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link to song mazi ladki sushila
माझी लाडकी, माझी, माझी लाडकी सुशिला
मला एकट्याला सोडून; गेली दस
ु रया टोकाला.... सुशिल्ला
उं च होती, टं च होती, होती ती गोररपान

गालावर एक तीळ, तीच माझी सुिीला.......सुशिल्ला
एक होता सावकार, त्याची इस्टे ट लाखावर
त्याला होती एक मुलगी तीच माझी सुिीला......सुशिल्ला

एके ददविी गेली होती, नदीवर ती पाण्याला
आणि पडली पाय घसरुन गेली थेट स्वगााला.......सशु िल्ला
धक्का बसला म्हातायााला तोही गेला स्वगााला

मल
ु गी गेली.....इस्टे ट गेली.....रादहलो मी एकटा........सशु िल्ला
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सोनु तल
ु ा सोन्याची माळ घे (Chorus माळ घे)
हातामधे लेडीज घड्याळ घे (Chorus घड्याळ घे)
फॉरे नची साडी घेतो गोल गोल (Chorus गोल गोल)
आता तरी माझ्यािी गोड बोल.. (Chorus गोड बोल)
सजिेSSSSS तुला ववश्वास नाही का??
थांब होउ दे सकाळ (Chorus थाम्ब होवू दे सकाळ)
फुटलय आकािी ताम्बडं (Chorus ताम्बडं)
बोलतया दारािी कोम्बडं (Chorus कोम्बडं)
थन्डीची लाट तरी जाउदे (Chorus जाउदे )

दरािी ऊन तरी येवू दे (Chorus येवू दे )
चाळ सारी जागी तरी होउ दे ( Chorus होउ दे )
नळाला ही पािी तरी येवु दे ( Chorus येवु दे )

सजिेSSSS, तल
ु ा जायाची घाई का ??
थाम्ब होवू दे सकाळ ( Chorus थाम्ब होवू दे सकाळ)
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रात्रीचा ट्रे क असला कक हमखास िेकोटी असणारच …. मग हे गाणे म्हणायचे … म्हणजे भरपूर
करमणक
ू पण होते ...
फलटणचा म्हातारा िेकोटीला बसला ...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको िेकोटीला बसली....
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मुलगी िेकोटीला बसली...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मल
ु गी मल
ु ीची गाय िेकोटीला बसली...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मुलगी मुलीची गाय गायीचे वासरु....िेकोटीला
बसले ...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मल
ु गी मल
ु ीची गाय गायीचे वासरु....िेकोटीला
बसले ...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मल
ु गी मल
ु ीची गाय गायीचे वासरु वासराची
िेपटी.......िेकोटीला बसली...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मुलगी मुलीची गाय गायीचे वासरु वासराची
िेपटी िेपटीचे केस...िेकोटीला बसले ...
फलटिचा म्हातारा म्हातार्याची बायको बायकोची मुलगी मुलीची गाय गायीचे वासरु वासराची
िेपटी िेपटीचे केस...केसावरची वपस्स.ु ..........िेकोटीला बसली...
गािे एकानी सुरु करायचे मग पुढच्यानी दस
ु री ओळ म्हिायची आणि
असे चालू ठे वायचे. त्यानंतर जो हा क्रम चुकवेल तो बाद.....
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गाडी में छननन छननन होए रे (२) || ध ृ ||
गाडी में बैठे दो मराठी (२)

गाडी में तझ्
ु या आयला माझ्या आयला होए रे (२)
गाडी में बैठे दो मद्रासी (२)
गाडी में इडली सांबार वडा सांबार होए रे (२)

गाडी में बैठे दो पंजाबी
गाडी में बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले होए रे (२)
आता दह यादी हवी तिी वाढवत नेऊ िकता …. या यादीत मग गुजराती, बंगाली, भैये वगैरे
घालून गाडीची मालगाडी करता
येते. कोिातीही ओळ दोनदा म्हिताना पदहल्यांदा एकाने म्हिायची आणि दस
ु र्यांदा इतर
सगळयांनी शमळून एकत्र म्हिायची .....
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बम्बई से आई मेरी माल,

