
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò 

 

+É±½þÉnù ¨É½þÉ¤É³ý (¨ÉÖÆ¤É<Ç) 

 

 

ªÉVÉ¨ÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnùEò 

 

ºÉÉäxÉÉ±ÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä÷ ({ÉÖhÉä) 

 

 

ºÉÆ{ÉÉnùEò ¨ÉÆb÷³ý 

 

¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖÆ¤É<Ç) 

 

º´É{xÉÉ EòÉà±½äþ (xÉÉ‡„ÉEò) 

 

ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä÷ (¨ÉÖÆ¤É<Ç) 

 

„É‡„ÉEòÉÆiÉ ®úhÉ´É®äú (`öÉhÉä) 

 

ºÉÉ®úÆMÉ ¦ÉhÉMÉä ({ÉÖhÉä) 

 

 

 

<Ç-ºÉÉ‡½þiªÉ |É‡iÉ¹`öÉxÉ  

+ÆEò – 101 ´ÉÉ,  

 

 

<Ç-¤ÉÖCºÉ ‡´ÉxÉÉ¨ÉÚ±ªÉ ‡¨É³ýhªÉÉºÉÉ ö̀Ò iÉºÉäSÉ ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉÉªÉ,|É‡iÉ‡GòªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ 

esahity@gmail.com 
xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ ½þÉ ‡´ÉxÉÉ¨ÉÚ±ªÉ +ÆEò ‡xÉªÉ‡¨ÉiÉ ‡¨É³ýhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ´É ºÉÚSÉxÉÉ,+‡¦É|ÉÉªÉ,|É‡iÉ‡GòªÉÉÆºÉÉ ö̀Ò ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úÉ 

netaksharee@gmail.com 
ई साहहत्य प्रहतष्ठानची आजवरची १३६ प्रकाशने सीडीवर उपलब्ध आहेत. 
“ शतकोत्सव : ५० रुपयाांत १३६ पुस्तके” 

ºÉÆ{É÷E Ç     - 9869674820 

अंकातील सर्व कवर्तांचे हक्क कवर्चं्या स्र्ाधीन. अंकाचे सर्व हक्क ई-साहहत्य प्रततष्ठानचे स्र्ाधीन 
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“मतूी लहान पण हकती महान” ही उक्ती आल्हादच्या बाबतीत 

अगदी तांतोतांत खरी ठरते. धडपड्या , सतत नाहवन्याची आवड 

असणारा आल्हाद रृदयाने कवी आहे आहण मनाने photographer. 

तसेच त्याला प्रवासाचीही खपू आवड आहे. सतत भटकणे, 

photography   मध्ये वेगवेगळे experiments करणे हा बहुदा त्याचा 

स्थायीभाव असावा. अशाच अनेक भटकां तीमध्ये त्याला 

जाणवलेल्या काही गोष्टी त्याने शब्दबध्द केल्या आहेत. 

         

 

