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खटपट्या लटपट्या 

लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,  

श्वसनरोग तज्ञ 

वसई, नि, पालघर. 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सरुनित असनू पसु्तकाचे 

नकंवा त्यातील अंशाचे पनुमुवद्रण वा नाट्य, नचत्रपट नकंवा इतर रुपांतर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  तसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई (दडं व तरंुुगवास) होऊ शकत.े  

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

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 (फ़्री पसु्तकाांसाठी िाव व गाव कळवा) 

प्रकाशन :-   १६ मार्च २०२३ 

©esahity Pratishthan®2023 

▪ नवनामलू्य नवतरणासाठी उपलब्ध.  

▪ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता.   

▪ ह ेई पसु्तक वबेसाईटवर ठेवण्यापवुी नकंवा वाचनाव्यनतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापवुी ई -सानहत्य प्रनतष्ठानची  लखेी परवानगी घेणे आवश्यक 

आह.े    
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डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. ननतीन मोरे ह े व्यवसायाने डॉक्टर असनू 

वसई, मुंबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हणनू सपु्रनसद्ध 

आहते. त्यांना मराठी व इतर भाषा नवषयांची 

आवड असल्याने त्यातनूच नलखाणाची आवड 

ननमावण झाली.  सामान्यत:- आिबूािचू्या दैंनंनदन 

घटनांतील नवसंगती व त्यातनू ननमावण होणारा नवनोद हा त्यांचा 

आवडता नवषय आनण त्यातनू उपरोधात्मक नलखाण आनण ममवभेदी 

नटप्पणी करण्यात ते माहीर आहते. त्याचबरोबर आिबूािचू्या 

व्यक्तीमधले नेमकेपण हरेून त्यावरही ते हीतात. त्यांच्या लेखनाचा 

कॅनव्हास नवनवीन प्रयोगांतनू कायम नवस्तारत असतो. त्यात 

पत्रलेखन, नवज्ञानकथा, कहाण्या, नाटके, एकांनकका, नाट्यछटा, 

प्रेमकथा ह ेसवव असते. 

नेहमी नदवाळी अंकातनू डॉक्टरांच्या नवनोदी कथा प्रकानशत होत 

असतात. ई सानहत्यवर त्यांचे ह ेसेहचाळीसावे पसु्तक प्रकानशत होत 

आह.े त्यांचा स्वतःचा असा एक वाचकवगव आता ननमावण झाला असनू 

तो त्यांच्या पसु्तकांची वाट पहात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com   
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मराठी बालरंगभूमीला 

 रंगीबेरंगी करणार्या 

माझ्या सर्व बालकलाकारांना 

सप्रेम भेट 
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खटपट्या लटपट्या  

(२ अंकी बाल िाटक)  

 

डॉ.ननतीन मोरे 
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पात्र े 

 

महाराि 

प्रधान 

सेनापती 

खटपट्या  

लटपट्या 

नशपाई १ आनण २  

अलबत्या गलबत्या  

रािकन्या कनणवका 

 

 सेट: रािाचा दरबार. नसंहासन. पाठी एका मोठ्या नखडकीतनू 

बाहरे डोंगर, झाडे नदसताहते असे दृश्य..   
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प्रवेश १  

 

चार पाते्र नाचत गात आहते. खटपट्या, लटपट्या, अलबत्या गलबत्या व 

रािकन्या कनणवका 

 

खटपट्या : मी खटपट्या 

लटपट्या : मी लटपट्या 

खटपट्या : मी खलबत्या 

लटपट्या : मी बलबत्या 

अलबत्या : हा खटपट्या 

रािकन्या : तो लटपट्या 

सगळे :  

एक खट एक लट  

एक लट एक खट  

िाती इकडून नतकडून सारे 

िण ूवाहती खारे वारे 

झटपट्या पटपट्या  

खटपट्या लटपट्या.. 
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खट्याळ थोडे लबाड थोडे  

यांच्यावाचनुन अडती घोडे 

स्टोरी आइका थांबनूी थोडे  

गमतीदार ही असती दोघे 

नसती नबलकूल कटकट्या 

खटपट्या लटपट्या..  

 

स्थळ : गडबडपरु. महाराि उल्लकुूमारांचा दरबार. महाराि नसंहासनावर 

बसलेले.. 

दरबारी : उल्ल ूमहारािाचंा.. 

महाराि (स्वत:च) : नविय असो.. नविय असो.. नविय असो.. प्रधानिी.. 

प्रधान : काय महाराि? 

महाराि : कोण आह ेरे इकडे? 

प्रधान : इकडे तमु्हीच महाराि.. 

महाराि : अरेच्चा! होच की! काहीतरी गडबड नदसतेय..  
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सेनापती : दरबारात गडबड.. (तलवार उपसत) आम्ही बघतो महाराि.. 

आम्ही मुंडक्याने तलवार उडनवतो.. नव्ह.े. तलवारीने मुंडके 

उडनवतो.. 

महाराि : सेणापती, मुंडके उडवण्याची गरि नाही.. 

सेनापती : ठीके रानहले.. महाराि.. पण अशी कोणती समश्या आह ेिी 

मुंडके उडवल्यानवना सटुते? प्लीि .. उडव ूद्या.. एक तरी मुंडके.. 

आिच धारवाल्याने तलवारीस धार करून नदलीय. आम्ही 

िातीने मदुपाकात त्या तलवारीने भेंड्या नचरून आलो आहोत. 

अत्यंत धारदार महाराि.. एकच मुंडके द्या मि आणनुन िे 

उडवीन मी तलवारीने.. 

महाराि : सेणापती.. सध्या त्या तलवारीस म्यानाची वारी करावी. नो 

ओडंके, नो मुंडके.. 

सेनापती : नो ओडंके नो मुंडके? मग ओकें महाराि..  

 (सेनापती तलवार म्यानात टाकता टाकता दोनदा चकुतो. 

अरेनतच्या.. म्हणत शेवटी ती म्यानात घसुवतो..) 

महाराि : आि सकाळी आम्ही सवयीप्रमाणे कोण आह ेरे इकडे बोललो.. 

प्रधान : बोललात.. 

महाराि : मग राणीसरकार म्हणाल्या.. 

प्रधान : म्हणाल्या.. काय म्हणाल्या? 
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महाराि : म्हणाल्या, इकडे आम्हीच आहोत..  

प्रधान : महारािांचा उल्ल.ू. 

महाराि : नविय असो.. पण आम्ही दोन नठकाणी कसे? तेव्हा महालातही 

आम्ही. आता दरबारातही आम्ही.. 

प्रधान : उल्ल ूमहारािांचा.. 

महाराि : नविय असो.. नविय असो..  

प्रधान : आपण सगळीकडे असता महाराि..  

महाराि : सगळीकडे? 

प्रधान : होय्य महाराि.. (नखडकीतनू नदसणाऱ्या डोंगराकडे बोट 

दाखवत..) या डोंगरातील झाडात तमु्ही.. खोडात तमु्ही.. 

दगडात तमु्ही.. खडकात तमु्ही.. धोंड्यात तमु्ही.. कोंड्यात 

तमु्ही.. 

महाराि : मग इकडे कोण? आम्ही कन््यिुलो आहोत.. मग आता कसे 

करावे? 

