“ ई-सािहत्य ित ठान ”
सं पादक सु ि या (जोशी) जाधव. पु णे

अंक - १२

रे णुका (रे पाळ) खटावकर. पु णे
सु धीर सु रे श मु ळीक. मुं बई

तशी माझी सासु गोड आहे ...
कडू कार याची फोड आहे
तशी माझी सासु गोड आहे !..
आंबट ितखट थोडे बोलणे
जखमे ला मग मीठ चोळणे
िजभेवरचा मो ा फोड आहे
तशी माझी सासु गोड आहे !..
भलते च वागणे असते कडक
बेधडक अशी खडबडी सडक
वभाव जरा िवजोड आहे
तशी माझी सासु गोड आहे !..
यिंचग बांग
कोलां

ाउ

ा टापटीप साडी
ा उगा लाडीगोडी

न या जु न्याचा जोड आहे '
तशी माझी सासु गोड आहे !..
रं गमं च रोज रोज सजवते
एकपा ी अिभनय छान रं गवते
सग यांच्या तोडीस तोड आहे
तशी माझी सासु गोड आहे !..
सात मजली मो े हसणे
सारखे सारखे सणे फुगणे
टार लसचा न सं पणारा
दररोजचा एिपसोड आहे
तशी माझी सासु गोड आहे !..

- मिनषा नाईक.

मना सज्जना सासू ऐशी असावी ...
जगी गोड सासू अशी कोण आहे ?
िवचारी मना तू ची शोधूनी पाहे
िजच्या कौतु के जावया धाप लागे
ितचे पाद दोन्ही कुठे सापडावे ?

िजची सू न तो े हणाया थकेना
गुणांच्या मण्यांच्या गळा सात माळा
िजच्या एक श दी िमळे वगर् सारा
अशी थोर सासू जगी दाखवा ना !

जगी जीस ये ती कराया चहा

ा

गुणां भागुनी दोष ये ती गुणाया
गिणतात ऐशा गती थोर िजला
"सासू " उपाधी िमळे मा ितला !

परी अंतरी एक ध्यानी धरा रे
सासू अखेरीस माणूस आहे
ितच्या

ा "गुणां" ने काणा करावा

ितचा श द त्ये क हृदयी धरावा !

पतीला हणे जी "तु झी थोर आई"
अशी सू न अन्ती पसं तीस ये ई
िजला जावई खु घे ऊन ये तो
ितला " यार" होतो, जगी धन्य होतो !

मना ऐक रे मीही होणार सासू
कुणाला िदसावे ितचे न

आसू ?

उ ाची तयारी अताला करावी
जगी एक सासू च हाती धरावी.

िशका या ितच्या चार यु क्त्या- यु क्त्या
ितला दोन गो टी मजे शीर ा या
जगी थोर पु ण्याई घे ऊन आला
िमळे गोड सासू जगी

ा तयाला !!

- भा .
असं हणतात, दे व सवर् असू शकत नाही,
हणून त्यानं 'आई' बनवली......
खरं च आहे...
कारण जे हा सै तानाला हे समजलं ,
ते हा त्यानंही हाच िवचार केला की
आपणही सवर् असू शकत नाही, हणून...

... हणून त्यानं 'सासू ' बनवली!!!!

तशी माझी सासू फ़ार गोड आहे ...
'हे· रत्न िहच्या पोटी कसं ?
एक मोठं कोडं आहे,
कारण .....
तशी माझी सासू फ़ार गोड आहे !
.
.
ती शांत तर हा घु मा...
ती माउली थोर... हा घरादारा घोर...
तीच्या शांतते ला िवचारांची जोड आहे..
तशी माझी सासू फ़ार गोड आहे !
.
.
िहच हसणं .....सनईचे सू र...
ाचं

सणं .....िवझत्या िनखा-यातला धूर...

तीच्या

दयात जरी माजले लं काहू र आहे...

तशी माझी सासू फ़ार गोड आहे !
.
.
िहची होते सा-यांसाठी तड्फ़ड...
छो

ा छो

ा गो टीव न

ाची कडकड...

ितच्याकडे मा या सा-याची नामी तोड आहे...
तशी माझी सासू फ़ार गोड आहे !

- सु ि या (जोशी) जाधव.

माझ्या सासू ची महती ...

