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िवतरणासाठी

ई सािहय ित ान ही कवी,
कवी, लेखक

•

आपले वाचून झा.यावर आपण

चळवळ आहे. नवीन उदयोमुख

•

हे

•

िवनामूलय
्

उपल+ध

हे फ़ॉरवड2 क3 शकता.
ठे व5यापुव6

ई

पुतक

7कवा

वेबसाईटवर

वाचना8ित9र:

कोणताही वापर कर5यापुव6 ई सािहय

ितानची परवानगी घेणे आव=यक

आहे.
•

या पुतकातील लेखनाचे सव2

ह> लेखकाकडे सुरि?त असून पुतकाचे

7कवा यातील अंशाचे पुनमु2Aण 7कवा

नाटक. िसनेमा. िस9रयल. टेज शो

7कवा तसम Cपांतर 7कवा भाषांतर

कर5यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे

व वाचकांनी िमळू न चालवलेली
लेखकांसाठी हे ासपीठ आहे, आिण

खेडोपाडी व देशिवदे
िवदेशी पसरले#या
मराठी वाचकांसाठी वाचनाचे साधन

आहे. ई पु%तके
%तके . आता %माट'फ़ोनवर
डाऊनलोड क*न वाचता येतात.
ात.
+#यु टु थ-ारे देता घेता येतात.
ात. आपण

या चळवळीचे भाग होऊ शकता.
शकता.
आप#या ओळखी2या लोकांचे ई मेल
प3े पाठवा.
पाठवा. यांनाही िवनामू#य ई

पु%तके पाठवू. नवीन वाचक आिण
नवीन

लेखकांचे

%वागत आहे.

या

चळवळीत

आव=यक आहे.
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सतत सामािजक जािणवेचे भान ठे वून,
संगी पदरमोड कन,

समाजासाठी आयुय जगणारे
माझे बाबा,

मनोहर िवनाथ का े

यांना हे पु तक सादर सम"पत.

-मंदार मनोहर का#े
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या सव$ कथा, यातील पा#े, नावे
का'पिनक आहेत. पण (यांना आधार
आहे

तो

अनुभवाचा.

वा तवाचा,
आिण

आिण

यातून

मनोरं जनाबरोबरच जागृती ,हावी

हीच लेखकाची तळमळ आहे.
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तावना

“मंदार काे” ही

ढ अथाने लेखक कवा लेखकाया ’थािपत’

ायेत अिजबात "फट बसणारी नाही, आिण (या

ायेत "फट न बसणं

हेच मंदार का*या पारदशक िलखाणाचं एक मह(वाचं वैिश-. आहे असं मी

मानतो.

(यांचं (येक िलखाण हे अनुभवज2य आिण मनमोकळं आहे.

िलखाणातला (येक श4द जरी सािहि(यक दृ6ीने आपण 7याला वजनदार

असा 8हणतो तसा नाही, या उलट तो सवसामा2य वाचकांया मनाला

भावणारा, भावपश9 असा आहे. परदेशात

ितत के लेला काळ, (यात

आलेले बरेवाईट अनुभव, भेटलेली माणसे, (यांचे िवचार आिण (यांची

मानिसक घालमेल अितशय उ=मकारे लेखनातुन

का*ना

कर>याचे कसब मा

विथत अवगत झालेले आहे हे न@ . (यांया कथा या लहान पण

पAरणामकारक असुन अनेक निवन युवक युवतBना बोधद ठरणाEया आिण

एका निवन व काहीशा अGात अशा भाविवHाची ओळख पटिवणाEया आहेत.

कोणताही सािहि(यक

अिभिनवेश न आणता अ(यंत सरळ सोIया आिण

आपJयाला पAरचयाया अशा भाषॆतुन

झालेले अनुभव हे अनेकांना

लाभदायक ठरावेत. मंदार का*या या पुतकाला माMया मन:पुवक आिण

हाNदक शुभेछा...(यांचा हा

करतो

ई
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आभास हा

चंदच
ू ं आयुGय तसं एकक.लीच! सकाळी उठावं, चहा घेवून

बाईकला Kकक मारावी, ग.लीत.या Kकराणा मालाLया दुकानातून १०
गुटOयाLया पुPा Qया8ात, एक ितथेच फोडू न तRडात टाकावी आिण

Kदवसाचा शुभारं भ करावा ! मग थोडं चावडीवर भटकू न इकडLयाितकडLया ग!पा मारा8ात आिण बातTया काढा8ात आिण मग सरळ
घर गाठावं. अंघोळ-पूजा उरकू न आईने Kदलेला डबा घेवून मग कं पनी
गाठावी....
कोकणातलं समुAKकनाWयावरचं गाव! १५ वषा2पूव6च इथं एक

परदेशी कं पनी आली, लोकांनी खूप िवरोध के ला पण शेवटी कं पनी

रािहलीच! मग चंद ू ला कं पनीत मुकादम Tहणून काम लागलं. तसा होता
चंद ू आयटीआय के लेला! पण कामासाठी बाहेरगावी जायचं तर आई
सोडेना, बाबा लहानपणीच सोडू न गेलल
े ा, घरची एवढी मोठी बागायत

आिण आं+या-फणस-काजू ची बाग /गुरे–ढोरे ! मग आई घाबरली. चंदल
ु ा
ई
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Tहणाली, “बाबा चंद,ू गावाजवळ कु ठं काम िमळतं का बघ बाबा, मी

नाय तुला मुंबईला पाठवणार. इकडं कोण रं करील इतZया गुरांचं आिण
शेती-भाती?”

झालं, मग चंदल
ू ा आपला आळशीपणा लपवायचं कारणच िमळालं

क[! पण याLया दुदव
\ ाने ही कं पनी सुC झाली आिण आईने एका

थािनक राजकार5याचा विशला लावून चंदल
ू ा ितकडे िचकटवला आिण
च]दूची उं डगेिगरी बंद झाली. मग चंदच
ू ी नोकरी सुC झाली. सकाळ^ ९
ते सं`याकाळी ६, म`ये १ तास सुbी-जेवायला! पगार १५०००/- Cपये.

घराव3न कामाLया 9ठकाणी जायला म`ये लाँचने (होडी) खाडी

पार करावी लागायची! मग चंद ू घ3न सायकलव3न बंदरापयfत

जायचा, लाँच आली क[ सायकलसकट नंद ू आत बसायचा आिण

पलीकडLया धZZयावर उत3न पु]हा सायकलने कं पनीत जायचा,
येताना पु]हा तसेच!

तर झालं असं क[ एकदा लाँचने चंद ू कं पनीत जात असतानां एक

नवीन मुलगी याला Kदसली. Kदसायला छानच होती. मत गुलाबी
साडी, सुबक बांधा आिण खाडीLया वाWयावर उडणारे लांबसडक के स !

चंदल
ू ा तर ती वhातली परीच वाटली ! आतापयfत आयुGयात चंदन
ू े
अशी पोरगी पिहली नiहती! Kदसता ?णी ेमात पडावं अशी... एकदा
तर चंदल
ु ा वाटलं जावं आिण नाव िवचारावं. पण ते धाडस याLयाने
ई
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होईना! मग तो तसाच एकटक ितLयाकडे पाहत रािहला, तेवjात

Kकनारा कधी आला आिण बोट धZZयाला कधी लागली तेही नाही
कळलं याला !

Kदवसभर मग कं पनीत ितचाच िवचार! कामात मन लागेना!

त=याच ितLया िवचारांLया धुंदीतच Kदवस गेला,आिण... चंदच
ू ा

डोkयावर िवlासच बसेना! परत येताना बोटीत तीच! अरे mा! चंद ू तर
आनंदाने वेडा iहायचाच बाक[ रािहला! वारी एकदम खुश! याने
ठरवलं, िहची मािहती काढायची! याची रा मग ितLयाच वhात

गेली, झोप कधी लागली आिण उजाडलं कधी तेही कळलं नाही. आईने

मोठ-मोnाने हाका मा3न उठवलं तेiहा कु ठे जाग आली! चंद ू मग
पटापट तयार होवून कामावर िनघाला. आजही बोटीत ती होतीच. मग
चंदन
ू े आपला िजगरी दोत पर=याला ितची बातमी काढायला सांिगतलं
आिण परत येताना सं`याकाळी बोटीत पर=याला ती दाखवलीही.

पर=याने २ Kदवसात ितची सगळी मािहती काढली. ितचं नाव
मोिहनी, ती याLयाच कं पनीत नवीनच कामाला लागली होती. टोअर
डीपाट2म#टला. अन् ती राहायलाही चंदLू याच गावात होती, भाPाने

खोली घेवून! चंद ू आनंदाने वेडा झालां. मग पुढची सगळी सेqटग चंद ू
आिण पर=याने 8विथत के ली आिण एकदा चंदन
ू े धीर क3न ितला
िवचारलंच!
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चंद ू तसा Kदसायला बWयापैक[ होता. यात आता ेमात

पड.यानंतर याने नवीन इrीचे कपडे, अsर इयादी छानछोक[

करायला सुरवात के ली. तो गावात राtनही आिण वासुिगरी क3नही

याचं बोलणं गावंढळ नiहतं. यामुळे ितलाही तो थोडाफार आवडला

होता. पण एकदम होकार दे5याऐवजी थोडं भाव खावूनच मग ितने
होकार Kदला... आिण मग काय मंडळी, पुढLया Kदवाळीतच चंदLू या

लvाचा बार वाजला! आईसुwा एवढी देखणी आिण नोकरीवाली सून
िमळाली Tहणून आनंदात होती! चंद ू आता चंAावर पोचला होता !