शहर म्हटलां की काय येतां डोळ्यासमोर? हव्या त्या सगळ्या सुहवधा, सुखसोई की गदी, गडबड, 
गोंधळ, प्रदूषण? खेड्यातल्या लोकाांना शहराचां आकषषण आहण शहरी लोकाांना खेड्याचां... परवा 
एकदा बसलो होतो मरीन ड्राईव्हवर, तर एक हपतापुत्ाांची जोडी येऊन उभी राहीली बाजलूा. बहुतेक 
हशक्षणासाठी मुांबईत राहाणारा तो मुलगा वहडलाांना मुांबई दाखवत होता. क्वीन्स नेकलेस, ओबेरॉय 
ट्रायडेन्ट, दूर हदसणारे बे्रबॉनषचे हदवे, हगरगाव चौपाटी वगरेै वगरेै. बहुधा पहहल्याांदाच मुांबई 
हिरायला बाहेर पडलेल्या त्या हपत्याला शाळेच्या पुस्तकात पाहहलेला अरबी समुद्र आपण प्रत्यक्ष 
पाहतोय ह्यावर हवश्वासच बसत नव्हता. त्याने मुलगा बरोबर आहे की नाही ह्याची माझ्याकडून 
खात्ीसुद्धा करून घेतली. मुलानां मग अहतरेकी हल्ला झालेलां ट्रायडेन्ट ते हेच असां म्हटल्यावर त्या 
हपत्यानां परत एकदा आजबूाजलूा कोणी नाही ना ते हळूच पाहून घेतलां. मला एक जुनाच प्रसांग 
आठवला. िेसबुक नवां होतां आहण िामषहव्हले न खेळणारा तो आहदवासी अशी समजतू अगदी भरात 
असण्याचा तो काळ. आम्ही हुरडा पाटीला गेलो होतो. आहण माझा एक भाचा शेत पाहून ओरडला, 
'िामषहव्हल' म्हणनू. आहण मग तो जेमतेम एकरभर शेताचा मालक शेतकरी त्याला जगातला सवाषत 
श्रीमांत माणसू वाटत होता... 

असो. खेड्यातलां जगणां, हतथला सांघषष याचां भलांबुरां  हचत्ण आजवर कथा कादांबर या, हसनेमाांतनू 
झालांच आहे. पण शहराचां काय? शहरी जगणां कसां असतां? आमचां तुमचां? त्याांचां? श्रीमांताांचां? 
गरीबाांचां? हनव्वळ शहरात राहण्याच्या म्हणनू अडी अडचणींचा सामना करावा लागतो त्याचां काय? 
अहभषेक बच्चनचा ब्लिमास्टर असो की करण जोहरचा कोणताही हचत्पट असो, श्रीमांत आयुष्य 
ि ांटसाईझ करायला हशकवतो. आपल्या रोजच्या जगण्याची बातच नसते. असे क्षहणक हवसरलेले 
स्ट्रगल्स हपक्चर सुटल्यावर गदीत परत आपल्या मानगुटीवर बसणारच असतात. ह्या शहरी 
जगण्यातले हव्यास, आनांद, दुुःख, तडजोडी, गरैसोई तपासनू पहायला हा नेटाक्षरीचा अांक. 
 

धन्यवाद. 
आल्हाद 

 
 



 
 

 
 

 

 

एका सजुलले्या शहरात… 

 

एका सुजलेल्या शहरात 

दुुःख हिरतांय बाईकवरून रां पाट 

प्रयत्नाांचे हसग्नल तोडत 

नशीबाला साथीला घेत 

धळूभरल्या हवेत 

अश्र ूझालेत हचकार 

एका सुजलेल्या शहरात 

दुुःख हिरतांय बाईकवरून रां पाट 

एका सुजलेल्या शहरात 

फ्लल्यायओव्हरचां काम 

मठूभर कारवाल्याांसाठी 

आयुष्याचां दाम 

हपलर एखादा तुटू दे 

इन्शुरन्स क्लेम हमळू दे 

पाांढर याशुर झ झब्ब्याखाली 

िक्त मन नस ूदे हभकार 

 

 

 

 

 

एका सुजलेल्या शहरात 

दुुःख हिरतांय बाईकवरून रां पाट 

परफ्लयमू हशांपडून हनघालो 

घामाचा झाकायला वास 

िुटलाच कुठे बॉम्ब तर 

रक्ताचां करू काय 

सुजट शहरावर धुळीचा लेप 

धुळीच्या लेपावर दुुःखाची भेग 

जाणनू बुजनू आता 

हनढाषवत जातोय खास 

एका सुजलेल्या शहरात 

दुुःख हिरतांय बाईकवरून रां पाट 

एका सुजलेल्या शहरात 

दुुःख हिरतांय बाईकवरून रां पाट 

 

