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इन्स्टंट कालिदास 

लेखक:- डॉ. नितीि मोरे,  

श्वसनरोग तज्ञ 

वसई, टि, पालघर. 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

 

 

या पसु्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सरुटित असनू पसु्तकाचे 

टकिं वा त्यातील अिंशाचे पनुमुवद्रण वा नाि्य, टचत्रपि टकिं वा इतर रुपािंतर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े  तसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई (दिंड व तरुुिं गवास) होऊ शकत.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording 
and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of 
such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 
even without registration. Infringement of copyright entitles the 
owner to remedies of injunction, damages and accounts. 
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प्रकाशक :- ई साटहत्य प्रटतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 (फ़्री पु् तकांसाठी िाव व गाव कळवा) 

प्रकाशन :-  ६ जािेवारी २०२३ 

©esahity Pratishthan®2023 

▪ टवनामलू्य टवतरणासाठी उपलब्ध.  

▪ आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडव करू शकता.   

▪ ह ेई पसु्तक वबेसाईिवर ठेवण्यापवुी टकिं वा वाचनाव्यटतररक्त कोणताही 

वापर करण्यापवुी ई -साटहत्य प्रटतष्ठानची  लखेी परवानगी घेणे आवश्यक 

आह.े    
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डॉ. हनिीन मोरे 

डॉ. टनतीन मोरे ह े व्यवसायाने डॉक्िर असनू 

वसई, मुिंबई येथे श्वसनरोग तज्ञ म्हणनू सपु्रटसद्ध 

आहते. त्यािंना मराठी व इतर भाषा टवषयािंची 

आवड असल्याने त्यातनूच टलखाणाची आवड 

टनमावण झाली.  सामान्यत:- आिबूािचू्या दैंनिंटदन 

घिनािंतील टवसिंगती व त्यातनू टनमावण होणारा टवनोद हा त्यािंचा 

आवडता टवषय आटण त्यातनू उपरोधात्मक टलखाण आटण ममवभेदी 

टिप्पणी करण्यात ते माहीर आहते. त्याचबरोबर आिबूािचू्या 

व्यक्तीमधले नेमकेपण हरेून त्यावरही ते हीतात. त्यािंच्या लेखनाचा 

कॅनव्हास नवनवीन प्रयोगािंतनू कायम टवस्तारत असतो. त्यात 

पत्रलेखन, टवज्ञानकथा, कहाण्या, नािके, एकािंटकका, नाि्यछिा, 

प्रेमकथा ह ेसवव असते. 

नेहमी टदवाळी अिंकातनू डॉक्िरािंच्या टवनोदी कथा प्रकाटशत होत 

असतात. ई साटहत्यवर त्यािंचे ह ेचव्वेचाळीसावे पसु्तक प्रकाटशत होत 

आह.े त्यािंचा स्वतःचा असा एक वाचकवगव आता टनमावण झाला असनू 

तो त्यािंच्या पसु्तकािंची वाि पहात असतो.  

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com   
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मराठी फ़ेसबुकवरील  

समस्त काललदास, भवभूती, व्यास, वालममकी 

यास सप्रेम 
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१ 

 

इन्स्टंट कालिदास!  

 

 

एक हो्टेिची खोिी. दोघे लमत्र. त्यातीि एक ्कॉिर लदसावा असा. 

जाड चष्मा वगैरे. दसुरा कवी. लदसण्यात वागण्यात बोिण्यात.. ढगाळ कपडे 

लि अ्ताव्य्त केस. ्कॉिर चे िाव क्ष माििे तर कवीचे य मािावे िागेि.. 

पण िाही.. ्कॉिर भिे ही अ ब क असेि पण कवी? तो असा क्ष य वगैरे 

असेिच कसा? दवेाच्या िाडक्या कलवराजास िाव तर असावेच िागेि. तेव्हा 

क्ष वगैरे मािण ेसोडूि दऊे. ्कॉिर म्हणज ेलवराज साि ेआलण कलवराज राज 

माि.े. कलवतेची िकुतीच लमसरूड फुटिले्या राज ची कलवतेची तिफ भागवता 

भागवता लवराज वैतागिाय. कलवराज मात्र ्वत:स शब्दसषृ्टीचा राजा 

समजणाराच िव्ह ेतर म्हणवणारा ही. तो कधी कधी यमकात अडतो तर कधी 

शब्दांत. कधी कल्पिा सचुत िाहीत तर कधी लिहायिा लवषय.. तरीही हार 

मािेि तो कवी कसिा? कलवराज राज मात्र ्वत:िा कालिदासाचा अवतार 

मािायिा कमी करत िाही.  

अर्ाात कलवकल्पिाच ती! त्यात काहीही होऊ शकते!  

र्ोडक्यात िवकवी ते महाकवी..  
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या प्रवासावरूि लवराजशी तो भांडायिाही तयार आह!े  

 

राज : 

शब्द सषृ्टीचा मी तो ईश्वर  

एक मी शाश्वत बाकी नश्वर  

उभारीन मी नव दुलनया असिी  

कसेही असो जग, ती दुलनया सुंदर  

 

समजशीि मज तू का साधा 

कलवता माझी कृष्णाची राधा  

बोिशीि तू म्हणशीि काही  

कलवता प्रसूतीत आणशी बाधा.. 

 

शब्दच माझे जणू जादूगार ते 

शब्दांवाचून जग सुने सुने ते  

जे न देखे रलव ते पाहीन मी  

काव्यातूनी या दुलनया लदसते  
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काव्यच जीवन काव्यच जगणे 

छेलित छेलित काव्य तराणे  

देवाचा िािका कवी मी  

महाकवी सम मजिा होणे 

 

लवराज : 

झािास म्हणतोस आता तू कवी 

घुसळ भावना लिरवून एक रवी 

 

वरवरचे ताक नकोस िेकू  

प्रलतभेिा लमळेि लततका टेकू 

 

नाहीतर म्त काव्यकढी बनव  

ऐकणाऱ्यास येऊ दे कणव  

 

एक बहाद्दर आमचा कवी पठ्ठा  

घाित िोिणी बनलवत मठ्ठा  
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नक्की काढ काव्याचे नवनीत  

जमिेच यमक तर बनव गीत  

 

लपऊ दे काव्यामृत ओरपून तयांना 

तृष्णातत लबचारे ते जयांना तयांना  

 

तर श्रोतृवगत करेि काय? 

ऐकेि लबचारा.. िोके खािी वरती पाय! 

 

भागव तयांची सालहलतयक भूक  

जोवर न म्हणती बस बरे तू मूक ! \ 

 

राज :  

कळतात बरे कुलतसत बोिणी  

उगाच देशी अशी िोिणी  

 

आम्ही नसता तारांगण गतप्रभ  

नसता आम्ही झाकोळेि नभ  
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आम्ही म्हणुलन जगत हे सुंदर  

सैरंध्री सम वाटे बंदर  

 

पाजलवत आम्ही मधुर मधु 

आम्हालवण जगत ही ते अधु 

 

ऐक बस मज काय ते हवे  

बनवीन कलवता मी जया सवे 

 

सुंदर कल्पना लवषयही सुंदर  

सौंदयातची सगळी चादर 

 

शब्द शब्द मी जपून वापरीन  

लटपून गंुिून काव्यात माळीन 

 

शब्द सुंदर सुयोग्य मज हवे  

वापरून बनवीन गीत नवनवे  
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लवराज :  

कुणी शब्द देता का शब्द.. 

आमच्या या कलवराजांना हवाय  

एक शब्द जुळणारा 

एक शब्द जोिणारा 

जोिेि जो ्वप्राणाने 

अर्ातचे िबे  

एकमेकािा एकमेक  

वालघणींसारखे..  

जाईि मग  

भरधाव  

आगगािी कलवतेची..  

झुकझुक झुकझुक.. 

न र्ांबेि ती जरी 

बीचवािे ्टेशन म्हणतीि 

रूक रूक रूक रूक..  
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राज :  

होय! शब्दांनी  

बनवेन ती 

शब्दांची अलगनगािी  

भावनांच्या चेतविेल्या  

अलग्नवर चािणारी.. 

कधी काळाकुट्ट कोळसा 

इलंजनात घािून  

पांढऱ्याशुभ्र 

भावनानंदात कोणािा 

न्सहाऊ घािणारी.. 

कशासाठी पोटासाठी म्हणत 

घाटावर होईि ताठ 

घेऊन जाईि  

आयुष्याच्या प्रवाशांना 

अनुभव देत 

कधी मुिायम कधी राठ.. 
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मेळलवत ऐसी अक्षरे रलसके 

कलवतामृताचे पाजीन  

र्ेंब चार 

काही किू काही आंबट  

काही अलभमानी 

काही िाचार..  

 

कलवता माझी असेि अशी  

सजिेिी नवी नवरी जशी  

पण काढू नका लनष्कषत कुणी  

उगाच पिाि कधीच िशी!  

 

कलवता माझी असिी उतकट 

कुणी म्हणे.. गप  

नको ती कटकट 

असल्याने हटेि तो 

कवी कसिा?  

हाकेि गािी  

्पीि तो दुप्पट..  
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झुकझुक लनघेि 

माझी गािी  

अर्ाांची ती घेत ्टेशन.. 

अर्तगभत अन अर्तपूणत ती 

नसेि अर्ातचे  

लतरे् रेशन..  

