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नम कार, वाचकहो!... 
 
 

           लवकरच िकर्केट व डकपच्या महाकुभांस सुरवात होतेय !..  
यंदा आिशया  खडंात होणा-या या िव  चषक पधेर्साठी संपूणर्  
भारत देश सज्ज झालाय, अशावेळी आ हीं माग ेकसे राहू !..  
या िवषयावरील इटंरनटे वर असणारं सािहत्य आप यापयर्ंत  
पोहचवण्याचा ई टाप चा हा छोटासा यत्न !..   
 

           यंदाचा व डकप कुणाचा?  हा  बाजूलाच ठेवा कारण तो  
कोणीही िंजकला तरी शेवटी िवजय हा िकर्केट या खळेाचाच आह े 
आिण आप या देशात  िकर्केट हा  धमर्च समजला जातो हणजे 
व डकप आपलाच समजा.आपण नाहीच िंजकलो तर सग यांना  
“अितथी देवो भवः ” हा आमचा दसरा धमर्ु  आह ेअसे सांगत सुटा !.   
 
आिण सिचनन े२०१५ चा व डकप खळेावं अस कोणाला नाही वाटतं !..  
एक व ड्कप िंकवा सिचनची अजून चार वषर् कोणताही पयार्य िनवडणं  
कठीण आह.े खरंच  कोण िंजकेल  सांगण्यासाठी ऑक्टोपस बाब पण  
आता िजवंत नाही  कदािचत  िकर्केट  व डकप  येतोय ह ेत्याला ठाऊक  
होत हणूनच त्यान े थान केलं असावं!.. त्या महान िजवाला वगार्त  
थान िमळालं हणे पण आप याला वगार्त िकर्केट खळेला जात नाही  
िंकवा पािहला जात  नाही अस  जरी कळाल तरी आपण वगार्चा त्याग  
क  िकर्केट हणजे आप या देशाचा आत्माच न ह ेका ?...   
 

   िकर्केट िशवाय जगणे  अशक्य आह ेआिण त्यात  हा तर िव चषक हणजे आणखी 
ध माल!.. आिण  यंदा  हरलो तरी कोणाचे कपडे फाडण्याचीही गरज नाही ब-याच जणांना 
आधीच पे सीन ेउघडच रंगवून लटकवलंय सगळीकडे कदािचत २००७ ची आठवण हणून की 
काय ब-याच खळेाडंूनी आधीच खबरदारी घेतलेली िदसतेय!...  

 
 



 
 
 
असो ह ेसगळं िवनोदापुरतं !... खरं तर त्येक भारतीयाला  

हचे वाटतंय की  यंदा आपणच िंजकावं आिण िंजकणारच ही खा ी  
आह ेआ हाला!.. ह ेसांगण्याचं कारण हणजे िंजकलोच तर आ ही  
आधीच ह ेभाकीत वतर् वून ठेवलं होतं अस सांगता येईल!... 
शेवटी  भारतीय संघास खपू खपू शुभचे्छा!... तु ही  ह च  शकत  
नाही कारण १०० करोड ास  तुमच्या  काळजाशी  जोडलेले आहते...  
यंदा कप आणाच! िंकवा आलाय फ  जाऊ देऊ नका!.... 

 
येत्या १९ तारखपेासून आप या काळजाचे ठोके वाढू लागतील  

अधून  मधून  चुकतीलही  पण  बंद  पडणारं नाहीत याची काळजी घ्या  
हार-जीत  बाजूला  ठेवून  मनसो  आनदं लुटा पण हा सगळा थरार  
अनभुवण्या आधी थोडं हसून घेऊया का?...  
 
चला तर मग बघू आमचे फलंदाज कसे चौकार षटकार ठोकतात  
आिण  गोलंदाज  कोणा कोणाची  िवकेट काढतायत !... आिण हो  
हसता हसता रन आऊट हाल हा तशीच िफ डग लावलीय आ ही  
पंच हणून आपला अिभ ाय आ हाला न ी कळवा ... 

 
 

- सुधीर मुळीक. ( संपादक )  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  िकर्केट लोक ... 
 
हणे िव कप तो मो ा तळीचा.. 
असे खळे अकरा खु या मंडळीचा ! 
िजवा लागला छंद धावा बळीचा.. 
कसा हा असा खळे चें डू फळींचा !! 

