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अलेक्सा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.   
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• हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े  
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*  अर्पण र्खिका 

 

माझ्या लाडक्या बालखमिाांनो 

माझ्या खप्रय बालवाचकाांनो 

 

" अलेक्सा " 

ई बकु 

िमु्िाला  स्नेि भेट.  

 

मीना खोंड 
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बालकथा 

 

* कथाांकन 

१  अलेक्सा. (खकशोर माखसक खिवाळी अांक 2019) 

 २  शाब्बास  (खकशोर माखसक) 

३  माणसािील माणसुकी 

४  खचऊ िाई ( खिव्य मराठी) 

५  चला बागेि जाऊ 

६  खरी रू्जा ( मलुाांचे माखसक) 

७  राखी 

८  सोलर मून 

९  इांस्टांट फुड 

१०  सिल 
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खमिाांनो िमुच्यासाठी छान छान गोष्टी आणल्याि. 

िािाि र्सु्िक घेऊन  वाचायच नािी.आिा सगळां  

ऑनलाईन आि े .िािाि िमुच्या फोन असिो,टॅब असिे, 

आयरॅ्ड असिां...त्याि ई -बकु "अलेक्सा "  िमुच्याकररिा 

वाचायला आिे . 

मलुाांनो आज िेशाला सांशोधकाची आवश्यकिा आिे. खेळाडू, खफल्मस्टार, राज्यकिे, 

लोकनिेे, सामाखजक कायपकिे, र्ोखलस कखमश्नर िे सगळे मिान िस्िी आर्ण बघिो. र्ण िमु्िी 

कधी सांशोधक ,वैज्ञाखनक बखघिलेि? खकिी सांशोधकाांची नाांव आर्ल्याला माखििी आिेि? 

आज िेशाला सांशोधकाांची आवश्यकिा आिे.  

आिा मलुा -मलुींनी िमु्िी सांशोधक व्िायाला िवां. याच एका उदे्दशान े ,कळकळीने मी 

िमुच्याकरीिा वैज्ञाखनक गोष्टी घेऊन आलेय. 

अलेक्सा, इांस्टांट फूड आखण सोलर मून या खचत्तवेधक वैज्ञाखनक कथा आिेि.सोलर 

एनजी म्िणजे सूयप उजाप याचा आर्ल्या उर्योग कसा करिा येईल  िे सोलरमून मध्ये आिे. 

"अलेक्सा " र्सु्िकाि मनोरांजक कथा आििे, अलेक्सा,सोलर मून ,इांस्टांट फुड 

वैज्ञाखनक कथा रोचक आििे.मस्ि आििे, वाचा. 

"शाब्बास " िी कथा स्वच्छिा र्ाळायला मजेखशर ररिीने साांगिे. र्यापवरण-र्ररसर स्वच्छ 

ठेवण ेिे प्रत्येक नागररकाचे किपव्य आिे. 

"माणसािील माणसुकी ".... र्ैसा कुठे आवश्यक आिे याचा खवचार करायला िवा ि े

साांगिे.एखािा भकेुला माणसुकी जागवून जािो. 
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खचमणीला आर्ण" खचऊिाई " म्िणिो.आर्ण प्राणयाांशी ,र्क्षयाांशी नािां जोडलय.र्ण 

आिाशा िी आनांि िेणारी खचऊिाई खिसिच नािी." खचऊिाई "कथा वाचा.बघा कुठे गेली 

खचऊिाई!  "चला बागेि जाऊ" िी कथा िर एकिी जोडाक्षर नसलेली आखण छान छान कखविा 

असलेली कथा आि.े 

"खरी रू्जा " र्यापवरणावर आिे.कृखिम रांग ,प्लास्टर ऑफ रॅ्ररसमळेु र्ाणी िखुिि िोि 

.जलचर प्राणयाांच्या दृष्टीन आर्ल्याला र्ाणी , स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आिे. 

वकृ्ष लावा िा मानव जीवनाचा मांि आिे. 

"राखी" या कथेि नीिीमूल्ये आििे. मलुां कुठेिी असू िेि सण,सांकृिी खप्रय असिाि. 

सणाांमधून सांस्कार खशकिाि. 

"सिल" िी मनाला स्र्शूपन जाणारी ,सामाखजक भान असलेली,नात्याांची मििी साांगणारी 

कथा आिे. 

 अलेक्सा ई बकु मध्ये िमु्िाला आवडणार् या, िमु्िाला कािी साांगणार् या प्रेरक मनोरांजक 

कथा आििे. 

खमिाांनो  ,वाचनामळेु  मलुाांवर सांस्कार िोिाि. या सांस्कारािून मलुाांच व्यक्तीमत्व घडिां. 

मलुाांनी सांर्न्न व्यखक्तमत्व सांर्ािून सरुले सुांिर जीवन जगावां.एक चाांगला नागररक व्िावां 

माणसुकी असलेला माणूस व्िावां. 

मलुाांनो खवखवध कथाांचा िा खखजना िमु्िी बघा ,उलगडा , वाचा. आखण मला फोन करा.   

शभुेच्छा!  

मीना खोंड  
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खकरण कें दे्र , सांर्ािक, खकशोर, बालभारिी, र्णुे  

` अलेक्सा` िा श्रीमिी मीना खोंड याांचा  खकशोर मलुाांसाठीचा सांग्रि 

प्रखसद्ध िोि असल्याचा आनांि िोि आिे. नव्या खर्ढीिील मलुाांचे 

भावखवश्व िी फार गमिीिार गोष्ट आिे. आजूबाजूचे व्यविार आखण 

वास्िवाच्या र्लीकडे जाऊन त्याांच्या मनाचा िळ गाठणे िी कठीण 

बाब आि.े लेखखकेने माि ि े आव्िान लीलया र्ेलले आिे. मलुाांना 

आनांि िेिानाच त्याांच्या सांवेिनशील मनावर उत्तम मूल्याांचे सांस्कार 

व्िाविे िी त्याांची भूखमका आिे. चौकस प्रवतृ्तीच्या मलुाांना र्डणार े

खवखवध प्रश्न, मानवी नािी, खनसगापशी असणार े सािचयप सोबिच 

आधखुनक खवज्ञान आखण िांिज्ञानाशी त्याांची असलेली गट्टी असे 

खवखवध खविय त्याांनी आर्ल्या कथाांमधून िािाळले आिेि. या कथाांची 

भािा खकशोरवयीन मलुाांना भावले अशी साधी, सोर्ी आखण प्रवािी 

आि.े जन्माला येणार े प्रत्येक मूल िे सजपनशीलिेचा वसा घेऊन 

जन्माला येिे. िो वसा अखधक प्रवािी करणयाचे काम या कथा 

करिाि. सांस्कार, मनोरांजन आखण प्रबोधन िे या कथाांचे सूि आिे. 

नवनवीन कल्र्ना, रांजक वणपने आखण मलुाांशी असलेली एकरूर्िा 

यामळेु िा कथासांग्रि वाचनीय झाला आिे. मलुाांची सांवेिनशीलिा 

आखण त्याांचे भावखवश्व जर्णार्या, िे अखधक समदृ्ध करणार्या कथा या 

सांग्रिाि आल्या आििे. या कथा मलुाांच्या मनाि िीघपकाळ रेंगाळि 

रािणार आििे. खवद्याथी, खशक्षक आखण र्ालक या कथासांग्रिाचे 

स्वागि करिील असा खवश्वास वाटिो. मीनािाई ांना र्ढुील लेखनासाठी 

खूर् सार्या शभुचे्छा ! 
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1... अलेक्सा 

   ————— 

 

" अथवप, अथवप ऽअर ेअथवप" 

 

काय ग आजी?  

 

" अर ेलक्ष कुठांय? कें व्िाांची िलुा बोलाविेय. िल्लीन िोऊन सारखा फोन बघि 

असिो... सारां लक्ष त्या मोबाईलमधे असिां. " 

 

"अग आजी, िू िल्लीन िोऊन  िझु्या खवठुरायाकडे बघिेस न? कुणाशी बोलि नािी! 

" 

 

"अर ेकुठे िझुा मोबाईल अन् कुठे माझा खवठुराया!! " 

 

"अग असां कसां म्िणिेस? िूां बोलिेस नां खवठूरायाशी? काय बोलिेस? " 

 

"अर ेिो माझा सखा आिे ईश्वर आिे. " 

 

" मग फोनिी माझा सखा आिे. " 

 

"माझा िेव जगन्नीयांिा आिे. सवप ज्ञान सांर्न्न आिे " 

 

आजी इकडे ये... बैस इथे...  
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"आिा आणखी काय? " 

 

"आर्ण आिा इथे बसलोय न? आिा बघ बेडरुमचे लाईट लावलेि.  " 

 

"आखण िे काय! !! अर ेआत्ता टीव्िी सरुु िोिा. आिा िी भक्ती गीिां कुणी लावली? " 

 

"अग िाईने माडीवरुन  फोन मधून िझु्यासाठी भक्ती गीिां लावलीि. " 

 

"वाि! छान! बघ खकिी प्रेम करिा माझ्यावर! खकिी काळजी घेिा आजीची! अथवप, 

सांध्याकाळ झाली साडे र्ाच वाजलेि. अांधारलांय. लाईट लाविे. " 

 

"अग आजी फक्त चार खमखनट थाांब. खप्लज" 

 

"अर ेिे काय! लाईट आर्ोआर् लागलेि!  