प्रधान : चतरु.. अनत चतरु अशा नबरबलास पाचारण करावे..  

महाराि : नबरबल? ते तर सटु्टीवर आहते. नसक लीव्ह.  

सेनापती : ते नशक पडलेत? 

महाराि : त्यांच्या शेपटाच ेकेस गळताहते. 
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सेनापती : नबरबलांच्या शेपटाचे? 

महाराि : ते नशक नव्ह.े. त्यांचे अश्वराि! त्यांच्या घोड्याच्या शेपटाचे केस 

गळताहते. नन पढुच्या डाव्या पायाच्या खरुाला झालले्या खरुप्या 

रोगावर इलाि करण्यासाठी सटुी घेऊन गेले आहते.. 

सेनापती : नबरबलांच्या पायावर खरुप्या महाराि? अनतगंभीर.. 

महाराि : नबरबलांच्या नव्ह.े. त्यांच्या अश्वरािांच्या. कोण आह ेरे इकडे? 

प्रधानिी : इकडे आपणच आहात महाराि.. कोण आह ेरे नतकडे म्हणावे 

महाराि.. 

महाराि : ग्रेट. प्रधानिी तसु्सी ग्रेट हो.. कोण आह ेरे नतडके.. 

प्रधान : नतडके नव्ह ेनतकडे महाराि.. 

महाराि : ओके.. डन! (टाळी वािवत) कोण आह ेरे नतकडे?  

 

 खटपट्या नन लटपट्या दोघे आत नशरतात.. वय साधारण १५, 

काळ्या लायनींचा पांढरा शटव, वाढलेले अस्ताव्यस्त केस.. 

ढगळ पँट.. त्याचे नखसे भरलेले. शटवचा नखसापण काहीतरी 

ठेवल्यासारखा फुल्ल. 

 

दोघे : इकडे आम्ही आहोत महाराि! 
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महाराि : तमु्ही? कोण आहात तमु्ही? प्रधानिी, आमच्या दरबारात ह े

कोण? कोण आहते ह ेदोघ?े कुठेतरी बनघतल्यासारख ेवाटतात? 

की वाटत नाहीत?  

प्रधान : कोण आहात तमु्ही? हू आयुव?  

खटपट्या : हू? आम्ही हू म्हणनू काय नवचारता? हू म्हणनू व्हॉट नवचारता..  

लटपट्या : आनण व्हाय नवचारता? 

खटपट्या : आम्ही आहोत.. मी खटपट्या 

लटपट्या : मी लटपट्या.. 

महाराि : खट आनण लट पट्या.. म्हणनू नतकडे चालली होती खडुबडू.. 

लडुबडू.. आनण गडुबडू..  

प्रधान : गडु नाही गड.. बडू नाही बड.. गडबड महाराि.. 

महाराि : अरेच्चा! गडुबडू नव्ह!े गडबडच झाली की म्हणायची! पण ह े

दोघे कोण? आनण इथे कसे? 

खटपट्या : महाराि, आम्हाला आहते पाय दोन.. 

लटपट्या : मग चालतो आम्ही, अडवेल कोण.. 

खटपट्या : खेळतो कबड्डी.. हुततू.ू. हुततू.ू. चढनवतो लोण.. 

महाराि : अरे, पकडा रे ह्ांना.. आणा एक गोण.. 



खटपट्या लटपट्या              डॉ. नितीि मोरे 

17 

 

सेनापती : काय महाराि? कोणास पकडणे आह?े गनणम? गनणम दरबारात 

नशरला.. आम्ही असताना.. थांबा.. (तलवार काढायला लागतो. 

ती ननघत नाही.. लटपट्या नन खटपट्या त्याला मदत करायला 

िातात..) 

लटपट्या : नमशीवाले काका.. तलवार खरी आह?े 

सेनापती : अथावतच.. धारदार.. 

खटपट्या : लटलटू नकोस लटपट्या..  

लटपट्या : मग खटपट करून काढ ती खटपट्या.. 

सेनापती : आरं सेणापतीचा काय धाक हाय की नाय? थांब खांडोळी 

खांडोळी करतो.. (तोवर तलवार बाहरे येते..) 

सेनापती : हीच ती तलवार निच्याने.. 

प्रधान : सकाळी भेंड्या नचरल्यात.. 

महाराि : ते सारे नंतर.. आता ह्ा दोघा घसुखोराकंडे पहावे प्रधानिी.. 

प्रधान (टाळी वािवत): नशपाई, दनुबवण आणा..  

 (नशपाई दनुबवण आणनू दतेो. प्रधानिी दनुबवणीतनू खटपट्या 

लटपट्यांना पाहात..) 

प्रधान : एकाचा शटव पांढरा असनू त्यावर काळे पटे्ट अन दसुऱ्याचा काळा 

असनू त्यावर पांढरे पटे्ट आहते महाराि. एकाच्या शटावचे नतसरे 
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बटण अधव तटुके अन दसुऱ्याचे दसुरे बटण पणूव तटुके आह े

महाराि.. एकाचे नाक वाहाते असनू.. दसुऱ्याचा कान.. 

महाराि : प्रधानिी.. ह ेकाय सरुू आह?े व्हॉट गोइगं ऑन? 

प्रधान : आज्ञा पालन महाराि. आपण सांनगतले दोघांकडे पहावे.. आम्ही 

पाहात आहोत. दनुबवणीतनू.. ते िवळ असले तरी. महाराि 

नगनव्हगं हुकूम.. हवॅ टू पाळ इट! महाराि, एकाच्या डोक्यावर 

नचमणीचे घरटे .. 

महाराि : प्रधानिी, ह ेदोघे इकडे कसे आलेत? गननम आत कसा नन कुठून 

घसुला.. याचा सादं्यत वतृ्ातं द्यावा.. 

प्रधान : काय द्यावा महाराि?  

सेनापती : वटृ्टांट प्रधाणिी..  

खटपट्या : म्हिें ररपोटव प्रधानिी..  

लटपट्या : सादं्यत म्हिें 

सेनापती : नडटेलवार प्रधाणिी.. 

प्रधान : नदला.. महाराि नदला.. साध्यंत नदला.. वतृांत नदला.. 

खटपट्या : तांत नाही, त्ातं.. वतृ्ांत.. 

प्रधान : स्मॉल माऊथ नबग बाईट? महाराि मी या आगाऊ पोराचंी आगाऊ 

खबर घेतो नन आगाऊ परत येतो.. नव्ह े नसुताच परत येतो. 
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नवल्बी राइट बॅक. ब्रेक के बाद.. कुठेही िाऊ नका! आलोच 

आम्ही.. 

लटपट्या आनण खटपट्या : 

येतो आम्ही िाऊन आमच्या गावा 

तोवर तमु्ही िरा घ्या हो खाऊ भावा.. 

 

नमलते हैं हम अभीच ब्रेक के बाद  

बघा आमचा फोटो आली िर अमची याद.. 

 

(पडदा तात्परुता पडत असतानाच पडद्यावर त्या दोघांचा फोटो प्रोिेक्ट 

होतो..) 
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प्रवेश २  

 

स्थळ : तेच 

 

 महाराि नसंहासनावर बसलेले. हातात मोबाईल घेऊन खेळत 

बसलेले.. पाठी दोन नशपाई बघताहते.. प्रधानिी आनण 

खटपट्या लटपट्या आत येतात.. 

