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अपिि पत्रत्रका  
 

 

 

 

मराठी जगािल्या सगळ्या 
बनुिाया आणि बंटीबाबांना 

आजोबांकेून िी भेट. 
  



बनुिाई अणि बंटीबाबा  मुकंुद कणििक 

 

 

मी मुकंुद संिुराम कणििक, सध्या 
वास्िव्य दबुई (संयुक्ि अरब 
अममरािी) मध्ये, पि जन्माने 
मिाराष्रािील कोल्िापूरचा. आम्िी 
भाऊ बहििी ममळून अकराजि. 
माझा क्रमांक दिावा. आमचे वेील 
कै. संिुराम रामकृष्ि कणििक (संराक) िे स्वि: चांगले 
साहित्त्यक िोिे. इंग्रजी‚ मराठी‚ संस्कृि आणि फ्रें च या 
भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व िोि.े ि े "संराक" या टोपि नावाने 
कवविा करि असि. आम्िा सविच भावंेांना थोेया फार 
प्रमािाि त्यांच्यािल्या साहित्त्यक गुिाचा वारसा ममळाला 
आिे. माझ्या स्वि:ववषयी आिखी थोे ं सांगायचं िर मी 
स्थापत्यशास्त्रािील पदवीधर आिे. दगेाधोंडयांमध्ये, 
मसमेंटवाळूमध्ये िाि असले िरी मन कवविांमध्ये आिे. 
माझी पत्नी (कै.) कांचन, मुले मसद्धाथि व परी्षिति आणि 
सुना अनुराधा व ज्योिी यांनी माझ्या कवविा आनंदाने 
ऐकल्या आणि मला प्रोत्सािन हदले म्ििून मी जे कािी 
मलहिले त्यािले कािी थोेसेे आज िुमच्यापुढे प्रस्िुि केले 
आिे. 
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मनोगि 
 

बनुिाई आणि बंटीबाबा िी कुठल्यािी आजोबाला आवेिील 
अशीच नािवंे ं आिेि. बनुिाईंनी मराठी वेबसाईट 
‘मायबोली’ च्या ‘गुलमोिर’ या व्यासपीठावर पाय 
ठेवल्याठेवल्याच सगळ्या वाचकांना काका, मामा, काकी, 
मामी, मावशी, आत्या अशा पे्रमाच्या नात्यांच्या धाग्यानी 
बांधून घेिलं. िी सगळी नािी प्रथम बनुिाईंची आिुरिेने 
वाट पािू लागली. आणि नंिर जेव्िा बंटीबाबांनी या जगाि 
एंरी घेिली िवे्िाच्या त्यांच्या प्रत्यषित देवबाप्पाशी झालेल्या 
संभाषिामुळे िी सगळी नािी त्यांनी पि त्जंकली.  

या सगळ्या वाचकांची इच्छा िोिी की त्यांची छोटी छोटी 
मुलं, नािवंे ं जेव्िा मलिू वाच ूशकिील िवे्िा त्यांच्यासाठी 
िा बनुिाई आणि बंटीबाबांच्या कवविांचा ठेवा उपलब्ध 
असायला िवा. म्ििून त्यानी या कवविा पुस्िकरूपाि 
संग्रहिि करायचा आग्रि केला. त्या आग्रिाची िी फलश्रुिी.  

मुकंुद कणििक 



 

अनुक्रमणिका 
१. नसिरी र् िाइम्स  

२.  बनिुाई 

३.  बनिुाईंची शाळा 
४.  बनिुाईंची संध्याकाळ 

५.  बनिुाईंची मराठी भाषा 
६.  बनिुाईंची रीप 

७.  बनिुाई 'ममस ्वल्ेि' 
८.  बनिुाईंच्या पाटीची ियारी 
९.बनिुाईंच्या सबबी 
१०. बनिुाईंचा भाऊ 

११.  बनिुाई, इरा 
आणि 'िडेप्पा' 
१२. बनिुाईंची हदवाळी 
१३. बनिुाईंचं ड्रॉइंग 
१४. बनिुाईंची िाऊसमेे 
१५. बनिुाईंचा पी. जे. 
१६. बनिुाईंची खानावळ 
१७. बनिुाई - ऑफ टु दबुई 
१८. बंटीबाबा टु गॉे 
१९.बंटीबाबांची िक्रार 
२०. कुरकुर बंटीबाबांची 
२१.बनिुाई says,"बंटीबाबा, सॉरी" 

२२. बंटी..खूष िुवा !! 
२३. अरे कफशी कफशी 
२४. "क्या नाम ऐ िलेा?" 
२५. बंटीची नौटंकी 
२६. बंटीबाबा – ऑस्कर नॉममनी 
२७. बन ूबंटीचा अत्ल्टमेटम  
२८. बंटीबाबांची गीिमाला 
२९. बनिुाईंची री-एंरी 
३०. बनिुाई आणि बटंीिला 
िंटा 
३१. बन ूआणि बंटीची 
जुगलबंदी 
३२. बंटीबाबांची खंेिी 
३३. बंटीबाबांच ंमसके्रट 
३४. बंटीबाबाना लागली भकू 
३५. बंटीबाबांच ेसोळा दाि 
३६. सेपरेट कॉट 
३७. बंटीबाबांच्या अटी 
३८. चचमिमुलबाय, ओ 
चचमिुमलबाय 
३९. बंटीबाबा आणि इेली 
४०. उठा उठा बंटीबाबा 



 

 

 

 

 

 



 

१. नर्सरी र् हाइम्सर् 

१ 

(Little Miss Muffet, sat on a tuffet,  

eating the curds and whey 
There came a big spider, sat down besides her and 
frightened Miss Muffet away) 

छोटयाश्या बनुिाई सिरंजी अथंरिाि तन 
चमचावाटी िािाि घेऊन दिी खाि बसिाि 

िोिे काय गंमि, येिे छिावरनं सूि 
सुिाच्या टोकावर असिे एक कोळयाचे भूि 
कोळीदादाना येिाना बनुिाई बघिाि, मग 
उेिे त्यांची घाबरगुंेी वाटी टाकून पळिाि 

 

२.  

(Mary had a little lamb its fleece was white like snow 
Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go) 

बनुिाईंची िोिी एक गोरीचचट्टी मेंढी 
बफािसारखी पांढरीफेक लोकरीची गुंेी 
बनुिाई जातिल जेथे, जाई िी मेंढी 
शाळेि जाऊन बसायला बाक पि धुंेी 
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३.  

(Johny Johny, Yes Papa? .. Eating sugar? No papa 
Telling lies?.. No papa... Open your mouth ....Ha Ha 
Ha!!) 

बनुिाई, बनुिाई, "काय गं आई?" 
साखर खािेस ना? खरं कीनई? 
"नाहि ग, खोटं मी कशाला सांगू?" 
मं उघे िुझी मठू तन दाखव मला बघू. 
 

 

४.  
(Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water 

Jack fell down and broke his crown and Jill came 
tumbling after) 

बंटी आणि बनू टेकेीवर गेली,  

पाण्यासाठी बादली नवीकोरी नेली  
बंटी पेला घसरून पाय मुरगळुन  

बनू त्याच्यापाठोपाठ गेगेि आली 
 

५.  

(Twinkle, twinkle little star,  How I wonder what you are 

Up above the world so high, Like a diamond in the sky) 

चम्मक चम्मक चांदिी, िू हदसिेस माहििाय कशी? 

आभाळाच्या खािीमधला लख लख हिराच जशी  
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६.  

(Humpty Dumpty sat on a wall,  

Humpty Dumpty had a great fall. 
All the king's horses and all the king's men 
Couldn't put Humpty Dumpty together again) 

गोल-मटोल गोळे बंधू बसले फळीवर 
फळी जराशी िलली िर पेले फरशीवर 
दोन्िी गोल-मटोल बंधू िोउन गेले चप्पट 

नकाच उठव ुत्याना िुम्िी, िाि िोतिल चचक्कट 

 

७.  

(Yankee Doodle went to town riding on a pony 

Stuck a feather in his cap and called it macaroni) 

बंकी धाण्े ेचालले गावी िट्टािीवर बसून 

सापेलेले मोराचे एक पीस टोपीि खोचून 

चाबुक म्ििून िािामध्ये घेिली िोिी दोरी 
पि िोंे िोि ेशेपटीके ेिंसली पोरे सारी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ई साहित्य प्रतिष्ठान 

www.esahity.com   १२ 

 

८  

(Simple Simon met a pieman going to the fare 

Said simple Simon to the pieman, “Show me your ware” 
Said the pieman to simple Simon, “Show me first your 
penny” 
Said simple Simon to the pieman, “Indeed I haven’t got 
any) 

साधाभोळा वामन चालला िोिा धारावीस 

िाज्या पावाच्या वासाने झाला कासावीस 

बेकरीमध्ये जाउन म्िटला, "दाखवा नमुना" 
मुन्ना बेकरीवाला बोलला, "पैसा हदखाना" 
वामन म्िटला, "पैसा कैसा नमुन्यासाठी?" 