माल के गल
ु ाबी गाल|| ध ृ ||
माल के शलए मैंने साडी मंगाई, साडी का रं ग था लाल
माल के गल
ु ाबी गाल || १ ||

माल के शलए मैंने शलप्स्स्टक मंगाई, शलप्स्स्टक का रं ग था लाल
माल के गुलाबी गाल || २ ||
गाण्याची चाल = 'बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो; रात को खाओ वपओ, ददन

को आराम करो'
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झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
धुरांच्या रे घा हवेत काढी

पळती झाडे पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया
मामाचा गाव मोठा, सोन्याचांदीच्या पेठा

िोभा पाहून येऊया, मामाच्या गावाला जाऊया

मामाची बायको घोरटी, म्हिेल कुठली पोरटी

भाच्यांची नावे सांगूया, मामाच्या गावाला जाऊया
मामाची बायको सुगरिं, रोज रोज पोळी शिकरिं

गुलाबजामुन खाऊया, मामाच्या गावाला जाऊया
मामा मोठा तालेवार, रे िीम घेईल हजार वार
कोट ववजारी घेऊया, मामाच्या गावाला जाऊया..
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झंप्याची माविी
आहे मोठी आळिी
काम काही करत नाही
पलंगावरुन उतरत नाही
दहला सारखे खायला लागते
अबब ककती 'ही' खात असते
जेव्हा वाटते आता खाल्ले खप
ू
पलंगावरच घेते छान झोप
घेते जेव्हा अळोखे वपळोखे
अंगाखालून ननघतात झुरुळे
एकदातर गंमतच झाली
अिीच होती सस्
ु तावलेली
स्व्नात आले नतच्या रागवलेले
म्हिे ब्रम्हदे व खप
ू च चचडलेले
रागात त्यांनी नतला ददले ढकलून
जागी ती झाली शभऊन खडबडून

ग. दि. माडगुळकर
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छम ्छम ्छम ्..... छम ्छम ्छम ्
छडी लागे छ्मछ्म, ववद्या येई घमघम
छम ्छम ्छम ्..... छम ्छम ्छम ्

मोठ्या मोठ्या शमश्या, डोळे एवढे एवढे लाल
दं तोजींचा पत्ता नाही, ख्पड दोन्ही गाल
िाळे मधल्या पोरांना हा वाटे दस
ु रा यम

छम ्छम ्छम ्
तंबाखूच्या वपचकाऱयांनी शभंती झाल्या घाि
पचापचा शिव्या दे ई खाता खाता पान
"मोऱया मूखाा- !", "गो्या गद््या !", दे ती सवाा दम
छम ्छम ्छम ्
तोंडे कफरवा, पस
ु ती चगरवा, बघु नका कोिी
हसू नका, रडू नका, बोलु नका कोिी
म्हिा सारे एकदम, ओ नमा शसद््म ्…. छम ्छम ्छम ्
वसंत बापट
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आिा मािा कोण पािा
दामाजीचा घोडा पादा
ठाम ठुस ठै य्या ठुस
कारे बामना पादला तुच
तेलीन बाई तेल दे
कोन पादलं सांगून दे ...
पांड्या पांड्या िक
ु ान मांड्या
दक
ु ानाची ककल्ली हरवली

पांड्यानं बायको झोडपली
पांड्याच्या बायकोनं मारली लाथ

सांग सांग सांग
िाढी शमिा लांब
दाढी गेली वाया
पड माझ्या पाया
पायाखाली सुपारी
तझ
ु ा लग्न दप
ु ारी

दप
ु ारी आले पाहुिे
तेच तझ
ु े मेहुिे

पांड्या पडला संडासात

संडासात ननघला साप
पांड्या म्हिे बाप रे बाप...
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