 

लवराज :  

या शब्दांनो 

िवकर या 

धावत पळत 

असाि लतरू्न  

लनघून या 

अििेल्या बाळंलतणी  

सारखा  

अििाय इरे्  

एक कवी 

सुचत नाही  
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जुळत नाही 

हवी तयािा 

कलवता नवी! 

या शब्दांनो  

िवकर या 

असाि तसे  

लनघून या..  

 

राज :  

एक शब्द जोिू  

बाबा दोन शब्द जोिू  

दाटल्या उरात भावना अशा  

कलवतांची कोंिी िोिू  

 

धिधि धिधि िाऊनिोि  

घरी बसा न घासा चप्पिजोि  

गुगिून लकंवा िोके घासून  

कलवता चि करू किू गोि 
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कलवतेत माझ्या काय नाही? 

सुखदु:खे लन सारे काही  

हसाि र्ोिे लन रिाि खूप 

िोळे पुसून होईि ओिी बाही  

 

हसण्यात म्हणे न कळे जीवनार्त 

गांभीयत नसेि तर म्हणे सारे व्यर्त  

ठासून भरेन म्हणतो दु:ख सारे  

जसे कोणास न ठावे माणूस मतयत  

 

झारा घेऊन बुंदीचा  

लकंवा सोऱ्या चकिीचा  

पािू पािू म्हणतो मी तर 

एकेक घाणा कलवतेचा  

 

या सगळयांनो या रे या  

िवकर भरभर सारे या  
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श्रवण करा रे श्रवण करा  

आज लदवस माझा समजा  

 

ठेवा तयार सारी गाते्र  

कलवतेत माझ्या असिी पाते्र  

हाती राहू द्यात हात रूमाि  

मन न भरेि िक्त दशतन माते्र 

 

आिा आिा कालिदास इन्स्टंट  

शब्द शब्द जुळलवत कॉन्स्टंट  

लतनोळी चारोळी सुनीत काव्य 

महाकाव्य ही नाही लि्टंट..  

 

लवराज :  

हा पहा आिा 

इन्स्टंट कालिदास!  

अक्षर आलण अब्जावधी 

शब्दच याचे दास.. 
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कलवता याची  

इतकी मोठी 

ऐकता येईि  

का प्राणही कंठी? 

 

र्ोिक्यात ..  

 

एक आहे चपळ कवी 

करीन म्हणतो कलवता नवी 

इन्स्टंट मॅगी की चायनीज सूप 

बोिा तुम्हािा कसिी हवी?  

 

म्हणतो िक्त लवषय पुरवा  

लवषय अिवा लवषय लजरवा 

मेंदूत जेव्हा लशरेि लवषय 

खुशाि तेव्हा शब्द अिवा 
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कलवता म्हणतो करीन छान  

लकतीही मोठी वा लकती िहान 

जुळवून जुळवून शब्द सगळे 

इन्स्टंट कालिदास बने महान 

 

खाईन म्हणतो कलवतेची गोळी 

भावभावनांना देऊन हाळी 

भरेि अर्त इतका ठासून  

वाटेि मोठ्ठी ही चारोळी  

 

रलचत जाईन ओळीमागून ओळ 

लिलिंग्जची गादी अन ्पद्याची खोळ 

होईि तो िेमस इतका 

ओळखेि तया गल्िी अन ्बोळ 

म्हणे वाचा वाचा ही ताजी ताजी 

िा्टिूिसम कलवता माझी 

इन्स्टंट आलण रूचकर भारी  

लपझ्झा न बगतर, नाही भाजी 
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खूप खूश व्हा अर्वा उदास 

शब्दांच्या कोंदणात बसवेि खास  

न िािट पसारा नाही िांबण 

तीन ओळी चारोळी अगदीच बास  

 

कलवता याची बनते झटपट  

यमके जुळती चटचट िटिट 

कालिदासाच्या तोंिात बोटे 

खंिकाव्याची नकोच कटकट 

 

कलवता आहे कुरण चरते 

कारण यािा कुठिेही पुरते 

बनून इन्स्टंट कालिदास  

काव्यािा येऊ दे भरते.. 

राज :  

हाय!  

एक काळ असाही होता िागे  



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

23 

 

िांबिचक शब्दांची मंुगीसारखी रांग 

तेव्हा काय सांगायचे.. पक्षी गायचे  

अन ्कोंबिासुद्धा द्यायचा बांग  

 

कलविा दुसरे काय हवे सांगा? 

्िूतीदाता कुणी कुणी कल्पनादाता  

लिलहि यमके, जुळलवि कलवता..  

श्वासांसह उिेि छातीचा भाता  

 

बघता असिी शब्दरतने असंख्य 

उठेि कलव अन ्करेि काय  

बसेि घेऊन खळ, गोंद लचकट 

बनवेि कलवता.. िोके खािी वर पाय!  

 

पण हाय रे दैवा हाय रे कमात  

गेिा गेिा हाय तो जमाना  

करावे िागते सारे झटपट 

गर है तुमको नाम कमाना  
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लिहीिी असती कलवता दीघत  

भावनातत गूढगूज गाण्यांच्या गोणी  

झािो असतो मी ही महाकलव 

कालिदास नाहीतर अजून कोणी  

 

बट नो!  

मग काय?  

लिलहन बापिा कलवता छोटी 

जमानाच इन्स्टंट नाही सांगवत 

इट्स अ िॉस टू मरार्ी कलवता 

िांबिचक वाचून नाही पांगवत..  

 

मुकेि मराठी महाकवीस एका  

याचेच मिा वाटते वाईट 

मी महाकवी तू लमत्र माझा 

झािी असती ना तुझी कॉिर टाईट? 
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लवराज :  

बन की राजा राज कवी तू 

लकंवा इव्हन महाकवी  

चमक धमक अन यमक जुळवता 

आकाशीतून बघेि रवी  

 

एक युक्ती सांगतो सोपी  

बस जुळवत छापखान्सयात लखळे  

यमकामागून यमक जुळवता  

कवी दजात तुज का न लमळे?  

 

बनव नाहीतर गाजरपुंगी  

ट्राय कर वाजलवणे तुतारी  

न वाजिी तर खावी तोिून  

छान आयलिया की न दुधारी?  

 

राज : 

काय लमत्र हा असा िाभिा 

लजभेिा ही का हाि नसे 
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बनेन जेव्हा महाकवी मी  

उिेि हा तीन ताि असे  

 

छापखाने न लखळे वापरती  

कुणी न वापरती पद्धती जुनी  

प्रलतभेचे वरदान िाभता  

बनती कलवजन मजसम गुणी  

 

कलवकल्पना कधी न सुचती  

कधी लवषय न सुचती मधी मधी  

हां.. अटकतो मध्ये मध्ये मी  

शब्दच न सुचती कधी कधी  

 

लवराज :  

सटवाईने का रेलखिी काव्यरेखा तव भाळी  

वाढलवशी िुिलवशी शब्दबाग तू समजून माळी 

 

जपून जपून ठेविेिे शब्द जुळलवशी कारे 

काव्य कलवता पोयेटरी तयांस म्हणलवशी मारे 
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जुळलवण्याचे शब्द कसब तसे तुझे न्सयारे  

अर्ातअर्ी संबंध असो नसो वाहे ऐसे वारे  

 

शब्द शब्द जोिण्याची ही खोि बरे वाईट  

समजून ्वत:स कलवराज कररशी कॉिर टाईट 

 

कमिदिातीि भंुग्यापरी अिकिास शब्दांत  

एकदा का झािे ऐसे समज मग तो तुझाच अंत  

 

दुलनयादारी लबिेलबिे भरण्या उपयोग न येती 

शब्द समज मालणकमोती खऱ्या दुलनयेत माती  

 

पाि सख्या तोंिातीि तुझ्या कलवतेचा दात 

येतीि शब्द ओठी तयांस ढकि ्व घशात 

 

बोिवून मांलत्रकास उतरव कलवतेचे भूत  

िोक्यावर हात मारी तसा मेंदू दाता देवदूत!  
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जवळचा एक पेपर हाती घेत वाचतो.. 

 

वा!  

खूशखबर खूशखबर खूशखबर 

पहा पहा ही जालहरात पहा 

नवीन उघिे ही वित बँक अन 

लमळतीि लतरे् ते शब्द अहा!  

 

अििे यमक तर जुळवा शब्द 

लवकत लमळे वा लमळे िोनवर  

आलणक प्रागलतक लिलजटि ही तर 

घरबसल्या इव्हन पुरलवती िोनवर  

 

जा्त नव्हे र्ोिाच खचत तो  

वेळ आलणक दीि दमिी  

कलवतेिा अर्ातचा वखत तो  

तयासाठी दमिी जाये की चमिी..  
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अक्षर शब्द वाक्प्रचार म्हणी  

म्हणे उपिब्ध ऑन लिमांि  

कुणी ही बना िेखक कलव  

िँग्वेजवर असो नसो कमांि  

 

आहे लकती ही गुि न्सयूज  

करून घे तुझे ्वप्न साकार  

वापरून ते शब्द कुठकठे  

दे काव्यािा तू आकार  

 

राज :  

अहा हा हा तर अिभ्य िाभ  

शब्द लमळतीि इरे् भारंभार  

कुणी एक््ट्रा चाजत घेऊन देईि  

कल्पना ही का कुणी उधार?  

