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(बाल नाटिका संग्रह) 

 

 

 

डॉ. टनतीन मोरे 
 

 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान  
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या मित्ाांनो! घऊेन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

लाडोबा 
 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांिा दविामलू्य घऊे ितेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत िाही.  

उलट आिांि वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही ितेा येईल.  

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

आदण तमुचां काहीच कमी होणार िाही.  

तमु्ही आटिर्ााद आटि िभेुच्छा द्या 

लेखकांना फ़ोि करूि दाद द्या 

आपल्या टमत्ांचे मेल पत्ते आम्हाला द्या 

दमत्ाांिा ह ेपसु्तक मेल आटि Whatsapp करा 

ई साटहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्िाग्राम, िेटलग्राम यांर्र ्र्तः जा र् इतरांना आमंटत्त करा. सोशल दमदडयावर 

ई सादहत्यचा प्रचार करा. सर्ाात बहुमोल अिा तमुच्या सचूना द्या 

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

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

वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.  
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लाडोबा 

लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,  

श्वसनरोग तज्ञ 

र्सई, टज, पालघर. 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

कव्हर फ़ोटो- सिुीळ सामांत 

 

या पु् तकातील लेखनाचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुटित असनू पु् तकाचे 

टकंर्ा त्यातील अंिाचे पनुमुाद्रि र्ा नाि्य, टचत्पि टकंर्ा इतर रुपांतर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आह.े  तसे न 

केल्यास कायदिेीर कारर्ाई (दडं र् तरंुुगर्ास) होऊ िकत.े  

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

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 (फ़्री पसु्तकाांसाठी िाव व गाव कळवा) 

प्रकािन :- १४ िोव्हेंबर २०२२ (बालदिि) 

©esahity Pratishthan®2022 

▪ टर्नामलू्य टर्तरिासाठी उपलब्ध.  

▪ आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकता.   

▪ ह ेई पु् तक र्बेसाईिर्र ठेर्ण्यापरु्ी टकंर्ा र्ाचनाव्यटतररक्त कोिताही 

र्ापर करण्यापरु्ी ई -साटहत्य प्रटतष्ठानची  लखेी परर्ानगी घेिे आर्श्यक 

आह.े    
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डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. टनतीन मोरे ह े व्यर्सायाने डॉक्िर असनू 

र्सई, मुंबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हिनू सपु्रटसद्ध 

आहते. त्यांना मराठी र् इतर भाषा टर्षयांची 

आर्ड असल्याने त्यातनूच टलखािाची आर्ड 

टनमााि झाली.  सामान्सयत:- आजबूाजचू्या दैंनंटदन 

घिनांतील टर्संगती र् त्यातनू टनमााि होिारा टर्नोद हा त्यांचा 

आर्डता टर्षय आटि त्यातनू उपरोधात्मक टलखाि आटि ममाभेदी 

टिप्पिी करण्यात ते माहीर आहते. त्याचबरोबर आजबूाजचू्या 

व्यक्तीमधले नेमकेपि हरेून त्यार्रही ते हीतात. त्यांच्या लेखनाचा 

कॅनव्हास नर्नर्ीन प्रयोगांतनू कायम टर््तारत असतो. त्यात 

पत्लेखन, टर्ज्ञानकथा, कहाण्या, नािके, एकांटकका, नाि्यछिा, 

प्रेमकथा ह ेसर्ा असते. 

नेहमी टदर्ाळी अंकातनू डॉक्िरांच्या टर्नोदी कथा प्रकाटित होत 

असतात. ई साटहत्यर्र त्यांचे ह ेचव्र्ेचाळीसारे् पु् तक प्रकाटित होत 

आह.े त्यांचा ् र्तःचा असा एक र्ाचकर्गा आता टनमााि झाला असनू 

तो त्यांच्या पु् तकांची र्ाि पहात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com   
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लाडोबा 

डॉ. नितीि मोरे 
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थोड्याच र्ेळाच्या भेिीमध्ये मनात घर करून राटहलेल्या 

 

चि.अनय 

 

यास सप्रेम 
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अिुक्रम 

 

१. 

