इंडियन क्रो
हे पस्ु तक डिनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ डमडनट
१ डमडनट : लेखकांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा
१ डमडनट : ई साडहत्य प्रडतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.

१ डमडनट : आपले डमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकांना या
पस्ु तकाबद्दल अडण ई साडहत्यबद्दल सांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके डमळणे बंद होऊ
शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रडतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्रांजळ मत, सूचना, टीका, डिरोधी मत यांचे स्िागत आहे.
प्रामाडणक मत असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी डदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत
अडधक कसदार लेखन व्हािे आडण त्यातून िाचक अडधकाडधक प्रगल्भ व्हािा, आडण अखेर संपूणच समाज
एका नव्या प्रबद्ध
ु उंचीिर जात रहािा.

इं डियन क्रो
सुधीर मराठे
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• डवनामूल्य डविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरविव करू शकिा.
• िे

ई

पुस्िक

वेबसाईटवर

ठे वण्यापुवी

ककवा

वाचनाव्यडिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई त्य साडिप्रडिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआिे.

माझे विील कै .श्री .रघुनाथ स मराठे यांस अपवण

मनोगि
कांददवलीि
रोटरी
क्लबच्या
वाचनालच्या मराठी डवभागािून बरीच पुस्िके
डवकि घेिली. डिथूनच वाचनाची आवि डनमावण
झाली. पु ल देशपांिे, रणडिि देसाई,गंगाधर
गािगीळ ,आचायव अत्रे आदी मान्यवरांची पुस्िके
वाचली. िंगल बुक आडण वाचलेल्या अनेक कथा
ह्यािूनाच डि कथा डलडिण्याला प्रेररि झालो.
डि कथा लेखनाची सुरवाि आिे. प्रथम इ-साडित्यचे आभार.
त्यांच्या पाठठब्याडशवाय आडण मागवदशवनाडशवाय माझं पडिली कथा
प्रकाडशि िोणे शक्य नािी. डि कथा मी दिा वर्ाांपूवी डलडिली िोिी..
सविीप्रमाणे िी विव फॉमव मध्ये आणली. इ -साडित्यची पुस्िकं वाचल्यानंिर
िी त्यांच्याकिे पाठवली.
लिानपणापासून शिराि राडिलो असलो िरी बदलेले शिर
िोळ्यासमोर आिे. वास्िव आडण कडल्पि अशी डि कथा आिे. बदलेल्या
शिरी िीवनाचा पररणाम पक्षयांवर डि झालाय. नेिमी ददसणारा कावळा
िाच ह्या कथेचा नायक आिे. नोकरी करिा करिा िा एक छन्द िपण्याची डि
एक धिपि. आपल्या प्रडिसादावर बरे च कािी अवलंबून आिे डमत्रांनो.
श्री सुधीर र मराठे ,
A/६०४, श्रमसाफल्य ,
वायशेि पािा , कु रार गाव ,मालाि (पूव)व ,
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इं डियन क्रो

त्याची
अश्या,

निर आडण चंचलिेने दफरणारी मान
ह्याचे वणवन

. नेिमीच िा

अडस्थर असिो.
एकदमच वणवन करायला एका रं गाचा आधार. िा आपला काळा
पण आपला डमत्र कळु टा िादुगार पण खरा पिी भारिीय वाटणारा.
शिराि गावाि कु ठे िी ददसणारा. िागडिक पािळीवर ह्याला
संबोधिाि इं डियन क्रो.

कावळ्यांचे गीिएक िोिो मी, एक आिे मी
कोणालािी नािी कळणार
आिे िरी कसा मी
एका रं गाचा काळोखाि न कळणारा
डखिकीिून िाक मारणारा
हूल देिाच पळणारा
लगबगीने बघणारा.
िा, पण िी िर माझी बािेरील ओळख, पण माझ्या
कोणालािी इडििास माडििी नसणार
इं डियन क्रो!

इिका

पुराण िाणणारा मीच िो

कावळे गाणे गाि एका झािावर धिकिाि आडण अचानक एक
कावळा येिाच सगळे घाबरून पळ काढिाि.