मुन्नाभाईने उगारली मग िी ऽऽ मोठ्ठी काठी 
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२. बनुताई 

 

बनिुाईंच्या तनळ्या फ्रॉकला छान छान लेस 

वपवळ्या ररत्रबनीि बांधले सोनेरी केस 

 

गोर् या गोर् या पायांसाठी गुढग्यापय ि स्टॉककंग 
'वपक् पॉक्' बूट वाजवि करिाि त्या वॉककंग  
 

एका िािाि बाबांचे अन दसुर् याि आइचे बोट... 
...धरून चालिाि दुे क्या, ममरवि लालगलुाबी ओठ 
 

फुलपाखरू जर हदसले िर मधेच थप्प्कन थांबिाि 
िाि सोेून त्याच्या मागे पकेायला धाविाि 
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लब्बाे फुलपाखरू जािे कुठल्याकुठे उेून 
"द्या ना बाबा पकेुन" म्ििि बनुिाई बसिाि अेून 
 

बाबाना कसलं पळायला येिंय? 'िाफ.. िुफ..' करिाि 
"नािी सापेि मला, बेटा" म्ििि मागे वळिाि 
 

बनिुाईंच्या गालाचे मग िोिाि िुप्प फुगे 
ेोळे येिाि ेबेबून जर आई भरली रागे 
 

आई आणि बाबांशीपि िोिे मग कट्टी 
िळूच ममळिे चॉकलेट, मग बाबाशंीच बट्टी 
 

पप्पी घेिे आई आणि लागिे ेोळे पुसू 
बनिुाईंच्या ओठांिुन मग खुद्कन फुटिे िसू 
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३. बनुताईंची शाळा 
 

बनुिाई शाळेमधे जायला आिा लागल्याि 

शाळा आिे राजवाडया जवळच्या एका बंगल्याि 
 

नाव त्यांच्या शाळेचे िोली क्रॉस कॉन्व्िेंट 
टीचर ममस िेलन अन ्फादर बटी त्व्िन्सेंट  
 

बनुिाईंना खूऽऽपच आवेली आिे शाळा 
जामातनमा केलाय ्बाबानी सगळा गोळा 
 

काळे शूज, तनळा स्कटि, पांढराधोप टॉप 
लाल िेअर बँे, युतनफॉमि हटपटॉप 
 

पाठीवरच्या स्कूलबॅगवर सश्याचे िोंे 
पाण्याच्या बाटलीला ित्िीची सोंे 
 

हटकफनमधे कधी मकफन, बे्रेजॅम कधी 
िूपसाखरपोळीभाजी असिे अधीमधी 
 

मकफन, जॅम, िूपसाखर िोिे चट्टामट्टा 
बे्रे, पोळीभाजी बनिाि कावळ्यांचा वाटा 
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बसनी जायचं शाळेला िे आईला नािी पास 
म्ििून नेण्याआिण्यासाठी ररक्शा आिे खास 
 

ररक्शावाल्या सुरेशची भरिे कंबक्िी 
"मस्िी नको" म्ििून जेव्िा करिो िो सक्िी 
 

बनुिाई दादा बनुन िल्लाबोल करिाि 
धुेकावून त्याला, िॉनि वाजऽऽव वाजविाि
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४. बनुताईंची र्ंध्याकाळ 
 

शाळा सुटली म्ििजे बनुिाई येिाि ररक्शाकेे 
सुरेश सांगिो िासि िासि कसे हदसे रुपे े

 

“सुटलेमल शलेूस, िेअरबँे िािाि तन मागं बॅग फरफटिाि 
ववस्कटल्या ड्रसेवर मािीचे ेाग, ‘ेाग चांगले असिाि’ 

म्िििाि” 

 

बनुिाई येिाि िाििोंे धुवुन अन फ्रॉकिी बदलून 
अजनू चालू असिे ‘धूम मचा ले’ ची धून 

 

आई देिे गोे मशरा पि दधूहि लाविे प्याया 
झोपुन थोे ेबनिुाई िोिाि ियार खेळाया 
 

पि बाबांचा िुकूम सुटिो ‘बनु, बस अभ्यासाला’ 
अन ्मग लागे जबरदत्स्िने टेबल्स घोकायाला 
 

गररब त्रबचार् या आजोबांनाच मशषिता िी खाशी 
इथेहि चालिे बनिुाईंची सॉमले चापलुसी 
 

"टू वन्जा टू .. टू वन्जा टू... आजोबाऽऽ, िो बगा आला टांगा; 
टू वन्जा टू …. टू टू जा फो ….पन फाय का नाय ? सांगा" 
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ििाश िोऊन आजोबा िाि ेोक्यावर नेिाि  

धुम मचा ले ओरेि बनुिाई िेव्िढ्याि धुम ठोकिाि 

 

बािुली बािुला, हठक्करत्रबल्ला कोि िे खेळेल? 
बनुिाईंची गँग खेळिे कक्रकेट सारा वेळ 

 

हदवेलागिीच्या वेळी मग घराि त्या येिी 
'हदव्या हदव्या' अन ्'शांिाकारम'् बाबांसि म्िििी 
 

रात्री जेवि भरवायाला आजोबाच त्यांना िवे 
िट्टापुढिी बाबानािी लागे नमिे घ्यावे 

 

मउ भािाचे घास आजोबा गोलगोलसे करिाि 
घास गालाि अन ्बोबडया बोलाि बनुिाई फमािविाि, 

 

"ऑबॉ मॉलॉ पुेच्यॉ घॉशॉि मॉरंबॉ पॉयजेलॉय" 
नािी म्िितिल आजोबा? त्रबशाि त्यांची काय? 

 

"भाि संपव आचध" ककचनमधून आई ओरेिे 
आजोबांचे जािे बोट िोंेावर तन मुरंबा फोे ममळिे 
 

झोपिाना बनुिाई स्वि:च सांगिाि आजोबाना गोष्टी 
तनष्पाप बोलानंी नकळि मभजिे आजोबांची दृष्टी 
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"आजोबा, शांगा न आजीला िुमी िाक काय मालायचा? 
बाबा कश ेआईला 'चचम'् म्िंिाि िश ेिुमम काय बोलायचा?" 

 

बनुिाईना घेिाि जवळ आजोबा तन मायेने थोपटिाि 
िळु िळु आगंठा चोखि बनुिाई तनद्रावश िोिाि 

 

आजीच्या साेीची आजोबानी मशवलेली मऊ उबदार दलुई, 
तिच्याि स्वि:ला घेऊन गुरफटुन तनजिाि बनुिाई 
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५. बनुताईंची मराठी भाषा 
 

सकाळपासुन आईच्यामागे बनुिाई भुिभुि लावी 
"रीपआय आमची आफ्टर टुमॉरो, बाबांचच पममिशन िवी, 
 

जतुनयर, मसतनयर के जी जािार फोटि पन्िाळ्याला 
टीचरतन सांगलय सगळ्याना ट्वेंटी रुपीज आिायला"  

 

बाबा म्िटले "आपि बनुिाई, जाऊ ना गाेीनी 
िर म््टल्या त्या "नोऽऽ न,ं बाबा आय वाँटु गो बसनी" 
 

"फत्िेमसगं, रुमशकेश, सुचचत्रा, संजहुि जािारैि 
अ ॅग्री केलंय आजोबातन, ट्वेंहट रुपीज देिारैि" 
 

बाबा झाले ियार रदबदलीने आईच्या 
अन मग पारावार न उरला खुशीस बनुिाईंच्या 
 

बनुिाई बोलिाि अशी अस्खमलि कॉन्व्िेंटची भाषा 
(जरर म्िििी त्या श्लोक रोजचे त्रबनचुक अषितरश:) 
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६. बनुताईंची ट्रीप 

 

पन्िाळ्याची रीप संपवुन जेव्िा बनुिाई आल्या 
खरचटलेल्या, ववस्कटलेल्या िररिी 'एक्साइट्लेल्या' 
 

क्काऽऽय आिी ककत्त्िी मज्जा सांगावी सगळ्याना 
म्ििून नव्ििी उसंि बनूिाईंच्या शब्दाना,  
 

"ककत्त्िी मज्जा केली म्िाइिाय आम्िी रीपमध्धे ? 

येिा जािा गािी पि ककति म्िटली बसमध्धे. 
 

थंेी वाज्ली, केकेून ग भूक पि लाग्लेली 
हटकफन खाल्ल्यावर सगळ्यानी कफरायला सुवािि केली 
 

आई, हिस्रीबुक मध्धे पि आिे पन्न्िाळा 
ककत्त्िी जागा दाखवल्या टीचरनी आम्िाला 
 

सजा कोठेी नावाचे ग दगेी घर एक िेथे 
संबाजीला बाबातन त्याच्या वप्रझनर ठेवले िोि े

 

अग, मशवाजी म्िाराज संबाजीचे बाबा िोिे 
म्िण्िाि संबाजीने त्यांचे काय्िरर ऐक्ले नव्िि े
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बाबा, संबाजीचे बाबा िोि ेका िो वाईट ? 

करि कशी िोिे मग वाइट लोकांशी िे फाईट ? 

 

आजोबा, तिथं मोठ्ठा स्टॅच्यू िोिा बात्जप्रभूंचा 
नाइ का िुम्मी गोष्ट त्यांची ककतिदा सांगायचा? 

 

आणि आई तिथं िोिा एक बुरुज वपसाटीचा 
िबक गाेिन आणि ववष्िूकंुेहि पाण्याचा 
 

कंुे म्िण्जे वेल गऽऽ, ेब्ल्यू ई एल्लेल ्वेऽऽल 

पािी गार पि टीचर म्िटल्या डड्रकंकंग ्ला अन्वेल 

 

आण्लय तिथनं िुझ्यासाहठ मी कहढमलबंाचं झाे 

वॉटरबॉटल्मध्धे ठेवलय पािी ओिुन काढ 

 

अग्ग, टाकू नको न ंकाठी िी आिे माझी िल्वार 

फत्िेमसगंने हदले मला, िी शाळेि आिे मी नेिार" 
 

बोलुनबोलुन थकल्या िेव्िा झोपुन गेल्या िाई 

झोपेिदेणखल िल्वार त्यांच्या िािािुन सुटली नािी 
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७. बनुताई 'ममर् ्वर्ल्स' 
 

 

 

बाबा मला म्िििाि 'बनुिाई णझपरी',  
आई म्ििे 'ममच्कुल्या ेोळ्यांची' 
काकाना हदसिंय नाक अपरं िर  

मामा म्ििे वजनाि दोन ्िोळ्याचंी 
 

मावशी तन काकी, दोघीना बाकी,  
जरा िरी आिे माझी कदर 

घरर जािे त्यांच्या, िेव्िा मीठ ममच्यािनी  

काढायची म्िििाि हिची नजर 
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आत्याबाई आईला म्िििाि  

"कशाला उचलुन आिमलि कुिाची" 
आजोबाच एकटे बागे-बन-बनुला  

 

म्िििाि 'बनुिाई गुिाची' 
ममच्कुल्या ेोळ्यांचच, णझपर् या केसाचंच,  

अपर् या नाकाची मला म्िििा ? 

खोटारे ेकुठले मं गालांची माझ्या  

उठसूट पप्पी का घेिा ? 