उठा आता उठा 

२. 

दात घासा दात 

३. 

न्हाऊचे गाणे 

४. 

खेळ थोडा वेळ 

५. 

मी कुठे्ठय? 

६. 

अंगाई गोष्ट   
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१. 

उठा आता उठा ! 

 

 

बाबा : 

ॲलेक्सा म्हणते 

उठा आता उठा आता 

सकाळीची सकाळ झाली  

ॲलेक्सा म्हणते 

एका गोड मुलाची 

छाि नकती झोप झाली.. 

 

मुलगा:  

झोपू देिा माला बाबा 

झोप माझी िाही झाली.. 
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बाबा :  

ॲलेक्सा म्हणते 

बघा बघा अंगावर 

कोवळी कोवळी उन्हं आली  

ॲलेक्सा म्हणते  

सूयय पण उठला आनण 

जनमिीवर आला खाली  

 

मुलगा :  

कायतरी काय सांगतो बाबा 

सूयय कधी का येतो खाली?  

 

बाबा :  

ॲलेक्सा म्हणते 

फुलं पािं झाडं आनण  

उठले सगळे बघ सगळे पक्षी  

ॲलेक्सा म्हणते 
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पािातूि सूययनकरणांिी 

जनमिीवर बघ काढली िक्षी 

 

ॲलेक्सा म्हणते 

उठा आता उठा  

आळस गेला झोप झाली 

ॲलेक्सा म्हणते 

झटका झटकि आळस नबळस  

उठा पटकि झोप गेली 

 

मुलगा :  

असं काय रे बाबा माला 

झोपू देिा थोड ंअजूि 

दहा नमंटांिी उठेि िा मी 

उठव मला नमंटं मोजूि .. 
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बाबा :  

ॲलेक्सा म्हणते  

चटचट उठा आता  

पहाट गेली सकाळ झाली  

ॲलेक्सा म्हणते 

दात घास दूध पी 

खेळायला जाऊ खाली ..  

 

ॲलेक्सा म्हणते 

चल सायकल चालवूया 

तयार हो पटपट झटपट 

ॲलेक्सा म्हणते 

गट्टम करा दूध सारे 

ताकद बघ येईल दसपट  

 

मुलगा :  

असं काय रे बाबा तू 
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िक्की खेळायला िा माला िेशील  

तुला डब्बल सीट घेईि 

सायकलीवर तू माझ्या येशील?  

 

माझी िा संपली सगळी झोप  

तयार होतो मी झटपट झटपट 

िवीि माझी सायकल फास्ट  

तू पण बाबा तयार हो पटपट..  
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२. 

दात घासा दात  

 

मुलगा : 

ए बाबा बाबा 

सांग माला 

प्राणी का दात घासतात 

म्हायती का तुला?  

बाबा : 

मानहतीय मला 

सांगू का तुला? 

 

मुलगा : 

तुला म्हायतीय? 

वाघ आनण नसंहोबा पण घासतो दात? 

त्याची आई त्याच्या पण मागे लागते 
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मग जातो बाथरूमात?  

 

बाबा : 

ऐक सांगतो गंमत त्यांची 

गंमत सगळ्याच प्राणयांची  

 

नसंहाकडे पण ब्रश असतो 

त्यािे तो दात घासतो  

 

हत्तीकडे एक फडकं असते 

हत्तीण त्यािेच दात घास घास घासते  

 

उंटोबा बसतात घालूि मांडी 

कंटाळा आला तर मारतात दांडी  

 

गाय म्हणते चारा खाऊि  

होतात दात साफ 
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मोठाली दांडी घेऊि  

दात घासतो नजराफ 

 

वाघीण म्हणते, मारला हरीण  

दात तर घासा  

वाघाची नपल्लं बसतात  

हसत ओरडत घसा  

 

~मुलगा : 

पण बाबा तू सांग हे  

तू कधी पाह्यलं 

माझंच मग बघायचं  

कसं काय राह्यलं  

 

बाबा तुझ्याशी मी कट्टी 

बारा मैिे बोलू िको 

एकटा एकटा गेला पाह्यला 
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माला घेऊि जायला िको? 

