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तशी माझी सासु गोड आह े... 
 
कडू कार याची फोड आह े 
तशी माझी सासु गोड आह े!.. 
 
आंबट ितखट थोडे बोलणे  
जखमेला मग मीठ चोळणे  
िजभवेरचा मो ा फोड आह े 
तशी माझी सासु गोड आह े!.. 
 
भलतेच वागणे असते कडक  
बेधडक अशी खडबडी सडक  
वभाव जरा िवजोड आह े 
तशी माझी सासु गोड आह े!.. 
 
यिंचग बांग ा टापटीप साडी  
कोलां ा उ ा उगा लाडीगोडी  
न या जुन्याचा जोड आह े' 
तशी माझी सासु गोड आह े!.. 
 
रंगमंच रोज रोज सजवते  
एकपा ी अिभनय छान रंगवते  
सग यांच्या तोडीस तोड आह े 
तशी माझी सासु गोड आह े !.. 
 
सात मजली मो े  हसणे  
सारख ेसारख े सणे फुगणे  
टार लसचा न संपणारा  
दररोजचा एिपसोड आह े 
तशी माझी सासु गोड आह े!.. 

 
                 - मिनषा नाईक. 



 
 

 

मना सज्जना सासू ऐशी असावी ... 
 
 
जगी गोड सासू अशी कोण आह े? 
िवचारी मना तूची शोधूनी पाह े
िजच्या कौतुके जावया धाप लाग े
ितचे पाद दोन्ही कुठे सापडावे ? 
 
 
िजची सून तो े  हणाया थकेना 
गणुांच्या मण्यांच्या गळा सात माळा 
िजच्या एक श दी िमळे वगर् सारा 
अशी थोर सासू जगी दाखवा ना ! 
 
 
जगी जीस येती कराया चहा ा 
गणुां भागनुी दोष येती गणुाया 
गिणतात ऐशा गती थोर िजला 
"सासू" उपाधी िमळे मा  ितला ! 
 
 
परी अंतरी एक ध्यानी धरा रे 
सासू अखरेीस माणूस आह े
ितच्या ा "गणुां" ने  काणा करावा 
ितचा श द त्येक हृदयी धरावा ! 
 
 
पतीला हणे जी "तुझी थोर आई" 
अशी सून अन्ती पसंतीस येई 
िजला जावई खु  घेऊन येतो 
ितला " यार" होतो, जगी धन्य होतो ! 
 
 
 



 
 
 
मना ऐक रे मीही होणार सासू 
कुणाला िदसावे ितचे न  आसू ?  
उ ाची तयारी अताला करावी 
जगी एक सासूच हाती धरावी. 
 
 
िशका या ितच्या चार युक् त्या- युक् त्या 
ितला दोन गो टी मजेशीर ा या 
जगी थोर पुण्याई घेऊन आला 
िमळे गोड सासू जगी ा तयाला !! 
 

 

- भा . 
 

असं हणतात, देव सवर्  असू शकत नाही,  
हणून त्यान ं'आई' बनवली......  

 
खरंच आह.े.. 

 
कारण जे हा सैतानाला ह ेसमजलं,  
ते हा त्यानहंी हाच िवचार केला की  
आपणही सवर्  असू शकत नाही, हणून...  

 
 

... हणून त्यान ं'सासू' बनवली!!!! 
 



 
 

  तशी माझी सासू फ़ार गोड आह े... 
 
 
'ह·े रत्न िहच्या पोटी कसं ? 
एक मोठं कोडं आह,े 
कारण ..... 
तशी माझी सासू फ़ार गोड आह े! 
. 
. 
ती शांत तर हा घुमा... 
ती माउली थोर... हा घरादारा घोर... 
तीच्या शांततेला िवचारांची जोड आह.े. 
 
तशी माझी सासू फ़ार गोड आह े! 
. 
. 
िहच हसणं.....सनईचे सूर... 
ाचं सणं.....िवझत्या िनखा-यातला धूर... 
तीच्या दयात जरी माजलेलं काहूर आह.े.. 
 
तशी माझी सासू फ़ार गोड आह े! 
. 
. 
िहची होते सा-यांसाठी तड्फ़ड... 
छो ा छो ा गो टीव न ाची कडकड... 
ितच्याकडे मा  या सा-याची नामी तोड आह.े.. 
 
