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ट्रकभर केळातच
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 माझा कन्है या
आज माझ्या स्वप्नात

माझा बाळकृष्ण आला

बोबड्या बोबड्या बोलातच
माचगतले लोणी खायला
छोटीशी स्वारी, कसा
चुरू चुरू बोलतो

म्हणे खाणे नको शशकाऊ

मला, मी शशस्तीतच खातो
दाऊ भैयाची खोडी काढत,
स्वत बसला रडत

मार म्हणे हवे नततके
मी नाही घाबरत
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लटके लटके राग धरत अऩं
डोके खि
ु त गड
ु घ्यात
दं ग कसा झाला मनु
खोटखोट रडणयात
शोनू माझा राजा
शहाणा झाला

रोज आता अभ्यास
करे ल म्हणाला

अभ्यासात आता

नको श्लोक वाणी

हवी त्याला एबीसीडी
नतही ररदम गाणी

गाई चरायला स्वारी
आता जाणार नाही
बॅटबॉल, बुपिबळ

त्याला नवे नाही
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गोड गोड बोलत

त्याने फोन केला

खेळायला नवी नवी

खेळणी हवीय त्याला
एक सत्य मात्र त्याने

सांचगतले जाता जाता

प्रेमाची तू यशोदामैया िण

जन्मदात्री ती दे वकीच माझी माता
नंदाचा लाडला माझा कन्है या

मला आज चक्क म्हणाला मैया

मला आज चक्क म्हणाला मैया....
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अनघा हिरे

अनघा हिरे सुप्रहसध्द लेहखका
आिेि. त्यांनी आजवर अनेक पुस्िके हलहिली व
अनुवाददि के ली आिेि. याि National Book
Trust India िर्फे बावीस भाषांिून अनुवाददि िोऊ घािलेल्या “मधूचे
मधप्रेम “ या पुस्िकाचा समावेश आिे . नेपाली बेडकाचे सािसी कारनामे,
ड्रगन त्सुनामी (जपानी लोक कथा ) , The letters from the forest
school आदी पुस्िकांचे त्यांचे अनुवाद प्रहसद्ध झालेले आिे .
या छापील पुस्िकां सोबिच त्यांनी “ढ ढ ढगुल्या, पिांना रं ग कसे हमळाले
आदी ई पुस्िके हलहिली आिेि . िसेच बालनेटािरी या ई माहसकाचे
संपादनिी के ले आिे .त्या ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या बालहवभाग प्रमुख
आिेि. त्या हशवाय “माझ्यामना ई प्रकाशनाच्या त्या मुख्य संपाददका
आिेि . जया गोष्टीि आनंद हमळिो त्या गोष्टीि झोकू न देण्याचा त्यांचा
स्वभाव िेच त्यांचे हवहशष्ट म्िणिा येईल.
आपल्याला िे पुस्िक कसे वाटले िे कळवा. िसेच त्यांची इिर पुस्िके
हमळवा. Phone no. ९४२२२८४११६
Email: anagha.hiray@gmail.com

34 | P a g e

ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठान मराठी सािरांमध्ये
वाचनाची आवड हनमावण व्िावी आहण लेखक व
कवींना एक सशक्त व्यासपीठ हमळावे या दुिरे ी
िेिूने स्थापन झाले. मराठीि एक जबरदस्ि वाचन
संस्कृ िी हनमावण व्िावी, िरुणांनी भरपूर वाचन
करावे, ग्रामीण भागािील िरुणांना मोबाईलवर
पुस्िके उपलब्ध व्िावीि, परदेशस्थ मराठी वाचकांना सिजासिजी इं टरनेटवर पुस्िके
हमळावीि िे आमचे स्वप्न. जगािील चाळीस देशांिील

सुमारे साडॆिीन लाख वाचक या

चळवळीचे सभासद आिेि. मिाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक िालुक्यािील खेड्यापाड्यांि ई
साहित्य चे वाचक आिेि. याहशवाय सुमारे िीस िे चाळीस लाख वाचक ई साहित्यच्या
वेब्साईटला भेट देऊन पुस्िके डाऊन लोड करिाि. पण याने आमचे समाधान नािी. जोवर
मिाराष्ट्रािील प्रत्येक सािर िा वाचक िोि नािी िोवर िी चळवळ चालेल. आमचे लक्ष्य सिा
कोटींचे आिे. आमच्या पाठीशी माऊलींचा आहशवावद आिे. “ ईये मराठीहचये नगरी,
ब्रह्महवद्येचा सुकाळू करी” िी त्यांची प्राथवना आपणा सवाांकरवी सुफ़ळ संपण
ू व व्िावी.
आमच्या वाचकांना एकच हवनंिी. आपल्या ओळखीच्या दकमान दिा सािरांचे ई
मेल पत्ते आम्िाला पाठवा. अशा ररिीने आपण िीनाचे िीस आहण हिसाचे हिनशे िोऊ. या
मराठीहचये नगरी ब्रह्महवद्येचा सुकाळू व्िायला वेळ नािी लागणार. सवाांची साथ असेल िर.
एवढी हवनंिी मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा बरं !
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