िाच िो इं डियन क्रो आडण ह्याचीच आिे िी किाणी……………

भाग- १
दोन लिान डपल्ले लपून इं डियन क्रोकिे बघिायि.
बाळु - िा ददसायला आपलाच वाटिोय
काळू - अरे वाटिोय पण. थकलाय बघ.
बाळु - बािेरून आलेला ददसिोय.
आडण पटकन िो भयाण कावळा, इं डियन क्रो त्यांच्या समोर येिो
“िुम्िी नािी ओळखणार मला. िुम्िी माझ्या पेिा थोिे उिळ
ददसिाय.
कारण मी िुमच्या डपढीिला नािी. मी त्या पलीकिच्या िंगलािून
आलोय”
बाळु : मला िर ह्याच्याशी बोलायची भीिी वाटिेय
काळू : थांब कािीिरी डवचारूया. घ-घाबरू नको.
बाळु : काय डवचारूया. मी ऐकलय िंगल खूप भयाणक असिे आडण
त्या िंगलाि रािणारे खूप

असणारच.

काळू : ठीक आिे. िुम्िी खूप थकलेले ददसिाय. या मी िुम्िाला त्या
कारं ज्यापाशी नेिो.
डिथे िुम्िी िुमची ििान भागवा आडण िुमच्या मागावने िा.
इं डियन क्रो : “मागव. मी इथेच इकिेच आलोय. आधी या शिराला
समिावून घ्यावे लागेल. " मनाि पुटपूटि….
"िुम्िी िा. मी पुढे िाईन. आभारी आिे. मुलानो. ”

भाग-२
एका घराि मुलगा आडण विील
लिान मूल : पापा, िे इथे काळे पिी काय करिायि.
पापा : अरे िे कावळे आिेि. िे असेच दफरिाि.
लि िाि आडण बािूच्या कावळ्यां
“अरे ह्या

म्िणिो

काय कळणार सभा का फक्त ह्यांच्याच

का!”
काळू

/ बाळु ” अरे संध्याकाळी सभा!

सगळे आक्रमणाच्या

पडवत्र्याि ददसिायि. ह्यांची घर वैगेरे पिली नािीि ना. ”
“ कु णाचं रे ”
“अरे आपण पण त्या कोदकळा मावशीच्या घरािच ”
“कसली कोदकळा आपण आपल्या प्रांिाचे रािे. घर कोणाच असेना
”
अरे डिथे बघ त्याच्या मागे लागलेि सगळे ”
“िो बुिुगव, आपल्याला भेटलेला. ”
सगळे कावळे ओरििाि”परप्रांिीय आक्रमण”
“काळू ”
बाळु

“मला वाटिंय िा कािीिरी सांगायला आलाय त्या

िंगलािून. नािीिर एकटा कश्याला येईल. ”

काळू आडण बाळु उठि इशारा करून बुिुगव कावळ्याला घराि
िायला सांगिाि.

बुिुगव कावळा डखिकीिून एका घराि घुसिो.
बािेर कावळे शोधि आिेि.
काळू आडण बाळु “अरे िो आिा सुरडिि आिे कारण िो
डमत्राच्या घरी आिे. ”
“मी दोस्िी के ली. त्याने दोस्िी के ली. मी दोस्ि िो दोस्ि. िा िा…
.. ”
म्िणि संध्याकाळ झाल्याने सगळे डनघून िािाि.
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कावळा कपाटाखाली िाऊन लपिो.
आडण छोटा दोस्ि त्याला िाक मारिो.
कावळा बावरिो.
छोटा दोस्ि : “मी िुला बडघिलं. िू बािेर ये. इथे आिा कोणी
येणार नािी.
मला सांग का लपलास? ”
“िे बािेर सगळे मागे लागलेि म्िणून”
“मी इथे

माझ्या स्वकीयाना परि घेऊन िायला. त्याडिथे

दूरवर त्या िंगलाि.
खरं िर डिथेच त्यांचे अडस्ित्व आिे. आमचं िंगल खूप सुंदर आिे.
आम्िी सगळे डिथे खूप मिेि रािायचो. ”
िंगल गीि:
आमचं िंगल, आमचं िंगल
आमचं िंगल आिे इथे.
सगळे पिी झािावर रािािाि इथे
इथे आिे सगळी मस्िी मिा
पावसाि आम्िी घर बांधि नािी
रािायची सोय इथे कमी नािी
ह्या फांदीवर त्या फांदीवर
नािीिर आिे आमची

िाई

आम्िाला नािी इथे कोणाची भीिी
वाघोबाच्या शेपटावर मी बसिो
रे ड्याच्या शशगावर मी बसिो
ित्ती आमच्यावर खूप
खारूिाई आिे इथे खूप चपळ
कोल्िोबा खूपच कपटी
त्याच्यािवळ कोणी िािच नािी
आमचं िंगल आमचं िंगल”
छोटा दोस्ि: खूप मिा आली
बािेरून आवाि येिो
“बाळा बािेर ये. ”
छोटा दोस्ि दरवािा बंद करून बािेर िािो.
इं डियन क्रो
सुरडिि आिे. ”

“आिची रात्र इथेच

काढावी लागेल. इथेच

मी

भाग- ४
सकाळ

झाली.