माझ्या सासू ची महती । श दांनी वणार्वी िकती ।
मी बापडी अ पमती । थोडासा यत्न माझा ॥

डोळे सारखे वटारले ले । जणू िनखारे पे टले ले ।
पाहताच श द खुट
ं ले । मी मु की राहते ॥

त्ये काच्या चु का काढी । ग प बस या उगाच खोडी ।
उ र दे ता बेदम फोडी । िजभेच्या पट्

ाने ॥

चहा ना ता ठर या वे ळी । अन्यथा श द बंदू कगोळी ।

खाती त याची गरम पोळी । चु लीपाशी बसू नी ॥

ये ताजाता चकली िचवडा । फरसाण भजी आिण वडा ।
रा ी ओवािंहगाचा काढा । अजीणर् होते हणूनी ॥

बामच्या ड या िपव यािन या । उगाळण्या मा ा मु या ।
खोकून कफाच्या गुठ या । हवे ितथे थुं कती ॥

मु लावरती े म फार । त्यांच्या मते सू न चु कार ।
सारखा होतो उ ार । माझ्या माहेराचा ॥

तोही बने आईचा बाळ । मान खाली, िदसे मवाळ ।
माझ्यासाठी श दांचा दु काळ । चु कले नाही तरी ॥

मोक या हवे ची गोडी । िफरायला ले काची गाडी ।
दोघांचा बेत लगेच ताडी । ये ती खो घालाया ॥

दोघांनी कधी िनवांत बसावे । डो यांनी े म बोलावे ।
यांचे बीपी लगेच वाढावे । नको त्या वे ळी ॥

िबचारे सासरे मौन असती । हळू च मला सांत्वना दे ती ।
खुणेनच
े मला सांगती । त्यांना काय हवे ते ॥

असे आहे सासू पु राण । िमळाले ार धाचे वाण ।
सं पणार नाही वणर् न । िकती िलिहले तरी ॥

- सौ.क

याणी .

माझ्या बेरकी मांजरा ...

(

णुझुणुत्या पाखरा, जा रे माझ्या माहेरा

या "िटळा लािवते मी र ाचा" या िच पटातील गीताच्या चालीवर. )

पिहला कोरस चाल - घागर घु मू दे घु मू दे
सासू ये णार, ये णार । आला ग बाई सांगावा
आता घरात, दारात । होईल रोज कांगावा
माझ्या बेरकी मांजरा । तु ला लोण्याचा कटोरा
आली सासू माझी दारी । ितला " साद" दे जरा
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ ु॥
सासू माझी ाड भारी । गोड कडू िंलबापरी
मु ाफळांच्या घोटांनी जीव होतो ग घाबरा
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ १॥

दसरा
कोरस चाल - सौभाग्याचं ले णं गवर माझी ले वू दे
ु

अ शी फणकारते बनेल माझी सासू ग
क ी यायचं नाही थोबाडावर हासू ग
माझ्या बेरकी मांजरा ...
तोफ मु लुखमै दान । उडिवते दाणादाण
जसा खौट खोब याचा त डी भरला तोबरा
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ २॥

ितसरा कोरस [चाल - सौभाग्याचं ले णं गवर माझी ले वू दे ]

चांगलं काही बघता पोटात िहच्या दखतं
ग
ु

माझं सौख्य डो यांत कुसळावानी खुपतं ग
माझ्या बेरकी मांजरा ...
जसा उं बरा ओलांडे । तशी कचाकचा भांडे
केले अंगारे -धुपारे । रोग नाही झाला बरा
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ ३॥

- कर्ांित रे डकर.

एकदा वगार्च्या दारात वे श घे णा यांची रांग लागली होती.
बायकांना अथार्तच वगार्त सरळ वे श होता व पु षांना रांगत
े
उभे राहु न पिरक्षा िद यावर वे श िमळायचा. पु षांची रांग दोन
कारची होती. एका रांगत
े असे पु ष होते जे िजवं तपणी त्यांच्या
बायकोच्या धाकात होते तर दस
े जे आप या बायकोच्या
ु -या रांगत

धाकात न हते .धाकात असणा-यांचीर् सं ख्या चं ड होती तर धाकात
नसणा-या लोकांच्या रांगत
े फ

एकच माणूस ऊभा होता.

सवर् जण त्याच्याकडे आ यार्ने बघत होते व त्याच कौतु कही
करत होते . शे वटी एकाने त्याला त्याच्या िहमतीच कौतु क करत
यातील गुपीत िवचारले .
तें हा तो हणाला, " अरे गुपीत काही नाही,
माझ्या बायकोने सांगीतल हणुन मी ये थे उभा आहे."

