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नाट्य,  जचत्रपट ककर्वा इतर रुपांतर करण्यासाठी    ची 

परर्वानगी घेर्े आर्वश्यक आह.े  तसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्वाई होऊ शकते.  
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शकता.   
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साजहत्य प्रजतष्ठानची लेखी परर्वानगी घेर् े

आर्वश्यक आह.े   
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बाप्पा लर्वकर या  

 

येणार येणार  

बाप्पा येणार  

आमच्या घरी  

लर्वकर येणार  

 

आमच्याशी बाप्पा  

खुप खुप बोलणार  

आमच्यासोबि  

खेळायला येणार  
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नैर्वेद्य मोदकाचा  

बाबा दाखर्वणार  

बाप्पा थोडा त्यािला  

आम्िालापण दणेार  

 

आम्िी त्याच्या चरणी  

मस्िक ठेर्वणार  

त्याची करुनी आरिी  

आहशर्वााद घेणार  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गणपिी बाप्पा  

लर्वकर घरी या  

आम्िाला िुमच ं 

दशान घेऊ द्या 
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 बाहुलीची घाई  

 

 

 

सकाळी सकाळी  

उठले मी  

बाहुली िोऊन  

नटले मी  

 

चटकन आईन े 

नाष्टा ददला  

भरभर शाळेचा  

फ्रॉक घािला  

 

घडयाळाची िोिी  

चालू टटकटटक  

आईची झाली  

चालू "हनघहनघ" 

 

पमपम गाडीचा  

िॉना र्वाजला  

आईने पटकन  

टटदिन आणला  

 

आईने दप्तर  

मागे चढर्वल ं 

धार्वि नउेन  

गाडीि बसर्वल ं 

 

गाडीचा धूर  

सुटला मोठा  

आई करि े 

दरुून टाटा  
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   पाऊस आला  

 

 

 

हभरहभर हभरहभर  

सुटला र्वारा  

ढगांनी काळा  

काळोख केला  

 

ढमढम ढमढम  

ढग ढोल र्वाजिी  

डुबकि डुबकि  

बेडूक डरार्व करिी  

 

िुल ेपाने  

डोलाि डुलिी  

आनंदान ेमोर  

थुईथुई नाचिी  

 

 

थेंब अन थेंब  

टटपटटप पडिी  

र्वगााि धारेची  

लागली गळिी  

 

लाल मािीला  

गंध सुटला  

आला रे आला  

पाऊस आला  
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   हभत्र ेससोबा  

 

 

 

एक िोि े 

मोठे कोल्िोबा  

पाहून त्यांना  

िसल ेससोबा  

 

ससोबांचा आला  

त्यांना मोठा राग  

म्िणाल ेमोडून टाकिो  

िुझी एक टांग  

 

ससोबाना िुटला  

जोराि घाम  

म्िणाल ेकोल्िदेादा  

जरा थांब  

 

चुक झाली  

माझी मोठी  

िुझ्यापुढ ेमाझी  

शक्ती छोटी  

 

पुन्िा नािी  

िुला िसणार  

कधीच नािी  

िुझ्याशी बोलणार 

http://www.esahity.com/


आइसक्रीमचा देश  योगेश नार्वेकर 

ई साहित्य प्रहिष्ठान   www.esahity.com  

छकुलीची परी 

 

 

 

रात्रीच्या चांदण्याि  

आली एक परी  

छकुलीला उठर्वून म्िणे  

आल ेमी िुझ्या घरी  

 

छकुलीला झाला आनंद  

लागली िी िसायला  

परीन ेआणला खाऊ  

लागली िी नाचायला  

 

झाला खूप उशीर  

परी लागली हनघायला  

परी जाि ेपाहून  

छकुली लागली रडायला  

 

 

 

 

 

 

छकुलीला रडिाना पाहून  

रडू लागली परी  

छकुलीला िसर्वायला 

म्िणाली  

चल मारू चांदण्यांर्वर िेरी  
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  झाडे लार्व,ू पाणी र्वाचर्व ू

 

पाऊस आला  

पाऊस आला  

चला हमत्रानो  

नाच ूचला  

 

चचब हभजूनी  

सारे आपण  

शपथ घेऊ  

हमळूनी सारेजण  

 

