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या प स्तकातील लेखनाचे स व हक्क लेखकाकड ेस रक्षित असून 
प स्तकाचे       त्यातील अिंशाचे प नम वद्रण   नाट्य, चचत्रपट 
ककिं  ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखकाची लेखी पर ानगी घेणे 
आ श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर कार ाई होऊ 
शकत.े 
 
  



 

 

 

प्रकाशक :-         ई साहहत्य प्रततष्ठान 

www.esahity.com 
esahity@gmail.com 

 

सिंपादक :- अनघा हहरे ( ९४२२२८४११६) 
 

 

प्रकाशन :- ११ माचव २०१७  
 

 

व नामूल्य व तरणासाठी उपलब्ध  

 आपले  ाचून झाल्या र आपण फोर डव करू शकता  

 हे प स्तक  ेबसाईट  र ठे ण्यापू ी ककिं  ा  ाचानाव्याततररक्त 
कोणताही  ापर करण्यापू ी ई साहहत्य प्रततष्ठानची लेखी 
पर ानगी आ श्यक आहे. 
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 अपवणपत्रत्रका 
 

 तवमानपत्रात पापून आलेल्या मायाया कव तािंनी 
जयािंना जयािंना आनिंद हदला 
त्या स व आबाल दृ्ध  ाचकािंना 

हा बालकव तासिंग्रह 

अपवण. 
 

 



 

 परिचय 

 
 
 

 

 नािं  - डॉ. सतीश अनिंत कानव िंदे 

 शशिण – Grant Medical Collage (जे 
.जे . हॉस्स्पटल) येथून १९७७ साली 

एम.बी.बी.एस. होऊन बाहेर 
पडलो. त्यानिंतर मिंडणगड 

(स्ज.रत्नाचगरी) आणण बागमािंडला 
(स्ज. रायगड) येथील प्राथशमक 

आरोग्य कें द्रात  ैद्यकीय अचधकारी 
म्हणून नोकरी केली. १९८२ साली आयरे गािं , डोंत्रब ली येथे 

स् त:चा द ाखाना स रु केला. 
 १९८७ साली पहहली बालकव ता शलहहली. तेव्हािंपासून 

कव तालेखन जोमाने स रु झाले. आजपयतं शलहहलेल्या तीनश े
कव तािंपैकी ज ळज ळ दोनश ेपन्नास कव ता बालकव ता 

आहेत. लोकसत्ता, महाराष्र 
टाइम्स, सामना, लोकमत, न शक्ती, ठक 

ठक,लोलीपोप (Lollypop), ज्ञानरिंजक टोतनक(Tonic), सारस् त 
चैतन्य,डायलोग (Dialouge), इ. अनेक तनयतकालीकािंमधून 

दोनश ेचाळीस कव ता प्रकाशशत झाल्या आहेत. 



 

 [ डायलोग (Dialouge) हे इिंडडयन मेडीकल असोशसएशनच्या 
डोंबी ली शाखेचे म खपत्र आहे.] 

 २०१३ साली मी अमेररकेत म लाकड ेगेलो असताना तेथील चार 
महहन्यािंच्या  ास्तव्यात न्ययूाकव  येथील बहृन्महाराष्र 

मिंडळाच्या तनयतकाशलकािंमध्येही मायाया चार कव ता प्रकाशशत 
झाल्या होत्या. 

 १९९८ साली एका न ीन प्रकाशकाने माझा 'बोबडकािंदा' हा 
बालकव तासिंग्रह प्रकाशशत केला पण त्याचे व्य स्स्थत व तरण 

न झाल्याम ळे तो  ाचकािंपयवन्त पोहोचलाच नाही. 
 इ प्रततष्ठानच्या माध्यमातून प्रकाशशत  होणा-या या 

कव तासिंग्रहास चािंगला प्रततसाद शमळाला तर आणखीही काही 
कव तासिंग्रह इथेच प्रकाशशत करण्याची इच्पा आहे. 

 
 Dr.Satish A. Kanvinde 

 18/ MN 5 / Godavari Scty. 
 Kashish Park / Thane (West) 

 Mobile-9821186412 
  



 

 मनोगि 

 

नमस्कार  
आबाल दृ्ध शमत्रािंनो  (आणण मैत्रत्रणणिंनो स द्धा). 

