तलुा? 

गानसने: उपादी? व्हॉट्स उपादी? 

िधानजी: अरे.. दी नव्ह.े. धी..  

प्रशक्षिमांत्री: र्ाांबाव ेमहाराज .. आपली आज्ञा असल्यास आम्ही साांगतो त्यास.. आम्हाला ती 

भाषा अवगत आह.े  

महाराज: साांगाव ेप्रशक्षिमांत्री.. बोलाव.े.  

प्रशक्षिमांत्री: धन्यवाद महाराज.. तर गानसनेा.. उपाधी मीन्स प्रडग्री.. म्हिज ेतानसने 

सांगीतसम्राट.. तसा त ूकसा बनलास?  

गानसने: नो नो नो.. उपाधी नाही काही तशी.. आप्रि नो सांगीतसम्राट.. ॲम सांगीत भषूि.. 

प्रशक्षिमांत्री: वा! िमेान ेकदली असिार ही पदवी तलुा.. 

गानसने: िमे? य ूमीन लव्ह?  व्हॉट हजॅ दटॅ टू डू प्रवर् पदवी?  

प्रशक्षिमांत्री: म्हिज?े 

गानसने: रीतसर प्रमळाली ती मला.. म्हिज ेमी प्रमळवली ती 

महाराज: वा! अत्यांत प्रवद्वान कदसतोय पदवीधारक गानसने.. कुठे प्रमळाली तलुा ती पदवी? 
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प्रशक्षिमांत्री: म्हिज ेप्रडग्री? 

गानसने: तीन वष ेपप्रहली सांगीत स्नातक मग स्नातकोत्तर सांगीतरतन.. मग ही सांगीत भषूि.. 

महाराज: वा! बरीच तपश्चयाा कदसतये.. कुठे प्रमळाल्या या पदव्या? 

गानसने: पार उत्तरेस.. सांगीत प्रवद्यापीठ.. दरभांगा आप्रि झमुरीतलय्या यरे्.े. 

महाराज: म्हिज ेतझु ेवास्तव्य इतकी वष ेउत्तरेस होत?े 

गानसने: नाही महाराज.. मी प्रतर् ेगलेो तर इकडील कारभार कोि पाप्रहल? य ूनो फार्मिंग.. 

वईु आर अ फॅप्रमली ऑफ फामासा.. य ूनो.. 

महाराज: कळत काही नाही.. कानाला बरी वाटत ेही भाषा.. आांग्ल..  

प्रशक्षिमांत्री: होय महाराज.. हा म्हितोय की हा जर प्रतकड ेजाऊन राप्रहला असता इतकी वष े

तर याची शतेी कोिी पाप्रहली असती? 

महाराज: म्हिज.े. याला पदवी.. 

गानसने: ससांपल महाराज.. प्रडस्टन्स एज्यकेुशन.. पोस्टल कोसा.. सांगीताचा! तो केला की प्रडग्री 

हातात.. डबल फी भरली तर प्रनम्म्या वळेात.. य ूनो.. 

महाराज: सांगीत आप्रि त ेकाय म्हिालास.. पोस्ट कोसा.. 

प्रशक्षिमांत्री: पोस्टल कोसा म्हिज ेप्रतकडून त ेमाप्रहती पाठविार प्रन हा इर् ेप्रशकिार..  

महाराज: म्हिज.े. गरुू नाही? ित्यक्ष वादन नाही..  

गानसने: गरुू? द्याट्स आऊटडटेेड.. म्हिज ेआजकाल आम्ही स्वतःच प्रशकतो.. काय म्हितात त े

स्वावलांबी.. सले्फ प्रडपेंडांट!  

महाराज(उपरोधान)े : वा! काय सांगीतभषूि आह!े 
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गानसने: थयाांक्य.ू. म्हिज ेधन्यवाद 

महाराज: पि तरीही आम्ही तमु्हाला पदरी ठेवनू घऊे म्हितो. िधानजींनी महेनतीन ेशोधनू 

काढलये तलुा 

िधानजी: धन्यवाद महाराज 

गानसने: पि मी कुठेच नोकरी केली नाही आजवर 

िधानजी: मग आता करशील 

प्रशक्षिमांत्री: दअेर इज ऑलवजे अ फस्टा टाइम यांग मनॅ..  

महाराज: खरांय.. पि गानसनेा.. तझु ेखास अस ेकाय.. शास्त्रीय गायन? 

गानसने: नो नो.. नो शस्त्र.. मी शस्त्रावर प्रवर्श्ास नाही ठेवत.. आय प्रबप्रलव्ह इन पीस..  

महाराज: कसलां पीस? मोरपीस की कबतुर 

प्रशक्षिमांत्री: तो म्हितोय की.. नाही त्याला शास्त्रीय म्हिज ेकाय त ेकळल ेनाही.. गानसनेा.. 

शास्त्रीय म्हिज ेक्लाप्रसकल म्यपु्रझक.. 

गानसने: ओह! नो नो.. क्लाप्रसकल नाही.. 

महाराज: रागदारी..  

गानसने: नाही महाराज.. नाही रागावलो मी.. 

िधानजी: महाराज.. याला शास्त्रीय नाही..अशास्त्रीय सांगीत यते असाव.े. झमुरीतलय्यातला 

पदवीधर आह ेहा.. 

महाराज: मग त ूकसली गातोस गािी? कुठल ेघराि.े.  
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गानसने: घराि.े. आय डोण्ट नो.. पि महाराज.. मी गातो त.े. य ूनो फ्री लान्स..? 

महाराज: हा काय आांग्ल तारे तोडतोय प्रशक्षिमांत्री? 

गानसने: नो तारे.. य ूनो.. 

महाराज: गानसनेा.. आमच्या मांत्र्यास बोल ूद.े. तर मांत्री.. 

प्रशक्षिमांत्री: खरे साांग ूमहाराज.. हा मनास यईेल तसा गातो.. 

गानसने: करेक्ट.. तचे म्हितोय मी.. मनास यईेल त ेआप्रि तस.े. 

महाराज: म्हिज?े 

गानसने: मीन्स.. प्रसनमेागीत.. प्रडस्को प्रन रॅप.. प्रन पॉप आप्रि प्रहपहॉप..  

महाराज: हा काय बोलतोय.. ही कुठली नवीन सांगीत घरािी? 

प्रशक्षिमांत्री: याबद्दल आम्हाला ही नाही ठाऊक महाराज.. पि आपि यास यरे् ेगाऊन 

दाखवावयाची आज्ञा करा म्हिज ेकाही उलगडा होईल..  

महाराज: होय.. ही गोष्ट योग्य होईल..  

गानसने: यस्स.. िफू ऑफ पसुडांग इज इन इटटांग.. 