आश्चयपच आिे!" 

 

" र्ण चमत्कार नािी बरां! " 

 

"अथवप मी एक खवचारिेय.... िझु्या फोन मधे अधून मधून खटांग खटांग कसला आवाज 

येिो र?े " 

 

"ये िे बघ... " 

 

"अर ेिे आर्लां समोरच िार आिे.  एक माणसू कुिा घेऊन चाललाय! सगळां इथे 

बसल्या बसल्या खिसिांय. " 



 

ई साखित्य प्रखिष्ठान  www.esahity.com 

 

" घरासमोरुन कुणी जाि असेल िर आर्ल्याला फोनमधे खिसिां. कॅमेरा लावला आिे. 

सेक्यरुीटी आि.े िे सगळां अर्ण कुठेिी असलो िरी आर्ण आर्लां रू्णप घर फोनमधे बघू 

शकिो. आखण आजी रािी अलामप लाविो. " 

 

"आिा िलुा एक मजा बघ िाखविो... िी कार ओळखिेस? " 

 

" िो ! िझु्या आईची..... सखुस्मिाची आिे  " 

 

" िी घरी यायला खनघाली आिे आखण आर्ण खिची कार घरुन बघू शकिो. िी कुठे 

आि,े कें व्िा येईल आर्ल्याला सगळां समजिां. आर्ण टॅ्रक करिो. िी वीस खमनीटाांनी घरी 

येईल बघ. " 

 

" िो र ेसारां खवखचि आश्चयप आिे. " 

 

"िझुा िेव बोलिो काां ग आजी? " 

 

"िो िर! " 

 

" मग आिा  कोण बोलिो  िे बघ! " 

 

"अर ेिी िर डबी आिे. " 

 

" नािी स्माटप खस्र्कर आिे. िी अलेक्सा आिे. ऐक.... अलेक्सा व्िाटस् ि टाईम 

नाऊ? " 
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"इटस् फाईव्ि ट्वेंटी र्ी. एम. " 

 

"अलेक्सा व्िाटस् ि टेंर्रचेर टुडे? " 

 

"टुडेज् टेंम्र्रचेर इज फोटीन खडग्री सेंटीग्रेड. " 

 

" अलेक्सा खस्वच ऑन काांन्झरवेटरीज् लाईटस्, अॅन्ड गाडपन लाईटस् 

 

"ओ के" 

 

"अर ेवा! खरांच लाईट लागलेि! िे सगळां कसां िोि र?े मला िर समजणयाच्या र्खलकडे 

आिे माझ्या आवाक्याबािेरचां आि.े " 

 

अग टाईमर, सेन्सर, अलामप, खिटर लावणां -खिटर बांि करणां, लाईटस् लावणां -बांि 

करणां,टीव्िी, खप्रांट घेणां, टॅक्सी बकु करणां, टॅक्सी टॅ्रक करणां, अॅमॅझॉनवर खकां वा ऑनलाईन 

सामान ऑडपर करणां अभ्यास, र्रीक्षा, र्रे्र, सूचना, िवामान, आमांिण सगळां फोनवर िोिां.  

 

िा बघ फोटो.... मला स्कालरखशर् खमळाली.  

आखण िा फोटो बघ. आम्िी गाणयाचा कायपक्रम वदृ्धाांच्या मनोरांजनाकरीिा कायपक्रम 

केला िोिा. म्िािार् या आजी आजोबाांना वदृ्धाश्रमाि बघून कसांिरी वाटिां!  

"अग आजी, िझुा खवठुराया माझ्या फोनमधे आिे. थाांब िां.... िा बघ. " 

 

"वाि! .. खकिी सुांिर रुर्.. बघिां रिावां माझ्या खवठुरायाकडे! " 
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" िझुे स्िोि, र्ोथी, गीिा, ज्ञानेश्वरी, उर्ासना, रू्जा कशी करावी? सगळां या फोन मधे 

आि.े अग लोकमान्य खटळकाांवर खनबांध खलिायचा िोिा. मला गगुलवर सगळी माखििी 

खमळाली. मला प्रथम र्ाररिोखिक खमळाले. अग आजी  र्रे्र, अभ्यासिी फोनवर करिाि. 

बघ बरां फोन खकिी कामाचा आिे. म्िणनू फोन मी बघिो ग. " 

 

"अर ेर्ण माणसाांशी कें व्िा बोलायचां? " 

"एक खमखनट िां आजी.... बघ कोण आि?े " 

"अर ेिी अन!ु िझुी अनआुत्या... " 

 

अथवपने खव्िखडओ कॉल लावला.  

“अनआुत्याशी बोल आजी " 

"िां बोल आई”  

“कशी आिसे अन?ु " 

"मी मस्ि! िूां कशी आि ेआई? " 

"अग काय साांगू.. नािवासोबि मजेि आिे. आखण सोन ुकुठेय ग? " 

"सोन ुऽिी बघ आजी... " 

"अग बाई गोडुली कशी  िडुुिडुु धाविे.. " 

 

"बघ आजी बोललीस नां आत्याशी... " 

 

"िो र ेराजा! खकत्ती खिवसाांनी अनलुा, सोनूला बखघिल र!े खूर् खिवसाांनी अशी भेटले.. 

खूर् खिवसाांनी बोलले. खूर् खिवसाांनी बखघिले. " 

 

"अर ेिे काय करिोस? " 
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"अग िझुे डोळे भरुन आलेि न... र्सुिो  ग! बरां  आजी आईस्क्रीम खायचांय? " 

" आत्ता? आिा  कुठे बािेर जायचां? " 

"अग ििा खमखनटाि आईस्क्रीम घरी येिांय. मी फोनवरुन ऑडपर करिो.  

"र्ैसे घरी िेशील काां? " 

"नािी ग िे आर्ोआर् कट िोिाि " 

"अग आजी िे सारां खवज्ञान आिे, िांिज्ञान आिे. खवज्ञानाची िेणां आिे. आर्ण 

व्यवखस्थि वार्र करायचा. आज  िलुा फोन खकिी उर्योगाचा आिे ि ेफक्त िाखवले.  

"र्ण मग अभ्यास, खेळणां वगैर ेकें व्िा करिो?  

"अग आजी खेळणां, व्यायाम, अभ्यास, िोमवकप  सगळां करिो. अग मी फुटबॉल खेळिो, 

खस्वखमांग क्लासला जािो, गखणिाच्या ट्यशुनला  जािो, जमपन भािा खशकिो, खगटार 

वाजविो. " 

"बार्र!े! एवढां सगळां करिो? खकत्ती िुिार आिे  माझा राजा! " 

" िलुा िे सगळां छान कसां समजिां? " 

"टाईम टेबल करिो. आखण त्याप्रमाणे वागिो. मी फेसबकु व्िाटस् अॅर् बघि नािी. मी 

फोन बघि नािी डोळयाांची काळजी घेिो. आई बाबा िाई  आमचा ग्ररु् आिे त्यावर रोज एक 

सखुवचार आई बाबा टाकिाि. " 

 

"आजी िूां िेवाखवियी साांग न" 

 

" अर ेिेणारा िो िेव असां समजिो. आर्ण कृिज्ञिेला मित्व िेिो. म्िणून सूयापला, 

निीला, वकृ्षाांना, गाईला, खिव्याला िेव मानिो आर्ण आिशप र्रुुिाांना िेव मानिो. म्िणून 

राम, कृष्ण, बदु्ध याांना िेव मानिो. अथवप िझुा िेवावर खवश्वास आिे? " 

 

"िो आजी. सकाळी उठून कराग्रे वसिे लक्षमी िा श्लोक म्िणिो. सांध्याकाळी 

शभुांकरोिी म्िणिो. राम रक्षा म्िणिो. बाबा म्िणिाि सेवा म्िणजे रू्जा! सेवेि िेव असिो! 
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गरजूांना मिि करणे िी खरी रू्जा आिे. गरीबाांना, अनाथाांना, मिि करणयाच माझां आखण 

बाबाांच प्रोजेक्ट आि!े अग मागच्या विी मी एका अांध मलुाचा राईटर झालो िोिो. र्रीक्षेि 

त्याचा र्रे्रर खलिून खिला. आई म्िणिे Work is worshipआर्लां काम िीच खरी रू्जा 

आि.े " 

 

" आखण िझुी आजी काय म्िणिे? " 

 

" िूांच साांग काय म्िणिेस? " 

 

"खवज्ञान आखण  सांस्कार, नािे आखण समाजभान या सार् याची समज िलुा आिे. बस 

एवढांच िवयां! खूर् मोठा माणूस िो राजा.  

माझ्या अथवप बाळा! िूां माणसुकी असणारा माणूस िो! माझ्या राजा, खूर् मोठा माणूस 

िो! माझा आखशवापि आिे िलुा! " 

 

"आजी िझुे र्ाय कुठेय? िझु्या र्ाया र्डिो. " 

 

"शभुां भवि ु" 

 

( खकशोर खिवाळी अांक) 

  



अलेक्सा  मीना खोंड 

 

 

2  

 

* शाब्बास * 

 

 

"अर ेअजू, काय झाल र?े असा गरु्चरु् गरु्चूर् खिरमसून बसलास! खरां साांग मला. " 

िाई कळकळीने खवचारि िोिी.  