माझा 'दे  खातो श े' हा बालकव तासिंग्रह इ प्रततष्ठानच्या 
माध्यमातून आपल्या भेटीस येत आहे. यातील कव ता त म्हाला 

नक्कीच आ डतील. मी या 
कव तासिंग्रहाला 'बालकव तासिंग्रह' असे म्हटले याचा अथव हा 
कव तासिंग्रह लहान म लािंनीच  ाचा ा आणण इतरािंनी तो  ाचू 
नये असे म ळीच नाही. माणूस ककतीही मोठा झाला तरी त्याच्या 
मनाचा एक कोपरा त्याच्या बालपणाने व्यापलेला असतोच. 
म्हणूनच मायाया या कव ता  ाचताना स वच  ाचक  आपल्या 

बालपणात रमून जातील याची मला खात्री आहे. 
१९८७ साली मी बालकव तालेखनाला स रु ात केली. 'हत्तीचा 
लठ्ठपणा' ही माझी पहहली बालकव ता के ळ आठ ओळीिंची 

होती आणण त्यात सव् ीस शब्द होते. ही कव ता 
लोकसत्तामध्ये पापून आल्याम ळे'मी बालकव ता शलहू 
शकतो ’ हा आत्मव श् ास मला आला आणण त्यानिंतर 

एकामागोमाग एक न ीन न ीन व षय घेऊन बालकव ता 
शलहहण्याचा मी सपाटाच ला ला. या कव ता अनेक नामािंककत 

 तवमानपत्रात प्रकाशशत झाल्याम ळे माझे ना  सिंपूणव 
महाराष्रात झाले. स रु ातीच्या काळात लोकसत्तेमधील 

कव तेखाली क ीचा पूणव पत्ता पापण्यात येत असे. त्या ेळी 



 

महाराष्राच्या कानाकोप-यातून मला मायाया कव ता 
आ डल्याची पत्र ेयायची. 

बालकव ता मी जरी सहजपणे शलहहत असलो तरी बालकव ता 
शलहहणे स ावत कठीण आहे असे ब-याच जणािंनी मला सािंचगतले 
आहे.असेलही  कदाचचत. पण मला मात्र त्यात काही कठीण 
 ाटत नाही.म्हणूनच मी शलहहलेल्या तीनश ेकव तािंपैकी दोनश े

पन्नास कव ता ह्या बालकव ता आहेत. 
यापू ी १९९८ साली माझा 'बोबडकािंदा ' हा बालकव तासिंग्रह 
प स्तकरूपात प्रकाशशत झाला होता. पण प्रकाशकाने त्याचे 

व तरण व्य स्स्थत न केल्याम ळे तो  ाचकािंपयवन्त पोहोचलाच 
नाही. अन्यथा त्याच्या अनेक आ तृ्त्या काढाव्या लागल्या 
असत्या. त्या अन भ ाम ळे मी प न्हा प स्तक प्रकाशनाच्या 

 ाटेला गेलो नाही. त्यापेिा मला माझी कव ता  तवमानपत्रात 
पापून आलेली आ डते कारण ती एकाच  ेळी लाखो 

लोकािंपयतं पोहोचते. आता इ प्रततष्ठानच्या माध्यमातून तर ती 
लाखोच काय करोडो लोकािंपयतं आणण ती  स द्धा 

जगभरातील  ाचकािंपयतं जाणार आहे. 
मी डॉक्टर आहे आणण बालकव ता शलहहतो म्हणजे मी 

बालरोगतज्ञ असणार असे ब-याच जणािंना  ाटते. पण मी 
बालरोगतज्ञ नाही. पण बालमनाची नाडी मला अचकू 

सापडलेली आहे याची खात्री त म्हाला मायाया या कव ता 
 ाचताना पटेल. 



 

काही  षांपू ी मला डोंबी लीतील एका प्राथशमक  शाळेच्या 
स्नेहसिंमेलनात प्रम ख पाह णा म्हणून बोला ले होते. मी 

त्या ेळी म लािंना आणण पालकािंना मागवदशवक असे थोड ेबोललो 
आणण निंतर मायाया काही कव ता ऐक ल्या. कायवक्रम 

सिंपल्यानिंतर तेथे आलेल्या सिंस्थेच्या एका पदाधीका-याने मला 
सािंचगतले, "पाह णे बोलताहेत आणण स वजण शािंतपणे ऐकताहेत 

हे आज मी पहहल्यािंदाच बतघतले". 
माझा हा कव तासिंग्रह  ाचायला स रु ात  केल्यानिंतर श ेटची 
कव ता  ाचल्यानिंतरच तो द स-याच्या हातात द्या ा असे 

कोणाला  ाटले तर तो मायाया कव तािंचा सन्मान असेल. तसे 
झाले तर मला जरूर कळ ा. मी आपल्या अशभप्रायाची  ाट 

बघतोय. कारण अजनू ब-याच कव ता त मच्या भेटीला यायला 
उत्स क आहेत. 