तशी माझी सासू फ़ार गोड आह े! 
 
 

                  -  सुि या (जोशी) जाधव. 



 
 

 
माझ्या सासूची महती ... 
 

 
माझ्या सासूची महती । श दांनी वणार्वी िकती ।  
मी बापडी अ पमती । थोडासा यत्न माझा ॥ 
 
 
डोळे सारख ेवटारलेले । जणू िनखारे पेटलेले । 
पाहताच श द खुटंले । मी मुकी राहते ॥ 
 
 
त्येकाच्या चुका काढी । ग प बस या उगाच खोडी । 
उ र देता बेदम फोडी । िजभचे्या पट् ान े॥ 
 
 
चहा ना ता ठर या वेळी । अन्यथा श द बंदकगोळी ।ू  
खाती त याची गरम पोळी । चुलीपाशी बसूनी ॥ 
 
 
येताजाता चकली िचवडा । फरसाण भजी आिण वडा । 
रा ी ओवािंहगाचा काढा । अजीणर् होते हणूनी ॥ 
 
 
बामच्या ड या िपव यािन या । उगाळण्या मा ा मु या । 
खोकून कफाच्या गठु या । हवे ितथे थंुकती ॥ 
 
 
मुलावरती ेम फार । त्यांच्या मते सून चुकार । 
सारखा होतो उ ार । माझ्या माहरेाचा ॥ 
 
 
 
 



 
 
 
 
तोही बन ेआईचा बाळ । मान खाली, िदसे मवाळ । 
माझ्यासाठी श दांचा द काळ । चुकले नाही तरी ॥ु  
 
 
मोक या हवेची गोडी । िफरायला लेकाची गाडी । 
दोघांचा बेत लगचे ताडी । येती खो घालाया ॥ 
 
 
दोघांनी कधी िनवांत बसावे । डो यांनी ेम बोलावे । 
यांचे बीपी लगचे वाढावे । नको त्या वेळी ॥ 
 
 
िबचारे सासरे मौन असती । हळूच मला सांत्वना देती । 
खणेुनचे मला सांगती । त्यांना काय हवे ते ॥ 
 
 
असे आह ेसासूपुराण । िमळाले ार धाचे वाण । 
संपणार नाही वणर्न । िकती िलिहले तरी ॥ 
 

 

- सौ.क याणी . 
 



 
 
माझ्या बेरकी मांजरा ... 
 
 
 

( णुझुणुत्या पाखरा, जा रे माझ्या माहरेा  
या  "िटळा लािवते मी र ाचा" या िच पटातील गीताच्या चालीवर. ) 
 
 
पिहला कोरस  चाल - घागर घुमू दे घुमू दे  
 
सासू येणार, येणार । आला ग बाई सांगावा 
आता घरात, दारात । होईल रोज कांगावा 
 
माझ्या बेरकी मांजरा । तुला लोण्याचा कटोरा 
आली सासू माझी दारी । ितला " साद" दे जरा  
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ ु॥ 
 
सासू माझी ाड भारी । गोड कडूिंलबापरी 
मु ाफळांच्या घोटांनी जीव होतो ग घाबरा 
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ १॥ 
 
 
दसरा कोरस ु चाल - सौभाग्याचं लेणं गवर माझी लेवू दे 
 
 
अ शी फणकारते बनले माझी सासू ग 
क ी यायचं नाही थोबाडावर हासू ग 
माझ्या बेरकी मांजरा ... 
 
तोफ मुलुखमैदान । उडिवते दाणादाण 
जसा खौट खोब  याचा त डी भरला तोबरा  
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ २॥ 
 
 
 



 
 
 
 
ितसरा कोरस [चाल - सौभाग्याचं लेणं गवर माझी लेवू दे] 
 
 
चांगलं काही बघता पोटात िहच्या दखतं गु  
माझं सौख्य डो यांत कुसळावानी खपुतं ग 
माझ्या बेरकी मांजरा ...  
 
जसा उंबरा ओलांडे । तशी कचाकचा भांडे 
केले अंगारे-धुपारे । रोग नाही झाला बरा 
माझ्या बेरकी मांजरा ...॥ ३॥ 
 

 
 

- कर्ांित रेडकर. 
 