 

"िाई, अग एक माणूस... " 

 

"अर ेकाय झालां साांग ना राजा. " 

 

"अग एक माणूस रस्त्यावर केळीच्या सालीवरुन घसरुन  र्डला! खूर् वाईट वाटलां ग." 

अजूच्या डोळयाि र्ाणी िोिां.  

 

" त्याला खूर् लागल काां? " िाईने काळजीच्या सूराि खवचारले.  

 

"खिथल्या कािी लोकाांनी त्याला िवाखान्याि नलेां! " 

 

"म्िणजे आिा काळजीच कारण नािी. र्ण िूां काां रडिोस? िलुा काां  इिकां  वाईट 

वाटलां? " 

 

"िाई मला माफ कर! िे केळीचां साल मीच रस्त्यावर फेकलां िोिां. िाई ऽ ऽ! " 
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"अजू रडू नको. र्ण या अनभुवावरुन धडा खशकलास नां? अर ेकचरा असा रस्त्यावर 

फेकू नये, रस्िा अस्वच्छ करु नये. बखघिलांस अस्वच्छिेमळेु अर्घाि झाला. अस्वच्छिेमळेु 

रोगराई र्सरिे" िाई  अजूला जवळ घऊेन समजावि िोिी.  

 

"िो िाई.... र्नु्िा रस्त्यावर कािीच फेकणार नािी. थुांकणार नािी. " 

 

"िाई, खिकडे बघ सांजू आखण मोनू आलेि. " 

 

"काय झालय सांजू? डोळे लाल झालेि, खशांकिो आिसे." 

 

 " लोकाांनी रस्त्यावरच कचरा जाळला. धूरच  धूर झालाय. धूर, वास, काजळी 

वािावरणाि र्सरली. त्याचा िास िोिोय ग िाई. प्रििुण खकिी झालयां बखघिलय  नां!" 

 

"अग िो ग िाई! कचरा जमा करिाि लोकां ! खकिी डाांस, माशा  िोिाि. " 

 

" िो मी िेच साांगिेय. कचरा कुठेिी टाकला की  घाण िोिे, डाांस िोिाि, रोगराई 

र्सरिे!  

 

"अग िाई  आत्ता मी येिाांना बखघिलां "... साांगिाना मोनू िसला.  

 

"अर ेसाांग न. काां िसिोस मोनू.. " सांजू उत्सकुिेने खवचारि िोिा.  

 

" अर ेआिा खिथे बखगच्याजवळ एक माणूस उघड्यावर सूऽसू करीि िोिा. " 

 

" शीऽ ऽ! "  राजू ओरडला 
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"अर े ऐक नां मजा....  

खिथून आमिार चालले िोिे त्याांनी गाडी थाांबवली. त्याांच्या ड्रायव्िरने त्याला ओढि 

आणलां. आमिार सािेब त्याला असे रागवले. बार्र!े! खूर् लोकां  जमले िोिे! आमिार 

सािेबाांनी त्याला आखण खिथे जमलेल्या लोकाांना ' रस्त्यावर मूि खवसजपन करणार नािी ' 

अशी शर्थ घ्यायला लावली. सगळयाांनी  शर्थ घेिली.  

 

 "आिा िमु्िी सगळयाांनी शर्थ घ्या.... ' रस्िा घाण करणार नािी. रस्त्यावर शी, सू 

करणार नािी. कुठेिी थुांकणार नािी. रस्त्यावर कचरा टाकणार नािी. आर्ला र्ररसर, 

आर्लां गाव, आर्ला िेश स्वच्छ ठेवू. '... मनार्ासून शर्थ र्ाळायची.  

 

िाई आम्िी िी शर्थ शांभर टक्के र्ाळू.  

 

शाब्बास!  
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* माणसातील माणुसकी * 

 

राजूचा अभ्यास िसा झाला िोिा. र्ण र्रीक्षा म्िटलां की मनावर थोडा िाण असिो. 

टेन्शन असि. आिा एकच खिवस उरला िोिा.... र्रवा र्ासून र्रीक्षा सरुु!!  

चला िेवळाि जाऊन येऊ िेवढीच मनाला प्रसन्निा जाणवेल असा खवचार करुन राजू 

आईला म्िणाला 

" आई मी िेवळाि जाऊन येिो. " 

"जाऊन ये. र्ाय आखण मन िोन्िी मोकळां िोईल. अर ेर्रीक्षेचां टेन्शन घऊे नको. " 

"अग िेच! र्ास िोणयाची जबाबिारी आखण सगळां टेन्शन िेवाला िेऊन येिो. त्याला 

साांगिो 90%च्या वर गणु िविे!  

" कािी िरीच िझुां! अर ेिझुा अभ्यास झाला आिे, मग टेन्शन कसलां? बरां िे अकरा 

रुर्ये  घ.े िेवळाि िानर्ेटीि आठवणीने र्ैसे टाक. " 

" िो आई. टाकिो. " आईने खिलेले अकरा रुर्ये खखशाि ठेवून राजू िेवळाि जायला 

खनघाला.  

 

रस्त्याि  खूर् थकलेला म्िािारा बसला िोिा.  

िो राजूला म्िणाला " खूर् भूक लागलीय र्ोरा.... िोन खिवसार्ासून उर्ाशी आिे. 

कािी खायला िे र!े " 

 

खरांच खूर् थकलेला िोिा. त्याला बोलणयाचांिी िाण नव्िि. खकिी केखवलवाणे खायला 

मागि िोिा.  राजूने आईने खिलेल्या अकरा रुर्यािून करी र्ॉई ांट मधून ििा रुर्याची र्रुी 

भाजी घेिली आखण त्या म्िािार् याला खिली.  
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म्िािार् याने अक्षरशः आधाशासारखी गर्ागर् खाल्ली. असां वाटलां िा खकिी खिवसाचा 

भकेुला आि.े अधी प्लेट सांर्ल्यावर म्िािारा म्िणाला....    "  र्ोरा आत्मा िपृ्त झाला. िू 

र्खिल्या नांबरानां र्ास िोखशल. सखुी रिा र्ोरा. िोन्िी िािाने िरुुनच त्याने आखशवापि खिला." 

 

" याला कसां कळलां माझ्या मनािलां? मी न मागिाच याने आखशवापि खिला. " राजू 

िसला.  

 

िो िेवळाि गेला. बाप्र्ाचे िशपन घेिले. अकरा रुर्यार्कैी  वाचलेला  एक रुर्या 

िेवळािील िान र्ेटीि टाकला. िेवाला मनोभावे नमस्कार करुन घरी आला.  

 

आई म्िणली " शाांि शाांि खिसिो. िेव बोलला वाटिां! काय म्िणाला िेव? " 

 

" आई, प्रथम िझुी माफी मागिो. " 

 

" काय झालां? कसली माफी? कशाकरीिा? " आईला कािी समजेना.  

 

" िूां रागवणार नािी? " 

 

" अर ेनािी! काय झालां साांग? " 

 

राजूने सगळी िकीगि आईला इत्थांभूि साांखगिली. " एक म्िािारबवुा भकेुने 

कासाखवस  झाले िोिे. बोलायचेिी िाण नव्ििे. चेिरा करूण खिसि िोिा. मला िया आली. 

िूां िेवासाठी खिलेल्या अकरा रुर्यािून  ििा रुर्याची र्रुी भाजी घेऊन त्याांना  खायला 

खिली. त्याांच्या चेिर् यावर केवढा आनांि र्सरला िोिा. " 
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" चाांगल केलां. एक नेक काम केलां! शाब्बास राजा!  " 

 

"आई िझुा फक्त एकच रुर्या िेवळाि टाकला. " 

 

"अर ेिे ििा रुर्ये िेवाला र्ावले. िझु्यामधली माणसुकी बघून माझां मन भरुन आलां! िूां 

माणसुकीला जागला. मला िेच िवांय. िेव  माणसाि असिो िे िूां जाणले. िूां माणसुकी 

असलेला माणूस म्िणून खूर् मोठा िो, यशस्वी िो  िाच माझा आखशवापि आिे!  

 

आईने राजूला जवळ घऊेन अवघ्राण करुन आखशवापिाचे िोन्िी िाि राजूच्या 

डोक्यावर ठेवले.  
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चिऊ ताई ये 

 

आकाश ढगाळ झाले िोिे. काळया मेघाांनी आभाळ भरगच्च भरुन आल्यामळेु अांधारुन 

आलां िोि. र्ाऊस सरुु झाला िोिा. आर्ल्या घरी जावां. र्ण आर्लां शणेाचां घर िर र्ावसाि 

वािून गेलां असेल!  कुठे जावां? कुणाच्या अांगणाि जरी गेलां िरी ' िट् िट्.. कावळया िट् ' 

करुन िाकलून िेिाि! कुठे जावां? कुठे आडोसा शोधावा? या र्ावसाि कुठे आश्रय शोधावा? 

कुणाकडे जावां?  