 

म्ििाऽऽल िेव्िा, ... िोईन मी जेव्िा,  
ममस ्इंडेया तन ममस ्वल्ेिऽऽ 

"अरे, याच बनलूा म्ििायचे आपि कक  

'कैच्च्या कैच आय हिचं रुपे'ं " 

 

मी बाई िव्वर फोटो माझा  

कुण्िालाच मुमळ नाई द्यायची 
अिो नायिर माझ्या नाकाची, ेोळ्यांची,  
णझपर् यांचच जगभर कॉवप व्िायची



बनुिाई अणि बंटीबाबा  मुकंुद कणििक 

 

 

८. बनुताईंच्या पार्टीची तयारी 
 

आईऽऽ, माझ्यापि ममत्राना कधी ग बोलवायचं? 
घरी बोलवुन िळदीकंुकू सगळ्याना द्यायच ? 
 

िुझ्या मैत्रत्रिी कशा ग येिाि िळदीकंुकवाला ? 
बोलवायचय ना मलाहि नामसर, ऋषी तन मेरीला 
 

मलली, धनंजय, संज,ू अजंमु, फत्िे तन अतनकेि 
िे पि माझे बेस्ट्फ्रें ड िेव्िा बोलवायचे आिेि 
 

नायिर करुया का ग सत्िेनारायि पूजा ? 
काकांच्या घरर झाली िेव्िा ककत्िी नं मज्जा ? 
 

कशी नं साधू रेेरची मशप समुद्राि बुेली ? 
वाइफतन त्याच्या प्रसाद खाल्यावर वरिी आली ? 
 

प्रसाद पि ककति मस्िच अस्िो नै का ग आई ? 
मशरा गुलगुमलि गोे मला ककति आवेिो बाई ! 
 

(पि) खाय्ला ममळाय्ला सगळी स्टोरी लागिे ऐकाय्ला… 
नै चालिार िंऽऽ! आधीच पायजेि वेे, मशरा द्यायला 
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नकोच नायिर; बोलव माझ्या बथेेचे्या हदवशी 
सगळे येतिल, पे्रझेंट्स देणखल ममळतिल छानशी 
 

अग पि माझा िॅपी बर्थ्े ेकचध येिो िे सांग 
कॅलेंेरमचध बघिसे का ? की देउ िुला पंचांग ? 
 

बाबा, वषािनेच कसा िो येिो माझा बथिे  े? 
एव्िरी मंथ अस्िो नै का िो दोन िाररखचा े े 
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९.बनुताईंच्या र्बबी 
 

बाइ, बाईऽ आज िोिाराय उठायला उशीर 
सांगावे का कपाळाची उठली िोिी शीर? 
 

आपला साध्या पोटदखुीवर नाई भरवसा 
बघायलाच िवा रेे झालाय का घसा 
 

रात्री पासुन पाठ, पाय दखुवावेि काय? 
का ेोळ्याना आप्ल्या टायेि ठरवावे काय? 
 

जेविाि िोिे श्रीखंे मस्ि, अजनु आिे सुस्िी 
"बनूऽऽ, शाळा!" ऐकू येिाच झोपच येिे नुस्िी  
 

"एक्स्क्यूजेस का?" म्िण्िा?, माझे िोमवकि  नाई झाले 
सोने वाटायच्या भराि रािूनच गेले 
 

टीचर रागावल्या की रेू येिे ेोळे भरून 
रिावे का घरीच आज शाळेला दांेी मारून 
 

आई आिे खमकी, कािी ऐकायची नािी 
शक्कल नवी लढवायला िवी आिा कािी 
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बाबा िोिाि कफिुर अन मलाच रागविाि 
द्यावे झाले मॅटर आिा आजोबांच्या िािाि 
 

पप्पीची तन ममठीची द्यावी जराशी लाच 
गालावर घासुन गाल गळ्याि टाकावा िाि 
 

बोलावं, "ऑज्योबॉऽऽ ऑज शॉळेि जॉय्चं नॉईऽऽ" 
म्िितिल, "एव्िढंच? िात्त्िच्या ! ओक्के बनुिाई"
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 १०. बनुताईंचा भाऊ 

बनुिाईंना िवाय आिा एक छोटा भाऊ 

आईला म्िििाि "आि, त्याचं नाव बंटी ठेऊ. 

 

ेोके त्याचे छान चेंेूसारखे हदसावे; 

गाल कसे माझ्यापेषिता गुब्बु असावे; 

 

आई, त्याचे ेोळे जरा वपचके असू देि; 

जांभई देिाना दाि नको हदसू देि; 

 

ट्यांिा ट्यांिा भाषेमधे माझ्याशी बोलेल; 

काय िवे त्याला मला नक्की समजेल; 

 

िािाशी मी बोट नेिा पटकन ्पकेू दे; 

दोन्िी मुठी िोंेाजवळ घेऊन झोपू दे. 
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मऊ मऊ दपुट्याि त्याला छान गुंेाळून 

देमशल ना ग मांे ीवर माझ्या िू ठेऊन? 

 

िुझ्या ओरेण्याने जर जागा िोईल बाई 

’धुम मचा ले’ गाऊन त्याला करववन गाईगाई" 

(’धूम मचाले, धमू मचाले, धूम’ िे बनुिाईंचे फार आवेिे 
गािे आिे आणि िे त्या आवाज हटपेला नेऊन गािाि.) 
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११. बनुताई, इम्रा आणि 'हड्प्पा' 
 

मॉलमध्धे काय झाली गम्मि, आजोबा, माइिाय का? 
अिो आम्िाला भेट्लं तिथं कोि ओळखा?..काळेलकाका!!(*) 
 

काकांच्या पोटावर बांधलेली कांगारूची पोटली 
पोटमलि िोिी एक छान अन गुटगुटीिशी गठली 
 

काकातन मला ओळखले िं ! म््ण्ले, "िाय ्बनुिाई" 
मी पि म्िटले, "िाय"् पि गठली मुळीच बोलली नाई 
 

ेोक्याला तिच्या िोिे गुबगुत्रबि एस्कीमोचे बॉनेट 
गोलगोल ेोळ्यानी बघिच र् िायली माझ्या ेोळ्याि थेट 
 

काका िसले आणि म्ििाले, "मीट िर, शी इज इरा; 
आणि इरा, या बनुिाई बरं का. बघ िरर यांचा िोरा !" 
 

ेुच्कन िलली मान अन इरा िसली बोळके उघेुन 
इवल्या िािाि पटकन ्माझे बोट तिने ठेवले पकेुन 
 

काका म्िटले, "इराला 'धुम मचाले' मशकवाल का?" 
आईच बोलली, "थांबलय ि;े आिा घोष आिे 'िडेप्पा' " 

(*) िे माझ ेमायबोलीवरच ेसत्न्मत्र श्री. प्रकाश काळेल. त्यांना कन्यारत्न प्राप्ि झाले, नाव 
तिच ेइरा. िेव्िा केलेली िी कवविा.
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१२. बनुताईंची दिवाळी 
 

बाबा, िुमी आकाशकंहदल कधी करिाराय? 
आई, कानवल्याना सुवािि कधी िोिाराय? 
ओऽ गॉे ! बाबा रोजच येिाि उशीरा 
कोि जािे आईचा आळस कधी जािाराय ! १ 
 

आजोबानाच सांग्िे आिा कंहदल करायला 
जग्गाि त्िस्सा कुण्िाचाच नको असायला 
सुचचत्राच्या बाबानी ववकि आिलाय, ईऽऽ 
आजोबांचा कंहदल नंबर व्वन असिाराय ! २ 
 

आणि आई, माझा ड्रसे अजनु आला नाई 
त्याच्यावर मॅचचगं पसि पि िवी मला बाई 
िुझ्यासारखी नथ पि घेमशल का ग मला? 
मी पि घालुन नाकाि िी ममरविाराय ! ३ 
 

चकल्या करिारैस, पि पुेाच्या वेयांचं काय? 
आजोबांच्या फेवररट त्या, िुला पि माइिाय 
कोिंबीर तनवेायला िुला मदि मी करीन 
बघ िंऽ? केल्या नाईस िर मी कट्टी करिाराय ४ 
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आणि आई, बाबांसाठी घे न काय िरी 
िुला पाेव्याला िे देिारायि जवेुलरी 
बाबा आपले त्रबचारे कधीच नािीि मागि 
सांग न त्याना िू यावेळी काय देिाराय? िं? काय देिाराय?  
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१३. बनुताईंचं ड्रॉइंम्ग  

 

एग्झॅम माझी चालू िोिी, बर का वैशमूावशी 
अभ्यासािनं मला नविी फुरसि म्ििुन कशी ! 
 

िश्शी, जशी आयाि िोिी त्रबझी, नाइ का िेव्िा ? 
सांगा मं मी िुमच्याशी बोलिार िोिे केव्िा? 
 

संपि आली आिा, उद्या पेपर आिे लास्ट 
उद्यानंिर असेन फ्री बोलायला त्रबन्धास्ि 
 

काल िोिा बर का माझा ड्रॉइंगचा पेपर 
काढाय्चे िोिे शीवाजीम्िाराज घोडयावर 
 

िेवढे काढुन आिणखनपि काढला एक ककल्ला 
झेंेा सुध्दा काढुन त्याच्या रूफवर ठेवला 
 

म्िाराजांना फायहटगंला जायची िोिी घाई 
म्ििुन दाराि उभ्या केल्या म्िाराजांच्या आई 
 

म्िाराजांच्या िोंेापुढं काढला फुगा मोठा 
आणि मग फुग्याि मलिलं "मासािेब, टाटा" 
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तनशा मॅेम िसल्या, म्िटल्या, "लव्िली, इट्स फाईन" 
आउट ऑफ टेन, माकि  त्यांनी मला हदले नाईन 
 

आईईग्ग! आिे आररर्थ्मॅहटक पेपर अजनू बाकी, 
आजोबांच्या मिे मला झीरो माकि  नक्की  
 

पेपरमध्धे सम्स नकोि यायला म्ििजे झालं 
एवढ्यासाठी गॉेला मी आइस्क्रीम प्रॉममस केलं 
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१४. बनुताईंची हाऊर्मे् 

 
(बनिुाईंच्या घरी खूप पवूीपासनू इंदबूाई नावाची एक िाऊसमेे आिे. वयस्कर आिे. बनचूी आई लग्न 
िोऊन घराि यायच्या ककिीिरी आधीपासनू इंदबूाई कामाला आिे. स्वयपाकाि मदि, केरवारा, वगरेै 
खूप कामे करि.े बनवूर खपू माया करि ेपि का कोिास ठाऊक बनिुाईंची तिच्यावर भारी खुन्नस. 
कािीिरी कारि शोधून त्याना काढून टाकायला लावायचं असा बनिुाईंचा प्रयत्न असिो.) 
 