 

प्रधान : महाराि.. 

महाराि : शsुs डोन्ट नडस्टुबव.. आम्ही कँडी क्रश खेळतो आहोत.. लेव्हल 

सतरा .. 

खटपट्या : आम्ही मदत करू महाराि? 

लटपट्या : अशा खटपटी लटपटी करण्यात हुशार आहोत आम्ही..  

खटपट्या : म्हणनू तर आम्हाला प्रेमाने खटपट्या लटपट्या म्हणतात..  

महाराि : कामाची आहते पोरं.. पण नाही. आधी कतवव्य. आधी कारभार 

करतो .. म्हणिे आधी राज्यकारभार.. मग कँडी क्रश.. 

प्रधानिी.. 
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प्रधान : होय महाराि.. ब्रेकनंतर पनु्हा आपले स्वागत आह.े.  

महाराि : ब्रेक? पण तमु्ही ब्रेक मध्ये ॲड्स नाही दाखवत? 

प्रधान : त्या तर टीव्हीवर महाराि.. आम्ही तो तसा ब्रेक नाही मारला.. 

म्हणिे घेतला. आम्ही या ख आनण ल टपट्यांची ख बर बात 

घेत होतो.. ख रंच महाराि..  

महाराि : ख रंच की काय? बोला! काय आढळलेय खवकशीत? नव्ह े

चवकशीत? 

खटपट्या : काय सापडणार महाराि?  

लटपट्या : खरंय महाराि.. आम्ही तोंडली परीिा नदली.. 

महाराि : तोंडली परीिा? 

खटपट्या : महाराि, त्याच्याकडे नका दऊे लि, तोंडी परीिा म्हणायचेय 

त्याला.. तोंडली नाय काय ल.. टपट्या! 

प्रधान : होय महाराि.. तोंडली त्या सेनापतींनी तलवारीने नचरून टाकली. 

आम्ही तोंडी परीिा घेतली. ह े दोघे कोठून कसे आले याची 

साध्यंत मानहती काढली आह.े. 

महाराि : सादं्यत..  

प्रधान : होय महाराि.. साध्यंत..  
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महाराि : ठीकाय.. बोला.. साध्यंत तर साध्यंत.. त्यातनू हते ू साध्य 

झाल्याशी कारण.. बोला.. 

प्रधान : ऐका.. 

गडबडपरुीच्या बािसू आह ेएक गाव 

अडबडपरु म्हणनू ऐसे त्याचे नाव.. 

 

त्या गावातनूी आली ही पोरं दोन 

गडबडपरुी त्यांना नाही ओळखत कोण.. 

 

एक खरे की दोन्ही असती बहुत खट्याळ 

काळ न वेळ न करती मस्ती न बघता घड्याळ.. 

 

नदीच्या पल्याड ओसाड असे त्यांचे गाव 

पण दोघांचा काय नवचारता थाट तमु्ही राव.. 

 

एक खटपट्या दिुा लटपट्या करत ऐसा िगुाड 

करत भानगडी करीत खोड्या बोलत ऐसे लबाड.. 
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महाराि : अस्सं.. लबाड लांडगे? 

 

प्रधान : 

  नाही परंत ुकावेबाि ह ेअसती िरी लबाड  

  मस्तीखोर असती परंत ुन घेऊन िाती घबाड 

 

महाराि : पण प्रधानिी, ह ेइथे पोहोचलेस कसे? 

प्रधान : 

कथन करतो आम्ही सगळी कथा नबलंदरांची  

घसुती नबळात चढती घरात असल्या या उंदरांची.. 

 

ननघाले काल ते अडबडपरुातनूी घेऊन नखशामध्ये पेरू  

म्हणती िातो गडबडपरुी अम्ही, पाहू कोण अडनवत येरू!  

 

गडबडती पाहून गडबडपरुीचा भक्कम तटी हा नकल्ला 

िाऊ म्हणती आत मध्ये दाखवनू कसला नबल्ला 

 

नतकडे आडवा आला नशपाई नधप्पाड काल्या रामोशी  

म्हणाला, आत िाल याद राखा, येईल अंगाशी..  
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पोरं कसली दोघं ऐकती, लई लबाड द्वाड उनाड  

म्हणती रामोशी दादा साॅॅरी, अन करू म्हणे िगुाड 

 

तटबंदीमागे गेली पोरं, बघती नफरून नफरून  

खट म्हणतो लट ला, आत िाता येईल का उडून?  

खटपट्या :  

  असती पंख पक्ष्यासारखे तर झाले छान असते नकती  

 

लटपट्या : 

  मग कसला रामोशी, अन कसला कोणी, कुणाची नसती भीती  

 

खटपट्या : 

  आलो असतो मग गडबडपरुात असले उंच उडून  

 

लटपट्या :  

 न यावे लागले असते आम्हां असे दडून दडून.. 
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प्रधान : 

मग महाराि यांनी केले सांगतो काय.. 

म्हणती करूया काय.. कसे दवेाने नदलेत ह ेपाय.. 

 

खटपट्या :  

मी म्हटले लट ला ह ेबघ आहते आपले पाय.. 

बावळट लट म्हणे, या बावीस सप्तमांशाचे करावे काय? 

 

म्हटले हा ना चोको पाय, ना गनणतातला पाय 

ह ेतर आपले फूट, पद, पाद,चरण समिले का नाय?  

 

प्रधान : 

मग पाहून एक झाड ही खशु झाली माकडे  

ख म्हणतो ल ला, चल चढ झाडावरती गडे  

 

तटबंदीवरूनी पाहू काय चालले आत 

बघ ूमारता येते का उडी, िमते का ती बात..  
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महाराि : अस्सं. म्हणिे माकडांसारखी झाडावरती चढून आलीत आत 

दोघं? नबन शेपटीची माकडं िण.ू. 

प्रधान : होय महाराि. ते झाड खपू उंच आह.े सरसर चढले वर, इकडे 

नतकडे पानहले, नन उतरले झरझर. त्या नारळाच्या झाडावरून 

कसे काय उड्या मारणार? दोघांनी नखशातले पेरू खात नवचार 

केला.. चार वेळा नवचार केला.. डोकं खािनवत नवचार केला..  

सेनापती : खािणारंच डोकं.. भतुासारखे वाढलेत केस.. महाराि.. 

आम्हाला तर वाटतं या िंगलात वाघ नन नसंह पण राहात 

असणार..  

महाराि : डोकेबाि आहात सेणापती.. एकदा या उंदरांची गोष्ट ऐकून 

घेऊया.. बोला प्रधानिी.. 

प्रधानिी : तर महाराि, त्या उंच झाडावरून उतरले दोघे, सरसर.. आनण 

दसुऱ्या बािलूा गेले भरभर.. नतकडे त्यांना भेटले कोण?  

महाराि : कोण?  

लटपट्या : एक बोलणारा मोर.. डोळ्यांवर काळा चष्मा.. लांब लचक 

नपसारा.. डोक्यावर तरुा  

खटपट्या : अन चालण्यात तोरा.. 