 डॉ. सतीश अ. कानव िंदे 

 Mobile 9821186412                        
   e mail <sakanvinde@yahoo.com> 

mailto:sakanvinde@yahoo.com


 

अन क्रमणणका  

 
 देव खािो शवे 

 अफलातून 

 आईशप्पथ 

 इंटिव्ह्य ू

 ऐक िे बाप्पा 
 काका िडला 
 कोकणाि चला 
 कोल्िोबांचे  िक्िदान 

 खादाड 

 गोववदंा आला 
 अिंिाळवीि कावळा 
 घंटा शाळेची 
 चचडूबाई 

 जीवनसाथी 
 डॉक्टिकाका 
 ढब्बू ढोल 

 नामांिि 

 पंख्याला आली चक्कि 

 पहिलीच भाऊबीज 

 पािुणचाि 

 बंडू स्वगााि जािो 
 बट्टय्ाबोळ 

 बाळाची गादी 
 भािुकली 
 माझी  आजी 
 मुंगी आणी मांजि 

 लौकि मोठा कि 

 ववमा उििवा ववमा 
 शक्कल 

 सांगाल कां कोणी ? 

 



 

देव खािो शवे 

 

बिंडूने एकदा दे ाप ढे 

नै ेद्य म्हणून ठे ली श े 

आणण खरिंच ततथल्या ततथे 
प्रकट की हो झाला दे  

म्हणाला "लौकर  र माग 

च केल माझी फास्ट रेन" 

बिंडूला काही स चेचना 

स न्न झाला त्याचा बे्रन 

ते ढ्यात त्याचे चालले डोके 

कल्पना स चली त्याला यायाक 

म्हणाला "दे ा आठ ड्यातले 

कामाचे हद स काढूनच टाक 

रोज असू दे रव  ार 

अभ्यासाची कटकट नको 

शाळेसाठी रोज सकाळी 

झोप मोडून उठणे नको 



 

 

मस्तपैकी झोपा काढीन 

उठेन सकाळी दहा  ाजता 

आणखी तासभर लोळत राहीन 

ककशोरक िं ज  ाचता  ाचता " 

अिंतधावन पा ला दे  

हळूच म्हणून "तथास्तू!" 
आई म्हणाली हल ून "बिंड्या, 
झोपेत कािं रे हसतोयस त ू? " 

 



 

अफलातून 

अजब माणसिं 
भेटली सात 

होते त्यािंना 
चार चार हात 

एकेका हाताला 
पिंच ीस बोटिं 
प्रत्येक बोट 

ए ढ सिं पोटिं 
डोकिं  कफरायचिं 
गरगर गोल 

तोंडाचिं बोळकिं  
खूपच खोल 

चकचकीत होती 
त्यािंची कातडी 
बाहेर काढून 

दा ायचे आतडी 
  



 

उिंच उडायचे 

आकाशात दरू 

सूरवकन ्मारायचे 

पाण्यात सूर 

खात होती 

नाकानिं भात 

असली माणसिं 

ती अजब सात 

 

 

 

 

  



 

 

आईशप्पथ 

 

आईशप्पथ हदसली मला 

आकाशातली म्हातारी 

खात होती प ढ्यात घेऊन 

किं दी पेढे सातारी 

एका हाताने मोठिं जातिं 

कफरव त होती गडागडा 

बफव  घेऊन दळत होती 

आ ाज करीत कडाकडा 

चमकत होती  ीज आणण 

खाली पडत होत्या गारा 

पाऊस स द्धा आला होता 

सोबत घेऊन स साट  ारा 
  



 

आकाशातल्या म्हातारीचे 

किं दी पेढे सिंपले खाऊन 

जातिं थािंबलिं नी कडाडणारी 

 ीज बसली कोप-यात जाऊन 

शािंत झाला स साट  ारा 

कोसळणारा थािंबला पाऊस 

आई म्हणाली "शाळेत जा रे 

आज नको घरी राहूस" 

 

  



 

इंटिव्ह्यू 
 

प्राणी झाले कमी म्हणून 

चचडून गेली राणी 

"घ्या" म्हणाली "मायाया बागेत 

न ीन न ीन प्राणी" 
 

पेपरमध्यें जाहीरात गेली 

'पाहीजेत प्राणी खूप 

ह िं तततकिं  खायला शमळेल 

बदलून जाईल रूप 

 

अजव घेऊन म लाखतीला 

एक तारखेला या े 

तन ड जयािंची होईल त्यािंनी 

लगेच बागेत जा े' 

 

  



 

एक तारखेला रव  ार होता 

झ िंबड झाली फार 

रािंग ला ायला पोलीसािंच्या 

त कड्या आल्या चार 

 

रािंगेतले प्राणी एकाएकी 

जाऊ लागले पळून 

म लाखतकारािंना शिंका आली 

पाहीले त्यािंनी  ळून 

 

पोलीस स द्धा घाबरून गेले 

चचिंतेत पडले घोर 

कारण रािंगेत अजव घेऊन 

होता डायनासोर 

 

  



 

ऐक िे बाप्पा 
 

गणपतीबाप्पा  

पा शील कािं ? 

