सु ि या (जोशी) जाधव. पु णे
सं पादक -

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

नम कार, वाचकहो!...

लवकरच िकर्केट व डकपच्या महाकुभांस सु रवात होते य !..
यं दा आिशया खंडात होणा-या या िव

चषक पधेर्साठी सं पू णर्

भारत दे श सज्ज झालाय, अशावे ळी आ हीं मागे कसे राहू !..

या िवषयावरील इंटरनेट वर असणारं सािहत्य आप यापयर्ं त
पोहचवण्याचा ई टाप चा हा छोटासा यत्न !..
यं दाचा व डकप कुणाचा? हा

बाजू लाच ठे वा कारण तो

कोणीही िंजकला तरी शे वटी िवजय हा िकर्केट या खेळाचाच आहे

आिण आप या दे शात िकर्केट हा धमर् च समजला जातो हणजे

व डकप आपलाच समजा.आपण नाहीच िंजकलो तर सग यांना

“अितथी दे वो भवः ” हा आमचा दसरा
धमर् आहे असे सांगत सु टा !.
ु
आिण सिचनने २०१५ चा व डकप खेळावं अस कोणाला नाही वाटतं !..

एक व ड्कप िंकवा सिचनची अजू न चार वषर् कोणताही पयार्य िनवडणं
कठीण आहे. खरं च कोण िंजकेल सांगण्यासाठी ऑक्टोपस बाब पण

आता िजवं त नाही कदािचत िकर्केट व डकप ये तोय हे त्याला ठाऊक
होत हणूनच त्याने

थान केलं असावं !.. त्या महान िजवाला वगार्त

थान िमळालं हणे पण आप याला वगार्त िकर्केट खेळला जात नाही
िंकवा पािहला जात नाही अस जरी कळाल तरी आपण वगार्चा त्याग
क

िकर्केट हणजे आप या दे शाचा आत्माच न हे का ?...

िकर्केट िशवाय जगणे अशक्य आहे आिण त्यात हा तर िव चषक हणजे आणखी

ध माल!.. आिण यं दा हरलो तरी कोणाचे कपडे फाडण्याचीही गरज नाही ब-याच जणांना

आधीच पे सीने उघडच रं गवू न लटकवलं य सगळीकडे कदािचत २००७ ची आठवण हणू न की
काय ब-याच खेळाडू ं नी आधीच खबरदारी घे तले ली िदसते य!...

असो हे सगळं िवनोदापु रतं !... खरं तर त्ये क भारतीयाला
हेच वाटतं य की यं दा आपणच िंजकावं आिण िंजकणारच ही खा ी

आहे आ हाला!.. हे सांगण्याचं कारण हणजे िंजकलोच तर आ ही
आधीच हे भाकीत वतर् वू न ठे वलं होतं अस सांगता ये ईल!...
शे वटी भारतीय सं घास ख ूप ख ूप शु भच्े छा!... तु ही ह च शकत

नाही कारण १०० करोड

ास तु मच्या काळजाशी जोडले ले आहेत...

यं दा कप आणाच! िंकवा आलाय फ

जाऊ दे ऊ नका!....

ये त्या १९ तारखेपासू न आप या काळजाचे ठोके वाढू लागतील
अधून मधून चु कतीलही पण बंद पडणारं नाहीत याची काळजी घ्या
हार-जीत बाजू ला ठे वू न मनसो

आनंद लु टा पण हा सगळा थरार

अनुभवण्या आधी थोडं हसू न घे ऊया का?...
चला तर मग बघू आमचे फलं दाज कसे चौकार षटकार ठोकतात
आिण गोलं दाज कोणा कोणाची िवकेट काढतायत !... आिण हो
हसता हसता रन आऊट हाल हा तशीच िफ डग लावलीय आ ही

पं च हणून आपला अिभ ाय आ हाला न ी कळवा ...

- सु धीर मु ळीक. ( सं पादक )

िकर्केट लोक ...
हणे िव कप तो मो

ा तळीचा..