आल्हाद महाबळ 

 

http://alhadmahabal.wordpress.com/2011/01/13/%e0%a4%8f%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%9c%e0%a4%b2%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eò}ªÉÚÇ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ, iÉÆMÉ iÉ®úÒ{ÉhÉ {É‡®úÎºlÉiÉÒ ‡xÉªÉÆjÉhÉÉiÉ +É½äþ 

MÉÉä³ýÒ¤ÉÉ®úÉiÉ iÉÒxÉ, ºÉÖ®úÉ¨ÉÉ®úÒiÉ {ÉÉSÉ +ºÉÉ ºÉMÉ³ýÉ ‡½þ„ÉÉä¤É +É½äþ 

xÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉIÉ xÉÉ½þÒ {ÉÉ‡½þ±ÉÆ {ÉhÉ ½þÒ ‡]õ´½þÒ xªÉÚVÉ +É½äþ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ 

+ÉvÉÒ ½äþ +ºÉÆ xÉ´½þiÉÆ, +É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

ºÉMÉ³ äý ´ªÉ´É½þÉ®ú, ºÉÉ®Æú EòºÉÆ „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

{É®ú´ÉÉSÉ xÉÉ½þÒ EòÉ +É¨ÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉä®úSÉä 

EòÉªÉ ¤É®Æú xÉÉ´É iªÉÉÆSÉÆ? 

iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÖxÉäxÉä º´ÉiÉ&±ÉÉ VÉÉ³ÚýxÉ PÉäiÉ±ÉÆ? 

+É¨ÉSÉÆ nùÉ®ú, iªÉÉÆSÉÆ nùÉ®ú +É¨ÉxÉäºÉÉ¨ÉxÉä 

{ÉhÉ {Éä{É®úÉiÉ +É±ÉÆ iÉä́ ½þÉ ºÉ¨ÉVÉ±É 

+ºÉÆ ºÉMÉ³Æý SÉÉ±É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ , +É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ, ´ÉÉ½þiÉÚEò ´ªÉ´É½þÉ®ú ¤ÉÆnù +É½äþ 

{É‡±ÉEòb÷SªÉÉ MÉ±±ÉÒiÉ ¨ÉÉ®úÉ¨ÉÉ®úÒ ½þÉä>ðxÉ , ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨½þhÉä  iÉÆMÉ +É½äþ 

xÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉIÉ xÉÉ½þÒ {ÉÉ‡½þ±ÉÆ, {ÉhÉ ½þÒ ‡]õ´½þÒ xªÉÚVÉ +É½ ä þ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

+ÉvÉÒ ½äþ +ºÉÆ xÉ´½þiÉÆ +É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

¨ÉÉMÉSªÉÉSÉ ¨É‡½þxªÉÉiÉ +É¨ÉSÉÉ £åòb÷, ¥ÉÒVÉSÉÉ {ÉÉ]ÇõxÉ®ú 

iªÉÉSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ, iÉ®úhÉÉ ö̀É ¤ÉÉ{ÉÉ„ÉÒ ¦ÉÉÆb÷±ÉÉ +xÉ {É³ÚýxÉ MÉä±ÉÉ 

VÉÉxÉÒ nùÉäºiÉ ½þÉä +É¨ÉSÉÉ ®úÉäVÉSÉÒ ¤Éè ö̀Eò ¥ÉÒVÉSÉÒ +É¨ÉSÉÒ 

{ÉhÉ {Éä{É®úÉiÉ +É±ÉÆ iÉä́ ½þÉ Eò³ý±ÉÆ +ºÉÆ ºÉMÉ³Æý SÉÉ±É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ 

+É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ +ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ 

VÉÉ³ý{ÉÉä³ý ±ÉÖ]õÉ±ÉÚ]õ ¨½þhÉä SÉÉ±ÉÚ +É½äþ 

xÉÉ½þÒ ºÉ¨ÉIÉ xÉÉ½þÒ {ÉÉ‡½þ±ÉÆ {ÉhÉ ½þÒ ‡]õ´½þÒ xªÉÚVÉ +É½äþ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ 