डचवडचवाटाने

आसमंि

दुम्दुमुन

गेला िोिा.
मध्येच काव काव चा आवाि येि िोिा.
अचानक कावळ्यांचे गीि कानावर आले आडण इं डियन क्रो िागा
झाला.
“एक आिे मी, िे आम्िी दोघे
आिोि आम्िी सगळे एक
पण कोणालािी नािी कळणार मी कोण
आम्िी कावळे , पाठवलय देवाने आि
सगळ्याना सकाळी

गवायला”

इं डियन क्रो: अरे ! िे आपल्या िंगलािल

.

म्िणिे आपली िमाि इथेच कु ठे िरी आिे.
दानव, भूि, देव, डशकारी सगळे इथे आिेि.
मला आठविय आम्िी दकिी शोयावने लढलोय िे!”
“आम्िी शूर, दु: ख करू दूर,
दानवांचा या िगाि आिे पूर,
कोणालािी घाबरायाच नािी
कारण आिोि आपण आिोि देवाचे
सैन्य आपले मोठे ,
दानव आिेि खोटे”

सगळे सैडनक झािावर िमायचे.
िंगलाि आमचं साम्राज्य कायम िोिं. ”
डखिकीिून इं डियन क्रो बािेर डनघून िािो.
खूणगाठ म्िणून झािावर टीक टीक करून खूण करिो.
खाली येऊन काळू , बाळु नमस्कार करिाि.
इं डियन क्रो”िुम्िी डिकिेच

”

काळू ” िा, त्या पलीकिे. ददवसा आम्िी कु ठे िी दफरिो पण रात्री
इथे !“
इं डियन क्रो” इथे कावळे बघून

झालो. ”

काळू ” िुमच काम झालं का?”
इं डियन क्रो” नािी”
इं डियन क्रोचं लक्षय एका मोठ्या डचत्राकिे िािे. फूं क
पोस्टर असिे.
त्यावर
चढविाि.

असिं. त्या डचत्रावर कावळे िल्ला

इं डियन क्रो “

खपवून घेि नािीि वाटि. खूप मिेशीर

आिे”
अचानक इं डियन क्रोची निर बािूला िािे. त्याला सगळ्या
घेरलेल असिं.
कावळे “ए पकिा त्याला सोिू नका. कु ठन आलास, काय पाडििे
िुला.
आडण त्या लिान
दुसरा ”

काय सांगिोस”

मस्िी डिरवुया”

डिसरा” म्िािारा ददसिोय”
कावळ्यांचा एक ग्रूप डिथे येिो- आम्िी शूर, दु: ख करू दुर…..
लीिर: “सोिा त्याला”
मोठा: “आि सोििोय, पण लि ठे वा. ”
आडण डनघून िािो.
लीिर ”बुिुगव ददसिाय. िंगलािून आलाय का”
इं डियन क्रो ”िो”
लीिर” वाट चुकलाय का. “
“कािीिरी सांगिोय का बघा. ”
“दकिी ददवस मुक्काम. ?”
इं डियन क्रो “बघू. ”
लीिर “ठीक आिे. मदि लागली िर सांगा. ह्या मुलांबरोबर असाल
िर सुरडिि समिा”
आडण डनघून िािाि” आम्िी शूर, दु: ख करू दूर ….. ”

-५
इं डियन क्रो “िे शिर खूप मोठे ददसिंय. पण िे बघायला
कोणाच्यािरी मागवदशवनाची गरि लागेल. ह्या मुलांना डवचारूया. ”मला िे
शिर बघायचे आिे. िुम्िी दाखवाल का?
काळू ” िो आमचा पयवटन काका िुम्िाला मदि करे ल. चला िर.”