महाराज: म्हिज?े 

प्रशक्षिमांत्री: हा म्हितो की पसुडांग.. हाां.. बसेन पसुडांग.. म्हिज ेप्रपठलां बनल ेकी नाही घरात 

याचा परुावा हवा तर त ेखाऊन पहाव ेलागत.े.  

महाराज: प्रपठलां.. हा प्रपठलां बनवतो की गातो?  
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प्रशक्षिमांत्री: नाही महाराज.. एक उदाहरि.. म्हिज ेतो गाऊन दाखवले तेव्हा आपल्या लक्षात 

यईेल तो कसा गातो त.े. 

महाराज: ह ेयोग्य.. गा गानसनेा गा.. 

गानसने: सॉरी.. आय कान्ट..  

प्रशक्षिमांत्री: व्हॉट डू य ूमीन? गािार नाहीस म्हिज?े  

गानसने: मी आधी गायचो.. मग मी ओर् घतेली.. 

प्रशक्षिमांत्री: ओर् म्हिज ेिप्रतज्ञा.. 

गानसने: जोवर कुठे कामास सरुुवात होत नाही तोवर गायच ेनाही.. त्यामळेु मी गाऊ शकत 

नाही..  

महाराज: आप्रि मी तलुा दरबारी गायक म्हिनू ठेवून घतेल ेतर? 

गानसने: नाही.. मला अडकून पडायच ेनाही.. मकु्त.. फ्री  

महाराज: म्हिज ेत ूकामास लागिार नाहीस आप्रि गािारही नाहीस.. आम्हाला एका दरबारी 

गायकाची अत्यांत आवश्यकता आह.े.  

गानसने: पि नाही.. आय डोण्ट..  

महाराज: आमची आज्ञा आह.े. आजपासनू त ूदरबारी गायक.. ही आमची आज्ञा आह.े.  

गानसने: आड्नन्या.. व्हॉट्झ दटॅ? 

प्रशक्षिमांत्री: ऑडार.. ऑडार..  

गानसने: ओके.. मग.. तर मी दोन कदवसाांनी आनांदान ेगाईन..  
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िधानजी: दोन कदवस? 

गानसने: यस्स.. टू डजे.. काय म्हितात तो ररयाझ करेन.. िपॅ्रक्टस य ूनो.. 

महाराज: शाबास.. ररयाजाप्रशवाय गाि ेनाही.. आम्ही िसन्न आहोत.. आजपासनू त ूआमचा 

शाही गायक..  

िधानजी.. यास त्याचा पगार आप्रि बाकीच ेसमजून साांगा.. 

िधानजी: िप्रत मास नवीन आलले्यास तीनश ेरजत मदु्रा आप्रि एका वषाान ेत्यात दहा 

टक्क्याांची वाढ.. मळूगावी जाण्यास सटुी भरपगारी वषाात दहा कदवस.. घोडागाडी 

कदमतीस.. 

महाराज: आप्रि आम्ही आमच्या पदरी ठेवलले्या कोिासही कधीच नोकरीतनू कमी करत नाही. 

प्रशक्षिमांत्री: जॉब प्रसक्यरुरटी य ूनो गानसने..  

गानसने: आता महाराजाांचीच आज्ञा आह ेतर मला व्हावेच लागले जॉईन. पि महाराज.. आपि 

परत एकदा प्रवचार करावा.. मला पदरी घणे्याआधी.. 

महाराज: खामोश.. आम्हाला.. या गीतशरिास.. आमच्या पदरी हा गानप्रहरा हवाच.. 

गानसनेा.. तलुा िधानजी नमेिकूपत्र दतेील.. दोन कदवसाांनी आम्ही तझु ेऐकू गाि े

तोवर.. तोवर आम्ही स्वतःच गाऊ.. जा.. ररयाजास लाग.. 

गानसने: आड्नन्या महाराज..  

 

(गानसने जातो.)  
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महाराज: िधानजी.. आम्हास कदसत ेसखुस्वन.. उघड्ा डोळयाांनी पाहतो आम्ही त े

िधानजी: कोित ेमहाराज? 

महाराज: प्रवचार करा.. आमच्या नवरत्नाांपकैी एक.. गानप्रहरा गानसने.. रोज रांगले दरबारात 

गाण्याची मकैफल.. सरुाांच्या साजात सचलै न्हाऊन प्रनघतील दरबारी आप्रि आम्ही 

दखेील.. पि आज आमच ेमन गात आह.े. ह्रदयातनू आवाज यते आह ेआमच्या.. 

अांतहृादयाच्या कोपऱ्यातनू.. यते आहते स्वरतरांग आप्रि स्वरलहरी.. ज्यातनू िकटेल 

जादईु सरुाांचा जादईु माहोल.. सरुाांची बरसात.. त्यातनू सचांब न्हाऊन प्रनघिारे 

आम्ही..मग सगळीकड ेसरू साांडतील.. पािी साठाव ेतस ेसाठतील.. मग बनतील 

सरुाांच ेजलाशय.. त्या सरुाांच्या जलाशयात सरू मारून मनसोक्त पोहिारे आम्ही.. 

अहाहा! गानसने करील या  गीतशरिाच ेकिा तपृ्त.. तपृ्त मनान ेहाकू आम्ही 

राज्यकारभाराचा शकट.. वा! मग नाही गरज आम्हाला त्या तकुड्ाांची.. किा 

तकुड्ाांची!  

 

(गाऊ लागतो) 

 

सरुाां सार्ीन े 

सांगतीन ेसरुाांच्या 

उमटेल सांगीत..  

शब्द हरवल े

सरू गवसल े
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हृदयातनू िकटे गीत..  

 

र्ोर प्रनयांत्या  

उपकार तझु ेरे.. 

माप्रझया मनी  

उमटेल गान रे.. 

अांतरातनूी  

िकटेल तान रे..  

आप्रि िकटेल  

सगुम सांगीत.. 

हृदयातनू िकटे गीत..  

 

गानशरिा या  

हृदयी पररमल.. 

सरू न शब्द ह े 

ककती ह ेप्रवमल.. 

सांगीत सांगती 

पसरे दरवळ.. 
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आप्रि िकटेल  

धुांद मधरु त ेगीत..  

हृदयातनू िकटे गीत..  

 

अता न कधीही 

गीतशरि एकला.. 

सरू सांगतीन े 

सांगती असला..  

गीत सांगीत गान  

सांगती बसला..  

समुधरु सुांदर आप्रि सरेुल  

हृदयातनू िकटे गीत..  

 

 (दरबारी टाळया वाजवत शवेटी 'ह्र्दयातून िकटे गीत' म्हितात.. हळूहळू अांधार 

पसरतो.. परत उजडे होतो तवे्हा दरबार भरललेा आह.े महाराज ससांहासनावर आहते. आज 

कानात किातकुड ेनाहीत..)  
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महाराज: गानसनेा.. केलास ना ररयाज.. आता होऊन जाऊ दते.. मकैफल.. घाल आपल्या 

सरुाांची मोप्रहनी.. आज दरबारात नव ेपवा सरुू होत आह.े. आम्ही आतरु आहोत..  