+ÉvÉÒ ½äþ +ºÉÆ xÉ´½þiÉÆ +É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

EòÉ±ÉSÉ xÉÉ½þÒ EòÉ ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉ ®úºiªÉÉ´É®ú 

VÉÒ{ÉxÉä =b÷´É±ÉÉ BEòÉ±ÉÉ {Éb÷±ÉÉ iÉ³ý¨É³ýiÉ, ®úºiªÉÉiÉSÉ 

+É{ÉhÉ xÉÉ½þÒ {Éb÷±ÉÉä, xÉºÉiªÉÉ Eò]õEò]õÒiÉ 

MÉä±ÉÉ ¨½þhÉä VÉÉMÉÒSÉ {ÉhÉ {Éä{É®úÉiÉ +É±ÉÆ, iÉä´½þÉ ºÉ¨ÉVÉ±ÉÆ 

+ºÉÆ ºÉMÉ³ý SÉÉ±É±ÉÆ ½þÉäiÉÆ +É¨ÉSÉÆ „É½þ®ú „ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÆ 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ {ÉhÉ ºÉ½þÉ iÉä nù½þÉ ‡fø±É +É½äþ 

nù®ú¨ªÉÉxÉ „ÉÉÆiÉÒªÉÉjÉäSÉÉ ¨½þhÉä |ÉÉäOÉÉ¨É +É½äþ? 

xÉÉ½þÒ, +É{ÉhÉ xÉÉ½þÒ iªÉÉiÉ +½þÉä, nùÉføÒ +ÉÆPÉÉä³ý ´½þÉªÉSÉÒ +É½äþ 

ªÉÉ +ÉiÉÉ iÉÖ̈ ½þÒ {ÉhÉ EòÉ®úhÉ nù½þÉ iÉ®ú 

+ÉVÉ „É½þ®úÉiÉ Eò}ªÉÚÇ +É½äþ 

 

- b÷Éì. +„ÉÉäEò EÖò±ÉEòhÉÔ 

 



 
 

 
 

 

 

मुुंबई मेरी जान 
 

मुांबईकर उठतात लवकर का ते ? 

बॉसचा ओरडा खावा लागेल ....म्हणनू  

पळतात का ? तर आज तरी हवांडो हसट हमळेल .. 

 

कामाचा बोजा अांगावर घेत  ......नाही  .....ोयावा लागतो  

आज तरी वरकमाई होईल 

आहण मग दुहनयाला हशव्या शाप घालीत..हनघतात.... 

मग सयूष ही हळूच हदवसातनू काढता पाय घेतो 

आहण मग एकदाचा हदवस मावळतो 

आहण मग काय  !!खरी मुांबई ..  

 

पण इथे रात्ीचा हदवस होतो ... 

पण इथे ....मुांबई जेवढां देते तेवढां घेते पण ..... 

 

परत दूसरा हदवस .. 

पळायला सुरुवात ...पळण्याच्या शयषतीत 

एकदा मागे वळून पाहून .. 

मागच्याचा वेग ... 

आपल्या पेक्षा जास्त नाही ना ? 

ते पाहून इथे वेग ोयावा लागतो ... 

वेग ...........ना !!  

वाघाच्या पढेू हरीणाचा जेवढा असतो ना !! 

 

तेवढा...बस्स अांगी वाघाची चपळाई बाळगा... 

हे करत .................... 

मुांबई मेरी जान ............... 

 

 

- रव ुंद्र भाुंग े



 
 

 
 

 

मनातला गा  माझ्या 
 

मनातला गाव माझ्या, अजनूही तसाच आहे 

तळातला भाव भोळा, अजनूही तसाच आहे 

. 

पावसाळे आले गेले, लाल पाणी वाहते झाले 

राईतला वास ओला, अजनूही तसाच आहे 

. 

नागमोडी वळणे रस्ते, घाट तो सुटला मागे 

देहातला ताल मेणा, अजनूही तसाच आहे 

. 