आई, पैले इंदबूाईना कामावरनं काढ ! 
रोज गालगुच्चा घेिाि, म्िििाि, "लईऽ ग्वाे" 
 

िाि ककिी खखिररि, लाग्िाि ना गं मला 
सांचगत्लं िर म्िििाि, "मग पप्पी देशीला?" 
 

माझ्या रूममध्धे पि लुेबूे त्या करिाि 
चांगले पसरून ठेवलेले गेम्स आवरिाि 
 

कोिी सांचगत्ले ग त्याना अस्ले उपद्व्याप? 
परिपरि मांेण्यामध्धे ककत्िी िोिो िाप ! 
 

शापिनरमधून पेत्न्सलीच्या ररगंा काढल्या िोत्या 
फुलं म्ििुन विीवर चचकटवाच्या िोत्या 
 

अग्गंऽऽ आज बघ्िे िर टाक्ल्याि टोपलीमध्धे 
कशासाठी करिाि त्या िे उल्टेसुल्टे धंदे ? 
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चपात्या िू करिेस गोर् या, गोल, मसल्की मऊ 
खािाना त्या वाटिे मला ककिी ककिी खाऊ ! 
 

त्यांच्या चपात्यांचा असिो ऑस्रेमलयन मॅप 
जाे िर इत्क्या, िाफ सेंटीमीटर स्लॅब ! 
 

भाजी आणि आमटी िर तिखटजाळ करिाि 
ओन्ली िू तन बाबा दोघे ममट्क्या मारि खािाि 
 

आजोबांच जाऊ दे, िे एक पक्के कोल्िापुरी 
मला िवी अस्िे जरा गोेसरच करी 
 

आणि, बायका गोल साडेि टाप ्टीप हदस्िाि 
या मात्र भटजींच्या धोिरासारखी नेसिाि 
 

कशासाठी अस्लंिस्लं चालवनु आपि घ्यायच? 
कामावर त्याना आिा नाईच ठेवाय्चं ! 
 

घरची सग्गळी कामे िर िूिी करू शकिेस 
कशाला मं 'इंदबूाई, इंदबूाई' करिेस ? 
 

'उद्यापासुन नाई यायच'ं आज त्याना सांग 
नाय्िर माझी कट्टी समज मसक्स मंथ लाँग
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१५. बनुताईंचा पी. जे. 
 
(बनिुाई आिा ममत्रमतै्रत्रिींकेून नवीन नवीन पी ज े मशकून येिाि आणि आई, बाबा, आजोबा, 
सगळ्याना 'कॅत्प्टव्ि ऑडेयन्स' करून ऐकायला लाविाि. मशष्टसमंि नसिील कदाचचि पि 
बनिुाईंच्या वयाची मलु ंअसले जोक्स खूपच एन्जॉय करिाि िे मी पा्यलयं. िा जोक सांगिानाच ं
बनिुाईंचं अनकंरोलेबल णखदळिं ऐकून मला वाटल,ं 'मशष्टसमंिीची ऐसी की िसैी' िमु्िाला िा जोक 
तिच्याच शब्दाि सांगायलाच िवा.) 
 

 

 बाबा, आत्िा बोला, चॅलेंज माझा घेिा काय  

 कोे ंघालिाराय मी उत्िर िुम्िी देिा काय? 
 

बघा िं उत्िर येि नस्लं िर उठाबमश काढायची 
कोडयाि आिे स्टोरी (णख: णख:) एका मुलगीची 
 

आई, िू नको ऐकू, आज िू आमच्यामध्धे नाहिस 
उत्िर फोडिेस आणि वर िास्िेस म्ििून आज िू ढीस ! 
 

िं िर बाबा, ऐका, तिकेुन एक मलुगी आली 
झप्झप चालि, पळिच िोिी कुठं िरी चाल्ली 
 

समोरनं आला मािुस आणि ववचाराय्ला लाग्ला 
"नाव काय िुझं ? तन घाईनं कुठं चात्ल्लस ग बाळा?" 
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ओळखा बाबा, एका शब्दाि उत्िर तितन काय हदलं 
ऐकुन जे माण्साला जोराि िसायला आलं  
 

माझ्या या कोडयाचं िुम्िी, बाबा, उत्िर सांगा 
नाय्िर वेिाळाच्यासारखं झाेाला उल्टं टांगा 
 

नाई िो बाबा, नव्िति िी बनू मॉलमधे चाल्लेली 
ववसरिा कश ेअिो िी मुलगी एकच वेि बोल्लेली 
 

सांगू उत्िर? नाई, नाई, पैले कबुल करा की िरला, 
बाबाऽऽ, (णख: णख:) मुलगी (खू: खू:) बोल्ली िोिी "शीला" 
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१६. बनुताईंची खानावळ 

 

पषितांसाठी बनुिाईंची खानावळ नवीन 
खानावळीि कामगार नेमले आिेि बस्स ्िीन 
 

बाबा बाजारमास्िर - पाव, बाजरी आिायला 
आई आिे खानावळीचा स्टॉक ठेवायला 
 

वाढपी म्ििुन आजोबांची नेमिुक झाली आिे 
खानावळीची मालककि अथािि बनुिाईच आिे 
 

मेंबर झालेि आजवर जवळजवळ वीस 
सकाळ दपुार संध्याकाळ पंगिी अगणिि 
 

चौदा चचमण्या, वपजन्स िीन आणि दोन चकोर 
आिखी एक बुल्बुल पि जो आिे भुरटा चोर 
 

उजाेिानाच सकाळी मेंबर िोिाि िजर 
कुिी असिं शांि कुिी लाविं ट्वव ट्वी गजर 
 

चचवचचवाट चचमण्यांचा चालिो भकेुपोटी 
बुलबुल अस्िो पोझ घेउन नजर टाकि चोरटी 
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वपजन्स बोलि नाहिि, नुस्िी चालीचाली करिाि 
चकोर आपले बापुेवािे बघि उभे राििाि 
 

बनुिाई तन आजोबा येिाि बाल्कनीि 
चकोरांची जोेी अस्िे दार न्यािाळीि 
 

धावि येिाि चकोर बनुिाईना पा्यल्यावर 
आणि अगदी िुटुन पेिाि वाढल्या पावावर 
 

वाकेी मान करून बुल्बुल हटपि नीट साधिो 
चकोरांच्या चोचीखालुन पाव उचलुन जािो 
 

संधी पािून वपजन्स मारिाि दोन्िींवरिी िाव 
बाजरी खाऊन पुन्िा जािाि पळवायला पाव 
 

बाजरीवरिी चचमण्यांचा िल्लाबोल िोिो 
बघिाबघिा भांडयाचा िळ हदसू लागिो 
 

वपण्यासाठी पाण्याचा ठेवला आिे माठ 
कधी कधी चचमण्या त्यािच आघंोळ उरकिाि 
 

काय म्िििा ? खानावळीि प्राप्िी काय ममळिे? 
बनुिाईंच्या ेोळ्यांमध्धे िसू जे फुलिे ! ! 
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(कधी उघेिाि िो?) 

 
(येिायि की नािी मालककिबाई आणि वाढपी?) 

 

 
(काय रे, बरं वाटलं का आजचं जेवि? ) 

 
(वा. मस्िच आिे की.) 
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(का ग? िी िी नािी आली आज अजनू?) 

 
(बरं बाई हिचं पोट एव्िढ्याि भरलं.) 
 

 
(आिखीन वाढा थोेी, मेंबर जादा आलेि.) 
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(ओक्के, आिा जरा बाजरीके ेजाऊया.) 
 

 
(िं. बघाच आिा कसा सफाईनं पळविो िुमचा पाव.)
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१७. बनुताई - ऑफ रु्ट िबुई  

 
क्काऽय म्ििू बई बई माझ्या फगेट्फुल्नेस्ला 
सांचगिलचं नािी की मी चाल्ले दबुईला ! 
 
बाबा आणि आजोबांचे जॉब्स आिेि त्जथं 
आई म्िण्िे आपि पि आिा र्  िायला जायचं तिथ ं
 
व्िीसा बीसा काय म्िण्िाि िे बाबानी काढ्लंय 
आणि एरोप्लेनच ंत्यांनी तिकीटहि पाठवलंय 
 
मज्जा वाट्ि ेकािो प्लेनमध्धे बसायला? 
माझ्या िर बई पोटाि उठलाय िा मोठ्ठा गोळा  
 
म्िििाि, बांधुन ठेविाि आि सीटशी पट्टय्ानी 
िाि पि काढायचा नस्िो ववण्ेोबािेर कुिी  
 
वाटेि भेटला मून िऽर मग शकेिॅण्े करिार कसा? 
कान िालविानाच हदस्िार कािो तिर्थ्ला ससा? 
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कजिि लोिावळ्यासारखी लाग्िाि का िो स्टेशन्स 
सॅण्ेववच, वेा तन चचक्कीसाठी धरायला लागेल पेशन्स? 
 
आई म्ििि ेजेवायला पि सीटवरच देिाि 
गोर्  या गोर्  या िोस्टेमसस मग रे उचलुन नेिाि. 
 