असे खेळ अकरा ख ु या मं डळीचा !
िजवा लागला छं द धावा बळीचा..

कसा हा असा खेळ चें डू फळींचा !!
महें असे आमचा कणर् धार
सदा बॅटने तो करतो हार !
उडी शॉट त्याचा ख ुळा तो कार..

उभा टं प मागे िदसे थं डगार !!
असे गौतमा आज गंभीर वाट..
िवरें उभा राहता थैथयाट !

यु वीने बसावे पठाणास पाट..
सु रे शा कळे ना हले ना िवराट !!
भजीचा पडे ना दसरा
कधीचा..
ु

ितघां पीनरांचा िनवाडा रडीचा !
..
वीणा तु ही वींग मारा दकीचा
ु

जहीरा िमळो फायदा डावकीचा !!

सिचन आज स ाट राजा अबाध..
कुणाचा नसे या िवधानात वाद !

िकती आज आले िकती काल बाद
असा खेळतो तो जसा शं ख नाद !!

वीडा कळे ना कुणा दोष ावा...
अरे सौरवा रोज चॅ पल मरावा !
घरी चोर मोदी सदाचा पडावा

तु झ्या सोबतीला क्लमाडी यावा !!
नका रे क

घात िफक्सींग आता...

अरे पाक

ांनो कसे शे ण खाता !

रडीचा नको खेळ का डाग माथा

बुकींना बुक्या घालता मार लाथा !!
नको रोज पं चा क

पं चनामा..

ख ुले ठे व डोळे जरा ताट माना !
नको टाळणे तीसरा पं च घ्या ना..
िवनाकार आऊट दे ऊ नका ना !

- सु धीर मु ळीक

आता िकर्केट हा धमर् हटलं तर लोकही आले च

आिण िकर्केटवर आजवर बरे च िसनेमा,मािलका,
आिण बरच सािहत्य दे िखल िलिहलं गेलं आहे !...

गाव कर नावाच्या िसनेमाबाबत आपण कधी एकंलय ?
काय हणताय नाही ऎकलं य ?....
ऎका तर मग ...

ऑ टर्ेिलयात · गावसकर · नावाचा िच पट िनघा याचं
गावसकर ला समजतं !

तो उत्सु कते ने लगेच ऑ टर्ेिलयाला जातो आिण कसं बसं
ितकीट काढू न तो िच पट बघतो...

आिण दस
ु -या िदवशी त्या िच पटाच्या डायरे क्टरला भेटतो
आिण िवचारतो.

"तु ही या िच पटाला माझं नाव िदलय आिण त्यात माझ्या

ब ल काहींच नाही याचा अथर् काय?"

डायरे क्टर - " आता समजलं िक नाही तु हा लोकांना?
तु ही ·बॉडर् र· िच पट काढलात तो त्यात अॅलन बॉडर् र िवषयी
काही होतं का ?...
हे.. हे.. हे !..
आता

ा अंकाच घ्या हा अंक आप यासोबत भारतीय

खेळाडु ं ना पण पाठवलाय आ ही !...
कसा ?... अहो ईमे ल आयडी आहेत त्यांचे आमच्याकडे
आिण खास तु मच्यासाठी इथेही उअपल ध क न दे त आहोत ..
खेळाडु ं ना आप या शु भच्े छा न ी पाठवा !...

ही ही एस ल मण : available@test-only.com
अिनल कंु बळे : only@dlf_ipl.com
सिचन तें डु ं लकर : sachin@mastars.com
महो मद कैफ़ : good@for_nothing.com
िवरे ं सहवाग : consistently@ out_of_form.com
राहू ल वीड : stick@crease_like_fevicol.com
इरफ़ान पठाण : takewickets@only_with_ kenya.com
गर्ेक चॅ पल : only_experiment@noresult.com
मु नाफ़ पटे ल : only_line&length@nospeed.com
हरभजन िंसग : no_spinpitch@nowicket.com
सु रे श रै ना : why_i_am_there@ god_knows.com

िवषेश सु चना :- वरील ईमे ल आयडी चु कीचे अस यास
आ ही जवाबदार नाही !...