चंदच
ू े Kदवस मजेत जात होते! असेच ५-६ मिहने गेले पण अलीकडे
मोिहनीला कामाव3न यायला उशीर होऊ लागला. पूव6 ते दोघे
एकदमच कामावर जात आिण परत येत, आता चंदन
ू े मोटरसायकल पण
घेतली होती पण ह.ली राीचे ८-९ वाजले तरी मोिहनी येत नiहती.

कधी कधी तर ११-१२ सुwा. मग उशीर झाला क[ कं पनीची बोट ितला

सोडायला यायची! चंदन
ू े िवचारले तर कं पनीत काम वाढलंय Tहणून
संगायची... हळू हळू ितLया अंगावर अनेक दािगनेही Kदसू लागले, चंदन
ू े

चौकशी के ली तर ओiहर-टाईमLया पै=यातून घेतले आहेत असे
सांगायची... तरीही चंदLू या मनात शंकेची पाल चुकचुकू लागलीच !
आिण या Kदवशी तर कहरच झाला. या राी मोिहनी घरी
आलीच नाही. आली ती एकदम दुसWया Kदवशी सकाळी ! आता मा
चंदच
ू ा |युज उडाला! इतके Kदवस जे मनात खदखदत होतं ते बाहेर
आलं. चंदन
ू े मग पर=याला िवlासात घेवून सगळं सांिगतलं. पर=याने
ई
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२-३ Kदवसात जी मािहती आणली याने तर चंदLू या हातापायातील

बळच गेल.ं संतापाने याLया म#दच
ू ी लाहीलाही झाली. टोअर
डीपाट2म#टचा मॅनेजर शुZला तसा हरामीच! पण Kदसायला गोरा-गोमटा

आिण बोलायला एकदम गोडगोड! या शुZलाने मोिहनीला आप.या

जाkयात ओढली होती. ितLयावर पै=याची खैरात क3न तो ितला राी

थांबवायचा आिण नको ते रं ग उधळायचा!

हे समज.यावर चंदल
ू ा काहीच सुचेनासं झालं. आप.या बायकोनेच

आपला िवlासघात के ला. आिण या हरामखोर शुZलापायी? चंदLू या

तळपायाची आग मतकात गेली. आिण कधी नiहे ती याची पावलं
दा3Lया गुयाकडे वळली. १-२-३-४ ...चंद ू लासLया लास 9रते
करीत गेला... आिण मग कधीतरी उिशरा राी गुयाबाहेर पडू न
बाईकला Kकक मारली... परत येताना नेमका शुZला जीप घेवून
समो3न आला, आधीच चंद ू !यालेला, यात या शुZलाLया पायीच

आपली बायको आप.याशी बेईमान झाली या िवचाराने तो हैराण
झाला. आता या शुZलाला धडा िशकवायचाच ! चंदन
ू े आप.या
बाईकचा पीड तुफान वाढवला आिण मागचा पुढचा िवचार न करता
सरळ बाईक शुZलाLया जीपवर चढवली !
जाग आली तेiहा चंद ू हॉिपटल म`ये होता. उज8ा हाताला

आिण पायाला भलेमोठे बँडज
े ! उठताही येईना! तेवjात आई, मोिहनी

आिण पर=या समो3न खोलीत आले. डॉZटर जे Tहणाला ते ऐकू न या

दुख5यातही चंदLू या जीवाला फार बरे वाटले. “अरे चंद ू के वढा मोठा
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एZसीड#ट! नशीब Tहणून वाचलास ! ठोकर बस.यानंतर या शुZला
साहेबांची गाडी रयाव3न नदीत पडली आिण यातच यांचा अंत
झाला रे !”

इकडे मोिहनी डोळे पुसत होती आिण पर=या मा चंद ू कडे बघत
गालात.या गालात हसत होता !
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चकवा

कु वेत एअरवेजचे |लाईट ३११ मुंबईLया छपती िशवाजी

िवमानतळाव3न आकाशात झेप घेत होते, तसतसे आिशषचे िवचारही

मणामणाचे ओझे उतरावे तसे हलके होत होते. गेले १० मिहने आिण
या काळात.या घडामोडी एखाा िचपटासारOया याLया
डोkयासमोर येऊ लाग.या. गेले एक दोन Kदवस नiहे तर च> १०
मिहने आपण असे झपाट.यागत कसे काय वागत होतो? याचा िवचार

क3नही याला उsर सापडेना !

रचना! एखाा वhात.या परीसारखी! गो8ाला कॉलेजLया
दुसWया वषा2त असताना पिह.याच Kदवशी एक नवीन चेहरा दृीस
पडला. नजरानजर झाली आिण ितने च> माईल Kदलं! आिशष मनातून
खुश झाला. मग रोजच माईलची देवाणघेवाण सुC झाली. कधी "गुड

मॉ नग" तर कधी कॉफ[, ओळख वाढत गेली. ितचे मनमुराद खळखळू न
हसणे आिण Kदलखुलास वभाव याची मोिहनी कधी आिशषवर पडली
आिण कधी ती याLया वhात िशरली ते आिशषला कळलंच नाही.
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ती पिह.या वषा2ला होती तर आिशष दुसWया ! आिशष याच
शहरात लहानाचा मोठा झालेला तर ती १०० Kकमी वरLया दुसWया
गावातून आलेली, होटेलला राहायची! यामुळे कॉलेज-जीवनातले,

अयासातले बरे वाईट अनुभव याने ितLयाशी शेअर के ले, अनेक खाच-

खळगे, ा`यापकांLया सवयी, लकबी आिण िश?कांचे मन जक5याLया

खुबी याने ितला समजावून Kद.या, हळू हळू अयास /नोस आिण इतर
कारणांनीही भेटीगाठी वाढू लाग.या. तीही हळू हळू याLयाकडे ओढली
जात होतीच पण "!यार का इजहार" मा झाला नiहता.

बघता-बघता २ वष उलटली आिशषचे कॉलेज संपले आिण ती
होती शेवटLया वषा2ला. नोकरी लाग.यावर लvाचे िवचारायचे असे
आिशषने ठरवले होते. आिशषला शहराता.याच एमआयडीसीम`ये ेनी
इं िजिनयर Tहणून जॉब लागला. तो Cळला देखील न8ा नोकरीत,

Kदवस मत चालले होते. शिनवार-रिववार भेटीगाठी सुCच होया

आिण शेवटी एका रिववारी सं`याकाळी बीचवर Kफरताना आिशषने
लvाची गो काढली .

ितने अितशय शांतपणे ऐकू न घेतले आिण Tहणाली," तू Tहणतोस

ते खरे आहे, मीही तुया ेमात कधी पडले ते मलाही नाही कळले रे !

पण लv Tहणजे खूप मोठा िनण2य आहे, मी अजून घरी काही सांिगतलेले

नाही आिण कॉलेज संप.यावर मला घरी परत जावे लागेल. मग
आप.या भेटी कशा होणार?" यावर आिशष Tहणाला,"मी तुयासाठी
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इकडेच जॉब बघतो ना, माया आता ओळखी झा.या आहेत इकडे. तू

घरी िवषय तरी काढू न बघ"

KदवाळीLया सुbीत रचना घरी गेली तेiहा आई-बाबांना ितने सव2

सांिगतले पण शेवटी जात आडवी आली. आिशष ाण आिण ती इतर
समाजातील! यामुळे ाण घरा5यात इतर मुलगी कशी चालेल?

आिशषचे आईवडील ितला वीकारतील का? याबाबत रचनाचे बाबा

साशंक होते. पुढे काय रामायण वाढू न ठे वलंय या िवचाराने यांना आता
ितची काळजी वाटायला लागली.
सुbी संप.यावर रचना परत कॉलेजला आली. आिशषला ितने

घडलेला सव2 कार सांिगतला. आिशष ही काळजीत पडला. ेमात
पडताना जात-धम2 कोण बघतं का? आता पुढे काय? या िवचाराने तो

धातावला! पण दोघानीही ेमाLया आणाभाका घेतले.या होया,

आयुGय एकमेकांबरोबर काढ5याचा दृढिनय होता. पुढचे पुढे बघू,
Tहणून ती आिण तो आपाप.या कामात 8 झाले.

कॉलेजचे शेवटचे वष2 संपले. रचना फट2 Zलास म`ये पास झाली
आिण आिशषLया ओळखीने एका कं पनीत ेनी इं िजिनयर Tहणून
जॉइनही झाली. Kदवस पुढे सरकत होते. हळहळू दोघांLया ेमाची

कु णकु ण आिशषLया घरी लागली आिण आशीषचे बाबा भयानक
संतापले. आTही पर-जातीतली मुलगी चालवून घेणार नाही असा
थयथयाट के ला. तेiहा पासून आिशष सतत टे]शनम`ये राt लागला.
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कं पनीत.या िमांनाही हे जाणवले क[ आिशष कु ठ.यातरी संकटात
आहे, यांनी धीर Kदला. आTही लागेल ती मदत क3, घाब3 नकोस.

अशीच दोन वष उलटली. आिशषचा 9रयुम नौकरी.कॉम वर
होताच. यामुळे याला कु वेतLया एका मोnा पेोिलयम कं पनीकडू न
इं टरiयूसाठी कॉल आला. मुंबईत इं टरiयू झाला आिण गलेल
पगाराLया नोकरीवर याची िनयु:[ झाली. आिशष मा एका बाजूने

आनंदी, तर दुसWया बाजूने रचनापासून दूर जावे लागणार Tहणून दु:खी
होता. अशा िधा मन:िथतीतच शेवटी याने रचनाचा िनरोप घेतला.
मी तुझी वाट पाहीन, फोन-मेलारे संपका2त राtच! असे ठरले.

