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ब नि बा

श्री. साईिाथ चन्रभाि चन्िे (M.A.B.ed)
प्रा.शिक्षक जि.प.प्रा.िाळा सिस्रशिन्ग
िा. रावेर जि. िळ्गाव.
मो. ि. 9420301309
9049892338
सम्पकक...
श्री.क्षेत्र गणेिपुरी आश्रमामागे,
निडी रोड , मु.पो.सवन्दगाव
िा.वेिापरु जि.आरन्गाबाद

इमेि.. sainathchanne@gmail.com
मो..9420301309 / 9049892338

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सुरक्षित असून पुस्तकाचे
ककिंर्ा त्यातील अिंशाचे पुनर्ुद्र
व ण र् नाट्य चतप ककिंर्ा ातर कपािंतर ,
करायासारकलेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे तसे न .
. केकयास कायाे शीर कारर्ाय ह स शकते

प्रकाशक य सािहत्य प्रितारान -:
www.esahity.com

esahity@gmail.com
प्रकाशन : २३ २०१७

संपादक : अनघा हिरे
वर्नार्ूकय वर्तरणासारक उपलब्ध

आपले र्ाचून झाकयार्र आपण फॉरर्डव करू शकता
हे पुस्तक र्ेबसाय

र्र रे र्ायापूर्ी ककिंर्ा र्ाचना व्याितररक्त क णताही र्ापर करायापूर्ी

य सािहत्य प्रितारानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आहे .
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अपवणपत्रतका.
र्ाझे हे पिहले शब्ासुर्न

र्ाझ्या र्ुलीस जन्र्िार्साची भे , तसेच र्ाझे आय बाबा र्
र्ाझ्या आिार्ासी वर्द्यार्थयावना
सप्रेर् भे ....

www. esahity. com
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र्न गत..

आारणीय र्ाचक मर्तह ,

र्ी तसा कर्ी र्ा लेखक नाहीच,7 जुले 2015 र जी र्ी जळगार् जजक्यात सहस्रमलिंगता या

आिार्ासी पाड्यार्रील र्रारक शाळे त कजु झाल ते िल र्ातार्रण र् जीर्नर्ान बघुन र्न
हळहळले अन नकळतच चार शब्ा कागाार्र उर् ले अन त्यािंना य.सािहत्य प्रितारानने
आपणा पयंत प हचर्ले, र्ाझ्यातला कर्ी गुण बाहे र आणणा-या त्या वर्द्यार्थयावचा र्ी

ऋणी आहे हे लहान सिंसािहत्यपुाप आपणापुढे आणतािंना र्नस्र्ी आनिंा ह त आहे .....

या कायावत र्ला प्र त्साहीत करणारी र्ाझी पत्नी उषा र् आर्चे र्ुख्याध्यापक श्री
अश क र्हाजन सर र् सर्व य सािहत्य

ीर् यािंच्याही ऋणात राहत आहे आपकया

सुचना र् प्रितकियािंची र्ा बघणारा साै र् आपलाच मर्त
श्री. सायनाि चिंद्रभान चन्ने (M.A.B.ed)

प्रा.मशिक जज.प.प्रा.शाळा सहस्रमलिंगता.रार्ेर जज.जळगार्.
र् . न. 9420301309 / 9049892338

सिंपकव श्री.िेत गणेशपुरी आश्रर्ार्ागे,
ितडी र ड ,

र्ु.प .सर्िंागार्

ता.र्ैजापुर जज.औरिं गाबाा

ार्ेल..sainathchanne@gmail.com
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अनुिर्णणका

 आिार्ासी
 कप

 तापीर्ाय

 र्ाझी शाळा
 र्ला बी

 ाे श र्ाझा
 रिं ग

 प्रश्न

 सेकफ़ी

 कर्ीपणा
 ारी

 जात र्ाझी

 पडद्याआड
 िनझवर
 नािंगी

 केयीच्या बनात
 लालपरी
 ताडी

 र् का
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ब िन बा
ब िन बा,

बाय िन ाा,

आय िन बाबा,

असा र्ा्या कुणबा;
ब ओरबाडे पाला,
बा फ डी लाकड,

बाय धुिंडी गर्-या ,

ाााा िहिंडी धार्-या;
आय ाचे लुगड,

ख ल गेकया पापाया,

िु म्हणे बाबा,असकया जीाया....

शब्ासर्ज......

ब..आय

बा..र्डील..

बाय..बहीण..
ाा...भाउ..

.आय...आजी...
बाबा..आज बा...गर्-या...शेण.