कसोटीची 'टे ट' ...

कसोटीची 'टे ट' पहायला
आता कुणी धजलं कसं ?
पांढ-या पाढ-या कप

ांमध्ये

'िचअसर् ' साठी सजलं कसं ?

ट्वें टी-२० च्या खेळात
िवकर्मांचा इितहास घडत आहे.
षटकारांची बरसात पाहु न
कसोटी मै दान रडत आहे.

दमदार खेळाडु ं चा आवाज

आता कमी होईल

ज्याच्या त्याच्या कानांवर
'यु वराज' नावाचा 'ध्वनी' होईल

ट्वें टी-२० चा खेळ आता
स े बाजार ठरतो आहे.

तीन - तीन िदवस खेळणा-याची
िंकमत कोण करतो आहे?

हणे वन-डे साठीही एक िदवस
'वे ट' कशाला घालवायचा,
तीन तासाचा शो च आता
डे -नाईट चालवायचा.
ट्वें टी-२० च्या बाळानं
चांगलच बाळसं धरलं आहे
कसोटीचं आयु य आता
नावापु रतच उरलं आहे.
कसोटीची 'टे ट' आता
पार िफिक पडली आहे

वन-डे नंतर ट्वे टी - २० ने

पु न्हा कंबर मोडली आहे.

- रमे श ठ बरे

एकदा सं ता आिण बंता टे िडअम मध्ये
िकर्केट सामना पाहत असतात ...
मध्ये च सं ता ओरडतो "गोल गोल" !...
यावर बंता लगेच त्याचे त ड दाबून त्याला सांगतो

अरे मु खार् गोल या खेळात नसतो
तो कर्ीकेट मध्ये असतो !...

हे.. हे.. हे..

ट्वें टी-ट्वें टी िकर्केट्च्या यशा नंतर काही िव ाथार्ंनी
परीक्षेतही याितल काही बांबीचा िवचार हावा अस प
आप या मु ख्याध्यापकास िलहीले आिण काही
उपयू

बदल सु चवले ...

१) पिरक्षेचा वे ळ आिण माकर् कमी करावे त १ तास ५० माक्सर् ..
२) १५ िमिनटाच्या अंतराने ५ िमिनटांचा टर्ॅटजीर्क ेक िमळावा
३) पे पर िलहीत असताना एक free हीट असावी ज्यात िव ाथीर्
वतःचा

ावर उ र िलहू शकतात!...

४) पिह या १५ िमिनटांचा वे ळ हा पावर ले हणू न घोषीत हावा
ज्यात पिरक्षकाने वगार्च्या बाहेर थांबावे !...
५) पे पर सु

होण्याआधी आिण सं प यानंतर िचय स

बालांकडू न ोत्सहनपर नृत्य आयोजन!...

टी ट्वें टी व डकप नंतर धोनी घरी आला
आईने त्याला बशीतू न चहा िदला !...
त्यावर धोनीने आईला िवचारले

आई आज मला बशीतू न चहा का?

आई: कारण कप पाकडे घे ऊन गेले !...
हे.. हे.. हे..

वा टीका ...

ओ हरपासू न बॅटपयर्ं त
सगळे च आख ूड होऊ लागले .
िचअसर् ग सर् चे कपडे ही

तसाच ितसाद दे ऊ लागले .
िकर्केट नुसता खेळच नाही

तो तर ·लिलत· कला आहे !
का याचे पांढरे करण्याचा
अगदी सोपा मागर् झाला आहे !!
वन डे चे बादशहा झा याचे

वृ आ ा आ ा ताजे होते .

आता दु :खाने हणावे लागते
ते एका िदवसाचे राजे होते .
त्यानांच राजे पद शोभते
ज्यांच्याकडे सातत्याचा मे ळ आहे !
बोलु नचालू न िकर्केट तर

अिनि तते चा खेळ आहे !!
िकर्केट आिण जु गाराची
जें हा जें हा िम क्सग होते .
तें हा तें हा सामन्याची

हमखास िफ क्सग होते .