लटपट्या : मी नवचारलं, अरे अरे मोरा 

खटपट्या : मोर म्हणाला, काय रे चोरा 



खटपट्या लटपट्या              डॉ. नितीि मोरे 

27 

 

लटपट्या : दतेोस का आम्हाला पाठीवर नल्ट 

खटपट्या : समि आह ेबड्डे, माझी ती नग्ट.. 

लटपट्या : मोर म्हणाला, नतनकट आह ेपैसे सात 

खटपट्या : मी म्हटले, बस! सात! इतकीच ना बात!  

लटपट्या : मग हा बसला पढेु नन मी मागे डबल सीट 

खटपट्या : मोर म्हणाला उडतो मी, पकडून बसा नीट!  

 

प्रधान : महाराि, अशा रीतीने मोरावर बसनू आलेत दोघं आपल्या 

गडबडपरु नकल्ल्यात. त्यांनी नदली दरवानांच्या हातावर तरुी नन 

पोहोचले असे ते पटकन नकल्ल्यावरी.. 

लटपट्या : मोराला आम्ही नदले चौदा पैसे.. आनण नचंचा आंबटगोड 

खटपट्या : मी ही नवचारल,ं मोरा मोरा, खाशील का पेरूची फोड?  

लटपट्या : मी म्हणालो, हात लेका! तो काय आह ेपोपट?  

खटपट्या : पण ह्ाचाच झाला पोपट.. मोर म्हणाला, द े मला नाहीतर 

तमु्हाला धोपट!  

 

महाराि : कळलं आता प्रधानिी. आता पढेु.. 

प्रधान : पढेु काय? काही नाही. संपली यांची गोष्ट 
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लटपट्या : भरलं ना तमुचं पोस्ट? 

महाराि : अशी कशी संपेल? प्रधानिी, ह ेदोघे इथे का आलेत त्याची 

सादं्यत मानहती द्यायची आह ेबाकी अिनू.. 

प्रधान : पण महाराि, तमु्ही तर फक्त कसे नन कुठून आलेत ह े तेच 

नवचारलेलेत महाराि.. का आलेत ते तर नव्हतेच नवचारले.. 

सेनापती : असे कसे हो सागंकामे तमु्ही? महाराि, आम्ही काढतो सगळी 

मानहती नन दतेो सादं्यत वतृ्ांत.. तोवर प्रधाणिी, ही तलवार तमु्ही 

सांभाळा.. (प्रधानाला तलवार दतेो..) हळू. धारदार आह.े. 

प्रधान : असेल. पण आिच्या भाज्या झाल्यात नचरून. आता तलवारीचे 

काय काम?  

सेनापती : सांभाळून ठेवा. गनणमाचा खात्मा करायचा नतच्यानी. महाराि, 

आता आम्ही ब्रेक घेतो.. डोण्ट गो एनी व्हअेर.. वईु नवल्बी राइट 

बॅक.. ब्रेक के बाद! 

खटपट्या लटपट्या :  

आम्ही िातो आमचु्या गावा आमचा रामराम घ्यावा 

मागच्या ब्रेकात उरला खाऊ परुवनू परुवनू खावा..  

 

मोरावर बसनू आलो आम्ही खात खात कुल्फी 

येतो आम्ही परत तोवर बघा आमचा सेल्फी.. 
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 पडदा पडत असताना त्यावर चनष्मस मोराच्या पाठीवर हातात 

कुल्फी घेऊन चोखत बसलेले ते दोघे असा फोटो प्रोिेक्ट होतो..  
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अंक दुसरा 
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प्रवेश १ 

 

स्थळ : दरबार.  

 नसंहासनावर एक नशपाई नं २ बसलेला आह,े एक पाय वर 

घेऊन, मांडी घालनू. दसुरा बािलूा उभा..  

 

नशपाई १ : काय रं, तलुा काय वाटं्ट? ती पोरं कोण आसतील? नदसाया तर 

बरी वाट्टात.. 

नशपाई २ : कोणास ठावं की. आन नदसन्याचं म्हनशील तर आता त.ू. 

नदसतोस ग्वाड पन हायस का तसा? 

नशपाई १ : त ूपन ना लेका, एक चानस सोडाचा नाहीस.. कर भौ आमची 

नटंगल.. पन तलुा काय वाटं्ट?  

नशपाई २ : हां. पोरं त हायत तशी चांग्ली.. गोड हायत. आन पोरासंारखी 

पोरं.. चकुली असतील रस्ता नन पोचली इकडं..  

नशपाई १ : न्हाई रं. ती तर मदु्दामनू आली म्हनं. गॉगल लावलेल्या मोरावर 

बसनू! 

नशपाई २ : माझा इस्वास न्हाई..  

नशपाई १ : कशावर न्हाई? मोरावर बसनू आले त्यावर? 
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नशपाई २ : न्हाई.. त्यो मोर काय खरंच गॉगल लावतो का त्यावर! कदी 

कुनी पाह्ला न आईकला. काला चष्मा लावलेला मोर.. 

नशपाई १ : आन पोरांना घ्यनू उडनारा मोर?  

नशपाई २ : पन शीट बेल्ट लावनू उडला ना? न्हाईतर पोनलस फाइन माराचे! 

पन मला सांग, खरंच कुल्फी खाल्ली आसन का त्यांनी? 

नशपाई १ : हात लेका! ती पोरं कुटनं आली, कशासाटी आली याहून तलुा 

टेन्शन कसलं कुल्फी खाल्ली का याचं?  

नशपाई २ : करावं लागतं ब्वा.. नशपाईगडी म्हनलं की समद्या गोष्टीवर 

सौंशय घ्यावा लागतो. उंद्या पोनलसात गेला तर? 

नशपाई १ : कोन? 

नशपाई २ : कोन काय लेका? म्याच. पोनलसच्या नोकरीचा फाॅॅरम 

भरलाय न्हवं. नशपायाचा पोनलस होईन तवा लायनीवर येशील 

गड्या.. ठोकशील मंग सलाम..  

नशपाई १ : सलाम ठोकेन? त्या आधी बेड्या ठोकतील बेट्या.. 

नशपाई २ : का रं? 

नशपाई १ : का रं काय? म्हारािांच्या नसंव्हासनावर बसलाय आन इचारतो 

का? 

नशपाई २ : आरं, िागा ररकामी व्हती म्हननू. लई गबुगबुीत हाय.. 

मांिरावानी! 
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नशपाई १ : गॉगल लावलेली की नबन चष्म्याची मांिर? पन तलुा वाटं्ट 

म्हाराि सोडून दे्यतील दोगांना?  

नशपाई २ : आरं.. मी नसंव्हासनावर बसलोय म्हिें मी काय म्हाराि न्हाई.. 

पोरं ग्वाड आन गोंडस हायेत.. रामोशाला पाहून घाबरली 

असनार.. 

नशपाई १ : व्हय तर! तो नकल्ल्या खालचा रामोशी. ह ेअगडबंब! रावनाचा 

औतार िन.ू एक तोंडवाला रावन!  

नशपाई २ : न्हाईतर त ूल्येका! तलुा पाहून कुतं्रबी घाबरंना..  