   
महें  असे आमचा कणर्धार  
सदा बॅटन ेतो करतो हार ! 
उडी शॉट त्याचा खळुा तो कार.. 
उभा टंप माग ेिदसे थंडगार !! 

 
असे गौतमा आज गभंीर वाट.. 
िवरें  उभा राहता थैथयाट ! 
युवीन ेबसावे पठाणास पाट.. 
सुरेशा कळेना हलेना िवराट !! 

 
भजीचा पडेना दसरा कधीचाु .. 
ितघां पीनरांचा िनवाडा रडीचा ! 
वीणा तु ही वींग मारा दकीचाु .. 
जहीरा िमळो फायदा डावकीचा !! 

 
सिचन आज स ाट राजा अबाध.. 
कुणाचा नसे या िवधानात वाद ! 
िकती आज आले िकती काल बाद 
असा खळेतो तो जसा शंख नाद !! 
 
 
 



 
 
 
वीडा कळेना कुणा दोष ावा... 
अरे सौरवा रोज चॅपल मरावा ! 
घरी चोर मोदी सदाचा पडावा 
तुझ्या सोबतीला क्लमाडी यावा !! 

 
नका रे क  घात िफक्सींग आता... 
अरे पाक ांनो कसे शेण खाता ! 
रडीचा नको खळे का डाग माथा  
बुकींना बुक्या घालता मार लाथा !! 

 
नको रोज पंचा क  पंचनामा.. 
खलेु ठेव डोळे जरा ताट माना ! 
नको टाळणे तीसरा पंच घ्या ना.. 
िवनाकार आऊट देऊ नका ना ! 
 

 
       - सुधीर मुळीक  

 
 
 
       
       आता िकर्केट हा धमर् हटलं तर लोकही आलेच  

आिण िकर्केटवर आजवर बरेच िसनमेा,मािलका,  
आिण बरच सािहत्य देिखल िलिहलं गलंे आह े!...  
गाव कर नावाच्या िसनमेाबाबत आपण कधी एकंलय ? 
 
काय हणताय नाही ऎकलंय ?....  
ऎका तर मग ...  

 
 



 
 
 
 
ऑ टर्ेिलयात · गावसकर · नावाचा िच पट िनघा याचं 
गावसकर ला समजतं !  
 
तो उत्सुकतेन ेलगचे ऑ टर्ेिलयाला जातो आिण कसंबसं  
ितकीट काढून तो िच पट बघतो... 
 
आिण दसु -या िदवशी त्या िच पटाच्या डायरेक्टरला भटेतो 
आिण िवचारतो. 
 
"तु ही या िच पटाला माझं नाव िदलय आिण त्यात माझ्या  
ब ल काहींच नाही याचा अथर् काय?" 
 
डायरेक्टर - " आता समजलं िक नाही तु हा लोकांना?  
तु ही ·बॉडर्र· िच पट काढलात तो त्यात अ ॅलन बॉडर्र िवषयी 
काही होतं का ?... 
 
 ह.े. ह.े. ह े!..  
 
आता ा अंकाच घ्या हा अंक आप यासोबत भारतीय 
खळेाडंुना पण पाठवलाय आ ही !... 
कसा ?...  अहो ईमेल आयडी आहते त्यांचे आमच्याकडे 
 
आिण खास तुमच्यासाठी इथेही उअपल ध क न देत आहोत .. 
खळेाडंुना आप या शुभचे्छा न ी पाठवा !... 

 
 
  

 



 
 
 
 

 
ही ही एस ल मण : available@test-only.com  

 
अिनल कंुबळे : only@dlf_ipl.com  

 
सिचन तें डंुलकर : sachin@mastars.com  

 
महो मद कैफ़ : good@for_nothing.com  
 
िवरे ं सहवाग : consistently@ out_of_form.com  

 
राहूल वीड : stick@crease_like_fevicol.com  

 
इरफ़ान पठाण : takewickets@only_with_ kenya.com  

 
गर्के चॅपल : only_experiment@noresult.com  

 
मुनाफ़ पटेल : only_line&length@nospeed.com  

 
हरभजन िंसग : no_spinpitch@nowicket.com  

 
सुरेश रैना : why_i_am_there@ god_knows.com 
 
 
िवषेश सुचना :-  वरील ईमेल आयडी चुकीचे 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? 
 
