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शहाणा कावळा 

 

गावातला सम�ु�कनारा �हणजे मलुांच ेमौजम ती कर"याच े$ठकाण. 

'वशषेत: उ+हा,या-या सटु/त तर इथे $दवस-रा4 मलुांची धाम-धमू धमाल स7ु 

असते. सकाळी पोहायला. दपुार/ डुबंायला. सं=याकाळी वाळूत �क>ले करायला, 

खेळायला, म ती करायला नाह/तर पा"यात लोळायला. 

या �कनाA याला भेळपरु/वाले, नारळपाणीवाले, आई EFमवाले अशांचा वेढाच 

पडलेला होता. Hयामळेु सम�ुात पाणम ती आIण इथे खाऊमौज कKनच मलेु 

घर/ जात. 

अशाच एका उ+हा,यातल/ ह/ गोNट.  

दपुारची वेळ होती. काह/ मलेु ऊन-ऊन पा"यात डुबंत होती तर काह/ मलेु 

सOुया कुरकुर/त वाळूत खेळत होती. भेळवाले, आई EFमवाले सं=याकाळची 

तयार/ करत होते. नारळपाणीवा>याने Pयवि थत तासनू ठेवलेल/ शहाळी समोर 

मांडून ठेवल/. Rरकामी शहाळी बाजू-याच 'पपंात भ7न ठेवल/. Hया 'पपंा-या 

बाजूलाच एका ऊंच  टूलावर Hयाने पाणी 'प"यासाठS छोटासा माठ भ7न ठेवला 

होता. लोकांना तहान लागल/ तर लोकं Hया-याकड ेयेऊन ताजं-ताजं नारळपाणी 

पीत, मऊ लसुलशुीत खोबरं खात समाधानाने ढेकर देत. पण नारळपाणीवाला 

तहान लाग>यावर मा4 माठातलंच पाणी Uयायचा. 

Hया$दवशी पण तो दपुार/ Hया छोVया माठातलं पाणी ढसाढसा Uयायला. 

डाPया हाताने माठ Wतरका कKन Hयाने उजPया हातात पाणी घेऊन तXडावर 

सपासप मारलं. तXड खसाखसा पसुलं. आIण मग दकुाना-या सावल/त एका 

फळीवर Wनवातं आडवा पसरला. 
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बाजू-याच नारळा-या झाडावर बसनू एक कावळा हे सव\ ल]पवू\क पाहात 

होता. Hयाला तर खूपंच तहान लागल/ होती.  

कावळा उडाला. Hयाने हवेतच एक ^गरकF घेतल/ आIण सावकाश Hया 

नारळपाणीवा>या-या बाजूला जाऊन ऊभा रा$हला. काव,याने गळा फुगवनू चोच 

�कं^चत उघडून घशातनूच “कुर\..कुर\कू..” असा आवाज काढला आIण मान WतरकF 

क7न एका डो,याने नारळपाणीवा>याकड ेपाहू लागला. 

नारळपाणीवाला “घरू\..घरू घरू\..घरू” करत घोरत होता. Hयाला ह/ ‘कावकFव’ 

ऐकूच आल/ नाह/. 

नारळपाणीवाला झोप>याची खा4ी पटताच कावळा हलकेच उडाला आIण 

अलगद Hया छोVया माठावर बसला. मग तो मान वाकडी कKन माठात 

डोकावला. Hयाला नीट काह/ $दसलंच नाह/. Hया अंधाA या माठात>या पा"याचा 

Hयाला अंदाजच आला नाह/. मग Hयाने माठावर बसनू तोल सावरत उजPया 

पंखावर चोच घासल/. डो,यांची उघडझाप केल/. आIण एक डोळा बंद क7न तो 

प+ुहा माठात डोकावला. पा"याने माठाचा तळच गाठला होता. अगद/ थोडचं 

पाणी dश>लक होतं. 

इतOयात Hयाला Hया-या आजोबांनी सां̂ गतलेल/ गोNट आठवल/. 

काव,याने मनात 'वचार केला,‘आजोबांचं ठSक होतं. Hयां-या आजूबाजूला बार/क-

सार/क खड ेहोत.े पण आपण आहोत सम�ु �कनाA यावर.. इथे कुठे आहेत खड?े 

इथे फOत वाळू आIण वाळूच.’ 

आता आप>यालाच काह/तर/ डोकं चालवलं पा$हजे. आIण HयासाठS जरा 

उडलं पा$हजे आIण इथेWतथे पा$हलं पा$हजे. 

कावळा सरू\कन उडाला आIण संथपणे �कनाA यावर ^गर^ग7 लागला. 

Hयाने तXडात  fॉ घेऊन hलासातलं सरबत 'पणार/ मलंु पा$हल/. कावळा 

समोर-याच 'पपंावर उभा राहून Wनर/]ण क7 लागला. मलेु ओठात  fॉ धKन 

तXड बंद क7न आIण  fॉ न चपेता सरबत पीत होती. काव,याने खाल/ पडलेल/ 
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एक  fॉ उचलल/ आIण चोचीत ध7न तो समोर-या मलुांची नOकल कर"याचा 

kयHन क7 लागला. आIण Hयाला कळलं, lयांना ओठ आहेत तचे फOत  fॉने 

पाणी 'पऊ शकतात. 

Hयाला आप>या आजोबांची ‘कावकFव गाणी’ आठवल/. Hयात त े�कव�कवले  

होत,े“अरे कावळू आप>या आIण माणसा-या काह/ गोNट/ एकदम वेग,या आहेत 

तर काह/ एकदम सारmयाच आहेत रे.” 

कावळा Wतथनू झपुकन उडाला आIण प+ुहा �कनाA यावर ^गर^ग7 लागला. 

इतOयात Hयाला वाळूत म ती करणार/ मलेु $दसल/. एक मलुगा हातात दाणे 

घेऊन खात होता. दसुA या मलुाने Hयाला असा जोरात धOका मारला कF Hया-या 

हातातले दाणे वाळूवर पसरले. 

काव,याला आयnडया सचुल/.  

तो जोरात ऊंच उडाला. सरू मार>यासारखा वेगात खाल/ आला आIण 

Hयाने Hया छोVया माठाला हलकेच धडक $दल/. माठ  टूलाव7न 'पपंात पडला. 

'पपंात तर Rरकामी शहाळी होती, Hयात पाणी सांडलं. थोडासा आवाज झाला. 

oया आवाजाने नारळपाणीवाला या कुशीव7न Hया कुशीवर वळला. 

कावळा ऐ$टत 'पपंावर बसनू शहा,यातलं नारळपाणी Uयायला. 

‘आजोबांची आठवल/ गाणी, नातू Uयायला नारळपाणी’ ह/ ^चनी �हण 

तु�ह/ ऐकल/च असेल. 

.............................................................. 
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