ई-सािहत्य ित ठान

सं पादक सु ि या (जोशी) जाधव. पु णे

अंक - ११

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

नम कार वाचकहो !...

ई-सािहत्य ित ठान आयोजीत धुळवड
मोहत्सवािनमी आपणास खास आमं ण !...
अहो िवचार काय करताय सािमल हा !..
कुठे यायं च ?... प ा िलहू न घ्या !...
दे शी क बडी क ा,
१०१ गटार ग ी, ई टाप नाका,

मु .पो ट - ई-सािहत्य ित ठान.
िवशे ष सु चना :- ये ताना फ़ुग्यांपासु न जपु न...
आिण शाकाहारी सज्जनहो... सावधान !...
अं

ांचीही सोय आहे !!....

मग ये णारं ना ?... आ ही आपली वाट पाहू ...

िनमं क :- ई टाप गु ा आिण मं डळी !..
या मोहत्सवाची रं गत वाढावी हणून ..

उत्सवाआधीच आमच्यातफ़ेर् ही खास मे जवानी !...

धुळवड िवशे षांक िशमगा !!...

धुिलवं दना ...

मन रं िगत रं िगत झाले
तन सं िगत सं िगत झाले ..

गे या वषार्ची होळी

मी बा यच हरपु न बसले
या वषीर् तर मी बाई
मज वतःस िवस न फ़सले

रं गात रं ग िवरघळले

तन सं िगत सं िगत झाले ..

िपचकारीच्या ओठांनी
तू उमलले स मन माझे

आवे ग भावनां झा या
तू उधळताच कारं जे

मी कंच कोवळी िभजले

तन सं िगत सं िगत झाले ..

तु ज हळद लावता कोणी
मन माझे खळबळ होते
लावीशी रं ग दसरीला
ु
मन माझे हळहळ होते

होळीच्या आगीत जळले

तन सं िगत सं िगत झाले ..

िभजले ले आपण दोघे
िरझले ले रे शम धागे

गदीर्त धुळविडच्या तू
मी मागत मागत मागे
जग भुरळ जादू झाले ले

तन सं िगत सं िगत झाले ..

मन केवल रं िगत झाले

तन कोमल सं िगत झाले
मन रं िगत रं िगत झाले

तन सं िगत सं िगत झाले ..

-

वारं गी दे व.

माटर् मु लगा + माटर् मु लगी = रोमान्स !
माटर् मु लगा + ढ मु लगी = लफडं !
ढ मु लगा + माटर् मु लगी = लग्न !

ढ मु लगा + ढ मु लगी = िववाहपू वर् सं कट !

म .. िवचार करा नाहीतर ?
नाहीतर काय खरा नाय !..

आता माझा काय खरा नाय ...

तु झ्या े मात पड्लय
नको थय धडपडलय
गो चे डवा

ा बरा नाय ...

आता माझा काय खरा नाय !...
तु का सांगतय आं याच्या पोना
माका ये क

ाक असा नाय होना

तु झा माज्यार भरौसो जरा नाय ?
आता माझा काय खरा नाय ...

तु ज्या बापसाक इचार तोच सांगतलो

पावशे र टाकान उभो झींगतलो

गावात तु झ्या सारखा दसरा
नाय !...
ु

आता माझा काय खरा नाय ...
ये तोबाक नवस लावलय
तरं गा ज े त नाचयलं य

दे वाक काळजी मािझ जरा नाय !..
आता माझा काय खरा नाय ...

- मकरं द सखाराम सावं त.

दा

मु ळे आयु य उध्व त झाले या बेव

िबयर च्या बाट यांचा खच िदसला ...

ाला

पिहली बाटली फोडू न तो हणाला,

तु ज्यामु ळे माझी बायको मला सोडू न गेली...
दसरी
बाटली फोडू न तो हणाला,
ु
तु ज्यामु ळे माझा जॉब गेला...

ितसरी बाटली फोडण्यासाठी उचलली
ती भरले ली होती, ती िपशवीत ठे वत तो
हणाला, तु झा काही दोष नाही, तू चल घरी...