 

बघ मग कलव बनणे लकती होईि सोपे  

उगाच इकिे लतकिे नको पाहाणे  
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सुचत नाही कसे काही मजिा  

नको उगाच सांगणे बहाणे 

 

लिलजटि युगात का न कलव लिलजटि  

का न लमळावे इन्स्टंट कुणी  

खलचतच बनेन मी कालिदास इन्स्टंट  

म्हणतीि समीक्षक हा कलव गुणी!  
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२.  मुिाखत..!  

 

इन्स्टंट झािा लन कालिदास झािा तरी तयाचे 

जगण्याचे प्रश्न र्ोिीच आपोआप सुटणारेत? 

जगण्यासाठी चंद्र आलण तारे तोिून द्यायची गोष्ट केिी 

तर तयािा अकिेचे तारे तोिू नकोस असिा जबाब 

लमळायचा! काव्यवेिा राज तरीही सगळयात काव्य 

शोधत लिरतोय.. कुणी शब्द देता का शब्द म्हणता 

म्हणता कोणी नोकरी देता का नोकरी पयांत 

पोहोचिाय..  

राज कलवच्याच वेशात, हातात कागदाची भेंिोळी 

आलण खांद्यावर झोळी घेऊन लनघािाय.. 

राज :  

हाय! पहा ती लकती ती लनषु्ठर दुलनया 

कवीस धािे पोटापाण्या, नाही लतजिा दया 

 

कलव का जन्समे असल्या कामासाठी? 

हाती पेन, कराया का िेखनकामाठी?  
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लहशेब ठेवण्या का जन्सम कलवचा असे? 

आवज जावक लिलहत बसण्यासाठी कसे?  

 

पण जातो झािो आज मुिाखतीस मी  

नोकरी शोधेन मी या कलवस काय कमी?  

 

लमळेि का तयांना कोणी कलव कम अकाउंटंट  

झक्कत करावे िागेि तयांना माझ्यावर काउंट 

 

लमळेि ती, नोकरीचा तो न प्रश्नच मजिा 

लिलहता लिलहता लहशेब लिलहन मी ही गझिा 

 

पण हाय! का कलवने दविावा वाया वेळ? 

काव्य रचता, आकिे मांिता, कसा बसावा मेळ?  

 

लवराज :  

लनघािे पहा ते कलवराज  

जगावर शब्दांनी करणारे राज 
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तयांचा हाय अिगच हा बाज  

आपल्या शब्दांचाच तयांना माज..  

 

हातामध्ये िांब लिग्रीची भेंिोळी घेऊन 

लनघतीि कलवराज असूनही िोईवर ऊन  

 

शब्द शब्द जपून ठेलविा कलवने कलवतेतून  

िोईवर चंद्र अन चांदणे वाटे तळपते जणू ते ऊन  

 

म्हणेि कलवराज मजहून नसे कुणी दुसरा 

पण हाय! लतरे् का बसिा कोणी तयाचा ससुरा?  

 

राज तयारीत लनघतो. एका ऑलिसात. मुिाखत सुरू 

आहे.. 

ऑलिसातीि कमतचारी :  

वा! छान! छान! ि्टत अटेंप्टात झािात पास  

पण का बरे ते माकत  न लदसती काही खास? 
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बरे, आहे का अनुभव काही तुमच्या गाठीशी?  

साहेब आमुचे तसे चांगिे, घाितीि पाठीशी  

पण तयांस हवा कुणी चांगिा हुशार कँलििेट  

अकाउंट्स अन टॅिी वगैरे सारा अपटुिेट  

 

लकती येतसे तुम्हास सांगा कॉम्प्युटर प्रोग्राम  

बुक लकलपंग करता ना की तयाच्याशी संग्राम? 

 

राज :  

बुक कीलपंगमध्ये माझा हातखंिा असे  

ठेवतो सारी पु्तके कलवतांची आवरून नीटसे  

 

लहशेब करतो मी शब्दांचा िावूनी जीव असा 

शब्द शब्द ठेलवतो जपून मी, लहशेबी मी तसा  

 

काना मात्रा वृत्त लन छंदात असे चोख एकदम  

लश्तीत वागती सवत शब्द न चुकता एक कदम  
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नका लवचारू तंद्रीत ही मी करतो इतके काम 

बसतो जुळवत यमकाची जोिी,कलवतांतूनी तमाम 

 

वाटत नाही माझ्यालवन असे कुणी कँलििेट  

वृते्त छंद यमके वगैरे, हवे लततके ते अपिेट  

 

ही भेंिोळी कागदांची आणिी िॉमॅतलिटी ज्ट 

म्हटिे दाखवू तुम्हािा, म्हणाि तुम्ही ते म्ट 

 

या काव्यसषृ्टीचा लहशेब मात्र सारा न्सयारा असे  

ह्या शब्दसषृ्टीचा शब्द न शब्द मजिा प्यारा असे  

 

द्या मजिा नोकरी, घ्या कामावर सतवर 

कलवता करण्यामध्ये मी अट्टि, सदा कायतततपर  

 

बदिून टाकीन ऑलिसचे मी रूपिे सारे 

कशाच पै पै साठलवत बसावे, ते रूपिे मारे? 
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साठलवत बसा इरे् शब्दांचीच रतने  

जयासाठी मी जीव िावूनी करीन यतने  

 

पाविा देव मज, मी िािका तया देवाचा असे 

घ्या मज झिकरी कामावरती, कासवा हरलवती ससे!  

 

कमतचारी :  

हवा आम्हािा कुणी वकत र हुशार अन अनुभवी  

क्वालिलिकेशन खतरनाक, लदसते ही लिग्री नवी 

 

तरीही..  

छान! छान! या तुम्ही.. लदसता िारच होतकरू  

साहेबांना लवचारून आम्ही तुम्हास िोन करू 

 

राज लनघून जातो.. 

तयाच्याकिे पाहात  
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कमतचारी :  

असा ही असतो का उमेदवार कोणी जरतकारू? 

कलवता करतो म्हणतो हा तर.. याचे काय करू? 

 

साहेबांकिे असता मी जर पाठविा यािा 

माझ्याही नोकरीवर असता तयांनी घातिा घािा  

 

दुलनया बाबा ही पैशाची इकिून लतकिे असे 

खरे नाही बाबा काही, तुज कलवतेचे िागे लपसे 

 

राज बाहेर जाता जाता र्तयाने चाितोय.. अर्ाततच 

्वत:वर खुश आहे.. 

 

राज :  

छान! छान! म्हणािा तो इटंव्हू्यतवािा  

लमळेि नक्की हीच नोकरी, जीव हिका झािा  

 

ही अलत सुंदर सवतप्रर्म लप्रयेिा देईन मी बातमी 

म्हणेि ती अलतखुश होऊन अता आपणा काय कमी 
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लकती हुशार मी, कशी लदिी मी प्रश्नांची उत्तरे 

झकत देईि तो मिा नोकरी.. दुसरे काय करे?  

 

लमळेि नोकरी करत चाकरी कमवीन काहीतरी 

कटकट म्हणजे लमटेि सारी म्हणजे लतच्याही घरी 

 

 एका बागेत येऊन र्ांबतो. लप्रयेची वाट पाहात..  

 

राज : 

नाहीस आिीस अजून तू पाहू लकती वाट 

शहर हे तर मोठे, नाही येरे् नदीचा घाट 

 

म्हटिी असती नदीच्या काठी पे्रमाची गाणी  

लवसरून सारे जग अन तगादा िावणारा वाणी 

 

वाटिे सांगीन मी गुिन्सयूज आलण गोि करेन तोंि  

पण नाही लहचा पत्ता अजूनी उभा मी हिवीत सोंि 
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काय म्हणता? सोंि? यािा अर्त काहीच नाही?  

वित बँकेच्यामध्ये पण लमळता शब्दच दुसरा नाही! 

 

लप्रया धावतपळत घि्याळ पाहात पोहोचते..  

 

आिीस लप्रय लप्रये लप्रया तू मी होतो पाहात वाट 

छान बातमी देईन म्हणतो.. बघ भरिे आपिे ताट 

 

लप्रया :  

नाही ना राजा जानू माझ्या मी उशीरा आिे?  

लनघता अिकिे कुठे.. तुज भेटण्या अधीर झािे 

 

तुझी पे्रमाची बातमी ऐकण्या आतुर मी रे लकती  

घरी नाव लनलषद्ध तुझे ते, उगा ते लकती रेलकती 

 

तू मेरा लदिवर है.. तूच रे मेरा हीरो  

पण हाय! या शब्दकवीिा समजती घरी झीरो!  
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सजणा राया जान ूजानम तू माझा बीएि  

तव नावाचा जप करते अन तुझाच रे मजिा कैि 

 

राज : 

 

आज मी तर खूप खूश सजणे, लमळेि मज नोकरी 

िोक्यावरती घेऊन लिरेन मी कलवतांची टोकरी!  

 

छंदबद्ध महाग र्ोिे, वृतात बसणारे महाग अलत 

मुक्त छंद पण उपिब्ध फ्रीिी, बघा बजेट मध्ये बसलत!  

 

करीन कलवता गझिा गीते वेळ मज नसे पुरिा..  

र्ोिेिार काम लहशेबाचे, करेन वेळ जर उरिा!  