 
ट्वेंटी-२० च्या खळेात 
िवकर्मांचा इितहास घडत आह.े 
षटकारांची बरसात पाहुन 
कसोटी मैदान रडत आह.े 
 
 
दमदार खळेाडंुचा आवाज 
आता कमी होईल 
ज्याच्या त्याच्या कानांवर 
'युवराज' नावाचा 'ध्वनी' होईल 
 
 
ट्वेंटी-२० चा खळे आता 
स ेबाजार ठरतो आह.े 
तीन - तीन िदवस खळेणा-याची 
िंकमत कोण करतो आह?े 
 
 
 
 



 
 
हणे वन-डे साठीही एक िदवस 

'वे ट' कशाला घालवायचा, 
तीन तासाचा शो च आता 
डे-नाईट चालवायचा. 
 
ट्वेंटी-२० च्या बाळान ं
चांगलच बाळसं धरलं आह े
कसोटीचं आयु य आता 
नावापुरतच उरलं आह.े 
 
कसोटीची 'टे ट' आता 
पार िफिक पडली आह े
वन-डे नतंर ट्वेटी - २० न े
पुन्हा कंबर मोडली आह.े 
 
 
   - रमेश ठ बरे 
 

 
एकदा संता आिण बंता टेिडअम मध्ये  
िकर्केट सामना पाहत असतात ... 
मध्येच संता ओरडतो "गोल गोल" !... 
 
यावर बंता लगचे त्याचे त ड दाबून त्याला सांगतो 
अरे मुखार् गोल या खळेात नसतो  
तो कर्ीकेट मध्ये असतो !... 
 
     ह.े. ह.े. ह.े. 

 



 
 
 

ट्वेंटी-ट्वेंटी िकर्केट्च्या यशा नतंर काही िव ाथार्ंनी  
परीक्षेतही याितल काही बांबीचा िवचार हावा अस प  
आप या मुख्याध्यापकास िलहीले आिण काही  
उपयू  बदल सुचवले ... 

 
 

१) पिरक्षचेा वेळ आिण माकर्  कमी करावेत १ तास ५० माक्सर् .. 
 

२) १५ िमिनटाच्या अंतरान े५ िमिनटांचा टॅर्टजीर्क ेक िमळावा 
 

३) पेपर िलहीत असताना एक free हीट असावी ज्यात िव ाथीर् 
वतःचा ावर उ र िलहू शकतात!... 

 
४) पिह या १५ िमिनटांचा वेळ हा पावर ले हणून घोषीत हावा 
ज्यात पिरक्षकान ेवगार्च्या बाहरे थांबावे!... 

 
५) पेपर सु  होण्याआधी आिण संप यानतंर िचय स  
बालांकडून ोत्सहनपर नतृ्य आयोजन!... 

 
 
टी ट्वेंटी व डकप नतंर धोनी घरी आला 
आईन ेत्याला बशीतून चहा िदला !... 

 
त्यावर धोनीन ेआईला िवचारले  
आई आज मला बशीतून चहा का? 
आई: कारण कप पाकडे घेऊन गलेे !... 
 

ह.े. ह.े. ह.े. 
 



 
 

 
वा टीका ... 
 
 
ओ हरपासून बॅटपयर्ंत 
सगळेच आखडू होऊ लागले.  
िचअसर्  ग सर् चे कपडेही 
तसाच ितसाद देऊ लागले. 
 
िकर्केट नसुता खळेच नाही 
तो तर ·लिलत· कला आह े! 
का याचे पांढरे करण्याचा 
अगदी सोपा मागर् झाला आह े!! 
 
वन डे चे बादशहा झा याचे 
वृ  आ ा आ ा ताजे होते. 
आता दु:खान े हणावे लागते 
ते एका िदवसाचे राजे होते. 
 
त्यानांच राजेपद शोभते 
ज्यांच्याकडे सातत्याचा मेळ आह े! 
बोलुनचालून िकर्केट तर 
अिनि ततेचा खळे आह े!! 
 
िकर्केट आिण जुगाराची 
जें हा जें हा िम क्सग होते. 
तें हा तें हा सामन्याची 
हमखास िफ क्सग होते. 
 
 
 



 
 
 
स य माणसांचा खळे मग 
अस यपणे खळेला जातो ! 
नहेमीपेक्षा जा त पैसा 
न खळेताही िमळला जातो !! 
 
खळेात मनोरंजन घातले की, 
त्याचा बरोबर सेल होतो. 
खळेात राजकारण घुसले की, 
त्याचा आयपीएल होतो. 
 