झाडीतला रान मेवा, खाऊां नी मन तपृ्त झाले 

ओठातला तो गोडवा, अजनूही तसाच आहे 

. 

हातातला हात माझ्या, चढणीत आगे मागे 

खेळातला साव मेळा, अजनूही तसाच आहे 

. 

हनखळसे ते रां ग सारे, श्रावणी िुलली िुले 

आठवातला बाल ठेवा, अजनूही तसाच आहे 

. 

मनातला गाव माझ्या, अजनूही तसाच आहे 

. 

. 

स् ाती फडणीस  
 



 
 

 
 

 

 

एक गा  होत.े....... 

 
एक गाव होते........ 

 

एक जग होते,  जगात एक गाव होते 

जण ूहनराळेच जग, एक पे्रमाची बाग 

 

बागेत माणसे होती, माणसात पे्रम होते 

पे्रमात होते नहात 

होताना गावाची पहाट 

 

हळू हळू मध्यान्ह झाली 

माणसे उन्हाने पोळू लागली 

एकदुसय्राची छत्ी ओढून 

आपल्या डोक्यावर सावली पकडू लागली 

 

बघता बघता पे्रमात 

त्वेश चढला अांगात 

आजी आजोबा मरण पावले 

तरुणतुकष  कारभारी झाले 

 

अन सांध्याकाळी, भकास गावात 

कुत्ी भुांकू लागली 

म्युहन्सपाल्टीच्या हदव्याखाली 

गाव चोरटेपणे कुडकुडत शाांत मेले 

 

आहण मतृप्राय गावाच्या , हवहच्छन्न छाताडावर 

कोवळे शहर हझांगुन नाचत होते  

नाचत होते 

 

अनुराग कौवशक 

 



 
 

 
 

 

 

क डस े
 

मावळत्या सुयाषसांगे 

तरळून आठवण गेली 

ओल्या गावाची छबी 

वाहत डोळ्यात आली || 

 

उघडी लाकडाची वखार 

िळ्याांची उभी शीग 

पोरके कुत्र्याचे हपल्ल ू

काढे दुधाचा माग || 

 

अांधार दाटल्या देवळात 

भणभणे दगडी हदवा 

नदीपलीकडल्या घाणेरीत 

उडे एकटा काजवा || 

 
 

अांगणी हशांपल्या सड्याचा 

एक वेगळाच सुवास 

राांगोळीतल्या हळदीकुां कवासवे 

घश्यात अडकतो श्वास || 

 



 
 

 
 

 

 

 
परसदारी थापल्या शेणी 

बांबात जळते जळण 

सरळ चालल्या वाटेने 

रानात घेतले वळण || 

 

हवटाळ भीतीने अांगणी 

हभजुनी हझजला पत्थर 

देवघरात जळते हनरां जन 

मनात उठवते काहुर || 

 

बदलत्या हचत्ातले रां ग 

आता झालेत धुसरसे 

हभांतीवरी खोवल्या आरशीचे 

आता दचकवतात कवडसे || 

 

 

व जयकुमार 

 



 
 

 
 

 

 विमण्या 
 

शहरात हल्ली 

हचमण्याच हदसत नाहीत 

अांगणात दाणे हटपणार या 

 

शहरात हल्ली 

अांगणांच हदसत नाहीत 

फुलझाडाांनी नटलेली 

 

शहरात हल्ली 

फुलझाडांच हदसत नाहीत 

फुलाांनी डांवरलेली 

 

============= 

 

शहरात हल्ली 

फुलां मात् खुप हदसतात 

हवकायला आलेली. 