 

एकदा वगार्च्या दारात वेश घेणा  यांची रांग लागली होती. 
बायकांना अथार्तच वगार्त सरळ वेश होता व पु षांना रांगते  
उभ ेराहुन पिरक्षा िद यावर वेश िमळायचा. पु षांची रांग दोन  
कारची होती. एका रांगते असे पु ष होते जे िजवंतपणी त्यांच्या   
बायकोच्या धाकात होते तर दसु -या रांगते जे आप या बायकोच्या  
धाकात न हते.धाकात असणा-यांचीर् संख्या चंड होती तर धाकात  
नसणा-या लोकांच्या रांगते फ  एकच माणूस ऊभा होता. 
 
सवर् जण त्याच्याकडे आ यार्न ेबघत होते व त्याच कौतुकही  
करत होते. शेवटी एकान ेत्याला त्याच्या िहमतीच कौतुक करत  
यातील गपुीत िवचारले. 
 
तें हा तो हणाला, " अरे गपुीत काही नाही,  
माझ्या बायकोन ेसांगीतल हणुन मी येथे उभा आह.े" 



 
    
 

माझी सासू ...   
 
 
माझी सासू कडक आह े
बोलण्याला तडक आह े
नवीन साडी घातली की हणते 
"कलर थोडा भडक आह"े !... 
 
माझी सासू जाम आह े
ए.सी. मधला घाम आह े
लाव यानतंर डोके दखतेु  
असा झंडू बाम आह े!... 
 
माझी सासू सैंपल आह े
न हसता येणारं िंडपल आह े
चारचौघात लपावावे असं  
गालावरचं िंपपल आह े!... 
 
माझी सासू भांडेल आह े
आऊटडेटेड सैंडल आह े
भगंारातही घेत नाहीत असं 
१९४७ चे मॉडेल आह े!... 
 
ह ेसगळं सोडलं तर, 
तशी माझी सासू गोड आह े! 
कैरीची फोड आह.े. 
िकतीही आंबट असली तरी 
मना ितची ओढ आह े!... 
 
 

- राज 



    
 
 

सासू लई ग्वाड ...   
 
 

सासू हणजे काय ? 
सारख्या सूचना,,, 
सुनलेा कंटाळा येईल इतक्या.. 
 
सून हणते-- 
सासूबाई, सूचना नको... 
काम क  का ऐकत बसू ? 
 
मुलाकडे कोण बघणार ? 
इकडे आड ितकडे िवहीर... 
ती जन्मदा ी, ही अधार्ंिगनी ... 
 
िब ारे सासरे, 
िखशात ठेवत आले कापसाचे बोळे, 
मा न मुटकून चेहरा खलुवणारे... 
 
तशी िहची सासू लई ग्वाड बर का ? 
 

 

- अरिंवद चौधरी. 



 
 
 

सासू महामाया ... 
 

 
िहिंडबेची काया 
बकासूरी खाया 
अ वल ती ॥ 
 
सासू ल ई गणुी 
प ा लोण्यावा णी 
ितच्यािवण सुनी 
चाळ सारी ॥ 
 
सासू एके सासू 
पाढा हा ना चुके 
वामी ै लोक्याचा 
शरण रे ॥ 
 
सासू कंुभकणर् 
ढोल-ताशे-अ  
ितच्यापुढे श  
मान टाकी ॥ 
 
हणून हणते..... 

 
भ ा हात जोड 
सासू हण गोड 
िवखावरी तोड 
रेणू हणे ॥ 
 
 

-रेणुका (रेपाळ)खटावकर 



 
 
सासूबाई नका दावू रंग ...  
 
 
सासूबाई सासूबाई नका दावू रंग  
न्यारा आह ेतोरा तुमचा, वेगळा हो ढंग  !.. 
 
दमून भागनू घरी येतो, आ ही राजा राणी  
आ या आ या सु  होते तुमची िपपणी  !.. 
 
ह ेदुखतय ते दखतयु , िकती ती गा-हाणी  
वै  झाले बुवा झाले, पळे त डचे पाणी  !.. 
 
तुमच अ स, तुमच त स, ऐकून िकटती कान  
गोतावळा जमिवता, वेळे-काळाचे ना भान  !.. 
 