 

िेवढ्याि आठवण आली आर्ल्या खचऊिाईची ... खचमणीची!  

 

खिचां घर आर्लां  िक्काच घर  िोिां!! आर्ल्या खचऊ िाईच घर! भरभक्कम घर! अशा 

र्ावसाि खिच्या घरी जावां.  

 

' खचऊ िाई खचऊ िाई िार उघड 'म्िटलां की म्िणायची थाांब माझ्या बाळाला न्िाऊ 

घालिे. र्नु्िा िाक खिली की  म्िणायची थाांब माझ्या बाळाला कर्डे घालिे. र्नु्िा िारावर 

टकटक केली की म्िणायची 'थाांब माझ्या बाळाला र्ावडर लाविे, माझ्या बाळाला िीट लाविे. 

माझ्या बाळाला खाऊ घालिे, माझ्या  बाळाला झोर्विे, माझ्या बाळाला अांगाई म्िणिे. ' 

 

िी कशी खिच्या बाळाि गुांिून गेलेली असायची.  

िी त्या बाळाची फक्त आई िोिी. खकिी प्रेमान ेबाळाचां करि िोिी. बाळार्ढेु खिला 

कािी सचुि नव्ििां! अगत्य आखण अखिथ्यार्ढेु मािपृ्रेम मिान िोि! खिच्या वात्सल्याच्या 

कौिकुाि प्रखिक्षेचा आनांि िोिा. खिच्या मािरृुर्ाचा आनांि आखण अखभमान वाटायचा.  
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आर्ल्या चोचीिला िाणा खर्लाच्या चोचीि भरवायची िेंव्िा िे लखडवाळ  मािरृुर् 

बघि रिावस वाटायचा. खिचां बोलणां ऐकि रिावसां वाटायचां!  

 

र्ण आिा कुठे  िी खचऊिाई? आिा कुठे खिचां घरटां? िी िूर िूर खनघून गेली. 

खेड्याि  िाणे खटर्ि असिाांना कधी िरी खिसली िोिी. खिचां िशपनिी आिा िलुपभ झालय?  

 

खचऊिाई सार् याांची लाडकी! खचऊिाईला िाण ेद्यायचे. खिचे गाणे म्िणायचे. लिान मलुां 

लाडक्या खचऊ िाईला बघून खकत्ती िसायची. खिला ये ये अशी खचमकुली बोट िलवून 

बोलावायची. खिच्याशी माणसाने िाईचे  नािां  जोडलां. िी लोकाांच्या घराििी घरटां बाांधायची. 

आिा सगळे खवचारिाि खचऊ िाई गेली कुठे? लिान मलुाांना खचऊिाई िाखवायची कुठे?  

 

खचऊ िाई ये 

िाणा खा 

र्ाणी र्ी 

उडून जा.  

 

असां म्िणायचे.  

म्िणून उडून  गेली काां?  

 

र्ण खचऊ िाई मला िझुां घर िवयां. िझुां िे मायेच बोलणां, िे मािेचे बोल, ऐकायचे 

आििे. फार आवडायचे िे लखडवाळ मायेचे बोल! िझु्या घरासमोर उभां राियचां आिे. िझु्या 

घराि यायचां आि!े ....  

 

र्ण िूां िल्ली खिसिच नािी!  

सगळे खवचारिाि खचऊ िाई खिसली काां?   
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िमु्िी खचऊ िाईला बखघिलां काां?  

खचऊ िाई  िूां  कुठे गेली?  

खचऊ िाई ये, खचऊ िाई ये!  

 

खचऊ िाई कुठे गेलीस िू?  

भरुकप न उडून कुठे गेलीस िू?  

कुठल्या गावाि कुठल्या घराि िझुां घर 

साांग खचऊ िाई कुठे आिेस िूां?  
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५ 

 

* िला, बागेत जाऊ! * 

—*—*—*—*—*—*— 

 

 

'' चल उिय, आर्ण बागेि जाऊ. '' 

'' चल अभय. मी ियार आिे. खनघू या. '' 

'' वा! खकिी छान  बाग आिे! खिरवी खिरवी झाडां, थांडगार वारा, रांगीि रांगीि फुलां, मांि 

मांि सगुांध... कसां िाजिवानां वाटिां. ''  उियला बखगचा खूर् आवडला. खूर् आनांि झाला.  

'' अभय , आर्ण धावू , खेळू, र्ळू, मजा करु! चल.... एक, िोन, िीन.... रडेी ऽ''. 

उियने टाळी वाजवली.  

'' घसरगुांडीवरुन घसरु. गोल गोल खफरु, '' िोघांिी गाऊ लागले. नाचू लागले.  

'उिय.... िूां  थकला काां र?े ' अभय ने आर्लुकीने खवचारले.  

'' नािी र े अभय!   बागेि  खकिी छान वाटलां.  िाजां िाजां वाटिां! '' उिय खूर् खूि 

िोिा.  

'' उिय बघ. फुलाफुलावरील फुलर्ाखरां, डुगडूुग ुचालणार ेबिक, आकाशाि उडणार े

र्क्षी, खचवखचव खचमणी, खिरवा खिरवा र्ोर्ट.... खकिी छान आिे! '' अभय एक एक िाखवि 

िोिा!  

 

िर उिय बडबडि िोिा....  

 

'' झळुझळु वारा गाणारा,  

 र्क्षी बघा ऊडणारा...  

रांगी बेरांगी फुलेच फुले,  
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खेळू बागडू सानलुी मलेु.... '' 

 

" अर ेउिय िी कखविा झाली. खकिी छान कखविा केली. आिा माझी ऐक '' लगेच 

अभयने सरुुवाि केली.  

 

'' झाड माझा सखा, झाड माझां जीवन 

बागेि या सुांिर, रमलां माझां मन.... '' 

 

'' अर ेअभय िझुी कखविा खकिी सुांिर आिे " उियला अभयची कखविा भारी आवडली.  

 

'' अभय मी ठरवलांय.... आर्णिी झाडां लावायची..! झाडाांमळेु िाजी िवा खमळिे. 

वािावरण थांड रािि. '' उियने मनािले साांखगिले 

 

'' चल उिय? ''  

 

'' कुठे र?े ''उियने खवचारले.  

 

'' अर ेचल... िी बघ, वाखटका आिे. खिथे इवली इवली रोर्ां खमळिाि. िी घरी नऊे 

आखण झाडां लावू. '' अभयने वाखटका िाखखवली.  

 

'' अर ेजवळ आि.े चल. '' अभय उिय वाखटकेकडे चालू लागले.  

 

 " गलुाब, मोगरा, अबोली, सिाफुली, शेवांिी, िळुस िी झाडां मी आईसाठी घेणार आिे. 

मलािी फुलझाडां खूर् आवडिाि. "अभयने फुलझाडां घिेली.  
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" र्ेरु, सफरचांि, डाळींब, खलांबू, कढीखलांब, वाांग, टमाटे, िी झाडां  मी लावणार आिे. 

मागे मोठां आांगण आिे. आांगण कसां खिरवांगार खिसेल. "उियने फळझाडां घेिली.  

िोघांिी आनांिाि चालू लागले.  

 

झाड माझा सखा, झाड माझां जीवन... िोघिी गणुगणुि िोिे. आनांिाि गाि िोिे. 

खशुीखशुीि घराकडे चालले िोिे.  
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खरी पूजा 

 

आजोबा - िे काय राजू ! मािीचा गणर्िी!! आश्चयप आिे. कुठून आणलास? िलुा 

मािीचा र्ाखथपव गणर्िी आवडि नािी. िोय नां?  

 

राजू - आजोबा ऽ.... आिा आवडिो.  

 

आजोबा -  िलुा रांखगि गणर्िी आवडायचा. आिा िा  बिल कसा काय झाला? कुणी 

जाि ुकेली आमच्या या लचु्च्यावर?  

 

राजू - आजोबा रू्वी मािीची मूिी मला आवडि नव्ििी. रांखगि मूिी आवडायची. र्ण 

मी माझ्या खमिाांबरोबर  मूिी बनखवणयाच्या कायपशाळेि  गेलो िोिो. खिथे आम्िाला छान 

माखििी खिली.  

 

आजोबा - अर ेकुठली माखििी खिली? आम्िालािी  साांग.  

 

राजू - खिथे आम्िाला साांखगिले की कृखिम रांग जलचर प्राणयाांना घािक असिाि. 

म्िणून मूिी रांगवायची नािी. प्लास्टर ऑफ रॅ्रीसची मूिी र्ाणयाि खवरघळि नािी, मािीची 

मूिी र्ाणयाि खवरघळिे. म्िणून मूिी मािीची करायची. आखण आजोबा आणखी एक गांमि 

आि.े  

 

आजोबा - आिा आणखी कुठली गांमि राजा?  
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राजू -  गांमि म्िणजे..... या मािीि आम्िी झाडाांच्या खबयाां टाकल्या आिेि.  

 

आजोबा - गणर्िीच्या मूिीि खबयाां कशाला टाकायच्या?  