नशपाई १ : तलुा काय माज्ह्ा नटंगलखोरीचा पगार नमळतो व्हय रं? तलुा 

ठावं हाय? त्यो रामोशी म्हारािांच्या खास मिीतला हाये. उगाच 

न्हाई बनला नकल्लेदार.. पन ही पोरं कुटनं आली? 

नशपाई २ : त ूझोपा झोडतो काय रं दरबारात?  कुटनं आली त्ये तर ठावकू 

हाय..  

नशपाई १ : कोन? झोप? 

नशपाई २ : झोप कशाला? पोरं! पोरं कशी आली ते ठावं .. पन कां आली 

त्ये न्हाई ठावकू! त्याचीच चवकशी करायला गेलेत ना 

शेनापती..  
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नशपाई १ : कायबी बोल भौ.. नबरबलभाऊ असतेना तर काम लई सोपं 

झालं अस्तं. आनन नबरबलभाऊंकडं त्ये हाये ज्ये तजु्याकडं 

न्हाई! 

नशपाई २ : काय? 

नशपाई १ : आरं.. काम करनारं डोकं!  

नशपाई २ : आता कोन कोनाची नटंगलखोरी करतंय.. आइकताव मी पन.. 

(नसंहासनावरनं उठत) उटतो बाबा.. कोनी आलं नन पाह्लं तर 

पंचायत व्हायची.. 

 

नशपाई १ पटकन नसंहासनावर बसतो 

 

नशपाई १ : मला बी थोडं गबुगबुीत गादीवर बस ूद ेकी! कुनी नाय येत 

इतक्यात! शेनापती नबज्ही हायेत. म्हाराि गेले महालात.. लंच 

ब्रेक! परधानिी पाठी गेले शेनापतींच्या.. 

नशपाई २ : कशाला? 

नशपाई १ : ते लपनू छपनू पाहनार शेनापती काय करतात ते! गपु्तचर इभाग 

बी हाये ना त्यांचा.. 

नशपाई २ : मग ते आपल्याकडंबी बगत असतील? 
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नशपाई १ : न्हाई रं.. आपन छोटी मान्सं! पन त ूम्हनतोस तर उटतो म्या 

नहतनू.. नगो बाबा नस्ती आफत!  

 

दोघे नसंहासनाच्या बािलूा ताठ उभे राहतात. प्रधानिी आत येतात.. 

 

प्रधान : नशपाई, सगळीकडे चौफेर, चौकन्नी, चौकस निर आह ेकी नाही? 

नशपाई १ आनण २ : होय प्रधाणिी..  

नशपाई १ : चौफेर 

नशपाई २ : चौकन्नी 

नशपाई १ : चौकस 

नशपाई २ : चौकोनी.. 

प्रधान : शाबास! निर कशी हवी? चौकोनी आनण चौरस! हुशार आहात.. 

नशपाई १ : चौरंगी..  

नशपाई २ : हुशारी दाव ूनको.. निर चौरंगी आसते व्हय रं? उंद्या म्हनशील 

निर चौपाई आसते. कायपन! पन प्रधाणिी माझं पोनलसांत 

नसलेक्शण हुईल का? 

प्रधान : अरे, एक प्रश्न आह.े त्याचं उत्र नदलंस की थेट नबल्लेवाला 

पोनलस.  
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नशपाई १ : नशट््टया फंुकनारा? पटे्टवाला? 

नशपाई २ : मंग. बगशीलच आईट माझी. प्रधाणिी नवचारा प्रश्ण. हा प्रश्ण 

ह ेउत्र.. मंग हा नशपाई.. हा पोनलस! सलाम ठोकशील लेका.. 

य ूद ेप्रश्ण.. 

प्रधान : असं नको, ज्याला उत्र येईल तो पोनलसात भरती.. त ूकी त.ू. पाहू 

कोणाचं डोकं चालतं! 

नशपाई २ : म्हिें माझंच की. डोकं चालाया मळुात ते आसाया हवं की 

न्हाई?  

नशपाई १ : असं म्हनतोयस? मग दावतोच की! डोकं की खोकं.. प्रधाणिी, 

य ूद्या प्रश्ण..  

प्रधानिी : आपल्या राज्यात आि काय झालं? 

नशपाई २ : हानत्च्या हा प्रश्ण सोपाय.. म्या हुनार पोनलस. नशट्टीवाला.. 

प्रधानिी : प्रश्न हा नाहीए पण.. तर आपल्या राज्यात आि काय झालं? 

नशपाई १ : खपू काही.. झालंच तर कोबडं आरवलं, सयूव उगवला.. म्हाराि 

दरबारात आले.. शेनापतींनी तलवारीनं भािी नचरली..  

नशपाई २ : आसं उत्र आसतं व्हय रं? ह्े तर रोिीच घडतं. आि वेगळं 

काय घडलं इचारतात प्रधाणिी.. आन तेचं उत्र मला ठाऊक 

हाये.. आि ती पोरं आपल्या राज्यात घसुली.. बरोबर हाये की 

न्हाई उत्र प्रधाणिी? 
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नशपाई १ : हतॅ्ेच्या, ह ेतर शेंबडं पोर पन सांगेल.. 

नशपाई २ : पन लेका त ूकुटं बोल्ला?  

नशपाई १ : कारन मी शेंबडा न्हाई..( बोलता बोलता नशंकतो. मग नखशातनू 

रूमाल घेऊन नाक पसुतो.) 

नशपाई २ : नदस्तंयच ते.. 

प्रधान : तर प्रश्न नवचारतो.. ज्याचा िास्त अंदाि बरोबर तो पोनलसांत 

भरती होईल. दोघांचाही चकुला तर आहतेच परीिा नन भरती..  

नशपाई २ : म्या तयार हाये. प्रश्णांच्या गोळ्या झाडा प्रधाणिी, म्या उत्राच ं

नचलखत चढनवतो.. आन आि पोनलस भरतीचं पत्र घ्यनूच घरी 

िातोय.. म्या पोनलस हुईन.. माझा पगार वाढंन.. मग बाईलला 

नवं लगुडं नन पोरानला नवं खेळणं.. 

नशपाई १ : त ुन्हाई! म्या! पोनलस हुईन नन आइटीत घरी.. रूबाब रूबाब 

म्हनतात त्यो.. 

प्रधान : नशपायांनो, अिनू प्रश्न नवचारला नाही मी.. त्याआधीच सटुले 

ससुाट.. तर प्रश्न असा आह ेकी ही िी दोन पोरं आलीत ती इथे 

का आली असावीत? काही अंदाि? समिा तमु्ही पोनलस 

आहात. तर काही तकव  वापरून अंदाि? 

पोनलसी डोक्याने नन पोनलसी खाक्याने.. 
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नशपाई २ : हा तर लई मनुश्कल सवाल िन.ू सारे लोक ज्यासाठी डोकं 

खानिवतात तो प्रश्ण? मला वाटं्ट, पोरं आपला नकल्ला बघाया 

आलेत? गडबडपरुाचं नाव लई मोठं.. त्यात रामबहादरू नशपाई 

म्हिें लई फेमस.. 

प्रधान : हा रामबहादरू कोण? 

नशपाई २ : म्याच की प्रधाणिी.. गडबडपरुाचा नकल्ला लई मोठा नन पक्का 

लोखंडावानी.. त्योच बघाया आलेत.. न्हाईतर म्हारािास्नी 

भेटाया.. 