पयवटन काका : “या मी इथे आिे ियार. नवीन पाहुणे बघणार
आिे शिर. ”
“चला िर”
“िे आिे आमचे मुंबई शिर,
इथे आिे माणसांचा किर,
माणस धावि असिाि डिन्िी प्रिर”
“िे आिे शिराचे प्रवेशद्वार,
गेट वे ऑफ इं डिया
िां घाबरू नका,
कािी िरी चमकलं ना िोळ्यासमोर,
िो फोटो फ्लॅश,
आपल्यासाठी नािी िा,

त्या कबुिर

िो

इथे थांबा आडण पाण्यावर मस्िी करूया”
बच्चे “ काय मिा येिेय”
इं डियन क्रो” खूप मोठा दकनारा ह्या शिराला लाभला आिे.
खूपच छान. ”
पयवटन काका” इथून पुढे डगरगाव चौपाटी, मग मलबार डिल,
वरळी, दादर चौपाटी, मािीम, बान्द्रा असा समुद्रा दकनारा खूप दूरवर आिे.
”
“आडण िी आिे

िळू , आि चला वाटवाघळ झोपली आिेि

सांभाळू न. त्याना चाहूल लावू देऊ नका. ”
.
“आडण आपल घर आल. बघा िे नॅशनल पाकव इथून पुढे िंगलाची
सुरवाि.
चला संध्याकाळ झाली. आडण आपली सिलिी संपली. ”
इं डियन क्रो”मी इथे

आि”

बच्चे “पण िरा िपून िा. आम्िी िािो आिा”

इं डियन क्रोला आिा िुन्या गोष्टी आठवायला लागिाि.
“ त्या प्रचंि

मला इथपयांि आणले िोिे. आडण मी िे

प्रचंि रूप मी धारण के लं िोिं. िे िेिस्वी रूप माझ्या बरोबर संपावं अशी
माझी इच्छा नािी.
िी परं परा पुढे चालली पाडििे”
झािावर बसलेल्या घुबिाची निर इं डियन क्रोवर गेली आडण िे
घुबि ओरिु लागले.
िसा लगबगीने इं डियन क्रो सावध झाला आडण खूण ठे वलेल्या
डबशल्िगच्या डखिकीपाशी आला.
घुबिाच्या त्या आवािाने वटवाघळे झािावर येऊन लटकली
आडण झािावर धांदल उिाली.
वटवाघळे ”िे घुबिा िू का ओरिलास. ”
घुबि” एक डवडचत्र कावळा बडघिला”
वटवाघळे ”कु ठू न आला आडण कु ठे गेला”
सगळे झािावरचे कावळे िी बािेर आले.
िसे वटवाघळे आडण

पळ काढला.

-६
सैडनक कावळ्यांची सभा सकाळ झाल्या झाल्या भरली.
लीिर” कालच्या रात्रीच्या प्रकाराने आिा आपल्या सगळ्याना
सावध रिावं लागेल.
कािीिरी डवडचत्र िोि आिे. ”
आपल्याला लिान डपल्लाना प्रडशिण

लागेल. कोणीिरी

डशिक पाडििेय.
मला वाटि िो िंगलािून आलेला कावळा आपली मदि करे ल.
कारण ज्या कामासाठी िो इथे आला आिे िे िोई पयांि िो थांबेल.
िंगलािल्या बर्याच
कावळा “पण

आपण डवसरलो

”

ियार कोण करणार. आडण िोच

असेल

िर”
लीिर: “नािी. त्याची पारख मी के ली आिे. त्याची निर सांगिेय
िो आपल्याला मदि करे ल. त्याच्या बरोबर असणार्या त्या दोन मुलाना पुढे
करून ियार करा. ”

पण घुबिाने िा प्रकार

आडण सभेची माडििी

पोिचवली.
आडण

रात्रीची सभा घ्यायचे ठरवले.
”

खूप डवडचत्र सभेची माडििी कानावर आलीय

आडण आिा आपल्यालािी रात्री भरपूर काम करायला लागेल. ”

सगळी वटवाघळे एकत्र लटकि म्िणायला लागली”
“च्छु मंिर च्छु ..
मंिर िादू करूया
सगळ्याि सरस आपण ठरुया
काळोखाचे आपण रािे
सगळे च पळिाि बघून िोळे मोठे
मंिरचे आम्िी रािे
च्छु मंिर च्छु …. वटवाघळे ”

-७
उं चावरून आकाशािुन एक पिी झिप घालून
खाली उिरून एका उं च

बसला.

