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असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  
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त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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आि भाऊबीिेचा कदवस आह.े सुकन्या हॉलर्ध्ये बसुि भािी निवडत होती. 

िवळच छोटी वृंदा खेळण्यांबरोबर खेळत होती. नतच्यापेिा नति वर्षाांिी र्ोठा 

असलेला र्दि अभ्यासाच्या टेबलवर बसूि अभ्यास करीत असल्याचे दाखवत होता. 

परंतु त्याचे लि दाराची बेल कर्ी वािते याकडे होते. सुकन्या दनेखल हातािे भािी 

निवडत असली तरी नतचे दनेखल लि सारखे दाराकडे िात होते. नतला 

नचडवीण्याकरीता र्दि आईला म्हणाला, आई! सारखं दाराकडे बघुि र्ार्ा लवकर 

थोडाच येणार आह?े 

तू गप्प बस रे बोक्या! र्ला सांगतोस आनण तू काय करतोयस? तू दनेखल 

र्ार्ाचीच वाटच बघतोयस िां? तोंडािे ती िरी असे म्हणूि र्दिचे बोलणे उडवूि 

लावत असली तरी नतचे र्ि रंिीस आले होते. िेहर्ी बरोब्बर दहा वािता हिर 

होणारा नतचा भाऊ आता बारा वािले तरी अिूि त्याचा पत्ता िव्हता. नतला आता 

खूप काळिी वाटू लागली. आईची तब्येत रठक असेल िां? बाबा कसे असनतल? 

अियला रिा नर्ळाली असेल की िाही? कां बसला काही अपघात झाला? नतच्या 

भोवती िािा प्रश्न फेर र्रुि उभे रानहले आनण नतची काळिी वाढू लागली. तेवढ्ांत 

छोट्या वृंदािे भोकाड पसरले. ते ऐकुि सुकन्या नतच्यावर ओरडली.  

र्दि दनेखल पुततकातले तेच तेच वाचुि कंटाळला होता. आई वृंदावर 

नचडलेली बघूि र्दि म्हणाला, आई! र्ार्ाचा राग तू वृंदावर काय काढतेस. ती 

कंटाळली आह ेआनण आता र्लाही भूक लागल्ये. र्ला िेवायला वाढ. सुकन्याला 

र्दिचे म्हणणे पटले. वेळही खूप झाला होता त्यारु्ळे नतिे र्दिला िेवायला वाढले 

आनण वृंदाला भरवायला सुरवात केली. परंतु  नतचे त्यात लिच लागत िव्हते. आि 

र्दिचे बाबा दनेखल त्यांच्या बनहणीकडे कदप्तीकडे भाऊबीिेकरीता िळगांवला गेले 

होते.  



बराच वेळ वाट बघूि सुकन्यािे चार घास खाऊि घ्यावे असे ठरवल.े त्या 

करीता नतिे ताट घेऊि डायनिंग टेबलवर ठेवले. तेवढ्ांत दारावरची बेल वािली. 

ती बेल वािवण्याची पध्दत ऐकूि नतला खात्री झाली की, ज्याची ती एवढ्ा 

आतुरतेिे वाट बघत होती तो नतचा लाडका भाऊ अियच आला आह.े ती हॉलर्ध्य े

दाखल होते िाही तोच र्दििे उघडलेल्या दारातुि अिय आत र्ध्ये आला.  

काय रे अिय! ककती ऊशीर? आई बाबा कसे आहते? तुला एवढा उशीर का 

झाला? सुकन्यािे एका दर्ात नवचारले. 

हो! हो! अग ताई! एकावेळी ककती प्रश्न नवचारतेस? घरातली सगळी र्तत 

आहते आनण उशीरा बद्दल म्हणशील तर रत्नानगरी ते पुणे रतत्याची पार चाळण झाली 

आह.े इतके खड्डे बापरे! कर्रेची पार वाट लागली आह.े त्यार्ुळेच गाडीला उनशर 

झाला त्यातच वाटेत एक अपघात झाला आह.े त्यार्ुळे काही अंतर वाहतूक अगदी 

र्ुंगीच्या पावलांिी चालू होती. तेव्हा र्ला सवाांत प्रथर् कढत कढत पाण्यािे आंघोळ 

करायची आह.े ते दनेखल तुझ्याकडूि चांगले तेलािे र्ानलश करुि घेऊि. म्हणिे 

प्रवासाचा थकवा दरू होईल. वर्षाधतुि एकदाच बनहणाकडूि र्ानलश करुि घ्यायचा 

चान्स असतो. िेवण झाल्यावर चांगली ताणूि दणेार आह ेर्ी. 

अिय बरोबर बोलता बोलता नतिे एकीकडे चहाला आर्ण ठेवले आनण तेल 

कोर्ट करुि त्यात उटणे घातले. अियचा चहा नपऊि झाल्यावर त्यािे र्दिला आनण 

वृंदाला बरोबर आणलेला खाऊ कदला. सुकन्याच्या हातात एक नपशवी दते तो 

बोलला. ह ेघे ताई! आईिे खास तुला आवडतात म्हणूि िारळाच्या वड्या कदल्यात. 

नशवाय आर्सुले, र्ोदकाची नपठी, कोकर् आगळ, कोकर् सरबत काय काय कदलेय. 

र्ला पण र्ानहत िाही. तुच बघ काय आह ेते.   

तेवढ्ात सुकन्यािे रांगोळी काढुि पाट र्ांडला. अियच्या हातातूि नपशवी 

घेत ती म्हणाली, अरे! आईची र्ाया आह े ती. त्यािंतर नतिे अियला पाटावर 

बसायला सांनगतले. 



अिय पाटावर बसूि ताईकडूि बसच्या प्रवासािे िार् झालेली पाठ रगडुि 

घेऊ लागला. त्यािंतर कढत कढत पाण्यािे आंघोळ झाल्यावर त्याचा प्रवासाचा नशण 

दरू झाला.  

 

******* 

 

अियची आंघोळ करुि झाल्यावर सुकन्यािे त्याला िेवायला वाढले आनण 

िंतर तवत:ही िेवायला बसली.  सुकन्याचे िेवण चालू असतािा अिय हात ि र्ुता 

नतच्याबरोबर गप्पा र्ारीत होता. र्र्ेच तो र्दिला म्हणाला, काय रे र्दि! फटाके 

वगैर आणले कां िाही? 

िाही िां र्ार्ा! आई म्हणते फटाके िाही उडवायचे. तू सांग िां र्ार्ा! फटाके 

िसतील तर कदवाळीची काय र्िा? र्दिे रुसलेल्या तवरात आईची तक्रार केली.  

अरे! तुझ्या आईचे पण बरोबर आह.े फटाक्यांिी र्ोठा आवाि होतो, आग 

लागते. आिुबािुला कोणी आिारी असेल, तर त्याला देनखल फटाक्यांच्या 

आवािाचा त्रास होतो की िाही? तरीही तू म्हणतोस ते पण बरोबर आहे, 

फटाक्यांनशवाय कदवाळीची र्िा िाही. अियिे दोघांचीही बािू घेतली. 