लेक तुमची वाटे तु हा सौदयार्ची खाण  
जावयाची उणी-दणीु , त्याला काडीचे न ान  !.. 
 
वरण-भात, भाजी-पोळी, िचकन-मटणावर पाबंद  
पा ार्, आउटींग, िम -मंडळ, सारे-सारे िक हो बंद  !.. 
 
भ या पहाटे सु ीलाही, मो ान ेचालू तो -पुराण  
ह ेदेऊळ, तो नवस, अ सा आमलात आणता यान  !.. 
 
लाख लाख मानतो आभार ,येता-जाता मी ·वरच्याचे·  
खाण तशी माती नाही, नाहीतर खरे न हते माझे  !.. 
 
सासूबाई सासूबाई, तुमचे सािहले की रंग  
न्यारा आह ेतोरा तुमचा, वेगळा हो ढंग  !.. 
 

 

- सुि या (जोशी) जाधव. 



 
 
सून आळिवते ... 
 
 
सून आळिवते , बसावी िनवांत  
सासू हावी शांत ,पांडुरंगा ||  
 
तशी माझी सासू ,आह ेखपू गोड  
तीला नाही तोड, ि भवुनी || 
 
ितचे रंग न्यांरे, कुणाला कळेना  
सूर ह ेजुळेना , संसाराचे || 
 
कसेही कुठेही , काहीही बोलावे  
बेताल वागावे , नाही भीती || 
 
नसे तीला भान .घालते आरोळी  
कधी ही अवेळी , रा  िदनी || 
 
कोणाच्याही पुढे, सांगले गाऱ्हाणे  
सदा रड गाणे , ओठावरी || 
 
येणारे जाणारे , परकेच गोड  
सून असे दाड ,ितच्या साठी || 
 
िमळे अशी सासू, सोडेना ही पाठ 
बांधलेली गाठ ,जन्म भरी || 
 
घालीन लोटांगण ,धरेन चरण 
जरीह ेमरण, रोज वाटे || 
 
 

                       मिनषा नाईक. 
 



 
 

 
सासू जेथेची आह ेसून तेथेची राहावी ... 

 
 
 

सासू जेथेची आह ेसून तेथेची राहावी 
भांडणा कारणे नसती ती क्षणात हावी 
 
नाते जुन े,गडी नवे ,ितखट िमठाई चूग याची 
मनी दे ष,मुखी आदर,चेहरे ि मत राहावी 
 
साडी चोडी, अलंकार आिणक राहणी मान 
मुसळ शोधूनी करती एकमेकाचा अपमान 
 
मुलगा,सासरा,नवरा नाम बाहुले घराशी 
खळे चालला त्यांचा,झळ पोहचे यांच्या जीवाशी 
 
पैसा अडका य िनत यांच्या चरणी लोळावी 
बैल घाण्याचे स बोधती नरा,आसवे त्यांनी गाळावी 
 
िनत राहती सोबती तरी न सोबत लाभलेली 
गाडे वोढती शेवटास चाके ती लहान मोठी थांबलेली  
 
इितहास सांगतो आिणक अशीच पुनरावृ ी घडावी 
सासू सुनचे्या आिणक सून सासूच्या गळा पडावी 
 
 

      - िनलेश 
 
 
 
 
 



 
 
 

िकती गोड सासू ...  
 
 
 
कुणाला िमळाली िकती गोड सासू 
कुणाला कळाली िकती गोड सासू !.. 
 
 
मुलाला मुठीब  ठेवायसाठी 
ितच्या हालचाली िकती गोड सासू !.. 
 
 
हणालास तू सवर् बागते जाऊ 
तरारा िनघाली िकती गोड सासू !.. 
 
 
घरी सांगतानाच दाटून आले 
तशी ती हणाली िकती गोड सासू !.. 
 
 
तु हाला हणायास हो काय जाते 
तुती फार झाली िकती गोड सासू !.. 

 
 

- तुषार जोशी 
 
 
 
 
 



 
 

माझी गोड सासू....!!   
 
 
त्सुनामीच्या लाटेवर वार ती सदा  
धडकी भरणारी लाटच ती, अशी ितची अदा  
िहसकावून घेते त्येकाच्या चेह-यावरचे हासू  
अशीच आह ेमाझी गोड सासू....!! 
 