आिशष कु वेतला आला, बघता बघता ितथ.या न8ा नोकरीत

रमला. कं पनीने अितशय आधुिनक आिण आरामदायक सोयी-सुिवधा

Kद.या होया. भारत आिण कु वेत मधला जमीन-अमानाचा फरक,

याचेच कौतुक करत न8ाची नवलाई कधी सरली ते समजलेच नाही
आिशषला! कु वेतला एक वष2 पूण2 के .यावर १ मिह]याची सुbी िमळणार
होती. भारतात जावून लv क3न Qयावे आिण मग रचनाला इकडेच
आणू Tहणजे बाबानाही ास नको आिण आप.यालाही, असा िवचार तो
करत होता.

सुCवातीला रचनाशी रोज फोन/मेलारे बोलणे iहायचे. ितकडचे

फोटोही याने ितला पाठवले. पण हळू हळू रचनाकडू न येणारा ितसाद
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कमी होऊ लागला. रोज होणारे फोन आठवPातून एकदा होऊ

लागले... पुढे पुढे तर आिशषLया मेलना उsर न देण,े फोन न उचलणे
असेही कार घडू लागले. यामुळे आिशष मनातून धातावलेला होता!
आिशषचे कु वेतला एक वष2 पूण2 झाले. मुंबईत िवमानतळावर

उतर.यावर अिजबात वेळ न दवडता याने थेट गावाकडची ेन
पकडली आिण घरी आला.
कं पनीत.या िमांकडे रचनाची चौकशी के .यावर जे कळले याने
आिशष उडालाच! आिशष कु वेतला गे.यावर मध.या काळात रचना
संदीप नावाLया दुसWया एका मुलाLया संपका2त आली होती. तो होता
पु5याचा, पण िशकायला इकडे होता. हळू हळू मैीचे Cपांतर ेमात
झाले आिण मागLयाच मिह]यात या दोघांचा साखरपुडा ही झाला !

संपले सगळे ! आिशषLया वhांचा च>ाचूर झाला. याने गे.या ३४ वषा2पासून वाढवलेले ेमाचे रोपटे या कु ठ.याशा फडतूस संदीपने

पायदळी तुडवले होते. दू:ख, अपमान, फसवणूक अशा अनेक भावनांचा

ह.लक.लोळ झाला आिण रागाLया भरात याने या सगkया काराचा
जाब िवचार5यासाठी रचनाLया घरी जा5याचे ठरवले !
दुसWयाच Kदवशी काही जवळLया िमांना घेवून आिशष

रचनाLया घरी गेला. घरी रचना, संदीप, आई-वडील आिण रचनाचा

भाऊ होता. आिशषला एक श+दही बोलू न देता दमदाटी क3न संदीप

आिण रचनाLया भावाने घराबाहेर काढले. आिशष अितशय 8िथत
झाला .
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घरी परत येताना आिशषLया गाडीला अपघात झाला पण सुदव
ै ाने

याला फार लागले नाही. फ: डोZयाला मुकामार लागला. २ Kदवस

हॉिपटलम`ये काढू न जेiहा आिशष घरी आला, तेiहा याला जाणवले

Kक कािहतरी िबनसलंय... यानंतर याला राी नीट झोप येईनाशी
झाली, िविच भीतीदायक वhे पडू लागली. एका राी तो ओरडत
झोपेतून उठला तेiहा घराLयानाही जाणवले काहीतरी िबघडलय.

आिशषLया बाबांनी यांLया आ`यािमक गु3ंना आिशषची सव2

कहाणी सांिगतली ,ते Tहणाले क[ या मुलीLया िमाने तुमLया मुलावर

काळी जादू के लेली आहे... मग आिशष आप.या आई-विडलांसह

नािशकला जावून िवधी क3न आला, तेiहा कु ठे याचे िचs थाWयावर

आले! शेवटी आईबाबांना तुTही पसंत कराल या मुलीशीच मी लv
करीन, असे वचन देवून आिशषने परतीLया वासाची तयारी सुC के ली.
...

या िवचारांLया तंAीतून आिशष जागा झाला तो िवमानाLया

वैमािनकाने के ले.या उोषणेमुळे.. “थोडीही देर म# कु वेत एअरवेज क[

|लाईट ३११ कु वेत अंतर-राीय हवाई अे पर उतर रही है......”

आिण मग िवमानतळावर उतर.यावर या गद6तालाच एक बनून
आिशष हरवून गेला ...
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डॉन

दुबईLया आिलशान हॉटेलLया िवमग पुलाLया कठPावर बसून
िसगारे टचे झुरके घेत तो बसला होता. सं`याकाळचा लालभडक सूय2
जसजसा अताला जात होता, तसतसा याला आपला २५ वषा2पूव6चा

भूतकाळ एखाा िचपटामाणे डोkयासमोर Kदसू लागला...

हैदराबादमध.या झोपडपbीतील ती छोटीशी खोली. प!पा आिण

मTमी Kदवसभर कामाLया शोधात वणवण भटकत होते. घरात दोन

वेळLया जेवणाचीसुwा मु=क[ल होती. तो आिण छोटी बिहण सुरीली
ितथेच मातीLया KढगाWयात खेळत होते. तेवjात ितथे एक गाडी
आली. गाडीतून ३-४ माणसे उतरली आिण यात.या एका
गॉगलवा.याने याला एक चॉकलेट Kदले. Kदवसभर भुकेला अस.याने
याने पटकन ते खा.लेही. सुरीलीलाही एक चॉकलेट देवून ते सगळे
गाडीत बसले... एवढेच! यापुढचे काहीच आठवेना! यानंतर याला
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जाग आली तेiहा तो एका मोnा बंद खोलीत होता. आजूबाजूला
याLयाच वयाची १५-२० मुले.
बराच वेळ तो तसाच बसून होता. हळू हळू इतर मुलेही गाढ

झोपेतून जागी iहावीत तशी जागी झाली. कु णालाच कळत नiहते काय

चाललेय? सगळी रडारड सुC झाली. प!पा-मTमी कु ठे आहेत? सुरीली

कु ठाय? मी इकडे कसा आलो? माझे घर कु ठे आहे? इयादी अनेक 

याLया कोवkया मनात गद6 क3 लागले. मग याने इतर मुलांशी
बोलायचा य के ला पण यांLया भाषा िनराkया होया. कोणी

तेलगु, कु णी कड, कु णी के रळी, तर कु णी हदी, याला तर फ: तेलगु

येत होती. पण मग इतरांशी तोडZया-मोडZया हदीत संभाषण सुC

झाले. कु णालाच कळत नiहते आपण इथे कसे आिण का आलो? पण

गॉगलवाला आिण इतर चार माणसे, गाडी-चॉकलेटची गो मा
सगkयाच मुलांची सारखी होती...

थोPा वेळाने खोलीचे दार उघडले आिण तो गॉगलवाला आिण

बाक[चे चारजण आत आले. गॉगलवा.याचे नाव ला.या होते हे यांLया
बोल5याव3न समजले. मुले रडू लागली तशी ला.या सगkयांना

दटावून Tहणाला, “ए रोनेका नही, अब आजके बाद अपने मा-बाप को

भूल जाव. घर वापस नही भेजुंगा Kकसीको. आजसे आपुन सब लोग
दुसरी जगह जानेवाला है... उधर खाना-िपना अLछा िमलेगा, कपडा भी

िमलेगा और पैसा भी. मगर घर नही वापस जानेका... Kकसीने भागनेक[
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कोिशश क[ तो जानसे मार दुग
ं ा! समझा Zया?” ला.याने सगkयांना

धमकावून ग!प के लं आिण सवा2ना खायला पण Kदलं. ला.या मग दुसWया

साथीदाराला Tहणाला,”इन सबक[ फोटो खचो, और बबलू भाय को
बोलना पासपोट2 का काम ज.दी से ज.दी होना मंगता है”.

असेच २०-२५ Kदवस गेले अन् एका Kदवशी भ.या पहाटे

सगkयांना उठवून जबरदतीने आंघोळ घालून नवीन कपडे घाल5यात
आले आिण मोnा बस म`ये कRबून िवमानतळावर ने5यात आले. सोबत
ला.या आिण बबलू होताच. िवमानतळावरील अिधकाWयांना बबलूने
पैशाने भरलेले एक जाडजूड पाक[ट Kदले आिण मग ही सगळी वरात

दुबईLया िवमानात थानाप झाली. गे.या १५-२० Kदवसापासून न>[
काय चाललेय हे या कोवkया मुलांपैक[ कु णालाही कळत नiहते. फ:
आपण आपले घर, आई-बाबा यांLयापासून दूर कु ठे तरी चाललोय,

एवढेच कळत होते. घराची आिण िमांची आठवण येवून सारखे
रडायला यायचे पण ला.याने Kदलेला दम आठवून मुले कशीतरी ग!प

बसायची. “तो” मा सुCवातीपासून सतक2 होता. मुले पळवणाWया

टोळीबल याने आई-बाबांLया बोल5यात मागे कधीतरी काहीतरी
ऐक.याचे याला अंधुकसे आठवत होते. आपलं अपहरण होत आहे, हे
जाणवत होते. पण याLया हातात कर5यासारखे काहीच नiहते. ला.या
आिण बबलूबल चंड राग मा याLया मनात धुमसत होता.
िवमानात बसायला िमळाले Tहणून काही मुले खुश होती पण तो मा
उदास अन दु:खी होता. दुबईLया िवमानतळावर िवमान उतरले आिण
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याने ला.या, बबलू आिण इतर मुलांसोबत दुबईत पिहले पाउल टाकले,
पु]हा कधीही न परत5यासाठी!

