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      संपादक -   

 

 सुि या (जोशी) जाधव. पुणे 

                             अकं - ११           रेणुका (रेपाळ) खटावकर. पुणे 
                                सुधीर सुरेश मुळीक. मंुबई 



 
 
 
        नम कार वाचकहो !... 
 
      

ई-सािहत्य ित ठान आयोजीत धुळवड 
मोहत्सवािनमी  आपणास खास आमं ण !... 

 
अहो िवचार काय करताय सािमल हा !.. 
कुठे यायंच ?...  प ा िलहून घ्या !... 
 
देशी क बडी क ा,  
१०१ गटार ग ी, ई टाप नाका, 
मु.पो ट - ई-सािहत्य ित ठान. 
 
िवशेष सुचना :-  येताना फ़ुग्यांपासुन जपुन... 
आिण शाकाहारी सज्जनहो... सावधान !... 
अं ांचीही सोय आह े!!.... 
 
मग येणारं ना ?...  आ ही आपली वाट पाहू ...  
 
 
िनमं क :- ई टाप गु ा आिण मंडळी !.. 
 

या मोहत्सवाची रंगत वाढावी हणून .. 
उत्सवाआधीच आमच्यातफ़ेर् ही खास मेजवानी !... 
        

धुळवड िवशेषांक िशमगा !!... 
 

  



 
 

धुिलवंदना ... 
 
 
मन रंिगत रंिगत झाले 
तन संिगत संिगत झाले .. 
 
 
गे या वषार्ची होळी 
मी बा यच हरपुन बसले 
या वषीर् तर मी बाई 
मज वतःस िवस न फ़सले 
रंगात रंग िवरघळले  
तन संिगत संिगत झाले .. 
 
 
िपचकारीच्या ओठांनी 
तू उमललेस मन माझे 
आवेग भावनां झा या 
तू उधळताच कारंजे 
मी कंच कोवळी िभजले  
तन संिगत संिगत झाले .. 
 
 
तुज हळद लावता कोणी 
मन माझे खळबळ होते 
लावीशी रंग दसरीलाु  
मन माझे हळहळ होते 
होळीच्या आगीत जळले  
तन संिगत संिगत झाले .. 
 



 
 
 
 
िभजलेले आपण दोघे 
िरझलेले रेशम धाग े
गदीर्त धुळविडच्या तू 
मी मागत मागत माग े
जग भरुळ जाद झालेलेू  
तन संिगत संिगत झाले .. 
 
 
मन केवल रंिगत झाले 
तन कोमल संिगत झाले 
मन रंिगत रंिगत झाले 
तन संिगत संिगत झाले .. 
 
 

- वारंगी देव. 
 
 
 

माटर्  मुलगा + माटर्  मुलगी = रोमान्स ! 
माटर्  मुलगा + ढ मुलगी = लफडं ! 
ढ मुलगा + माटर्  मुलगी = लग्न ! 
ढ मुलगा + ढ मुलगी = िववाहपूवर् संकट ! 
 
 
म .. िवचार करा नाहीतर ?  
नाहीतर काय खरा नाय !.. 
 



 
 

          
आता माझा काय खरा नाय ... 
 

 
तुझ्या ेमात पड्लय 
नको थय धडपडलय 
गो चेडवा ा बरा नाय ... 
आता माझा काय खरा नाय !... 
 
तुका सांगतय आं याच्या पोना 
माका येक ाक असा नाय होना 
तुझा माज्यार भरौसो जरा नाय ? 
आता माझा काय खरा नाय ... 
 
तुज्या बापसाक इचार तोच सांगतलो 
पावशेर टाकान उभो झींगतलो 
गावात तुझ्या सारखा दसरा नायु  !... 
आता माझा काय खरा नाय ... 
 
येतोबाक नवस लावलय 
तरंगा ज ेत नाचयलंय 
देवाक काळजी मािझ जरा नाय !.. 
आता माझा काय खरा नाय ... 
 
 

- मकरंद सखाराम सावंत. 



 
 
 
 

दा  मुळे आयु य उध्व त झाले या बेव ाला 
िबयर च्या बाट यांचा खच िदसला ... 

 
पिहली बाटली फोडून तो हणाला,  
तुज्यामुळे माझी बायको मला सोडून गलेी... 

 
दसरीु  बाटली फोडून तो हणाला,  
तुज्यामुळे माझा जॉब गलेा... 

 
ितसरी बाटली फोडण्यासाठी उचलली  
ती भरलेली होती, ती िपशवीत ठेवत तो 
हणाला, तुझा काही दोष नाही, तू चल घरी... 