आडण गिवना के ली”
मी पिांचा रािा आिे. रािा नािी मिारािा”
घारी त्याच्यासमोर बसल्या.
“ एक डवडचत्र कावळा आलाय िी खबर कोणी आणली.
त्याला

संपवायला का िुमचे पंिे शिराि खीरट्या मारुन

कमिोर झाले आिेि .
बोला ! आवाि का येि नािी. आडण रािाच्या परवानगी डशवाय
िो शिराि ह्याच िोंगरािुन डशरलाय. ”
घार -” कावळ्यां
गरूि रािा” आडण त्या

मदि के ली”
कावळ्यां
.

का मदि के ली”
.

गरूि रािा “बघा माणसे िा िोंगरे पोखरून आपला सववस्व
संपवि आिेि िरी आपण गप्प.
आडण आिा िे कावळे िी आपल्याला सांभाळिा येि नािीि.
माझं राज्य संपेल त्या आधी िे कावळे संपिील. "

कािी

असाच एक कावळा आिवा आला िोिा.

िोच िर नसेल या शंकेने गरूि रािा डवचार करू लागला.
गरूि रािा” एका साधुने आम्िाला,
त्या िंगलाि साधुने आम्िाला शडक्त ददली िोिी संकटकाळी
वापरायला.
मी िी त्याच्या डवरोधाि वापरुन काटा काढला िर िा शूद्र आिवा
आला िोिा.
िो डनघून गेला िोिा पण आिा कसा परि येईल. ”

भाग- ८
बदके पाण्याि िरं गि आिेि. कावळे

.

िे सगळे बघून इं डियन क्रोला िंगलाची आठवण आली.
इं डियन क्रो : “माणूस सवव शडक्तमान आडण बुडिमान आिे.
आपल्याला अशा माणसाला शोधाव लागेल.
िो

, िंगलासाठी आपल्या शडक्तचा वापर करे ल.
मनुष्य नसल्यामुळे आपण िी शडक्त पुरेपूर वापरि नािी

आिोि. ”

आपण आि पासून कावळ्यांच्या प्रडशिणाला सुरवाि करूया.
सगळे कावळे िमले आिेि.
समोर इं डियन क्रो उभा आिे.
इं डियन क्रो”सगळ्यानी सरळ रे र्ेि उभे रािा.
दोन पावले पुढे िा.
दोन पावले मागे या.
संकटकाळी इशारा देिाना कसे ओर ल.
बोला”ककककक्क्क्क्क् क्क्क्क्क् क्क्क.. ”
“मस्ि आवाि िे चालू ठे वा. ”
चला िािा िािा िुम्िाला एक गोष्ट सांगिो.
“माणसा एवढं

नािी.

पण सवव शडक्तमान माणूस आिे कारण त्याच्याकिे डवचार
बुिी आिे.
िेवढी आपल्याकिे नािी. ”
“गुरू डशष्याच्या गोष्टी.
मी िुमचा डशिक म्िणिे गुरू आडण िुम्िी डशष्य .
िुम्िी मी डशकवलेल ज्ञान घेऊन त्याच पालन करा म्िणिे िुम्िी
सुरडिि आडण चांगले रािाल”

“आिचा अभ्यास इथेच संपला. ”
सगळे डनघून गेले आडण इं डियन क्रो आपल्या आठवणीि रं गून
गेला.

भाग - ९
ऋडर् मुनी िपश्चयाव करीि आिेि आडण डगधािे त्यांच्या िपश्चयेि
भंग करण्याचा प्रयत्न करीि आिेि. कावळे आश्रमाि रािि असल्यामुळे
ऋर्ीच्या रिणासाठी सज्ज झाले.
ऋर्ीच्या िपश्चयेने त्यांच्या समोर डिरा प्रगट झाला . ऋडर्
िपश्चयेि मग्न आिेि. िो डिरा पळवण्याच्या प्रयत्नाि गीधािे आिेि”
सैडनक कावळा ऋडर् समोर येिो
ऋडर्”माझी िी िपश्चयाव अशीच चालू रािणार आिे. माझं रिण
िुम्िी करावं िी डवनंिी. ”
कावळे ”ऋडर् मिाराि िा डिरा िुम्िी पररधान करावा म्िणिे िो
डिरावून घेणार नािी. ”
ऋडर्”माझी िपश्चयाव