दुबईत पोहोच.यावर या सवा2ना एक मोnा बंग.यात ने5यात

आले. ितथे सगळे काही होते, बाहेर चंड ऊन आिण उGणता असूनही
घरात मा थंडगार होते. मुलांना जेवण आिण आईस-[म िमळाले,

सगkयांना नवीन कपडेही िमळाले. सं`याकाळी एक अरबी पोशाख
के लेली 8:[ एका मोnा कारमधून आली. सगkया मुलांना घेवून
ला.या आिण बबलू या 8:[बरोबर गेल.े ला.या मुलांना Tहणाला,
“चलो आज तुTहारा ॅिZटस है” एक फार मोठे िवतीण2 मैदान होते.

मैदान कसले? वाळवंटच ते..........मग उं ट आले. आिण “या”Lया सकट
सगkया मुलांना उं टावर बसव5यात आले. मुलांचे हातपाय आिण

पाठीला बे.ट लाव5यात आले, आिण मग उं टांना इशारा करताच उं ट
भरवेगाने धावू लागले.

तो चंड घाबरला. बाक[ मुलह
े ी रडू लागली. जशी मुले रडू

लागली तसे उं ट अिधक जोरात पळू लागले. “iवा iवा बहोत खूब” तो

अरब आिण ला.या आनंKदत होवून टाkया वाजवू लागले. “या’ची पाठ

सोलून िनघाली, हातपाय चंड दुखू लागले. मरणाय वेदना सहन
करत तो तसाच उं टावर बसून होता. आपण रडलो तर उं ट आणखी

जोरात पळतात हे याLया ल?ात आले. काही वेळाने उं ट थांबले आिण
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मग सवा2ना खाली उतरव5यात आले. ला.या Tहणाला, “आजसे यही
तुTहारा काम है बmो. उं टक[ रे सम# तुम बmालोग क[ बहोत जCरत

रहती है. िजतना यादा रोनाधोना और ची.लाना, उतनाही उं ट जोरसे
भागेगा. याद रखो, िजसका उं ट पहला आयेगा, उसको इनाम भी

िमलेगा”

तो आिण इतर मुले पु]हा बंग.यावर आली. सगळे जण म आिण
वेदना यामुळे गिलतगा झालेले होते. जेवणसुwा न घेता सगळे तसेच
झोपी गेले. सकाळी जाग आली ती ला.याLया आवाजाने, “चलो

बmो,कामपर जाना है Kक नही? चलो चलो ज.दी करो.” मुले तयार

होईनात. “हमको नही चािहये ऐसा काम, मेरा पुरा बदन दुख रहा है”

तो Tहणाला. तसा ला.याने याLया एक सणसणीत कानफटीत
लगावली. तो दाणकन जिमनीवर आपटला. “साला तेरेको हजारो
Cिपया खच2 करके लाया वो Zया इधर खाना िखलाने के वाते? चुपचाप
कामपे चल, नही तो इधर ही गाड दुग
ं ा”

आप.या असहा यतेची जाणीव होवून तो हतबल झाला,

नाईलाजाने सगळी मुले पु]हा मैदानावर. आज तर भर उ]हात शय2तीची

तयारी होती. ३ तास सतत उ]हात उं टाव3न रपेट झाली, काही मुले

तर उं टावर बस.या बस.याच बेशुw पडली. मग बंग.यात आ.यावर
यांLयावर डॉZटरने उपचार के ले. दुसWया Kदवशी पु]हा तोच कार,
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आज याLयासोबत आणखीही २-३ जण कामावर जायला तयार नiहते,

मग ला.या आिण बबलूने यांना तुडव-तुडव तुडवले. मग पु]हा

सगळे जण मैदानावर आिण पु]हा शय2तीचा सराव, आज तर चांगले ५
तास...

अनेक मुले आजारी पडली पण कु णाचीही या शय2तीLया
नरकवासातून सुटका नiहती. “बmा बीमार होगा तो और यादा
रोएगा, सबको ले जाव” ला.या बबलूला Tहणाला... आिण या Kदवशी
मा याLया संयमाचा बांध फु टला. कारणही तसेच घडले, अितम,

वेदना आिण आजार यामुळे यांLयाबरोबर आलेला एक मुलगा
उं टावरच बेशुw पडला आिण बे.ट सैल अस.याने खाली पडला.
कोणालाही काही कळायLया आतच तो मुलगा जग सोडू न िनघून गेला.
चंड दु:ख आिण संतापाने धुमसत “तो” बंग.यावर आला. काहीही होवू

दे. या नराधमांना िश?ा ही करायचीच! असे याने मनोमन ठरवले...

शेवटी शय2तीचा Kदवस आला. भर उ]हात सुमारे तीन तास शय2त

चालली. याचाच उं ट पिहला आला. अरब, बबलू आिण ला.याने

ज.लोष के ला. याला च> १०००/- Cपये इनाम Tहणून Kदले. पण तो
मनातून आनंदी नiहता. आपलं हरवलेलं बालपण, िम आिण

आईबाबाना िहरावणारी, बालपण अमानुषपणे कु करणारी हीच ती

नराधम नीच माणसे आहेत, हे तो िवसरला नiहता.
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पुढे मग आणखी शय2ती होऊ लाग.या. याला चांगले कपडे, खाणे-

िपणे िमळायचे. इनामही िमळायचे...

Kदवस जात होते. तो शय2ती जकत होता... आिण ती चौकडी

यांLया जीवावर लाखो Cपये िजकत होते...

होता होता ६ वषा2चा काळ लोटला. तो आता १४ वषाfचा झाला.

एक Kदवस याने ला.या आिण बबलूचे बोलणे चो3न ऐकले, “अब ये
बmे बडे हो गये है, Kकसी काम के नही. अब दुसरा बmा लाना पडेगा.”

याने ठरवलेली वेळ जवळ आली होती. इनामाचे जे पैसे

िमळायचे, यातून १५-२० हजार Cपये याने साठवले होते. दुबईत

मुंबईतला एक माणूस याLया चांग.या ओळखीचा झाला होता,

याLयाकडू न १५ हजाराला याने िपतुल िवकत घेतले आिण एका
राी ला.या नी बबलू दा3 िपवून झोपलेले असताना दोघांचा खामा
के ला.
आता मा तो घाबरला. जायचे तरी कु ठे ? आिण खून उघडक[ला

आला तर? इतZया लहान वयात भोगलेले अप9रिमत दु:ख आिण आता
तर च> खून! याचे मन मेले होते ...........
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मग मुंबईLया दोताने याला यांLया टोळीत सामील क3न
घेतले. यांची टोळी दुबईतून मुंबईत ¡ग आिण सोने मगल
करायची.............
हळू हळू आपले बालपण, दु:ख, संघष2 सगळे िवस3न तो च> एक

मगलर बनला ......................

आिण काही वषाfनी या टोळीचा मुख.
...............................डॉन!
१९८० ते ९० या दशकात भारतातील मुले पळवून उं टाया शय
शयतीसाठी अरबी देशात नेली जायची, ितथे %यांचे

(

अनि&वत हाल (हायचे, या स%य घटनेवर आधा,रत कथा िलिह-याचे गेली १० वष0 मनात घोळत होते. वाचकांनी कृ पया
आप4या सूचना व अिभ5ाय
अिभ5ाय 6ावेत, 7यायोगे ही कथा अिधक िजवंत / प,रपूण होईल.
होईल. ध&यवाद...
ध&यवाद...मं
...मंदार का;े )
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टोरी सलील ची ...

आज सकाळीच सलीलचा फोन आला,चांगला तासभर बोलला.

मीही भारावलो. च> अमे9रके तून फोन! बोलणे झा.यावर फोन खाली
ठे वला आिण माझं मन सलीलLया भूतकाळात िनघून गेल.ं ..
३० वषाfपूव6ची गो. सलील, माया भावाचा एक िम. याचे

वडील एका कारखा]यात मॅनेजर. पण वभाव लहरी. घरी बायको
आिण एक मुलगा. पण या काळात सुमारे ३० हजार Cपये मिहना
पगार असलेली नोकरी सोडू न माथेरानला हॉटेल काढायचे खूळ
डोZयात िशरले. नोकरी सोडू न हॉटेल काढलेही. पण पाट2नरने
फसव.यामुळे यांLया हाती रािहले धुपाटणे! यात यांना रमीचा नाद.
एकदा रमी खेळायला बसले Tहणजे ३-३ Kदवस हलायचे नाहीत. मग
घरLयांना शोधून आणावे लागायचे Zलबमधून. आिण तोपयfत पगाराची
र>म संपलेली असायची रमीत ह3न!
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मग हॉटेलम`ये फसले Tहणून एक कापड-िगरणी िवकत घेतली.
तीही दुसWया िमाबरोबर पाट2नरिशपम`ये! ितथे पु]हा तोच कार. मग
िगरणीसwा िललावात िनघाली. अशा सगkया प9रिथतीत सलीलLया
आयुGयाची मा लहानपणापासून फरफट झाली. वयाLया ८8ा वष6
आई जग सोडू न गेली. मग बाबांनी दुसरे लv के ले आिण सलीलची
रवानगी पाचगणीLया बो डग कू ल म`ये. अशाही प9रिथतीत सलील
अयासात अितशय ¢शार होता. काही नातेवाईकानी थोडीफार मदत
के ली, अितशय मन लावून याने बारावी पूण2 के ली. कॉलेज के ले आिण
एका चांग.या कं पनीत जॉईन झाला.