(त्यावरनं आठवलं आई, इंदबुाइना पि नेउया 
जवळ घेउन मला काल ग टीअसि सांेि रेल्या) 
 
आत्या, मावशी, मामी, काकी, मामा आणि काका 
िुम्िी देणखल एनी टाइम भेटाय्ला यायचं बरं का 
 
सेटल झाल्यावर मी सांचगन दबुईमधल्या गमिी 
िोवर पाठवा ईमेल banutaai@gmail.com वरिी 
 
 
 
 
  
 
 
 

mailto:banutaai@gmail.com
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१८. बंर्टीबाबा रु्ट गॉ् 
 
(दबुईला आल्यापासनू बनिुाईंनी स्वि:ला सगळ्या फूे आउट्लटे्सना भेटी देिे, ेझेटि सफारी, 
ममत्रमतै्रत्रिीचंी नवीन गँग जमविे, प्लेग्राउंडस, आइस्क्रीम, चॉकलेटस ् वगरैेंमधे गुिंवनू ठेवलयं. 
त्यामळेु आिा कवविांमधे यायला वेळ नािी ममळिार म्िििाि. "अधीमधी कधीिरी येईन म्ििाव"े 
असा तनरोप द्यायला साचंगिलयं त्यानी. िमु्िाला रेग्यलुरली भेटायची जबाबदारी त्यानी आिा 
'बटंीबाबा' वर सोपवलीय. बटंी आठविोय ना? बनिुाईंनी आईके े खास मागिी केलेला भाऊ? िो 
आला परवा.) 

 
थकँ्स, सोे िाि आिा पमलके ेजािो 
आिून हदस्ली आई तिला बािेरून पिािो. 
 
कोि रे या बाय्का आिा बािेर मला नेिायि? 
िुझ्या िािामधनु िाि माझा सोेवून घेिायि? 
 
िस्िायि सग्ळया, तिके ंआई घामाने तनथळि े
पि खरं सांगू? अरे, िुझ्याऽऽ पेषिताऽऽ छाऽऽन हदस्िे !! 
 
येरे िुिी थोेा इथे, आईला माझ्या भेट 
घाम तिचा पसू आणि मगच जा िू थेट 
 
नाहि नािी गरज माझी ओळख करुन द्याय्ची 
बािेर आलो िेव्िाच िाक ऐकू आली तिची 
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'िे कोि' काय ववचारिोस? अरे, बाबा माझे ि े
रोज नाई का माझ्याशी बोबे ेबोलाय्चे? 
 
आईला रोज समजावाय्चे धीर देि देि 
आिा बघ अविार ! स्विा िेच गोंधळलेि  
 
आणि मािसाला एका ममठी मारून रेिायि 
स्वि: बाबा आिेि िरी त्याला 'बाबा' म्िण्िायि 
 
बाबा का रे बाबांचे िे? बरे वाट्िायि नई? 
बघूऽऽ आिा लाे माझे पुरविायि की नािी. 
 
ओके, ओके, नीघ आिा, आय नो यू आर त्रबझी 
पि ववसरू नकोस मला...मीिी ठेववन आठवि िुझी 
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१९.बंर्टीबाबाचंी तक्रार 

 
अग आई बनुिाई का गं आली नाई? 
ककत्िी शोधलं िरी मला हदस्ली कशी नाई? 

 
बोलव न ग तिला जर थांब्ली असेल घरी 
िाई माझी कशी? मला बघू दे िरी 
 

तिनंच नं माझ्यासाठी िट्ट िोिा केला? 
म्ििून िर बाप्पा मला "जा िू" म्ििाला 
 

चल नं आई, जाऊया आत्त्त्त्िा आपल्या घरी 
िाई माझी कशी? मला बघू दे िरी 
 

बाप्पा म्िण्ला िोिा, िाई आिे पॉप्युलर 
मावश्या, काक्या सगळे करिाि पे्रम तिच्यावर 
 

नक्की छान असिार िाई, जशी कुिी परी ! 
िाई माझी कशी? मला बघू दे िरी 
 

मांेीवर तिच्या मला आिे लोळाय्चं 
धुम्म मचाले गािं तिचं आिे ऐकाय्चं 
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ऐकाय्चीये मला तिच्या रीपमध्ली स्टोरी 
िाई माझी कशी? मला बघू दे िरी 
 
तिच्याके ेपषिती म्ििे येिाि जेवाय्ला 
खानाव्ळीि तिच्या िुम्िी अस्िा कामाला 
 

जोक्स तिचे एंजॉय करिा म्ििे िुम्िी सारी 
िाई माझी कशी? मला बघू दे िरी 
 

िाईबद्दल बोल्िाना बाप्पा नाई थक्ला 
"आत्ण्ख सांग्िो आत्ण्ख सांग्िो" सारखं म्ििि र् िाय्ला 
 

कामं जरी िोिी त्याची पेंडेगं ककिीिरी. 
अश्शी माझी िाई !! मला बघू दे िरी 
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२०. कुरकुर बंर्टीबाबांची 
 

अगं आई, ककिी जरी मोटं्ठ िुझं घर 
आधीच्या घराची माझ्या त्याला नािी सर! 
 

एकच रूम िोिी पि सेल्फ कंटेन्े िोिी 
ेेे ीकेटेे त्स्वममगंपूल पि िोिा माझ्यासाठी 
 
िािपाय िलवि मनासारखा पोिायचो गं मज्जेि 
इथं सदान्कदा मला कपडयाि गुंेाळिेस 

 
ए सी नाय्िर िीटर ची िुझ्या घरी सक्िी 
मला तिथे या गोष्टींची गरजच ग नव्ििी 
  

नऊ महिन्यांच्या टेनन्सीि नव्िि ंकािी रेंट 

बाबांच्या पेमध्नं ककिी कटिाि ग पसेंट ? 

 

र् िायचं िोि ंमला आण्खी थोे ेहदवस तिथ ं

िुलाच झाली घाई आणि बोलावलंस इथ ं

 

म्िट्लं न ंकी र् िाईन आिा िुमच्याबरोबर? 

बांध्िा कशाला ग मग दपु्ट्याि वरचेवर? 
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कुिी ना कुिीिरी सारखं उचलुन घेिा 
जरादेणखल मशकंलो िरी घाबरेघुबरे िोिा! 
 

ऐक, बाबानी काल आिलाय माझ्यासाठी स्रोलर 

चल नेऊन त्यात्नं, दाखव इर्थ्ला परीसर 
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२१.बनुताई says,"बंर्टीबाबा, र्ॉरी " 

 
बंटीबाबा, सॉरी िं, मी आधी नाई आले 
कशी येिार? सदीने मी बेजार िोिे झाले 
 
पप्पी घेत्ल्यामशवाय िुमची र् िाय्लीच मी नस्िी 
िुम्िाला पि नाई का मग सदी झाली अस्िी ? 
 
ब्बाईऽऽ आिा दबुईची िवा गार खूप 
गुंेाळू िुम्िाला आिा दपुट्याि गुेुप 
 
िािपाय कािी केल्या िल्वायचे नािी 
दपुट्याची गठली कधी सोेवाय्ची नािी 
 
लुकुलुकु ेोळ्यानी बघाय्चं नुस्ि ं
ददु ुवपऊन झाल्यावर बपि द्यायचा मस्ि 
 
ओकी ओकी करून कवेी टाकू नका िंऽ 
वाढिी लागो मशकं येवो घाबरू नका िंऽ 
 



ई साहित्य प्रतिष्ठान 

www.esahity.com   १० 

म्ििेल आई "शत्िंऽत्जव आणि चचरंऽजीव !" 
मीतनगं त्याचा म्िाईिाय? "करेक्ट, लाँग मलव्ि" 
 
आिखी थोे ेहदवस िुम्िी आईजवळ झोपा 
नंिर आपि दोघे ममळुन करुच दंगाधोपा 
 
बरं आिा बंटीबाबा, झोपा ेोळे झाकुन 
िवर येिे माय्बोलीवर फेरी मी टाकुन 
 
बघाच, तिथं बनिुाई खरे अश्शी काढील, 
"का नाई पाठवि ईमेल?" जाब ववचारील 
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२२. बंर्टी..खूष हुवा !! 

 

िाई अग ऐक न,ं मला घालिार म्ििे पाळण्याि 
अग्गं म्ििजे एग्झॅक्टली काय ग ंकरिाि त्याि? 
 
घात्लं िोिा का गं त्याि िलुा पि कधी? 
शाळेि जाय्ला लाग्िं का ग पाळण्याि जायच्याआधी? 
 
सगळ्या म्ििि िोत्या पाच नावं ठेवाय्ची 
काय ग अस्सं केलंय म्ििून मशषिता मी घ्यायची? 
 
िूच न ठरवलं िोिंस नाव माझं 'बंटी' 
क्का म्ििून बद्लाय्चं ि?े सांग नं? कशासाठी? 
 
म्िििाि बंटी र् िाइम नै िोि कुण्िाच्या नावाशी 
काय ग देिं घेिं अस्िय नावाचं नावाशी? 
 
माइिाय िुला ? बाबांचंऽ नाव आप्ल्या 'मसद्धाथि' 
म्ििून नाव मला आिा देिार आिेि 'पाथि'! 
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मसद्धाथिचा पाथि असं म्िििार म्ििे मला 
िशीच का गं अनूची बनू केली िुला? 
 
वॉव! िो की ! नाव िुझं र् िाइम िोिय आईशी 
ककत्िी क्लेव्िर बाय्का ग या नावं ठेव्िाि अश्शी! 
 
"िॅट्स ऑफ" कसं करू? टोपरं नािी लूज 
सांग नाव आवेलं! तन बंटी िुवा खूष!!
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 २३. अरे फफशी फफशी 
 
बनिुाई आिा मोठ्या झाल्याि. बटंीबाबाला केवेर घेऊन एंजल मासे असलले्या कफश टँकसमोर िे 
गािं म्ििून त्याला ररझविाि. प्रत्येक केव्यानिंर "िै" म्ििि केव ंररपीट करिाना बटंीबाबाला 
िळूच एक झोका देिाि िवे्िाचं बटंीबाबाचं णखदळिंिी ऐकण्यासारखं असि.ं 

 
कल्लेवाल्या माशाला फुटल्या ममश्या दोन 
मनीमाउनं केला त्याला हरगं हरगं फोन 
िै........ 
 
"अरे कफशी कफशी, िुला आली कशी ममशी ?  
टोचेल न रे मला, मग खाऊ िलुा कशी ?" 
िै........ 
 