 

करून टाकू लप्रये चि जग कलवतामय सारे  

वाहवू चि इकिे न्सयारे, खारे अन मतिई वारे..  

 

दोघे हातात हात घाििू लिघतात..  
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३. मुिाखतीनंतरचे कलवतव!  

 

हो्टेिची रूम. लतघे, म्हणजे राज, लवराज आलण लप्रया 

आहेत. 

लवराज :  

 

मग काय म्हणता कलवराज? 

लप्रयेच्या लदिावर करता राज.. 

 

इटंव्हू्यतत िालविे शंभर व्होल्टचे लदवे 

पहा मग ्वप्ने आता लप्रयेच्या सवे.. 

 

हा बनिा कसा मोठा लहशेबनीस  

पािेि शब्दांसम पयशांचाही कीस?  

 

काय बाबा एका माणसाचा रूबाब.. 

मी जावे का येरू्न? मी हि्िी इन कबाब? 
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राज : 

 

िवकर िारच कळिे तुजिा राजा  

बारात येईि तर वाजवशी तू बाजा 

 

की वाजलवशीि तुतारी म्हणून लपपाणी 

गाशीि अन गाणी आतत लवराणी?  

 

तू तसा कबाब मधिे हाि.. 

तू म्हणजे मोठ्ठािे अभ्यासाचे बाि 

 

तू म्हणजे जसा लिश फ्रायतीि काटा 

तू म्हणजे लपकल्या हापुसातीि बाठा 

 

मी म्हणेन या लवराजास र्तयामधेच गाठा 

आलणक कुणीतरी काढा रे याचा काटा.. 
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लप्रया : 

अय्या!  

लकती प्रासालदक अन रसाळ रे तुझी वाणी 

ऐकून असेच ते शब्द मी झािे तुझी लदवाणी 

 

वाटते ऐकत बसेन तुझ्या कलवता रसाळ मधाळ  

हे जीवन होईि गोि लकती जणू मधाचे पोळ  

 

असल्या शालब्दक जादूवरतीच मी भाळिे अशी  

वाटते ऐकत राहीन जीवनभर घेऊन गादी अन उशी  

 

लवराजभाऊ आहे ना माझा हा सजणा सुंदर 

आता तर नुसताच न कलव, नोकरीवािा बंदर.. 

 

अहो बंदर म्हटिे म्हणून नका हो असे दचकू  

यानेच लदिेिा उधार शब्द, म्हटिे वापरूनच मी 

पचकू! 
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याच्याकिे म्हणे आहे एक शब्द बँकेचे खाते 

असिेच पालहजे.. काळानुरूप नष्ट जाहिे जाते 

 

सोय होती पूवी चांगिी, जातयावर सुचे ओवी 

शब्दाने वाढे शब्द, कुणी ते गाण्यामध्ये गोवी  

 

आता आिा लमक्सर लबक्सर, ते जातेही गेिे  

शब्दांचा राजा राज आणतो शब्द भरूनी पेिे  

 

मी लकती नशीबवान माझा बीएि शब्दसखा  

तो लवणतो गाणी, कातीत जणू सूत घेउन चरखा  

 

या चरख्यावरती मी तर इतकी भुििे  

होती कळी मी आता िूि होऊनी िुििे..  

( पाठी राज आलण लप्रया एकमेकांशी बोित आहेत..) 

 

लवराज : (हळूच..) 

वेिात बुिािे आकंठ पे्रमात पे्रमवीर  

सटकावे आता येरू्न गाठावा दुसरा तीर 
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या कलवतांच्या गावातीि पे्रलमकांत काय ते काम 

बोिता मध्ये मध्ये करतीि कामच माझे तमाम  

 

पण होईि काय, हा घरी लप्रयेच्या जाईि 

करतीि ्वागत की हा चप्पि मार खाईि?  

 

मोठ्या घरची लप्रया, हा कलव साधा अकांउंटंट 

ते देतीि घुसाया तयांच्या तंबूत बनूनी उंट? 

 

बघावेच होते काय हा जाईि लतच्या बंगिी  

कालिदासा शकंुतिा लमळेि का चांगिी?  

 

इन्स्टंट हा कालिदास पाठवेि का मेघदूता 

द्या हात हाती माझ्या.. आविे तुमची मज सुता..  

 

देतीि हात हातात का,ही हभप पांगारकरांची नात 

राज पाहतो ्वप्ने मोठी जमेि का तयाची बात?  

 

जवळच घोिामैदान, लदल्िी नसे ती दूर  

बघूयाच जाउलन घरी तयांच्या, बघू कसा तो नूर.. 
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४. लप्रया का घर!  

 

्र्ळ :  

लप्रयाचे घर. ती उभी आह.े समोर लतच ेवडीि श्री. लगरधर पांगारकर. 

पाठमोरे. समोर एक तसलबर, त्यात कीतािकार ह.भ.प. िक्ष्मणराव 

पांगारकारांचा कीतािकाराच्या वेशातीि फोटो.  

 

 

लप्रया : 

सांगायाचे काही मजिा 

अप्पा मी तर मोठी झािे  

आवििा मजिा कोणी  

नावच तयाचे ओठी आिे 

 

आवििा या राणीिा 

तो रलवकर तो गोलजरवाणा.. 

अप्पा तुम्ही म्हणू नका नाही 

नाही काही तो दीनवाणा  
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एक असे िाखांतून तो 

खरेतर एक कोटींतून 

शोधून काढा सात समुद्र  

हवेतर कुठल्या बोटीतून.. 

 

तयाचे काय ते लदसणे 

तयाचे काय ते हसणे 

तयाचे काय ते चािणे 

तयाचे काय ते बोिणे.. 

 

ह्या हृदयीचा  

चुकतो ठोका  

मी धावते मागे.. जणू  

िोण्यामागे बोका..  

 

लकंवा लकि्यामागे बेिूक  

तशी मी नाही लकिूक लमिूक.. 
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बेिका मागे धावे सरिा 

नाही तीन लदवसाचा तेरिा 

 

पे्रम आमचे जन्समांतरीचे 

लदव्य पे्रम ते शतकांतरीचे..  

 

जणू तया चंद्राची मी चांदणी  

जणू गोंदाची मी गोंदणी..  

 

विीि :  

बस!  

घराणे काय आपिे । घरी वातावरण तापिे  

लववाहवय येऊन ठेपिे । जवळीच ।। 

 

तयात कुणी आविे तुिा । ठावलठकाणा न तया मुिा 

जपिे तुजवर जणू िुिा । तो लबनकामी 
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जावई असावा तोिाचा । आलणक तसाच मोिाचा 

नसावा असा लबनकामाचा । कदालपही ।।  

 

असेि कुणी तािेवार । सापिेि शोधता सभोवार 

आनंदा ना पारावार । रालहि मग ।।  

 

असा लवचार सवाांचा । नव्हे िक्त या बापाचा  

आशीवातद ह्या आजोबांचा । असेि खलचत ।।  

 

मुळीच न करावे सहन । लवचार होईि गहन 

लवचार करावा वहन । जामातालवषयी ।।  

 

तयात म्हणे तो असा । बेरोजगार ही कसा 

लजंकेि शयततीत का ससा । कधीतरी ।।  

 

सोिावा तयाचा लवचार । खरेतर तो अलवचार  

एक सोिून लमळतीि चार । मुिे तुज ।।  
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तरीही तुझा तो हट्ट । तू रालहिीस लचकटून घट्ट  

म्हणून देऊन वेळ वट्ट । भेटेन तयास ।।  

 

लमळेि तयास नोकरी । तर करू लवचार खरोखरी 

पमतनंट असल्यास बरी । सरकारी ।। 

 

लप्रया : 

तो तर लकती हुशार । आलणक लकती िलिवाळ 

तसा आहे र्ोिा खट्याळ । परर वाटे रम्य ।। 

 

आहे तो शब्दपती । लकती तयाची न असे गणती  

तो वात मी तयाची पणती । बनणार ।। 

 

असे तयाची बँक एक । तयात तयाचे खाते एक  

लतकिून लमळती अनेक । शब्द तयास ।। 

 

नुसता शब्द टाकावा । बँकेतून शब्द उचिावा  

एकमेका िावावा । िीिया ।। 
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असा तो वितबँकेत । आहे मोठा प्रश्त 

न बनावे नेम्त । उगा कुणी ।। 

 

 

विीि : 

कुळ आपिे प्रलतलष्ठत । समजावे ते तारांलकत 

तयात हा कोण नेम्त । घुसू पाहे ।। 

 

पूवतजांचा काय तो रूबाब । हराभरा तो कबाब 

काय देईन जबाब । ्वगत्र्ांस ।।  

 

नाना मोठे कीततनकार । आजोबा जयोलतषकार 

तयात हा छचोर । जावई कैसा ?  