 

राजू  - अिो आजोबा..... आिा  घरीच बािलीि गणेश खवसजपन करायचां. िे र्ाणी 

आखण मािी कुां डीि, खकां वा अांगणाि, मािीि टाकायचां. कािी खिवसाांनी खिथे झाडां येिीलां 

 

आजोबा - अर ेवा! शाब्बास!  आिा या मूिीची रू्जा करायची बरां.  

 

राजू - िो! ... आजोबा खनसगापचां रक्षण, वकृ्ष सांवधपन िीच खरी रू्जा आिे.  
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 रक्षाबंधन  

 

 

कालर्ासून मनाि एकच खवचार सरुु िोिा. रुर्ाने साखनकाला बोलावले.  

 

 ' राखीचा सण आर्ल्याकडे आर्ण साजरा करु. खकिी आनांि िोईल  मलुाांना आखण 

मलुींना! र्ण र्रवानगी खमळेल काां? र्ैशाचािी प्रश्न आिेच. ' रुर्ाने खिच्या  मनािलां साांखगिलां 

 

'अग राख्या आर्णच ियार करु. िो प्रश्न नािी. र्ण र्रवानगी? 'साखनकाने शांका व्यक्त 

केली.  

 

'आर्ण जयश्री िाई ांना खवचारू! ' 

 

'िो ग! त्यानाांच खवचारु या. ' 

 

जयश्री िाई आल्या. साखनकाने रुर्ाला खणुावले. रुर्ा म्िणाली थोडां थाांबून जाऊ.  

 

जयश्री िाई एकट्याच िोत्या.  

 

'िाई.... ' 

 

'बोला.. अग बोला. ' 
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साखनका म्िणाली  ' िाई आर्ण आर्ल्याकडे रक्षाबांधन खिन साजरा करु या. इथल्या 

सगळया आमच्या भावाांना राखी बाांधू. आम्िाला खूर् आनांि िोईल. ' 

 

' इथल्या मलुाांनािी खूर् आनांि िोईल. खकिी मजा येईल िो िाई. ' रूर्ा मनार्ासून 

म्िणाली.  

 

जयश्री िाई त्याांच्या चेिर् यावरचा आनांि खटर्ि िोत्या.  

 

' खठक आिे. आर्ल्या आश्रमाि राखीचा सण आर्ण साजरा करु. ' 

 

जयश्री िाईनी रशेमी धागे, खटकल्या, खडे, खस्टकर फेवीखस्टक खूर् सारां सामान खिलां. 

मलुींनी सुांिर सुांिर राख्या  ियार केल्या.  

 

राखीच्या खिवशी आश्रमाच्या आवाराि मलुां आखण मलुी राांगेि बसली. समोर खचु्याांवर 

प्रमखु र्ािुण,े मॅनेजर सर, जयश्री िाई आखण िाई ांची मैखिण रखेा िाई बसल्या. स्वागि 

समारांभ झाल्यावर रखेा िाई बोलायला उभ्या राखिल्या,  

 

" माझ्या खमिाांनो आखण मैखिणींनो.... िमु्िी खकिी भाग्यवान आिाि! मलुाांना एवढ्या 

सार् या  बखिणी खमळाल्याि. आखण मलुींना इिके सार ेभाऊ खमळालेि. अग  मी  फार एकटी 

िोिे. आई बाबा नोकरी करायचे. मी घरी एकटी असायची. सणालािी एकटीच असायची. 

िमु्िी सगळे एकमेकाांना आिाि. खूर् छान वाटिां.  

 

मलुाांनो, िमु्िाला खवशेि साांगायचां म्िणजे छिर्िी खशवाजी मिाराजाांसारखां ' र्र स्री 

मािे समान ' िे ित्व जीवनाि खस्वकारा. कल्याणच्या सभुेिाराची सून खशवाजी मिाराजाांना  
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नजराणयाि खिली िोिी. त्याांनी खिला बखिण मानून खिची सरुखक्षि सन्मानाने बोळवण 

केली. स्रीला मान द्या. सन्मानाने वागवा.  

 

श्रीकृष्णाने द्रौर्िीला आर्ला शेला र्ाांघरुन भरसभेि रक्षण करून सन्मानाने खिला 

र्ाठखवले. नरकासरुाशी यदु्ध करुन  त्याच्या कैिेिील सोळा िजार स्रीयाांना सोडवून त्याांच्या 

र्ालन, र्ोिण, रक्षणाची जबाबिारी घऊेन त्याांना प्रखिष्ठा खिली. जसा गणर्िी, राष्ट्रर्िी 

असिो िसा िो त्याांचा र्िी िोिा.  

िमु्िी मलुाांनी स्री सांरक्षणाची सामाखजक जबाबिारी आिे िी मानखसकिा खबांबवून वागावां 

असां मला मनार्ासून वाटिां.  

असा िा भाऊ बखिणीच्या प्रेमाचा  राखीचा  सण आिे. बखिणींनी भावाच्या र्ाठीशी उभे 

रिावे आखण भावाांनी भखगनी प्रेमाचे नािे खनभवावे. भाऊ बखिणीचे नािां जर्णारी िी 

राखी  रक्षाबांधन आि.े  

धन्यवाि. ' 

 

रखेा िाई ांचे भािण खूर् छान झाले. सगळयाांना आवडले. टाळयाांचा कडकडाट झाला.  

आणखी कुणाला आर्ले खवचार माांडायचे असल्यास कृर्या व्यासर्ीठावर यावे.. सूचना 

झाली. आखण रुर्ा भािण द्यायला उभी राखिली.  

 

" वांिनीय माननीय  मोठ्या लोकाांना माझा हृियार्ासून नमस्कार. सगळयाांना 

रक्षाबांधनाच्या शभुचे्छा!  

 

रक्षण िी प्राथखमक गरज आिे. लिानाांना आखण वदृ्धाांना शारररीक मानखसक आखथपक 

रक्षणाची खवशेि गरज आिे. म्िणूनच आम्िी रक्षाबांधनाचा कायपक्रमाकररिा वदृ्भाश्रमाि 

जाऊन राखी बाांधून घणेार आिोि. आर्ल्याला वकृ्ष रक्षणाची िाक ऐकू येिेय. वकृ्षरक्षण 
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आखण वकृ्षसांवधपनाच्या जबाबिारीिून आम्िी वकृ्षाांना राखी बाांधणार आिोि. आम्िी कराटेचे 

प्रखशक्षण घिे आिोि. आम्िी स्वरक्षणाची राखी स्विःला बाांधिो.  

 

म्िािारर्णाि आई वखडलाांच्या रक्षणाची जबाबिारी मलुामलुींनी घ्यावी असां मी 

मनार्ासून साांगिे... रूर्ाचे डोळे  भरुन आले. मन भरून आलां.... क्षणभर थाांबून िी 

म्िणाली आम्िाला आई वखडल नािीि. र्ण इथल्या बाबाांनी आखण िाई ांनी आई वखडलाांप्रमाणे 

आम्िाला वाढवलां. त्याांना आम्िी राखी बाांधिो.  

 

मला िेच साांगायचे की जसे सैखनक िेशाच्या रक्षणाचे किपव्य जबाबिारीने र्ार र्ाडिाि. 

िद्वि आर्ण राखीचे बांधन खनभावून िे स्नेिबांधन असेच दृढ ठेऊ. नमस्कार. " 

 

आनांिाने सगळयाांनी टाळया वाजवल्या.  

" खकिी सुांिर मनोगि व्यक्त केलस. अखभनांिन रुर्ा " म्िणि साखनकान ेकौिकु केले.  

 

सगळया बखिणींनी भावाांना राखी बाांधली. आनांिाने सण साजरा केला. आज आश्रमाि 

आनांिी आनांि िोिा!  
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८ 

सोलर मून 

 

अांधार र्डायला सरुुवाि झाली की राजूच्या मनाि खभिीच सावट िाटू लागायचां. सकाळी 

मोठमोठ्या गप्र्ा मारणारा राजू.... रािीच्या अांधाराि खभिी भागबुाई बनायचा. अांधाराची 

त्याला खूर् खभिी वाटायची. अांधाराचा रागिी  यायचा. अांधार म्िणजे चोर, डाकू, खनुी, 

बिमाश, भूि, राक्षस  याांचे राज्य असे त्याला वाटे. म्िणून त्याला अांधार आवडि नव्ििा.  

अांधार नको वाटायचा. आखण त्यािच अांधार् या रािी लाईट गेले की त्याची र्ाचावर धारण 

बसायची. घरािल्या घराि चार खभांिीििी   त्याला खभिी वाटायची. र्ण िेच.... र्ौखणपमा. 

असली की िो खूि असायचा!!त्याची खभिी र्ौखणपमेच्या धवल प्रकाशाि र्ळून जायची. चांद्राच्या 

मांिप्रकाशाि िो खनभपय मनान ेमनसोक्त खिांडायचा. त्याला र्ौखणपमेची राि आवडायची. र्ौखणपमा 

आवडायची. र्ौखणपमेचा प्रकाश धैयपिायी वाटायचा. त्याच्या मनाि आले अशी निेमीच र्ौखणपमा 

असिी िर! ...  