वाs रे वाs अिय! दोन्ही बािुिी बोलतोयस! एकीकडे म्हणतोस फटाक्यांिी 

त्रास होतो आनण दसुरीकडे फटाक्यांनशवाय कदवाळी िाही असेही म्हणतोस! यातले 

खरे काय? आनण खोटे काय? सुकन्यािे अियला नवचारले. 

ताई तुझे म्हणणे बरोबर आहे, परंतु या छोट्या र्दिला कदवाळीत फटाके 

उडवावे असे वाटणारच िां? आपल्या लहािपणी आपण ककती फटाके फोडायचो ते 

आठवतेय िां? आपण असे करु आपण नबि आवािाचे आनण कर्ी प्रदरू्षण करणारे 

फटाके आणूया! काsय र्दि चालेल िां? अियिे र्दिला नवचारले. 



होSS! चालेल र्ार्ा! र्दििे ताबडतोब उत्तर कदले. र्ार्ा बाहरे लावलेला 

आकाश कंदील बनघतलास कां?  

हो बनघतला िां! तो तू केलायस की काय? कोणी नशकवला? छािचं आह!े 

अियिे भाच्याचे कौतुक केले. 

र्ार्ा! आर्च्या र्ॅडर्िी शाळेत नशकवला. आम्हाला हा प्रोिेक्ट होता. र्दििे 

र्ानहती कदली.  

अरे अिय! घरचे कसे आहते सगळे? तुझी िोकरी काय म्हणते? आता परर्िंट 

झाला असनशल िां? सुकन्यािे काळिीिे नवचारले. 

ताई! घरचे सगळे र्िेत आहते. र्ाझी िोकरी दनेखल व्यवनतथत चालू आह.े 

हल्लीच र्ला िोकरीत कायर् केले आह.े आि र्ी खूप आिंदात आह.े तुला र्ानहत 

आह े यंदा र्ला पनहला आनण चांगला घसघशीत बोिस नर्ळालाय. तेव्हा आता 

यावर्षी भाऊबीि िोरात सािरी करुया. र्ी तुला तू म्हणनशल ती साडी घेणार आह.े  

र्ार्ा! र्ला पण पोनलसच इन्तपेक्टरचा ड्रेस घ्यायचाय! तू र्ला प्रॉनर्ि केलेले 

आहसे. लिात आह ेिां? र्दििे र्ार्ाला आठवण करुि कदली.  

हो! हो! िक्कीच! तुला पोनलस इन्तपेक्टरचा ड्रेस आनण वृंदालापण चांगला ड्रेस 

घ्यायचाय. नशवाय तुझ्या आिी आनण आबांिा पण कपडे घ्यायचेत. तेव्हा ताई आता 

आपण र्ाकेटला िाऊया आनण र्दिला फटाके आनण सवाांिा कपडे खरेदी करुया. 

अियिे आपला पुढचा बेत सांनगतला. 

अरे! पण तुला आरार् करायचा होता िां! प्रवासािे थकला आहसे थोडावेळ 

आरार् कर र्ग िाऊ र्ाकेटला. सुकन्यािे काळिीिे त्याला सांनगतले. 

िको आता र्ी एकदर् फे्रश आह.े तू र्ाकेटला िायची तयारी कर. आपण 

लगेचच िाऊया म्हणिे संध्याकाळी ओवाळणीकरीता वेळवर घरी परत येऊ. अियिे 

पुढे होणाऱ्या उनशराची िानणव कदली. 

 

******* 



  

 

 

 

कसबापेठेतील न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटरर्ध्ये आि बरीच गदी कदसत 

होती. आि भाऊबीि असल्यािे बऱ्याच भनगिी आि खरेदीला बाहरे पडल्या होत्या. 

अिय सुकन्या, र्दि आनण वृंदासह दकुािात नशरला तेव्हा प्रत्येक काऊंटरवर गदी 

होती म्हणूि अिय र्दिसह दकुािच्या र्ालकांशी गप्पा र्ारीत बसला.  

काय साहबे! काय खरेदी करताय! शेटिींिी आपुलकीिे नवचारले. 

काही िाही, आि भाऊबीि आह ेिां! बनहणीला साडी आनण भाच्यांिा कपडे 

घ्यायचे आहते.  

ककती पयांत बिेट आहे, िरा भारीतली साडी दाखवायला सांगु काय? शेटिींिी 

नवचारले. 



र्ार्ा! र्ला पोनलस इन्तपेक्टरचा ड्रेस पण घ्यायचाय लिात आह ेिां? र्र्ेच 

र्दििे आपले घोड दार्टलं. 

हो! हो! तुला पोनलस इन्तपेक्टरचा ड्रेस घ्यायचाय तरं! असे त्यािे र्दिला 

सांनगतले आनण शेटिींिा तो म्हणाला ताईसाठी हिारभर रुपयांपयांतची चांगली 

साडी नतला दाखवां आनण या आर्च्या भाच्याकरीता पोनलस इन्तपेक्टरचा चांगला 

ड्रेसही दाखवा. 

बऱ्याच घासानघशी िंतर सुकन्याची साडी फायिल करुि झाली त्यािंतर 

र्दिकरीता पोनलस इन्तपेक्टरचा ड्रेस आनण वृंदाकरीता फ्रॉक अशी खरेदी करुि 

झाली. ताई साडी िीट चेक करुि घे बरकां! िंतर व्याप िको, अियिे ताईला 

सुचनवले.  

त्यावर शेटिी साहबे चेक करायची काही िरुरी िाही साडी एकदर् उत्तर् आहे 

असे सांनगतले. तेथे खूप गदी असल्यािे सुकन्यािे शेटिींच्या शब्दावर नवश्वास ठेऊि 

तशीच साडी घेतली अियिे साडीचे ११५०, र्दिच्या ड्रेसचे ७०० आनण वृंदाच्या 

फ्रॉकचे ५०० असे एकुण २३५० शेटिींिा कदले. शेटिींिी त्यावर कदवाळी बोिस 

म्हणूि १० टके्क सूट कदली. अशाप्रकारे अियिे आणखी थोडे कर्ी करुि २१०० रुपये 

पेड करुि बील घेतले. त्यािंतर ते दकुािातुि निघाले. िाता िाता वाटेत र्दिच्या 

पसंतीिे थोडे नबि आवािाचे फटाके घेतले. 

संध्याकाळी र्दििे अियर्ार्ाच्या सोबत फटाके उडवले. अियिे 

आकाशकंदीलातील लाईट आनण कदव्यांच्या र्ाळा चालू केल्या. थोड्यावेळािे 

सुकन्यािे अियला ओवाळले अियिे र्गाशी खरेदी केलेली साडी ओवाळणी म्हणूि 

घातली. सुकन्यािे देनखल अियला आर्ीच आणूि ठेवलेला शटध आनण पॅंटपीसचे पॅकेट 

कदल.े अियिे सुकन्याला िर्तकार केला. त्यािंतर ि सांगताच र्दििे आईला आनण 

र्ार्ाला िर्तकार केला.  