अहो धुळवड हणजे सगळे च रं ग

आिण अशा िदवशी बाट यांचे रं ग तरी कसे सु टतील
होळीला िकत्ये क स य मनं बेभानं होऊन

धडपडत असतात !...

बाटलीच बूच उघडलं की मनातलं गुज
बाहेर ये त !..

नेमकं काय होत चला बघु या !...

मन पाणी सो

ाचे ...

होळीला भलत्या रं गांनी ख ुलते

मिदरे च्या गंधात धुंद मोहरते ...
मन पाणी सो

ाचे ... गूज बाट यांचे

का होते बेभान असे धडपडते !...
होळीच्या रं गांनी अंगात रान िशरते

चु रचु रत्या डो यांनी पत्त्यात रात सरते ...
घु टमळते , धडपडते , पडते अडखळते का चढते

त्या भर या गटारावर मन हे वे डे झु लते
मन तु डु ं ब होऊन िचखलातू न हे िफरते

अरे कुणास चढते कुणास ना मानवते !...
मन पाणी सो

ाचे ... गूज बाट यांचे

का होते बेभान असे धडपडते !...
मळमळते जळजळते तरी कुठे उतरते
कधी गिहऱ्या ना यांच्या डोहात पार बुडते ...
तळमळते गुदमरते वे डी इतकी कशी रे चढते
तरी मोहाच्या भांगल
े ा या मन हे वे डे भुलते
ओकले जरी हे पोट कुठे पण भरते
वे

ा परी हे ग्लासा मागून पळते !...

मन पाणी सो

ाचे ... गूज बाट यांचे

का होते बेभान असे धडपडते !...

- सु धीर मु ळीक.

रजनीकांतच्या गलर् ें डने एकदा त्याला सांिगतलं ,
मला सतत अस वाटतं की कुणीतरी माझा
पाठलाग करतं य.
दस
ु -या िदवशी अचानक ती िचत्कारली,
माय गॉड, माझी सावली कुठे गेली ? ...
---------------------------------------------- !!
रं गात दं ग तो े मरं ग पाहण्या नजर िभरिभरते
लपवू न हात झु कवू न मान ही वाट कुणाची बघते

हे गोड गुलाबी माझे सारे तोडं रं गवू न होई

होळी ही साजरी परीची होळी ही साजरी !...

भारतात मु लींचं माण हे सरासरी
१००० मु लांच्या माणत ८४२ एवढं आहे,
त्यामु ळे मु ली वाचवा,
वाघ नंतर पण वाचवता ये ईल,
बाईकवर पाठीमागे कोण हव ?
मु लगी िक वाघ ?...

नाहीतर ... आयू य बेरंग !...

रं ग ...

लाल िपवळा िनळा िहरवा

सगळे च भासू लागले काळे
तू गेलीस सोडू न अन
सा-या सणांना लागले टाळे !..

लागू लागली बघ कडू

ती आवडती पु रणपोळी
जळतोय मी एकटाच अन
समोर जळत्ये य होळी !..

अंगात होतोय दाह
तरी न घाम गळतो

नजर रोखता तू जवर

बघ क्षणात अ ू ढळतो !..

हाडांना क नी सरपण
कंठही करतोय टाहो
आजही ितच आशा

तू माझ्याच अंतरी राहो !..

रं ग रं ग जाती िव नी
सारे च होई पारवा

घे मज कवटाळू नी आता
ि तीचा सु टूदे गारवा !..

थांब क्षणभर ितथेच
मी असाच बघ ये तो
उधळ रं ग तु झे अन

तु झ्या रं गात रं गन
ू ी जातो !..

-

ीयु त गंगाधर िटपरे .

ईनकम टॅ क्स ऑिफ़सर हसत होता..
क्लाकर् : काय झाल साहेब ?
ऑिफसर : मि का शे रावत ची फाईल आहे..
क्लाकर् : मग त्यात हसण्यासारख काय आहे?
ऑिफसर : कपडे तर घालत नाही आिण
लॉडर्ी िबल दाखवलय ८ लाखाच ..

गमती-जमती ...

क ी-ब ी खाऊची वाटी

हमरी-तु मरी ला ा-लाठी
ध मक लाडू चापट पोळी
कधी िशमगा कधी होळी !...