मासा िसला गेगेून म्िटला "दे्द ट्टाळी, 
मनीमाऊ, खा आिा फुटासची गोळी" 
िै....... 
 
पाण्याि बुेवुन पंजा बसली मनीमाऊ टपून 
चान्स बघिा बघिा गेली तिथच िशीच झोपून 
िै....... 
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कल्लेवाल्या माशाला फुटल्या ममश्या दोन 
मनीमाउनं केला त्याला हरगं हरगं फोन 
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२४. "क्या नाम ऐ तेला?" 

 

(रोज सधं्याकाळी पॅ्रममधून बटंीबाबांची एक रपेट कॉलनीिल्या कक्रकेट ग्राउंेवरून असि.े छोट्या 
छोट्या मलुांना घेऊन ककिीिरी आईवेील तिथे आलेले असिाि. दोन िीन रमशयन फॅममलीज देखील 
असिाि त्यांच्याि. बटंीच्या पॅ्रमच्या वाटेवरच बाकांवर आईवेील असिाि बसलले ेआणि त्यांची गोंेस 
मलु ंमजेि आविीभविी बागेि असिाि. बटंीबाबा नेिमी पॅ्रममधे बसल्याबसल्या मान वळवनू 
वळवनू, कुििुलाने, कािी िरी प्रश्न पेल्यासारखं त्यांच्याके ेबघिाि.  

 

बाबा, िुम्मी बनुिाईला शांगा काऽय िली 
भूऽऽल नाई नेि मला आल्यावल घली 
 

िुम्मी आतन आबा कश ेनेिा लगेच उचलुन 

तिलाच फक्ि लावायलाऽ लागिे लालीगोली 
 

नेिे जेव्वा, िेव्वा नेिे एकाच चथकानी 
त्जिे अश्िाि खेलि तिच्या खाश मैिलनी 
 

त्क्लकेि ग्लाऊंदवऽल भेत्िाि मिैल्नी तिच्या 
"ककत्त्त्त्िी क्यूऽऽि" मनि माजा घेिाि गाल्गुच्चा 
 

कश ंशांग ूत्याना, बाबा, दकु्िो माजा गाल 

पप्पी त्या घेिाि िेव्वा िोिो लालीलाल 

 

आतन वल शांग्िाि आप्ली पप्पी घे मनून ! 
लाज वात्िे ना ओ मला, िश्िाि शग्ले बगून 
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बाबा, एक मुल्गी येि,े िम्प्िी दम्प्िी दब्ब ु

दोले तनले तनले आतन गाल गबु्ब ुगुब्ब ु

 

गोली गोली पान आतन केश शोनेली 
शग्ले मन्िाि की िी आए लमशयामदली 
 

बाबा शांगा, नाव कश ंववचालू तिला? 

"वॉत्च्योल नेम?" मनू का? की "क्या नामऐ िलेा?" 
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 २५. बंर्टीची नौरं्टकी 
 
 

बंटी आिा माझी पाळी, गप्प जरा रिा 
भांे ंिुझं आबांके ेफोेिे कस्सं पिा ! 
 

एकेक करून युक्त्या िुझ्या फोेिे आबांकेे 
कांगावा किोस कसा िे घेघे वाचिे धे े

 

ढक्लून मला ओरेिोस िू, “लाग्लंऽ, लाग्लंऽ, लाग्लंऽ” 

आबांकेून म्िण्वायला, “अरेरेरेऽ, कुिी मारलं ?” 

 

फसिाि आबा, घेिाि पप्पी, लाग्लं नसलं िरी 
किोस ि ूमग चालू िुझ्या िक्रारींची जतं्री 
 

मी पि आिे ओळ्खुन िुझ्या अस्ल्या सगळ्या यकु्त्या 
आबाना सांग्िे, “द्या चापट भागावर दखु्तत्या” 

 

गररब त्रबचारे आबा म्िण्िाि, “नाइनाई गं बनुिाई, 

बंटीबाबा कळ्वळ्ला, िो उगाच रडिार नाई” 

 

आईच िेव्िा येउन सांग्ि,े “लबाे आिे पक्का ! 
त्यानंच मारला असेल त्रबचार् या बनुिाईला धक्का. 
 



ई साहित्य प्रतिष्ठान 

www.esahity.com   १० 

अिोऽ, मला ठाउक आिेि या त्याच्या नौटंकी 
आकांेिांेव का िे माइिाय? चॉक्लेट िवाय नक्की 
 

कािी केलं िरर नाइ ममळिार आज दसुरं चॉक्लेट 

जोवर नािी संप्वि बे्रकफास्ट बे्रे आणि ऑम्लेट 

 

नाय्िर देईन मीच आिा रटे्ट सप्पासप्प !" 
लग्गेच कस्सा िोिोस मग िू शा्ण्यासारखा गप्प ? 

 

एक्दम कोठे जािे िेव्िा मारलेल्याची दखुी?  

आबा, ठेवा लक्शात्ि बरं का िी पैली नौटंकी 
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२६. बंर्टीबाबा – ऑस्कर नॉममनी 
 
 
 

िाई, आिा चेंज कर भांेायचा मूे. 
नाय्िर सग्ळे म्ित्ण्िल, "िी जोेी नाई गुे" 
 

िाई ग िाई, मोठ्ठी िू, चचडि ंनाई बरं 
धाक्ट्या भावाला म्ििावं, ”िुझं म्िण्ि ंखरं” 
 

म्ििशील िसं िर मीिी भांेाय्चा नाई 

फक्ि म्ििेन, ”थकँ्य,ू आय टोल्े यू सो िाई” 

 

आई बाज ूिुझी घेि;े बाबा माझी घेिाि. 
आबा नेिमी मध्यस्िी कराय्ला पुढे येिाि. 
 

माझ्या चुग्ल्या िू किेस तन िझु्या किो मी; 
पि, अग, खरं ठि  माझंच नेिमी. 
 

म्िट्लं िर नेिमीच अस्िो माझा कांगावा. 
खरं ठवूिन घ्याय्ला अ ॅक्टर ियारीचाच िवा. 
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मग सागं, िुझा पाे कस्सा गं लाग्िार? 

ऑस्करसाठी यावषी, बघ, माझंच नाव जािार. 
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 २७. बनू बंर्टीचा अल्र्लर्टमेर्टम 

 

आबा, िुम्िी आम्च्यावर पाळि ठेविा का िो ? 

सग्ळी आम्ची त्रबगंं िुम्िी बािेर फोडिा ना िो ? 

 

काका काकी, मामा मामी, आत्या िश्या मावश्या 
जेव्िा भेटिाि िवे्िा किािि सग्ळ्याच चौऽकशा 
 

म्िण्िाि, "आिा दसुरी कसली नौटंकी सांगा ना" 
मसके्रट म्ििून सांचगत्लेलं कळलं कसं त्याना ? 

 

बंटी ककिी चचडला िोिा माइिाय नं िुम्िाला? 

नंिर मग त्यानं गुग्ली टाक्ला िोिा क्कस्स्ला ! 
 

नको म्िटलं िरी िुम्िी लगेच सग्ळं ल्िीिा 
आणि गुल्मोिरच्या पाराके ंधाव घेिा 
 

िेव्िा कशी नाई िो मऽ दखुि िुम्ची कंबर ? 

चुगलखोरीि आम्िी कस्ले? िुम्चाच पैला नंबर 
 

आिा आमच्या दोघाि दोस्िी झाली आिे बर ्का 
िेव्िा आिा आबाऽ, िुम्िी बाजलूाच सरका 
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आमच्या दोघांच्या खोलीि याय्चं पि नाई 

िुम्च्या खोमलि संत्स्क्रि मलिा, आम्िी बघ्िार नाई 

 

बंटीसाठी जर रोऽज आिाल मोठ्ठठं््ठ चॉक्लेट 

आणि मला द्याल काटूिन ेीव्िीेींची भेट 

 

िरच कधीिरी घेऊ खोलीमध्धे आमच्या 
आणि देऊ सब्जेक्ट बालकवविेला िुमच्या 
 



बनुिाई अणि बंटीबाबा  मुकंुद कणििक 

 

 

२८. बंर्टीबाबाचंी गीतमाला 
 
आबा, िुमच्या वेळी िोिी 'त्रबनाका गीिमाला' * 
सोळा गािी ममळायची ऐकाय्ला िुम्िाला 
 
पायरीला 'पाएदान' म्ििायचे अममन सयानी 
शवेट व्िाय्चा मालेचा 'सरिाज' गाण्यानी 
 
आइबाबाना सांग्िा िेव्िा मी पि िे ऐक्िो 
गुंगुन जािा बोल्िाना िे देणखल ओळख्तिो 
 
आिा ऐका माझी पि गाण्यांची िी मलस्ट 
सग्ळी गािी आिेि माझी ऑल टाइम फेव्िरीट 
 
नवव्या पायरीवर आिे 'भोलानाथचं गाि'ं 
आठवीवरिी आिे 'पळत्या झाेांना पिािं' 
 
त्या गाण्याच्या नंिर 'शाळा सुटली पाटी फ़ुटली' 
सािवी 'छेी छमछम' लागि िािावर उठली 
 
पाचवे पाएदानपर आएगी 'नानी िेरी मोरनी' 



ई साहित्य प्रतिष्ठान 

www.esahity.com   १० 

सल्लुभाईचं 'डेकंा चचका' चौर्थ्या पाएदानी 
 
'नाचरे मोरा' येिंय नंिर पायरीवर तिसर्या 
'लक्केीकी काठी' िे पाएदानावर दसुर्या 
 
आणि आिा ऐका बरंऽऽ 'चोटीपर'च ंसाँग 
ओळख्तलि का? अग्दी करेक्ट! नािी िुम्िी राँग 
 
’चचल्लर पाटी’ आय्टम साँगची गोेीच अफ़्लािून 
'आजा रे छोकरे, भेजा न ठोक रे आरेलाए आपून' ** 

 
-आबा, स्टार द्यायला सांचगिले तिथल्या मलकंा द्यायला ववसरू नका. नाय्िर ि ेकायाय ि े
कुिाकुिाला कळिार नाई आणि माझ्या कवविचेी मज्जाच जाईल. 
-ठीकाय बटंीबाबा, या बघा हदल्या. 
* http://www.youtube.com/watch?v=PSSZxw4K9cY&feature=related 
** http://www.youtube.com/watch?v=Aa889-1IRcM 
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२९. बनुताईंची री-एंट्री 
 
आबा, सांग ूनका मला मायबोलीवर जायला 
पार गुलमोिरचा, कात्रबज बंटीने आिे केला 
 
कानामागून आला आणि झाला आिे तिखट 
पारावर बघ्घा कस्सा बस्ला आिे चचक्कट 
 
काक्या, माम्या, आत्या मावश्या कफिुर त्याला झाल्या 
बंटी बंटी करिाना त्या बनूला ववसरल्या 
 
भेटले नािी थोे ेहदवस म्ििून काय झाल?ं 
ककत्िी हदवस नाई का त्याना मी आनंदी केलं? 
 