 

******* 
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 अिय हॉलर्ध्ये बसूि ताईिे केलेल्या उपम्याचा सर्ाचार घेत होता. बािुलाच 

र्दि दनेखल आपली िाश्त्याची प्लेट घेऊि बसला होता सर्ोर रट.व्हीवर काटुधिचा 

चॅिेल लावलेला होता. र्दि काटुधि बघत एकीकडे िाश्ता करीता होता. र्र्ुिच 

र्ार्ाबरोबर बोलत होता. सर्ोरच्या कोचावर सुकन्या अियबरोबर गप्पा र्ारीत 

बसली होती. त्यांच्या गप्पा चालू असतािा दारावरची बेल वािली. 

 बेलचा आवाि ऐकताच दार उघडण्याकरीता र्दि र्ावत गेला. दार 

उघडल्यावर दारात आत्याला बघूि तो खुश झाला. वेलकर् कदप्ती आत्या! एकटीच 

आलीस दीदीला िाही आणलेस! असे म्हणूि तो दारातुि बािुला झाला. दारातुि 

र्दिचे बाबा सुरेश आनण त्याची बनहण कदप्ती आत आले. आतर्ध्ये आल्यावर सर्ोर 

अियला पाहूि सुरेश खुश झाला. कारण अिय बरेच कदवसांिी आला होता.   

 सुरेश भाऊबीिेच्या आदल्या कदवशी भाऊबीिेकरीता त्याची बनहण कदप्तीकडे 

गेला होता. उद्या र्दिचा वाढकदवस असल्यािे कदप्तीही त्याच्या बरोबर आपल्या 

र्ाहरेी आली होती. दोघेही घरात नशरताच घरातले वातावरण एकदर् बदलूि गेले. 

सुरेश अियच्या बािुला गप्पा र्ारायला बसला, तर कदप्ती आपल्या वनहिीबरोबर 

फे्रश व्हायला आनण गप्पा र्ारायला आतर्ध्ये गेली. 

  

******* 

 

 

  सुकन्याच्या खोलीत कदप्ती आनण सुकन्या गप्पा र्ारीत बसल्या होत्या. दोघींचे 

उद्या र्दिच्या वाढकदवसाचे प्लॅनिंग करणे चालू होते.  

वनहिी! अियिे भाऊबीि काय कदली? कदप्तीिे वनहिीला नवचारले.  



अग यंदा त्याला पूणध बोिस नर्ळाला त्यार्ुळे तो एकदर् खूर्ष होता. यंदा त्यािे 

र्ला पानहिे ती साडी खरेदी कर असे सांनगतले. र्ला साडी तर घेतलीच नशवाय 

र्दिला आनण वृंदालाही त्यािे ड्रेस घेतले. त्याला आई बाबांिा देनखल कपडे घ्यायचे 

आहते.  

बघु कशी साडी आह ेती! र्लाही दादािे र्तत काठापदराची साडी घेतली आह.े 

वनहिी एक छाि कल्पिा र्िात आली आह.े आपण उद्या र्दिच्या वाढकदवसाला 

आपापल्या भाऊबीिेची साडी िेसुयात काय? तुला आनण र्ला आपापल्या भावािे 

भाऊबीिेला कदलेली साडी आपण उद्या िेसुया. त्या साडीला र्ॅनचंग होणारा ब्लाऊि  

आता र्ाझ्याकडे आहे. कदप्तीिे सांनगतले. 

कदप्ती कल्पिा र्ततच आहे! र्ला खूप आवडली. र्ाझ्याकडेही र्ॅनचंग ब्लाऊि 

सापडेलच. ही बघ अियिे र्ला घेतलेली साडी, सुकन्यािे हातातली साडी कदप्तीच्या 

हातात दते म्हटले.  

अय्या! छािच आह.े अशी साडी तुझ्याकडे िव्हतीच. र्ग ठरले तरं उद्या आपण 

याच साड्या िेसुया! र्ी र्ाझी भाऊबीिेची साडी बॅग र्र्ूि काढते. आता आपण त्या 

साड्यांिा फॉल नबडींग करुया म्हणिे उद्या गडबड होणार िाही. बोलता बोलता 

कदप्तीिे गेतट रुर् र्र्े असलेल्या आपल्या बॅगेतुि भाऊबीिेची साडी आणली. 

वनहिी दोन्हीही साड्यांिा र्ी नबडींग करते र्ग आपण एकर्ेकींच्या साडीला 

फॉल लावुया. चालेल िां! कदप्तीिे नवचारले. 

अगं ि चालायला काय झाले! ती बघ नबडींगची र्नशि पॅसेि र्ध्ये आह.े तुझे 

नबडींगचे कार् होईपयांत र्ी आपल्या सवाांिा चहा करते. िाहीतर आपल्या दोघींचे 

भाऊ वैतागनतल म्हणनतल िणंदा भावियीच्या गप्पा संपतच िानहत. सुकन्या 

बोलली आनण ककचिर्ध्ये चहा करायला गेली. कदप्ती दनेखल दोन्ही साड्यांच्या घड्या 

घेऊि पॅसेिर्नर्ल नबडींग र्नशिकडे गेली.  

सुरवातीला नतिे तवत:च्या साडीला नबनडंग केले. त्यािंतर नतिे सुकन्याच्या 

साडीला नबडींग करण्या करीता साडी उलगडली. साडीर्ध्ये ब्लाऊि नपस आह ेका 

ह ेतपासायला नतिे सुरवात केली. तेव्हा नतच्या लिांत आले की, साडी पदरालाच 

थोडीशी नवरलेली आह.े म्हणूि ती हॉलर्नर्ल र्ोठ्या प्रकाशांत साडी 



तपासण्याकरीता घेऊि गेली. नतथे बसलेले अिय आनण सुरेश हा काय प्रकार आह ेते 

बघतच रानहले. 

कदप्ती हा काय प्रकार आहे? ही अशी उलगडलेली साडी घेऊि काय कफरतेस? 

सुरेशिे नवचारले. 

अरे दादा! काल अियिे वनहिीला कदलेली भाऊबीिेची साडी आह ेही! उद्या 

र्दिच्या वाढकदवसाला आम्ही दोघी आर्च्या भाऊबीिेचीच साडी िेसणार आहोत. 

म्हणूि र्ी र्ाझ्या आनण वनहिीच्या सानडला नबडींग करीत आह.े र्ाझ्या साडीला 

नबडींग करुि झाले आनण र्ी वनहिीची साडी नबनडंग करीता घेतली तेव्हा र्ला ती 

थोडी नवरलेली वाटली म्हणूि र्ी इथे उिेडात िीट पहायला साडी घेऊि आले आह.े 

कदप्तीिे सनवततर तपष्टीकरण कदले. तेवढ्ांत सुकन्या दनेखल चहा घेऊि हॉल र्ध्ये 

आली. 