ज्वालामुखीचा उ ेक असतो सदा मुखी  
येता ती घरा, नसत कोणी सुखी  
िहवा यात सु ा ितच्या मुळे दध लागते नासूु   
अशीच आह ेमाझी गोड सासू....!! 
 
मंडईचा कलकलही, ितच्या पुढे होतो कमी  
ितला शांत करण्याची कोणच देत नाही हमी  
त डी ितच्या भ गाच दसराु , असे लागते नहेमी भासू  
अशीच आह ेमाझी गोड सासू....!! 
 
िवचारपूस अशी करणार, जणू जे स बॉण्डची ओलाद 
उचापती अशा िक, सारेच पडती नवलात 
इतरांपेक्षा ितच असते जा त िज ासू  
अशीच आह ेमाझी गोड सासू....!! 
 
अशाच लयाची " छाया " पदरी पडली  
बघायला गलेो अन बोलतीच बंद पडली 
लय काय िंकवा ितच सावली काय  
आता क्षणभरही देत नाही बसू  
अशीच आह ेमाझी गोड सासू....!!  
 
 

              - सागर लांडग े 



 
 
 

सासू माझी...  
 
 
भांडलीय सख्ख्या शेजा-यांशी 
भांडलीय अख्ख्या चाळीशी 
डो यात पाणी येई 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 येवून पडे तोवर भांडलीय.... 
 
 
वत:चच खर करण्यासाठी... 
मु ाफ़ळं उधळीत भांडलीय...!!२!! 
 
 
भांडलीय आ त- वकीयांशी 
भांडलीय येणा-या-जाणा-यांशी 
तीचं ितला िमळावं हणून भांडलीय... 
दसु -यांचही ितलाचं िमळावं हणून भांडलीय... 
 
 
वाथर् िसध्दीस नणे्यासाठी... 
महामाया बननू भांडलीय....!!३!! 
 
 
 



 
 
 
भांडेल ितच्याच सासू-सास-यांशी 
भांडेल वत:च्या नव-याशी 
मुलाला मुठीत ठेवण्यासाठी... 
भांडेल कड-कड सुनशेी... 
 
 
ितसरा कोणी पडता मधे... 
खरडमप ी काढत भांडेल....!!४!! 
 
 
मृत्य़ू उभा ठाकता समोर...त्याच्याशीही भांडेल... 
"तू येशील ये....तू नशेीलच मे या...न े!!" 
पण इतक भांडण न ीच करेल... 
डो यात डोळे घालून हणेल... 
 
वा.के.खा...वा.के.खा.... 
(गो ात वास  केरसुणी खातेय हो !) 
जाता जाता यमदताशीही भांडेलू ...!!५!! 
 
 
पण खरं सांग ू??? 
 
संसार फ़ुलवा हणून भांडलीय 
फ़ूलत रहावा हणून भांडलीय 
क ाचा-मांडा क न भांडलीय... 
िशमग्यलाही िदवाळी गणून भांडलीय.... 
 
घरा-दाराच्या सौख्यासाठी .. 
का ातली फ़ूलं वेचत भांडलीय !!६!! 
 
 

           - सुि या (जोशी) जाधव. 



 
 
 

माझे सासर सासर ...  
 
 
माझे सासर सासर सासू असे मोक्यावर  
िकती मा न मनाला रोज बनावे चाकर  
 
जरा कौतुकाचे ितचे कधी नसे ग ंबोलणे  
िकती वागावे चांगले तरी मागनू टोमणे ....  
 
गोत माहरेचे सारे ितच्या िदमतीला येती  
िकती क  माग ेपुढे िश या शाप मला देती  
 
लेक गणुाचा सांगते सायार् शेजारा पाजारा 
िकती सरळ चालावे नसे मला कुठे थारा  
 
केला उभा हा संसार असे िहमतीन ेबोले  
िकती केले जरी आं ही खालीवर पंुन्हा तोले 
 
नका नका ग सयानो लावू नका जीव कुणी  
िकती आपले मानले , सून घरची पाहुणी  
 
माझे सासर सासर ऐका सासूचे गाऱ्हाणे  
िकती सूरात मी गाते का वाटावे रड गाणे  

 
 
 

                   - मिनषा नाईक. 