 

 

नाम गमु जायगेा 



 
 

 
 

 

 बोनसाय 
 

ना हचमण्या ना िुल 

ना माणस ना मुल 

कदाहचत सगळ्याच 

झालेल बोनसाय 

डवरतात िक्त 

प्ल स्टीकची िुल 

 

ना बोर ना हचांचा 

ना उस ना आांबा 

अांगण लोपलय 

लोपलय घरपण 

सा-याची घाई 

जगायच दडपण 

 

ना गोट्या ना सोंगट्या 

ना हवटीदाांडू ना आट्यापाट्या 

हवकायला काढ्लाय 

सारा गाव 

म्हणतोय मुांबईचा 

करावा शाांघाय 

 

-                सोनाली घाटपाुंड े
 



 
 

 
 

 

 

टरेररस्ट 
 

बाजारात भाजी घेत होतो 

क्या चाचा सब खरैरयत ह?ै 

भाहजवाल्याने समोरच्या माणसाला हवचारले 

हा बेटे असे म्हणत तो हनघनू गेला 

अचानक माझी नजर एका हटहिन बॉक्सवर पडली 

 

हे बघा काय आहे? मी ओरडलो 

रहीम चाचा सोडून गेलेत, भाहजवाल्याची प्रहतहिया 

माझ्या भोवती लोकाांचा जमाव वाढत गेला 

हटहिन बॉम्ब असणार 

 

ह्या लोकाांचा काही भरवसा नाही 

गद्दार साले, हतकडे जावनू का नाही राहत ? 

सांताप,अिवाांचे बॉम्ब िुटत होते 

गदीचे पालकत्व घेऊन मी लोकाना शाांत करत होतो 

 

एवढ्यात रहीम चाचा तेथे आले 

गदी बघनू काय झाले असेल याचा त्याना अांदाज आला 

पोते के हलए हखरखुमाष ले जा रहा था 

लेहकन हटहिन यही भलू गया 

 

हटहिन बॉक्स उघडा करून दाखवत ते पुटपुटले 

साब दाढी बढानेवाला हर आदमी टेरररस्ट नहीं होता . 

RDX हवना आमचे encounter करत ते हनघनू गेले 

 

 

-  वमवलुंद  

 



 
 

 
 

 

 

माझा गा  

 

माझ्या गावात गावात 

अत्तराचा ग पाऊस 

माझ्या गावच्या मातीला 

चांदनाचा ग सुवास 

 

माझ्या गावच्या गांगेला 

धरते ग जण ूसाय 

घेते कुशीत सवाांना 

पान्हा िुटलेली माय 

 

माझ्या गावात िुलती 

अन्न -धान्याची हशवारां  

घरा घरात पजूती 

हशवाजी राजाांची तलवार 

 

माझ्या गावात रे प्यावी 

पेला भरून काकवी 

अन डोळे पुसत पुसत 

इथे हमसळ चाखावी 

 

माझ्या गावाचा ग साज 

रस्सा पाांढरा ताांबडा 

अन माझ्या गावच्या डोईचा 

ताज पन्हाळा राांगडा 

 
 



 
 

 
 

 

 

माझ्या गावच्या मदाषनी 

िड कुस्तीचा लढवावा 

लावणी दणाणनू हशट््याांनी 

पटका त्याांनीच उडवावा 

 

माझ्या गावाला ग राखी 

जण ूभगवान शांकर 

नदी शेजारी वसती 

प्रभ ूदत्त हदगांबर 

 

बाप गावाचा ग रहातो 

देव जोतीबा डोंगराला 

आई अांबाबाईची हकरपा 

अशी लाभ ूदे सवाषला 

 

 

अवभषके  .ईभदुसेाई  
 



 
 

 
 

 

 

±ÉÉäEò±É 

 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ ËEòSÉÒiÉºÉÉ +ÉiÉ +É‡hÉ ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ  +É¦ÉÉ³ýMÉnÇù <¨É±ªÉÉÆEòbä÷ ¤ÉPÉiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ lÉÉäb÷É ½þ¤ÉEòiÉÉä, VÉ®úÉ lÉ¤ÉEòiÉÉä 