गानसने: हलै महाराज.. म्हिज ेमहाराजाांचा प्रवजय असो. आपली आड्नन्या आप्रि मी हुकुमाचा 

ताबदेार. आज त्या सांगीतभषूि पदवीच ेचीज झाल.े. द एक्स्पने्ससे गॉट 

जस्टीफाइड.. मी आपल्यापढु ेनवीन पद्धतीन ेगािी सादर करीत आह ेमहाराज.. 

होप य ूलाइक इट.. 

प्रशक्षिमांत्री: म्हिज ेमहाराज.. सवेा गोड माननू घ्यावी 

गानसने: ऐकाव ेमहाराजाांनी.. या गाण्यामाग ेगले्या कफफटीन इयसाची महेनत आह.े. प्रलसन..  

 

 (गानसने गाऊ लागतो.. चाल एकदम रॅप म्यपु्रझकची.. गानसनेाचा आवाज बरा आह े

पि त्यातही सरुाांस कच्चा. एकतर दरबारी गाण्यात न बसिारे शब्द प्रन चाल.. त्यात सरू प्रन 

तालाची गल्लत..  सांगीताची जाि असलले्या महाराजाांच्या कानास सारे चाांगलचे खटकत ेअस े

भाव जसजस ेगाि ेपढु ेजाईल तस ेउमटत जातात) 

 

गानसने:  

महाराज.. 

ह ेह ेमहाराज.. 

गानशरि ..  

त्याांना नाही मरि.. 
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नाही मरि  

मी त्याांना शरि.. 

महाराज.. महाराज... महाराज.. 

 

मी आलो कुठून.. 

मी जाईन कुठे.. 

गाि ेबोलीन  

मी गाईन कुठे.. 

महाराज.. ह ेमहाराज..  

ह ेह ेमहाराज.. महाराज..  

 

मी गातो सरुात  

माझ्या सरू गळयात.. 

महाराज ऐकती  

गाईन त्याांच्या कानात..  

मी तळयात मळयात.. 

गाि ेगळयात गळयात..  

गीत गीत सरुात सरुात..  
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सरुात सरुात.. सरुात सरुात..  

महाराज.. महाराज..  

ह ेमहाराज.. ह ेह ेमहाराज..  

 

माझ्या गळयामध्य े 

वस ेगांधार गांधार  

सयूा मावळता होतो  

अांधार अांधार..  

माझ्या गाण्याचा पसरेल  

िकाश िकाश.. िकाश..  

होईल मोकळे मोकळे 

आकाश.. आकाश.. आकाश..  

माझ्या आकाशीचा दवे कोि? 

महाराज.. महाराज.. 

ह ेमहाराज.. ह ेह ेमहाराज..  

 

झाली महाराजाांची  

कृपा कृपा 
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ह ेनरवर नरवीर  

नपृा नपृा  

कृपा महाराजाांची  

झाली माझ्यावर 

िमे पप्रहल ेपप्रहल े

माझ ेगाण्यावर..  

गाण्यावर 

ऐकून माझ ेगाि े 

तृप्त महाराज.. महाराज.. 

ह ेमहाराज.. ह ेह ेमहाराज..  

 

(दरबारी स्तब्ध होतात. कुिी काहीच बोलत नाहीत..)  

 

महाराज: गानसनेा.. आता कळल ेआम्हाला.. तलुा ररयाजाची गरज का होती आप्रि अजनूही 

आह.े. जा आप्रि तातडीन ेपरत ररयाज करून उद्या अजनू काही सादर कर..  

गानसने: धन्यवाद महाराज.. िपॅ्रक्टस मके्स मनॅ परफेक्ट.. मी जातो आप्रि तयारीस लागतो..  

 

 (गानसने जातो.) 



राग दरबारी  नितीि मोरे 

124 
 

 

महाराज: िधानजी.. यास गानप्रहरा म्हटल ेआम्ही काल.. यास दरबारी गायक बनवून.. 

िधानजी: अजनू एक सांधी दऊेन बघावी महाराज.. कदाप्रचत दरबारात पप्रहल्या िर्म 

गाण्याचा ताि असले..  

महाराज: तमु्ही म्हिता त ेठीक.. आम्ही सांगीताबद्दल उदार आहोत.. तो कुठल्यातरी पाश्चात्य 

पद्धतीन ेगायला त ेठीक.. पि सरू? सांगीतभषूि..  

िधानजी: कदाप्रचत त्या झमुरीतलय्या प्रवद्यापीठात हचे प्रशकवल ेअसले..  

महाराज: राजगरुू.. आपल ेकाय म्हिि ेआह?े  

राजगरुू: महाराज, जास्त अपके्षा न ठेवल्यास अपके्षाभांगाच ेद:ुख जास्त होत नाही.. त्यामळेु.. 

महाराज: आपि म्हिता त ेयोग्य आह ेराजगरुू.. तरीही.. 

प्रशक्षिमांत्री: महाराज.. झमुरीतलय्यतील खरेदी केलले्या पदवीबद्दल याहून जास्त अपके्षा करि े

योग्य नाही.. 

िधानजी: महाराज.. आमच ेमत अस ेआह ेकी यास एक सांधी द्यावी अजनू.. 

महाराज: खरे आह.े. आप्रि त्यावाचनू दसुरा उपाय तरी काय आह?े आता वाट पाहावी.. कुिी 

साांगाव.े. असो.. आम्ही त ेकिातकुड ेघालनू बसतो.. आजच ेकामकाज यरे्चे 

बरखास्त.. नाहीतर नको.. नकोच त ेकिा तकुड.े. नको त ेसांगीत.. त्यापके्षा हा रूक्ष 

राज्यकारभार बरा.. िधानजी.. दरबाराच ेकामकाज सरुू कराव.े. 

िधानजी: जो हुकूम महाराज..  

*** 
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 (कदवस दसुरा. सारे दरबारी आहते. समोर प्रगटार हाती घऊेन कानसने. गाि ेगायला 

तयार.)  

महाराज: गा गानसनेा.. आज तयारी चाांगली झाली असिारच..  

गानसने: महाराजाांच ेआशीवााद.. ऐकाव ेमहाराजाांनी..  

 (गाऊ लागतो) 

 

मी  

मी गनॅसने..  

मी गनॅसने..  

तमुी तमुी तमुी तमुी  

कॅनसने  

कॅनसने कॅनसने.. 

 

माज्या गान्याची  

गॅंमत गॅंमत  

प्रहपहॉपाची  

रॅंगत रॅंगत रॅंगत  

नॅचा गावा रे  
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माज्या सॅंगत सॅंगत 

जॅस्ती नाय काय मी  

मॅंगत मॅंगत मॅंगत..  