स य माणसांचा खेळ मग
अस यपणे खेळला जातो !
नेहमीपे क्षा जा त पै सा

न खेळताही िमळला जातो !!
खेळात मनोरं जन घातले की,
त्याचा बरोबर से ल होतो.

खेळात राजकारण घु सले की,
त्याचा आयपीएल होतो.
राजकीय भेसळ िकती असावी?
यालाही ठरािवक माप आहे !

आयपीएल घोटाळा साधा नाही

तो तर बोफोसर् चा बाप आहे !!

-सू यर् कांत डॊळसे ,पाटोदा (बीड)

कसोटीची आिणबाणी ...

िकर्केटच्या या खेळामध या कसोटीची आिणबाणी

मू ळावरती डाव मांडला,ट्वें टी-ट्वें टीची ही कहाणी ॥धृ॥
वनडे वदला ,"मला समजली पै शांची ही भाषा

माझ्या निशबासवे बोलती, आय.पी.एल.च्या रे षा ''
कां कसोटीच्या डोळा ते हा, दाटुनी आले पाणी ? ॥१॥
कसोटी वदली खेळत िटक-िटक काळाचा खेळ सारा
"आज िनलामी वाटती नोटा, त्याच्या ावाचा नारा "
अन वनडॆ ला त्वरीत कळली कटू अटळ ही वाणी ॥२॥
ितला िवचारी वन डे , "कां हे नाते असे जोडावे ?
कां िकर्केटने फुलण्याआधी फूल असे तोडावे ?''

या

ाला उ र न हते , कसोटी केवलवाणी ॥३॥

कां कसोटीने िमटले डोळे दर
ू दर
ु जाताना ?
कां वनडे चा ास क डला गीत िकर्केटचे गाताना ?
मै दानावरती िव न गेली एक उदास िवराणी ॥४॥

-सावली राजाराम.

चें डोबा चें डोबा ...
चें डोबा चें डोबा थकलास का ?
IPL च्या पै शामध्ये लपलास का ?
IPL चे झाड बेधंुदी,

िकर्केटचा राडा बेबंदी !
कसोटी-वनडे वर

सलास का ?

असाच एकटा बसलास का ?

आता तरी परतु नी जाशील का ?
चौकार षटकार खाशील का ?
कसोटी िब ारी रडत असे ल,
वनडॆ चा पारा चढत असे ल !
असाच बसू न पहाशील का ?

मालकांची बोलणी खाशील का ?
हातारे सगळे त ण झाले ,

िफटनेस-िबट्नेस क न आले .
त्यांच्या माणे तु ही नाचशील का?
जादू की झ पी घे शील का?

चें डोबा,चें डोबा कुठे रे गेला ?

ठोकता ठोकता गडप झाला !
िचअसर् ग सर् ला समजू न घे शील का?
टॅ क्सवा यांना त ड दे शील का ?
-सू यर् कांत डॊळसे ,पाटोदा (बीड)

हीलन अजीत अिण त्याचा राऽबटर् िकर्केट मॅ च पहात असतात
पािक तान ला िंजकायला फ

१८ रन हवे असतात.

इं ान बॅटींग करत असतोतीनच बॉल िश क असतात.
किपल बॉिंलग करत असतो.
अजीत - राबटर् , किपल को बोलके आव के एक खतरनाक

बीमर डालो और इ ान को आउट करो.

राबटर् - ओ.के. बॉस ! तो जातो आिण किपलच्या कानात ते सांगतो.
किपल मान हलवतो.

किपल बॉल टाकतो. पण इ ान िस स मारतो
अजीत - राबटर् , किपल को बोलके आव के एक खतरनाक यॉकर्र

डालो और इ ान का काम तमाम करो.

राबटर् - ओ.के. बॉस ! तो जातो आिण किपलच्या कानात ते सांगतो.
किपल मान हलवतो.