iªÉÉSªÉÉ ´ÉÒiÉ¦É®ú PÉ®úÉSÉÒ ‡Eò±±ÉÒ ‡JÉ„ÉÉiÉSÉ SÉÉSÉ{ÉiÉÉ +É‡hÉ 

{ÉÖ]õ{ÉÖ]õiÉÉä 

“+É½äþ ‡Eò±±ÉÒ +É½äþ ” ** 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ PÉ õ̂ +ÉiÉ +É‡hÉ ºÉ è±ÉºÉÉ ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ ºÉäEÆònù¦É®ú ±Éäb÷ÒVÉ b÷¤¤ªÉÉÆºÉ¨ÉÉä°üxÉ ¦É®úvÉÉ´É vÉÉ´ÉiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ  lÉÉäb÷É +Éä„ÉÉ³ýiÉÉä, xÉVÉ®úÉ ]õÉ³ýiÉÉä 

¦É®úvÉÉ´É±Éä±ªÉÉ b÷¤ªÉÉiÉ±ªÉÉ ±É]õEòiªÉÉ ‘iÉÒ’SªÉÉ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ iÉÉ]õEò³ýiÉÉä 

+É‡hÉ  ±ÉÉVÉiÉÉä  “½äþ ½äþ ½äþ” ** 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ xÉÉ´ÉÉ±ÉÉ +ÉiÉ +É‡hÉ ½þ´Éä±ÉÉ ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ vÉÉ´ÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉÆxÉÉ ½þÉiÉÉxÉä vÉ°üxÉ VÉÉMÉÉ näùiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ  lÉÉäb÷É ºÉ®úEòiÉÉä VÉ®úÉ SÉå¤É]õiÉÉä 

+É‡hÉ xÉÆiÉ®ú +¨É®úÉ ö̀Ò ¦ÉÉ¹ÉäSÉä vÉbä÷ ‡MÉ®ú´ÉiÉÉä 

“EòÉªÉ ½äþ? SÉ±ÉÉä ‡ ö̀Eò ½þ è?” 

 



 
 

 
 

 

 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ SÉ{É³ýiÉäxÉä +ÉiÉ +É‡hÉ JÉÖ¤ÉÒxÉä ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ BJÉÉtÉ ¦ÉhÉÆMÉ ¤ÉÉVÉÉ ´ÉÉVÉ´ÉiÉ ±ÉÆMÉb÷hÉÉ-ªÉÉ±ÉÉ ¤ÉPÉiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ lÉÉäb÷É {ÉÉhÉÉ´ÉiÉÉä , iªÉÉ±ÉÉ JÉÖhÉÉ´ÉiÉÉä 

‡JÉ„ÉÉiÉ ½þÉiÉ ‡JÉºÉÉ lÉÉäb÷É JÉÉä±É JÉÉä±É VÉÉhÉ´ÉiÉÉä 

+É‡hÉ  ‡´ÉSÉÉ®úiÉÉä “EÖò ö̀±ÉÆ MÉÉhÉÆ ®äú ½äþ?” 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ ¤É®úªÉÉ{É èEòÒ +ÉiÉ +É‡hÉ b÷ÉäEòÉ´ÉhªÉÉºÉÉ ö̀Ò ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ +ÉiÉ ‡JÉb÷EòÒiÉ bÖ÷±ÉiªÉÉ {ÉåMÉ±Éä±ªÉÉÆEòbä÷ ¤ÉPÉiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ lÉÉäb÷É lÉEòiÉÉä VÉ®úÉ ]äõEòiÉÉä 

b÷É´ªÉÉ JÉÉÆtÉ´É®úSÉÒ ¤É ìMÉ =VÉ´ÉÒEòbä÷ PÉäiÉ ¨ÉMÉ {ÉÉªÉ½þÒ ¤Énù±ÉiÉÉä 

+É‡hÉ MÉÖhÉMÉÖhÉiÉÉä “ËVÉnùMÉÒ {ªÉÉ®ú EòÉ MÉÒiÉ ½ è” ** 

±ÉÉäEò±ÉSªÉÉ +´ÉPÉb÷±Éä±ÉÉ +ÉiÉ +É‡hÉ ºÉ´ÉªÉÒxÉä ¤ÉÉ½äþ®ú ±É]õEòiÉÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ 