मी गनॅसने.. गनॅसने  

तमुी कॅनसने.. कॅनसने 

 

माज ॅम्यपु्रझकचा वाजतो  

डॅंका डॅंका डॅंका  

माज ॅम्यपु्रझक सगळीजि  

आयका आयका आयका  

डोल ेप्रमटुन  

डोल ेप्रमटुन डोलनार  

बरका बरका बरका  

कारि मीच तो  

तॅनसने तनॅसने तनॅसने..  

सॅंगीत भषूि गनॅसने.. 

तमुी कॅनसने कॅनसने कॅनसने..  
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महाराज: गानसने.. बस्स.. र्ाांब.. तझु्या तोंडी तानसनेाच ेनाव.. तनॅसने.. तनॅसने.. िधानजी 

यास यरे्नू लगचे रवाना करा.. या दरबारात आमच्या प्रपताजींनी सरुाांच ेससांचन 

केल.े. स्वराांची बाग फुलवली तरे् ेहा धागडसधांगा.. जल्दी.. िधानजी.. आमच्या 

सांयमाचा कडलेोट होण्याआधी..  

(िधानजी प्रशपायास इशारा करतात.. प्रशपाई गानसनेास घऊेन जातात.)  

महाराज: िधानजी.. याच ेआता काय कराव.े. गानप्रहरा.. जप्रमनीखालील कोळशासारखाच 

प्रनघाला..  

िधानजी: सत्य आह ेमहाराज..  

महाराज: सांगीत प्रवशाल आह.े. पि त्यात असल्या बदसरुत किसरुास स्र्ान नाही.. िधानजी: 

होय महाराज.. त्याच्या पदवीस भलुलो.. पि.. आम्ही अजनू शोध घतेो महाराज.. 

कुिी न कुिी प्रमळेलच आपल्यासाठी.. 

महाराज: नाही िधानजी.. नाही.. आजपासनू आम्ही सांगीताच ेवडे सोडल.े. या गानसनेान े

आमच्या मप्रस्तष्कात काय बदल घडवल ेठाऊक नाही पि आता ह ेगाि ेनको.. 

त्याहून रूक्ष गद्य सांवादच बरा.. एक मात्र करा  

िधानजी: हुकूम महाराज 

महाराज: गानसनेास परत दरबारात बोलाव ूनय.े.  कधीही..  

िधानजी: पि त्याांची नमेिकू.. 

महाराज: गलती झाली आमचीच.. राहील  पदरी.. न गािारा गायक म्हिनू.. सरकार 

दरबारची नोकरी.. आपिच त्यास तस ेनमेिकूपत्र कदल ेआह.े.  
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िधानजी: महाराज खपू अस्वस्र् वाटत आह ेआपिास.. मागील मासात आपला रर्चालक 

असाच रर् चालवण्यायोग्य नसल्यान ेबसवला गलेा.. रर्चालकास रर् न 

चालवण्याच ेकाम! तसचे ह.े. दरबारी गायक आप्रि त्यास गावयास बांदी..  

महाराज: खरे आह.े. पि आम्हास आमचचे आर्श्ासन पाळाव ेलागले.. आप्रि आजपासनू 

सांगीतास सटु्टी.. गद्य व्यवहार.. गद्य प्रवचार.. पि तो उद्यापासनू.. आज दरबार 

बरखास्त.. 

िधानजी: जो हुकूम महाराज!  

प्रशपाई:  

(गाऊ लागतात..) 

ऐका तमु्ही सकल जन त ेऐका  

होई बरखास्त हा दरबार.. 

गीतशरि महाराज.. 

परतनुी यतेील..  

महाराज( एकाएकी):  खामोश.. आजपासनू ह ेसांगीत बांद.. या साांप्रगतीक घोषिा बांद.. 

कदाप्रचत नहेमीसाठी नाहीतर कमीत कमी या गानसनेाचा अांमल उतरेपयिंत तरी.. 

गीतशरि.. आता शरि जाईल.. गाण्यास नव्ह.े. पद्यास नव्ह.े. तर गद्यास.. आम्ही 

प्रनघतो.. 

(महाराज प्रनघनू जातात आप्रि पाठोपाठ पडदा पडतो.)  
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९ महाराज सत्यदवेराय याांचा दरबार 

 

 

महाराज सत्यदवेराय दरबारात यते आहते.. ससांहासन आह.े. माग े तीन माकडाांच े

प्रचत्र. तचे.. न बोलिारे, ऐकिारे आप्रि पाहिारे माकड. खाली सत्यमवे जयत ेमोठ्या अक्षरात 

प्रलप्रहलले.े बाजलूा पाांढऱ्या कपड्ातील न्यायदवेतेचा बठैा पतुळा. प्रतच्या हाती नहेमीचा तराज ू

नाही. भाजीवाल ेवापरतात तसा तराज ूप्रतच्यासमोर..  बाजलूा वजनां पडललेी. डोळयाांवर काळा 

स्टायप्रलश गॉगल. बाजलूा सत्यवचनी यपु्रधप्रिराच्या रर् हवते चालत असतानाच्या फोटोची 

तसबीर, चांदनाचा हार घातललेी.  

पाठून आवाज..  

सदा सत्य बोला सदा सत्य चाला..  

प्रनत्य सत्य बोला प्रनत्य सत्य चाला..  

सत्य राम नाम आह े

राम नाम सत्य आह.े.  

सत्यदवेमहाराजाांचा प्रवजय असो..  

 

महाराज यतेात. यपु्रधप्रिराच्या तसप्रबरीची पजूा करून नमस्कार करतात. मग 

न्यायदवेतपेढुील तराजतू वजन ठेवनू दोन्ही तागड्ा बरोबरीच्या आहते की नाही त ेबारकाईन े
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पाहतात. त्याांच ेवजन अगदी योग्य झाल्याच ेपाहून जाऊन ससांहासनावर बसतात. सारे दरबारी 

राम नाम सत्य आह ेम्हित टाळया वाजवतात.  

महाराज: िधानजी.. दरबाराच ेकामकाज सरुू कराव.े ज ेज ेकाही सत्य असले त ेसाांगनू 

टाकाव.े. 

िधानजी: हुकूम महाराज हुकूम..  

 (प्रशपाई लाल कापडातली गीता घऊेन उभा राहतो .. िधानजी गीतवेर हात ठेवत) ज े

साांगने त ेसत्य साांगने.. सत्याखरेीज अजनू काही साांगिार नाही.. नहेमीपके्षा वगेळी 

वाटत ेपोर्ी.. (गीता उघडून पाहात..) घात झाला.. महाराज.. ही गीतचेी 

ओररजीनल ित नाहीच.. पायरेटेड कॉपी आह ेमहाराज..  

महाराज: ह ेकाय आह ेसरुक्षामांत्री? 