 
 

 
काय रे देवा ..!  ( सासु-सुन हजर्न )  

 
 
आता एकदा सुन येणार, मग सासु ितचं कौतुक करणार 
मग सासु-सुनचे्या नात्याला नवा अथर् िमळणार,  
मग मधेच काहीतरी िबनसणार, 
मग एकमेकींमधे िशतयु  सु  होणार,  
 
काय रे देवा.....! 
 
मग ते िशतयु  खपुच पेटणार, मग त्याची धग मुलाला लागणार  
पण ती धग मुलाला सहन करावी लागणार,  
कुणाला सांगता नाही येणार पण कुणीतरी ते ओळखणार,  
मग िम  असतील तर ते ऐकुन घेणार 
नातेवाईक असतील तर उपदेशाचे डोस पाजणार  
आिण ा सग याशी सुनलेा वा सासुला  
काहीच घेणं देणं नसणार 
 
काय रे देवा......! 
 
मग एक िदवस वयंपाक चालु असणार, 
सासु पो या भाजत असणार  
एकीकडे भाजी फोडणीस पडणार, 
सुन कोिंशिबर करत असणार 
मग सुनचे्या टोमॅटो िचरण्यावर सासु कमेंट मारणार 
सुन ितथुन रागान ेिनघुन जाणार  
आिण मुलगा उरलेली कोिंशिबर करणार 
मग सुनचे्या काळजात आगीचा ड ब उसळणार  
आिण परत त्यात मुलगाच होरपळणार 
 
काय रे देवा.....! 
 



 
 
 
मग सुन एक िदवस खपु अपसेट होणार, 
ितच्या डो यात आसवं वाहु लागणार 
मग लग्न क न प ा:ताप झा यासारख ंवाटणार,  
हातात या अंगठीकडे बघुन अजुन रडू येणार 
मग छाताडातुन काळीज बाहरे काढावंस वाटणार 
मग सारं कसं हर या हर या सारख ंवाटणार, 
पण तरीही ितचं मुलावरचं ेम कमी नाही होणार 
 
काय रे देवा.....! 
 
 
एक िदवस सुनचेा ज्वालामुखी फुटणार,  
त्यात सासु,सासरे,मुलगा सगळे िवतळुन जाणार 
मग सासुचं कािळज हादरणार,सासरे मा  ग प बसणार  
आिण तु ही वेगळे रहा असं सांगणार 
मग मुलगा आिण सुन वेगळे होणार,  
त्यात मुलग्याची फ  फरफट होणार 
मग त्याला हर यासारख ंवाटणार, मग तो शांत होणार,  
दोन्ही आघा ा त्याच्यापरीन ेसांभाळुन घेणार 
मग सासुच्या घरी सासु असणार, सुनचे्या घरी सुन असणार,  
सुनवे न झालेलं वादळ मुलाच्या मनात  
जाऊन शमलेलं असणार.  
 
काय रे देवा.....! 
 
सुन ा घरीही आली,सुन दस  याु  घरीही येणार,  
आिण ह ेिशतयु  असंच चालु राहणार 
 
काय रे देवा.....! 
 
 

                            - आलमगीर 



 

 

ई-सािहत्य ित ठान 
 

   
¨É®úÉ`öÒ  ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ  xÉä½þ¨ÉÒ  =kÉ¨ÉÉäkÉ¨É +É‡hÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ  