राजकीय भसेळ िकती असावी? 
यालाही ठरािवक माप आह े! 
आयपीएल घोटाळा साधा नाही 
तो तर बोफोसर्चा बाप आह े!! 
 
 
-सूयर्कांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) 
 
 
 



 
 
 

कसोटीची आिणबाणी ... 
 

 
िकर्केटच्या या खळेामध या कसोटीची आिणबाणी 
मूळावरती डाव मांडला,ट्वेंटी-ट्वेंटीची ही कहाणी ॥धृ॥ 

 
वनडे वदला ,"मला समजली पैशांची ही भाषा  
माझ्या निशबासवे बोलती, आय.पी.एल.च्या रेषा '' 
कां कसोटीच्या डोळा ते हा, दाटुनी आले पाणी ? ॥१॥ 

 
कसोटी वदली खळेत िटक-िटक काळाचा खळे सारा 
"आज िनलामी वाटती नोटा, त्याच्या ावाचा नारा " 
अन वनडॆला त्वरीत कळली कटू अटळ ही वाणी ॥२॥ 

 
ितला िवचारी वन डे, "कां ह ेनाते असे जोडावे ? 
कां िकर्केटन ेफुलण्याआधी फूल असे तोडावे ?'' 
या ाला उ र न हते, कसोटी केवलवाणी ॥३॥ 

 
कां कसोटीन ेिमटले डोळे दर दर जाताना ू ु ? 
कां वनडे चा ास क डला गीत िकर्केटचे गाताना ? 
मैदानावरती िव न गलेी एक उदास िवराणी ॥४॥ 

 
 
-सावली राजाराम. 



   
          

चें डोबा चें डोबा ... 
 

 

चें डोबा चेंडोबा थकलास का ?  
IPL च्या पैशामध्ये लपलास का ? 
IPL चे झाड बेधंुदी, 
िकर्केटचा राडा बेबंदी ! 
 
कसोटी-वनडे वर सलास का ? 
असाच एकटा बसलास का ? 
आता तरी परतुनी जाशील का ? 
चौकार षटकार खाशील का ? 
 
कसोटी िब ारी रडत असेल, 
वनडॆचा पारा चढत असेल ! 
असाच बसून पहाशील का ? 
मालकांची बोलणी खाशील का ? 
 
हातारे सगळे त ण झाले, 
िफटनसे-िबट्नसे क न आले. 
त्यांच्या माणे तुही नाचशील का? 
जाद की झ पी घेशील काू ? 
 
चें डोबा,चें डोबा कुठे रे गलेा ? 
ठोकता ठोकता गडप झाला ! 
िचअसर्  ग सर्ला समजून घेशील का? 
टॅक्सवा यांना त ड देशील का ? 
 
-सूयर्कांत डॊळसे,पाटोदा (बीड) 

 
 



 
 
 

हीलन अजीत अिण त्याचा राऽबटर्  िकर्केट मॅच 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 यॉकर् र  
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 बोलंू किपल को? 
 
अिजत - राबटर्  ! अब इ ान को बोलो के तेरी मॉं  और बीबी हमारे क जे मे ह ै!! 



 
 
 
सांग सांग भोलानाथ... 
 
 
सांग सांग भोलानाथ... धोनी िंजकेल काय ?       
पुन्हा एकदा व ड्कपची टर्ोफ़ी िमळेळ काय !... 
 
भोलानाथ... सग यांचे दमलेत रे पाय 
ह ेलंगडे घोडे यंदातरी धावतील काय !... 
भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ 
धोनी िंजकेल काय ?       
 
भोलानाथ ! भोलानाथ !! खरं सांग एकदा 
युवीचे ते सहा िसक्स लागितल का पुन्हां !... 
भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ 
धोनी िंजकेल काय ?       
 
भोलानाथ... पिहला आह ेबांग्लादेशचा पेपर 
गे या वेळेसारखा आपला होईल कारे पोपट !... 
भोलानाथ ! भोलानाथ !! सांग सांग भोलानाथ 
धोनी िंजकेल काय ?       
 
पुन्हा एकदा व ड्कपची टर्ोफ़ी िमळेळ काय !... 
सांग सांग भोलानाथ... धोनी िंजकेल काय ?  
 

 
सुधीर ...    



 
 

खळूे या रे िकर्केट... 
 