सरुक्षामांत्री: क्षमा असावी महाराज..  महाराज.. गीतचेी ित चोरीस गलेी.  

िधानजी: काय? चोरी राजकचोरीत? नाही राजकचरेीत? आप्रि त्यातही गीता चोरीस जावी? 

असा कोि चोर आह ेज्यास एवढी आध्याप्रत्मक भकू आप्रि आध्याप्रत्मक ओढ आह?े  

सरुक्षामांत्री: कोि आह ेत्याचा ठावरठकािा लागलेच पि तोपयिंत काय? दरबारी कामकाज 

अडकू नय ेम्हिनू तवे्हा आम्हीच ही पायरेटेड कॉपी आिवली..  

िधानजी: पायरेटेड?  

सरुक्षामांत्री: ओररजीनल आिण्यासाठी प्रतजोरीतनू अप्रधक रक्कम गलेी असती.. 

िधानजी: म्हिनू ही अनप्रधकृत ित? 

सरुक्षामांत्री: अप्रधकृत काय आप्रि अनप्रधकृत काय.. गीता ती गीताच नाही का? आप्रि फक्त 

हातच तर ठेवण्यासाठी ती हवी असताना.. हा अनाठायी खचा कशास..  
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िधानजी: सत्य साांगावयाची शपर् प्रजच्यावर घ्यायची तीच पोर्ी..  

महाराज(दलुाक्ष करीत): िधानजी, पढु ेबोलाव.े. दरबारी कारवाई सरुू करावी.. सत्य साांगाव े

काय त.े.  

िधानजी: तर आपल्या आज्ञवेरून खालील सत्य बाबी ऐका..  

महाराज: ह्यास प्रद्वरुक्ती म्हितात िधानजी प्रद्वरुक्ती.. म्हिज ेप्रपवळा पीताांबर.. ककां वा आमच्या 

दरबारी सत्य.. आमच्या दरबारी फक्त आप्रि फक्त सत्य.. सत्य आप्रि सत्यच. आमच े

ध्यये.. अांप्रतम सत्याकड ेवाटचाल.. म्हिनूच राम नाम सत्य आह ेआमच्या दरबारी.. 

तेव्हा बोलाव.े. 

िधानजी: (हातातल्या पपेरातून वाचत) हुकुमावरून.. सादर करिते यते ेकी.. खालील बाबी 

शासनाच ेप्रवचाराधीन होत्या त्याबाबत केललेी वा करिते यईेल अशी कारवाई 

यिेिेमाि.े. 

  १. मौज ेवरिगाव यरे्ील नावािमािचे कोरडी नदी प्रहचवेर बाांध घालिते यईेल 

अस ेआर्श्ासन मा. तलाठी श्री. हिमांतराव बळवांतराव इरेगौडा मकदमू याांनी कदल े

असनू सदर िस्ताव महाराजाांच ेमांजरूीदाखल सरकार दरबारी दाखल करून 

घिेबेद्दल महाराजाांची अनजु्ञािाप्ती अपपे्रक्षत आह.ेत्यापढुील कारवाई त्यानांतर 

करिते यईेल 

महाराज: करून घिे.े. कोरड्ा नदीवर बाांध घालण्याची कल्पना नामी आह े

िधानजी: धन्यवाद महाराज. ही कल्पना आमचीच. सदर नदी ककत्यके वष ेकोरडी असनू 

पढुमाग ेकधी हीस परू आला तर बाांधाच ेबाांधकाम कामी यईेल..  

महाराज: सत्य आह.े. पढुच ेसत्य बोलाव.े.  



राग दरबारी  नितीि मोरे 

132 
 

िधानजी: २. राज्यसीमवेरील सनै्यास गले्या काही मासात भत्ता न प्रमळाल्यान ेसपै्रनकगडी 

कावललेा असनू त्यास तातडीन ेतो प्रमळिबेाबत सरकार दरबारी अजा दाखल करून 

एक मास लोटल्याबद्दल त्याची माप्रसक पणु्यप्रतर्ी साजरी करावी अशी याप्रचका 

दाखल करि ेबाबत प्रनिाय िलांप्रबत आह.े त्याबाबतीत जलदीन ेप्रनिाय घिे ेअनजु्ञये 

आह.े महाराजाांच ेआदशे प्रमळाल्यास याबाबत पढुील कारवाई करि ेसांभव होईल..  

महाराज: िधानजी.. त्या अजीचा समय कोिता होता? 

िधानजी: मागील मासातील पाच  

महाराज: आप्रि आज दोन तारीख असताना अशी अजी माप्रसक प्रतर्ीच्या आधी यऊे कशी 

शकत.े. असत्य.. ह ेअसत्य आमच्या दरबारी पचनी पडिार नाही.. रद्द करावा तो 

अजा..  

िधानजी: सत्य आह ेमहाराज. आपली जशी आज्ञा महाराज.. आप्रि त्या भत्त्याबद्दल.. 

महाराज: असत्याधाररत बाबीत आम्ही लक्ष घालत नाही िधानजी.. पढुील कारवाई सरुू 

करावी.. 

िधानजी: आज्ञा हुजरू..  

  ३. शतेकरी बाांधव सांघटना या गरैशासकीय सांस्र्ने ेशतेकरी बांधुांच्या कर्ा आप्रि 

व्यर्ा यावर उद्बोधक अस ेकायाक्रम आयोप्रजिचे ेठरप्रवल ेआह.े  त्याप्रनप्रमत्तान ेया 

कायाक्रमास महाराजाांनी जातीन ेउपप्रस्र्त राहून त्याच ेउद्घाटन कराव ेअसा प्रवनांती 

अजा सांघटनचे्या वतीन ेदरबार कचरेीत दाखल करिते  असनू या सांबांधात 

महाराजाांनी मांजरुी कदल्यास पढुील कायावाही करता यऊे शकेल. त्यािमाि े

महाराजाांनी आदशे कदल्यास..  
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महाराज: र्ाांबाव.े िधानजी, कोित्याही गरै कामास आम्ही परवानगी दऊे शकत नाही. मग ती 

सांघटना गरै शासकीय असले तर तीस आम्ही अनमुोदन दिे ेही गरै आह ेनव्ह ेका? 

तेव्हा ह ेअसत्य कमा आमच्यान ेहोि ेनाही.. अजा बाद करावा िधानजी. पढुील 

कामाकड ेवळाव.े. 

िधानजी: जी हुजरू. ४. प्रशक्षि सप्रमती ही गरै शासकीय सांस्र्ा.. महाराज ही दखेील गरै 

शासकीयच असल्यान ेप्रहचा अजा दखेील बाद करता यईेल.. 

महाराज: अर्ाात.. गरै अस ेकोितचे काम यरे् ेहोिार नाही. यरे् ेफक्त राम नामच सत्य असले.. 

पढु ेबोलाव.े  

िधानजी: जी हुजरू..  