किपल बॉल टाकतो. पण इ ान िस स मारतो.
आता फ

१ बॉल ६ रन !

राबटर् - बॉस अब क्या बोलूं किपल को?
अिजत - राबटर् ! अब इ ान को बोलो के ते री मॉं और बीबी हमारे क जे मे है !!

सांग सांग भोलानाथ...

सांग सांग भोलानाथ... धोनी िंजकेल काय ?
पु न्हा एकदा व ड्कपची टर्ोफ़ी िमळे ळ काय !...
भोलानाथ... सग यांचे दमले त रे पाय

हे लं गडे घोडे यं दातरी धावतील काय !...
भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ
धोनी िंजकेल काय ?
भोलानाथ ! भोलानाथ !! खरं सांग एकदा
यु वीचे ते सहा िसक्स लागितल का पु न्हां !...

भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ
धोनी िंजकेल काय ?
भोलानाथ... पिहला आहे बांग्लादे शचा पे पर
गे या वे ळेसारखा आपला होईल कारे पोपट !...
भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ
धोनी िंजकेल काय ?

पु न्हा एकदा व ड्कपची टर्ोफ़ी िमळे ळ काय !...
सांग सांग भोलानाथ... धोनी िंजकेल काय ?

सु धीर ...

खेळू या रे िकर्केट...
खेळू या रे िकर्केट, ग
सु

ांनो, खेळू या रे िकर्केट |

जाहली सु ी आता, खेळू या भरपे ट || धृ.||

बॅट बौल हा माझा घे ऊ या,
अंगणी आमु च्या टं प रोऊ या,

चहू बाजूं नी कंु पण असता, हवे कशाला नेट ?
ग

ांनो, खेळू या रे िकर्केट || १ ||

धावांचे मी ड गर रचता,

ये ईल मज्जा याच िंजकता,
कौतु क हणुनी दे ईल कोणी, एक अनोखी भेट |
ग

ांनो, खेळू या रे िकर्केट || २ ||

खेळ खेळता जरी भांडलो,
श ू होऊनी जरी झुं जलो,

खेळ सं पता, घडवु नी आणू, मै ीमधला समे ट |
ग

ांनो, खेळू या रे िकर्केट || ३ ||

कुणी हारणे , कुणी िंजकणे ,
रडीखडीचा ना डाव मांडणे ,
खेळ खेळू या गंमत हणुनी, नका लावू रे बेट |
ग

ांनो, खेळू या रे िकर्केट || ४ ||

सं घ भावना िशकण्यासाठी,
गुण चांगले िटपण्यासाठी,

हार-जीत ती बाजू स ठे वु नी, यत्न क
ग

ांनो, खेळू या रे िकर्केट || ५ ||
- उपें िंचचोरे .

या थेट |

माझी सवत ...

निशबात माझ्या िलिहली का
िहला सवत माझी

त्याचे े म िमळवण्यात
सारखी मारते तीच बाजी
काय सांग.ू ..जळली मे ली..
िकती कटकट िहची

सारखी लु डबुड असते
आमच्या दोघामध्ये ितची
ितच्या हालचाली िटपण्यास
क्षणाक्षणाला याचे डोळे अधीर
मी हटले .. जावू चल िफरण्यास

तर लगेच याचे कान बधीर
ती ये ताच भेटण्या कधी
याचे हरपू लागतात भान
िम ांच्या पु ढेही तो गातो
मग ितचे च गुणगान

िदवस पू णर् जातो याचा
ितलाच िनरखण्यात

चू क नाही ना झाली माझी
े माला पारखण्यात

िकती िह सहन करायची
मी ितची मौजू दगी
कधी सं पे ल का िह

माझी अशी नाराजगी
मानले असतील ितचे
जगात िदवाने अनेक

पण माझ्यासाठी तर

माझे सवर् व ब स एक
मला नाही आवडत

त्याचे सारखे ितलाच पाहणे
मला िवस न फ
ितच्यात गुत
ं त राहणे
ख ूप िदवस त्याने ितचे दशर् न घे तले न हते
हणू न मी ही सु खाचे घांस िगळत होते

आजपासू न पु न्हा िकर्केट मॅ च आहे कळताच
समजु तीचे डोस सकाळपासू न िमळत होते ..
-िनतू ..