मदतीला आमच्या 

धा शील कािं ? 

गहृपाठ असतो 

भरमसाठ 

कव ता सगळ्या 

हव्यात पाठ 

लौकर झोपायला 

शमळतच नाही 

सकाळी मात्र 

उठायची घाई 

कशाचा कशाला 

नसतो मेळ 

खेळायला नाही 

म ळीच  ेळ 



 

आजारपणात 

शाळा ब डते 

पररिेत हमखास 

दािंडी उडत े

आईबाबािंची 

बोलणी नी मार 

डोळयातून लागत े

पाण्याची धार 

ऐक रे बाप्पा 

आमची हाक 

शाळाच सगळ्या 

ब ड ून टाक 

  



 

काका िडला 
 

एकदा मायाया काकाला 
शमरची झोंबली नाकाला 
 

रागात तेव्हािं काकाने 

कािंदे सोलले नाकाने 

 

 ाट लागली नाकाची 
हालत झाली काकाची 

 

डोळे त्याचे च रच रले 

नाक स द्धा फ रफ रले 

 

तोरा त्याचा झाडाला 
नी काका चक्क रडला 

 

  



 

कोकणाि चला 
 

स ट्टी पडली 
कोकणात जाऊ 

आिंबे,काज ूनी 
फणस खाऊ 

 

डोंगरात शोधू 
कर िंदाची जाळी 
खाऊ डोंगरची 
मैना काळी 

 

माल णी खाजिं 
खडखड ेलाडू 

सकाळ सिंध्याकाळ 

पोटात धाडू 

 

  



 

वपत्त  ाढलिं तर 

कशाला भ्यायचिं ? 

अमतृ कोकम 

ढोसत –हायचिं 
 

येणार कािं मग 

कोकणात जायला ? 

या तर लायनीत 

ततकीट घ्यायला 
 

 



 

कोल्िोबांचे  िक्िदान 

 

कोल्होबािंनी एकदा 
रक्तदान केले 

रक्त काढताच कोल्होबा 
कोमामध्ये गेले 

 

कोल्होबािंना द्या े लागले 

चार बाटल्या सलाईन 

उठून बोलले कोल्होबा 
" नाऊ आय एम फ़ाईन " 

 

कॉफी प्यायले पेलाभर 

नी ग्ल कोज त्रबस्कीटिं खाल्ली 
तेव्हािं क ठिं त्यािंची नाडी 
पहहल्यासारखी चालली 

 

काडव घेऊन णखशात टाकत 

बोलले करून टाटा 
"रक्त ह िं असल्यास मला 

केव्हािंही येऊन भेटा” 



 

खादाड 

हद ाळीतला फराळ खाऊन 

तट्ट फ़ गलिंय माझिं पोट 

बटणच लागत नाहीत याचे 

घालू कसा मी हा ब शकोट? 

 

बेसनाचे लाडू हदसतात पान 

पहहल्यािंदा मी तेच घेतो 
लि कोणाचिं नसलिं तर 

दोनचार तरी णखशात घालतो 
 

निंतर मोचाव चकली रती 
पाच सहा चकल्यािंना अटक करतो 

पोटातल्या त रुिं गात मी मग 

एक एक करीत त्यािंना भरतो 
 

करिंजयाकड ेलि जाताच 

तोंडाला मायाया स टते पाणी 
ककती जातात पोटात मायाया 

हहशबे नाही ठे ीत कोणी 
 



 

गोड करिंजया खाऊन मग 

कसिंतरीच  ाटू लागतिं 
ततखट चच डा नी श े खाल्ल्या र 

हळूहळू मग बरिं  ाटतिं 
 

आई म्हणते "हा जे त नाही 
झालिंय काय याला असिं ? 

ए ढा फराळ खाल्ल्या र मी 
सािंगा, जे ण तरी घ्या िं कसिं ? 