महाराज: आम्ही आधीदखेील साांप्रगतल ेआह.े आम्हास श्री श्री सत्यान्वषेी बाप ूस्वामीमहाराज 

याांचा वरदहस्त आह.े स्वामीजींनी आजवर आम्हास कदलले ेआदशे आम्ही पाळत 

आलो आहोत. त्याांच्या अनुग्रहानसुार सारे चालत ेयरे्.े.  सारे काही सत्यान्वषेी. सदा 

सत्य चाला..  

  पढु ेबोलाव.े.  

िधानजी: आज्ञा हुजरू.. ५. या वषी दखेील पावसाच ेिमाि कमी असलचे ेकारिान ेगावातील 

प्रवप्रहरी आटलले्या असनू तीतनू गाळ उपसि ेआप्रि खििचेी महाराज कृपने े

परवानगी प्रमळावी अशी याचना करिारी अजी दाखल करिते आली असनू 

तत्सांबांधी कारवाईच ेमहाराज कृपने ेआदशे िाप्त करिचेी प्रवचारिा ग्रामीि 

राज्यप्रवभाग यरे्नू करिते आली आह.े त्यासांबांधी आदशे दिेचेी प्रवनांती करिते यते 

आह.े  



राग दरबारी  नितीि मोरे 

134 
 

महाराज: खिि?े  दऊेन टाकावी परवानगी. खिि ेअन असत्याच्या अमांगल अमलातनू सत्य 

खिनू काढि ेया कक्रया एकसमान असल्यान ेया बाबीस परवानगी तात्काळ दणे्याची 

प्रवनाप्रवलांब आप्रि ताबडतोबीन ेतजवीज व्हावी.  

िधानजी: जो हुकूम महाराज. ६. राज्यातील सत्येंद्र, सत्यने, सत्येंद्रनार्, सत्यवान, सत्यप्रजत, 

सत्यवती, सत्यनारायि, सत्यम अशा नावाांच्या नागररकाांना खास ओळख म्हिनू 

सत्याच ेप्रशलदेार असा ककताब दिे ेसांबांधात राज्य साांस्कृप्रतक प्रवभाग यरे्नू िस्ताव 

पाठप्रविते आला असनू त्याचा पाठपरुावा करि.े महाराजाांच ेमतानसुार त्यात 

सधुारिा करि.े तसचे या बाबतीत अन्य उपाययोजना करून सत्यास बळ आप्रि 

पाठबळ दिे.े या सांबांधी महाराजाांच ेमत प्रवचारात घऊेन पढुील कारवाईसाठी 

दरबार कचोरीत.. नव्ह.े. कचरेीत दाखल करिते आलले्या अजीबद्दल पढुील 

कारवाई हुकुमानसुार करि ेयासाठी िलांप्रबत अशा या माप्रहती अजााची छाननी 

करि.े पढुील कायावाही हुकुमानसुार करिसेाठी िस्ताव दाखल.  

महाराज: छान. सरकारी भाषा प्रक्लष्ट असत ेअस ेऐकून होतो आम्ही. आता यापढुे कदाप्रचत 

आम्हास ही ती कळेनाशी होण्याची भीती आह.े पि इतक्या उदात्त कामासाठी 

आमची परवानगी घणे्याची जरूरी नाही. सत्य कोित्याही रूपात असो. आमचा 

त्यास पाटठांबाच असले.. आह े.. आप्रि यापढुेही राप्रहल. त्यामळेु सत्य ज्याांच्या 

नावातच असले अशाांना सत्याच ेप्रशलदेार म्हिनू आम्ही सत्यान्वषेीच कारभार 

करिार आहोत. हा िस्ताव तात्काळ मांजरू करण्यात यावा. लवकरच अशा सवा 

नागररकाांस ही उपाधी िदान करण्याचा समारांभ आयोप्रजत करण्यात यावा अशी 

आमची आज्ञा आह े

िधानजी: हुकूम महाराज. लवकरच ह ेहोईल महाराज.. 
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महाराज: वा! ककती मांगल आप्रि उदात्त उदाहरि.. सत्याच ेप्रशलदेार. आमच ेह ेअस ेएकमवे 

राज्य असले जरे् ेअस ेघडत असले. सत्य आप्रि प्रनखळ सत्य. सत्यान्वषेी स्वामींच्या 

चरिी आमच ेह ेराज्य लीन आप्रि नतमस्तक होत आह.े आप्रि त्यात ह ेसत्याच े

प्रशलदेार नव्यान ेसहभागी होतील. आम्ही िसन्न आहोत. आप्रि त्यात आमच्या .. 

खदु्द राजकचरेीतून गीता चोरीस जावी? आम्ही गोंधळलो आहोत. चोरास चोरीची 

बदु्धी व्हावी ह ेवाईट की गीतसेारख्या पोर्ीची ती करावीस ेवाटि ेह ेचाांगल.े. अस ू

देत.. पि ह ेराज्य सत्यान्वषेीच होत.े. आह ेआप्रि राप्रहल!  

 

(प्रशपाई एका इसमाची मानगटू पकडून त्याला दरबारात घऊेन यतेो आप्रि 

महाराजाांच्या पढु्यात टाकतो. ) 

 

िधानजी: हा कोि आह?े 

सरुक्षामांत्री: हाच तो.. महाराज हाच तो ज्यान ेचोरली राजकचरेीतील गीता. आप्रि हाच तो 

ज्यास आम्ही पकडल ेरांग ेहार्..  

िधानजी: म्हिज.े. यास गीता ित्यक्ष उचलताना पकडलते?  

सरुक्षामांत्री: नाही. आम्ही पकडल ेतवे्हा हा तरे्नू पळून गलेा होता. गीता ही ह्याच्या हाती 

नव्हती..  

िधानजी: मग रांग ेहार् म्हिज?े 

सरुक्षामांत्री: म्हिज ेयाच्या हातास लागला आह ेआपल्या गीतचे्या बाहरेील लाल वस्त्राचा लाल 

रांग.. दाखव रे हात.. 
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(तो इसम हात दाखवतो. त्यावर लाल डाग कदसतात..)  

त ेपहा.. लाल डाग.. रांग ेहार्.. हाच आह ेगीता चोर महाराज.. हाच आह ेचोर.  

महाराज: तमु्हाला खात्री आह ेमांत्री?  

सरुक्षामांत्री: होय महाराज.. खात्री आह.े त्याकदवशी दरबारात गीतवेर हात ठेवून शपर् झाली.. 