िुम्िी िो सुरडिि ठे वा. ”

सैडनक “पण इथे कसा सुरडिि रािणार”
ऋडर्”िुम्िी अशा िागी ठे वा की िो सुरडिि रािील”

सैडनक”

पण िर िा डिरा असाच पिू न रािणार असेल िर त्याच प्रयोिन
काय”
ऋडर् ”िा डिरा ज्याच्या िािी लागेल िो शडक्तमान बनेल पण
त्याचा दुरूपयोग झाला िर डनष्प्रभ िोईल. एवढेच, मी कािी सांगणार
नािी. ”
कावळा डवचार करीि असिो. आकाशाि उं च उिणार्या गरूिाकिे
लि िािे.
गरूि समोर येिे “मी मदि करू “
साधू ”आम्िाला अशी िागा दाखवा की िा डिरा सुरडिि ठे विा
येईल.

कावळा मनाि

म्िणाला ” आम्िी दोघे बोलि असिाना िा

अचानक कु ठू न आला. ”
गरूि उिू न गेला. आडण कावळ्यांची फौि िागा शोधू लागली.

भाग-१०
कावळे एका झािाच्या

घुसणार

िेवढ्याि एक साप बािेर येिो.
सगळे कावळे “पळ….

…. ”

चला िो बघा डिकिे िलाव.
कावळ्यांच लि बदकांकिे िाि आडण बदकांची मस्िी सुरू िोिे.
दोन कावळे

दोन्िी

बदकांना उचलिाि ”अ.. बदक

उििाि बघा बघा. ”

बघिाच सावध िोिाि.
पाण्याि िु बकी मारिाि.
आडण लगेच वर येिाि ’
अरे पळ बािेर “ आि मगर आिे”
"चला गुफेि िावूया. "
आि िािाच गुफेिुन
"िडमनीि पुरूया िरी
काय"

झुंिच्या झुंि बािेर येिो. ’
घेऊन िाईल. मग करायचं िरी

इं डियन क्रो मनािल्या मनाि पुटपुटला “िागा सापिणे कठीण
झालं आिे”
गरूिाने िाक मारली “सैडनक कावळ्यां िू चल. ”
सैडनक कावळा : “आि नको. साधुमिारािांची परवानगी
मित्वाची आिे. ”
आडण डनघून िािो.

सैडनक कावळा मित्वाच्या
गरूि भेटी बद्दल

बोलाविो आडण उद्याच्या

माडििी देिो. ”

िुम्िी ह्या साधुमिारािांचे रिण करा. िो िेिस्वी डिरा गरूि
रािा पळवून नेण्याचा प्रयत्न करे ल. “
डपल्लू” िुम्िी त्या साधुमिारािांचे रिण करीि आिाि?”
इं डियन क्रो ”मुला िे काम िुलािी करायचे आिे. त्या साधू
मिारािांमुळे आपण ह्या िंगलाि शांििेने रािि आिोि. िे इथे एकटेच
आिेि. ”

पुवी

आपल्याला खूप त्रास द्यायची. आपली अंिी

फोिायची. सापांचा संचार िोिा. म्िणून गरूिाचे िल्ले व्िायचे. खूप
अरािकिा िोिी.
साधू मिारािांच्या आश्रमामुळे सगळे शांि आिे.
पण आिा साधू मिाराि एकटे आिेि कारण त्यांच्या बरोबरचे
साधू शिराि डनघून गेल.े साधुमिारािांची िपश्चयाव पूणव झाली िी आपल्या
मुळेच.
िंगलाचे डनयम िपले िर सगळे शांि राहू शकिाि.
आश्रमा बािेरच िग वेगळे आिे.

“म्िणिे गरूि, डगधाि, वटवाघळे वैगरे .
आश्रमाबािेरचे सगळे प्राणी आडण पिी क्रूर आिेि. आश्रमाबािेरचे
कावळे देखील.”

भाग-११

सकाळी गरूि रािा इं डियन क्रोला घेऊन बािेर डनघाला.
गरूिा बरोबर इं डियन क्रो बेचैन
िोणार अस सिि वाटि

िोिा, त्याला कािी गिबि

.