दशे सारा आपला  

हिरर्वाईन ेनटर्व ू 

झाड ेलार्वू  

झाड ेजगर्व ू 

 

 

 

पाणी र्वाि ेमोत्यार्वाणी  

त्याला अडर्वूनी  

जहमनीि हजरर्व ू 

चला सारे पाणी र्वाचर्व ू 

 

दशेहििाच ेकाया  

िािाि घेऊ  

भारि माझा दशे  

मिान दशे बनर्व ू 
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आइस्क्रीमचा दशे 

 

 

 

चला दोस्िांनो आपण  

आइस्क्रीमचा दशे पाहूया  

या थंडगार दशेािला  

गोड आइस्क्रीम खाऊया  

 

थंडगार चला िोऊया  

कुठला फ्लेर्वसा खाऊया? 

थोड ंथोड ंघेऊन  

सारे फ्लेर्वसा चाखूया  

 

कधी ऑरेंज, चॉकलेट  

कधी हपस्िा, स्रोबेरी  

रोज - रोज ि ेफ्लेर्वसा  

नेऊया इथून घरी  
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आइस्क्रीमचा िा दशे  

आि ेखुपच सुंदर  

जो सापडणार नािी  

शोधूनिी या पृथ्र्वीर्वर  

 

िुम्िाला िर र्वाटेल  

इथेच कायम राहूया  

गोड-गोड दशे सोडून  

घरी नको जाऊया  

 

पण मला नेिमी  

एकच प्रश्न पडिो  

िा गोड आइस्क्रीम कोन 

ियार कसा िोिो? 
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                                 र्वाघोबादादाची िहजिी  

 

एकदा र्वाघोबादादा  

हनघाल ेहशकारीला  

दोन ददर्वस झाल े 

खायला नव्ििे िोंडाला  

 

हर्वचार केला पक्का  

गार्वाि जाण्याचा  

पारुकाकंुच्या कोंबड्या  

खाऊन टाकण्याचा  

 

पारूकाकू िोिी  

िारच हुशार  

हिच्याकडे िोिी  

काठी ियार  
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र्वाघोबादादा घुसल े 

खुराड्याि  

कोंबड्या पाहून  

पडले हर्वचाराि  

 

हि खाऊ की  

िी खाऊ ? 

पण लगेच  

बािरे कसा जाऊ ? 

 

पारूकाकू आली  

काठी घेऊन  

र्वाघोबादादाला िुटला  

घाम काठी पाहून  

 

 

 

 

र्वाघोबादादा लागल े 

जोराि घाबरू  

पारूकाकू लागली  

जोराि मारू  

 

र्वाघोबादादा धार्वि  

जंगलाि पळाल े 

म्िणाल ेनको ि ेगार्व  

मस्ि जंगल आपल े
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झुकझुक गाडी 

 

झुकझुक झुकझुक  

आर्वाज घमु े 

प्रर्वासी स्टेशनर्वर  

मागून धार्व े 

 

गाडी भर्विी  

गदी दाटली  

हशट्टी सुटण्याची  

र्वाजू लागली  

 

झुकझुक गाडी  

धार्वू लागली  

धूर आभाळी  

सोडू लागली  

 

 

भर्विी झाडीर्वाडी  

मागे धार्वली  

गार्व लांब - लांब  

सोडू लागली  

 

र्वेग गाडीचा  

र्वाढू लागला  

गार र्वारा आि  

हशरू लागला  
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          कमळ  

 

जीर्वनच आि ेमाझे  

रोर्वललेे हचखलाि  

नार्व ददलंय मला  

'कमळ' या दशेाि  

 

कधी पाण्यार्वर  

िरंगि रािि े 

कधी हचखलाि  

खुलून ददसि े 

 

जाण्या-येणाऱयांच्या  

नजरा र्वळर्वि े 

त्यांना माझ्याकडे  

पािायला लार्वि े 
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र्वेगर्वेगळ्या रंगाि  

रुपाि मी िुलि े 

र्वाऱयाच्या लिरीि  

खूप खूप डोलि े 

 

हचखलािून िोडून  

लोक मला निेाि  

िुलदाणीि ठेर्वनू  

घर सजर्विाि  

 

राष्ट्रीय िुलाचा दजाा  

िाच माझा सन्मान  

हचखलाि िुलले िरी  

मीच आि ेनशीबर्वान  
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  उंदराची पळापळ  