गीता आम्ही आमच्या कचरेीच्या आतील फडताळात ठेवललेी. बाहरे पहारेकरी 

तैनात होता. फक्त गीता कोिी चोरेल याचा अांदाज नव्हता. एकतर राज दरबारी 

गीता. त्यात दरबारात चोरी. हा दरवानाची नजर चकुवनू दरवाजातनू आत 

प्रशरला.. दरबारी गीता उचलनू पसार झाला. त्या भानगडीत त्याच्या हातास घाम 

सटुला आप्रि त्या लाल कापडाचा रांग याच्या हातास लागला. आमच्या सदा सतका  

प्रशपायान ेहा रांग पाहून याची गचाांडी पकडली आप्रि तडक त्यास यरे् ेघऊेन आला.  

महाराज: मग या इसमाच ेकाय म्हिि ेआह?े  

इसम: महाराज.. मी प्रनदोष आह.े मी नाही चोरी केली.. माझ्या आयषु्यात शवेटची चोरी 

केललेी ती मी पाच वष ेवयाचा होतो तवे्हा.. वरच्या सशांकाळयातील दही चोरलले.े. 

माखनचोर म्हिा.. त्यानांतर आईचा मार खाल्ला आप्रि नांतर चोरी कधी नाही केली.  

सरुक्षामांत्री: मग ह ेलाल डाग?  

इसम: त ेमहाराज त्या लाल रांगाच्या औषधाच ेआहते. एका मलुास खळेताना लागल ेपायास 

त्याला लावत होतो त ेऔषध. त्याचा रांग लागला आह ेहाताला.  

महाराज: मांत्री म्हितात तचू केलीस चोरी आप्रि त ूम्हितोस नाही.. मग साांग कुिी चोरली 

पोर्ी?  
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इसम: महाराज, त ेमला कस ेअसले ठाऊक? गीतचेी पोर्ी चोरीस गलेी ह ेमला इर् ेआल्यावर 

कळल.े. नाही मला कस ेठाऊक असिार?  

सरुक्षामांत्री: ित्यके चोर असाच आपला बचाव करत असतो महाराज. आपि त्याच्याकड ेलक्ष 

दऊे नय.े आप्रि यास प्रशक्षा फमावावी कडकातील कडक.  

महाराज: आता मांत्री म्हितात म्हिज ेत ेसत्य असायलाच पाप्रहज.े तझु ेआम्ही का ऐकाव?े 

आधीच चोर वर प्रशरजोर?  

इसम: नाही महाराज.. मी नाही केली चोरी.. चोरी झाली तवे्हा मी इर् ेकसा काय असने?  

सरुक्षामांत्री: त ेतलुाच ठाऊक.. चोराच्या वाटा चोरालाच ठाऊक..  

इसम: नाही महाराज..  

महाराज: या दरबारात फक्त सत्यास स्र्ान आह.े सत्य सत्य आप्रि प्रनखळ सत्य. अधा सत्य आप्रि 

असत्य याांना यरे् ेस्र्ान नाही. प्रशपाई..  

प्रशपाई: हुजरू.. 

महाराज: आम्ही सत्याच ेपाईक सत्यदवेराय याांचा आदशे आह ेहा.. यास कोठडीत टाका. 

चोरीच ेकुकमा त्यावर ती न केल्याच्या असत्य कर्नाच ेअप्रधक महत्पाप.. कुठे 

फेडशील? या असत्याची चीड आह ेआम्हास.. घऊेन जा यास नजरेसमोरून..  

   

  (प्रशपाई इसमास घऊेन जातो. जाता जाता तो महाराज मी प्रनदोष आह.े. प्रनदोष 

आह ेओरडून साांगतो.. तो गले्यावर..) 
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महाराज: ककती हा खोटेपिा. कलांक.. कलांक.. असत्य कर्न.. आम्ही न्यायदानात कसरू करत 

नाही. सत्यास मरि नाही आप्रि असत्यास र्ोडाही आश्रय नाही. पाप्रहलते ना.. 

आमचा न्याय.. अचकू.. आप्रि सत्याधाररत.. सत्यप्रनि आम्ही. जय न्यायदवेत.े. जय 

जय श्री सत्यान्वषेी स्वामीजी.  

िधानजी: महाराजाांनी प्रजवास त्रास करून घऊे नय.े आम्ही बाकी पाहून घऊे.. आपि र्कला 

असाल महाराज.. र्ोडा प्रवश्राम करावा..  

महाराज: अस ेम्हिता.. ठीक. उद्या नव्यान ेयऊे इर्.े सत्याचा शोध घणे्यास..  

 

दसुरा कदवस.  

  महाराज नहेमीिमाि ेयतेात. नहेमीिमािचे पजूा करतात. तराजतू वजन ठेवतात. 

ससांहासनावर बसतात. पाठून सदा सत्य बोला सरुू होत.े.  

महाराज: िधानजी, सत्यकर्न सरुू करा. 

(प्रशपाई गीता घऊेन यतेो.) 

िधानजी: सत्य कर्न करू अन सत्याप्रशवाय अन्य काहीही कर्न करिार नाही.. ही गीता.. 

महाराज ही ओररजीनल ित..  

महाराज: काय? सरुक्षामांत्री.. तमु्ही मळू ितीचा शोध लावलात? आम्ही खपू खशू आहोत.. 

सरुक्षामांत्री: पाहू.. होय महाराज.. ही मळू ित.. प्रशपाई ही कुठे सापडली? 

प्रशपाई: ही म्याच ठेवललेी म्हाराज.. त्या कपाटाच्या तळाशी.. त्यावरच्या कप्प्यात म्हाराज 

झरुळां लई झालीत म्हननू रठवलां खाली..  
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सरुक्षामांत्री: म्हिज.े. ती त ूठेवून गलेलेास.. काल आम्ही शोधनू र्कलो.. आम्हाला वाटल.े. 

चोरी झाली की काय? 

प्रशपाई: स्वारी.. काल माजी शी यले व्हती.. साांगायला इसरलो..  

महाराज: म्हिज.े. चोरी झालीच नाही..  

िधानजी: होय महाराज. कदसत ेतर असचे आह.े  

महाराज: म्हिज ेकालचा तो मािसू.. आप्रि आमच ेन्यायदान..?  

*** 

(यापढेु एकाांकककेस दोन शवेट सांभवतात .. दोन्ही शवेट पढुीलिमािे :  

शवेट अ आप्रि ब )  

*** 

( शवेट अ ) 

िधानजी: ह ेखरे महाराज की चोरी झालीच नाही.. पि.. 

महाराज: पि काय? 

 िधानजी: ह ेसत्य फार र्ोड्ा लोकाांस ठाऊक आह.े. 

महाराज: म्हिज?े 

िधानजी: आता यरे् ेज ेआहते त ेवगळता कोिास ह ेठाऊक आह?े  

महाराज: याचा अर्ा? 
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िधानजी: ज ेइतराांना ठाऊक तचे एक सत्य महाराज.. मग खरे सत्य दसुरे कुठलकेा असनेा! 