 
 
अहो धुळवड हणजे सगळेच रंग  
आिण अशा िदवशी बाट यांचे रंग तरी कसे सुटतील 
 
होळीला िकत्येक स य मन ंबेभान ंहोऊन  
धडपडत असतात !... 
बाटलीच बूच उघडलं की मनातलं गजु  
बाहरे येत !..  
 
 
नमेकं काय होत चला बघुया !...  
  

 



 
 

मन पाणी सो ाचे ... 
 
होळीला भलत्या रंगांनी खलुते 
मिदरेच्या गधंात धंुद मोहरते ... 
मन पाणी सो ाचे... गजू बाट यांचे 
का होते बेभान असे धडपडते !... 
 
होळीच्या रंगांनी अंगात रान िशरते 
चुरचुरत्या डो यांनी पत्त्यात रात सरते ... 
घुटमळते, धडपडते, पडते अडखळते का चढते  
त्या  भर या गटारावर मन ह ेवेडे झुलते  
मन तुडंुब होऊन िचखलातून ह ेिफरते 
अरे कुणास चढते कुणास ना मानवते !... 
 
मन पाणी सो ाचे... गजू बाट यांचे 
का होते बेभान असे धडपडते !... 
 
मळमळते जळजळते तरी कुठे उतरते 
कधी गिहऱ्या ना यांच्या डोहात पार बुडते ... 
तळमळते गदुमरते वेडी इतकी कशी रे चढते 
तरी मोहाच्या भांगलेा या मन ह ेवेडे भलुते 
ओकले जरी ह ेपोट कुठे पण भरते  
वे ा परी ह ेग्लासा मागनू पळते !... 
 
मन पाणी सो ाचे... गजू बाट यांचे 
का होते बेभान असे धडपडते !... 

 
- सुधीर मुळीक. 



 
 
 

 
 
रजनीकांतच्या गलर् ें डन ेएकदा त्याला सांिगतलं, 
मला सतत अस वाटतं की कुणीतरी माझा  
पाठलाग करतंय. 
 
दसु -या िदवशी अचानक ती िचत्कारली,  
माय गॉड, माझी सावली कुठे गलेी ? ... 

 
----------------------------------------------  !! 
 
रंगात दंग तो ेमरंग पाहण्या नजर िभरिभरते 
लपवून हात झुकवून मान ही वाट कुणाची बघते 
ह ेगोड गलुाबी माझे सारे तोडं रंगवून होई  
होळी ही साजरी परीची होळी ही साजरी !... 
 
 
भारतात मुलींचं माण ह ेसरासरी   
१००० मुलांच्या माणत ८४२ एवढं आह,े 
 
त्यामुळे मुली वाचवा,  
वाघ नतंर पण वाचवता येईल, 
 
बाईकवर पाठीमाग ेकोण हव ?  
मुलगी िक वाघ ?... 
 
नाहीतर ... आयू य बेरंग !... 



 
 

 
रंग ... 
 
 
लाल िपवळा िनळा िहरवा 
सगळेच भासू लागले काळे 
तू गलेीस सोडून अन 
सा-या सणांना लागले टाळे !.. 
 
 
लाग ूलागली बघ कडू 
ती आवडती पुरणपोळी 
जळतोय मी एकटाच अन 
समोर जळत्येय होळी !.. 
 
 
अंगात होतोय दाह 
तरी न घाम गळतो 
नजर रोखता तूजवर  
बघ क्षणात अ ू ढळतो !.. 
 
 
हाडांना क नी सरपण 
कंठही करतोय टाहो 
आजही ितच आशा 
तू माझ्याच अंतरी राहो !.. 
 
 
 
 



 
 
 
रंग रंग जाती िव नी 
सारेच होई पारवा 
घे मज कवटाळूनी आता 
ि तीचा सुटूदे गारवा !.. 
 
 
थांब क्षणभर ितथेच 
मी असाच बघ येतो 
उधळ रंग तुझे अन 
तुझ्या रंगात रंगनूी जातो !.. 
 
 

- ीयुत गगंाधर िटपरे. 
 
 

ईनकम टॅक्स ऑिफ़सर हसत होता.. 
 
क्लाकर्  : काय झाल साहबे ? 
 
ऑिफसर : मि का शेरावत ची फाईल आह.े. 
 
क्लाकर्  : मग त्यात हसण्यासारख काय आह?े
 
ऑिफसर : कपडे तर घालत नाही आिण  
लॉडर्ी िबल दाखवलय ८ लाखाच .. 



 
 
 
गमती-जमती ... 
 