 

 

एकदा उंदीर  

घेि िोिा झोका  

दरुून िोिा  

पिाि बोका  

 

बोका लागला  

मस्ि जीभ चाटू  

बोका आि ेशांि  

उंदराला लागे र्वाटू  

 

बोक्याने मारली  

झुल्यार्वर उडी  

झुल्याची झाली  

िुटून गडगडी  

 

झुला िुटला  

उंदीर पडला  

बोका उंदराला  

शोधि बसला  

 

उंदीर जोराि  

धार्वू लागला  

पटकन जाऊन  

हबळाि हशरला  

 

म्िणाला, 'हर्वश्वास  

नािी बोक्यार्वर  

खिराच असिो  

त्याचा उंदरांर्वर' 
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श्रार्वणाि चाल ेखळे आमचा 

 

 

चला आपण सारे  

श्रार्वणाि हझम्मा खेळू  

आनंदाने हनसगााचे  

हिरर्वे रंग उडर्व ू 

 

िुला-पानांसोबि  

र्वारयासंगे डोलू  

उन पार्वसाचा खेळ  

डोळे भरून पाहू  

 

टरमहझम पार्वसाि  

चचब िोऊनी हभजू  

पक्षयांच्या सुरांसोबि  

आपणिी गीि गाऊ  

 

 

 

 

 

र्वेलींचा झोपाळा करून  

त्यासंगे झोका घेऊ  

इंद्रधनुच्या रेषेर्वरून  

आभाळ सारे पाहू  

 

साि रंगाि सारे  

हमसळून जाऊ  

आनंदाने श्रार्वाणचे  

मनी रंग भरू 
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   सूयााला हर्वनिंी  

 

सूया डोक्यार्वर  

येऊन ठेपला  

अंगाची कायली  

करू लागला  

 

घामाच्या धारा  

लागल्या सुटू  

खेळ आमचा  

लागला िटूु  

 

आईने घािली  

बािरे जाणे बंदी  

रािर्वि नािी घरी  

आम्िी खेळाचे छंदी  

 

सूयादरे्वा िुला  

करिो हर्वनंिी  

थांबर्व उन्िाची  

र्वाढणारी गिी  

 

खेळ आमचा  

खेळू द ेना  

िुझ्या दशेाि िू   

एकटा खेळ ना  

 

हर्वनंिी ऐकून  

सूया झाला पसार  

सार्वली येऊन  

आम्िी झालो ियार 
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सुदंर परी  

 

 

एक िोिी सुंदर  

पांढरी पांढरी परी  

ददसायला सगळ्याि  

खूप खूप भारी  

 

डोळे हिचे िोि े 

सुंदर हनळे हनळे   

सुंदर डोळे पाहुनी  

सारे हिच्यार्वर जळे  

 

रंग हिचा आि े 

छान गोरा पान  

स्र्वप्ांच्या दहुनयेि  

हिचा पहिला मान  

 

कापसासारखे दोन पंख  

शोभ ेहिच्या पाठीर्वरी  

उडिाना सुंदर ददसे  

पांढरी पांढरी परी 

 

िािाि अस ेहिच्या  

छोटी जादचूी काटी  

दिरर्वूनी िर्वेि िी  

साऱयांना खाऊ र्वाटी 
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  सगंणकाची दहुनया 

संगणकाची  

दहुनया न्यारी  

र्वाटे आम्िा  

प्यारी प्यारी 

 

गेम खेळण्याि  

र्वाटिे मज्जा  

लाईट गेल्यार्वर  

उडिो िज्जा 

 

चाटटग करिाना  

भेटिाि हमत्र  

ऑिलाईन झाल ं 

दक बदलि हचत्र 

 

गाणी ऐकिाना  

र्वाटिे खूप मस्ि  

आईची चालू असिे  

आमच्यार्वर गस्ि 

 

टटकटटक कीबोडा  

हलहििो पान  

आर्वाज एकून  

आई धरिे कान 

 

दाखर्वी माहििी  

भरपूर इंटरनेट  

इथेच िोिी साऱया  

संगणकांची भेट

http://www.esahity.com/


आइसक्रीमचा देश  योगेश नार्वेकर 

ई साहित्य प्रहिष्ठान   www.esahity.com  

रडर्वी चादंणी  

 

 

एक पांढरी चांदणी  

आभाळाि बसली  

नाचिाना पाहून  

मला खूप िसली  

 

म्िणाली, नाचिो  

र्वेडा बघा कसा ? 