पण इथेही याLया दुदव
\ ाचे दशावतार संपले नाहीत. नेमZया
पगाराLया Kदवशी बाबा यायचे आिण मला कजा2चे ह|ते फे डायचे आहेत
असे सांगत अधा2-अिधक पगार घेवून जायचे! शेवटी तो कं टाळला आिण
नोकरीचा राजीनामा देवून दूर कु ठे तरी अ£ात-वासात िनघून गेला...
या गोीला १५ वष उलटली...म`ये याचा काहीच संपक2 नiहता

आिण २ वषा2पूव6 मी फे सबुक उघड.यावर पाहतो, तर एक नवीन ¤# ड

9र¥े ट आलेली. सलील देशमुख! मी चाट पडलो. नाव ओळखीचं होतं.

पण न>[ कोण ते ल?ात येईना ...मग जरा म#दल
ू ा ताण Kद.यावर
आठवलं, अरे हा तर आपला सलील! मी चटकन ¤# ड 9र¥े ट वीकारली

आिण चॅqटग बॉZस उघडला .तो ऑनलाइन होताच! कु ठे आहेस? माझा

पिहला  ! पलीकडू न उsर – अमे9रका !
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मी आया2ने थ> झालो. प9रिथतीने इतक[ कडक प9र?ा

घेतलेला सलील च> अमे9रके त? पण खूप बरे ही वाटले! मग मी माझा

फोन नंबर Kदला अन् याने फोन के ला. खूप बोलला. भरभ3न...
तो,बाबा,आई आिण अमे9रके बलही.

नोकरी सोड.यावर बाबांLया वभावाला वैतागून याने
यांLयाशी असलेले सव2 संबंध तोडले. इतर कु णालाही काहीही न
सांगता तो गो8ाला गेला. ितथे चांगले सहा मिहने होता. छोटीशी

नोकरी करत. यातून ५० हजार साठवले आिण एका जु]या िमाने २
लाख Kदले. पासपोट2 होताच. शेवटी Zयुबाला जाणारी बोट पकडू न तो

Zयुबाला पोचला. ितथून मग एजंसना पैसे चा3न अमे9रके त
अनिधकृ त वेश !
यानंतर मग कु ठे शेतमkयात मजूर Tहणून, तर कधी गॅरेज म`ये

/धा+यावर... िमळे ल आिण पडेल ते काम करत Kदवस काढले. शेवटी
एका दूरLया िमाची भेट झाली आिण याLया ओळखीने एका
मॉलम`ये काम िमळाले... अशी गेली १०-१२ वष याने अमे9रके त
काढली. मिहना उप १५००-२००० डॉलस2! जग5यापुरते काम !
मी िवचारले ,अरे लvाचे काय? ितकडे िमळाली नाही का कोणी?

तर Tहणाला ,अरे कसले लv आिण कसले काय? इथे जग5याचे वांदे
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झालेत, अरे रोज सं`याकाळी भूतकाळ खायला उठतो रे ... मग मी आिण
बाटली... बस... दुसरे आहे कोण आप.याला? मी िनCsर!

बरं पुढे काय ठरवले आहेस? इकडे परत येणार का? तर Tहणाला

होय, यायची इLछा खूप आहे. समुAKकनारी एखादे छोटेसे घर असावे
अशी खूप इLछा आहे रे ! आsा वय आहे ४५, आणखी ४-५ वष काही
पैसा जमतो का ते पाहतो आिण मग येणार परत !
फोन ठे वला आिण माझं मन सु झालं!
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वकट

नमकार
मी व#कटेशन अ यर
हतांदोलन करीत तो Tहणाला. आज तो नावाने आमLया टीम

म`ये सामील होत होता. ओमान मधील “पी डी ओ” या िथतयश

कं पनीLया आिलशान काया2लयात आमLया ुप म`ये आजपासून हा
नवीन “म.लू” जॉईन झाला होता. अशा अनेक “म.लू”सोबत

आजतागायत काम के ले अस.याने यात िवशेष काहीच वाटले नाही...
आमLया ुपचा अ]वर नावाचा दुसरा एक मराठी सदय मला हळू च

मराठीतून Tहणाला... “चला, आणखी एक यंडूगुंडू आले रे ...” मीही हसून
अ]वर कडे पिहले आिण कामात गक2 झालो...

लंचेक म`ये सगळे जण हायिवनोद करत असताना अ यर मा

शांत आिण गंभीर होता... माया ते ल?ात आले, कदािचत परदेशात

नोकरीचा पिहलाच Kदवस... याचे टे]शन असेल Tहणून मी दुल?
2
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के ले... पण सं`याकाळी कॅ Tपवर गे.यावरही तोच कार.. हा आपला
आपला एकटा-एकटाच... असेच ४-५ Kदवस चालले. शेवटी मी न
राहवून ऑKफस सुट.यावर सं`याकाळी कॅ Tपवर याLया 3म म`ये गेलो.
वारी अगदी शु§ धोतरात होती... अंगात जानवे आिण कपाळाला
गंध... उदबsी िनरं जन लावलेले आिण तRडाने मोnा आवाजात तोपठण सुC....
“तुम ािन है Zया?” मी िवचारले. “हा साब” तो Tहणाला ... “मै

भी ाीन है, लेक[न मै तुम जैसा इतना पूजापाठ नही करता बाबा” मी

Tहणालो... तसा तो उsरला... “साब,मै आपको Zया बतावू? ये

पूजापाठ एक साधन है अपने दुख को िछपाने का, मेरी टोरी सुनोगे तो

जान जावोगे ZयR मै ऐसा tं...”असे Tहणून याने आपली टोरी

सांगायला सुरवात के ली ...

के रळमधील पल>ड िज.¨ातील राजावाडी गावाचे मुख पुजारी

राधावामी अ यर. गावातील देऊळ यांLयाच ता+यात. गावातील

सगळे धा©मक काय2म यांनीच करायचे. राधावामी होतेच
वेदशाrसंप. आजूबाजूLया ५०-६० गावात राधावामी इतका मोठा
वेदिवान नiहता. राजावाडी गावात मोठे घर, शेती आिण गावातील

सगळी पूजा/य£/ लv/समारं भ हे राधा वाम^चे उपाचे साधन.

पीचे नाव लªमी तर व#कट हा मुलगा. व#कट होता ितसरीला.

अयासात चंड ¢शार. पण विडलांचा पारं पा9रक 8वसाय पुढे
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चालवायचा Tहणून व#कटला ८ 8ा वष6च पल>डला वेदशाळे त
पाठव5यात आले.
ितथून वे]कटची ओढाताण सुC झाली. याला शाळा िशकायची
होती. खूप मोठे iहायचे होते. गावातील इतर घरातील बरीचशी माणसे
दुबईला नोकरीला होती. ती सुbीला गावी येत तेiहा यांची ऐट पाtन
व#कटला नवल वाटे. इतर मुले बाबांनी दुबईव3न आणलेली नवीन

नवीन खेळणी घेऊन खेळत, तेiहा व#कटला वाटे, आप.याला का नाही
अशी खेळणी िमळत? तो आईला िवचारी, हb करी, तू पण बाबांना

सांग ना दुबईला जायला... पण आई याची समजूत काढू न Tहणे, अरे

बाबा, आपण तर पंिडत आहोत... आपण नसते जायचे बाळा ितकडे...

मग तो पु]हा Tहणे... पण मी जाणार मोठा झा.यावर दुबईला... आई
कशीतरी याला ग!प करी....!
यात आता तर शाळा सुटली... आता वेदशाळा... Tहणजे
आयुGयभर पूजापाठ क3न जीवन जगावे लागणार... याचे मन बंड
क3न उठे .... Kकयेक Kदवस तो जेवतही नसे... कशीबशी २ वष काढली
ितथे. अजून ३ वष बाक[ होती आिण एक Kदवस.... एक Kदवस याला

पल>ड मधील एक िम राघवन भेटला. याचे वडील दुबईला होते.
याLयाकडे पैसेही भरपूर असायचे..... व#कटची अवथा याला

बघवेना... “तुला पळू न जायचे आहे का इथून? मी मदत करतो तुला” तो
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Tहणाला. “अरे पण पळू न जाणार कु ठे ?” “माझे काका आहेत िव#Aमला,
चल आपण दोघेजण यांLयाकडे जावू...” राघवन ने धीर Kदला .

आिण मग एके Kदवशी वेदशाळे ला कायमचा रामराम ठोकू न ेनने
व#कट राघवनसह िव#Aमला पोचला. िनघताना व#कट खूप रडला.
कारण आपण वेदशाळे तून पळालो हे समज.यावर बाबा कधीही ?मा
करणार नाहीत. यापुढे आई-बाबा आिण गाव, सगkयाला िवसरावे

लागेल हे याने ओळखले होते. तरीही िजीने आिण राघवनLया
Kदला=यामुले तो िव#Aमला गेलाच. ितथे गे.यावर राघवनने व#कटची
सारी कहाणी काकांना सांिगतली...काका उदार आिण दयाळू मनाचे
होते. यांनी व#कटला आप.या घरी ठे वून घेतले आिण याLया
िश?णाची सगळी जबाबदारीसुwा वीकारली. अट एकच, नोकरीला
लाग.यावर झालेला सव2 खच2 व#कटने परत करायचा!