अटक-मटक सर सकट

हाती ये ईल त्याला पटक
पोलीस दादा आला सटक
िचरी िमरीची त्याला चटक !...

ाचा नारा त्याची हाळी

कधी दं गली जाळा-पोळी
पोरा-सोरांना न आकळती

थोरांच्या थोर गमती-जमती !...

- वाती फडणीस.

बं

ा दे वाजवळ तप या करत असतो.

एक िदवस दे व गट होतो,

दे व : मी स झालोय वत्सा,
बोल तु ला काय हवयं !...
बं

ा : हे दे वा, मला असे वरदान दे की मला

काहीच करायला नको, सगळे काही
लोक करतील पण पै से मा मला दे तील !....
दे व : अरे गाढवा सरळ सांग ना तु ला
"सु लभ-शौचालय" पािहजे आहे !!....
तथा तु !!!.....

रजनीकांत एका मु लाबरोबर प े खेळत होता.
रजनीकांतकडे तीन ए े होते .
तरीही तो डाव हरला.. का ?
.
.
.
कारण त्या मु लाकडे तीन

रजनीकांत होते !!.

धुंद कंु द तो मु कंु द ... (गजल)

धुंद कंु द तो मु कंु द रं ग लािवतो

गौर वणर् रािधकेच अंग जािळतो ..
आज शाम, छे डणार जािणता ितने
वाट तीच चालण्यास िच भािळतो ..
मे घशाम, रं ग लाल, फेकतो कसा

राहतो मनात आिण पशर् टािळतो ..
रं गता तु झाच रं ग िंचब साव या
कोण रं ग सांग तो मला ख ुनािवतो ..
े म रं ग पािहला तु झ्या िमठीत मी
आज कोणती उमं ग खास दािवतो ?
कृ ण सावळा कसा कुणास शोधतो ?
सांग काय शाम तू मनात पािळतो ?

- रमे श ठ बरे .

आज वाटे तच रं ग उधळतो टपोरी ...

आज वाटे तच रं ग उधळतो टपोरी

बािलके, जरा जपू न जा कॉले जवरी ..
तो छचोर िच चोर वाट रोखतो

हात ओढू नी ख ुशाल िच ी फे्कतो
म ताऊन, माजू न जाळे टाकतो
सांगतो अजू नही तु ला खरोखरी ..
सांग कामांधास काय जाहले
त्यांनी छे ड यािवना कुणा न सोडले

ज्यास त्यास रं ग ढं ग सं ग लागली
एकटीच वाचशील काय तू पोरी ?
त्या ितथे असं ग सं ग त्यात गुग
ं ला
ट्पोर-ट्पो यासवे बेधंूद दं गला
तो पहा ढोल इज्जतीचा वाजला

हाय माजले िफ न ते च टपोरी..

- सू यर् कांत डॊळसे ,पाटोदा (बीड)

होळीच्या ओ या ...

आला फागुन मिहना, आला होळीचा ग सन
झाला रं गाचा आठव, गेलं आनंदू न मन ..

होळी सजवा सजवा, सडा सारवण दारी

फांदी िचरगुट बांधा, काढा रांगोळी साजरी ..
होळी पे टली पे टली, ितला दाखवा िनवध,

घडा वाईटाचा भरे , झाला 'होिलके'चा वध..
ितला िनवध तो काय, गोड पु रणाचीपोळी,

एक भाजला नारळ, ओंबी ग हाळी ग हाळी..
आता जळे ल गारवा, उन डोक्यावर ये ई,

आणा िश या-शाप ओठी, पोट मोकळे ते होई ..
होळी पे टली पे टली, आला भैरवांचा टोळ
तमो गुण सारे जाळा, होळी दगु
र् ांचा काळ ..
ु ण

- रमे श ठ बरे

बायको: आपण कुठे चाललोय?
नवरा : लाँ ग डर्ाइ हवर!
बायको : (लाडात ये ऊन) मग आधी का नाही सांिगतलात
नवरा : मला पण आ ाच कळलं की, ेक फेल झाले त!
हे .. हे .. हे ..
कॉले जचा पिहला िदवस, कॉले जच्या
कट्

ावरील काही टपोरी मु ले

िंचगीला अडवतात.