यरे्ील चार लोक वगळता कुिास ह ेसत्य ठाऊक नाही.. आप्रि ज्या प्रशपायान ेह े

केल ेत्यास कैदते टाकल्यास अन्य कोिाच्या कानी याची कुिकुि जािार नाही.. या 

इसमास सोडून कदल्यास अन्यायाचा उगाच गवगवा होईल.. या उलट तो प्रतर् ेकैदते 

राप्रहल्यास आपला  सत्याचा अट्टहास सवािंच्या डोळयाांसमोर आदशा म्हिनू तसाच 

राप्रहल. आप्रि तो तसा कदसि ेह ेतसा असण्याहून जास्त महत्त्वाच.े  

महाराज: म्हिज?े आम्ही त्या प्रनरपराधास तसचे राहू द्याव?े 

िधानजी: होय महाराज. सत्यवान राज्याच्या सत्याबद्दलच्या कळवळयाच्या कीतीसाठी 

कोित्याही दशेिमेी  नागररकान ेअस ेबप्रलदान तर केलचे पाप्रहज.े. त्याच ेबप्रलदान 

व्यर्ा जािार नाही महाराज.. आपली आप्रि राज्याची कीती दशेप्रवदशेी पोहोचले.. 

आप्रि एक नागररक म्हिनू त ेत्याच ेकताव्यच ठरत.े. अन आपला सत्याग्रह आपि 

तसाच सरुू ठेव.ू.  

महाराज: आपि म्हिता त ेखरे आह ेिधानजी.. तूताास त्या प्रशपायान ेचकू केली त्यास 

प्रनिूरपि ेसजा दिे ेहीच एक सत्य बाब.. त्यास कैदते टाका आप्रि दरबाराच ेपढुच े

कामकाज सरुू करा.. 

िधानजी: हुकूम महाराज..  

महाराज: सत्याच ेियोग आपल्याला सरुू ठेवावचे लागतील.. तवे्हा सरुू करा सत्याच ेकर्न .. 

िधानजी: आज्ञा महाराज..  

प्रशपाई गीता घऊेन परत यतेो..  
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िधानजी (गीतवेर हात ठेवून) : सारे काही सत्य साांगने.. सत्याखरेीज दसुरे काही साांगिार 

नाही.. 

(िधानजी ह ेम्हित असतानाच पडदा पडतो) 

***** 

 

( शवेट ब ) 

िधानजी: त्यास आम्ही सोडून दतेो महाराज.. प्रनदोष..  

महाराज: त ेतर तमु्ही करा. पि आमच ेसत्यान्वषेी न्यायदान.. त्याच ेकाय झाल?े असत्यास 

आम्ही र्ारा कदल्यास आमच ेश्री श्री आमच्यावर कोपतील.. आप्रि आम्ही आता 

अस्वस्र् आहोत.. जा त्या इसमास घऊेन याव े.. 

(प्रशपाई आत जातो. कालच्या त्या मािसास घऊेन यतेो..) 

महाराज: जा.. त ूप्रनदोष आहसे याची खात्री पटली.  

इसम: धन्यवाद महाराज. हा सत्यकाम आपल ेआभार मानले प्रततके र्ोडचे आह.े आम्ही जाऊन 

आपल्या न्यायदानाच्या गोष्टी जनतसे साांग.ू.  

महाराज: कोित्या? आप्रि सत्यकाम त ूतझु ेनाव आधी का साांप्रगतल ेनाहीस? अशा नावाचा 

कोिी चोर कसा अस ूशकेल? तलुा सत्याचा प्रशलदेार पदवी प्रमळेल.. जा..  

सत्यकाम: धन्यवाद महाराज..  

(हातावरील लाल डागाकड ेपाहात सत्यकाम जातो) 

महाराज: या प्रशपायान ेकेला घोटाळा. आम्ही आता काय कराव?े आम्ही अस्वस्र् आहोत.. 
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िधानजी: आम्ही राजगरुूां स बोलावनू घतेो महाराज.. तचे आपल्याला योग्य मागा दाखवतील.. 

महाराज: शीघ्र.. तातडीन.े.  

 

राजगरुू महाराजाांच्या समोर उभ ेआहते.  

महाराज: राजगरुूजी.. एक धमासांकट जि ूआमच्या समोर आह.े.  

 (महाराज झाला िकार कर्न करतात.) 

राजगरुू: महाराज, या गोष्टीत पचे आहचे कुठे? आपि कशाचा शोध घते आहात? 

महाराज: अर्ाात सत्याचा  

राजगरुू: सत्याचा नाही महाराज.. शोध हा अांप्रतम सत्याचा असतो.. 

महाराज: म्हिज ेआम्ही समजलो नाही.. 

राजगरुू: महाराज, अांप्रतम सत्य.. यातील अांप्रतम शब्द महत्वाचा. काल पयिंत माप्रहती असलले े

सत्य ह ेकी त्या सत्यकामान ेकेली चोरी.. आजच ेसत्य ह ेकी चोरी झालीच नाही. 

तेव्हा सत्याचा शोध घते रहाव.े. सध्याच ेअांप्रतम सत्य ह.े. आप्रि हचे आह.े सत्य 

बदलत राहत.े. अांप्रतम सत्याचा शोध सरुू ठेवावा.. 

महाराज: अस ेम्हिता राजगरुू.. म्हिज ेसत्याचा शोध हा सत्यदवेराय सरुूच ठेवील.. आज 

चकुला तर उद्या ती चकू सधुारेल.. याचा अर्ा.. चकू करि ेही ती चकू सधुारण्याच्या 

आधीची पायरी आह!े आप्रि ती केलीच नाही तर सधुारिार काय? आप्रि शोध 

सत्याचा.. नव्ह ेअांप्रतम सत्याचा घिेार कसा?  

राजगरुू: योग्य आह ेह ेमहाराज 
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महाराज: राजगरुूजी तमु्ही आमचा मोठा िश्न सोडवलात. आजवर आम्ही असत्याच्या भीतीन े

सदा तािग्रस्त होत होतो.. आता त ेबांद.. आजच ेअसत्य ह ेउद्याच्या सत्याची 

पप्रहली पायरी.. एवढे समजल ेकी हा सत्याग्रह सोपा आह.े. आपि याव े

राजगरुूजी..  

(राजगरुू जातात.) 

महाराज: दरबाराच ेकामकाज सरुू कराव ेिधानजी.. 

प्रशपाई गीता घऊेन यतेो.  

िधानजी (गीतवेर हात ठेवून): ज ेसाांगने त ेसत्य साांगने..  

महाराज: ही शपर् बदलावी िधानजी.. आजपयिंतच ेसत्य साांगने म्हिा..  

िधानजी: जी महाराज..  

  (गीतवेर हात ठेवनू..) ज ेसाांगने त ेआजवरच ेसत्य साांगने.. आजवरच्या सत्याखरेीज 

दसुरे काही साांगिार नाही.. 

( िधानजी ह ेबोलत असताना पडदा पडतो ) 