 
क ी-ब ी खाऊची वाटी 
हमरी-तुमरी ला ा-लाठी 
ध मक लाडू चापट पोळी 
कधी िशमगा कधी होळी !... 
 
 
अटक-मटक सर सकट 
हाती येईल त्याला पटक 
पोलीस दादा आला सटक 
िचरी िमरीची त्याला चटक !... 
 
 
ाचा नारा त्याची हाळी 
कधी दंगली जाळा-पोळी 
पोरा-सोरांना न आकळती 
थोरांच्या थोर गमती-जमती !... 
 
 

- वाती फडणीस. 



 
 
 
 

         बं ा देवाजवळ तप या करत असतो.  
एक िदवस देव गट होतो, 

 
देव : मी स  झालोय वत्सा,  
बोल तुला काय हवयं !... 

 
बं ा : ह ेदेवा, मला असे वरदान दे की मला 
काहीच करायला नको, सगळे काही 
लोक करतील पण पैसे मा  मला देतील !.... 

 
देव : अरे गाढवा सरळ सांग ना तुला  
"सुलभ-शौचालय" पािहजे आह े!!.... 

 
तथा तु !!!..... 
 
 
रजनीकांत एका मुलाबरोबर प े  खळेत होता. 
रजनीकांतकडे तीन ए े  होते.  
तरीही तो डाव हरला.. का ? 
. 
. 
. 
 
कारण त्या मुलाकडे तीन  
रजनीकांत होते !!. 

 
 

 



 
    

 
 
धंुद कंुद तो मुकंुद ... (गजल) 
 
 
धंुद कंुद तो मुकंुद रंग लािवतो 
गौर वणर् रािधकेच अंग जािळतो .. 
 
आज शाम, छेडणार जािणता ितन े
वाट तीच चालण्यास िच  भािळतो .. 
 
मेघशाम, रंग लाल, फेकतो कसा 
राहतो मनात आिण पशर् टािळतो .. 
 
रंगता तुझाच रंग िंचब साव या 
कोण रंग सांग तो मला खनुािवतो .. 
 
ेम रंग पािहला तुझ्या िमठीत मी 
आज कोणती उमंग खास दािवतो ? 
 
कृ ण सावळा कसा कुणास शोधतो ?  
सांग काय शाम तू मनात पािळतो ? 

 
 

- रमेश ठ बरे. 



 
 
 
आज वाटेतच रंग उधळतो टपोरी ... 
 
 
आज वाटेतच रंग उधळतो टपोरी 
बािलके, जरा जपून जा कॉलेजवरी .. 
 
तो छचोर िच चोर वाट रोखतो 
हात ओढूनी खशुाल िच ी फ्ेकतो  
म ताऊन, माजून जाळे टाकतो  
सांगतो अजूनही तुला खरोखरी .. 
 
सांग कामांधास काय जाहले  
त्यांनी छेड यािवना कुणा न सोडले  
ज्यास त्यास रंग ढंग संग लागली  
एकटीच वाचशील काय तू पोरी ? 
 
त्या ितथे असंग संग त्यात गुगंला  
ट्पोर-ट्पो  यासवे बेधंूद दंगला  
तो पहा ढोल इज्जतीचा वाजला  
हाय माजले िफ न तेच टपोरी.. 
 
 
- सूयर्कांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) 



 
 
 

होळीच्या ओ या ... 
 
 
आला फागनु मिहना, आला होळीचा ग सन 
झाला रंगाचा आठव, गलंे आनदंन मनू  .. 
 
होळी सजवा सजवा, सडा सारवण दारी 
फांदी िचरगटु बांधा, काढा रांगोळी साजरी .. 
 
होळी पेटली पेटली, ितला दाखवा िनवध, 
घडा वाईटाचा भरे, झाला 'होिलके'चा वध.. 
 
ितला िनवध तो काय, गोड पुरणाचीपोळी, 
एक भाजला नारळ, ओंबी ग हाळी ग हाळी.. 
 
आता जळेल गारवा, उन डोक्यावर येई, 
आणा िश या-शाप ओठी, पोट मोकळे ते होई .. 
 
होळी पेटली पेटली, आला भरैवांचा टोळ 
तमो गणु सारे जाळा, होळी दगुर्णांचा काळ ु .. 
 
 
 

- रमेश ठ बरे 



 
 
बायको: आपण कुठे चाललोय? 

 
नवरा : लाँग डर्ाइ हवर! 

 
बायको : (लाडात येऊन) मग आधी का नाही सांिगतलात 

 
नवरा : मला पण आ ाच कळलं की, ेक फेल झालेत! 
 
ह े.. ह े.. ह े.. 
 