बंटी यायच्या आधी, सांगा, मीच िोि ेना? 
सांचगिल्याि नं ककत्िी माझ्या गोष्टी िुम्िी त्याना? 
 
मुलगा असला म्ििून इत्कं ेोक्यावर घ्याय्चं? 
आणि बन ूमुल्गी म्ििून ववसरुन तिला जाय्चं? 
 
चथस इज नॉट फेअर, िुम्िी सांगा सगळ्याना 
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द्यायला लागेल म्ििाव त्याना याचा जमुािना 
 
िुम्िाला पि सांगि,े आज वेळ नाई मला 
काटूिन शो ला जायचंय घेऊन बंटीबाबाला
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३०. बनुताई आणि बंर्टीतला तरं्टा 
 
 
बनुताई: 
बंटी, कबूल कर िं, की मीच आिे त्जकं्ले 
सग्ळे माझे फॅन्स मी वळवून पनु्िा घेत्ले. 
 
आिा पैजेचं चॉक्लेट दे, िोिाच िसा करार. 
जा जा पाय्जे िर कर आईके ंिक्रार. 
 
बंर्टीबाबा: 
िाई, घे िे चॉक्लेट, जादा भाव नको मारू. 
पैला ेाव भुिाचा असच आम्िी धरू. 
 
दसुया ेावाि बघमशल िू आमची करामि, 
मला िरू देिील? नाई आबांची शामि. 
 
बनुताई: 
हटव्टीव नको करू जास्ि, मसनीयर मी आिे, 
िुझ्यासारख्तया चचट्मुर् याला नक्की भारी आिे. 
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उेव ूनकोस नाक, आधीच आिे येवढुस्ससं. 
माझ्याकडनं धे ेघे िू मलिायचं कसं. 
 
 
बंर्टीबाबा: 
आबा, हिला दाख्तवू नका कवविा पुढची. 
कॉपी करून म्ििेल िी आिे बनूची. 
 
िीऽऽऽ, त्जच्याि आिे िो बंटीची गीिमाला, 
नाई का मी डेक्टेट काल केली िुम्िाला ? 
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३१. बनू आणि बंर्टीची जुगलबंिी 
 
 
आई, बघ नं बंटीनं पुस्िक माझं फाेलं 
रेघोट्यांचं जाळं सगळ्या पानांवर खरेलं 
 
कशी वाच ूसांग मं मी जॉग्रुफीचे धे े? 
म्ििून आिा वाचायला मी िॅरी पॉटर काढलं 
 
बंटी, नको ना रे आिा िे पि पुस्िक फाेू 
आणि माझ्या चष्म्याची काेी नको िोेू 
 
नको का हदसाय्ला िुझं एवढुस्ससं नाक? 
कशाला चढविोस रे िे? ओढू? ओढू? ओढू? 
 
जा ना इथुन घेऊन िुझे फ्रॉगी आणि रॅट 
नाय्िर घे िे मऊ मऊ कापूस भरलं कॅट 
 
जा, बघ केली आईने खीर िुझ्यासाठी 
खाऊन ये मग मशकववन िुला धरिाि कशी बॅट 
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ज्जा, ज्जा, ज्जा ना बंटी, माझी पेत्न्सल नको घेऊ 
ज्जा नाय्िर बघ! पाहठि रपाटा एक देऊ? 
 
बघा बघा कांगावा ! मी नुस्िं बोलले िरी ! 
अय्य्याई ! बंटी, नक्को ना रे बोट माझं चावू
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३२. बंर्टीबाबाचंी खं्िी 
 

 

बाबा माझ्या बथिे लेा चगफ्ट काय देिार? 

बघा िं, चचल्लरवपल्लर नाय चालिार 

 

आई म्िटली िोिी त्जलबी आेिर करिाराय 

िुमच्याकेुन सागंा नक्की काय ममळिाराय? 

 

केक िवा मोठ्ठा त्यावर ममकी माऊस िवा 
अगंा पि छान छान िवा नवा नवा 
 

नवे कोरे बूट िवेि हदवे लागिारे 

चालिाना वपक पॉक आवाज देिारे 

 

आिखी पि कािी िरी िुमच्याकेून िवय 

आत्िाच नािी सांगि, माझं अजनू ठरायचय 

 

आबा काय देिारायि ठाऊक आिे मला 
मीच िर लावलयं त्याना कबुल करायला 
 

मसके्रट आिे आमचं मी िुम्िाला का सांगू? 

लगेच लागाल िमु्िी िे माझ्याके ेमाग ू
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बरं बरं सांगिो, एक चॉक्लेटचा ेबा 
शभंर चॉक्लेट्वाला मला देिार आिेि आबा 
 

त्यािलं एक चॉक्लेट मी देईन िमु्िाला 
देिार असाल सायकल जर िीन चाकी मला
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३३. बंर्टीबाबाचंं मर्के्रर्ट 

 

बाबा िुम्मी रोजच का िो उशीरानी येिा ? 

सकाळी मी उठण्याआधी तनघून पि जािा ? 

 

आई मण्िे नोकरीसाठी जावं लागिं असं 
सांगा पि मग माझ्याशी खेळाल िुम्मी कसं? 

 

साएब मिुन कोिी मिे नोकरीमद्धे असिाि 

उशीरानी येिार् यांचा पगार पि िे कापिाि 

 

आई घेिे अॅपल कापून खायला िस का? 

आणि कापलेला पगार पि िेच खािाि का ? 

 

साय्बांना नस्िाि का कोिी बनू आणि बंटी? 

ववरघळवून टाकेल त्याना अशी ज्यांची ममठी? 

 

अस्ले कस्ले साएब अस्िाि िुम्च्या कामावर? 

काढून टाका बघु त्याना उद्या गेल्यावर ! 
 

बाबा सांग ूका िो माझं मसके्रट िमु्माला ? 

फोेू नका बरं का िे िाई तन आईला 
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िुम्मी जािाना सकाळी जागा अस्िो मी 
झोपेचं सोंग मुद्दामून घेउन र् िािो मी 
 

िळुच घेिा पप्पी िुम्मी ेोळ्यांची गालांची 
आवेिे िी म्ििून करिो असली चालाखी 
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३४. बंर्टीबाबाना लागली भकू 

 

आई मला लागलीये भूक खूप खूप 

वरिभािावर घाल खूप सारं िूप 

 

आजोबा भरत्व्िल करून गोलगोल घास 

अग त्यांच्या घासाना चव अस्िे खास 

 

ककिी छान कुस्करून मऊ कालविाि 

मज्जा येिे जािाना गुटु्टक्क पोटाि 

 

मधनचं लात्व्िल घासाला लोिच्याचं बोट 

खािाखािा िोऊन जाईल टुम्म माझं पोट 

 

देईन बर का नंिर मी ढेकर "ओब्ब्बा" 
िसून "शाब्बास बंटीबाबा" म्ित्ण्िल आजोबा 
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३५. बंर्टीबाबाचें र्ोळा िात 

 

आई, आिा बस्स िुझा णखमटेवाला भाि 

िोंेामधे माझ्या आले आिेि सोळा दाि 

भाज्यांचंिी करिेस गुगुिट वरि भािामध्धे 

ओळखिा पि येि नािी काय काय आिे त्याि. 
 

कधी म्िििेस चचकन िर कधी मासाबाऊ 

सगळंच लागिंय सारखं मग सागं कसं खाऊ? 

माहििाय न िलुा सगळं चाविा येिंय मला 
वेगळंवगळं दे नं भाजी, चपािी तन भाि. 
 

आणि िो, िे बस्स िुझं बाऊलमध्धे देिं 
चमच्या चमच्याने माझ्या िोंेाि भरविं 

आिा जेव ूदे नं ेायतनगं टेबलखुचीवर 

आजोबांनी हदलेल्या त्या पाच खिी िाटाि. 
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३६. रे्परेर्ट कॉर्ट 

 

बाबा, माझा फस्टि िॅपी बर्थ्े ेकाल झाला 
िेव्िा “बंटी मोठा झाला” िुम्िीच म्ििाला 
 

आई, आिा िवी मला माझी सेपे्रट कॉट 

िुमच्या दोघांमध्ये माझी लागिे पुरी वाट 

 

जागा नस्िे लोळाय्ला िुम्च्या दोघांमद्ध े

बाबांच्या पोटाि ग मग बस्िाि माझे गुदे्द 

 

िुलादेखील लाग्िाि नं खायला माझ्या लाथा? 