ती अट व#कट ने मा]य के ली आिण आनंदाने तो िव#AमLया शाळे त
जावू लागला. राघव पल>डला परतला. पण व#कटिवषयी कोणालाही
काहीही सांिगतले नाही. वेदशाळे तून व#कट गायब झा.याचे कळ.यावर
राधावामीनी आकाश-पाताळ एक के ले. खूप शोधाशोध के ली. पण
व#कटचा ठाव9ठकाणा सापडला नाही. व#कट कु ठे तरी िशक5यासाठीच
गेला आहे, याची खाी यांना होती...

काळ पुढे सरकत होता, जायाच ¢शार असले.या व#कटने

इं िजिनयqरग पूण2 के ले आिण आिण ितथ.याच एका कं पनीत ेनी Tहणून
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जॉब क3 लागला ...तेवjात राघवनLया विडलांनी यांLया ओमान

मध.या िमाLया मदतीने ओमानमध.या कं पनीसाठी व#कटची िशफारस
के ली. इं टरiयू झाला आिण हां हां Tहणता जेट एअरवेजLया िवमानाने
व#कट ओमानला पोचलादेखील!!!

तर अशी ही व#कटची टोरी..
“तो अब तुम उदास Zयो हो?”मी िवचारले.
तर तो Tहणाला, “साब अभी एक बात मुझे ब¢त परे शान कर रही

है| मै अपने िपताजी, मां और गावको कभी देख पाऊंगा? Zया सोच#गे
वो?”

मी Tहणालो.. “घाब3 नकोस, या परमेlराLया इLछेने आिण

आशीवा2दाने तुझे वh पुरे झाले आहे,तोच तुला माग2 दाखवील...”

या Kदवसापासून मनावरील ओझे हलके झा.याने व#कट खूप
मोकळा मोकळा वाटत होता... हळू हळू तो Cळला... एक वष2 संपले...
आता सुbीला तो घरी जाईल... पण सुbीत ३ महवाची कामे आहेत...
पिहले Tहणजे आई-विडलांना भेटणे, राघवनLया काकांचे पैसे देणे

...आिण ितसरे Tहणजे........नाजूक काम.... राघवनLया काकांLया
मुलीशी साखरपुडा..........................!!!
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भूल-भुलय
ै ा

चार वषा2पूव6ची गो. शुवारची सुbी अस.याने लंचनंतर
वामकु ?ी काढू न जरा आमLया कॅ Tपबाहेर फे रफटका मारावा Tहणून
बाहेर पडलो. इथे दTममला सं`याकाळचे चार वाजले तरी अजून उGमा
जाणवत होताच! सौदीला आ.यापासुन दोन महीने आराम असा
नiहताच! अगदी वीकली ऑफसुwा कॅ ]सल के ले होते. इतZया Kदवसानी
सुbी िमळाली Tहणून जरा एंजॉय करायचा मूड होता Tहणून अल-खोबर
वCन िवांतला फोन क3न बोलावलं होतं. तो गाडी घेवून पाच
वाजेपयfत पोहोचणार होता. तोपयfत पायी फे रफटका मारावा Tहणून
िनघालो आिण चालत चालत कॅ Tप पासून दीड-दोन Kकलोमीटर वर
आलो.
सगळीकडे रखरखीत िनम2नुGय वाळवंट पसरले होते. रयावरLया

वाहनांची वद2ळ सोडली तर इथे २०० -३०० Kकलोमीटर वास के ला

तरी मानवी अितवाची खूण सापडणे महामुि=कल काम! मधून मधून
खुरटलेली िहरवी झुडपे, यातच समुAKकनारLया जिमनीत मा
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दलदलीमुळे थोडीफार दाट मॅनोiहची झुडपे होती. ितथे मा थोडी
हालचाल होती.
३० - ४० उं ट घेवून एक राखणदार ितथे उभा होता. जवळ जावून

पिहले तर च> भारतीय िनघाला. मी कु तु¢लाने िवचारले, ZयR भै या?

नाम Zया है? तो उsरला, नमते सािहब, मै Kदलीपकु मार िवlकमा2.

बिलया – युपी से tं.

अरे iवा, मी Tहणालो, इधर कै से?
तो Tहणाला, बाबूजी Zया बतावू? बडी लंबी कहानी है.
तेवjात िवांतचा फोन आला, तो गाडी घेवून आला होता

कॅ Tपवर. मग मी याला गाडी घेवून इकडेच ये असे सांगून ितथवरचा

रता तRडी सांिगतला. पाच िमिनटात तो गाडी घेवून आलाही! हाय-

हॅलो झा.यावर Tहणाला, अरे इकडे काय करतोस? चल, आज सुbी

वाया घालवायचीय का? मत long drive क3न येवू जेाहला !

पण मी Tहणालो, थांब रे जरा. जावू उिशराने. अरे या भै याची टोरी

तर ऐकू या!

मग भै या घाबरत घाबरत आपली टोरी सांगू लागला. याचे

डोळे पाणावले होते, चेहरा कCण Kदसत होता. बायकामुलांना घरी
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सोडू न बरोबर तीन वषा2पूव6 बिलयाLया जवळLया एका गावातून तो
मुंबईला पोटा-पा5यासाठी आला. अंधेरीत एका िब.डगचे क]Zशन

सु3 होते. ितथ.या मॅनज
े रशी िवlकमा2Lया िमाची ओळख होती. मग

ितथे िब.डरकडे लहानसहान कामे क3 लागला. मोलमजुरी करता
करता ितथे िब.डगचे एलेिZकचे काम करणाWया मंडळ^शी याची
चांगली दोती जमली. यांनी याला इलेिZकल मधले बेिसक काम
िशकवले. मूळचा तो सातवी फे ल होता पण तसा चलाख होता. सहासात मिह]यात तो चांगला तयार झाला आिण मग मोलमजुरीचे काम
सोडू न तो इलेिZक वायqरगचे काम करणाWया या ुप बरोबर काम
क3 लागला.
यातच या ुपमध.या शोभन बॅनज6 या बंगाली टेK¬िशयनने
पासपोट2 काढलेला होता. याने नुकताच एका दुबईमधील कं पनीसाठी
इं टरiयू Kदला होता. यात िसलेZट होवून याचा िiहसा आला आिण
शोभन दुबईला जायला िनघाला. मग िवlकमा2Lया मनातही आपण
दुबईला जावे असा िवचार सु3 झाला. शोभनने याला सगळी मदत
के ली आिण पासपोट2साठी अज2 क3न मुंबईत.या एजंस चे पsेही Kदले.
इं टरiयू कसा ायचा याबल माग2दश2नही के ले आिण शोभन दुबईला
गेला. याला सोडायला सगळी िममंडळी िवमानतळावर गेली होती,

यात िवlकमा2ही होताच. िवमानतळावरचा झगमगाट बाहे3नच
पाtन याचे डोळे दीपले आिण एका मोहमयी वhनगरीत तो हरवून
गेला. कसेही क3न आपणही परदेशी जायचेच या वेडाने तो पुरता
झपाटला.
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काही Kदवसात पासपोट2 िमळाला, मग इतर कागदपे जमवून

िवlकमा2ने धडाधड इं टरiयू ायला सुCवात के ली. पिह.या सहासात
वेळेला तो फे ल झाला. पण तरीही िज न सोडता याने इं टरiयू देणे
सु3च ठे वले. आताशा याला कोणते  िवचारले जातात, आिण यांना

कशी उsरे ायची, हे समजले. शेवटी एका इं टरiयूम`ये सौदी

अरे िबयामध.या एका कं पनीसाठी तो िसलेZट झाला बुवा. २००० सौदी

9रयाल पगार! याKदवशी याला आकाशाला हात टेक.यासारखे झाले.

मग काय? आयुGयात पिह.यांदा याने दा3 !यायली. सगkया
िममंडळ^ना पाट6 देवून वत:ही झगला.

मग काही Kदवसात याचाही िiहसा आला आिण १ िडस#बरचे

२००७ चे िवमानाचे ितक[टही. मा यासाठी एजंटला फ[ Tहणून ५०,

०००/- Cपये ायचे होते. मग लोन काढू न ते पैसे भरले. आता

िवlकमा2 अितशय आनंदात होता. लगेच तो चार Kदवसासाठी घरी

युपीला जावून घरLयांना भेटून आला आिण ठर.यामाणे १ िडस#बरला

िवमानात बसलाही!

सौदीLया दTमम िवमानतळावर तो उतरला. आप.या मोहमयी

वhनगरीत आपण य? पोहोचलो आहोत, हे पाtन याला आनंदाने
वेड लागायचे बाक[ रािहले होते. या गडबडीतच िवमानतळावरचे

सोपकार पार पडले, आिण बाहेर पड.यावर एक ¡ायiहर आलीशान

गाडीसह याचीच वाट पहाट होता. नशीब तो िह]दी-उदू2 बोलणारा एक
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पाKकतानी होता. िवlकमा2ने आपले सामान आिण पासपोट2 या
¡ायiहरकडे Kदला आिण आता कं पनीत जावू, Tहणून ते िनघाले....