 

कोण कुठिी ती बँक । असेिही सीपी टँक  

तयात याचा कुठिा रँक । नसे ठाऊक ।। 
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उंच वाढेि एरंि । तरीही न होई इक्षुदिं 

न करावे उगा बंि । घरालवरोधी ।। 

 

तरीही पाहतो तयास । इतका का असे खास 

नसल्यास पे्रमकर्ा बास । करीन दी एिं ।।  

 

लप्रया :  

नका म्हणू बास । आहेच तो खास  

भेटण्याची आस । आहे मनी ।। 

 

तो शब्द जादूगार । तयाच्या गुणांस न पार 

नका देऊ मार । तयास शब्दांचा ।। 

 

तयात माझा लजविग । तो येण्याची िगबग  

तयाचा न यावा उबग । उगा तुम्हा ।। 

 

तयात म्हणे कािच तयािा । जॉब नवीन लमळािा  

जागा नाही आके्षपािा । आता काही ।। 
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तो येतच असेि । भेटण्यास जमेि  

वाटे दुलनया सजेि । ्वागतास ।।  

 

राज आत येतो.. लप्रयाचे विीि तयािा वळून पाहतात. 

राज आलण ते, दोघेही दचकतात. आधीचा इटंव्हू्यत 

घेणारा कमतचारी तोच .. लप्रयाचे विीि.. आलण समोर 

अचानक आिेिा तो राज.. लप्रयाचा लप्रयकर!  

 

विीि :  

हा? रलवकर का िालजरवाणा  

आवििा आमुच्या राणीिा?  

मुिाखतीत बोित होता.. 

काय म्हणावे या कलविा? 

 

अन कोण म्हणािे यास 

लदिी नोकरी आम्ही? 

कोणास वाटे काय  

उमेदवारांची आहे कमी?  
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हा म्हणे मोजतो अक्षर शब्द 

लहशेब ठेवेि हा शब्दांचा 

पै पैशाच्या चक्रव्यूहात 

असिा कलव का कामाचा? 

 

राज गप्प उभा आहे. समोर लप्रयाच्या वििांना पाहून 

बोिती बंद. शब्द सुचत नसल्यासारखा..  

मागे वळून लनघून जाणार तोच लप्रया म्हणते.. 

 

लप्रया : 

िोगों न मारो इसे 

यही तो मेरा लदिदार है 

शब्दोंकी करे जादू ये 

यही तो सच्चा किाकार है.. 

 

नकोच अप्पा  

ते कठोर वागणे 
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नकोच ते  

उणेदुणे काढणे  

 

आज नसेि तर  

उद्या लमळेि  

जॉब तयाकिे 

चाित येईि..  

 

अलधक नाही 

मी बोित आता 

राजच बनेि 

माझा नार्ा..  

 

विीि :  

या कलविा 

देईि कोण बरे नोकरी? 

जुळवीत बसतो शब्द लनरर्तक 

करेि कशी हा चाकरी? 
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तरीही देतो चान्सस मी एक  

संधी शेवटची म्हणा 

मलहन्सयात एका लमळेि नोकरी 

तर लवचार करीन मी पुन्सहा..  

 

लप्रया : 

का इतके कठोर 

असे कसे अप्पा  

इतके सोपे जणू 

मारणे गप्पा..  

 

सगळीकिे असे 

बोकाळे बेरोजगारी 

लबच्चारा हा राज 

का लिरे दारोदारी?  

 

करावा लवचार 

अन िेरलवचार  
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द्यावे मलहने तरी  

सहा लकंवा चार.. 

 

विीि : 

आजोबा तुझेच । अगदी किक  

लनयम प्रतयेक । पाळावालच ।।  

 

तयांचाच मी पुत्र । किक लश्त 

तयावरीच लभ्त । असे माझी ।। 

 

हपे्त चार म्हणजे । अगदी लिलमट  

व्हावे जरा धीट । नोकरीस ।।  

 

करावा परंतु । यतन पुन्सहा एक  

नोकरी प्रतयेक । लमळवावी ।। 

 

यावे मगच दारी । मागण्यास हात  

नाहीतर दात । न दाखवावे ।।  
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५. आता काय कराव ंबरं?  

 

हो्टेि रूम. लवराज, राज आलण लप्रया बोित बसि ेआहते.  

लवराज :  

काय कसे काय  

असे जाहिे काय? 

गेिी नोकरी कशी 

कशात काय.. िाटकात पाय..  

 

कर िोके खािी  

न वरती पाय..  

हो बैि जरासा  

नकोस शामळू गाय 

 

नाहीतर बन तू रेिा 

कलवसारखा न बनता वेिा 

 

उघि िोळे अन बघ नीट 
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सोि कलवता बन जरा धीट 

मग बघ सगळे पाठी येतीि 

नजर िागेि, िागेि तीट 

 

पलहिी तर ती नोकरी 

जर हवी असेि ही छोकरी  

टाक िोक्यावरून झटकून  

ती शब्दांची काव्य टोकरी!  

 

राज : 

काय लमत्रा असे बोिणे? 

कलवतेवाचून काय ते जगणे? 

 

मी दास असे शब्दांचा  

अक्षर काव्य अन कलवतांचा 

 

देवाचा मी असे िािका  

आज लदसत असे मी किका 
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पण नाही हरकत काही 

बनून पोऱ्या मारेन ििका  

 

काही करूनी लमळवेन नोकरी 

सांभाळत कलवतांची टोकरी  

ही लप्रया भाळिी काव्यावरती  

हवी मिा ती हळूवार छोकरी  

 

लप्रया : (िाजत) 

खरेच मी तर तुझी लप्रया 

लप्रयतम माझा तूच खरा 

बाबा काका मामा म्हणती 

हा कलवराज नाही बरा.. 

 

पण मी ह्यास वरिे मनोमन 

ह्यांना समजत नाही कसे? 

कुणी नोकरी धंदेवािा  

ह्यांच्या का सदा मनी वसे?  
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नाही मी जगणार तुझ्यालवण 

तू हवास आलण शब्द तुझे  

वाजव तया कलवतेचा पावा 

अक्षर अक्षर मनी गुजे 

 

लवराज : 

आिी परत पे्रमवीरांची गािी 

गुिुगुिू गोि शब्दरूळावर 

गोि गोि अलत गोि शब्द 

जणू मंुगळे लचकटती गुळावर  

 

बाबानो! अन बाबीनों 

या जरा तुम्ही भानावर  

बनवा प्िॅन कशी लमळे नोकरी  

िवकर या तुम्ही ताळयावर 

 

तेच तेच उगाळू नका 
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शब्दाक्षर लन युगुिी पे्रम  

असेि काही जगावेगळे  

पण सवाांचे म्हणे असते सेम 

 

पण िेलव्हि इज इन लिटेल्स 

इतके तरी तुम्ही समजून रहा  

उघिा िोळे बघा नीट  

अवतीभवती जरा पहा..  

 

र्ोिी रात्र लन सोंगे िार  

लमळेि इतक्या अवधीत कुठे  

छोकरीची सोय जाहिी 

नोकरी न लमळे तो आिमुठे  

 

उठा मुिांनो उठा  

करा ध्येयाकिे वाटचाि.. 

नाही आता जागिात तर 

िॉग वोण्ट इट तुमचे हाि.. 
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राज :  

ठाऊक मजिा या दुलनयेिा  

नसे तमा कोणाची  

म्हणूनी व्यवहाराने का  

लपरगाळावी मंुिी कलवची? 

 

आकाशीचे मोजत  

असतो मी चंद्र न तारे  

मोजा म्हणती नोटा नाणी  

या कलविा का वा रे?  

 

देवाने धालििे या धरतीवर  

ठेऊन मनी काही हेतू  

आम्ही कलवगण म्हणजे  

लनषु्ठर दुलनयेमधीि सेतू..  
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लवराज :  

तेच ते अन तेच ते 

उगाळशीि लकती? 

अरे, राहशीि बेकार 

वाटत नाही तुिा भीती?  

 

हिवा आता हात न पाय 

नाहीतर पुढच्या जन्समी गोगिगाय.. 

आता घािा पोटात पाय 

नका ऐकू, मिा काय?  

 

चाि बदित 

 

हे कलवमनाच्या  

तरूण बािका,  

काळाच्या ऐक हाका 

उघिून कानाच्या पाळया  

आिा प्रसंग बाका.. 
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ठेव बाजूिा प्रसंगी 

जुळणाऱ्या शब्दांच्या ओळी 

लवसर हवेतर कसा  

कशी बांधावी शब्दांची मोळी 

 

ठेव बाजूस आपिा हट्ट 

घट्ट कर मन अन ् 

नाणे वाजवून घे  

आपिे वट्ट..  

 

ध्येय एकच तुझे हवे 

नकोच आता शब्द नवे..  

 

करावी कुणाची अशी चाकरी 

भाकरी करता िागते रे नोकरी..  

 

नवीन आता सुरू लमशन .. 

लमळािी नोकरी तर.. 

लप्रया वलहनी.. 

काय कलमशन?  



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

66 

 

(लप्रया िाजते..) 

लप्रया :  

तू लवराज  

अलतचावट  

वात्रट.. 

लभत्रट 

पस्रट.. 

खारट 

खरेतर खट..!  

 

लमशन नोकरी होईि सुरू 

तयात तू असशी ह्याचा गुरू.. 

 

कलमशन कसिे हवे तुिा रे? 

नोकरी लमळता एक  

कलवता करू िेलिकेट तुिा रे..! 

 

लवराज डोक्यािा हात मारूि घेतो..   
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६.  शोध नोकरीचा!  

 

राज :  

मग काय सांगावे महाराज 

मागे िागिा माझ्या लवराज 

म्हणे, कर तू लप्रयेच्या लदिावर राज 

पण आधी कर काही कामकाज 

 

मग काय? 