कॉलेजचा पिहला िदवस, कॉलेजच्या  
कट् ावरील काही टपोरी मुले  
िंचगीला अडवतात. 

 
पहीला मुलगा : काय ग तुजे नाव काय आह?े 

 
िंचगी : मला सवर्जण ताई बोलतात. 

 
दसरा मुलगा ु : कमाल आह े!  
काय योगा-योग आह े..  
मला सवर्जण भाऊजी बोलतात ... 
 
ह े.. ह े.. ह े.. 
 
खरंय तुमच ताई .. 
ही काटीर् नाही सुधरणांर .. 
 
असाच एक पाटलाचा काटार् बघा ... 

 



 

 
पाटलाचा काटार्   
 
होळीचा सण कसा सजलाय 
अरे  पाटलाचा काटार्  माजलाय  
  
हसतोय काय नाचतोय काय 
गोमूला नखरा दावतोय काय 
  
अंगात सदरा शोभतोय  खरा  
डो याला गॉगल  िदसतोय बरा 
खाली गलेी  मंुडी जरा लाजलाय...... 
  
वाचाळ वाणी िमजास करतोय  
टपोरी गाणी हणत  िफरतोय   
  
लाईन मारत र त्यांनी चालतोय  
माग ेपुढे उगा घुटमळतोय 
चार चौघात घोटाळा गाजलाय.... 
  
गोमू  ही भलुते लाजून हासते 
िपळदार बाहू  पाहून फसते 
  
खु यासारखी गावात िफरते 
चो न सारखी  माग ेमाग े पहाते 
लफ ात पाय तीन े गोवलाय 
  
 

- मिनषा नाईक . 



 
 
 
 
रािधके, हाच खरा ग तुझा हरी ... 
 
 
आज या फडात रंग उधळतो जरी 
आज या फडात रंग उधळतो जरी 
रािधके, हाच खरा ग तुझा हरी ॥धृ.॥ 
 
हा चटोर िच चोर नजर रोखतो 
हात ओढूनी खशुाल अंग टेकतो 
रंगवून, रंगनूी शराब टाकतो 
सांगतो येउन पुन्हा परोपरी ॥१॥ 
 
आज पुन्हा यास बघा वेड लागले 
भगं पाज यािवना कुणा न सोडले 
ज्यास त्यास भगं-भगं मध्ये ओढले 
एकटीच बसशील काय तू घरी ॥२॥ 
 
त्या ितथे पलंग-रंग रास रंगला 
बार बािलकासवे तो दंग दंगला 
तो पहा क ोळ ग ीत माजला 
हाय वाजली िफ न तीच तुतारी ॥३॥ 
 
 

- रमेश ठ बरे. 



 
 
 

बायकोच्या सततच्या बडबडीमुळे  
चंद जाम वैतागला होताू . 

 
चंद ू : तू जर पाच िमिनटं ग प बसलीस ना  
तर मी तुला पाचशे पये देईन. 

 
चंदची बायको गू प बसली.  
 
जेमतेम दोन िमिनटांनतंर ितन ेचंदला िवचारलंू ,  
'अहो, जरा घ ाळ बघा ना,  
पाच िमिनटं झाली का ते ? ' 

 
ह े.. ह.े. ह े.. 
 
 
आत्महत्येचे दोन मा ग  
झटपट आत्महत्या :  
एक मोठा दोर घ्या. ग यात अडकवा.  
छताला लटका! . 

 
रमतगमत आत्महत्या :  
एक मंगळसू  घ्या.  
ते एका मुलीच्या ग यात अडकवा!!... 
 
पण त्या आधी इ काचा रंग मा   
अनभुवला पािहजे !... 
चला तर मग ... 

 



 
 

 
रंग इ काचा ... 
 
 
रंग इ काचा कसा; 
बैजवार सांगते बसा.. 
िहर या िहर या रंगाची पान जोड 
कात, चुना, मुखवास ितखट गोड 
गोिंवद िवडा जसा.. 
ज्वानीचा कैफ असा..!.. 
 
ऐटबाज शौकीन कसा; 
मैफलीत ठेवतो ठसा.. 
घोळ घोळवून खायाची खोड 
टाळीस त्याच्या न्हाई तोड 
मदार्नी दमदार चावा जसा.. 
कलेजात बाण घुसला असा..! 
 
डंख सापाचा िभनतो कसा; 
रंग चढतो नजरेत त्या तसा.. 
मेख ितथंच िजथलं बाई कोड 
मग कुठसं आडून राई घोडं 
ओठ ओठाला पुसतो जसा.. 
रंग इ काचा असतो कसा..? 
 
 

- वाती फडणीस. 
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