कदप्ती काय झाले? साडीत काही प्रॉब्लेर् आह ेकां? हातातल्या टे्रर्र्ले चहाचे 

र्ग सुरेश आनण अियला दते सुकन्यािे नवचारले. 

हो िां! ह े बघ िां वनहिी र्ला साडी थोडी नवरलेली वाटतेय! कदप्तीिे 

वनहिीच्या हातात साडी दते सांनगतले.  

ह ेबघं कदप्ती! आर्ी तू चहा घे र्ग आपण बघुया! असे म्हणूि नतिे कदप्तीच्या 

हातात चहाचा र्ग कदला आनण तवत:ला दनेखल चहाचा र्ग उचलला. सवाांचा चहा 

नपऊि झाल्यावर कदप्तीिे आनण सुकन्यािे साडीची व्यवनतथत तपासणी केल्यावर 

त्यांिा त्या साडीचा पदराचा र्ोठा भाग नवरलेला आढळला. त्यार्ुळे ती साडी आता 

उदया िेसणे शक्य िव्हते. त्यार्ुळे दोघींचाही नवरस झाला. 

पण वनहिी! तू साडी बघुि घेतली िव्हतीस कां? कदप्तीिे नवचारले. 

अग!ं त्या कदवशी दकुािांत खूप गदी होती. त्यातच तो दकुािदार म्हणाला,  

साडीर्ध्ये काही प्रॉब्लेर् िाही निर्ाधतत घेऊि िां! म्हणूि त्याच्यावर नवश्वास ठेऊि 

घेतली झाले. त्यातच उनशर पण खूप झाला होता. पण आता काय करायचे? तो 

दकुािदार साडी बदलूि दईेल की िाही याचेच र्ला टेन्शि आहे. सुकन्या म्हणाली.  



अग!ं वां गं वा! कसा बदलूि दणेार िाही? आपण काय नचंचोके र्ोिलेत कां? 

आपण त्याला बदलूि द्यायला लावुच. कदप्तीिे सुकन्याला र्ीर कदला.  

या नवर्षयावर सगळयांची चचाध झाली. सगळयांिी नर्ळुि असे ठरवले की, 

साडी घेऊि दकुािात िायचे आनण ररतसर साडी बदलूि र्ागायची. तो िर िाही 

म्हणाला तर काय करायचे ते तेव्हा बघुया. 

 

******** 
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न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटरर्ध्ये आि नवशेर्ष गदी िव्हती. अिय, कदप्ती, 

सुकन्या आनण सुरेश दकुािात नशरले ते थेट शेटिींच्या िवळ गेले. शेटिींिी त्यांचे 

तोंड भरुि तवागत केले.  

या साहबे! या वनहिी!! काय खरेदी आह?े साडी घेताय? कां ड्रेस? 

िाही शेट आि खरेदी िाही. परवा आम्ही तुर्च्याकडूि एक साडी िेली होती. 

ती खराब झालेली साडी आह.े ह ेपहा ह े त्याचे बील आह.े सुकन्यािे साडी आनण 

हातातले बील पुढे केले. 

र्ॅडर् आम्ही एकदा नवकलेला र्ाल परत घेत िाही ककंवा बदलूि दते िाही. ह े

पहा तसे बीलावर आम्ही छापले देनखल आह.े तुम्ही घेतािाच बघूि घ्यायला पानहिे 

होती. असे म्हणूि शेठिींिी बीलाच्या पारठर्ागे छापलेली सूचिा वाचुि दाखनवली.  

परंतु शेट! िेव्हा तुम्ही आम्हाला नबल दतेा तेव्हा तर ही तुर्ची सूचिा कदसत 

िाही. नबलाच्या पारठर्ागे छापलेली सूचिा आम्ही खरेदीच्या आर्ी कशी वाचणार. 

तुम्ही तसा बोडध दकुािात लावायला हवा होता. आम्हीतर ही साडी वापरलेली दनेखल 

िाही. फक्त उलगडूि बनघतली आह.े तरी तुम्ही म्हणता साडी बदलूि दणेार िाही ह े

कसे काय? आता सुरेशिे र्र्े तोंड घातले.  

ह ेपहा साहबे! आम्ही एकदा नवकलेला र्ाल परत घेत िाही हा आर्चा नियर् 

गेली अिेक वर्षे चालू आह.े त्यारु्ळे साडी परत बदलूि दणे्याचा प्रश्नच िाही. कारण 

र्ग ती वनहवाटच होऊि िाईल. कोणीही येईल साडी, ड्रेस बदलूि र्ागत राहील. 

आतासुध्दा तुम्ही साडी घेतल्याला नति चार कदवस झाले आहते. लगेचच परत 

आणली असतीत तर कदानचत घेतली असती परंतु आता ते शक्य िाही. तुर्ची दसुरी 

काही खरेदी असली तर बोला. शेटिींिी सुरेशचे आनण सुकन्याचे म्हणणे उडवूि 

लावले आनण ते दसुऱ्या नगऱ्हाईकाकडे वळले.  

शेटिी! तुर्चे ह ेउत्तर फायिल आह.े बघा अिुि नवचार करा. सुरेशिे परत 

एकदा शेटिींिा नवचारले.  



हो! हो! ! र्ाझे ह ेफायिल उत्तर आहे! शेटिींिी नििूि सांनगतले.  

रठक आह!े र्ग आता आम्ही आर्च्या र्ागाधिे िायला र्ोकळे आहोत. 

अशाप्रकारे शेटिींिा बिावूि सुरेशिे सुकन्या, कदप्ती आनण अिय यांिा बाहरे 

निघण्यास सुचवीले.  

या प्रकारािे अियचा र्ात्र र्ुड गेला. र्ोठ्या हौसेिे त्यािे आपल्या लाडक्या 

बनहणीला सुकन्याला आपल्या तवत:च्या  कर्ाईर्र्ुि पनहली साडी घेतली होती. त्या 

खरेकदतच घोटाळा झाला होता. अशा िाराि र्ुडर्ध्येच सवधिण परत घरी गेले. 
 

 

******* 

 

रात्री िेवण झाल्यावर र्दि आनण वृंदा झोपी गेले. त्यािंतर अिय, सुरेश, 

कदप्ती आनण सुकन्या यांची नर्टींग साडी या नवर्षयावर चचाध करण्याकरीता बसली.  

भावोिी! आता यावर काय र्ागध काढायचा र्ला तर काहीच सर्ित िाही. 

अिय म्हणाला.  

अिय! एवढा निराश होऊ िकोस! आपण यातुि काहीतरी र्ागध निनितपणे 

काढुच! याची र्ला खात्री आह.े सुरेशिे ठार्पणािे सांनगतले.  