पािक तानच्या शतक मारणा-या खेळाडू ला सामना
िंजकण्यासाठी शे वटच्या १० ओ हसर् मध्ये २ रन आिण

५ िवकेट िश क असतानाही कोणतं टे न्शन असतं ?.....
मॅ न ओफ़ द मॅ च घे ताना इगर्जी कसं बोलाव

ाच !....

भारताचे भावी जावई आता लवकरच भारतात
ये णार आहेत इकडे ितकडे पाहू नका हो .
आपला 'तो World Cup' हो Sorry Sorry "ते " ये त आहेत.
आमच्या कन्ये केला ( India Team ) ला भेटायला ये णार

आहेत (त्यांना घर जावई क न घ्यायची जोरात तयारी
चालू आहे...

असो तर आमची कन्यका आतापासू नच "लगान" चे ,
नाही नाही ...हे अस होत Missprint तर 'लग्नाचे उखाणे '
पाठ करते आहे .....

ीतीच्या पावसाने झाल पीच ओल हणून
नो बॉल िशवाय काढ या मी फ

रन्स चार

एकेक थें ब वाईड वाईड बॉलचा जमवू न

व डर् कपरावांच्या सोबतीने थाटते मी सं सार

सासू बाई आहेत िवकेटकीपर
सासरे बुवा आहेत अ पायर
लाडक्या भाऊजीची आहे गोलं दाजी
व डर् कपरावाचे नाव घे वून

करते ओपे िंनगला फलं दाजी

बॉलरच्या गुगलीला batsmanची फळी

ओवर ओवर वर फुलते कोरची कळी
क न त्याचा गजरा धावते पावलोपावली
व डर् कपरावांच्या कंु कवाची मी िटकली

मीडन ची ओवर त्याला टं पच तोरण
जणू गुळपोळीमध्ये घातलं िवकेटच पु रण
व डर् कपरावांचे नाव घे वून करते सं कर्ातसण
लॉलीपॉप कॅच वं डरफुल match
टर्ेट डर्ाईव त्याला रन्स फाईव

पिहली इिंनग न ी िफ क्सग

िंजकले ला toss आहे मी खास

व डर् कपरावांना भरवते घास

- किवता मोकाशी.

समजा िकर्केट वर आधारीत एका िसनेमाचा शे वट सु

आहे

आिण िसनेमाच्या शे वटी िहरो बॅटींग करतोय त्याला िंजकण्यासाठी

एका चें डु त १० धावा ह यात!...

समजा या िच पटाचे िहरो जर आमीर, अक्षय आिण रजनीकांत
आहेत तर तो िसन कसा असे ल ..

आमीर : आमीर खेळतोय शे वटचा चें डू िंजकण्यासाठी दहा धावांची गरज गोलं दाजाचा हा

आख ूड ट याचा चें डू आिमर ने हू कचा फ़टका मारलाय चें डू सीमापार े क्षकांमध्ये जावू न

पडलाय आिण पं चाचा नो बॉलचा ईशारा अशा िरतीने आमीरने मोफ़त ७ धावा जमव यात

या पु ढील चें डू गोलं दाज तयार यं टींच्या उज या बाजू न े धावत आिण पु न्हां एकदा आख ूड

ट याचां चे डू ं आिमरने हू कचा फ़टका मारलाय चें डू उचं गेलाय बघु या चें डू िसमापार जातोय
का झे ल होतोय क्षे रक्षक चें डू खाली झे ल घे ण्यासाठी सज्ज आणी झे ल घे तलाय पण त्याचा

एक पाय सीमा रे षे बाहेर अशा रीतीने पु न्हां एकदा हा सी सर आिण आमीर ने हा सामना
िंजकले ला आहे !...