माझी सासू ...
माझी सासू कडक आहे
बोलण्याला तडक आहे
नवीन साडी घातली की हणते
"कलर थोडा भडक आहे" !...
माझी सासू जाम आहे
ए.सी. मधला घाम आहे
लाव यानंतर डोके दखते
ु

असा झं डू बाम आहे !...
माझी सासू सैं पल आहे

न हसता ये णारं िंडपल आहे
चारचौघात लपावावे असं
गालावरचं िंपपल आहे !...
माझी सासू भांडेल आहे
आऊटडे टे ड सैं डल आहे
भंगारातही घे त नाहीत असं
१९४७ चे मॉडे ल आहे !...
हे सगळं सोडलं तर,
तशी माझी सासू गोड आहे !
कैरीची फोड आहे..
िकतीही आंबट असली तरी
मना ितची ओढ आहे !...

- राज

सासू लई ग्वाड ...
सासू हणजे काय ?
सारख्या सू चना,,,
सु नेला कंटाळा ये ईल इतक्या..
सू न हणते -सासू बाई, सू चना नको...
काम क

का ऐकत बसू ?

मु लाकडे कोण बघणार ?
इकडे आड ितकडे िवहीर...
ती जन्मदा ी, ही अधार्ंिगनी ...
िब ारे सासरे ,
िखशात ठे वत आले कापसाचे बोळे ,
मा न मु टकून चे हरा खुलवणारे ...
तशी िहची सासू लई ग्वाड बर का ?

- अरिंवद चौधरी.

सासू महामाया ...
िहिंडबेची काया
बकासू री खाया
अ वल ती ॥
सासू ल ई गुणी
प ा लोण्यावा णी
ितच्यािवण सु नी
चाळ सारी ॥
सासू एके सासू
पाढा हा ना चु के
वामी ै लोक्याचा
शरण रे ॥
सासू कंु भकणर्
ढोल-ताशे -अ
ितच्यापु ढे श
मान टाकी ॥
हणून हणते .....
भ ा हात जोड
सासू हण गोड
िवखावरी तोड
रे णू हणे ॥

-रे णुका (रे पाळ)खटावकर

सासू बाई नका दावू रं ग ...
सासू बाई सासू बाई नका दावू रं ग
न्यारा आहे तोरा तु मचा, वे गळा हो ढं ग !..
दमू न भागून घरी ये तो, आ ही राजा राणी
आ या आ या सु

होते तु मची िपपणी !..

हे दु खतय ते दखतय
, िकती ती गा-हाणी
ु

वै झाले बुवा झाले , पळे त डचे पाणी !..
तु मच अ स, तु मच त स, ऐकून िकटती कान
गोतावळा जमिवता, वे ळे-काळाचे ना भान !..
ले क तु मची वाटे तु हा सौदयार्ची खाण
जावयाची उणी-दणी
ु , त्याला काडीचे न ान !..
वरण-भात, भाजी-पोळी, िचकन-मटणावर पाबंद
पा

ार्, आउटींग, िम -मं डळ, सारे -सारे िक हो बंद !..

भ या पहाटे सु ीलाही, मो

ाने चालू तो -पु राण

हे दे ऊळ, तो नवस, अ सा आमलात आणता यान !..
लाख लाख मानतो आभार ,ये ता-जाता मी ·वरच्याचे ·
खाण तशी माती नाही, नाहीतर खरे न हते माझे !..
सासू बाई सासू बाई, तु मचे सािहले की रं ग
न्यारा आहे तोरा तु मचा, वे गळा हो ढं ग !..

- सु ि या (जोशी) जाधव.

सू न आळिवते ...
सू न आळिवते , बसावी िनवांत
सासू हावी शांत ,पांडुरं गा ||
तशी माझी सासू ,आहे खूप गोड
तीला नाही तोड, ि भुवनी ||
ितचे रं ग न्यांरे, कुणाला कळे ना
सू र हे जु ळेना , सं साराचे ||
कसे ही कुठे ही , काहीही बोलावे
बेताल वागावे , नाही भीती ||
नसे तीला भान .घालते आरोळी
कधी ही अवे ळी , रा िदनी ||
कोणाच्याही पु ढे, सांगल
े गाऱ्हाणे
सदा रड गाणे , ओठावरी ||
ये णारे जाणारे , परकेच गोड
सू न असे दाड ,ितच्या साठी ||
िमळे अशी सासू , सोडे ना ही पाठ
बांधले ली गाठ ,जन्म भरी ||
घालीन लोटांगण ,धरे न चरण
जरीहे मरण, रोज वाटे ||

मिनषा नाईक.