 

 



 

 

गोववदंा आला 
 

उिंचा रती बािंधला दोर 

ताणून घेतला ला ून जोर 

 

दह्याची हिंडी मधोमध बािंधली 
नोटािंची माळ त्यालाच टािंगली 
 

 ाजतगाजत बाले येतील 

अिंगा र पाणी ओतून घेतील 

 

तनधडी पाती मनात ना  डर 

माणसािंचे लागतील थरा र थर 

 

च कीची हालचाल एक जरी झाली 
अखेरच्या िणीही कोसळतील खाली 
 

मनाची स्जद्द मोठी फार 

कशाला सािंगा मानतील हार? 

 

  



 

यत्न आपले नाहीच सोडणार 

हिंडी श ेटी नक्कीच फोडणार 

 

आला रे आला गोव िंदा आला 
चला खेळू या दहीकाला 



 

अिंिाळवीि कावळा 
 

कावळ्याने ठिवले अिंिाळाि जायचे 

ग्रि आणण िा-यांना जवळून पिायचे 

 

उंचच उंच उडाला अिंि कािी संपेना 

ग्रि िािे िि सोडाच आपली पथृ्वीिी हदसेना 
 

घाबिला मग खूप, आिा किायचे काय? 

दमला िोिा फाि पण टेकणाि कुठे पाय? 

 

िेवढ्याि एक उपग्रि जवळून गेला 

कावळ्याने ललफ्टसाठी खूप प्रयत्न केला 
 

कावळ्याचा िा प्रयत्न एकदमच फसला 

िेव्हिां आपला मतृ्यू त्याला समोिच हदसला 
 

ििीपण जोि करून अिंिाळाि गेला 

िवेवाचून लगेच िडफडून मेला. 



 

 

 

घंटा शाळेची 
 

उलटिं टािंगून कायमचिं 

बदडून घ्या िं रोज रोज 

मायायाच  ाट्याला कािं बरिं द्या े 

दे ाने हे असले भोग? 

 

शाळा जेव्हािं भरते,स टत े

सपाटून शमळतो मला मार 

तासातासाला एकेक फटका 

मधल्या स ट्टीतही अनेक  ार 

 

मार काही च कत नाही 

केली जरी सगळ्यािंशी कट्टी 

म्हणूनच  ाटतिं मनापासून 

शाळेला असा ी रोजच स ट्टी 
 

  



 

चचडूबाई 

 

चचडूबाई चचडली 

उग्गाच रडली 

धा त स टली 

धप्पकन ्पडली 
 

खोडकर बाळू 

प ढ्यात बसला 

ततच्याकड ेपाहून 

कफस्सकन ्हसला 
 

चचडूबाई उठली 

बाळूला पाडलिं 

चािंगलिंच त्याला 

ब कलून काढलिं 
 

  



 

जीवनसाथी 
 

 ाघोबाच्या 
ककडल्या दाढा 
म्हणाला "डॉक्टर 

आत्ताच काढा 
 

सोस त नाही 
द खतात खूप 

स जलेल्या हहरड्यािंनी 
बदललिंय रूप 

 

डॉक्टर बोलले 

"सगळेच दात 

ककडून गेलेत 

आतल्या आत 

 

दात काढून 

क ळी ला ा 
दातािंनी मग 

काहीपण चा ा “ 



 

 

 ाघाने केला 
व चार जरा 
म्हणाला "डॉक्टर 

तसिंच करा" 
 

तनणवय तेव्हािं 
योग्यच  ाटला 
बोळकिं  पहाताच 

किं ठ दाटला 
 

बोलला घेऊन 

क ळी हाती 
"आता तू माझी 
जी नसाथी ” 
  



 

 

डॉक्टिकाका 
 

 ाईट्ट आहेत डॉक्टरकाका 
औषध देतात कडू 

गोळ्या स द्धा घ्यायला ला तात 

मला येतिं रडू 

 

 ाईट्ट आहेत डॉक्टरकाका 
इिंजक्शन पण देतात 

ककिं चाळून मी रडते तेव्हािं 
गालग च्चा घेतात 

 

 ाईट्ट असले डॉक्टरकाका 
तरी  ाटतात ह े 

तेच तर आजा-यािंना 
जी न देतात न े 

 

 

 

  



 

ढब्बू ढोल 

 

ढब्बू ढोल 

पैसा गोल 

तोंडात तोबरा 
कसला बोल 

 

पोटाच्या  ड-ेयात 

भरलिंय काय? 

आणलेस कािं चोरून 

हत्तीचे पाय? 