इं डियन क्रो” गरूिा, आपण कु ठे चाललो आिोि ”
गरूि” मी िुम्िाला

देणार आिे”

इं डियन क्रो गिबिला आडण िळू उिू लागला.
इं डियन क्रो “मी उं चावर उिू शकि नािी. मला थांबायला लागेल.”
गरूि: “चला त्या िोंगरावर माझं घर आिे डिथे. ”
गरूि रािाच्या घरा िवळ आल्यावर

डिरा इं डियन

क्रोला ददसला.
इं डियन क्रोवर मागून डगधािे िल्ला करिाि. इं डियन क्रोचे पंख
आले पण त्या
शकि नव्ििा.

रिस्या अभावी गरूि रािा त्याला मारू

गरूि आडण

सगळ्या कावळ्यांना िंगलािून पळवून

लावले आडण कावळे िंगले सोिू न शिराकिे धावले.
गरूि रािा आिा िंगलाि िाकदवर झाला.
इं डियन क्रो त्याच्या कै देि िोिा.
एक ददवस एका डमत्र गरुिाच्या मदिीने िो

िवळ पोचला

आडण चमत्कार झाला
आडण त्या कावळ्यांचे प्रचंि पक्षयाि रुपांिर
मुकुटाि

.

पररधान के लेला इं डियन क्रो.

आडण इं डियन क्रो गरूि रािाच्या कै देिून बािेर पिला.
इं डियन क्रो

स्वि: ला िलावाच्या पाण्याि बडघिल, स्वि:चं िे

प्रचंि रूप.
आडण पुन्िा स्वि:चं िुने रूप आठवून पुन्िा कावळ्यांच्या रूपाि
आला.
इं डियन क्रो पुन्िा आपल्या िंगलाि आला डिथे असणार्या
डवचारपूस के ल्यावर

की कावळे खूप वर्ावपूवीच िंगले

सोिू न गेलेि.
इं डियन क्रो आल्या
इं डियन क्रो

चाहूल डिथे असणार्या घारीना लागली, िस

रूप बदलि मुंगी-उं दीर-ससा-आडण प्रचंि डगधाि झाला.

आडण आकाशाि उिाला.

इं डियन क्रो पळू न गेल्याची खबर गरूि रािाला लागली आडण िो
अस्वस्थ झाला.
इं डियन क्रो ने आपल्या िाकदीचा वापर करण्यासाठी गरूिावर
चाल करण्याच ठरवल आडण िो प्रचंि रूपाि गरूिावर चालून गेला.
त्याने गरुिाचे पंख कापले. गरूि घायाळ िोऊन
कोसळला.
आडण

खोटं नाटक करून पिू न रािायला.

गरुिच्या सोबत्यानी इं डियन क्रो ची माफी माडगिली.
गरूि
इं डियन क्रो

समिून इं डियन क्रो शिराकिे डनघाला.
.

भाग-१२

आि इं डियन क्रोने

डपिर्यािल्या प्राण्यांची चौकशी

के ली.
बरोबर

डपल्ले त्याची मिा घेि िोिी.

वाघोबािवळ िाऊन डपल्ले खेळली. वाघाने मोठी
फोिली,
िशी भराभर उिू न एका रांगेन

िाऊन बसली.

शसिाच्या पाठीवर बसली िसे त्याने लगेच शेपटीने सगळ्याना
उिवून लावल.
इं डियन क्रो ने

प्रश्न के ला.

इं डियन क्रो ”िुम्िी खूप मिेि ददसिा बुवा!
सकाळी पुढयाि
येणारे माणसे
,

,

,

वाढले िािे.

खायला घालिाि.
, िंगलािले िुम्िी रािे आिाि िर मग

शपिर्यािून उिी मारुन िा”.
” शपिर्याि राहून आळस आलाय.
िंगलाि स्वि: ची डशकार स्वि: करायची. िुम्िी कािी मदि करू शकाल
का?”

इं डियन क्रोला त्या लिान मुलाची आठवण आली.
त्याचे विील त्याच

कामाला आिेि.

इं डियन क्रो डिथून या मुलाच्या घरी डनघाला.
त्याने त्या मुलाला त्याची कल्पना सांडगिली.
मुलाने त्याचा िो डनरोप

सांडगिला.

भाग-१३
िोंगर पोखरण्यासाठी माणसे सुरुंग वर सुरुंग लावि िोिे.
गरुिे त्या आवािानी बेिार झाली िोिी.
“िे कधीिरी संपणार आिे का?”

.