सासू जे थेची आहे सू न ते थे ची राहावी ...

सासू जे थेची आहे सू न ते थे ची राहावी
भांडणा कारणे नसती ती क्षणात हावी
नाते जु न े ,गडी नवे ,ितखट िमठाई चू ग याची
मनी दे ष,मु खी आदर,चे हरे ि मत राहावी
साडी चोडी, अलं कार आिणक राहणी मान
मु सळ शोधूनी करती एकमे काचा अपमान
मु लगा,सासरा,नवरा नाम बाहु ले घराशी
खेळ चालला त्यांचा,झळ पोहचे यांच्या जीवाशी
पै सा अडका

य िनत यांच्या चरणी लोळावी

बैल घाण्याचे स बोधती नरा,आसवे त्यांनी गाळावी
िनत राहती सोबती तरी न सोबत लाभले ली
गाडे वोढती शे वटास चाके ती लहान मोठी थांबले ली
इितहास सांगतो आिणक अशीच पु नरावृ ी घडावी
सासू सु नेच्या आिणक सू न सासू च्या गळा पडावी

- िनले श

िकती गोड सासू ...

कुणाला िमळाली िकती गोड सासू
कुणाला कळाली िकती गोड सासू !..

मु लाला मु ठीब

ठे वायसाठी

ितच्या हालचाली िकती गोड सासू !..

हणालास तू सवर् बागेत जाऊ
तरारा िनघाली िकती गोड सासू !..

घरी सांगतानाच दाटून आले
तशी ती हणाली िकती गोड सासू !..

तु हाला हणायास हो काय जाते
तु ती फार झाली िकती गोड सासू !..

- तु षार जोशी

माझी गोड सासू ....!!
त्सु नामीच्या लाटे वर वार ती सदा
धडकी भरणारी लाटच ती, अशी ितची अदा
िहसकावू न घे ते त्ये काच्या चे ह-यावरचे हासू
अशीच आहे माझी गोड सासू ....!!
ज्वालामु खीचा उ ेक असतो सदा मु खी
ये ता ती घरा, नसत कोणी सु खी
िहवा यात सु ा ितच्या मु ळे दध
ु लागते नासू
अशीच आहे माझी गोड सासू ....!!

मं डईचा कलकलही, ितच्या पु ढे होतो कमी
ितला शांत करण्याची कोणच दे त नाही हमी
त डी ितच्या भ गाच दसरा
, असे लागते नेहमी भासू
ु

अशीच आहे माझी गोड सासू ....!!

िवचारपू स अशी करणार, जणू जे स बॉण्डची ओलाद
उचापती अशा िक, सारे च पडती नवलात
इतरांपेक्षा ितच असते जा त िज ासू
अशीच आहे माझी गोड सासू ....!!
अशाच लयाची " छाया " पदरी पडली
बघायला गेलो अन बोलतीच बंद पडली
लय काय िंकवा ितच सावली काय
आता क्षणभरही दे त नाही बसू
अशीच आहे माझी गोड सासू ....!!

- सागर लांडगे

सासू माझी...
भांडलीय सख्ख्या शे जा-यांशी
भांडलीय अख्ख्या चाळीशी
डो यात पाणी ये ई तोवर भांडलीय...
आगड ब होऊन भांडलीय...

एक कळशी पाण्यासाठी...
र ाचं पाणी होई तोवर भांडलीय...!!१!!

भांडलीय घर मालकाशी
भांडलीय ही मोलकरणीशी
घ याला कोरड पडे तोवर भांडलीय...
च र ये वून पडे तोवर भांडलीय....

वत:चच खर करण्यासाठी...
मु ाफ़ळं उधळीत भांडलीय...!!२!!

भांडलीय आ त- वकीयांशी
भांडलीय ये णा-या-जाणा-यांशी
तीचं ितला िमळावं हणून भांडलीय...
दस
ु -यांचही ितलाचं िमळावं हणून भांडलीय...

वाथर् िसध्दीस नेण्यासाठी...
महामाया बनून भांडलीय....!!३!!

भांडेल ितच्याच सासू -सास-यांशी
भांडेल वत:च्या नव-याशी
मु लाला मु ठीत ठे वण्यासाठी...
भांडेल कड-कड सु नेशी...

ितसरा कोणी पडता मधे...
खरडमप ी काढत भांडेल....!!४!!

मृ त्य़ू उभा ठाकता समोर...त्याच्याशीही भांडेल...
"तू ये शील ये ....तू नेशीलच मे या...ने !!"
पण इतक भांडण न ीच करे ल...
डो यात डोळे घालू न हणे ल...
वा.के.खा...वा.के.खा....
(गो

ात वास

केरसु णी खाते य हो !)