आता अॅक्शन िहरो !...

अक्षय : अक्षय तयार आिण हा उज या य टीबाहेरचा चें डु
थडर् मॅ नच्या िदशे ला टोलावला क्षे रकक्षक चें डु मागे धावतोय

चे डु ं उचलतोय टाकतोय अक्षयच्या तीन धावा पु णर् क्षे रक्षकाने
टाकले ला चें डू य टींना आदळू न पु न्हां फ़ाईन ले गच्या िदशे न े

जातोय पु न्हां क्षे रक्षक चें डु मागे धावतोय चे डु ं उचलतोय चें डु
टाकलाय अक्षयच्या आणखी तीन धावा पु णर् !...
अरे रे !.. य टीरक्षकाने पु न्हा चे डं सोडलाय चें डु अितशय वे गाने
क हर च्या िदशे न े जातोय आिण चें डु िसमारे षे बाहेर !..

धावु न काढले या सहा आिण बाईजचा चौकार िमळू न
एका चें डु त १० धावा पु णर् अशा कारे अक्षयने हा सामना
िंजकले ला आहे! ...

रजनीकांत : रजिनकांत गॉगल घालू न तयार गोलं दाजाचा
हा चे डू ं फ़ुलटॉस चें डु

केले ला हार!...

चं ड ताकितने रजनीकांतने त्यावर

अरे दे वा !.. चें डु चे दोन भाग झाले ले आहेत !...
एक भाग िमडओन व न े क्षकात जाऊन पडलाय

तर दसरा
य टीरक्षकाच्या डोक्याव न सीमारे षे बाहेर
ु

अशा कारे एकाच चें डु त एक षटकार आिण एक चौकार
एकुण १० धावा पु णर् !...

आिण हा सामना रजिनकांतने िंजकले ला आहे !!...

सौरव बाणा ...

ओळखलत का चॅ पे ल मला, मै दानावर आला कोणी,
कपडे होते पु माचे (Puma), केसावरती फ़णी.

क्षणभर बसला थोडा खेळला, बोलला वरती पाहू न,
नगमाबाई व नात आली, गेली मं दे ऊन.

जू न्या े यसीसारखी, चार िसनेमात नाचली,

मोक या हाती जाईल कशी, बायकोचा मार खाऊन गेली.

बॅट खचली शान गेली, सगळे बॅनसर् गेले,

साद हणू न पापण्यांमध्ये , रणजी सािठ ठे वले .

कारभारणीला घे ऊन सं गे, नेट ॅ िक्टस करतो आहे,

गेलेला फ़ॉमर् आणतो आहे, ऍड िफ़ म िमळवतो आहे.
िखशामधून हात बाहेर ये ताच, हसत हसत उठला,
बोट नको तु मचे , जरा बदला घ्यावासा वाटला.
मोडू न पडलाय फ़ॉमर् , पण मोडला नािह बाणा,
िशक्षकाचा राजीनामा दे ऊन, पु न: खेळ हणा.

- िनले श लोटणकर

ती आिण व डकप ...

व डकप जवळ आला की
तीचं हे अस होत ...
खेळाडु ं वर े म दाटून ये त

आिण नव-याचं हंस होत !...
घरात असु न सु ा

असते मै दानात ती वावरत ...
नेहमीची सानु-सु नांची रडगाणी
पाहण्याचा मोह आवरत !...

घरचा जमा-खचर् माडं णारी ती

िकर्केट कोर चं गिणत मांडते ...
एरवी िचऊ काउच्या कथा सांगणारी
स ू अन भज्जीची गाथा सांगते !...
थोडासा जरी रागावलो
टं प ने मारण्याची धमकी दे ते ..

नो बॉल असला तीचा जरी
free हीट मा

वतः घे ते !...

तें ड याची इन्टर्ीं होताच
नव-याला गेट आऊट हणते ...
अपील कोणाचीही असो

माझीच िवकेट काढते !...