ददवसभर त्या आवािाने पिी शिराि दफरून कावळे आडण इिर
पक्षयाना त्रास देि. कचर्याच्या

घारी अन्न शोधि.

एक ददवस इं डियन क्रो
ल्या

पुन्िा परि आला.

आि मुक्त सोिण्याि येणार िोिे.

बागेि अशा प्रकारे योिनां करण्याि आली िोिी की प्राणी मुक्त
दफरिील आडण

त्यांचे दशवन डमळणार िोिे.

िोंगरािले सुरुंग िी वन खात्याने बंद के ले िोिे. आिा गरुिाना
डनवांिपणा डमळणार िोिा.
इं डियन क्रो ने मुलाला संडगिेली युक्ती त्याच्या
अडधकारी असल्याने वापरली िोिी.
प्राणी खुश िोिे.
त्यानी इं डियन क्रो चे आभार मानले.

वन

भाग- १४
इं डियन क्रो आिा शिराि रुळला िोिा. त्याने आिा आपले प्रयोिन
कावळ्यांच्या सभेि सांगायचे ठरवले.
चाचणी िी घेण्याि येणार िोिी.
कावळ्यांची सभा बागेि भरली.
कावळ्यांनी वेग-वेगळ्या चाचण्या करून दाखवल्या.
आडण अचानक एक साप भर सभेि येऊन पिला.
िो वरुन टाकला आडण सभेि येऊन मधेच उभा राडिला.
“कावळ्यांनो िा

लीिर

”नािी िो आमचा

शत्रू मला द्या. ”

आिे”

िरीिी इं डियन क्रोवर िल्ला करण्याि गरूि यशस्वी झाला.
इं डियन क्रोशी झिपि सुरू झाली.
इं डियन क्रो, गरूि रािा दोघे िी आकाशाि उिाले.
आडण युि सुरू झाले.
इं डियन क्रोने उं चावरून खाली िडमनीवर झेप घेिली.
इं डियन क्रोची दूरवर निर गेली.

एक प्रचंि पिी गरूिावर िल्ला करिाना ददसला.
कावळे कु ठे ददसेनासे झाले िोिे.
गरूि रािा िी गिबिला.
त्या प्रचंि पिाने गरूिावर िल्ला के ला िोिा.
गरूि रािा पुन्िा एकदा खाली कोसळला पण ह्या वेळी िो
िडमनीवर आदळला.
पण उिू शकि नव्ििा. त्याच अंि झाला िोिा.
िे सगळे इं डियन क्रो बघि िोिा.
नी पिाचं प्रचंि रूप धारण के ल िोि. इं डियन क्रोला एक
वेळ अस वाटल की िे त्याचं आगळं वेगळ रूप आिे.
सगळे कावळे त्या मृि
इं डियन क्रो ने

भोविाली उभे रािीले.
अडभनंदन के ले.

त्याला कळले की

त्यांच्या एकीचे बळ मािीि आिे.

अिूनिी िे डवसरले नािीि.
लीिरने

ओळखले िोिे.

पण आिा उपयोग नव्ििा. इं डियन क्रोचे कु टुंब डगधािांच्या
िल्ल्याि िंगलाि शिीद झाले िोिे. लीिर ने िुन्या आठवणी िाज्या के ल्या.
इं डियन क्रोने कावळ्यांचा डनरोप घ्यायचे ठरवले”
“इथे आिा माझं कािी काम नािी. पण िुम्िाला बघून आनंद
झाला.

सगळे बदलले आिे. िे शिरच आिा कावळ्यांचे घर आिे.
िुम्िी ह्या शिराचे झाले आिाि”
इं डियन क्रो ने प्रचंि रूप धारण के ले आडण िो उं च आकाशाि
उिाला.
िािा िािा त्याचे लि त्या लिान छोट्या दोस्िाकिे गेले आडण
त्याने िो डिरा

स्वाधीन के ला आडण डनरोप घेिला”

त्याचं काम झालं िोिं. त्याने िो डिरा माणसाच्या स्वाधीन के ला
िोिा.

Indian Crow
sudhirmarathe102@gmail.com

ई साडित्य प्रडिष्ठान
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नका देऊ. मराठीि कधीच नव्ििे इिके वाचक आिेि आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका
आवृत्तीच्या ििार दोनििार प्रिी छापल्या िाि. पाच ििार म्िणिे िोक्यावरून
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