दादा! र्ाझ्या डोक्यात एक आयनडया आल्ये. सांगू काय? कदप्तीिे नवचारले.  

अग नवचारतेस काय? सांगिू र्ोकळी हो! सुकन्यािे कदप्तीला पाठठंबा कदला.  

अग वनहिी! आपले सवाांचे व्हॉटस् अँपचे ग्रुप आहते त्यात ही घटिा तपनशला 

सह टाकायची म्हणिे सवधिण त्या शेटला नवचारायला लागनतल. र्ग तो आपोआपच 

आपल्याला साडी बदलूि दईेल. कशी वाटतेय आयनडया? कदप्तीिे नवचारले. 

कदप्ती! तुझी कल्पिा चांगली आह.े परंतु आपण डायरेक्ट ग्रुपवर पोतट ि टाकता 

आर्ी आपण तसे करणार असल्याची कल्पिा त्या शेटिींिा द्यायची म्हणिे कदानचत 

आर्ीच त्यांिा उपरती होऊि आपले कार् होऊि िाईल. सुरेशिे आपले र्त र्ांडले. 

ह े र्ला योग्य वाटते. म्हणिे आपले कार् लवकर होईल आनण र्ी दनेखल 

निनिंत र्िािे घरी परत िाईि. अियिे आपले र्त कदले.  



र्ग त्याकरीता त्या शेटिींिा कसे सांगायचे? फोि करायचा कां? कां पत्रच 

पाठवु यां! सुकन्यािे नवचारले.  

सुकन्या तुझी पत्र पाठनवण्याची कल्पिा र्ला योग्य वाटते. आपण पत्र तपीड 

पोतटिे पाठवुया! म्हणिे आपल्याला त्याची पोच पण नर्ळेल. तर र्ग ठरले आपण 

आताच पत्र नलहूया आनण उद्या सकाळीच ते तपीडपोतटािे पाठवु म्हणिे ते उद्या 

दपुारपयांत त्या शेटिींिा नर्ळेल. र्ग पहाच काय पररणार् होतोय तो. सुरेशिे 

अिुकुल प्रनतसादाची खात्री कदली.   

ताई! पत्र पाठवनशल ते अंतदनेशय पत्रावर नलही आनण तेच अंतदेनशय पत्र तपीड 

पोतटिे पाठव. अियिे सूचवले. 

अरे! पण अंतदेनशय पत्रच कां? काही नवशेर्ष कारण आह ेकां? कदप्तीिे नवचारले. 

हो! कारण अंतदनेशय पत्र तपीड पोतटिे पाठनवले की आपल्याला त्याच 

कागदाची पोच नर्ळते ज्यावर आपण आपल्याला पानहिे तो र्िकूर नलनहला आह.े 

अियिे तपनष्टकरण कदले.  

अरे! पण अिय! पाककटातूि पत्र पाठवले तरी त्याची पोच आपल्याला 

नर्ळणारच िां? आता सुरेशिे आपली शंका नवचारली.  

भावोिी! आपले म्हणणे बरोबर आहे! परंतु ते पाकीट नतवकारणारा म्हणू 

शकतो त्या पाककटात तुम्ही म्हणता तो कागद िव्हता. परंतु अंतदनेशय पत्र 

पाठनवल्यावर तो चान्सच रहात िाही. कारण पोतटाचे तपीडपोतट िंबरचे तटीकर 

आनण नशके्क त्याच कागदावर येतात. अियिे पटेल असे तपनष्टकरण कदले. 

अिय! तुला असा काही अिुभव आलेला आह ेकां? सुरेशिे नवचारले. 

अगदी र्लाच िाही. परंतु र्ाझ्या नर्त्राच्या फॅनर्लीर्ध्ये असा अिुभव आलेला 

आह.े तेव्हा त्यांच्या नवरुध्द पाटीिे हा र्ुद्दा काढला होता म्हणूि र्ला र्ानहत आह.े 

अियिे सांनगतले.  

र्ग बरोबर आह.े अिुभव हा र्ोठा गुरु आहे. सुरेशिे आपली प्रनतकक्रया कदली.  
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 आि बािाराला साप्तानहक सुटी असल्यािे बािारातली सवध दकुािे बंद होती. 

तरीही अिेक दकुािांत त्यांचे र्ालक आपली नहशेबाची कार्े करण्याकरीता दकुािात 

बसले होते. त्याकरीता दकुािाचा र्ुख्य दरवािा बंद असला तरी दसुरा दरवािा 

उघडुि आतर्ध्ये कार् चालू होते.  

 कसबापेठेतील न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटरर्ध्ये दनेखल अशाच प्रकारे 

त्या दकुािाचे र्ालक गोपाळदासशेट आपले नहशेबाचे कार् करीत बसले होते. 

दकुािात एक िोकर तेवढा हिर होता. बाकीचे सगळे िोकर आि सुट्टीवर होते. हिर 

असलेला िोकर गोनवंदा दकुािाच्या पुढच्या भागात साफसफाईचे कार् करीत होता. 

तेवढ्ात बाहरेुि पोतटर्िे आवाि कदला म्हणूि तो टपाल घेण्याकरीता बाहरे गेला.  

 पोतटर्ि!  काय पत्र आहते कां? द्या इकडे आि दकुाि बंद आह.े गोनवंदािे 

नवचारले. 

 ही घ्या! आि पत्र िानहत फक्त वतधर्ाि पत्र आनण नवम्याच्या िोटीसा आहते. 

पण शेट कुठे आहते? एक तपीड पोतट आह ेत्यांची सही लागेल. पोतटर्ििे सांनगतले.  

 या! असे आत र्ध्ये यां!  र्ालक नहशेबाचे कार् करीत आत बसले आहते. असे 

म्हणूि गोनवंदािे पोतटर्िला शेटिी होते नतकडे िेले. 

 र्ालक पोतटर्ि आलेत!  आपली सही पानहिे म्हणतायत! गोनवंदािे शेटिींिा 

सांनगतले.  

 शेटिी! ही नडलीव्हरी तलीप घ्या आनण इथे सह्या करा. पोतटर्ििे सांनगतले 

आनण आपल्या हातातली नडलीव्हरी तलीप आनण पोचपावती शेटिींच्या पुढे सही 

करण्याकरीता कदली.  

 शेटिींिी तपीड पोतटिे आलेले अंतदनेशय पत्र उलट सुलट करुि बनघतले आनण 

पोतटर्ििी कदलेल्या कागदांवर सही केली.  
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 पोतटर्ि निघुि िाताच शेटिींिी तपीडपोतटिे आलेले अंतदनेशय पत्र उघडले. 

ते वाचता वाचता शेटिींिा घार् फुटला. शेटिींिी र्ापा टाकत गोनवंदाला पाणी 

आणायला सांनगतले.  