 

आईला सांगणार तुझं िाव 

माला ि घेता गेला 

रागावलाय मी तुझ्यावर  

जा नपणार िाय दुधाचा पेला  

 

बाबा :  

बाप रे.. आता काय होणार 

एक कोणी रुसलंय खूप  

आमच्या एका माकडाच्या 

शेपटाला शेरभर तूप 

 

फुगलीत कशी बघा 

सफरचंद गालाची  

बाप रे बाप समजूत आता 

कशी काढावी बाळाची  
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सॉरी रे, पुढच्या वेळी 

िक्की घेऊि जाईि  

सगळ्या प्राणयांिा तुला 

िक्की भेटवूि देईि.. 

 

मुलगा :  

प्रॉनमस? िक्की िा मी येणार 

सगळ्या प्राणयांिा भेटणार  

 

मग मी पण त्यांिा 

नशकवेि घासायला दात 

ऐकलं िाय माझ ंतर 

ओरडेि मी जोरात  

 

दात िाय घासले तर 

नकडतील िा दात 
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म्हणूि रोजरोज घासायचे  

दात सगळ्यांिी जोरात 

 

है नकिाही बाबा 

सांग िा रे बाबा 

 

बाबा: 

जंगलात तो जाईल नि 

प्राणयांिा नशकवेल 

शहाणा माझा बाळ, तो पण  

रोज छाि दात घासेल 
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३. 

न्हाऊचे गाणे  

 

 

बाबा : 

चल खेळू पाणयात 

घुसा घुसा घुसा  

अंगावर ओतू पाणी 

भसा भसा भसा  

 

हे बघ नकती मळलायस तू 

असा कसा जसा 

साबण लावूि चोळेि तुला 

खसा खसा खसा  
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बाळ : 

कायतरी बाबा तू बोलतो 

असा कसा कसा 

कालच िा रे आंघोळला मी 

तसा तसा तसा 

 

कपडे घालूि खेळला मी 

उघडा िाय काय असा 

कसा काय मळणार मी 

तसा तसा तसा?  

 

तुझ्या अंगावर मी पाणी 

टाकणार असा असा असा 

मग बाबा तू पण म्हणणार 

कसा कसा कसा 
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बाबा : 

लावतो थोडाच साबण तुला 

िाय पसा पसा पसा 

मग पाणयात खेळत 

बसा बसा बसा  

 

छाि छाि खेळू पाणयात 

बस असा बसा 

मस्त गाऊ गाणे उघडूि 

घसा घसा घसा  

 

डोळ्यात िाय जाणार साबण 

कसा कसा कसा 

न्हाऊ न्हाऊ मस्त होईल 

हसा हसा हसा  

 

न्हाऊ होऊि गोरा नपट्ट 
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नदसतो असा ससा ससा  

आईला जाऊि दाखव साफ  

जणू ससा कसा जसा  

 

बाळ :  

ए बाबा कायतरीच काय 

मी हाय का ससा ससा ससा? 

उगाच काय कुणालातरी 

म्हणा फसा फसा फसा?   
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४. 

खेळ थोडा वेळ  

 

 

मुलगा : 

चल िा बाबा 

खेळू खेळ 

वाट बघतो िा 

मी नकत्ती वेळ 

 

आॅ नफसातूि तू 

नकत्ती उनशरा येतो 

मला िा सांगू नकत्ती 

नकत्ती कंटाळा येतो 
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बाबा : 

खेळू म्हणतोस 

तर थोडाच वेळ 

पण तू खेळणार  

कसला रे खेळ?  