खळूे या रे िकर्केट, ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट | 
सु  जाहली सु ी आता, खळूे या भरपेट || धृ.|| 
 

बॅट बौल हा माझा घेऊ या, 
अंगणी आमुच्या टंप रोऊ या, 
चहू बाजंूनी कंुपण असता, हवे कशाला नटे ? 
ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट || १ || 
 

धावांचे मी ड गर रचता, 
येईल मज्जा याच िंजकता, 
कौतुक हणुनी देईल कोणी, एक अनोखी भटे | 
ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट || २ || 
 

खळे खळेता जरी भांडलो, 
श ू  होऊनी जरी झंुजलो, 
खळे संपता, घडवुनी आणू, मै ीमधला समेट | 
ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट || ३ || 
 

कुणी हारणे, कुणी िंजकणे, 
रडीखडीचा ना डाव मांडणे, 
खळे खळूे या गमंत हणुनी, नका लावू रे बेट | 
ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट || ४ || 
 

संघ भावना िशकण्यासाठी, 
गणु चांगले िटपण्यासाठी, 
हार-जीत ती बाजूस ठेवुनी, यत्न क  या थेट | 
ग ांनो, खळूे या रे िकर्केट || ५ || 
 

- उपें  िंचचोरे. 
 



 
 

माझी सवत ... 
 
 
निशबात माझ्या िलिहली का 
िहला सवत माझी  
त्याचे ेम िमळवण्यात  
सारखी मारते तीच बाजी  
 
काय सांग.ू..जळली मेली..  
िकती कटकट िहची  
सारखी लुडबुड असते  
आमच्या दोघामध्ये ितची  
 
ितच्या हालचाली िटपण्यास  
क्षणाक्षणाला याचे डोळे अधीर  
मी हटले.. जावू चल िफरण्यास  
तर लगचे याचे कान बधीर  
 
ती येताच भटेण्या कधी  
याचे हरपू लागतात भान  
िम ांच्या पुढेही तो गातो  
मग ितचेच गणुगान  
 
िदवस पूणर् जातो याचा  
ितलाच िनरखण्यात  
चूक नाही ना झाली माझी  
ेमाला पारखण्यात  

 
 



 
 

िकती िह सहन करायची  
मी ितची मौजूदगी  
कधी संपेल का िह  
माझी अशी नाराजगी  
 
मानले असतील ितचे  
जगात िदवान ेअनके 
पण माझ्यासाठी तर  
माझे सवर् व ब स एक  
 
मला नाही आवडत  
त्याचे सारख ेितलाच पाहणे  
मला िवस न फ   
ितच्यात गुतंत राहणे  
 
खपू िदवस त्यान ेितचे दशर्न घेतले न हते  
हणून मी ही सुखाचे घांस िगळत होते  
आजपासून पुन्हा िकर्केट मॅच आह ेकळताच 
समजुतीचे डोस सकाळपासून िमळत होते .. 

 
-िनतू .. 
 
 

पािक तानच्या शतक मारणा-या खळेाडूला सामना  
िंजकण्यासाठी शेवटच्या १० ओ हसर्  मध्ये २ रन आिण  
५ िवकेट िश क असतानाही कोणतं टेन्शन असतं ?..... 
 
मॅन ओफ़ द मॅच घेताना इगर्जी कसं बोलाव ाच !....  

 



 
भारताचे भावी जावई आता लवकरच भारतात  
येणार आहते इकडे ितकडे पाहू नका हो .  
आपला 'तो World Cup' हो Sorry Sorry "ते" येत आहते. 
आमच्या कन्येकेला ( India Team ) ला भटेायला येणार 
आहते  (त्यांना घर जावई क न घ्यायची जोरात तयारी 
चालू आह.े..  
असो  तर आमची कन्यका आतापासूनच "लगान" चे , 
नाही नाही ...ह ेअस होत Missprint तर 'लग्नाचे उखाणे'  
पाठ करते आह े..... 
 