नशपाई १ : न्हाई. चकू. पोरं आलीत ते ह्ाच्यासाठी.. 

नशपाई २ : म्हिंी कशासाठी? 

नशपाई १ : माज्या तोंडावर हाय उत्र..  

नशपाई २ : मंग य ूद ेकी तोंडातनू भायेर. आत कशापायी लपवनू ठेनवतो.. 

य ूद.े. उघाड तोंड.. 

(नशपाई १ तोंड उघडतो.. नश.२ आ आ आ आ करून तोंडासमोर हात 

करतो..) 

नशपाई १ : म्या न्हाई गड्या. त ूआसं करून शब्द आडकावनू टानकल े

गळ्यात.. आता म्या न्हाई बोलायाचा..  

प्रधान : अिनू काही अंदाि? 
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नशपाई २ : लई मनुश्कल सवाल प्रधाणिी. दसुरा कुटलाबी इचारा की 

प्रश्ण.. आसं ताडकनी उत्र नन फाडकनी पोनलस बनतो की 

न्हाई..  

प्रधान : काही नको.. महाराि येण्याची वेळ झाली. सगळी व्यवस्था 

व्यवनस्थत लावा.. नसंहासनाच्या नसंहांच्या आयाळीचा 

कंगव्याने भांग पाडा.. मी तोवर येतोच. सेनापतींची चौकशी 

कुठवर आली ते पाहतो.. महाराि लचं ब्रेक वरून येतील. 

त्यांच्या ढेकराचा आवाि आला की घोषणा द्या.. उल्ल ूमहाराि 

की िय.. हुशारीत रहा, तयारीत रहा.. तोवर आम्ही घेतोय एक 

ब्रेक.. कुठेही िाऊ नका.. वईु नवल्बी राइट बॅक.. 

नशपाई १ आनण २ :  

कुटंत ते खटपट्या लटपट्या पाहू 

पोरांनो िरा दम खा की, कुटं नका िाऊ.. 

 

शेणापती पोरांच्या लागले मागे 

सापडत्यात का बघती कुटले धागे.. 

 

आम्ही येतो परतनूी तोवर पहा ह्ो पडदा 

पडद्यावर फोटू दोघांचा शेणापतींसमोर नदडदा..  
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 पडदा पडतो.. त्यावर सेनापती हात तलवारी सारखा उगारलेला 

नन समोर खटपट्या लटपट्या कान धरून उभे.. असा फोटो 

प्रोिेक्ट होतो..  
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प्रवेश २ 

 

 स्थळ तेच.  

 पाठून महाराि िोरात िोरात ढेकर दते असल्याचा आवाि.. 

 नशपाई १ आनण २ सरसावनू उभे राहात : ढेकरानंद महाराि येत 

आहते.. सावधान.. ननगाह रखो.. आगाह रखो.. महारािको 

िगाह रखो..  

 

महाराि आत नशरताना पोटावर हात नफरवतात. ढेकर दते नसंहासनावर 

बसतात.. 

महाराि : िेवणानंतर ढेकर दणे्याइतका आनंद िगात दसुऱ्या कोणत्याही 

गोष्टीत नाही बरं..  

नशपाई : उल्लमूहारािांचा.. 

महाराि : नविय असो .. नविय असो.. नविय असो.. कुठेत ते सारे? 

सेणापती? प्रधानिी? ती द्वाड पोरं?  

नशपाई १ : येतच असतील म्हाराि. शेनापती सोत्ा छडा लावायला 

गेलेत.. 
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नशपाई २ : आन प्रधाणिी शेनापती कुठंयत ते पाह्ला गेलेत.. िाताना 

बोलनू गेलते, महारािांच्या तोफांच्या गिवनेसारखा ढेकराचा 

आवाि यीलच तोवर त्ये परत येतीलच.. येतच असत्याल.. 

नशपाई १ : आता चवकशी म्हनली की थोडा उशीर व्हायचाच!  

 

प्रधान, सेनापती आनण दोघं मलुं दरबारात येतात..  

 

प्रधान : िमा महाराि. थोडा झाला लेट, पण सेनापतींना घेऊन आलो थेट!  

खटपट्या : आनण महाराि, महालाचे उघडे होते गेट!  

लटपट्या : म्हणनू आत घसुलो िण ूिंबो िेट.. 

महाराि : आता तरी सेणापती लागला का छडा? 

सेनापती : छडा? वापरली छडी पण न लागे छडा. या पोरांना म्हटले, बोला 

घडाघडा..  

प्रधान : मग, बोलले नाहीत काही? 

सेनापती : बोलले ना.. काही नाही.. बोलले ते काहीही. कशाचा पत्ा 

कशाला नाही.. अडबडपरुातनू पेरू घेऊन आले.. मग चढले 

झाडावर.. मग उडाले बसनू मोरावर..  

प्रधान : गॉगलवाल्या मोरावर.. 
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महाराि : ह े सारं ठाऊकच आह.े. पण आता पढेु काय? कशासाठी 

नशरलाय हा गननम? 

सेनापती : गनणम? कुठेय? अरे बाप्रे! तलवार कुठंय आमची? गनणमा येऊ 

नको परतनू.. पळून िाशील आमच्या तलवारीची धार बघनू..  

(बािलूा िनमनीवर म्यानासकट तलवार पडलेली असते, ती उचलत) ही 

पहा, आमची तलवार.. िी करेल गनणमावर वार! सोमवार त े

शकु्रवार!  

प्रधान : आनण शननवार, रनववार? 

सेनापती : वीकेन्ड! ऑफ असतो आमचा. नो गनणम नो मनुनम.. 

महाराि : अस ू द्यात,पण त्या आधी ह्ा ख आनण ल टपट्याचंी काही 

खबरबात? कशासाठी आलेत इथे? 

सेनापती : काही कळत नाही. अन दाखवला धाक तरीही ही पोरं वळतही 

नाहीत नन पळतही नाहीत. गनणम म्हणावे तर वागणे तसे नाही.. 

कां घसुले दरबारात.. कारण नदसत ही नाही ..  

प्रधान : (नशपाई २ कडे न बघता.. फक्त महारािाकंडे पाहात) कदानचत 

महाराि गडबडपरुाची कीती ऐकून आले असतील. महाराि 

उल्लकुूमार सगळीकडे फेमस! आपल्या ह्ा गडबडपरु 

नकल्ल्याची महती गावोगावी पसरलेली.. त्यामळेु आली 

असणार आत..  
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महाराि : पण त्या मोराला ट्रान्सपोटव लायसन कुणी नदलं? ते ही डबल 

सीट? तातडीने तपास करा.   

सेनापती : होय महाराि! गनणम मोराची तातडीणे चवकशी.. उडत्या 

मोराची नपसे मोनितो आम्ही. मोर मारे मारेल नकताही गमिा.. 

चवकशी झालीच म्हणनू समिा..  

खटपट्या लटपट्या (गातात) : समझो हो ही गया! 

महाराि : पण त्या आधी ह ेख आनण ल टपट्यांचे प्रकणव संपवा..  

खटपट्या : प्रकरण नाही महाराि.. 

लटपट्या : खरंच नाही महाराि.. 