पायाचा ठेका याला  

जमि नािी िसा  

 

एक पांढरा ससा  

उिरला जहमनीर्वरी  

म्िणाला, हशकर्विो  

िुला मी नाच भारी  

 

हशकर्वला मला त्याने  

खूपच सुंदर नाच  

पाििाना चांदणीच्या  

भरली ढगांची काच  

 

चांदणीच्या आल ं 

भळाभळा रक्त  

म्िणाली िी मला  

खूप रे आि ेदखुिं  

 

जखमेर्वर औषध      

पाठर्वलं मी हिला  

आनंदाने गोड टाटा  

केला हिने मला
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 पसु्िक माझा हमत्र  

 

 

 

ज्ञानाच्या हर्वश्वाि  

कायम सोबि राििो  

ज्ञान दऊेनी पुस्िक  

माझा हमत्र िोिो  

 

त्याच्यामुळे मला  

सारे सोपे र्वाटिे  

िो नसेल सोबि  

िर कसेिरी िोिे  

 

छान - छान गोष्टी  

र्वाचायला दिेो मला  

रंगीि हचत्रांमधून  

दिरायला नेिो मला  
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कहर्विा खुपच सुंदर  

असिाि त्याच्याि  

कथा बोधपर असिाि  

त्याच्या पुस्िकी जगाि  

 

प्रश्न दकिीिी कठीण  

िरी उत्तर दिेो सोपे  

कधीिी चचिा नसि े 

म्िणून मी शांि झोपे  

 

चचिा नसिे मला  

पुस्िक असिो सोबिी  

िोच दिेो मला  

खुप सारी माहििी  
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                                          माझी शाळा  

 

कोकणाि आमच्या  

माझी शाळा मोठी  

चहुबाजूनी िीच्या  

हिरव्या र्वाटा दरू नेिी  

 

मोठी आंब्याची झाड े 

हिच्या उभी माग े 

हपर्वळे धम्मक आबंे  

खायला गोड लागे  

 

प्राथानेचा सूर आमचा  

घुमिो साऱया गार्वाि  

सरस्र्विी दरे्वी आमच्या  

र्वसलीय मना-मनाि  
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गुरुजन आमचे सारे  

हशकर्विाि खुप छान  

आम्िी मुले करिो  

त्यांचा आदर सन्मान  

 

सायंकाळी जमून सारे  

गािो ' र्वंद ेमािरम ' 

भारिमािेच्या चरणी  

करिो आम्िी प्रणाम  

 

झुळझुळ र्वाि ेनदी  

शाळेच्या समोरून  

शाळा सुटिा पळिो  

आम्िी पुलार्वरून 
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 कोल्याला घडली अद्दल  

 

खारूिाई आहण हचऊिाईची  

िोिी चांगली मतै्री  

त्याि आला लबाड कोल्िा  

िोिा मोठा खत्री  

 

येिा-जािा कोल्िा  

दोघांची र्वाट आडर्वी 

िसुनी दोघांर्वर िो  

मोठमोठ्यान ेहचडर्वी  

 

हचऊिाईला आला राग  

खारूिाई िीला करे शांि   

अद्दल घडर्वू कोल्याला  

हर्वचार करू लागल ेहनर्वांि  

 

ददर्वस उगर्वला  

बदला घेण्याचा  

कोल्याला चांगली  

अद्दल घडर्वण्याचा  
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एका मोठ्या हर्वहिरीि  

िोि ेपाणी भरपूर  

त्याि िोि ेमासे  

पािि िोिा कोल्िा चिुर  

 

समोर आली खारूिाई  

लागली त्याला हचडर्व ू 

मागून आली हचऊिाई  

नाकाला नखं लागली लार्व ू 

 

कोल्याला आला राग  

धरायला त्यांना आला  

धरिा-धरिा िोल जाऊनी  

डुबकन हर्वहिरीि पडला  
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              पाऊस आमचा दोस्ि  

 