मदत मराठा उठिा पेटून  

लप्रयेस अपल्या बसिा खेटून 

 

अजातमागूनी खरिे अजत 

तयासाठी घेऊन कजत 

 

पाठवतो ते लजकिे लतकिे  

कुण्या देवािा घािी साकिे  

म्हणे कसेतरी जमव आकिे 

पहातरी जरा लप्रयाकिे  
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कसिी कसिी शोधे नोकरी  

कुणीतरी तर द्या हो नोकरी  

 

ह्या हातांना हवेच काम  

तेव्हा कुठे लमळे छदाम  

 

छदामावाचून नाही मान  

आधी छदाम मग कलवता गान  

 

हवी हवी मज लप्रया ती  

तयासाठी सारी यातायात ती  

 

तसा मी आहे लिग्रीधारक  

काम द्या कोणी तेच तारक  

 

जेव्हा लमळेि कुठिा जॉब  

लिरवत सासुरवािीच्या घरचा नॉब  
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हात लप्रयेचा घेईन मागून  

कलवतेिा टेम्पररी तयागून  

 

येईि जेव्हा हाती लप्रया ती  

मग काव्यािा येईि भरती  

 

असा करून मी तर कावा 

पे्रमाचा वाजवीन पावा  

 

पण तया आधी हवे काम 

तयातूनच लमळेि मग इनाम  

 

आधी हाती हवे काम.. 

मगच लमळेि काही इनाम 

 

आधी हवे हाती काम.. 

मग लमळेिच काही इनाम..  
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होईन मी मग  

इमानदार.. 

की इनामदार?  

असो कोणीही  

कुणीतरी मोठ्ठा  

कुणी प्रलतलष्ठत 

मग न बसावे 

िागेि लतष्ठत.. 

 

पांगारकरांचा उतरेि पारा  

घराण्याचा का लमरवावा तोरा?  

 

सध्या िेकतो नुसतेच अजत 

वो तर अपना कागजी कजत 

करून ठेवावा नुसताच दजत 

नहीं तो  

पीछे पिेगा प्यार का मजत!  



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

71 

 

७.  ओम भवलत नोकरी देई..  

 

पाठूि काव्यलिवेदि सरुू .. ते असतािाच.. 

राज एका ऑलफसकडूि दसुरीकडे.. लतकडूि लतसरीकडे.. मग अजिू 

एका ऑलफसात भटकतोय.. हळू हळू त्याचा अवतार सधुारतोय.. म्हणज े

ढगळ कपड यांतिू व्यवल्र्त कुताा पायजमा.. मग शटा पँट.. आधी बाहरे 

असिेिा शटा.. मग तो इिशटाात.. मग त्यात टाय .. बटू.. एकेका इटंव््ूा 

बरोबर तो पढुची पायरी गाठतोय.. एका टप्पप्पयापयंत.. मग फोिवर 

बोितोय.. उलिगितेिे .. मग परत लफरतोय.. हळूहळू परत कपडे बदित 

बदित .. यावेळी उिट या क्रमािे.. पाठूि काव्यलिवेदि सरुू असतािाच 

शेवटी तो परत आपल्या कलवच्या अजागळ अवतारात .. तोच ढगळ कुताा 

पायजमा.. झोळी.. 

 

पाठून आवाज :  

चिा मुरारी हीरो बनने.. 

नव्हे  

चिा मुरारी नौकरी करने.. 

करने नहीं 

चिा मुरारी नौकरी ढूंढने 



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

72 

 

कारण.. 

नोकरी इज लिंक्ि टू छोकरी.. 

जोवर न नोकरी 

तोवर न भाकरी 

लन तोवर न मानेि 

बाप ऑि द छोकरी.. 

म्हणून लबचारा लिरतोय 

घेऊन अजाांची टोकरी.. 

 

लकतीक पििी पेने धारातीर्ी 

कागद संपिे लकती .. 

संपू देत झािे सारे लकतीही 

मन्समना.. नाही क्षती.. 

नव्हे मन्समना नाही लक्षती.. 

 

पायतळी तुिवे र्ता 

हीरोच्या आपल्या चपिा.. 

तळवे गेिे घासून इतके  
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दमिा हीरो आपिा.. 

 

कुररयर वािा.. टॅ्रव्हि वािा 

कुणी दुकानदार 

कुणी लचटकवता का नोकरीवर 

बनतो मी वेठलबगार.. 

 

काम करीन म्हणे 

गाळीन घाम 

द्या कुणी नोकरी  

अन द्या दाम.. 

 

पण तरीही न  

बदिे राज  

मुिाखतीतुनी ना 

बदिे जबाब  

 

मग व्हायचे काय? 
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नाकात दोन पाय! 

कुत्र्याचे शेपूट वाकिे 

कधी सरळ होईि काय?  

 

जॉब म्हणे मज हवे  

पण इटंव्हू्यततून तेच लदवे 

 

मग काय? 

 

इकिून लतकिे 

नन्सनाचा पाढा 

ऐकून लनराश जणू  

लपई किू काढा ..  

 

लप्रया ती तयाची  

हताश बसिी  

लचंता तयािा  

तयाची असिी.. 
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काय करावे कसे करावे 

काही सुचतच नाही 

कुठून लमळेि अशी नोकरी 

वेळही बाकी नाही..  

 

पाहून सम्यांची रास 

इन्स्टंट कालिदास 

असा हताश 

इतका उदास  

 

संपत आिे लदवस लदिेिे 

जवळ आिी िेििाइन 

सुटे धीर अन म्हणे जाऊ दे 

लवसर मिा लप्रये, 

जीवनभर रिगाणे गाईन.. 
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८. व्हॉटू्टिू?  

 

हो्टेिची रूम  

लवराज राज आलण लप्रया खिबतं करावीत तसे बोित बसि ेआहते.. 

लवराज :  

 

यावे यावे कलवराज 

या खुचीवर व्हावे मानलवराज.. 

 

ऐकून आहोत काही बाही  

नोकरीचा म्हणे पत्त्या न्सहाई.. 

खूप लझजविी िेखणी  

संपविी म्हणे भरपूर शाई..  

 

इकिे लतकिे केिी चाचपणी 

केिीत ना सगळी तपासणी 

सगळे कसे बुवा शांत शांत 

घुमेि आवाज जर पिेि टाचणी..  
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नवीन काहीतरी करून जा 

लदवे काहीतरी िावून जा.. 

कशी बघते बघ ही छोकरी 

नोकरीसाठी टाचा लझजवत जा..  

 

राज : 

नकोस देऊ िागण्या दु:खावर  

आता तरी ती टीका आवर 

बघ जरा या लप्रयेकिे 

हेल्प मी आऊट टू लप्रयेस सावर.. 

 

लकती टाकिे ॲलप्िकेशन्सस  

नाही तयांची कशी गणती 

अंधार दाटून आिा चहूकिे 

लदसत नाही एकही पणती 

 

उरिे िक्त लदवस र्ोिे  
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तयानंतर का वरातीमागून घोिे? 

 

कुणी देतंय का नोकरी 

या काव्यवेि्यास कुणी नोकरी देतं का? 

कशीही चािेि कुठेही चािेि 

शब्दांशी संबंलधत चािेि.. 

कशीही चािेि.. 

संबद्धही चािेि.. 

असंबद्धही चािेि. 

या काव्यतुिानािा हवीय एक 

चार लदिक्या देणारी नोकरी..  

अजून कुठे लन लकती करू प्रयतन? 

प्रयतने हाती येते सुद्धा म्हणे रतन.. 

 

वाळूचे कण रगलिता गळते म्हणे तेि 

पण गाळून तेि तया वाळूचे करू काय? 

न दविावा वेळ न रगिावी वाळू 

उगाच काहीतरी म्हणून करू काय उपाय?  
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प्रयतनांती परमेश्वर अन पंगू ओिांिती लगरी 

पण कुठल्या प्रयतनांती लमळेि हो नोकरी?  

 

लप्रया :  

नकोस होऊस असा तू मायूस  

नकोस असा कोमेजून जाऊस  

आठवते का तुिा ते राजा 

पैसा पैसा लदिा तू खाऊस.. 

 

छे! तुझी ती वित बँक.. 

पुरवते कसेही शब्द न अक्षर 

वाटे लतिा का ही लप्रया 

आहे कुणी अनपढ लनरक्षर?  

 

पण जाऊ देत ते नको लवचार 

काय करावे समजत नाही  

नकोस सोिू धीर असा तू 
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सापिेि उपाय काही न काही..  

 

बे्ट नाही तर करतो का तू कीततन 

बन प्रवचन कार कर संकीततन  

असा बनून जा तू झटकन 

अप्पांना आविेि ते वततन  

 

पण छे! असा का कॅ्रश कोसत 

असतो का कीततनकारीचा?  

पण म्हटिे एक आयलिया 

लक्िक झािी तर वाटा खारीचा..  

 

असे वाटते की गावे कुठिे 

उदास गीत की काही तराणे 

पण हाय का असावे माझे 

कीततनकारांचे ही घराणे?  

 

राज :  
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व्हॉट टू िू नाही याचा  

कुठे ही एिं इन साईट.. 

कुणी म्हणेि उठ रे राजा 

िेट्स लगव्ह अ टि िाइट..  

 

उगाच बोिावे शब्द असे 

पेप टाॅॅक ्वत: ्वत:सच द्यावा  

देता देता एक लदवस 

घेणाऱ्याचा हातच घ्यावा..  