.धार्-या...डडिंक ाे णारी र्नस्पती..
जीण...जगण...
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र्ी आिार्ासी..
हॊय र्ी आिार्ासी
िनधडी छाती
र्ाघापुढ़ती,

स्फुती एर्ढ़ी
मसिंहाजेर्ढी,
का क र्ी

हरणापरी,

चापकय र्ाझे

र्ळर्ळे सापापरी,

ह्राय आकाशासर्े
धैयव धरे परी,

ााररद्र अररावर्श्र्े

धनीन लिंकपार्वतेपरी,

पण तरीही बिंधु जगत
धडिंग न राजापरी....
हॊय र्ी आिार्ासी॥

शब्ासर्ज......

धनीन ... पत्नी

लिंकपार्वती.. एकही ाा गणा नसलेली स्री..
न राज.. मशर् शिंकर.

www. esahity. com

ब

ब :

क प...
खरच का ह ाे र् क पला
झ पडीत र्ाझ्या बारर्ाही नाचला
आला पार्साळ्यात
फु कया कौलारातून िनिरला
अन िहर्ाळ्यात
कुडातून गाररला
उन्हाळ्यात तर
आख्खा उकडला
सािंगा बापाह
खरच काह ाे र् क पला...
आता लज्जा नाही र्ज
पैकिं द्या म्हणन्याची
कारण कणाच र्ाझा र् डला
खरच काह ाे र् क पला.......
शब्ासर्ज......

कौलारातुन..कौलारी छप्पर
पैकिं .पैसा
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तापीर्ाय...
ए तापीर्ाय िािंबना जरा
र्ळुन बघ ना जरा

केळीच्या बनातुन डोंगरापाड
उजाड रानी नाच ना जरा ...
का..

आर्डायला लागले तुला
र्हलािंचे सिंगर्रर्र

बघायला नाही का र्ेळ तुला
आकाश र् जनारे छप्पर.
ए. तापीर्ाय..

स ड नाा पर्फयुर्
व चन्द्नाचा

येस ाे कळर्ळा िनढळाच्या घार्ाचा
ए तापीर्ाय िािंबना जरा
र्ळुन बघ ना जरा

केळीच्या बनातुन डोंगरापाड
उजाड रानी नाच ना जरा ...
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र्ाझी शाळा..
डोंगरार्र र्ाझी शाळा
लावर्ते लळा,
पण;

बघता सानुले ,

पानर्तील ड ळे घळघळा..
स नुले पाखरे अधवप ी
तु क़ी हातात पा ी

कौलाक त्यािंचे घर े

आस्र्ान न्याहाळते
श्रीर्िंती त्यािंची

यातुनच कळते...
र्ा पाहे र्ाय

ाे यल कधी र्ुगी अिंडे
बाप पॊहे नाीत

श धीत र्ासे खेकडे...

पण तरीही र्ाझे सानुले
सर्ोत्तर् आहे

र्ाझ्यासर्े गरर्तात

आज कम्पु रर्र धडे....
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र्ला बी ..
पा ी न पुस्तक घेउ द्या क़ी र.

र्ला बी साळला येउ द्या क़ी ..१

आर ये र्िंग्या ये गिंग्या ,आर बाबा िािंब जरा..
गणर्ेस घातला अरे ए.ए.ए

गणर्ेस घातला जरा ाय तर बािंधूद्या क़ी र.
र्ला बी साळला येउ द्या क़ी ..२

अरे “अ” अननसाचा अन “ए” फ र एपल

सायावला गुिंड्या आर अन बारा पिंचे सार..
ए पप्प्या िािंब ना चुकेल ना र्ी र्ा ,
तुर्च्या सिंग खेळु द्या कक र..

र्ला बी साळला येउ द्या क़ी ..३
ए चीिंगे बघ ना शाळा ककती सुिंार ,

बघ ना कम्पु र अन त्याचा उिं ाीर ..
र्ला बी जग हे बगु द्या क़ी र..

र्ला बी साळला येउ द्या क़ी ..४
पा ी न पुस्तक घेउ द्या क़ी र.

र्ला बी साळला येउ द्या क़ी ..५
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ाे श र्ाझा ऐसा..
ह ता ाे श र्ाझा ऐसा
र्णुव र्ी ह कैसा

येता कुणी अितिी

चेहरे आनिंान
ू जाती

साधे र्ा सरू ही अितिी ाे र् ह ती
ग ठ्यात ग र्ाता

ाारात निंाी असती

धनी सिंगे धनीनही धरती कसती..
आमशर्ावााला र्रलेले हात
तोंडात नाही ाात

तररही ते ब्रम्ह ह ते िुाणाचे र्धुबन ह ते
श धत नकाशात

भारत र्ाझा ऐसा

ाे र्ा सािंगना रे ,रे र्ला कुरे अन वर्सरलास कैसा.
सािंग शिनला रे
नक र्िद्राु ी
र्कना ाे रे