VÉä́ ½þÉ ‡JÉb÷EòÒVÉ´É³ýSÉÒ ‡®úEòÉ¨ÉÒ VÉÉMÉÉ ¤ÉPÉiÉÉä 

iÉä́ ½þÉ lÉÉäb÷É ºÉÖºEòÉ®úiÉÉä , ¤ÉºÉÉªÉSÉä ö̀®ú´ÉiÉÉä 

ºÉ´ÉªÉ xÉEòÉä ¨½þhÉiÉ ‡®úEòÉ¨ÉÒ VÉÉMÉÉ ¤ÉPÉiÉ iÉºÉÉSÉ 

±É]õEòiÉÉä +É‡hÉ ¤Éb÷¤Éb÷iÉÉä 

„Éä´É]õSÉÆSÉ º]äõ„ÉxÉ ½ä 

„Éä´É]õSÉÆSÉ º]äõ„ÉxÉ ½ä 

 

|ÉÉVÉHò näù„É¨ÉÖJÉ 

 



 
 

 
 

 

 

मराठी रहसकाांना नेहमी उत्तमोत्तम आहण नवनवीन साहहत्य पुरवण्याचा ई साहहत्य प्रहतष्ठानचा ध्यास नेटाक्षरी जोमाने 
पार पाडत आहे. दर वेळी येणार या तुमच्या प्रहतसादाांनी आमचा उत्साह उधाणतोच. याच प्रोत्साहनाच्या बळावर आपण 
शतक गाठले आहण पुढला प्रवास अहधक जोशाने होत जाईल. नेटाक्षरी हा साप्ताहहक अांक सध्या सुमारे ८५००० मराठी 
रहसकाांना हवनामलू्य हवतररत केला जातो. या व्यहतररक्त जुने अांक पहाण्यासाठी www.esahity.com या वेबसाईटवर 
हव्हहजटणार याांची सांायाही लक्षणीय आहे. हे अांक आपण आपल्या ईष्ट हमत्ाांना फॉरवडष  करून त्याांनाही या आनांदयाते्त 
सहभागी करून ोयावे. त्याच मेलची cc आम्हाला (netaksharee@gmail.com} हदल्यास आम्ही पुढचे अांक त्याांना 
हवनामलू्य पाठवत राहू. मराठीची लोकहप्रयता हदवसेंहदवस वाढत जाण्यात आपलाही हातभार लागावा असे कोणाला 
नाही वाटणार ? आपल्यासाराया रहसकाांच्या सहाय्याने नेटाक्षरी लवकरच लाखाचा पल्ला पार करील हा हवश्वास आहे. 

 
ई सावहत्य ईवतष्ठानिी इतर ईकाशने 

 
हवनोदाचा दादा : ई स्टाप 

कहवताांचा आवाज : स्वरनेटाक्षरी अल्बम 
मुलाांचा नेट प्रवेश : बालनेटाक्षरी 
महाराष्ट्राचां वभैव : दुगष दुगषट भारी 

ई पसु्तके : 

 ओथांब, 

मोरया, 

चार क्षण, 

सईची वही 

लोकल गोष्टी 

हप्रयेचे अभांग 

तो आहण ती, 

टल्लीची शाळा 

अहम्   ब्रह्माहस्म 

गे्रव्हयाडष  हलटरेचर 

मकरां दच्या हत्वेण्या 

मीरा (मराठी अनुवाद) 

सावळ्या मुलीची गाणी, 

देशी दारूचे दुकान (3D), 

मराठी कसे हलहावे(ई शाळा), 

नेटाक्षरीच्या भावी थीम्स : घुांगराांच्या तालावर (लावणी),   

 सांपकष  : - 9869674820 

अहधक माहहतीसाठी भॆट द्या : www.esahity.com 

 

http://www.esahity.com/
mailto:netaksharee@gmail.com
http://www.esahity.com/