 गोनवंदािे पाणी दतेा दतेा नवचारले, र्ालक काय झाले? आपला चेहरा असा 

काय घाबरल्या सारखा कां कदसतोय? 

 अरे बाबा! गोनवंदा! घात झाला आता पोतटर्ििे कदलेल्या पत्रातल्या र्िकूरािे 

र्ाझा बी. पी एकदर् हाय करुि टाकलाय! शेटिी थकलेल्या आवािात बोलले.  

 पण आह ेतरी काय एवढे त्या पत्रांत? गोनवंदािे नवचारले.  

 ह ेघे! ह ेपत्र वाच! म्हणिे तुला कळेल र्ाझा बी. पी का हाय झाला ते! शटेिींचा 

गोनवंदा हा अनतशय नवश्वासाचा आनण िुिा िोकर होता म्हणूि त्यांिी त्याला आत्ता 

आलेले ते पत्रच वाचायला कदले. 

 गोनवंदािे ते पत्र उघडले आनण वाचायला सुरवात केली, त्यात र्िकूर पुकढल 

प्रर्ाणे होता.  

 

 

सुकन्या सुरेश कुळकणी, 

४०१, रातता पेठ, पुणे 

कदिांक- २२ िोव्हेंबर २०१७  

र्ोबाईल क्र. xxxxxxx564 

र्ािनिय संचालक, 

न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटर, 

कसबा पेठ, पुणे यांसी. 

 र्ी आपल्या दकुािातूि कदिांक १६ िोव्हेंबर रोिी एक साडी 

खरेदी केली होती. त्या साडीचे बील र्ाझ्याकडे आह.े त्या साडी र्ध्ये 

नवणकार्ात दोर्ष असल्यािे र्ी ती आपणाकडे बदलूि र्ागण्याकरीता 



र्ाझ्या पनतसह आले होते. परंतु आपण ती साडी आपण र्ला आपल्या 

दकुािाचे नियर् सांगुि बदलूि दणे्यास िकार कदलात. आपणास 

सर्िावूि सांगूि दनेखल आपण आपल्या िकारावर ठार् रानहलात. 

ही घटिा र्ाझ्या भावािे आपल्या र्ोबाईलर्ध्ये व्हीडीओ तवरुपात 

रेकॉडध केली आह.े  

 तो व्हीडीओ आनण सवध घटिा सांगणारे र्ाझे नलनखत निवेदि 

र्ी र्ाझ्या सवध र्ैनत्रनणंिा व्हॉटस् अँप आनण फेसबुकवर पाठनवणार 

आह.े र्ाझ्या सखी या व्हॉटस् अँप आनण फूसबुक ग्रुपवर सुर्ारे दोिशे 

र्ैनत्रणी आहते. त्याचप्रर्ाणे र्ाझ्या पनतचे देनखल असेच दोि ग्रुप 

आहते त्यावर देनखल ह ेसवध र्ी पोतट करणार आह.े त्या सवाांिा र्ी 

असे सुचवणार आह े की, असल्या खराब झालेला र्ाल नवकणाऱ्या 

दकुािांत िातािा नवचार करा. त्याचप्रर्ाणे र्ाझ्या पनतच्या नर्त्राची 

नप्रंटींग प्रेस आह ेतो आम्हाला हा सवध र्िकूर हडँनबलाच्या तवरुपात 

छापूि देणार आह.े ती हडँबीले घेऊि र्ी आनण र्ाझ्या र्ैनत्रणी 

आपल्या दकुािाबाहरे उभ्या राहूि आपणाकडे येणाऱ्या सवध ग्राहकांिा 

वाटणार आहोत. 

 या पत्राद्वारे आपणाला ही पूवध सूचिा दते आहोत म्हणिे आयत्या 

वेळी फसवले असे वाटायला िको म्हणूि हे पत्र पाठनवले आह.े  

आपणाकडूि फसवली गेलेली आपली ग्राहक 

सौ सकुन्या सरेुश कुळकणी 

  

 

पत्र वाचुि गोनवंदा देनखल अवाक झाला आनण उतफूतधपणािे बोलला, बापरे! 

शेट हा तर र्ोठा बॉंबच लावलाय या सुकन्या ताईंिी! 

 हो िा!ं र्ाझीही िेर्की हीच प्रनतकक्रया होती. र्ाझ्या डोळयासर्ोर आपल्या 

दकुािात येणाऱ्या नगऱ्हाईकांिा परत कफरवणारी ती बाईच कदसत होती. आता काय 

करायचे हा र्ोठा प्रश्न आह.े शेटिी नचंतेच्या सुरात बोलले.  



 पण र्ालक! त्यांिी अिुि काही कारवाई सुरु केलेली िाही! तेव्हा िर घाई 

केली तर ह ेआपण टाळु शकतो! त्या पत्रात त्यांचा र्ोबाईल िंबर आह ेत्या फोिवर 

फोि केला तर आपण काहीतरी र्ागध काढू शकतो. गोनवंदािे आपले र्त कदले. 

 अरे! खरंच की! या पत्रािी र्ाझं डोक बनर्र झाले होते. आता लगेच फोि 

करतो. आपण असे करु! आर्ी तू त्यांच्याशी बोलूि त्यांचा प्रनतसाद कसा आह ेतो 

बघ. िंतर र्ी बोलतो. असे म्हणूि त्यांिी पुढ्ातला फोि उचलला आनण सुकन्याचा 

िंबर डायल करायला सुरवात केली. 

 

******* 

  

 

अिय आनण कदप्ती आल्यािे आि सुरेशिे दनेखल रिा घेतली होती. त्यार्ुळे 

आि सुकन्यािे पावभािीचा बेत केला होता. ती आनण सुकन्या त्याची तयारी करत 

होती. सुरेश आनण अिय ककचि र्ध्येच बसूि  त्यांच्याशी गप्पा र्ारीत होते. त्यांच्या 

गप्पा रंगात आलेल्या असतािा सुकन्याचा र्ोबाईल वािु लागला. नतिे िंबर 

बनघलतला तो अिोळखी लँडलाईिचा िंबर होता. त्यार्ुळे ती फोि उचलायचा ककंवा 

िाही याचा नवचार करत होती. तेव्हा सुरेशिे नवचारले, काय झाले? फोि का घेत 

िानहसं!  

 बघां िा!ं िंबर ओळखीचा िाही! घेऊ कां िको याचा नवचार करतेय! सुकन्या 

नवचारात पडली होती.  

 बघु! इकडे द ेफोि! अग हा पुण्यातला िंबर आह.े त्या साडीवाल्या शेटचा फोि 

असेल! र्ी बेट लावतो! थांब आपण खात्रीच करु! नतथपयांत वािु द ेफोि. ते बील कुठे 

आह?े त्यावर फोि िंबर असेल.  

 थांबा! र्ी नबल आणते! असे म्हणूि ती बील आणायला गेली. ती नबल घेऊि 

येईपयांत फोि कट झाला. परंतु परत वािायला लागला. परत तोच िंबर होता.  