भरपुर व्रुा ी

ह उ ाे सुजलार्

ही सर्व साृ ी असु ाे ाे श र्ाझा ऐसा स्र्गावपरी सुिंार जेसा
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रिं ग
अिव असार्ा अिावसारखा
नक काळा ना ग रा

बळीच्या रानाचा रिं ग राह हरा. 1
अिव असार्ा एर्ढा
चररतािावस पुर
ाानधर्ावस उर

ाे शकायावस ना सर

िनर्वळ पाायाचा रिं गन व्हार्ा भ रा
बळीच्या रानाचा रिं ग राह हरा 2
हे ाे र्ा कर ना र्ाव न
त्या कपुतािंचे

अिव हव्यासी है र्ानािंचे
नक रिं ग कृाणाचा
नक रिं ग ािंद्राचा

असु ाे अा गिंध ि ळा
बळीच्या भाळा
अन ाे र्ा,

नसु ाे ध्यास अिावचा च रा

बळीच्या रानाचा रिं ग राह हरा 3

शब्ासर्ज......

अिव... पेसा
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प्रश्न पडला र्ला ह आज

ब :

प्रश्न...

पडेल केव्हा हा नकली साज
बद्लेल का ाे श क़ी

फक्त र्ुरभर सर्ाज

प्रश्न पडला र्ला ह आज १
पुन बसला र्रती बाज

गळिं कृत करन्या भ ळे सार्ज

साि ाे यल कुणा ही र्ेळ
पक्ष्यास कक पारध्यास

प्रश्न पडला र्ला ह आज २
ह तील कुरे कुणाचे हे काज
करतील का ह सगळे च नाज
सिंभ्रर् र्नी ह आज

येयल का पुन्हा रार्राज

प्रश्न पडला र्ला ह आज
बद्लेल का ाे श क़ी

फक्त र्ुरभर सर्ाज

प्रश्न पडला र्ला ह आज
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सेकफ़ी
नार् रे र्ले सरल

ाके केव्हाही गरल

सरकारी नर्ा फतर्ा

वर्द्यार्थयांचा सेकफ़ी बनर्ा १
अह गुकजी िहिंडा र्णर्ण
र्स्ती पाडे रान रान

अहॊ शाळे तकयाना झ पर्ा

अन ाे श धडीच्याना मशकर्ा २
बर जास द्या गुकजी

मशकर्ा र्ा ना मशकर्ा

पण आरर्नीने सेकफ़ी तेर्ढ़ा पारर्ा...३
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कर्ीपणा
र्ी गुकजी...

बढाय र्ारली र्र्ावत

सािंगा क ण हुषार तुर्च्यात

क ण म्हणुन ााखर्ेन तेराचा पाढा

ज्याला येत त्याने हात र्रती काढा
वर्श्र्ास न येणार तुम्हा

धक्काच बसला र्ाझ्याही र्ना

म्हणली ती एकुनचामळस चा पाढा
अन म्हणते चुक काढा
खजजल झाल

अन नकळत ाळ्या र्ाजु लागल
या आिार्ासी गुणर्त्तेपुढे
सफेा प षपणा र्ाझा
कर्ीपणाने लाजला..
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ारी
गगनचुिंबी डोंगरर्ािा
पाताळलॊळी ारी

ारीच्या पाळी ख प र्ाझी
फळ र्ुळ झाड पाला
कोंबड खेकड र्ासे
ही आर्ची स जी

चढ्ल असाच डोंगर एकाा
अन पा्यली शुभ्रता
पारकत घुस्ल प

अन घळ्घळा कापड

अन पुढ्यात र्ा्या खािातल ढे र
सरकार आम्च ...

न्याहाळ्ले पॊ अन पुढ्यातली ढे री

भासे र्ज डोंगरर्ािा अन ख ल ख ल ारी...
शब्ासर्ज......

खााी.... खााीचे कापड
ढे र ..ढे री ..र्ाढलेले प
स जी.. गव्हाचे रर्ा

सरकार ... नेतेर्िंडळी
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जात र्ाझी
ह जात र्ाझी पार्रा

िहिंडत डोंगर ायाव रानीर्नी
घेउन लेकरा अन क करा
ह जात र्ाझी पार्रा १

नका पुसु र्ज घर र्ाझे
घर तर सातपुडा सारा
तापी र्ाय सिंगती

अन स बतीला रानर्ारा
ह जात र्ाझी पार्रा २
नर्स्कार ओ साहे ब
िहणर्ु नका ह जरा

सिंसार र्ा्या अन र्ी खरा

मभख नक य र्ज सहानुभुती च

फक्त हीन नजरे च कुत तेर्ढ आर्रा
ह जात र्ाझी पार्रा ३
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पडद्याआड
र्ानल पडाा प्रिा बिंा केमलय र्हात्म्यानी
तरीही ओढते र्ी हातभर पडाा