 

धा ायचे नकोस 

घेऊस श्रम 

चालतानाच त ला 
लागतोय दम 

 

चौघािंचिं खाणिं 
खातोस एकटा 
मोडून टाकतोस 

 जनाचा काटा 



 

 

ढब्बू ढोल 

पैसा गोल 

व्हायचिंय कािं बारीक 

लौकर बोल 

 

व्हायचिं असेल 

बारीक जर 

डायटीिंग आणण 

व्यायाम कर 

 

 

 



 

नामांिि 

 

नामािंतराचे  ेड 

आमच्याही घरात शशरले 

एकेकाचे डोके मग 

एकदमच कफरले 

आई म्हणाली "आई,आईचा 

 ैताग आलाय जयाम 

आजपासून त म्ही मला 

हाक मारायची मॉम 

बाबािंना आई बोलली 

"मला अगिं म्हणणिं सोडा 

नािं  माझिं घेऊन 

प ढे डाशलगं शब्द जोडा" 

बाबािंनाही स्फूतत व आली 

बघून आईचिं फॅड 

आम्हाला हदली ऑडवर 



 

"मला म्हणायचिं त म्ही डॅड" 

बाबा झाले डॅड 

नी आई झाली मॉममोत्या क त्र्याला दादाने 

नािं  हदलिं टाॅॅम 

दादा,ताई दोघािंनीही 

ज निं नािं  टाकलिंय 

मी मात्र ज न्याच ना ात 

माझिं  ेगळेपण राखलिंय  

 

 

 



 

पंख्याला आली चक्कि 

 

गरगर गरगर कफरता कफरता 
पिंख्याला एकदा आली चक्कर 

तोल गेला त्याचा आणण 

पताशी त्याची झाली टक्कर 

 

पताचा उडाला ट का तेव्हािं 
पत  म्हणाले " ेंधळा क ठला " 
पिंखा म्हणाला "त यायाम ळे बघ 

एक हात माझा अधाव त टला" 
 

तरीही पिंखा कफरत कफरत 

पताला करीत होता जखमा 
खडखड खडखड आ ाज ऐकून 

धा त बाहेर आली रखमा 
 

  



 

ओरडून म्हणाली "धा ा बाई 

कसा बघा हा झालाय पिंखा 
 ाकडाततकडा कफरत कफरत 

पताला सारखा देतोय दणका" 
 

बाईसाहेब आल्या धा ून 

लाईटची बटणिं बिंद केली 
पत म्हणालिं ह श्श करून 

"बरिं झालिं एकदाची कटकट गेली" 
 

 

  



 

पहिलीच भाऊबीज 

 

इट कल्या पाळण्यात शमट कलिं बाळ 

शमट कल्या बाळाची वपट कली ताई 

आज आहे बाळाची भाऊबीज पहहली 
बाळाला ओ ाळायची ताईला घाई 

 

ताईने घातलाय परकर पोलका 
नाकात चमकी नी गळ्यात हार 

केसािंचा अिंबाडा त्या र गजरा 
ताईला त्यािंचा होतोय भार 

 

परकर सा रीत द ड द ड  धा तेय 

झोपलेल्या बाळाला म्हणतेय "उठ" 

आईच्या मागे ला लाय लकडा 
"घाल नािं गिं त्याला न ीन सूट" 

 

पोट्याशा ताईची मोठ्ठी धािंदल 

बघतायत सगळे गालात हसत 

ताई मात्र िणभर स द्धा 
एका जागी नाहीय बसत 



 

 

ओ ाळणीची तयारी झाली 
रािंगोळी घातली मािंडून पाट 

पाटा र आई बसली बाळाला घेऊन 

समोर ठे लिं फ़राळाचिं ताट 

 

मदत घेऊन आजीची आपल्या 
बाळाला ओ ाळलिं ताईने 

बाळाच्या  तीने वपट कल्या ताईला 
ओ ाळणी घातली आईने 

 

हरखली  ताई लाडात आली 
मायेने केले बाळाचे हाल 

बाळाने जाणली ताईची माया 
ख दकन हसलिं पसरून गाल 

  



 

पािुणचाि 

 

एका पडक्या घरात एकटी 
राहत होती मनीमाऊ 

शजेारचे उिं दीर म लािंना सािंगत 

"ततकड ेत म्ही नका जाऊ" 

 

मनीमाऊकड ेएकदा ककनई 

पाह णे आले लािंबचे चार 

काय करा े यािंच्यासाठी ? 

व चार ततला पडला फार 

 

बाहेर आली  तेव्हािं ततला 
उिंदीर ततकड ेहदसले दोन 

एकाच झटक्यात पकडलिं ततने 
कळलिंच  नाही त्यािंना आलिंय कोण ! 
 