 सुरेशिे बीलावरचा फोि िंबर आनण र्ोबाईलवर आलेला फोि िंबर चेक केला. 

फोि साडीच्याच दकुािातुि आला होता याची आता खात्री झाली होती. त्यािे 

सुकन्याला फोि ररनसव्ह करायला सांनगतला. त्यािे फोि तपीकरवर टाकण्याची 

सूचिा केली. त्याप्रर्ाणे सुकन्यािे फोि तपीकरवर ठेवुि संभार्षण सुरु केले. 

 हलॅो! कोण बोलतेय?  सुकन्यािे नवचारले. 

 र्ॅडर् र्ी गोनवंदा! न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटरर्र्ुि बोलतो आह.े 

आपल्याशी आर्च्या शेटिा बोलायचे आह.े फोिवर गोनवंदािे नवचारले. 

 रठक आह!े द्या त्यांच्याकडे काय बोलायचे आह ेत्यांिा? सुकन्या िरा रागातच 

बोलली. 

 हलॅो सुकन्यारॅ्डर्! र्ी गोपाळदास न्वंकल रेडीर्ेड आनण साडी सेंटरचा 

र्ालक बोलतोय! आपला लेटर र्ला नर्ळाला. त्या संदभाधत र्ला आपल्याशी 

बोलायचे आह.े र्ी आपल्या घरी कर्ी येऊ शकतो? गोपाळदास शेटिी िम्रपणािे 

नवचारले.  

 हलॅो शेट! आपल्याला काय बोलायचे ते आपण त्या कदवशी दकुािात 

बोललातच की! आता र्ाझ्या घरी येऊि काय बोलणारं! र्ी काय  करणार आह ेते 

तुम्हाला लेटर र्ध्ये कळवले आहेच की. सुकन्यािे गुश्यातच उत्तर कदले.  

 र्ॅडर्! रागावु िका! आपण म्हणाल तेव्हा र्ी आपल्या घरी येईि. शेटिींिी 

परत अिीिी करत नविवले. 

 रठक आह!े आता र्ाझे पती घरी िाहीत कार्ावर  गेले आहते. ते आले की, 

त्यांिा नवचारुि सांगते. सुकन्यािे िेर्की वेळ सांगायचे टाळले. ककंवा शेटिी ककती 

घाबरलेत याचा अंदाि घेण्यासाठी टाळा टाळ केली.  

 रठक आह े र्ॅडर्! र्ी आपल्याला परत फोि करतो! ककती वािता करु? 

शेटिींिी परत एकदा नविवणी केली.  

 तुम्ही असे करा, र्ी र्ाझ्या पतींशी फोिवर बोलते त्यािंतर म्हणिे तासाभरािे 

तुम्ही परत फोि करा. र्ग र्ी त्यांचे काय म्हणणे आह ेते कळवते.    



 काय गं ताई! भावोिी तर इथेच बसलेले आहते, र्ग ते कार्ावर गेले आहते 

असे खोटे का सांनगतलेस?  अियिे उत्सुकतेिे नवचारले. 

 त्याचे काय आह ेअिय! ते शेट कीती काकुळतीला आलेत याची र्ी पररिा 

पाहत्येय. नशवाय आपल्याला गेल्या दोि कदवसात िो र्ितताप झाला आह ेतेवढा 

त्यांिा देनखल व्हायला हवाच िां? नशवाय आपल्यालाही पुढचे र्ोरण ठरनवता येईल. 

 बरोबर आह ेवनहिींचे. कदप्तीिे सुकन्याला दिुोरा कदला.  

 ह ेपहा सुकन्या आपण दनेखल तुटेपयांत ताणायचे िाही. िाहीतर तेलही गेले 

आनण तुपही गेले असे व्हायला िको. सुरेशिे आपले र्त िोंदनवले.  

तर र्गं आता थोड्याच वेळांत परत त्या गोपाळदास शेटचा फोि येईल त्यांिा 

ककती वािता बोलवायचे ते आता ठरवा. ते शेट येऊि एकदा ह ेप्रकरण नर्टले की र्ी 

दनेखल िायला र्ोकळा होईि. अियिे  आपल्याला िायची घाई आह े ह े दनेखल 

त्यातल्या त्यात सूचवले.  

र्ला वाटते सुकन्यािे र्ी कार्ाला गेलोय असे सांनगतले आह े म्हणूि 

संध्याकाळी पांच वािता त्यांिा बोलावुया आनण दसुरे म्हणिे आपण िातती ताणूया 

िको. आपल्याला साडी बदलूि नर्ळाली की, आपले कार् झाले. सुरेशिे आपले र्त 

र्ांडले.  

दादा! िुसती साडी बदलूि कदली म्हणिे झाले िाही बरं का! त्या शेटिा ही 

नबलाच्या पाठीर्ागे छापलेली िाचक अट काढुि टाकाय़ला लावायची. त्यानशवाय 

दकुािात दनेखल र्ोठ्या अिरांत तशा अथाधचा बोडध लावायला लावायचा. कदप्तीिे 

र्ौनलक सूचिा केली. 

रठक आहे तर र्गं! आता त्या गोपाळदास शेटिींचा फोि आला की, त्यांिा 

संध्याकाळी पाच वािता यायला सांगते. सुकन्यािे वेळ कफक्स केली.  

 

******* 

  



संध्याकाळचे पांच वािले होते. अिय, सुरेश, कदप्ती आनण सुकन्या हॉलर्ध्ये 

शेटिींची वाट बघत बसले होते. सुरेश हातात एक कागद घेऊि तपासण्याचे िाटक 

करीत होता. तेवढ्ांत दारावरची बेल वािली. ती ऐकुि सुकन्या उठली आनण बहूदा 

शेटिीच आले असनतल र्ीच दार उघडते असे म्हणूि दार उघडायला गेली.  

 दारात खरोखरच गोपाळदास शेटिी आनण त्यांचा िोकर गोनवंदा साड्यांचा 

गठ्ठा घेऊि उभा होता. त्यांचे तवागत करीत सुकन्या म्हणाली, या शेटिी! आि 

आर्च्या गररबाच्या घराची कशी काय वाट चुकलात? त्यािंतर नतिे बािुला होऊि 

शेटिींिा आत र्ध्ये यायला वाट कदली. ते आत र्ध्ये येऊि तथािापन्न झाल्यावर 

पाणी वगैरे दऊेि झाल्यावर सुरेशिे नवचारले, काय शेट! कसे काय येणे केलेत?   

 अरे साहबे! आपल्या या सुकन्याताईंिी पाठनवलेला लेटर संबर्ात आपल्याला 

भेटायला आलो आह.े र्ी काही तुम्हाला साडी बदलूि देणार िाही असे कुठे म्हटले 

होते? शेटिी आल्या आल्याच शरण आल्याचे निशाण दाखवले. आपण कसे काय 

आहात? 