असो व ड्कप आला की

माझ्या घरी िदवाळी असते ...
थोडे िदवस का होईना
भांडी घासायची पाळी असते !...
राजा राणीचा सं सार आमचा

िकर्केटच वाटोळं होऊदे

दर चार वषार्ंनी ये णारा व डकप
आता दहा वषार्ंनी ये ऊदे ...

- सु नाक्षी दे शमु ख ...

हात नका लावू ...

अहो ये ता जाता स ा का हो लावता,
अन िकर्केटच्या खेळाला ब ा का हो लावता.
बॉस आज सु ीवरी, त्यात कर्ीकेट कॉमें टर्ी
चं गळच चं गळ क नी घ्या हो,
हात नका लावू कुणी कामाला
नवा कोरा टी ही लाख मोलाचा,

हॉ यु म तु ही ठे वा जरा जोराचा, हो जोराचा

नजर नका लावू कुणी, "यू वी-धोनी" जोडीला...
हात नका लावू कुणी कामाला
भीड नका ठे वू आ या गे याची,
म त पाटीर् करा आलू ब डयाची,हो ब डयाची
काय हणू बाई बाई,

ा लोडशे डींगला

हात नका लावू कुणी कामाला.

- ा. सु रे श खेडकर.

सिचन दे वा...

नमन तु ला हे सिचन दे वा

तु झ्या पराकर्माचा आ हास हेवा....
कीिर्तवं त तू , रन धुरंदर

िकर्केट जगताचा िद य कलं दर..
वं डर बॉय तू , िलटील मा टर

नमले ि पनर, नमले फा टर....
चौकार षटकारांची खेळी अजरामर
व नातही हतबल, शे न वानर् तो पामर....

कमर् योगी तू अचल िनरं तर
रचीले स िवकर्मांचे अभे ड गर...
उपरा न तु ज कुणी, काळा न गोरा
धमर् , सीमांचा तु ज ठायी न थारा..
एक िदलाने जयघोष ते किरती....
परकीयांना जे हा धूळ चारीसी..
भारत भूषण तू अलौिकक ठे वा....
नमन तु ला हे सिचन दे वा...
- सं दे श धनु.

रिसकांना नेहमी उ मो म साहीत्य पु रवण्याच्या ध्यास
ई सािहत्य ित ठान जोमाने पार पाडत आहे या माध्यमातु न
आप यापयर्ं त ये णा-या ई टाप

ा िवनोदी अंकाच्या आगामी

िवषयावर आधािरत आपले िवनोदी सािहत्य ( किवता, ले ख, िवनोद )
आ हाला पाठवण्यासाठी तसे च हा अंक िवनामु य िमळवण्यासाठी ,
आप या सु चना, अिभ ाय आिण

ितिकर्यासांठी मे ल करा ...

esahity@gmail.com
ई साहीत्य ित ठानची िवनामु य ई िनयतकािलके ...
नेटाक्षरी , ई टाप , वर नेटाक्षरी , बाल नेटाक्षरी

िसध्द झाले ली ई बुक्स ...

ट ीची शाळा ...

मकरं दच्या ीवे ण्या ...

गर्े हयाडर् िलटरे चर ...

चार क्षण ...

तो आणी ती ...

ि ये चे अभंग...

दे शी दा चे दकान
...
ु
ई शाळा...

तो मी आिण िसगरे ट ...
मोरया ...

लोकल गो टी ...

मीरा ...

ओथं ब ...

साव या मु लीची गाणी ...

सईची वही... ( काही पानं िनखळले ली )

आमची ई बुक्स िवनामु य िमळवण्यासाठी
esahity@gmail.com

वाचकांच्या आगर्हाखातर आता ई-सािहत्य ित ठान
कािशत १११ ई-पु तकांची सीडी उपल ध आहे !...
िंकमत

. ५० फ़

!...

१११ ई-पु तकांच्या सीडीसाठी सं पकर् साधा ..
मण ध्वनी :- ९८६९६७४८२०

www.esahity.com