महाराि : प्रकरण नसेल तर असेल धडा.. तमु्ही बोला दोघे घडा घडा.. 

इकडे आलात कसे? नव्ह ेकशाला? नाहीतर परत ती मोरावर 

बैसोन माझा लटपट्या आला अशी आरती गायचा हा खट्याळ 

खटपट्या..  

खटपट्या : आमचं आधीच सांगनू झालेय.. महाराि. ह े सेनापती.. 

नमशीवाले काका आहते ना यांच्या नमशीच्या डाव्या बािचूी 

शपथ .. 

लटपट्या : अन माझी उिव्या बािचू्या नमशीची शपथ..  

खटपट्या : आम्ही अडबडपरुातील मलुं.. आमचा अलबत्या गलबत्या 

हरवला.. त्याला शोधतोय आम्ही.. 
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लटपट्या : होय महाराि. अलबत्या गलबत्या.. गेला तो आलाच नाही. 

त्यालाच शोधतोय.. 

महाराि : अलबत्ा? 

प्रधान : नाही खलबत्ा असेल.. 

सेनापती : हीच रेकाॅॅडव महाराि.. हीच रेकाॅॅडव कधीपासनू लावलीय.. 

नकटले आमचे कान.. अन दखुली आमची मान.. 

प्रधान : ती मान दखुली कशी काय? ऐकून ऐकून कान नकटतील.. मन 

दखुावेल.. पण मान? 

सेनापती : ते तमु्हास नाही कळावयाच.े दरवेळी हा खटपट्या तीच तीच 

गोष्ट सांगतो.. आम्ही नाही नाही म्हणनू मान हलवतो.. हा 

लटपट्या सांगतो.. आम्ही परत नाही म्हणत मान नफरनवतो.. 

असं करून करून मान दखुावली ,आमची..  

महाराि : अस्सं! कानदखुी अन मानदखुी! आता ही पोरं म्हणिे अगदी 

डोकेदखुी झालीयेत.. डोकेदखुी!  

प्रधान : ते नाव काय म्हणालात? अलबत्या? 

महाराि : नाही, गलबत्या..  

सेनापती : नाही, अलबत्या गलबत्या.. दोन्ही! एकाच वेळी एकाच 

माणसाचे एकच नाव आह.े. 
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खटपट्या : मग! आहचे तो असा एकुलता.. अलबत्या गलबत्या.. कधी 

भेटेल? 

लटपट्या : कसा भेटेल?  

खटपट्या : लटपट्या, त्याचे रािकन्येशी लागले लग्न.. ती गडबडपरुाचीच 

रािकन्या..  

लटपट्या : तो गलबत घेऊन ननघाला.. तो आिवर परत आलाच नाही..  

महाराि : आमच्या कनणवका रािकन्येचा िाहला नववाह.. पण ती अशा 

नचत्र नवनचत्र नावाच्या अलबत्या गलबत्याशी नाहीच नववाह 

करणार..  

 

 बाहरेून गडबडीचा आवाि..  

  

महाराि : ह ेकाय सरुू आह?े नशपाई.. बघ िरा.. 

नशपाई १ : होय महाराि.. 

नशपाई २ : हुकूम महाराि.. 

 

 दोघे िातात.. नन परत येतात.. 
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दोघेही : रािकन्या कनणवका व नतचे पनतराि येत आहते दरबारात महाराि.. 

आपल्या दशवनाला महाराि.. 

 

 अलबत्या गलबत्या नन कनणवका रािकन्या दोघे आत येतात.. 

पाठमोरे असल्याने खटपट्या लटपट्यांना ते नदसत नाहीत..  

 

अलबत्या : हाय सासरेबवुा .. आम्ही महालाबाहरे प्रस्थान करण्यापवूी 

भेटावयास आलो आहोत.. 

खटपट्या : लटपट्या हा तर अलबत्या गलबत्याचाच आवाि..  

लटपट्या : होय की! अलबत्या गलबत्या.. आम्ही इथे आहोत.. 

 

 अलबत्या गलबत्या दचकून पाठी पाहातो. 

 

अ.गलबत्या : अरे, तमु्ही दोघे? आनण इथे? इथे कसे? कनणवके, ह ेमाझ े

भाऊ.. लहान भाऊ.. हाय ब्रो..  

 

 दोघे िाऊन त्याला नचकटतात..  
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अ.गलबत्या : सासरेबवुा, ह े अडबडपरुातले माझे भाऊ दोघे.. हा 

खलबत्या नन हा बलबत्या.. 

महाराि : अस्सं, पण ह्ांनी तर नाव खटपट्या लटपट्या सांनगतलीत.. 

अ.गलबत्या : सासरे, ती नामे नव्हते, नवशेषणे आहते! नावं खलबत्या नन 

बलबत्या! खटपटी आनण लटपटी करण्यात दोघे तरबेि.. म्हणनू 

तशी गणुवाचक नवशेषणे पडलीत नावे म्हणनू! खटपट लटपट 

करूनच तर इथवर पोहोचले असणार .. नाहीतर ह्ा लोखंडी 

नकल्ल्यात कसे कोणी येऊ शकणार?  

खटपट्या : पण दादा, आम्ही तझुी वाट पाहातो आहोत.. कधीच घरी नाही 

आलास? 

अ.गलबत्या : ब्रो, ही सारी त्या नचंकी चेटकीणीची करामत.. 

खटपट्या : चेटकीण? 

लटपट्या : नचंकी चेटकीण? 

अ.गलबत्या (हातातील घड्याळाकडे पाहात) : सहा वषव सहा मनहने सहा 

नदवस सहा तास सहा नमननटं सहा सेकंद झालेत मला घरून 

ननघनू. माझं गलबत अडकलं  नकनाऱ्यावर. नतकडे भेटली ती 

नचंकी चेटकीण. नतने शाप नदलाय.. इकडून बाहरे गेलो तर 

वटवाघळू बनवेल ती मला.. मग झाडावर उलटा टांगला िाईन 

मी..  
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खटपट्या : पण चेटकीण खरी नसतेच.. गोष्टीत असते फक्त.. 

अ.गलबत्या : नाही रे. ही भेटेपयंत मला ही वाटायचं तसं. पण ह्ा नचंकीन े

शाप नदलाय त्यातील अिनू (घड्याळाकडे पाहात) सहा नदवस 

सहा तास सहा नमननटं सहा सेकंद बाकी आहते.. मग 

चेटकीणीचा शाप संपेल. मग मी मोकळा.. या कनणवकेला घेऊन 

येईन घरी.. ब्रो.. 

खटपट्या : म्हणिे आमची बातमी खरीच.. रािकन्येशी लग्न झालं तझंु..  

लटपट्या : मग, मी आणलेली ती बातमी..  

खटपट्या : ॲहा रे, मीच सांनगतली तलुा.. मग सहा नदवस सहा तास सहा 

नमननटे सहा सेकंदानंतर त ूघरी येणार? 

अ.गलबत्या : नाही.. सहा तास चार नमननटानंतर.. 

लटपट्या : पण त ूसहा तास सहा नमननटं बोललास? 

अ.गलबत्या : अरे, दोन नमननटं बोलता बोलता संपलीत की! 

खटपट्या : खरंच की!  

लटपट्या : मग सहा नदवस पण असेच संपतील.. 