पहीला मु लगा : काय ग तु जे नाव काय आहे?
िंचगी : मला सवर् जण ताई बोलतात.
दसरा
मु लगा : कमाल आहे !
ु
काय योगा-योग आहे ..
मला सवर् जण भाऊजी बोलतात ...
हे .. हे .. हे ..
खरं य तु मच ताई ..

ही काटीर् नाही सु धरणांर ..
असाच एक पाटलाचा काटार् बघा ...

पाटलाचा काटार्
होळीचा सण कसा सजलाय
अरे पाटलाचा काटार् माजलाय
हसतोय काय नाचतोय काय
गोमू ला नखरा दावतोय काय
अंगात सदरा शोभतोय खरा
डो याला गॉगल िदसतोय बरा

खाली गेली मुं डी जरा लाजलाय......
वाचाळ वाणी िमजास करतोय
टपोरी गाणी हणत िफरतोय

लाईन मारत र त्यांनी चालतोय
मागे पु ढे उगा घु टमळतोय

चार चौघात घोटाळा गाजलाय....
गोमू ही भुलते लाजू न हासते
िपळदार बाहू पाहू न फसते
ख ु यासारखी गावात िफरते
चो न सारखी मागे मागे पहाते
लफ

ात पाय तीने गोवलाय
- मिनषा नाईक .

रािधके, हाच खरा ग तु झा हरी ...

आज या फडात रं ग उधळतो जरी
आज या फडात रं ग उधळतो जरी
रािधके, हाच खरा ग तु झा हरी ॥धृ.॥
हा चटोर िच चोर नजर रोखतो
हात ओढू नी ख ुशाल अंग टे कतो
रं गवू न, रं गन
ू ी शराब टाकतो

सांगतो ये उन पु न्हा परोपरी ॥१॥
आज पु न्हा यास बघा वे ड लागले
भंग पाज यािवना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास भंग-भंग मध्ये ओढले

एकटीच बसशील काय तू घरी ॥२॥

त्या ितथे पलं ग-रं ग रास रं गला

बार बािलकासवे तो दं ग दं गला
तो पहा क ोळ ग ीत माजला

हाय वाजली िफ न तीच तु तारी ॥३॥

- रमे श ठ बरे .

बायकोच्या सततच्या बडबडीमु ळे
चं दू जाम वै तागला होता.
चं दू : तू जर पाच िमिनटं ग प बसलीस ना
तर मी तु ला पाचशे

पये दे ईन.

चं दची
ू बायको ग प बसली.
जे मते म दोन िमिनटांनत
ं र ितने चं दला
ू िवचारलं ,

'अहो, जरा घ

ाळ बघा ना,

पाच िमिनटं झाली का ते ? '

हे .. हे.. हे ..

आत्महत्ये चे दोन मा ग
झटपट आत्महत्या :

एक मोठा दोर घ्या. ग यात अडकवा.

छताला लटका! .
रमतगमत आत्महत्या :
एक मं गळसू

घ्या.

ते एका मु लीच्या ग यात अडकवा!!...
पण त्या आधी इ काचा रं ग मा
अनुभवला पािहजे !...

चला तर मग ...

रं ग इ काचा ...

रं ग इ काचा कसा;
बैजवार सांगते बसा..
िहर या िहर या रं गाची पान जोड

कात, चु ना, मु खवास ितखट गोड
गोिंवद िवडा जसा..

ज्वानीचा कैफ असा..!..
ऐटबाज शौकीन कसा;

मै फलीत ठे वतो ठसा..

घोळ घोळवू न खायाची खोड
टाळीस त्याच्या न्हाई तोड

मदार्नी दमदार चावा जसा..

कले जात बाण घु सला असा..!
डं ख सापाचा िभनतो कसा;

रं ग चढतो नजरे त त्या तसा..
मे ख ितथं च िजथलं बाई कोड
मग कुठसं आडू न राई घोडं

ओठ ओठाला पु सतो जसा..
रं ग इ काचा असतो कसा..?

- वाती फडणीस.
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