हळू हळू शहर मागे पडू लागले आिण सौदीचा भयाण रखरखीत

वाळवंट सु3 झाला. ’आपण न>[ कु ठे जातो आहोत?’ असे याने

¡ायiहरला िवचारलेदख
े ील. पण थातुरमातुर उsरे देवून ¡ायiहरने
याला ग!प के ले. जवळजवळ सहा तास गाडी पळत होती. राी एक
वाजता मुंबईtन तो िनघाला होता आिण एiहाना दुपारचे दोन वाजले
होते. यामुळे पोटात भुकेचा आगडRब पेटला होता. ¡ायiहरने याला
!यायला पाणी Kदले आिण जेवण मालकाLया घरी क3 असे संिगतले....
मालकाLया घरी? पण मला तर कं पनीत कामाला जॉइन करायचे

आहे ना? िवlकमा2Lया डोZयात िवचारांचे काtर माजले. भीती आिण

शंका यांनी तो अवथ झाला. पण तेवjात सौदीLया वाळवंटात
फु ललेली िहरवीगार शेती Kदसू लागली. संी,मोसुंबी,सफरचंदे आिण

खजुरLया बागा. तेवढच जरा िहरवळ बघून मन हलके झाले. काही
िमिनटातच मालकाचे घर आले. ते एका ीमंत अरबाचे घर होते. भलाथोरला बंगला, ५-६ गाPा, नोकर-चाकर... फार मोठे थ होते...

गाडीतून उतर.यावर याला बंग.याLया मागLया बाजूला
असले.या एक झोपडीवजा खोलीत नेल.े याचे सामान ितकडे ठे वून
पासपोट2 मालकाकडे जमा के ला गेला. मेरी कं पनी Kकधर है? आप

मुझको इधर Kकधर लेके आया? या िवlकमा2Lया ांकडे कोणीही ल?
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Kदले नाही. बंग.यात सव2 २४ तास ए.सी. आिण थंड /गरम पा5याची

सोय असली तरी झोपडीत मा एकच पंखा, एक ब.ब आिण एक टोiह
आिण पा5याचा एक नळ होता. जे जेवण िमळाले ते खावून िवlकमा2

जो गाढ झोपला, तो जागा झाला थेट दुसWया Kदवशी सकाळी. ¡ायiहर
याला उठव5यासाठी हाका मारत होता. ...चलो जलदी करो... खेतपे
जाना है, काम के िलये .

आपण पुरते फसलो आहोत, याची क.पना आता िवlकमा2ला

आली. याची मोहमयी वhांची नगरी कु ठ.याकु ठे िव3न गेली. याने
¡ायiहरLया मा`यमातून अरबाला काही सांग5याचा यही के ला. पण

उपयोग शू]य! उलट ’तेरेको इं िडया से लाया वो Zया िखलाने-िपलाने?

चल साला काम पे नही तो मार पडेगी!’ अशी धमक[ही िमळाली. आता
मा िवlकमा2 घाबरला. नाइलाजाने कु दळ –फावडी खांावर मा3न
शेतात गेला आिण पडेल ते काम क3 लागला. दोन-तीन महीने गेल,े

पगाराचे नाव नाही. अरब फ: याला जेवण बनव5यासाठी धा]य
ायचा आिण झोपडीत असले.या तुटपुंया सुिवधांवर िवlकमा2 जगत
होता.

घरी /मुंबईला फोन /पाारे कळवावे तर अरबाचा कडा पहारा.
याLया नजरे तून कु ठलीही गो अिजबात सुटत नसे. कधीकधी
चाबकाचे फटके ही खावे लागायचे. िवlकमा2चे हाल कु ाही खात
नiहता.....
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असेच सहासात महीने गेले आिण मग शेतीLया कामांचा सीझन
संप.यावर याला उं ट चरवायचे काम दे5यात आले. ... आज उं ट
चरवता-चरवता तो जरा इकडे लांबवर आला आिण नेमका आमLयाशी

संपका2त आला. आTहाला याने कळवळू न िवनंती के ली, साब आप

Kकसीको बताना नही, वरना मेरी जान चाली जाएगी. एक बार हायवेसे
जानेवाले एक पंजाबी ¡ायiहर को मेरी कहानी बता रहा था, तो
मािलकने देखा और बtत मारा मुझे साबजी....

िवांत Tहणाला, “घाब3 नकोस, तुला परत भारतात जायचे आहे

का? मी 8वथा करतो.” कसाबसा तो तयार झाला. आिण उं ट घेवून
परत गेला.

आTही मग जेाहचा long drive च !लॅन कॅ ]सल क3न राीपयfत

िवlकमा2Lया ॉ+लेम वर िवचार के ला. दुसWया Kदवशी मग िवांतने

Indian Embassy मध.या सूरज मेनन या याLया िमाला फोन

क3न सगळी हKकगत कळवली. अरबाचा पsा आिण िवlकमा2चा
ठाव9ठकाणा कळवला. चार-पाच Kदवसातच वेगाने घडामोडी होवून
िवlकमा2चा पासपोट2 आिण कागदपे अरबकडू न परत िमळव5यात
आली.
आTही दोघांनी थोडे पैसे याला Kदले. या पंजाबी ¡ायiहर

लोकांनीही माणुसक[ Tहणून पैसे जमवून Kदले. सगळे िमळू न ५०,
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०००/- भारतीय Cपये याला Kदले आिण तुझे कज2 पिहले फे ड बाबा
आिण पु]हा नीट चौकशी के .यािशवाय कु ठ.यातरी एजंटLया नादी
लागून इकडे ये5याची वhे बघू नकोस असा स.ला याला Kदला.
ितकटाची 8वथा Indian Embassyने के ली होती. जवळजवळ एका

वषा2चा वनवास भोगून, सगkया वhांचा चुराडा झालेला िवlकमा2

भारतात परत गेला... पण याची सुटका के .याचे अनािमक समाधान
मा आTहाला झाले. न जाणो, याKदवशी मी फे रफटका मारायला
कॅ Tपबाहेर न येता तसाच िवांतबरोबर long driveला गेलो असतो

तर? ....तर िवlकमा2 आणखी Kकती वष तसाच अडकू न पडला असता
काय माहीत ???

...........................................................
असे अनेक िवlकमा2 परदेशीLया मोहमयी वhांLया भूलभुलैयात
फसून कु ठे कुठे अडकू न पडलेले असतील ...
ईlर यांना परत यांLया मुला-माणसात परत आणो ही ाथ2ना
.....!!!
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अविलया

“नमते ,मी चंद ू खानिवलकर”
अबुधाबीसाठी जेट एअरवेजची |लाइट पकड5यासाठी
एअरपोट2वर उभा असताना एक चाळीशीचा चGमेधारी मराठी माणूस
जवळ येवून उभा होता. याने माया पासपोट2 वरील नाव पाtन लगेच
हतांदोलनासाठी हात पुढे क3न वत:ची ओळख क3न Kदली.
“तुTही Costain साठी जाताय का?” तो Tहणाला
“होय! पण तुTहाला पूव6 कु ठे तरी पािह.यासारखे वाटतेय” – मी
“हो, आपण कतारला भेटलोय आधी. तुमLया कॅ Tपम`ये तो अ]वर

होता ना, याLया 3मवर आलो होतो मी एकदा.” तो Tहणाला
“अLछा. मग आsा कु ठे चाललात ?”
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“आsा मीही Costain लाच चाललोय, आयलंडला.”
सकाळी सातची |लाइट होती. निशबाने दोघांचे सीट नंबरही

जवळजवळ अस.याने पूण2 |लाइटभर ग!पा चालूच रािह.या, एiहाना

आमची चांगलीच दोती झाली होती. तीन तासात िवमान अबुधाबी
एअरपोट2वर उतरले आिण आTही सव2 सोपकार पार पाडू न आणखी

तासभराने आTही बाहेर पडलो. Costain चा को-ओ डनेटर आलाच

होता. मग एका कोटर (िमिनबस)मधून आTही सव2जण शेख जायेद
िसटीमध.या आलीशान िiहला म`ये पोहोचलो. एiहाना बारा वाजत
आले होते. आ.याबरोबर आTही शॉवर घेवून लगेच लंच घेतला आिण
मतपैक[ ताणून Kदली.

सं`याकाळी चार वाजता जाग आली ती चंदन
ू े उठव.यामुळे! चंदन
ू े
याची बॅग उघडली होती. बॅगमधून काही आयुवKदक औषधांLया
बाट.या बाहेर काढ.या... सोबत लास आिण फँ टाचे कॅ न होते जे
िiहलामधून घेतले होते. चंद ू मला Tहणाला, “आता गTमत बघ....”

याने औषधांLया बाट.यामधून औषध लासात ओतले आिण यात
फँ टा िमसळू न मला Kदले...
“अरे mा ........ iहोडका?”
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“अरे तीच तर गTमत आहे.......”, चंद ू Tहणाला, “अरे एअरपोट2वर

चे7कग म`ये सापडू नये, Tहणून मी औषधांLया बाटलीतून iहोडका

आणतो........ चल एंजॉय कर आता.......!”

.....चंद ू ही वेगळीच चीज आहे, हे मी एiहाना ओळखले होते.
दुसWया Kदवशी सकाळी ऑKफसला जायचे होते. ितथली कामे
आव3न दोन तासांनी आTही ¤[ झालो.
चंद ू Tहणाला, “अरे चल, जरा िजवाची दुबई क3न येव.ू ..

झोपतोस काय शुभ
ं ासारखा......”

मग घाईघाईने तयार होवून आTही बस पकडली आिण दोन
वाजता मेन िसटीला पोहोचलो. थोडावेळ कॅ 9रफोर आिण लुलू
हायपरमाक टम`ये घालवून मग चंद ू Tहणाला, “अरे इथे काय वेळ

घालवतो आहेस? असली माल इधर नही, कही और िमलता है,
चलो...............”