महाराि : सेणापती, सापडले उत्र.. ह्ा भषूणकुमारास शोधण्यास बाहरे 

पडले दोघं. खटपटी लटपटी करून इथवर आले.. 
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प्रधान : पण भषूणकुमारांचे नाव असे अलबत्या गलबत्या आह ेह ेठाऊकच 

नव्हते आपल्याला.. 

कनणवका (लाित) : मला होते ठाऊक! आधीपासनूच! हृदयात असतात 

दोन दोन िवननका.. अलबत्यारावांचं नाव घेते उल्लकुुमारांची 

कनणवका!  

अ.गलबत्या : सो, सासरे, माझं नाव अलबत्या. गलबत घेऊन दरू दशेी 

िातो म्हणनू गलबत्या. आनण ह े खलबत्या बलबत्या म्हणिे 

माझे लाडके.. ब्रदसव..  ब्रो.. कम.. लेट्स िस्ट डॅन्स..  

 

सगळे नाचत गातात..  

 

सारे नमळूनी नाच ूसारे, गाऊ सारे 

खाऊ खाऊन बागडू सारे.. 

 

अल गल खल बल बत्या बत्या 

खट पट लट पट  

खट पट््टया लट पट्टया 

गलबतात बसनूी िाऊ सारे..  
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खटपट लटपट केली पटपट  

घरास िाऊ आता झटपट  

कसे ही िाऊ करूनी खटपट  

खट्याळ लब्बाड िे ते सारे..  

 

पडदा पडतो.. पडलेल्या पडद्यावर सवव पात्रांचा एक फोटो प्रोिेक्ट होतो..  
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डॉ. नितीि मोरे याांर्ी 

४3+२ प्रकानित 

पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर नललक 

करतार् (िेट असल्यास) 

पसु्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_keleli_bhashane_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/d2k2_ap_nm.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tevadha_sodun_bola_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/don_ank_premaache_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mission_br1_nitin_more.pdf
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डॉ. नितीि मोरे याांर्ी ४२+२ प्रकानित पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर नललक करतार् (िेट असल्यास) पसु्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/preetichi_premkatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/toch_chnadrama__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/msr_v2020_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_3_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/m_lovemarriage_s_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirvya_bg_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sadoo_daadoo_nitin_more.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kkk_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf
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http://www.esahity.com/2321233723672323.html
http://www.esahity.com/2357238123612367233723682323.html
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyakti_ani_katha_2__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ikagai__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/romeo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aisi_akshare_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jackson_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mi_melania_nitin_more.pdf
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ई साहित्य प्रहिष्ठानचे िे पंधरावे वर्ष  

डॉ. हनिीन मोरे यांचे िे सेिचाळीसावे पुस्िक. 

 

डॉ. नितीि मोरे एक यिस्वी श्वसिरोगतज्ञ आहते आनि एक उत्साही 

लेखकही. त्याांच्या लेखिात एक टवटवी असत.े ते बालसानहत्यही नलनहतात 

आनि तरुिाांसाठीही. गांनिरही नलनहतात आनि नविोदीही. त्याांर्ा नविोद 

कोिाच्या व्यांगावर आधाररत िसतो, स्तर सोडत िाही. समाजातील अनिष्ट 

नवसांगतीवर ते आपल्या नविोदातिू िमेकां  बोट ठेवतात. समझदार वार्काांिा 

त्याांर्ा इिारा काफ़ी असतो. त्यामळेु त्याांच्या िमच नविोदार्ा एक फ़ॅिवगच 

निमाचि झाला आह.े ते फ़क्त नविोदी सानहत्य िव्ह ेतर निरनिराळ्या प्रकारर् े

लेखि नलहीतात.  त्याांिी गेली अिेक वर्ष ेआपल ेलेखि निरांतर र्ाल ू ठेवले 

आह.े त्याांिा प्रकािक नमळायला तोटा िाही. पि त्याांिा आपली पसु्तके 

जास्तीत जास्त लोकाांपयंत िेिारे आनि प्रकाििप्रनिया सलुि असिारे 

प्रकािि हव ेहोते. त्याांिी ई सानहत्यर्ी निवड केली. 

डॉ. नितीि मोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई सानहत्य-च्या 

माध्यमातनू िगभरातील मराठी वाचकांना नवनामलू्य दतेात. असे लेखक 

ज्यांना लखेन हीच भक्ती असते. आनण त्यातनू कसलीही अनभलाषा नसते. 

मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हिार वषे कवीराि नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत 

तकुारामांपासनू ही परंपरा सरुू आह.े अखंड. नदिािाथ मिोहर(४ पसु्तके), िांि ू

गिपलुे(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), 
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ििुाांगी पासेबांद(१६), अनविाि िगरकर(४), डॉ. नस्मता दामले(१०), डॉ. 

नितीि मोरे (४६), अिील वाकिकर (९), फ्रानससस आल्मेडा(२), मधकुर 

सोिाविे(१२), अिांत पावसकर(४), मध ू निरगाांवकर (१०), अिोक कोठारे 

(४७ खांडाांर्े महािारत), श्री. नवजय पाांढरे (ज्ञािेश्वरी िावाथच), मोहि मद्वण्िा 

(जागनतक कीतीर्े वैज्ञानिक), सांगीता जोिी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), 

नविीता दिेपाांडे (७) उल्हास हरी जोिी(७), िांनदिी दिेमखु (५), डॉ. सजुाता 

र्व्हाि (११), डॉ. वरृ्षाली जोिी(४२), डॉ. निमचलकुमार फडकुले (१९), CA 

पिुम सांगवी(६), डॉ. िांनदिी धारगळकर (१५), अांकुि निांगाडे(२८), आिांद 

दिेपाांडे(३), िीनलमा कुलकिी (२), अिानमका बोरकर (३), अरुि फडके(६) 

स्वाती पार्पाांडे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुि नव. दिेपाांडे(५), नदगांबर 

आळिी, प्रा. लक्ष्मि िोळे, अरुां धती बापट(२), अरुि कुळकिी(१२), 

जगनदि खाांदवेाल(े६) पांकज कोटलवार(६) डॉ. सरुुर्ी िाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श्याम कुलकिी(१३), नकिोर कुलकिी, 

रामदास खरे(४), अतलु दिेपाांडे, लक्ष्मि िोळे, दत्तात्रय िापकर, मगु्धा 

कनिचक(४), मांगेि र्ौधरी, प्र. स.ु नहरुरकर(३), बांकटलाल जाज ू(६), प्रवीि 

दवि,े आयाच जोिी, सरोज सहस्रबदेु्ध (६)  असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, 

कसलेले लेखक ई सानहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयंत 

नवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा सानहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक नदवस मराठीचा सानहत्य विृ 

िागनतक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील याची आम्हाला खात्री आह.े 

यात ई सानहत्य प्रनतष्ठान एकटे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक 
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नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठांतनू नवनवीन लेखक 

उदयाला येत आहते. आनण या सवांचा सामनूहक स्वर गगनाला नभडून म्हणतो 

आह.े  

 

आनण गं्रथोपिीनवये । नवशेषीं लोकीं “ई”यें । 

दृष्टादृष्ट नवियें । होआवे िी । 
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