 

कसां शक्य आिे. कारण र्ौखणपमा िी र्थृ्वी आखण चांद्राच्या भ्रमणामळेु येिे. खवचार करिा 

करिा क्षणभर त्याच्या मनाि कल्र्ना आली.... असाच र्थृ्वीवर प्रकाश िेणारा िसुरा चांद्र 

असिा िर! ... एकाांिर चांद्र.! जो र्थृ्वीवर  नेिमी िररोज रािी मांि प्रकाखशि राखिल... 

चांद्रासारखा! ... िसुरा चांद्र! .. र्ौखणपमेच्या चांद्रासारखामांि शीिल प्रकाश िेणारा िसुरा चांद्र 

िवाच..!  

 

िसुरा चांद्र..!  त्याच्या डोक्याि िसुर् या चांद्रान ेठाण माांडले. कें व्िािी त्याच्या डोक्याि 

िेच खवचार यायचे.... िसुरा चांद्र खनमापण करायचा.  

 

एक खिवस त्याने िी अफलािून कल्र्ना आर्ल्या खमिाांना ऐकवली. त्याच्या खमिाांनी 

त्याची र्ार टर उडवली. र्ण त्याचा खास खमि केिन िुिार िोिा. िो म्िणाला " राजू कृखिम 
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चांद्र खनमापण न करायला काय झालां? आर्ण कृखिम चांद्र खनमापण करू शकू. खजथे कृखिम उर्ग्रि 

ियार िोिाि, खिथे कृखिम चांद्र म्िणजे र्थृ्वीचा कृखिम िसुरा उर्ग्रि ियार करिा यायलाच 

िवा. आर्ल्याला फक्त र्थृ्वीवर प्रकाश र्सरखवणारा उर्ग्रि िवा? करू आर्ण ियार!  

 

िोघाांच्यािी डोक्याि िेच खवचार िोिे. कृखिम उर्ग्रि ियार करायचा! ... राजू आखण 

केिनने र्क्क ठरखवले आखण  िोघाांनीिी ठरल्याप्रमाणे कामाला सरुुवाि केली.  

 

एक मोठ्ठा उर्ग्रि ियार करायचा िोिा. प्रकाशणारा.. रािी प्रकाशणारा.! प्रकाश िेणारा 

कृखिम चांद्र, जो फक्तफक्त र्थृ्वीभोविी खफरि राखिल, त्याचे प्रकाशाचे क्षेि, त्याचा आकार, 

त्याची खिज्या, त्याचे वजन, त्याची खफरणयाची कक्षा, त्याची गखि, िो खकिी उांचीवरून खफरले, 

िो र्थृ्वीर्ासून खकिी  अांिरावर राखिल वगैर ेवगैर ेगखणि ियार झाले. त्याांनी एक प्रखिकृिी 

ियार करणयास सरुुवाि केली.  

 

केिन म्िणाला, " चांद्र िा र्रप्रकाखशि असिो. िो सूयापच्या प्रकाश िेजािून प्रकाशिो. 

मग आर्णिी सोलर मून ियार केला िर?  

 जो सोलर मून सकाळी सूयापर्ासून प्रकाश घऊेनरािी प्रकाशेल. आर्ल्याला सोलर 

खवद्यिुचा उर्योग करावा लागेल. मग िोघाांनी खमळून सोलर मून ियार केला.  

 

राज्यस्िरीय खवज्ञान प्रिशपनाि त्याांचे सोलर मूनचे कायपरि प्रखिकृिी बघून सगळयाांना 

आश्चयप वाटले. सोलर मून खूर् आवडला. राजू केिनचे खूर् कौिकु झाले. त्याांना 

राज्यस्िरीय  र्ाररिोखिक खमळाले. प्रशस्िीप्रिक खमळाले. सगळया खमिाांनी राजू केिनची 

प्रशांसा केली.  

आिा र्ढेु आयषु्याि वजै्ञाखनक िोऊन असा प्रत्यक्ष सोलर मून ियार करायचा असां 

मनाि र्क्क ठरवून केिन राजू राज्य र्ाररिोखिक घेऊन आले.  
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इंन्स्टंट फुड 

 

राजूला र्ाऊस खूर् आवडायचा. र्ावसाि मस्ि खभजावे, खेळावे, थेंबासवे नाचावे, 

वार् यासवे बागडावे.  

र्ण यावेळचा र्ाऊस भयांकर िोिा. वारां, वािळ र्ावसाला उसांि नव्ििी... िोन मखिन े

धवु्वाधार र्ाऊस बरसि िोिा.  

 

"नद्या भरभरुन वािि िोत्या. भयानक  रू्र िोिा! गावाि र्ाणी, रस्त्यावर कां बरभर र्ाणी, 

घरासमोर र्ाणी, घराि र्ाणी, शेिाि र्ाणी.... अिी र्ाणयामळेु धान्य भाजीर्ाला, र्ीक सारां 

सडून गेल िोि. र्ीकाची नासाडी झाली िोिी! ... अखिवषृ्टीमळेु जनजीवन  अस्िाव्यस्ि झालां 

िोिां. िेशाि र्रुान,े र्ावसाने, र्ाणयाने िािाःकार माजला िोिा! " िे  सारां टी व्िी वर राजू आखण 

सोनू बघि िोिे. राजू  उिास झाला िोिा. सोनूचे मन िळिळले.  

 

"िेशाच्या एका भागाि जीवघेणी रू्र र्ररखस्थिी िर  िसुर् या भागाि भयानक िषु्काळ! 

र्ाणया अभावी धान्य र्ीकि नािी! अखि र्ाणयामळेु खर्क सडून जािां! केवढा खनसगापचा कोर्!! 

एकीकडे ओला िषु्काळ, िसुरीकडे कोरडा िषु्काळ! असा नेिमीच िषु्काळ र्डला िर? ...  

र्ढेु धान्य खर्कलां नािी िर? .... लोकाांना अन्न खमळणार नािी! र्ोट कसां भरावां? शिेाि 

धान्य खर्कलां नािी िर लोकाांना उर्ाशी मरायची र्ाळी येईल र ेसोनू " राजूचे डोळे भरुन आले.  

 

असाच निेमी िषु्काळ र्डला िर? ... र्ढेु धान्यच नािी खर्कलां िर? ... कसां िोईल र्ढेु 

राजू? लोक अन्न धान्न्यावाचून उर्ाशी मरिील. " सोनूचा गळा िाटून आला...  

सोनू त्याच्या घरी गेला 
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राजू खवचार करि िोिा....  

"आज खवज्ञान एवढे र्ढेु गेले आिे. माणूस टेस्टट्यबु बेबी खनमापण करू शकिो, रोबोट 

ियार करिो, फास्ट फुड, बेबी फुड ियार करिो.  

र्ण अन्न  धान्य ियार करू शकि नािी! खवज्ञानाच्या प्रगिीि धान्य ियार करायचे 

कारखाने कािी खनघाले नािीि. ".., खवचार करिा करिा नेिमी प्रमाणे राजूला एक अफलािून 

कल्र्ना सचुली.  

 

मानवाची  अन्न  िी प्राथखमक  प्रमखु गरज आिे. अन्न म्िणजे गिू, िाांिूळ, ज्वारी, डाळी, 

भाज्या, फळे वगैर ेसवप आवश्यक आिे. यामध्ये सामान्य अन्न घटक काबोिायडे्रटस्, प्रोटीन्स 

आखण फॅटस् िे आििे. याखशवाय खव्िटॅखमन्स आवश्यक आििे. अन्नाच्या मखु्य घटकाांचे 

र्चनानांिर रुर्ाांिर शवेटी ग्लकुोज, अखमनो आम्ल आखण फॅटी अॅखसड मध्ये िोिे. म्िणजेच 

शरीराला शवेटी ग्लकुोज, अखमनो आम्ल आखण फॅटी अॅखसडची आवश्यकिा आिे. िे सरळ 

रक्ताि खमसळिाि. आखण र्ेशी श्वसन िोऊन मानवाला खिवसभराकररिा कायप उजाप खमळिे. 

र्ेशींची वखृद्ध िोऊन शरीराची वाढ िोिे.  

शरीराची झीज भरुन खनघणयाकररिा, कायप उजेकररिा, शरीराच्या मागणीकररिा माणसू 

अन्न सेवन करिो.  

 

मग ग्लकुोज, अखमनो आम्ल, आखण फॅटी अॅखसड सरळच ियार केलेि िर? जसे लिान 

मलुाांचे डब्याचे िधु  ियार करिाि.. डब्याि ज्या प्रमाणे कृखिमररत्या िधु ियार करिाि अगिी 

िसेच  िे ियार करिा येईल. ग्लकुोज, अखमनो आम्ल, फॅटी अॅखसड, खव्िटॅखमन याांच्या र्ाचक 

आिाराच्या गोळया ियार करायच्या खकां वा द्रव र्िाथप ियार करायचे.  