 

तयाच हाताने ्वत:सच द्यावी 

छानसी एक नोकरी 

मग पांगारकरच काय  

तयांचा बाप पण देईि छोकरी..  
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९ एिं इन साइट! 

 

पाठीमागिू काव्य लिवेदि 

ते सरुू असतािा राज आपल्या अ्ताव्य्त कलव अवतारात दोि तीि 

राजकीय पक्षांच्या ऑलफसात लशरतोय.. लतकडे त्याची मिुाखत सरुू 

आह.े. एका लठकाणाहूि लिघतािा तो आिंदािे फोिवर बोितोय.. मध्येच 

व्ही फॉर लव्हक्टरीची खणू करतोय.. लतकडूि दसुऱ्या ऑलफसात.. लतर्ेही 

तेच.. मग लतसरीकडे..  

बाहरे पडता पडता तो सहुा्य वदिािे लिघतोय..  

 

बघा हो हा इन्स्टंट कालिदास 

नाही हा हताश नाही उदास 

तयािा एका नोकरीची होती आस 

तयाचे सारे लिटेल्स ठाऊक तुम्हास  

जी जी जी.. 

 

तयात मग ऐकावं काय जाहिे 

नवीन असे लवराजने काय पालहिे 
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नोकरीसाठी उंबरठे लकती लझजविे 

लप्रयेसाठी राज ने तसे केिे  

जी जी जी.. 

 

कालिदासाचा दो्त लवराज  

दाखवे तयास नवनोकरी बाज  

कलवतांची पुरी करशीि खाज 

म्हणे कलवराज कराि तुम्ही राज  

जी जी जी.. 

 

म्हणाि तुम्ही नोकरी ही अशी कशी  

जयात कलवतांची चािे मखिाशी  

इतक्या काढल्या कलवने उठाबशी  

पण इकिे कालिदास न पििा िशी  

जी जी जी..  

 

हा जॉब जणू होता पहात वाट 

तयाचा जणू अिगच आहे र्ाट 
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अक्षर शब्दांचे वाहू दे पाट  

असा हा नवनोकरीचा घाट 

जी जी जी..  

 

अहो सांगतो लवराजने काय वाचिे 

जालहरातीत होते काय म्हटिे  

अन ते कालिदासास कसे पटिे  

राज लप्रया धावत का सुटिे 

जी जी जी..  

 

ऐका ही तया गावची सुरस कर्ा 

तया गावी राजाची होती प्रर्ा 

कल्याणकारी राजयाची गोष्ट सवतर्ा 

पसरवावी सवतदूर राजाची गार्ा 

जी जी जी..  

 

राजा तो असा धुरंधर अलत 

लवरोधक राजाचे अल्पमलत 
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तयांना ना कशात होती गती  

तरीही राजास तयांची भीती 

जी जी जी..  

 

राजास म्हणािे राजगुरू एकदा 

राजा तू प्रचार कर सवतदा  

लवरोधकांना ठेचण्यासाठी नको गदा 

वापर तो प्रपोगंिा बदा बदा 

जी जी जी..  

 

राजन, तू असशी हुशार असा 

म्हणावे इतरेजनांनो घरी बसा 

सांगा सवतकाळ िोिुनी घसा  

जोिूनी शब्द न शब्द असा 

जी जी जी..  

 

करावा प्रचार व्हॉट््यापी िेसबुकी  

उगा न के्रलिट घािवावे िुकािुकी 
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पसरवावी मालहती ओिीसुकी 

लवरोधकांस हाणावी शब्द बुक्की 

जी जी जी..  

 

न बाळगावी सतयासतयाची तमा 

पसरवावे आपल्या एकेक उपक्रमा 

लवरोधकांस न करावी क्षमा 

प्रचारा तोंि देताना िागावा तयांना दमा  

जी जी जी..  

 

शब्द हे अमोघ शस्त्र तू जाण 

शब्द काम करती जणू जहरी बाण  

लवरोधकांचे उिवलत ते लशरस्त्राण  

जनसामान्सय तयांस मारती पायताण 

जी जी जी..  

 

लदवस अशा प्रचाराचे असती आता  

शब्द हेच शस्त्र हवा नवा भाता  
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िेकावे लवरोधकांस पार समुद्रसाता  

बसूदे तयास दात ओठ खाता 

जी जी जी..  

 

राजन हवे तुज असे सैलनक शब्दांचे 

घाितीि दैलनक रतीब तव वणतनाचे 

बनवून लिखाण कलवतेचे साचे  

या कलवच्या बोटावरी सर्वती नाचे  

जी जी जी.. 

 

लवरोधकांस राजयात िागिा सुगावा  

राजाचा कळिा तयांना कावा  

म्हणािे, हा उपाय आम्हीही करून पहावा 

म्हणूनी म्हणे िेखक कवी तो शोधावा  

जी जी जी..  

 

असे जे लिलहती काहीबाही सतवरी 

असो खरे वा खोटे काहीतरी  
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जनांस पािती संभ्रमात सतवरी 

असे हवे िेखक कवी या भूवरी 

जी जी जी..  

 

राजा लन तयाचे लवरोधी दोघांनी  

लदिेिी जालहरात पेपराच्या मधुनी  

जे लिलहती पटपटा शब्द शब्द जोिूनी  

सतवर ततकाळ हवे कलवगण म्हणूनी  

जी जी जी..  

 

म्हणती ते सोशि लमलियावरी  

हवा तो कंटेंट आपापिा भारी  

सतय वा काल्पलनक तर ियभारी  

िोकांना चटपटीत द्यावे सतवरी 

जी जी जी..  

 

कुणी म्हणे तयास आयटी सेि  

कुणी म्हणे अक्षरशब्दांची भेळ  
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पण हवा शब्दांचा तवररत मेळ  

खेळायािा राजकारणाचा खेळ  

जी जी जी..  

 

म्हणूनलच शोधती सारे कुणी  

अक्षर अन शब्दांचे कुणी धनी  

कलवता जयांच्या ्वप्नी ध्यानीमनी  

करावे तयांना एम्प्िाॅॅय देऊनी मनी  

जी जी जी..  

 

असा आमचा हीरो हा राज 

एक नव्हे तीन लठकाणी आज  

िागिा नोकरीस कलवराज  

बनवेि कलवता चढवून शब्दांचा साज  

जी जी जी..  

 

नोकरी नव्या जमान्सयाची हाय  

लमळविी हाय पठ््ठयाने का नाय  



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

90 

 

नसती तर दे माय धरणी ठाय  

खाल्िी असती बेट्याने हाय  

जी जी जी.. 

 

लनघािा लतकिून तिक कलवराज  

लप्रयाच्या घरी दाखवण्या लमजास 

म्हणे द्या लप्रयेचा हात लतच्या बापसास 

चािू आहे तयाचा पोलिस तपास  

जी जी जी.. 

 

तुम्ही म्हणाि  

 

ही काय शेवटची ओळ? 

का घाितो हा शाहीर घोळ 

 

पण ऐका जनहो ऐका.. 

 

वित बँकेतून लमळािे शब्द.. 
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तयांची बांधिी पवाि्याची मोळ  

जी जी जी..  

 

पाठून एकेक राजकारणी येऊन उभे राहातात.. एकेक 

ओळ गात तोच पोवािा पुढे नेतात..  

 

ऐका ऐका सकि जन हो ऐका 

लदिे ना वचन तुम्हास न िुका.. 

सवाांचा लवकास असो बोिका की मुका 

लदल्या ना नोकऱ्या तुम्हास नाही चुका 

जी जी जी.. 

  

  



इन्स्टंट कालिदास              डॉ. लितीि मोरे 

92 

 

१०  घोि्याची गंगेत अंघोळ!  

 

एक िग्िाचा हॉि. सगळीकडे िगबग आह.े बाहरे बोडा: 

शभुमंगि.. लप्रया आलण राज.. लववाह सोहळा 

त्या पार्श्ाभमूीवर  

 

राज:  

शब्द शब्द 

जोिून ठेवेन 

कलवतेच्या किव्यांपरी..  

 

मी कालिदास 

मी कलवराज  

होईन लसंहासनावर लवराज..  

 

वित बँकेचे  

माझ्यावर ऋण 

तयापायी लप्रयेची भुणभुण..  
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पण गेिो करून 

कॉिर टाईट 

म्हणािो, सासरे फ्युचर इज ब्राईट.. 

 

एका मलहन्सयात हवी 

पांगारकरांची होती अट  

आता वसूि करेन तयाच्या लकतीतरी पट.. 

 

एक नाही दोन नाही 

नोकऱ्या लमळाल्या तीन लठकाणी  

जमवीन शब्द शब्द आलण रचीन छान गाणी.. 

 

वाटिं नव्हतं शब्दांसाठी 

लमळतीि असे पैसे चार 

भिे शब्द बँकेतून घ्यावे िागोत उधार.. 

 

काय म्हणता?  
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नोकरी तीन लठकाणी कशी? 

अहो लिमांिच इतकी.. सांगू तरी कशी? 

 

खरे काय आहेना.. 

शब्दांवरती जयाची कमांि 

तयािा माकेटमध्ये िारच लिमांि  

 

सगळीकिे म्हणे आहे 

सोशि लमलियाचा बोिबािा 

नसेिच शब्दजुळारी तर करतीि कसा दलहकािा?  