 

मुलगा : 

मी बाबा चँनपयि आहे  

आनि तुला मी हारवणारै.. 

चल खेळू ब्याट अि बॉल  

मी पा नसक्सर मारणारै 

 

बाबा : 

बाप रे तू तर 

मला आज हरवणारेस? 

ब्याटिे मारशील नसक्सर 

तू मला धाववणारेस?  



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

27 

 

 

मुलगा : 

बाबा मी िा कोली हाये 

तू बॉल टाक बघ 

मी बघ मारतो शाॅ ट  

नकत्ती लाम जातो बघ.. 

 

माझ्यात नकिाही  

आज खूप ताकद आहे 

कारण नकिाही मी खूप 

भाजी खाल्ली आहे 

 

चल लौकर कर िा बॉनलंग 

मग बघ नकत्ती मजा येईल 

मारेन्िा बॉल इतक्या जोरात 

तो नकिाही चांदोबावर जाईल  
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बाबा :  

भाजी खाल्ली आहेस तू म्हणजे  

िक्कीच असणार शनिमाि 

बापरे.. मला हरवणारच हा 

नदसतोयस कसा सुपरम ि  

 

मुलगा :  

बॉल िको मला पकड मला पकड 

पक्डापक्डी खेळू चल 

मी धाव्तो इक्त्या जोरात 

तू माझ्या मागे पळ 

 

मी नकिाही आज गुड बॉय होतो 

म्हणूि मीच आज नजंकणारे 

मग हैिा धावतािा शोद मला 

मी हैिा नतकडे लपणारै 
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मी त्या झाडापाठी लपणार 

तुला हैिा नदसणारच िाय 

शोदशील शोदशील बाळ माझा 

अरेच्चा कुठे लपला हाय..  

 

बाबा मी हैिा हाये त्या झाडामागे 

तुला म्हायती ते िसणार 

इकडे शोद नतकडे शोद  

शोधूिशोधूि बाबा दमणार 

 

बाबा :  

हरलो बुवा मी शोधूिशोधूि  

सोन्या माझा कुठे गेला बरे 

शोधूि काढेल त्याला जो कोण 

त्याला प्राईझ देईि खरे  

 

 



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

30 

 

मुलगा : 

हे! हे! हे! हे!  

पा बाबा माझा हारला  

बाबाला कायच िाय्ये ताकद 

शोदूि शोदूि दमला  

 

मी का नजंकला म्हायतीये कारण  

आई म्हणते मी आज शाणा होतो 

भाजी खाल्ली पोळी खाल्ली  

हट्ट पण िाय केला, मी गुडबॉय होतो 

 

आता आपण खेळू दुसरे 

ररंग ररंग खेळू चल आता  

ररंगा ररंगा रोझेस म्हणतो मी 

चल ररंग टाक तू आता 

 

मी पकडेि बघ क च अस्सा  



चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

31 

 

तू टाक ररंग माझ्या हातात  

आनण हैिा मी टाकेन्िा ररंग 

जाईल थेट आभाळाच्या आत  

 

बाबा : 

दमला असशील खेळूि राजा 

चल आता, जाऊ जाऊ करू 

रात्र होत आली आता  

हात जोडूि शुभंकरोनत करू 

 

मुलगा :  

बाबा, आपण खेळू सापनशडी  

माला घरी िा एक िा खाऊ दे 

लवकर चल िा घरी जाऊया  

शनिमाि मी, माला उचलूि घे..  
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५. 

मी कुठे्ठय? 

 

(मुलगा.. वय वर्य पाच. खेळूि घरी येतो. समोर 

आपल्या बाबाला पाहूि हातािे डोळे नमटूि घेतो.. ) 

 

मुलगा:  

ह ं .. ओळख पाहू 

कोण मी सांग त पाहू..  

मी नमटतो डोळे..  