पाऊस आला  

पाऊस आला  

आम्िाला चचब  

हभजर्वू लागला  

 

मुसळत्या सऱयांसगंे  

टोचू लागला  

जोराच्या र्वाऱयाने  

झुलर्वू लागला  

 

पाऊस आमचा  

झाला दोस्ि  

त्याच्यासंगे खेळायला  

आम्िाला र्वाटिे मस्ि  

 

आमच्याशी कधी  

िो रुसि नािी  

खेळिाना कधी  

िो हचडि नािी   

 

पाऊस दिेो  

आम्िाला आनंद  

िोिो त्याच्यासंगे  

खेळण्याि धुंद  
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मी रुसनू बसल े 
 

एर्वढ ेमी काय केल?े 

थोडसेे कागद िाडल े 

भरलेल्या पाण्याि दगड टाकल े 

म्िणून मम्मीन ेमला मारल े 

मी लगेच रुसून बसल े 

 

एर्वढ ेमी काय केल?े 

आर्वरलले ेसारे हर्वस्कटून टाकल े 

पप्पाच्या शटााला मािीच ेडाग लार्वल े 

म्िणून मम्मीन ेमला मारल े 

मी लगेच रुसून बसल े 
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एर्वढ ेमी काय केल?े 

जेर्वायला मला नको सांहगिल े 

अजून मला खेळायचे म्िटल े 

म्िणून मम्मीन ेमला मारल े 

मी लगेच रुसून बसल े 

 

मी रूसललेी पाहून  

मम्मी - पप्पा गुपचूप आल े 

माझ्या गुदगुल्या करून  

माझ्यासोबि खेळू लागल े 

मी जोरजोराि िसू लागल…े 
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                       मुलांसाठी ई साजहत्य बनर्वण्याचा आपला कायणक्रम धडाक्याने सरुू 

ठेर्वला आह.े लहान मुलं हीच भजर्वष्य. मराठी भाषा ककतपत र्वाढर्ार र्व र्वापरली िार्ार त ेआताची लहान 

मुलंच ठरर्वर्ार नाही का? आजर् भाषांचं भजर्वष्य ठरर्ार आह ेमोबाईल आजर् कॉंप्युटर, आयपॅड, टॅब्लेट 

र्वरून. आताच्या मुलानंा इंटरनेट आजर् ई बुक्स हचे आयुष्य असर्ार आह.े त्यानंा मराठीत ई बुक्स 

र्वाचण्याची सर्वय आतापासनूच लार्वायला हर्वी. पर् त्यांना ती आर्वडतील का? र्वाचतील का ती? तर हो ! 

कशार्वरून? तर अनभुर्वार्वरून सांगतो. 

या र्वषी सासर्वड येथे साजहत्य संमेलन झाले. त्यात ई साजहत्य प्रजतष्ठानने ई पुस्तकांची माजहती 

दरे्ारा स्टॉल ठेर्वला होता. त्यार्वर मोबाईल टु मोबाईल ब्ल्यु टुथ ने पुस्तकं ट्ांस्फ़र केली. आजर् लहान 

मुलांसाठी एक साठ पुस्तकाचंी सुंदर जसडी सुद्धा ठेर्वली होती. तीन कदर्वसांचा कायणक्रम होता. म्हरू्न भरपुर 

साठा नेला. पर् लहान मुलांच्या ई पुस्तकांची सीडी पजहल्याच कदर्वशी आउट ऑफ़ स्टॉक झाली. नंतरच े

कदर्वस या स्टॉलर्वर जहरमुसल्या चेहर् याने शेकडो मुले भेट दऊेन गेली. शेकडो नहह े नहह े हिारो. जयानंा 

मराठी भाषेच्या भजर्वतव्याची चचता र्वगैरे असेल त्यांनी कृपया पुन्हा पुन्हा र्वाचार्वे. लहान मुलांना ई पुस्तकं 

अजतशय आर्वडतात. 

म्हरू्न ई साजहत्यने खास बालजर्वभाग सुरू केला आजर् नाजशकच्या अनघा जहरेंच्या सबल 

मागणदशणनाखाली तो उत्तम चालला आह.े 

तुमच्या मुलांना ह ेदाखर्वा. र्वाढू द्यात. मुलानंा आजर् ई साजहत्याला. 

        

             