आिार्ासी र्ाझा राक चेहरा,नाय मसर्ें ी ग रा,
तरीही ओढते र्ी हातभर पडाा १

नाही भीत र्ी ािु नयेच्या नजरे ला
ना मभती र्ज नजर

क्याची

जपते सिंस्िुती आम्हा पर्ायांची
आम्हा आिार्ासी बािंधर्ािंची
बरी र्ी पडद्या आड

कारण झाकली र्ुर लाखाची २

www. esahity. com

ब

ब :

िनझवर
उिं च डोंगरारी
र्ाहे झरझर
शुभ्र िनझवर

र्ायबाप जलधर १
भरते घागर जलाची

तुाणा मर् वर्न्या धन्याची

करन्या च च र्ली चर्न्याची २
र्ालक र्ाझा फ डी पर्थिर
र्ा बनवर्तॊ चालन्याची
ताकत र्ाझ्या धन्याची
फ डे डॊक़ी ागडाची
कशासारक...

फक्त खळगी भराया प ाची ३
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नािंगी
र्ध र्ाशी ग ड र्धा पुरती
गाय ग ड ाध
ु ा पुरती

सिंस्कृती आर् आणायापुरती
जात आम्हा आिार्ासीिंची
फक्त प स् रपुरती

अन र्णर्ण आर् च प ा परी
घुसर् आयुश्याची सलते
वर्िंच्याच्या नािंगेपरी..
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केयीच्या बनात
का तॊ रानात, केयीच्या बनात
केयीचे घड , झाले ड य जड

र्ा नाय धड,गायावत कते ह तिंगड

धनीन हापते ,बाळ कफरे ह प ात १
गाडी ह भरली अन चिंता सरली
िानभर का ु न धिनन े कली

चार पेक्यास्तर् धन्याची ााढी ह धरली
र्ायाळु धन्याने र्जुरी फेकुन र्ारली २
अिंगी खािंाी घेउन चर्नी
ख प ाकडे चालतॊ आहे
ढळली सािंज जरी पण

खॊप र्ाझी बारे चार र्ााल लािंब आहे ३
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लालपरी
ए ककया आली का पा्यना
आर लेका कसे तुले कळना
जरा धीर धर ऒ लेके
प्यमलच तर खेप हे

जरा र्ाय कळ स सना
तुले बाळ हर् ना1१
ए आज्जे आली

खडखडत आन खड्ड्यात नाचत
अन गार्भर धुराळा उधळत
ाे र्ाची िुपा झामल

अन लालपरी आली २
अन आज्जी ब कली
व्हय र आली बा
जरा लर्करच
पण प र र्ाही

पडली ििंड गारच ३
शब्ा सर्ज

लालपरी-- (ऍम्बुलस)
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ताडी
र्व्हाची ताडी
अिंगअिंगझाडी
ानघ

घेउन

बािंधत स्र्प्नात र्ाडी १
फा ली साडी

अन र्ाढ्ली ााढी
पण घेता ताडी

सब चिंता हर्ेत स डी २
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र् का
राजा राणी

एक्का ारु ी

ारर जचीच कहाणी

जजिंागी र्ािहली पुरी १
र् का स का

ाे य णखशास फ का
अरे र्ायबापह

स डा नाा अन

कार्धिंद्याला ल का २
जरा ड क्यात उडु द्या ख का
आय बाप अन कु ु िं बास

ाे ाया सुख र्णर्ण भ का
आयुाय र् जे घ का

आर म्हणुन नाा सारे झ का ३
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
आता र्रारक य पुस्तकिं तुम्ही www. esahity. com र्रून डासनल ड
करा.

ककिंर्ाesahity@gmail. com ला कळर्ून र्ेलने मर्ळर्ा.

ककिंर्ा4470810177हा निंबर सेव्ह करून या निंबरला तुर्चे नािंर् र्
गािंर्Whatsapp करून पुस्तके whatsapp र्ागे मर्ळर्ा.
ककिंर्ा य सािहत्यचे app. https://play. google.

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. esahitybooks या
मलिंकर्र उपलब्ध आहे . तेdownload करा.
हे सर्व र् फत आहे .

आता ररर्लिंय. र्रारक पुस्तकािंनी अर्घिं वर्श्र् व्यापून ाकू. प्रत्येक र्रारक
सुमशक्षिताच्या र् बायल र्ध्ये ककर्ान पन्नास र्रारक पुस्तकिं असलीच
पािहजेत. प्रत्येक र्रारक र्ाणसाच्या!

तुर्ची साि असेल तर सहज शक्य आहे हे … कृपया जास्तीत जास्त
ल कािंना यात सामर्ल करून घ्या.
आपले नम्र

ीर् य सािहत्य
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www. esahity. com