म्हंजे मी िाय कुणालाच नदसणार  

कुणालाच िाय नदसणार 

मग कोण मला ओळखणार? 

 

बाबा:  

आमच्या या घरात  

आलंय कोण? 
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आलंय कोण?  

मांजराच्या पावलांिी 

दबकत दबकत 

नशरलंय कोण? 

नशरलंय कोण?  

कुणीतरी आहे  

गोनजरवाणा गोड 

इतका गोड गोड 

जणू आंब्याची फोड..  

कोण बरं असणार? 

मी ओळखतो..  

मी िाही फसणार.. 

हां.. तू तो नतकडचा  

म्हणजे पनलकडचा 

म्हणजे तो रे त्याचे लांब पाय 

अरे अरे आठवतो.. िाव त्याचे काय? 

तो रे.. तो.. त्याचे काय िाव.. 
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हां.. तो .. कणायव अणायव .. 

म्हणजे तो अणयव .. 

 

मुलगा:  

छे! हे! हे! फसला बाबा 

बाबा फसला.. 

मी काय अणयव िायच मुळी 

ओळख िायतर मी गुपनचळी 

 

बाबा: 

अरे बाप रे.. कठीण काम हे तर मोठे  

आता नदसतच िाही तर शोधू कोठे.. 

 

तरीही बघू या..  

 

इतका गोड कोण? 

साखरेचं ते पोतं कोण?  
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साखर आहे की गुळाची ढेप? 

ओळखतो मी ही दुसरी खेप..  

कोण बरं कोण बरं 

आता ओळखतोच बघ तर खरं ..  

आवाज त्याचा मधासारखा 

बोलतो गोडगोड पोपटासारखा 

नमठू नमठू आहे तो गोड 

खातो कशी पेरूची फोड  

िाव त्याचे नमठू नमठू 

नमठू म्हणजे नवठू नवठू 

तो कोपऱ्यावरचा कोण बरं 

िाव कसा नवसरलो .. सांगतर खरं.. 

 

मुलगा:  

हे! हे! म्हंजे तू हरला!  

मी नजंकला तू हारला .. 
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बाबा:  

थांब रे सोन्या मोन्या 

थांब रे लाडवाच्या गोणया.. 

थांब रे नजलब्या  

थांब गुलाबजाम्या 

थांब रे श्रीखंड्या थांब  

म्हायतीय मला कोण आहे.. 

त्याच्या पावलांची मला सय आहे..  

तोच तो ज्याचे लांब िाक आहे एक 

आनण आहेत दोि काि.. 

दोि हात पाय दोि 

गोड गळ्यातूि घेतो एक ताि..  

 

मुलगा: 

काय रे बाबा िुसताच बोलतोस 

िाव कशाला िाही सांगतोस ..  

उगाच कशाला बोलतो गोल गोल .. 
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लवकर सांग िायतर हरला बोल.. 

 

बाबा:  

सॉरी रे राजा..  

वाजवतो बाजा 

एका मुलाची आहे मजा.. 

मानहतीय मला तू आहेस कोण 

शहाणा बाळ तो आनण कोण 

िाव तुझे सांगू का? 

मग हारला हारला म्हणशील का? 

तू तर आहेस तो अणयवचा नमत्र 

िाव तुझे ठाऊकै.. सौनमत्र .. 

 

मुलगा: 

ह नत्तच्या.. िायच मुळी.. 

आता मी आळीनमळी  

आईला मी सांगणार 
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आई मग तुला ओरडणार 

बाबाला कायपण येत िाय 

मी लपलाय ते कळतच िाय 

एकदा अणयव, एकदा सौनमत्र बोलतो 

मी त्याला नदसतोच िाय.. नकतीपण शोधतो.. 

बाबा हारला.. बाबा हारला 

मी नजंकला.. मीच नजंकला..  

पण िाय.. अजूि एक चान्स 

म्हंजे मी करणार डान्स ..  