 

खकिी प्रमाणाि कोणिा घटक र्िाथप शरीराला लागिो, एका व्यक्तीला खकिी गॅ्रम अन्न 

घटकाांची आवश्यकिा असिे, त्या प्रमाण ेया गोळया ियार करायच्या. लिान मलुाांना, वाढत्या 
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मलुाांना, प्रौढ व्यक्तीला, वदृ्धाांना, मखिलाांना, त्याांच्या वयाप्रमाणे, कामाप्रमाणे  गोळया घ्याव्या 

लागिील. घराि गोळया डब्ब्याांमध्ये भरुन राििील. आवश्यकिेनसुार सरळ या फुड 

टॅब्लेटस्  खायच्या आखण खिवसभराची कायप उजाप प्राप्त करायची  

 

शेिी खर्कवण नको. स्वयांर्ाक नको, िीघप र्चन खक्रया नको. कुठलीच झांझट नको. इांस्टांट 

फुडमध्ये ए, बी, सी, डी, ई िे सवप खव्िटॅखमन असून कॅखल्शयम फास्फोरस सोखडयम िे सवप 

प्रमाणाि राििील.  

 

 इांस्टांट फुड खा. स्वस्थ आखण मस्ि रिा.  
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१० 

 

सहल 

 

शाळेिले सगळे खवद्याथी खूि िोिे. सिल जाणार िोिी! र्ण कुठे काय नक्की माखिि 

झालां नव्िि. कुणी म्िण ेिाडोबाला, िर कुणी म्िणालां िैद्राबािला!  

 

िेवढ्याि राजू, र्ाथप, सखमर, खमकी जमले.  

"राजू खरांच आर्ली खर्कखनक कुठे जाणार आिे? " 

" वदृ्धाश्रमाि! .. " 

 

काय? वदृ्धाश्रमाि? खिथे काय र्ािणार? खिथे आर्ण काय करणार? " 

 

" र्ण सगळयाांना सिलीची सक्ती आिे. सिल अभ्यासाचाच भाग आिे, असे सर 

म्िणालेि. " 

 

"बार्र!े म्िणजे वदृ्धाश्रमाि जाणां भागच आिे. " 

 

"अथापि! बच्चम जी आिा कुठे भागिा येि नािी! " 

 

" चला र ेचला " 

 

नववीच्या वगापिली मलुां सकाळी नऊ वाजिा जाऊन बसमध्ये बसली. गावार्ासून 

आश्रम थोडा िूर िोिा. बसमध्ये नाच, गाणे, जोक्स सरुु िोिे. मलुां मोकळया वािावरणाि 

मस्ि मडुमध्ये मजेि िोिे.  
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वदृ्धाश्रमाि मलुां िाखल झालीि. त्याांच्या व्यस्थार्काांनी खूर् छान स्वागि केले. 

खवद्याथी येणार म्िणून वदृ्धाश्रमाचे  फाऊां डर मेंबरिी आज खास आले िोिे.  

 

आश्रमाच्या िॉलमध्ये 30-35 ज्येष्ठ नागररक खचु्यापवर बसले िोिे. एक आजी 

व्िीलचेअरवर बसल्या िोत्या. सगळयाांच्या चेिर् यावर आनांि र्सरला िोिा.  

 

आम्िी छान छान गाणी म्िटली. खकिी आनांि खिसि िोिा त्याांच्या चेिर् यावर! नांिर 

त्याांनी र्ण भक्तीगीि भावगीि म्िटली. एका आजींनी खूर् छान खड्या आवाजाि भजन 

म्िटल. त्याांच वय एकश ेचार विप िोि. आखण त्याांना भजन र्ाठ िोि. त्याांची स्मरण शक्ती 

त्याांचा आवाज..  

खकिी कौिकु करावे. िोन आजोबा िर मस्ि नाचले.  

सगळयाांनी कौिकुाने टाळया वाजवल्या. मजा आली.  

 

एका आजोबाांनी कखविा म्िटली.  

आमचां काय चकुलां?  

 

बालर्णाि िमुचे लखडवाळ 

िट्ट आम्िी सार े र्रुखवले 

िौस मौज लाड कौिकु  

प्राणार्खलकडे प्रेम केले 

आमचे काय चकुले? ....  

 

आईने किाखचि खाल्ले नसेल  

िमु्िाला सार ेखाऊ घािले  
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बार्ाने  कर्डे खशवले नािी 

िमु्िाला राजकुमारा सारखे ठेवले 

आमचे काय चकुले? ....  

 

आजारी र्डलेि िेंव्िा 

जागून रािभर िेवाला आळखवले.  

काळजािून काळजी घऊेन 

िमु्िी मोठे व्िावे मनी खचांखिले 

आमचे काय चकुले? ....  

 

फी, र्सु्िक, खशकवणया क्लासेस 

िमुच्या मनाप्रमाणे खशकखवले 

आई बार्ाने खकिी कष्ट करुन 

सारां कािी आनांिाने झलेले 

आमचे काय चकुले? ....  

 

खनराश कधी िोऊ खिलां नािी 

र्ांखाना िमुच्या बळ खिले 

घराि िमुच्या जागा नािी 

आम्िाला एकटे टाकून खिले.  

आमचे काय चकुले? ....  

 

म्िािारर्णची काठी र्िुाांचा आधार 

मािा खर्त्याच्या नात्याला िडे गेले 

स्वप्नाििी बखघिला नव्ििा आश्रम 
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र्िुाांचे प्रमे क्षणाि कसे आटले.  

आमचे काय चकुले?  

 

सगळे सनु्न झाले िोिे. त्यानांिर एक आजी आल्याि. त्याांनी त्याांची स्वरखचि कखविा 

म्िटली.  

 

घर शेवटी घर असिे....  

 

घराि आर्ण स्विांि असिो 

आर्ल्या मजीने रािि असिो 

आर्ल्या आवडीचे खाि असिो.  

घर आर्ल्याशी बोलि असिे 

घर शेवटी घर असिे....  

 

प्रत्येक वस्िू आर्ण जर्िो 

कष्ट मेििीने आर्ण खमळविो  

आर्ण घरावर प्रमे करिो 

घराची काळजी असिे 

घर शेवटी घर असिे....  

 

आर्ण स्विांि खनणपय घिेो  

आर्ण एकमेकाांवर प्रेम करिो 

रखेशमधाग्याांनी बाांधलेलो असिो.  

नािेवाईकाांचे येणे जाणे असिे.  

घर शेवटी घर असिे....  
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येणार् याची वाट बघिो.  

जाणार् याला जर् म्िणून साांगिो  

काळजािून काळजी करिो.  

घराि आर्लेर्ण असिे 

घर शेवटी घर असिे....  

 

थोड िखुलां िर काळजी घेिो.  

प्राणार्खलकडे प्रेम करिो.  

िेवाजवळ प्राथपना करिो.  

मन एकमेकाांचे खिि खचांिीिे 

घर शेवटी घर असिे....  

 

घराि आर्ली मलुां असिाि.  

आई बाबाांचे आखशवापि असिाि.  

सखु िःुखाि एक असिाि.  

आनांि समाधान नाांिि असिे.  

घर शेवटी घर असिे....  

 

सगळयाांच्या डोळयािून अश्र ुर्ाझरू लागले.  

त्याांची व्यथा कखविेि उिरली िोिी. अांिरािून उमटली िोिी. हृिय िलेावले. सवप मूक 

झालेि. अांिमुपख झालेि.  
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आम्िी सगळे खवद्याथी उभे राखिलो आखण शर्थ घेिली... " आम्िी आमच्या आई 

वखडलाांना शवेटर्यांि साांभाळू. त्याांना कधी अांिर िेणार नािी. आम्िी त्याांना वदृ्धाश्रमाि 

कधीच र्ाठवणार नािी. आई वखडलाांचे ऋण आजन्म खवसरणार नािी.  

 

सगळया ज्येष्ठाांना  शाळेिफे प्रत्येकी एक वलुनची गरम शाल खिली. सगळया मलुाांनी 

त्याांच्याकररिा खाऊ आणला िोिा. आज िे सगळे आजी आजोबा खूर् आनांिाि िोिे. जसे 

त्याांचे प्रत्येकाचे नािू त्याांना भेटायला आले िोिे.  

 

व्यवस्थार्क म्िणाले त्याांना ए सी रुम आििे. खगझर आिे. इथे इन्व्िरटर आिे. 

इांटरकॉम आिे. प्रत्येकाच्या िब्बिेीची र्रुरूे्र काळजी घिेो. समाधानाची गोष्ट म्िणजे 

प्रत्येकाला सरकारकडून  िजार रुर्ये र्ेन्शन आिे. सगळे छान खेळीमेळीने राििाि. आम्िी 

त्याांना आई वखडल समजिो. आज िमु्िी आलाि.  नािवांडां भेटल्यागि त्याांना वाटले. त्याांना 

खूर् आनांि झाला.  

 

नांिर आम्िी सगळे त्याांच्या डायखनांग िॉलमध्ये गेलो . त्याांच्या प्रत्येकाच्या िाट वाटी 

र्ेले िोिे.  

र्लुाव, र्नीर, र्रुण र्ोळी, फुलके, श्रीखांड कोखशांबीर, भजे र्ार्ड  असे शाळेकडून 

त्याांना मस्ि जेवण खिलां. त्याांच्या सोबि आम्िी मस्ि जेवलो.  

 

सगळयाांशी व्यक्तीगि भटूेन गळाभेट घेिली. त्याांनी नमस्कार केला. त्याांनी डोक्यावर 

िाि ठेवून िोंडभरुन आखशवापि खिला.  

