
मोरिपशी कावळे 
“हा सिचन आमच्ा शेेारच्ा सोसा्ाीट े मनाम” सिचनच्ा शटशटकक िववमााबन पेेे 
वााटाना फेणेकाकंूनी ाेचाट सांिगटनं. ेणू काही त्ांनी  वटवचः न कटंच टे ााळंटपण केनं 
होटं आिण त्ा द प�ाटल्ा ााळानेच हन मानाोना नगावून टे शभंरावं शटक प रं केन ंहोटंम   

काकंूनी िनदान कधीटरी सिचनचं ‘�ांहां’ ऐकनं असण्ाची शश्टा आह.े .्ांनी सिचनना 
कधीही पिहनेन ंनाही अशा नाखो मराठी माणसांनी सिचनच्ा त्ा स च  ्् र्न ाोल्ावर 
मराठीपणाचा ह� गाेवनाम डॉ. हरगो�वद ख राणाः स नीटा िवल्यस ही माणस ं वटवना 
भारटी् यहणवटही नाहीट. टरीही त्ांच्ा डीडनडशीः त्ांच्ा पूव ेांशी ाादरा्ण संांध 
सांगट आयही त्ांच्ा योरवीशी ेवळीक साधनीम  

“त्ा ‘सास ूाोन ेस नेनागी’ सी्र्नमधल्ा  व्ंपापकणीचं काम करणारी टी ्ियका माा्ा 
शाळेट होटीम”ः “आमच्ा वाडीयहदने ांद े ीराव म म्मंय्ांच्ा शेवे�ीचे डा्वर वहटेम” 
असाही मोठेपणा िमरवना ेाटो. त्ाटून का् साधटंं डरवी नगण् असनले्ा  वटवाबन 
काहीटरी सांगण्ाेोगं िमळटं. ऐकणाा्ा िटटश्ाच नगण् पामरावर  छाप पडटे; दो टीही 

 ेळू शकटे. टो नवनाईचा य ा रोेच्ा िशश्ा आ  ्य्ाना ्ापूसभर टाेेपणा दटेो.  

सािन्ाः सा्नाः पी.ाी.उषा वगैर नी �ेकननेी पदकं उभ्ा दशेाच्ा अि टतवाना ावावीट 
करटाट. धोनीच्ा ाीमने वलड -कप �ेकना कक गलनी-गलनीटल्ा िसशसस  काचेपार पोचटाट. 
भारट-पापक टान साम ्ांट दो ही दशेांटल्ा ेनमनाट  ्तदाचा दसंग चानू असटो. 
चाहत्ांच्ा रराटल्ा च रशीच्ा हॉमह सना उधाण ्ेटं. ाीम �ेकनी टर दत्ेक देयक 
‘आयही �ेकनो’ यहणटो. त्ा खेळाडूनंी कक  ेेन खेचून आणनेनी िवे्यी दत्ेक 
चाहत्ाच्ा मानककची होटे. त्ाच्ा खाेगी अप्शांच्ा ेखमा त्ा उस ्ा ्शाच्ा 
अ ॅनॅ ये्ाकने स स� होटाट. प ेचे काही पदवस अंपा्रच्ा शनेश्ा िनवावांचं क ट क करट 
टो त्ा अिभमानाच्ा ध दंीट ेगटो; त्ाच्ा ेगण्ाना अय  नाभटो.  

ाीम हरनी टर मा� ‘टे हरने’ असा उलनखे होटो. पंच अ ्ा्ी ठरटाट. त्ा हरण्ाचा दोष 
देयकाच्ा यिरगट आ  ्य्ाप �्ट पोचट नाही. त्ाच्ा मनावर त्ाचा भार ्ेट नाही. उना 
आपनी ाीम हरनी टर काही ख सपां काेून �ेकणाा्ा ाीमच्ा चाहत्ांचा पाणउटारा करटा 
्ेटो; त्ांना शाििदक  पध्ट कमी नेखून आपना आतमस मान ्ाकवटा ्ेटो. अशा परावनंाीः 
उस ्ा मोठेपणाने मानिसक टि्ेटीना सवा या ने फा्दाच होटो. 

कधीकधी मा� चाहटे आपल्ा ाीमशी मनाने डक�प होटाट. टशी ग ंटवणूक झानी कक मा� 
ाीमची हारेीट टा यपणे अन भवटा ्ेट नाही. टो इ�टीचा सवान होटो. हरणं मनाट 



खदखदटं. पा�ात् दशेांट फ ााॉनच्ा दोन ाीयसच्ा चाहत्ांमत्े खरीख री ट ंाळ  ्तद ंहोे 
शकटाट. पवकेाच्ा  ाउंडवर फ ाश्ा ाााल्ांचा ेीव ेणा मारा होटो. त्ाने देयकांचं 
न कसान टर होटंच पण खेळाडूनंाही धोका पोचटो; खेळाना कािळमा नागटो.  

यहणून परदकाशी चं�ाने सू्ा शी डक�प वहा्चा द्� क� न्े; उस ्ा टेेावरच संट क 
रहावं. त्ा अिनलपणाटच सार ् ांचं भन ंआह.े  
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