 

बाबा: 

ओके राजा.. चान्स शेवटचा  

बघ हां.. मी िाही हरायचा  

आता बघच मी ओळखतो कसा 

कोण आहे हा.. कासव की ससा.. 

की आला कोणी वाघोबा .. 

िाही िाही .. िक्कीच नसंहोबा 
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की हत्ती आहे तो सोंडवाला? 

का नजराफ लांबमािेच्या तोंडवाला?  

िायतर असणार झेब्रा पटे्टवाला 

की आहे कुणी बैल मोठ्ठी नशंगवाला?  

की भू भू कुत्रा .. िाय मिीमाऊ 

की तो नहरवागार पोपट पेरूखाऊ?  

हरीण तर िाही िा.. की कबूतर आहे  

थांब हां.. मी ओळखतोच आहे  

हां नदसला मला.. मी पाहतोच आहे..  

दुसरा कोणी िाहीच.. अरे हा तर घोडा आहे  

टबडग टबडग घोडा आहे.. घोडाच आहे..  

 

मुलगा:  

काय बाबा.. तुला येत िाय कायपण 

आई म्हणते ते खरे.. कधी यील शाणपण  

मी काय प्राणी हाये की पक्षी हाये 

तू हारला सांगतर, तुला कळतच िाये ..  
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बाबा: 

अरे बाप रे.. मी हरला की काय? 

कोण बरे सांग की तू.. मला नदसलाच िाय.. 

 

मुलगा:  

हे! हे! हारला बाबा!  

बाबा हारला ..  

उघडतो आता डोळे बाबा मी.. 

मग तुला नदसेि मी..  

पण हारला ह प्प 

बसला गुप्प .. 

बाबा आमचा  

नचडीचुप्प.. 

मी बघ तर आहे कोण?  

बघ िा बाबा, मी आहे कोण? 
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बाबा:  

उघडले का डोळे तू..  

आता मला नदसला तू 

तू तर आमचा बाळोबा आहेस.. 

सगळ्यांचा लाडोबा आहेस ..   
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६. 

अंगाई गोष्ट  

 

बाळ :  

बाबा िाही झोप येत  

सांग िा गोष्ट.. सांग िा 

 

बाबा :  

दमला माझा सोन्या 

खूप खेळला माझा सोन्या 

झोप येत िाही  

तर चल गोष्ट सांगू काही.. 

कसली बरं सांगू?  

कसली बरं सांगू?  

 

राजाची की राणीची 
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की राजकन्येची? 

की पररराणी की 

दुसऱ्या कुठच्या देशाची? 

 

िाहीतर मग गोष्टीत  

असतील कोणी प्राणी 

बोलतील ते तुझ्याशी 

म्हणतील की गाणी  

 

अकबर नि नबरबल 

िाहीतर मग येतील  

येतील आनण तुला ते 

गाढ झोपवूि जातील  

 

नशवाजी महाराज येतील 

टपटप टाकत टापा 

झोपेल मग बाळ माझा 
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घेईि त्याचा पापा 

 

बाळ : 

सांग िा कुठची तरी छाि छाि 

काल सांगली िा तशी िको ल्हाि ल्हाि 

 

बाबा :  

मोठ्ठी सांगू गोष्ट  

त्यात काय हवे सांग? 

आयनडया.. गोड गोष्ट सांगतो 

मग मंुगयांची लागेल रांग..  

 

ऐक हां.. एक असतो राजा 

त्याची भलतीच असते मजा 

रोज खातो गुलाबजाम 

रोज खातो खाजा  
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सकाळी उठला की 

खातो नजलब्या चार  

बुंदीचा लाडूही 

आवडतो त्याला फार  

 

दूधनबध पीत िाही 

बासुंदी ओरपतो िुसती  

म्हणतो मी शनिमाि  

करा माझ्याशी कुस्ती .. 