 
ीतीच्या पावसान ेझाल पीच ओल हणून  
नो बॉल िशवाय काढ या मी फ  रन्स चार  
एकेक थेंब वाईड वाईड बॉलचा जमवून     
व डर्कपरावांच्या सोबतीन ेथाटते मी संसार  
 
 
सासूबाई आहते िवकेटकीपर  
सासरेबुवा आहते अ पायर  
लाडक्या भाऊजीची आह ेगोलंदाजी  
व डर्कपरावाचे नाव घेवून  
करते ओपेिंनगला फलंदाजी  
 
 
बॉलरच्या गगुलीला batsmanची फळी  
ओवर ओवर वर फुलते कोरची कळी  
क न त्याचा गजरा धावते पावलोपावली  
व डर्कपरावांच्या कंुकवाची मी िटकली  
 
 



 
मीडन ची ओवर त्याला टंपच तोरण  
जणू गळुपोळीमध्ये घातलं िवकेटच पुरण  
व डर्कपरावांचे नाव घेवून करते संकर्ातसण  
 
लॉलीपॉप कॅच वंडरफुल match  
टेर्ट डर्ाईव त्याला रन्स फाईव  
पिहली इिंनग न ी िफ क्सग  
िंजकलेला toss आह ेमी खास  
व डर्कपरावांना भरवते घास  
 

 
- किवता मोकाशी. 
  

 
 
समजा िकर्केट वर आधारीत एका िसनमेाचा शेवट सु  आह े 
आिण िसनमेाच्या शेवटी िहरो बॅटींग करतोय त्याला िंजकण्यासाठी  
एका चें डुत १० धावा ह यात!... 
समजा या िच पटाचे िहरो जर आमीर, अक्षय आिण रजनीकांत  
आहते  तर तो िसन कसा असेल .. 
 

 
 आमीर : आमीर खळेतोय शेवटचा चें डू िंजकण्यासाठी दहा धावांची गरज गोलंदाजाचा हा 
आखडू ट याचा चें डू आिमर न ेहूकचा फ़टका मारलाय चें डू सीमापार ेक्षकांमध्ये जावून 
पडलाय आिण पंचाचा नो बॉलचा ईशारा अशा िरतीन ेआमीरन ेमोफ़त ७ धावा जमव यात  
या पुढील चें डू गोलंदाज तयार यं टींच्या उज या बाजून ेधावत आिण पुन्हां एकदा आखडू 
ट याचां चेडंू आिमरन ेहूकचा फ़टका मारलाय चें डू उचं गलेाय बघुया चें डू िसमापार जातोय  
का झेल होतोय के्ष रक्षक चें डू खाली झेल घेण्यासाठी सज्ज आणी झेल घेतलाय पण त्याचा  
एक पाय सीमा रेषे बाहरे अशा रीतीन ेपुन्हां एकदा हा सी सर आिण आमीर न ेहा सामना 
िंजकलेला आह े!... 

 



 
 
     

आता अ ॅक्शन िहरो !... 
 
 

अक्षय : अक्षय तयार आिण हा उज या य टीबाहरेचा चें डु  
थडर्  मॅनच्या िदशेला टोलावला के्ष रकक्षक चें डुमाग ेधावतोय  
चेडंु उचलतोय टाकतोय अक्षयच्या तीन धावा पुणर् के्ष रक्षकान े
टाकलेला चें डू य टींना आदळून पुन्हां फ़ाईन लेगच्या िदशेन े
जातोय पुन्हां के्ष रक्षक चें डु माग ेधावतोय चेडंु उचलतोय चें डु 
टाकलाय अक्षयच्या आणखी तीन धावा पुणर्  !... 
अरेरे !.. य टीरक्षकान ेपुन्हा चेडं सोडलाय चें डु अितशय वेगान े
क हर च्या िदशेन ेजातोय आिण चें डु िसमारेषे बाहरे !..  
धावुन काढले या सहा आिण बाईजचा चौकार िमळून  
एका चें डुत १० धावा पुणर् अशा कारे अक्षयन ेहा सामना  
िंजकलेला आह!े ... 
 
 

 
रजनीकांत : रजिनकांत गॉगल घालून तयार गोलंदाजाचा  
हा चेडंू फ़ुलटॉस चें डु चंड ताकितन ेरजनीकांतन ेत्यावर  
केलेला हार!...  
अरे देवा !.. चें डुचे दोन भाग झालेले आहते !... 
एक भाग िमडओन व न ेक्षकात जाऊन पडलाय  
तर दसरा य टीरक्षकाच्या डोक्याव न सीमारेषे बाहरे ु  
अशा कारे एकाच चें डुत एक षटकार आिण एक चौकार  
एकुण १० धावा पुणर् !... 
आिण हा सामना रजिनकांतन ेिंजकलेला आह े!!...  

 
 



 
 

 
सौरव बाणा ... 