 

" आर्ण र्नु्िा भेटू "असे म्िणून त्याांचा खनरोर् घेिला.  
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अचखल भारतीय बालसाचहत्य पुर्कार च्िकारताना मीना खोंड 
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र्ररचय..  

 

मीना खोंड 

आांिरराष्ट्रीय कवखयिी, लेखखका 

 

मूळिः वरोरा मिाराष्ट्राची  असून खववािोर्राांि  आांध्र प्रिेशाि  वास्िव्य.  

उच्च माध्यखमक शाळेि खप्रांखन्सर्ल (खनवतृ्त ) 

सध्या िैद्राबाि येथे वास्िव्य 

भािा.. मराठी, खिांिी, इांखग्लश, िेलगू लेखन.. अनभुव 40 वि े

खशक्षण.... B. Sc, B. Ed 

मॅट्रीकला ओर्न मेररट, बी. एड ला सेंन्टरला प्रथम 

खवज्ञान स्नािक आखण खशक्षा स्नािक 

नोकरी.... सरकारी उच्च खवद्यालयाि प्राचायप र्िावर.... ( खनवतृ्त. ) 

*लेखन....  

———— 

कथा, कखविा, लखलि लेख, र्द्य र्थ नाखटका,  

कािांबरी... बालकथा, बालकखविा 

मराठी, खिांिी भािाांमधे खलखाण आिे.  

मराठी, खिांिी, िेलगू इांखग्लश या चार भािाि र्सु्िके प्रकाखशि आिेि.  
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*लेखन अनभुव.... 40विप 

 

प्रकाखशिसाखित्य...  

 

*मराठी 

1अक्षर - (बालकथा सांग्रि) खिलीर्राज प्रकाशन र्णु े

2क्षणैक- ( कथासांग्रि )अक्षिा प्रकाशन  र्णुे.  

3ओ ांजळ - (कखविा सांग्रि) कल्र्ना प्रकाशन.  

4 िॅर्ी बथप डे -(बाल कखविा) साकेि प्रकाशनऔरांगाबाि  

5 सरु्रमॅन -कौस्िभु प्रकाशन नागरू्र.  

6 चला चला सुांिर िेशाि -कौस्िभु प्रकाशन.  

7 मानससरांग -चारोळया  

8 गीि गजानन -वेि प्रकाशन नाखशक.  

9 गजानन चालीसा -वेि प्रकाशन  

10 सीिा शक्ती... कािांबरी 

 

*खिांिी  

11 एिसास -खिांिी कखविा सांग्रि  

12बेटी घर की शान - र्द्द र्थ नाखटका.  

13 माय फ्रें ड -बालकथा सांग्रि खवश्वज्ञान प्रकाशन खिल्ली.  

14 स्वयां.... लखलि लेख 
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*िेलगू भाििे अनवुाि 

15खर्लक ब्राह्मणडू -शेंडीधारी  

16िेल्ला र्ालरमू -र्ाांढर ेकबूिर 

 

*इांग्लीश मधे अनवुाि 

17MyBeauyltiful country- गीिा प्रकाशन 

 

सांर्ाखिि..  

18 कथावली 3.. सांर्ािन, मेनका प्रकाशन 

19खप्रय िा भारि िेश... सांर्ािन, खवजया वाड 

20 खिलेस का काव्य जगि.. खिांिी लेखक सांघ 

 

*आांिरराष्ट्रीय....  

भारिीय उच्चायोग लांडन येथे बिुभािी कखवसांमलेनाि मी कखविा सािर केली.  

 खडस्कव्िरी चॅनेलसाठी असलेल्या Body bezarre London च्या स्टुखडओि एका 

स्टोरीचा मराठी वर् िाडीचे इांखग्लशमधे  अनवुाि सांर्ािन केले.  

लांडन मराठी रखेडओवर मलुाखि आखण कखविा वाचन 

जनापखलझम  यखुन ऑफ लांडनच्या  स्टुडांटने माझी मलुाखि घिेली िोिी.   

टी व्िी वर... लांडनमध्ये घरगिुी गणेशोत्सव आखण  सांस्कार  सांस्कृिी सांिभापि बािमी 

प्रसारीि.  

*अनवुाि श्री क्षेि भद्राचलम् मिात्म्य 

*आकाशवाणी...  
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—————— 

लांडन मराठी रखेडओवर  Live मलुाखि कखविा, वाचन 

ई प्रसारण रखेडओ... कखविा, कथा, लेख असे एक िासाचे सािरीकरण 

आकाशवाणी नागरू्र कखविा, लखलि लेख वाचन 

आकाशवाणी िैद्राबाि येथे कखविा वाचन 

सांर्ाखिि मराठी खिांिी र्सु्िकािून कथा कखविा प्रकाखशि 

*र्रुस्कार 

—————— 

1अखखल भारिीय बालकुमार साखित्य सांमेलन र्रुस्कार, नागरू्र 

2 मिाराष्ट्र मांडळ िेलांगणा सन्मान, िैद्राबाि 

3आनांि गौरव र्रुस्कार, र्णुे  

4जगिीश खेबडुकर काव्य र्रुस्कार, र्णु े

5कवखयिी इांिूमिी लाांडगे सन्मान, र्णु े

6गीि चाांिनी र्रुस्कार, िैद्राबाि 

7मिारानी झाांसी र्रुस्कार, िैद्राबाि 

8 सांस्कार भारिी, भैंसा 

9ब्राम्िण समाज सन्मान भैंसा 

10 म. सा. र्. िैद्राबाि 

11आांिरराष्ट्रीय मखिला खिन र्रुस्कार, िैद्राबाि 

12कािांखबनी क्लब िदै्राबाि, सम्मान 
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13भारिीय उच्चायोग लांडन, सन्मान 

14 ऑथर खगल्डस् ऑफ इांखडया, सन्मान 

15मॅट्रीकला ओर्न मेरीट आल्याबद्दल सत्कार  

*कवी सांमेलन 

—————— 

भारिीय उच्चायोग लांडन येथे बिुभािा कखवसांमलेनाि कखविा सािर केली.  

९०वे अ. भा. म. सा. सां डोंखबवली येथे खनमांखिि कवखयिी िोिे.  

िेलांगणा वधापर्न समारोिािील बिुभािी कखवसांमेलनाि आमांखिि कवी िोिे 

लांडन, िैद्राबाि, नागरू्र, वरोरा, खनजामाबाि, भैंसा इ. खठकाणी खिांिी मराठी 

कखवसांमेलनाि सिभाग.  

 

*लेखन खवियक  

—————— 

मराठी लेखन 

मिाराष्ट्र मांडळ खिवाळी अांक लांडन, मिाराष्ट्र टाईम्स, िरुणभारि, लोकसत्ता, 

लोकमि,  

लोकर्ि, सकाळ, िेशोन्निी, सामना विपमान  

र्िाि आखण 

र्ांचधारा, श्रीसवोत्तम, माझीसिेली, स्री, म- मराठीचा र्द्यगांधा, गिृशोखभका वसधुा,  

अन्नरू्णाप, चक्रर्ाणी, साखित्य लेणी, सगुांध, मैखिण, अप्सरा,  

श्रखमक एकजूट, सज्जनगड, लोकप्रभा,  
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िै. स्वाखभमानी  

छावा, जन आधार, शब्ि खशवार, बिृन् मायमराठी  

इ. माखसकाि, खिवाळी अांकाि कथा, कखविा,  

लखलि लेख साित्याने प्रकाखशि झाले आिेि.  

खकशोर, आनांि, कुमार, मलुाांचे माखसक, चांर्क, खचव खचव खचमणी,  

बालवाडी, छोट्याांसाठी गांमि, गांमि जांमि,  

िेवर्िु इ. खिवाळी अांकाि, माखसकाि बाल साखित्य प्रकाखशि झाले आिे.  

*खिांिी लेखन 

खिांिी खमलार्, वािाप, सररिा, सरस सखलल, गिृशोभा, अिल्या, गोलकोंडा ििर्पण, 

साखित्य सेिू, स्रीकाल, कालजयी, र्ब्लीक लाईफ समाचार, राष्ट्रनायक, िखक्षण समाचार, 

प्रसांगम, सजृन र्ांखडुी, अरुण, िेवर्िु, बालिांस, चांर्क, इ. खिांिी विपमान र्िाि, माखसकाांमधे 

कथा, कखविा साखित्य  प्रकाखशि झाले आिे.  

* अनवुाि श्री क्षेि भद्राचलम् मिात्म्य 

*मखिला समाजाचे कायप, िासबोध, स्वाध्याय  

बालसांस्कार कें द्र, भािणां िेणां 

*र्यपटन.... लांडन, रॅ्रीस, खस्वत्झरलॅ ांड, बेखल्जयम, जमपनी, रोम, व्िनेीस, स्कॉटलॅ ांड, 

यकेु.  

  



अलेक्सा  मीना खोंड 

 

ई साचहत्य प्रचतष्ठानच्या बालचिभागातील खुप खुप छान छान पु्तके 

www.esahity.com आखण www.esahity.in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esahity.com/2348236623542360236623612367234023812351.html 

या ल िंकवर लवनामूल्य उप ब्ध आहेत 
 

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.in/
http://www.esahity.com/2348236623542360236623612367234023812351.html