पाह ण्यािंचा म लगा झोपाळ्या र बसून 

म्हणत होता "झ ला झ ला " 

मनी ततकड ेशशज त होती 
पाह ण्यािंसाठी 'उिंदीर प ला ' 



 

बंडू स्वगााि जािो 
 

बिंडूला एकदा नारदम नीिंनी 

दशवन हदले स् प्नात येऊन 

फेरफटका मारण्यासाठी 

स् गावत त्याला ते गेले घेऊन 

ब्रह्मा,व ष्णू,महेशाने 

त्याचे ततथे स् ागत केले 

आपापल्या महालामध्यें 

ततघेही त्याला घेऊन गेले 

चचत्रग प्ताच्या दरबारात जाऊन 

पाहीले त्याने ततथले काम 

 ैतागलेला चचत्रग प्त 

डोक्याला होता लाव त बाम 

  



 

रेड्या रती बसून यम 

तयारी करीत होता जायची 

सािंगत होता "अपघातातली 

शिंभर माणसे आहेत यायची" 

अमतृकलश चोरण्याचा बेत 

पहारेक-याने पाडला हाणून 

बिंडूला नेऊन उभा केला 

भर पा सात शशिा म्हणून 

पा सात बिंडू शभजला आणण 

गात्रिं न ्गात्रिं त्याची चथजली 

खरिं म्हणजे तेव्हािं त्याची 

गादीच होती चचिंब शभजली 
 

 

 

  



 

बट्टय्ाबोळ 

 

पररिेतील माक्सव पाहून 

आई म्हणते "आता अभ्यास  ाढ " 

दफ्तराचिं ओझिं  ाहून 

मी मात्र झालोय गाढ  

 

शशश  गावपासूनच अभ्यासाच्या 

प स्तकािंची असते रास 

क णालाच कसिं कळत नाही 

बालपणाचाच होतोय –हास 

 

आईच्या डोक्यात नेहमी 

मायाया पररिचेे टेन्शन असते 

बाबािंना तर कामाप ढे 

बोलायलाही स ड नसते 
  



 

गहृपाठ असतो भरमसाठ 

आमची लागते प रती  ाट 

सिंप ून उठता आई म्हणते 

"कर आता पाढे पाठ" 

 

ना  काढता खेळाचे 

आईच्या रागाचा पारा चढतो 

अभ्यासाला शशव्या देत 

ढसाढसा मी सदा रडतो 
 

पू ी कधी नव्हता म्हणे 

शशिणाचा ए ढा घोळ 

हल्ली मात्र करून टाकलाय 

क णीतरी बट्टय्ाबोळ 

 

  



 

बाळाची गादी 
 

पोटासा बाळ 

थिंड आहे लादी 

बाळासाठी आणलीय 

पोटी पोटी गादी 
 

ग बग बीत गादी र 

बाळ झोपतो गाढ 

बाळाचे करतात 

सगळेच लाड 

 

कधीकधी  ाटतिं 

बाळाए ढिं व्हा िं 

पोट्याशा गादी र 

मस्त पडून राहा िं 



 

 

"बाळाच्या गादी र 

झोपू कािं मी थोडा?" 

व चारलिं की आई म्हणते 

"तू  झालास आता घोडा" 
 

ठर लिंय मी जेव्हािं 

घरात एकटा राहीन 

बाळाच्या गादी र 

नक्कीच झोपून पाहीन 

 

  



 

भािुकली 
 

द पारच्या  ेळात 

भात कलीच्या खेळात 

 

पातेल्यात सात 

क रम -याचा भात 

 

श ेाची भाजी 
क रक रीत ताजी 
 

भाताचिं धरण 

अड तिं  रण 

 

चच ड्याचिं लोणचिं 
जे ण झालिं आमचिं 
 

  



 

माझी  आजी 
 

ब ट कबैंगण 

माझी आजी 
बोलता बोलता 
चचरते भाजी 
 

गोष्टी सािंगत 

भर ते घास 

प्रत्येक घासाला 
मायेचा  ास 

 

आजीचे आमच्या 
जादचेू दात 

बाहेर काढते 
पसरून हात 

 

  



 

ज ळ ओढून 

पापी घेते 

चाॅॅकलेटसाठी 
पैसे देत े

 

रात्री पडत े

क शीत घेऊन 

प-यािंच्या राजयात 

सोडते नेऊन 

 

रोज रोज देते 
करून केक 

आजी माझी 
लाखािंत  एक 

  



 

मुंगी आणी मांजि 

 

लाल म िंगी 
नेसली ल िंगी 
 

मािंजरानिं पाह्यलिं 
बघतच राह्यलिं 
 

लपून बसलिं 
कफस्सकन हसलिं 
 

चचडली म िंगी 
फेकली ल िंगी 
 

जोरात धा ली 
मािंजराला चा ली 
 

 