EòÉ´ªÉ  {ÉÖ®ú‡´ÉhªÉÉSÉÉ  <Ç-ºÉÉ‡½þiªÉ  |É‡iÉ¹`öÉxÉSÉÉ  vªÉÉºÉ  ई टाप  
VÉÉä̈ ÉÉxÉä {ÉÉ®ú {ÉÉb÷iÉ +É½äþ. nù®ú +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ ‡¨É³ýhÉÉ-ªÉÉ iÉÖ̈ ÉSªÉÉ 
|É‡iÉºÉÉnùÉÆxÉÒ  +É¨ÉSÉÉ =iºÉÉ½þ =vÉÉhÉ ½þÉäiÉÉäªÉ. +É¨ÉSªÉÉ ®ú‡ºÉEò 
´ÉÉSÉEòÉÆSªÉÉ ÁÉSÉ  =iº¢ÖòiÉÇ  |É‡iÉºÉÉnùÉ¨ÉÖ³äý. ई टाप +ÆEò  ºÉvªÉÉ 
ºÉÖ̈ ÉÉ®äú 80000 ½ÚþxÉ +‡vÉEò ¨É®úÉ`öÒ ®ú‡ºÉeòÉÆxÉÉ ‡´ÉxÉÉ¨ÉÚ±ªÉ ‡´ÉiÉ®úÒiÉ 
Eäò±ÉÉ  VÉÉiÉÉä.  iªÉÉ ´ ªÉ‡iÉ‡®úHò  ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Âõ´É®ú  Î´½þ‡VÉ]õ  Eò¯ûxÉ  
´ÉÉSÉhÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ±ÉIÉhÉÒªÉ +É½äþ. ½þÉ +ÆEò +É{ÉhÉ +É{É±ªÉÉ 
<Ç¹]õ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉ ¡òÉì®ú´ÉbÇ÷  Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ½þÒ  +ÉxÉÆnùªÉÉjÉäiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ 
Eò°üxÉ PªÉÉ´Éä ½þÒ  ‡´ÉxÉÆiÉÒ.  +ºÉä Eò®úiÉÉxÉÉ +É¨ÉSªÉÉ +ÉªÉb÷ÒSÉÉ 
+ÆiÉ¦ÉÉÇ´É Eò®úÉ±É ?....  
 
¨ÉMÉ xÉÆiÉ®úSÉä +ÆEò +É¨½þÒ iªÉÉÆxÉÉ {ÉÉ`ö´ÉiÉ ®úÉ½Úþ. ¨É®úÉ`öÒ Eò‡´ÉiÉäSÉÒ 
±ÉÉäEò‡|ÉªÉiÉÉ  ´ÉÉfø´ÉhªÉÉºÉ  +É{É±ÉÉ ½þÉiÉ¦ÉÉ®ú ±ÉÉMÉÉ´ÉÉ ½þÒ <SUôÉ. 
+É{É±ªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ  ®ú‡ºÉEòÉÆSªÉÉ  ºÉ½þÉªªÉÉxÉä ½þÉ +ÆEò ±É´ÉEò®úSÉ  
BEò ±ÉIÉ ´ÉÉSÉEòÉÆ{ÉªÉÈiÉ ‡xÉªÉ‡¨ÉiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉSÉÉ +É¨ÉSÉÉ ºÉÆEò±{É 
‡ºÉvnùÒºÉ VÉÉ<Ç±É +ºÉÉ +É¨½þÉ±ÉÉ ‡´É…ÉÉºÉ +É½äþ. 
 
------------------------------------------------ 
 
ई-सािहत्य ित ठान तफ़ेर् रिसकांच्या भटेी खातर येत आह ेनिवन  
ई- पु तकांची मािलका  ... 
 

" दगर् दघर्ट भारीु ु  " 

 
या ई-पु तकांच्या मािलकेत आ ही आप यासोबत करणार आहोत    
महारा टर्ात या पिरिचत-अपिरिचत गडकोटांची ई-या ा !..



 
 

  
                                     <Ç-ºÉÉ‡½þiªÉ |É‡iÉ¹`öÉxÉSÉÒ <iÉ®ú ‡´ÉxÉÉ¨ÉÚ±ªÉ <Ç-ºÉÉ{iÉÉ‡½þEäò 

 
                              ºÉÉ{iÉÉ‡½þEò +ÆEò : xÉä]õÉIÉ®úÒ,  

     +Éì‡b÷ªÉÉä <Ç ‡xÉªÉiÉEòÉ±ÉÒEò +±¤É¨É: º´É®úxÉä]õÉIÉ®úÒ 
                              ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ : ¤ÉÉ±ÉxÉä]õÉIÉ®úÒ 
 
                              |É‡ºÉrù ZÉÉ±Éä±ÉÒ <Ç-{ÉÖºiÉEäò 
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‡|ÉªÉäSÉä +¦ÉÆMÉ, näù„ÉÒ nùÉ¯ûSÉä nÖùEòÉxÉ, <Ç-„ÉÉ³ýÉ, iÉÉà-¨ÉÒ +É‡hÉ ‡ºÉMÉ®äú]õ, ¨ÉÉä®úªÉÉ,  
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