मग याने मला मुसाफामध.या ईट आK¤कन टोअरम`ये नेले.

अरे बापरे ! एखाा मॉलसारखे आिलशान िलकर टोअर? देशोदेशीचे
अितम ®ड ितथे कलामक प`दतीने मांडून ठे वले होते.

टक[ला,

iहोडका, रम, िजन, कॉच, िiहक[, िबयर आिण इतर अनेक कार!

मग काही िनवडक बाट.या घेवून आTही पेम#ट के ले आिण िनघालो...
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आयलंडला जायला अजून आठ-दहा Kदवस तरी होते. तेवjा वेळेचे
िनयोजन क3न चंदन
ू े बेगमी क3न ठे वली होती.
पुढचे दहा Kदवस मत मजेत गेले. आTही दोन Kदवस दुबईची सैर

क3न आलो. अबुधाबी-दुबई अंतर दोनशे Kकमी. बसने २५ Kदरम

ितक[ट लागते. पण या आनंदाला गालबोट लावणारी एक घटना
दहा8ा Kदवशी घडली. आमLया िiहलाLया मागLया बाजूला काही
बलूची लोकांची वती होती. ितथली उनाड पोरे एक¯ा दुक¯ा
परदेशी माणसाला धमकावणे/लुटणे असे कार करायची. संगी अंडी
फे कू न मारणे / मारहाण कर5यापय2]त मजल जायची. या Kदवशी आTही
दोघे सं`याकाळी फे रफटका मारायला बाहेर पडलो होतो. तेवjात
दहाबारा वषाfचे सात-आठजण आले आिण मला धमZया देवू लागले.
एकाने अंडे फे कू नही मारले. बाक[चे पैशाची मागणी क3 लागले. चंदन
ू े
तेवjात संगावधान राखून एके काला लाथा-बुZZयांनी तुडवायला
सुCवात कली. दोघे-ितघे आडवे होताच बाक[Lयानी घाब3न पळ
काढला. मी चंदच
ू े आभार मानले...................!
तर असा हा चंद ू , या राी चंदन
ू े मला आपली टोरी सांिगतली.

चंद ू सव2थम कु वेतला गेला १९९८ ला. ितकडे जावून वारी जरा सेटल

होतेय न होतेय, तोच एका िमसरी (इिजि!शयन) मांिकाLया नादाला

लागली. चंदच
ू े लv तेiहा iहायचे होते. Tहणून तुला चांगली मुलगी

िमळवून देतो असे सांगून अली नावाLया या मांिकने कु वेतम`ये
चंदक
ू डू न भरपूर पैसा उकळला. पण चंदच
ू ा याLयावर गाढ िवlास
होता. याची आिण चंदच
ू ी चांगली दोतीच जमली Tहणाना! मग
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अलीने चंदल
ू ा नमाज आिण यांचा पिव ंथ याचे महव मनावर
बबवले. चंदल
ू ा एक लॉके ट/ताईत आिण पिव ंथ याने Kदला.
याLया खोलीत हे सव2 सामान सदैव असे. कु वेतम`ये सुwा दररोज
सकाळ-सं`याकाळ धूप/लोबान लावून याचे पठन सु3 असे!
चंदल
ू ा हळू हळू (याLया भाषेत) Kद8 अनुभव यायला सुCवात
झाली. सव2थम एका अमावायेLया राी जेiहा अलीने चंदLू या
°दयावर हात ठे वून पिव मं Tहटला, यावेळी चंदLू या सवाfगातून

थंड लहरी ?ेिपत झा.या. यानंतर याला एका Kद8 पुCषाचे दश2न
झाले. Kद8 श:[ने तुला मायाशी जोडले आहे, आsा पासून तुला माझे

संर?ण व मदत िमळे ल, असे या िजनने चंदल
ू ा संिगतले! यानंतर चंद ू
सतत या श:[Lया संपका2त अस.यामाणे वागू लागला. याला Kद8
वhे पडू लागली. हळू हळू तो कु वेत मधील जॉब, मुंबईतले कु टुंिबय

आिण सभोवतालLया जगापासून िवभ: होत गेला. सतत अली आिण
िजन यांLया िवचारातच राt लागला. साहिजकच याचा प9रणाम
कामावर होवू लागला, कामाव3न याचे िचs उडाले.

आता तो िजन याला सांगत होता क[ इथे काही लोक तुझे शू
आहेत. यांनी कट क3न तुला कामाव3न काढू न टाकायचे ठरवले आहे.
यासाठी तू तुया कामाLया 9ठकाणावरील एक वतु आणून अलीला दे.
मग कामावरील मंडळी तुया बाजूने वश होतील! यानुसार चंदन
ू े
यांLया वक2 शॉप मधील एक हातोडी चोरली आिण ती आप.या 3मवर
ठे वली. अलीने 3मवर येवून या हातोडीला काही धागे बांधून लोबान
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दाखवला आिण मं Tहटले. आिण आता तुझे काम झाले आहे,असे
सांिगतले.

इकडे चंदच
ू े हे सव2 उोग सहकारी कम2चाWयाLया नजरे तून सुटले

नiहते.

चंदLू या

नाना

भानगडीनी

ते

वैतागले

होते.

यांनी

सुपरवायझरकडे ’चंदच
ू े कामावर अिजबात ल? नाही’ अशी तार

के ली. याव3न सुपरवायझरने चंदल
ू ा चांगलेच झापले आिण आठ
Kदवसात वत:ला सुधार आिण कामावर ल? दे, नाहीतर तुला

कामाव3न काढू न टाक[न आिण भारतात परत पाठिवन अशी स:
ताक[द Kदली.

झाले, आता चंद ू िपसाळला! सव2थम अलीशी ¢±त घातली

आिण मग याला चंड िश8ा देतच 3मवर आला. रागाLया भरात ंथ

आिण हातोडी, धूप/लोबान सगळे उचलून कचWयाLया ड+यात टाकले. हे

सगळे बाजूLया 3मवर राहणारे बाक[चे कम2चारी पहात होते. एकाने
कु णीतरी कु वेतLया पोलीसला बोलावून आणले आिण ’चंदन
ू े पिव
ंथाचा अपमान के ला आहे, याची झडती Qया’ अशी तार के ली. मग

पोिलसाने 3मची आिण कचरापेटीची तपासणी के ली, तर खरोखरच

ंथ आिण हातोडी सापडली. झाले ! मग चंदच
ू ी रवानगी पोिलस
टेशनवर! पण याची जबानी घेताना उलटसुलट व:8े आिण
बोल5यातील िवसंगती पाहता ही सायKकक के स आहे, हे प झाले.
मग पुढे काही जात कारवाई न होता चंदल
ू ा नोकरीव3न काढू न
टाक5यात आले आिण याची रवानगी पु]हा भारतात कर5यात आली!
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भारतात आ.यावर चंदल
ू ा मनोिवकार त£ाकडे ने5यात आले,

याला बरे च Kदवसात हॉिपटलम`ये राहावे लागले. अनेक गोkया

आिण injections यांचा मारा कर5यात आला. दोन-अडीच मिह]यात

तो नॉम2ल वर आला. मग घरLयांनी याचे लv क3न दे5याचे ठरवले.
एक बेळगावची मुलगी पाtन एका शुभ मुtता2वर चंद ू िववाहबw
झाला. पण हे लv फार काळ 9टकले नाही. सहा मिह]यातच चंदच
ू ा
घटफोट झाला. आिण मग पु]हा चंद ू सौदी अरे िबयाला पु]हा दोन
वषाfसाठी िनघून गेला.
आज चंद ू ािजलम`ये आहे ! अधूनमधून फोन करतो पण चंदच
ू ा
फोन आ.यावर माझी ती सं`याकाळ अवथ जाते. मनात कु ठे तरी न>[
वेडा कोण असा  पडतो?

याला वेडा ठरवणारे हे जग क[ जगाला फा¯ावर मा3न

आप.याच धुंदीत आयुGय जगणार चंद ू ?
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ई सािहय ित ान

मराठी भाषा फ़ार सुंदर आहे. गे.या तेिवसशे वषाfत या भाषेने
महान लेखक कव^ना ज]म Kदला. वाचकांनी यांना डोZयावर घेतले. या
महान संत कव^नी दाखवले.या मागा2ने मराठी माणूस चालला, वागला.
याचा पड घडला. िश?ण झाले. संकार झाले.
हा वारसा पुढे चालायला हवा. नवे नवे लेखक कवी पुढे यायला
हवे. यांLयामाफ़2 त नवीन िवचार, नवे अनुभव समोर यायला हवेत. तसे
नवीन नवीन लेखक िलहीत असतातही.
नवीन लेखकांना वाचकांसमोर ये5यासाठी ई सािहय ितान हे
एक 8ासपीठ आहे. पावणे दोन लाख वाचकांपयfत पोच5याचा एक
माग2. आपले अनुभव लोकांपयfत ने5याचा. आप.या अनुभवांचा इतरांना
फ़ायदा दे5याचा.
वाचकांनाही नवनवीन लेखकांचे सािहय िमळ5याचा हा एक
सोपा माग2 आहे. सुलभ. िवशेषतः परदेशात रहाणारे मराठी वाचक
आिण खेPापाPातले त3ण हे आता मोबाईलारे ही ई पुतके वाचू
शकतात.
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ई सािह याचा सार करायला आहाला
मदत करा. आपया ओळखीया आठ ते दाहा
लोकांया ई मेल आय डी आहाला कळवा.
आही यांना चांगली चांगली पु&तके
िवनामूय पाठवू.

esahity@gmail.com
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