 

इन्स्टंट कालिदासाची 

खरीखुरी आहे कहाणी  

आता येऊ द्यात लबिे लन उभा ठाको समोर वाणी! 

 

आता लप्रया आलण राज दोघांचे िग्न िागतेय.. 

पांगारकर अक्षता टाकतायत.. लवराज मंगिष्टकं 

म्हणतोय..  
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लवराज: 

आिी अशी ही घलटका 

भरिी म्हणावी लतज कां? 

अश्वारूढ वरात दारी  

जागा द्या, बाजूस सरकां 

पांगारकरसुता वरते 

कलवराजास बरं कां.. 

शुभ मंगि सावधान.. 

 

कलवराज कालिदास 

लिलहता इन्स्टंट शाकंुतिं 

परंतु आता लववाहोत्तर 

अिकेि लप्रयेच्या कंुतिं.. 

होईि का तयाच्याने कलवता  

की काव्यलनलमतती बंििं.. 

शुभ मंगि सावधान..  

 

होई याची कलवता अशी  
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वृत्त छंदातीि की लटंगिं 

घेई िोनवर शब्द असा की 

न एक ओळ सुटे लसंगिं 

आता भरिी घलटका पळे  

कुयातत सदा मंगिं.. 

शुभ मंगिं (खरोखरीच) सावधान..  

 

वाजवा रे वाजवा होते.. वरमािा लन वधूमािा एक््चेंज 

होतात.. सोहळा पुढे सुरू राहतो 

 

पार्श्ाभागी लिवेदि:  

 

तर अशी ही िोकहो 

 

लिमांि तसे काव्य  

शब्द जशी मागणी  

यास न कोणाचे वाविे 

करतो हवी तशी िावणी.. 
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बदििे लदवस समजा 

शब्दांनी वाढते वट 

वापरून सारा लमलिया 

करु जालहराती लचवट 

 

घेऊन शब्दाक्षरांचा झाऱ्या  

पाित कलवतांची बुंदी  

कलवराजांनी केिी पहा 

यश्वी जीवनाची नांदी 

 

हाती घेऊन शब्दांचा सोऱ्या  

चकल्या पाितो महा 

लिमांि सगळीकिून यास 

हा राज राजय करतो पहा..  

 

अशी ही..  

कालिदासाची इन्स्टंट दा्तान 
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नव्हे 

इन्स्टंट कालिदासाची दा्तान 

जयाने कलवतेच्या जोरावर  

बसविे इरे् ब्तान!. 
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डॉ. लितीि मोरे यांची 

४२+२ प्रकालशत 

पु् तके 

यांच्या कव्हरवर लक्िक 

करताच (िेट असल्यास) 

पु् तक उघडेि. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_keleli_bhashane_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/d2k2_ap_nm.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tevadha_sodun_bola_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/don_ank_premaache_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mission_br1_nitin_more.pdf
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डॉ. लितीि मोरे यांची ४२+२ प्रकालशत पु् तके 

यांच्या कव्हरवर लक्िक करताच (िेट असल्यास) पु् तक उघडेि. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_2_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramadityacha_darbar__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/preetichi_premkatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prematuranam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ahh_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/toch_chnadrama__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/msr_v2020_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/chakramaditya_3_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/m_lovemarriage_s_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirvya_bg_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyaktikatha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sadoo_daadoo_nitin_more.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sangato_aika_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/machchhar_times_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ya_kolhatakaranchya_gharat_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/samvadoni_prakatave_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/letters_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/valutil_regha_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/nach_jamure_nach_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aham_brahmasmi_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/adhunik_kahanya_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ragdarabari_nitinmore.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sandhisaadhoo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/na_ba_kavita_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kkk_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrashtachar_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aam_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kelyane_shirshasan_nitin_more.pdf
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http://www.esahity.com/2321233723672323.html
http://www.esahity.com/2357238123612367233723682323.html
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyakti_ani_katha_2__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ikagai__nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/romeo_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/aisi_akshare_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/jackson_nitin_more.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mi_melania_nitin_more.pdf
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ई सालहतय प्रलतष्ठानचे हे पंधरावे वषत  

िॉ. लनतीन मोरे यांचे हे पंचेचाळीसावे पु्तक. 

 

डॉ. लितीि मोरे एक यश्वी र्श्सिरोगतज्ञ आहते आलण एक उत्साही 

िेखकही. त्यांच्या िेखिात एक टवटवी असत.े ते बािसालहत्यही लिलहतात 

आलण तरुणांसाठीही. गंलभरही लिलहतात आलण लविोदीही. त्यांचा लविोद 

कोणाच्या व्यंगावर आधाररत िसतो, ्तर सोडत िाही. समाजातीि अलिष्ट 

लवसंगतीवर ते आपल्या लविोदातिू िमेकं बोट ठेवतात. समझदार वाचकांिा 

त्यांचा इशारा काफ़ी असतो. त्यामळेु त्यांच्या िमा लविोदाचा एक फ़ॅिवगा 

लिमााण झािा आह.े ते फ़क्त लविोदी सालहत्य िव्ह ेतर लिरलिराळ्या प्रकारच े

िेखि लिहीतात.  त्यांिी गेिी अिेक वष ेआपि ेिेखि लिरंतर चाि ू ठेविे 

आह.े त्यांिा प्रकाशक लमळायिा तोटा िाही. पण त्यांिा आपिी पु् तके 

जा्तीत जा्त िोकांपयंत िेणारे आलण प्रकाशिप्रलक्रया सिुभ असणारे 

प्रकाशि हव ेहोते. त्यांिी ई सालहत्यची लिवड केिी. 

डॉ. लितीि मोरे यािंच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पसु्तके ई साटहत्य-च्या 

माध्यमातनू िगभरातील मराठी वाचकािंना टवनामलू्य दतेात. असे लेखक 

ज्यािंना लखेन हीच भक्ती असते. आटण त्यातनू कसलीही अटभलाषा नसते. 

मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन हिार वषे कवीराि नरेंद्र, सिंत ज्ञानेश्वर, सिंत 

तकुारामािंपासनू ही परिंपरा सरुू आह.े अखिंड. लदिािार् मिोहर(४ पु् तके), शंभ ू

गणपिुे(९पु् तके), डॉ. मरुिीधर जावडेकर(९), डॉ. वसंत बागिु (१९), 
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शभुांगी पासेबंद(१५), अलविाश िगरकर(४), डॉ. ल्मता दामिे(१०), डॉ. 

लितीि मोरे (४५), अिीि वाकणकर (९), फ्रालन्ससस आल्मेडा(२), मधकुर 

सोिावणे(१२), अिंत पावसकर(४), मध ू लशरगांवकर (१०), अशोक कोठारे 

(४७ खंडांचे महाभारत), श्री. लवजय पांढरे (ज्ञािेर्श्री भावार्ा), मोहि मिण्णा 

(जागलतक कीतीचे वैज्ञालिक), संगीता जोशी (आद्य गझिकारा, १८ पु् तके), 

लविीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), िंलदिी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता 

चव्हाण (११), डॉ. वषृािी जोशी(४०), डॉ. लिमािकुमार फडकुिे (१९), CA 

पिुम संगवी(६), डॉ. िंलदिी धारगळकर (१५), अंकुश लशंगाडे(२६), आिदं 

दशेपांडे(३), िीलिमा कुिकणी (२), अिालमका बोरकर (३), अरुण फडके(६) 

्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण लव. दशेपांडे(५), लदगंबर 

आळशी, प्रा. िक्ष्मण भोळे, अरंुधती बापट(२), अरुण कुळकणी(१२), 

जगलदश खांदवेाि(े६) पंकज कोटिवार(६) डॉ. सरुुची िाईक(३) डॉ. वीरेंद्र 

ताटके(२), आसावरी काकडे(१०), श्याम कुिकणी(११), लकशोर कुिकणी, 

रामदास खरे(४), अतिु दशेपांडे, िक्ष्मण भोळे, दत्तात्रय भापकर, मगु्धा 

कलणाक(४), मंगेश चौधरी, प्र. स.ु लहरुरकर(३), बंकटिाि जाज ू(५), प्रवीण 

दवण,े आयाा जोशी, सरोज सहस्रबदेु्ध (५)  असे अनेक ज्येष्ठ व अनभुवी, 

कसलेले लेखक ई साटहत्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकािंपयंत 

टवनामलू्य पोहोचवतात.  

अशा साटहत्यमतूी िंच्या त्यागातनूच एक टदवस मराठीचा साटहत्य विृ 

िागटतक पिलावर आपिी ध्वजा फडकवील याची आम्हाला खात्री आह.े 

यात ई साटहत्य प्रटतष्ठान एकिे नाही. ही एक मोठी चळवळ आह.े अनेक 
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नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या व्यासपीठािंतनू नवनवीन लेखक 

उदयाला येत आहते. आटण या सवांचा सामटूहक स्वर गगनाला टभडून म्हणतो 

आह.े  

 

आटण ग्रिंथोपिीटवये । टवशेषीं लोकीं “ई”यें । 

दृष्टादृष्ट टवियें । होआवे िी । 

 

 

 

 

 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

9869674820 (for free books on whatsapp)  

mailto:esahity@gmail.com
http://www.esahity.com/