  



 

लौकि मोठा कि 

 

स टत काही नाही अभ्यासाची कटकट 

अभ्यास करत नाही म्हणून आईची  ट ट 

 

कक्रकेट खेळायला आमचा दादा रोज रोज जातो 

मला मात्र फक्त रव  ारीच नेतो 
 

ताईला हहिंदी शसनेमा आ डतात फार 

"मी येतो" म्हटलिं तर मला शमळतो मार 

 

ऑफीस टूरच्या ना ाखाली बाबा भटकतात 

बाहेर मी पडलो तर लगेच हटकतात 

 

मैत्रत्रणीिंकड ेजायचा असतो आईचा सपाटा 

शमत्रािंकड ेमी गेलो तर मला मात्र धपाटा 
 

नको क णाची ग लामी नको क णाचा डर 

त्यापेिा दे ा मला तू लौकर मोठा कर



 

 

 

ववमा उििवा ववमा 
 

बालशमत्रािंनो त मच्यासाठी 
व मा किं पनी मी केलीय स रू 

पटापट घ्या पोशलसी अन 

हप्ते लगेच लागा भरू 

 

त मच्या ज न्या प स्तकािंचा 
उतरून टाका आजच व मा 
प ढच्या  षी पैसे घ्या 
झाला जरी त्यािंचा णखमा 
 

मायायाकड ेव मा उतर ा 
घ्याल जेव्हािं दफ्तर न े 

जरासिं फ़ाटलिं तरी सािंगा 
द रुस्तीला पैसे ह े 

 

  



 

आमच्या किं पनीत व मा बरिं कािं 
गण ेषाचाही उतरला जातो 
फाटका  गण ेष हदल्या रती 
न ीन आम्ही लगेच देतो 
 

परीिेत नापास झालात तरी 
बाळगायची नाही आता तमा 
उद्यापासून उतर ू आम्ही 
अकलेचाही त मच्या व मा 
 

 

  



 

शक्कल 

 

बाबािंना  म्हटलिं आणा 
एक पानपैकी बॅट 

तर बाबािंनी काल आणली 
न ीकोरी हॅट 

 

मला आला राग 

पण काहीच नाही बोललो 
ऐकण्यात झाली असेल चूक 

असेच धरून चाललो 
 

आई म्हणाली "आता 
ठे ून घेती हॅट 

निंतर कधीतरी सािंगेन 

आणायला मी बॅट 

 

  



 

ऑकफसात जाताना आज 

बाबािंनीच घातली हॅट 

तेव्हािं मात्र पडलो 
आम्ही प रते चॅट 

 

निंतर लिात आले 

ती बाबािंची होती शक्कल 

लप ण्यासाठी आपले 

ग ळ्ग ळीत टक्कल 

 

 

 

 

 

 



 

 

सांगाल कां कोणी ? 

 

ए ढी कशी लािंब 

स्जराफाची मान ? 

स पाए ढे कोणी केले 

हत्तीचे या कान ? 

 

झेब्राच्या अिंगा र 

कसे आले पटे्ट ? 

देतात कािं बाबा त्याला 
पाठी रती रटे्ट 

 

 ाघोबाची मा शी 
ए ढी कशी पोटी? 

बोकोबाची शमशी 
खरी की खोटी ? 

 

 

 

 



 

धन्य ाद 
 

 

  



 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

आिा मराठी ई पुस्िकं िुम्िी www. esahity. com वरून डाऊनलोड 

करा. ककवा esahity@gmail. com ला कळवून मेल ने हमळवा. ककवा 

4470810177 िा नंबर सेव्ि करून या नंबर ला िुमचे नांव व गांव 

Whatsapp करून पुस्िके whatsapp मागे हमळवा. ककवा ई 

साहित्यचे app. https://play. google. com/store/apps/details?id=com. esahity. www. 

esahitybooks या ललकवर उपलब्ध आि.े िे download करा. ि ेसवव 

मोफ़ि आि.े  

आिा ठरवलंय. मराठी पुस्िकांनी अवघं हवश्व व्यापनू टाकू. 

प्रत्येक मराठी सुहिहििाच्या मोबाईलमध्ये ककमान पन्नास मराठी 

पुस्िकं असलीच पाहिजेि.  प्रत्येक मराठी माणसाच्या!  

िुमची साथ असेल िर सिज िक्य आि े ि…े कृपया जास्िीि 

जास्ि लोकांना याि साहमल करून घ्या.  

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य 

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


 

 

 

 