जाता जाता यमदताशीही
भांडेल...!!५!!
ू

पण खरं सांग ू ???
सं सार फ़ुलवा हणून भांडलीय
फ़ूलत रहावा हणू न भांडलीय
क

ाचा-मांडा क न भांडलीय...

िशमग्यलाही िदवाळी गणून भांडलीय....
घरा-दाराच्या सौख्यासाठी ..
का

ातली फ़ूलं वे चत भांडलीय !!६!!

- सु ि या (जोशी) जाधव.

माझे सासर सासर ...
माझे सासर सासर सासू असे मोक्यावर
िकती मा न मनाला रोज बनावे चाकर
जरा कौतु काचे ितचे कधी नसे गं बोलणे
िकती वागावे चांगले तरी मागून टोमणे ....
गोत माहेरचे सारे ितच्या िदमतीला ये ती
िकती क

मागे पु ढे िश या शाप मला दे ती

ले क गुणाचा सांगते सायार् शे जारा पाजारा
िकती सरळ चालावे नसे मला कुठे थारा
केला उभा हा सं सार असे िहमतीने बोले
िकती केले जरी आं ही खालीवर पुं न्हा तोले
नका नका ग सयानो लावू नका जीव कुणी
िकती आपले मानले , सू न घरची पाहु णी
माझे सासर सासर ऐका सासू चे गाऱ्हाणे
िकती सू रात मी गाते का वाटावे रड गाणे

- मिनषा नाईक.

काय रे दे वा ..! ( सासु -सु न हजर् न )

आता एकदा सु न ये णार, मग सासु ितचं कौतु क करणार
मग सासु -सु नेच्या नात्याला नवा अथर् िमळणार,
मग मधेच काहीतरी िबनसणार,
मग एकमे कींमधे िशतयु

सु

होणार,

काय रे दे वा.....!
मग ते िशतयु

खुपच पे टणार, मग त्याची धग मु लाला लागणार

पण ती धग मु लाला सहन करावी लागणार,
कुणाला सांगता नाही ये णार पण कुणीतरी ते ओळखणार,
मग िम असतील तर ते ऐकुन घे णार
नाते वाईक असतील तर उपदे शाचे डोस पाजणार
आिण

ा सग याशी सु नेला वा सासु ला

काहीच घे णं दे णं नसणार
काय रे दे वा......!
मग एक िदवस वयं पाक चालु असणार,
सासु पो या भाजत असणार
एकीकडे भाजी फोडणीस पडणार,
सु न कोिंशिबर करत असणार
मग सु नेच्या टोमॅ टो िचरण्यावर सासु कमें ट मारणार
सु न ितथु न रागाने िनघु न जाणार
आिण मु लगा उरले ली कोिंशिबर करणार
मग सु नेच्या काळजात आगीचा ड ब उसळणार
आिण परत त्यात मु लगाच होरपळणार
काय रे दे वा.....!

मग सु न एक िदवस खुप अपसे ट होणार,
ितच्या डो यात आसवं वाहु लागणार
मग लग्न क न प ा:ताप झा यासारखं वाटणार,
हातात या अंगठीकडे बघु न अजु न रडू ये णार
मग छाताडातु न काळीज बाहेर काढावं स वाटणार
मग सारं कसं हर या हर या सारखं वाटणार,
पण तरीही ितचं मु लावरचं े म कमी नाही होणार
काय रे दे वा.....!

एक िदवस सु नेचा ज्वालामु खी फुटणार,
त्यात सासु ,सासरे ,मु लगा सगळे िवतळु न जाणार
मग सासु चं कािळज हादरणार,सासरे मा ग प बसणार
आिण तु ही वे गळे रहा असं सांगणार
मग मु लगा आिण सु न वे गळे होणार,
त्यात मु लग्याची फ

फरफट होणार

मग त्याला हर यासारखं वाटणार, मग तो शांत होणार,
दोन्ही आघा

ा त्याच्यापरीने सांभाळु न घे णार

मग सासु च्या घरी सासु असणार, सु नेच्या घरी सु न असणार,
सु नेव न झाले लं वादळ मु लाच्या मनात
जाऊन शमले लं असणार.
काय रे दे वा.....!
सु न

ा घरीही आली,सु न दस
ु या घरीही ये णार,

आिण हे िशतयु

असं च चालु राहणार

काय रे दे वा.....!

- आलमगीर
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