म्ििून िुमच्या दोघाि मी झोप्िार नाई आिा 
 

िं, पि आभाळ गेगेून पाऊस धुम्धार पेले 

आणि मोट्ठय्ा आवाजाि वीज केकेले 

 

नाय्िर बागुलबोवा आला असेल अधंाराि 

िेव्िा मात्र उेी मारून येईन मी दोघाि 

 

घे िं िेव्िा गुफि टून कुशीि िुझ्या मला 
बाबा जाऊ देि िेव्िा आजोबांच्या सोबिीला 
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३७. बंर्टीबाबांच्या अर्टी 
 
 
आई, बाबा, शाळेि िुम्िी घालिार केव्िा मला 
आत्िाच सांगा नाय्िर मी करीन िल्लागुल्ला 
 
कुठली शाळा तिचे आधी नाव मी ववचाररन 
दाखवा नेउन शाळा पैले, आवेिे का पाहिन 
 
टीचर हदस्ल्या चांग्ल्या आणि त्रबत्ल्ेगं अस्ली चांग्ली 
ग्राउंे अस्ला खेळाय्ला तन वगािि चचत्र ंटांग्ली 
 
त्स्वंग आणि स्लाईेसकट चांग्ले अत्स्िल गेम 
िरच त्या शाळेि माझे घालायचे नेम 
 
बसनी नाई जािार मी सांगुन ठेव्िो पैले 
शाळेि सोेाय्ला तन न्यायला आबा पायजेि आले 
 
बाबा िुम्िी येऊ नका, आबा असिील ड्राय्व्िर 
आरामाि मी गाेीि त्यांच्या बसेन मागच्या सीटवर 
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आई, हटकफनमध्दे पाय्जेि मकफ़न आणि चॉक्लेट 
शाळेि अलाउे नस्िार नं सुमिई, बोंत्रबल, पाप्लेट? 
 
आणि अध्नंमध्नं दे चकली खमंग िाजी 
कधीिरीच चालेल िुझी चपािी तन भाजी 
 
शाळा सुट्ल्यानंिर मी घरी येईन जेव्िा 
गरम गोे मशरा िय्यार अस्ला पाय्जे िेव्िा 
 

दधू बीध प्याय्ची मला सक्िी नाई चाल्िार 

आधीच सांगून ठेव्िो, नाय्िर शाळेि नाइ जािार 
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३८. चचमिुमलबाय, ओ चचमिुमलबाय 

 

चचमिुमलबाय, ओ चचमिुमलबाय, 

सायलीच्या वेलीवर करिाय काय? 

 

घरासाहठ जागा शोधिाय का? 

अिो, बंटीची मदि मं घेिाय का? 

 

बंटीके ेघर आिे छप्परदार 

चौकोनी मभिंी तन गोलगोल दार 

 

चचचेंच्या झाेावर बांधलंय बघा 
बघा तन सांगा, आवेलं का ? 

 

बरं रािू द्या, मं िे वेलीवरलं घ्या 
“भाडयाचं काय?” िुम्िी काय पि द्या 
 

काटक्याकुटक्यानी बांधलंय खरं 

पि पानांच्या आेोशाला लपलंय बरं 

 

कालच की िो चचमिा एक गेला बघून 

“चचमिीला दाखविो” एवढंच म्ििून 

 

िुमचाच जोडेदार िोिा का िो? 
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व्वा ! मग प्रश्नच काय उरिो ? 

 

आजच करुन घ्या घरभरिी 
बंटीबाबा देिील दािापािी
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३९. बंर्टीबाबा आणि इम््ली 
 

एकदा एक इेली सांबार् याि बुेली 
चटिीनं बतघिल ंतन चचे चचे चचेली 
  

चटिी म्िटली इेलीला, “मैत्री का ग िोेली?” 

इेली म्िटली, “सांबार् याची सगंि आवेली” 

 

िशी चटिी झाली चुप्प, इेली फुगली िुप्प 

बंटीबाबानी मग खाल्ली इेली गुप्पागुप 

 

 

 

 



बनुिाई अणि बंटीबाबा  मुकंुद कणििक 

 

 

४०. उठा उठा बंर्टीबाबा  

 
कोंबडयानं हदली कुकुच्कू बांग 

उंदरानं टाकली सायकलवर टांग 

 

बाजाराि गेला आिायला खाऊ 

आेवी आली पोलीस माऊ 

 

पोमलसमाऊनं वाजवली मशटी 
भूभू लागला माऊच्याच पाठी 
 

माऊची उेली िारांबळ 

उंदराला चढलं ित्िीचं बळ 

 

उंदीरमामाला ममळामल सूट 

स्विासाठी घेिले बाटाचे बूट 

 

मामीसाठी पुरि पोळ्या 
वपलांसाठी चॉकलेट, गोळ्या 
 

वजनदार वस्िूनी भरलं दप्िर 
सायकलचं चाक मग झालं पंक्चर 
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उठा उठा बंहटबाबा जागे व्िा 
कुरिकुरि दाि घासुन िोंे धुवा 
 

जाऊ द्या िो उंदीर जाऊ द्या िी माऊ 

आपि आपले िोंे धुवुन बे्रकफास्ट खाऊ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

'मायबोली' मधील काही ननव्क प्रनतर्ाि 
भाऊ नमसकर | - िलकेच छोट्यांच्या तनरागस, ममश्कील 
जगाि नेण्याची असाधारि िाकद आिे या ओळींि !  

HH | - मस्ि जमिेय िो कणििक बनुिाई मसरीज. गम्मि 
वाटिे वाचायला. 

उमेश कोठीकर | - मस्िच आिे मुकंुदजी. आिा अल्बम करा 
लवकर बनुिाईंचा. मला खरंच िुमच्या या मानसकन्येला 
बनूिाईला एकदा भेटायचे आिे. तिच्यासाठी खुप सार्  या 
चगफ्ट्स आिायच्या आिेि. फारच तनरागस आणि सुंदर 
कवविा. 

द्षितिा | - घ्या, मस्ि मस्ि कवविा मलहििाय िुम्िी...आिा 
बनुिाईंचा अल्बम तनघालाच पाहिजे. 

तनतिन देशमुख | - लिान मुल िोउनच त्यांच्यासारख्तया 
कवविा सुच ूशकिा... िुमच्यािल्या लिान मुलाला प्रिाम. बन ू
िाइच्या सविच कवविा इिक्या छान आिेि की त्यांचा पुरेसा 
संग्रि झाल्यावर कोित्यािी प्रकाशकाके े नेल्यास आम्िाला 
त्या पुस्िक स्वरुपाि वाचायला नत्क्क ममळू शकिील.. 

http://www.maayboli.com/user/13291
http://www.maayboli.com/user/283
http://www.maayboli.com/user/12195
http://www.maayboli.com/user/2405
http://www.maayboli.com/user/12925
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वत्सला | - फारच छान आिे बुवा िुमची िी बनुिाईची 
मसरीज! माझ्या ४ वषि वयाच्या मुलीला पि या सवि कवविा 
खुप आवेिाि.  

वैश ू| - खरंच खूप छान! एकामागोमाग एक उलगेि जािारी 
ममठ्ठास कवविांची मामलका! थोडया वेळासाठी का िोईना 
मोठठ्यांचं खोटं्ट जग ववसरायला िोि.ं आिा िा गोे गोे 
आनंदमेवा अचधकाचधक चाखायला ममळिार म्ििून धन्यवाद! 

त्स्मिागदे्र | - कसली गोे कवविा !!!! कणििक काका एक 
संग्रि काढाच आिा बनुिाईंचा  

वत्सला | - वा! ककिी छान!!! बंटीबाबा आणि बनुिाई िी 
जोेगोळी आिा काय काय धमाल करिे याके े लषित लागले 
आिे! 

साधना | - गे्रट.. बनुिाईंचा बंटी पि अगदी िाईच्या पावलावर 
पाउल ठेऊन चालायला लागला.... अजनु दोन हदवस झाले 
नािी बाप्पाकेुन येऊन िर लग्गेच सुरू....  

बासुरी | - वा बनुिाई बरोबर आिा िा गोेुला बंटी बाबा.. दोघ 
िी धमाल आििील आिा..आम्िी अजनु उत्सुक झालोय 

http://www.maayboli.com/user/24963
http://www.maayboli.com/user/24821
http://www.maayboli.com/user/6341
http://www.maayboli.com/user/24963
http://www.maayboli.com/user/614
http://www.maayboli.com/user/7863
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मधुकर | - कणििक काका, अशा गोे गोे कववि वाचुन 
बनुिाई व बंटीचा लळा लागला िो.  

रैना | - वाट पिाि े आिे माझी लेक या कवविा 
समजण्याएवढी मोठी कधी िोईल आणि मी कधी तिला या 
बनुिाई वाचून दाखवेन. 

Sanika11 | - बनुिाईवर एक छानसे पुस्िक प्रकामशि करा. 

 

कवविा नवरे | - छान आिे मुकंुद िुम्िी ्या कवविांची 
साखळीच मलिा आणि िुमच्या बनुिाईंना ्या कवविांच एक 
पुस्िक (वप्रटं करुन सुबक चचत्र काढुन, बाईंे करुन) भेट द्या 
वाढहदवसाची 
 
त्स्मिागदे्र | - मुकंुद दादा मस्िच !! कवी ला अनुमोदन 
अगदी मनािल, मस्ि चचत्रा सकट पुस्िक, मस्ि भेट िोईल.

http://www.maayboli.com/user/10124
http://www.maayboli.com/user/376
http://www.maayboli.com/user/4615
http://www.maayboli.com/user/10863
http://www.maayboli.com/user/6341
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

आिा मराठी ई पुस्िकं िुम्िी www. esahity. com 

वरून ेाऊनलोे करा.   

ककंवाesahity@gmail. com ला कळवून मेलने 

ममळवा. ककंवा4470810177िा नंबर सेव्ि करून 
या नंबरला िुमचे नांव व गांवWhatsapp करून 

पसु्िके whatsapp मागे ममळवा.  

ककंवा ई साहित्यच ेapp. https://play. google. 

com/store/apps/details?id=com. esahity. www. 

esahitybooks या मलकंवर उपलब्ध आिे. 

िdेownload करा.  

िे सवि मोफ़ि आिे.  

 

http://www.esahity.com/
mailto:esahity@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esahity.www.esahitybooks
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आिा ठरवलंय. मराठी पुस्िकांनी अवघं ववश्व 

व्यापून टाकू. प्रत्येक मराठी सुमश्षितिाच्या मोबाईल 

मध्ये ककमान पन्नास मराठी पुस्िकं असलीच 

पाहिजेि.  प्रत्येक मराठी मािसाच्या!  

िुमची साथ असेल िर सिज शक्य आिे िे… कृपया 
जास्िीि जास्ि लोकांना याि साममल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य 

 