 

जेवणाची वेळ झाली  

की िुसतीच तूपसाखर 

पोळी िको भाजी िको 

म्हणतो मला िको भाकर  

 

जेवायला बसतो रात्री 

तर श्रीखंड फि हवे 
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गोड गोड खाणे फि 

हवे रोज रोज िवे 

 

असा असतो राजा 

गोडखाऊ िुसता  

येईल का सांग ताकद त्याला 

भाजी पोळी िसता? 

 

गोड गोड खाऊि  

नकडतात त्याचे दात 

दुखतात इतके की 

खाता येत िाही भात  

 

बाळ : 

पण त्याची आई का 

िाही त्याला ओरडत?  

रोज रोज गोड गोड 
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कशाला त्याला भरवत? 

 

बाबा :  

काय सांगू राजा  

हट्टी असतो फार  

गोड गोड िाही तर 

उपाशी रानहल फार..  

 

आई म्हणते बाळ 

माझा उपाशी रानहल 

मग तो दुसऱ्या नदवशी 

शाळेत कसा जाईल?  

 

बाळ : 

बाबा तुझी चूक चूक 

कायतरीच सांगतो 

शाळेत जायला राजा काय 
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छोटा थोडीच असतो?  

 

बाबा :  

आनण आईचं ऐकत िाही 

म्हणजे राजा वेडा असतो..  

अरे राजा म्हणूि 

रोज रोज पेढा खात बसतो..  

 

बाळ : 

आता सांग िा दुसरी..  

अजूि एक सांग 

 

बाबा:  

 

म्हणजे काय 

गोष्टींची लावू रांग? 
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दुसरी सांगू म्हणतोस 

अरे, पनहली कुठे संपली 

राजाची गंमत सगळी 

सांगूि कुठे संपली? 

 

मग काय होतं सांगू? 

 

बाळ : 

िको वेड्या राजाची सांगू.. 

अजूि दुसरी सांग िा.. 

राक्षसाची सांग िा.  

 

बाबा : 

अरे, सांनगतली कालच ती तर 

आवडली िा तुला ती 

परत परत आज तीच 

सांगू काय तुला ती?  
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बरं ऐक सांगतो.. 

एक राक्षस असतो 

सगळ्या लोकांिा तो 

घाबरवत असतो..  

 

असतात त्याला तीि डोकी 

आनण नशंगं दोि 

सांग असल्या भयंकराला 

घाबरणार िाही कोण?  

 

आला राक्षस नतकडूि  

दाणदाण पावलं टाकत 

 

बाळ :  

तसं िाय काय बाबा 

ढाणढाण पावलं टाकत  
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बोल्ला तू काल 

 

बाबा : 

बरं ढाणढाण पावलं टाकत..  

आनण जोरजोरात 

शाळेतला अभ्यास घोकत..  

 

बे एके बे .. 

तीि दुणे सहा .. 

बे एके बे..  

तीि दुणे सहा..  

तीि दुणे सहा..  

अरे माझ्या बाळािे  

डोळे नमटले पहा..  

 

(त्याची पापी घेत..) 
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बाळ झोपला शांत 

डोळ्यांत आली झोप 

इवल्याशा डोळ्यात वाढतेय 

स्वप्िांचे रोप..  
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डॉ. दितीि मोरे याांची 

४०+२ प्रकादशत 

पसु्तके 

याांच्या कव्हरवर दललक 

करताच (िे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/prematuranam_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/hirvya_bg_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sadoo_daadoo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mission_br1_nitin_more.pdf


चक्रमादित्याचा िरबार - ४              डॉ. दितीि मोरे 

54 

 

 

 

 

 

  

 

  

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/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/vyaktikatha_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 िे चव्वेचाळीसावे पुस्िक. 