 
 
ओळखलत का चॅपेल मला, मैदानावर आला कोणी, 
कपडे होते पुमाचे(Puma), केसावरती फ़णी. 

 
क्षणभर बसला थोडा खळेला, बोलला वरती पाहून, 
नगमाबाई व नात आली, गलेी मं  देऊन. 

 
जून्या ेयसीसारखी, चार िसनमेात नाचली, 
मोक या हाती जाईल कशी, बायकोचा मार खाऊन गलेी. 

 
बॅट खचली शान गलेी, सगळे बॅनसर्  गलेे, 
साद हणून पापण्यांमध्ये, रणजी सािठ ठेवले. 

 
कारभारणीला घेऊन संग,े नटे ॅ िक्टस करतो आह,े 
गलेेला फ़ॉमर् आणतो आह,े ऍड िफ़ म िमळवतो आह.े 

 
िखशामधून हात बाहरे येताच, हसत हसत उठला, 
बोट नको तुमचे, जरा बदला घ्यावासा वाटला. 

 
मोडून पडलाय फ़ॉमर्, पण मोडला नािह बाणा, 
िशक्षकाचा राजीनामा देऊन, पुन: खळे हणा. 

 
 

- िनलेश लोटणकर



 
 
 
ती आिण व डकप ... 
 
 
व डकप जवळ आला की 
तीचं ह ेअस होत ... 
खळेाडंुवर ेम दाटून येत 
आिण नव-याचं हसं होत !... 
 
घरात असुन सु ा  
असते मैदानात ती वावरत ... 
नहेमीची सान-ुसुनांची रडगाणी  
पाहण्याचा मोह आवरत !... 
 
घरचा जमा-खचर्  माडंणारी ती 
िकर्केट कोर चं गिणत मांडते ... 
एरवी िचऊ काउच्या कथा सांगणारी 
स ू  अन भज्जीची गाथा सांगते !... 
 
थोडासा जरी रागावलो  
टंप न ेमारण्याची धमकी देते .. 
नो बॉल असला तीचा जरी 
 free हीट मा  वतः घेते !... 
 
तेंड याची इन्टर्ीं होताच 
नव-याला गटे 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 संसार आमचा 
िकर्केटच वाटोळं होऊदे  
दर चार वषार्ंनी येणारा व डकप 
आता दहा वषार्ंनी येऊदे ...  

 
 

    - सुनाक्षी देशमुख ...



 
 
 
हात नका लावू ... 
 
 
अहो येता जाता स ा का हो लावता, 
अन िकर्केटच्या खळेाला ब ा का हो लावता. 
 
बॉस आज सु ीवरी, त्यात कर्ीकेट कॉमेंटर्ी 
चंगळच चंगळ क नी घ्या हो, 
हात नका लावू कुणी कामाला 
 
नवा कोरा टी ही लाख मोलाचा, 
हॉ युम तु ही ठेवा जरा जोराचा, हो जोराचा 
नजर नका लावू कुणी, "यूवी-धोनी" जोडीला... 
हात नका लावू कुणी कामाला 
 
भीड नका ठेवू आ या गे याची, 
म त पाटीर् करा आलूब डयाची,हो ब डयाची 
काय हणू बाई बाई, ा लोडशेडींगला 
हात नका लावू कुणी कामाला.  
 
 

- ा. सुरेश खडेकर.



 
 
सिचन देवा... 

 
 
नमन तुला ह ेसिचन देवा 
तुझ्या पराकर्माचा आ हास हवेा.... 
 
कीिर्तवंत तू, रन धुरंदर 
िकर्केट जगताचा िद य कलंदर.. 
 
वंडर बॉय तू, िलटील मा टर  
नमले ि पनर, नमले फा टर.... 
 
चौकार षटकारांची खळेी अजरामर 
व नातही हतबल, शेन वानर् तो पामर.... 

 
कमर्योगी तू अचल िनरंतर 
रचीलेस िवकर्मांचे अभे  ड गर... 
 
उपरा न तुज कुणी, काळा न गोरा 
धमर्, सीमांचा तुज ठायी न थारा.. 
 
एक िदलान ेजयघोष ते किरती.... 
परकीयांना जे हा धूळ चारीसी.. 
 
भारत भषूण तू अलौिकक ठेवा.... 
नमन तुला ह ेसिचन देवा... 
 

- संदेश धन.ु 
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