 

डॉ. दितीि मोरे एक यशस्वी श्वसिरोगतज्ञ आहते आदण एक उत्साही 

लेखकही. त्याांच्या लेखिात एक टवटवी असत.े ते बालसादहत्यही दलदहतात 

आदण तरुणाांसाठीही. गांदिरही दलदहतात आदण दविोिीही. त्याांचा दविोि 

कोणाच्या व्यांगावर आधाररत िसतो, स्तर सोडत िाही. समाजातील अदिष्ट 

दवसांगतीवर ते आपल्या दविोिातिू िमेकां  बोट ठेवतात. समझिार वाचकाांिा 

त्याांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यामळेु त्याांच्या िमम दविोिाचा एक फ़ॅिवगम 

दिमामण झाला आह.े ते फ़क्त दविोिी सादहत्य िव्ह ेतर दिरदिराळ्या प्रकारच े

लेखि दलहीतात.  त्याांिी गेली अिेक वर्ष ेआपल ेलेखि दिरांतर चाल ू ठेवले 

आह.े त्याांिा प्रकाशक दमळायला तोटा िाही. पण त्याांिा आपली पसु्तके 

जास्तीत जास्त लोकाांपयंत िेणारे आदण प्रकाशिप्रदक्रया सलुि असणारे 

प्रकाशि हव ेहोते. त्याांिी ई सादहत्यची दिवड केली. 

डॉ. दितीि मोरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई साटहत्य-च्या 

माध्यमातनू जगभरातील मराठी र्ाचकांना टर्नामलू्य दतेात. असे लेखक 

ज्यांना लखेन हीच भक्ती असते. आटि त्यातनू कसलीही अटभलाषा नसते. 

मराठी भाषेच्या सदुरै्ाने गेली दोन हजार र्षे कर्ीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत 

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

गणपलुे(९पसु्तके), डॉ. मरुलीधर जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), 

शिुाांगी पासेबांि(१३), अदविाश िगरकर(४), डॉ. दस्मता िामले(९), डॉ. 

दितीि मोरे (४३), अिील वाकणकर (९), फ्रादससस आल्मेडा(२), मधकुर 
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सोिावणे(१२), अिांत पावसकर(४), मध ू दशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे 

(४७ खांडाांचे महािारत), श्री. दवजय पाांढरे (ज्ञािेश्वरी िावाथम), मोहि मद्वण्णा 

(जागदतक कीतीचे वैज्ञादिक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १८ पसु्तके), 

दविीता िशेपाांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), िांदििी िशेमखु (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (८), डॉ. वरृ्षाली जोशी(३७), डॉ. दिममलकुमार फडकुले (१९), CA 

पिुम सांगवी(६), डॉ. िांदििी धारगळकर (१५), अांकुश दशांगाडे(२२), आिांि 

िशेपाांडे(३), िीदलमा कुलकणी (२), अिादमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) 

स्वाती पाचपाांडे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण दव. िशेपाांडे(५), दिगांबर 

आळशी, प्रा. लक्ष्मण िोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगदिश खाांिवेाल(े६) पांकज कोटलवार(५) डॉ. सरुुची िाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

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

रामिास खरे(४), अतलु िशेपाांडे, लक्ष्मण िोळे, ित्तात्य िापकर, मगु्धा 

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

कसलेले लेखक ई साटहत्याच्या द्वारे आपली पु् तके लाखो लोकांपयंत 

टर्नामलू्य पोहोचर्तात.  

अिा साटहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक टदर्स मराठीचा साटहत्य र्िृ 

जागटतक पिलार्र आपली ध्वजा फडकर्ील याची आम्हाला खात्ी आह.े 

यात ई साटहत्य प्रटतष्ठान एकिे नाही. ही एक मोठी चळर्ळ आह.े अनेक 

नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठांतनू नर्नर्ीन लेखक 

उदयाला येत आहते. आटि या सर्ांचा सामटूहक ्र्र गगनाला टभडून म्हितो 

आह.े  
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आटि गं्रथोपजीटर्ये । टर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टादृष्ट टर्जयें । होआर्े जी । 
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