 ह े काय र्ाझ्या नर्त्रािे हा हडँबीलाचे प्रुफ तपासायला पाठनवले आह े ते 

तपासतो आह.े असे म्हणूि तो कागद सुरेशिी शेटिींच्या हातात कदला.  

 गोपाळदास शेटिींिी तो कागद वाचताच परत त्यांचे पालनपटेशिे वाढले. तो 

कागद आपल्या हातातच ठेवत शेठिी बरोबर आलेल्या गोनवंदाला िवळ बोलावले 

आनण साड्यांचा गठ्ठा सर्ोर आणायला सांनगतले.  

 ह ेपहा सुकन्या ताई! आपण आपल्याला पसंत पडेल ती साडी यातुि पसंत करा 

आपल्याला साडी बदलूि दणे्याकरीताच र्ी येथे आलो आह.े र्ात्र आपण ती व्हॉटस् 

अँप आनण फेसबुकवर करणार असलेली पोतट टाकू िका ही नविंती करायला र्ी आलो 

आह.े  

 रठक आह!े र्ी िाही करणार तशी पोतट! परंतु र्ाझी एक अट आह.े आपण िी 

नबलाच्या पारठर्ागे छुपी अट छापली आहे ती सुर्ारली पानहिे आनण िुसती नबलावर 

ि छापता ती र्ोठ्या अिरांत दकुािात देनखल लावायला पानहिे. आहो र्ी 

आणलेल्या साडीची फक्त घडी र्ोडूि फॉल नबडींग करता उघडली होती. परंतु तुम्ही 



काही ऐकूि घ्यायलाच तयार िाही. म्हणूि र्ला िाईलािािे हा र्ागध पत्करावा 

लागला.  

 ताई! र्ी देनखल ती अट उगाचच टाकली िाही. आहो! अिेक नगऱ्हाईके साडी 

वापरुि आठ पंर्रा कदवसांिी ती परत करायला येतात तेव्हा ती वापरलेली साडी 

कशी बदलिू दणेार? शेटिींिी आपली अडचण सांनगतली.  

 परंतु शेट! तुर्च्या दकुािातुि साडी घेतली आनण ती र्ुतल्यािंतर आटली, 

नवरली ककंवा रंग गेला तर तुम्हाला बदलूि द्यायला िको पूणध ककंर्ंत दऊेि ग्राहकािे 

का भुदांड सोसायचा हा दनेखल अन्यायच िाही काय? सुनप्रया दनेखल र्ागे हटायला 

तयार िव्हती.  

 ह ेबघ ताई! आर्ी तू तुझी साडी बदलूि घे. उगाच िातत ताणण्यांत र्िा िाही. 

आनण ते शेटिी तु म्हणतेस ती अट र्ान्य करनतल याची र्ला खात्री आह.े कारण 

त्यात चुकीचे काहीच िाही. होय िां शेट? अियिे तडिोडीचा र्ागध सूचवला. 

 रठक आह!े आर्ी साडी पसंत करु यां! कदप्ती! ये साडी पसंत करायला! असे 

म्हणूि सुकन्यािे कदप्तीच्या र्दतीिे एक साडी पसंत केली. दोघींिीही पूणध साडी 

उघडूि तपासली आनण त्यािंतरच फायिल केली. 

 साडी पसंत केल्यावर सुरेशिे ती साडी बनघतली त्यावरचे ककर्तीचे लेबल 

पानहले तर साडीची ककंर्त िातत म्हणिे पंर्राशे रुपये होती. सुकन्या तू ही साडी 

पसंत केलीस परंतु ही साडी पंर्राशेची आह े अियिे घेतलेल्या त्या नडफेक्टीव्ह 

साडीची ककंर्त तर ११५० रुपये होती. तेव्हा आता आपल्याला साडे नतिशे रुपये 

द्यावे लागनतल. 

 िाही! िाही साहबे! आपल्याला िातत पैसे द्यायची िरुरी िाही. ताईंिी र्ाझे 

म्हणणे ऐकले यातच सगळे आले. शेटिींिी घाई घाईिे आपले र्त र्ांडले.  

 िाही! िाही शेटिी! तसे िाही! आपले िुकसाि करुि र्ला ही साडी िकोय! 

सुकन्यािे आपली िारािी तपष्ट केली. 

 ताई! या साडीची ककंर्त िरी १५०० असली तरी त्यावर २० टके्क नडतकाउंट 

चालू आह ेतेव्हा त्या साडीवर ३०० रुपये तर सूट नर्ळेलच तेव्हा ५० रुपयांकरीता 

ती साडी परत बदलु िका. गोपाळदास शेटिींिी आपली भूनर्का र्ांडली.  



 ताई! तुझ्या सर्ार्ािाकरीता र्ी ह े पन्नास रुपये शेटिींिा आत्ताच्या आत्ता 

दतेो! र्ग तर झाले िां! असे म्हणूि अियिे आपल्या पाकीटातुि पन्नास रुपये काढुि 

शेटिींच्या हातात ठेवले.  

 शेटिी आता या साडीचे सुर्ारीत नबल घ्यायला उद्या र्ी आपल्या दकुािांत 

येईि तेव्हा र्ला र्ी सांनगतलेली सुर्ारणा झालेली कदसली की, लगेचच र्ी र्ाझी 

व्हॉटस् अँप आनण फेसबुकवर पोतट करायची कल्पिा सोडूि दईेि.  

 िक्कीच! र्ी आिच िवीि बीलबुके छापायला दतेो. त्यात पुढच्या बािुलाच 

योग्य कारण असल्यानशवाय नवकलेली वततू परत बदलूि नर्ळणार िाही असे छापूि 

घेतो. र्ग तर काही हरकत िाही. शेटिींिी िम्रतेिे नवचारले. 

 हो आनण दकुािातही फ्लेक्स बोडध लावा! त्यावर दकुाि सोडण्यापूवी आपण 

खरेदी केलेली वततू तपासूि र्गच दकुाि सोडावे असे तपष्ट शब्दात नलहा म्हणिे लोक 

बेसावर् रहाणार िाहीत. कदप्तीिेही बोलायचा चान्स घेतला.  

 िक्कीच! या दोिही गोष्टी पूणध केल्यानशवाय र्ी उद्या दकुाि उघडणार िाही ही 

खात्री बाळगा!ं शेटिींिी तपष्ट शब्दांत आश्वासि कदले.  

 रठक आह ेतर! र्ी आपल्या शब्दावर परत एकदा नवश्वास ठेवुि र्ाझा व्हॉटस् 

अँप आनण फेसबुक वर आपल्या नवरुध्द पोतट करण्याचा नवचार र्ी रद्द करीत आह.े 

परंतु लिांत ठेवा  र्ी अिुि बील आनण व्हीडीओ िपूि ठेवणार आह.े तुम्ही िर आि 

ठरवल्याप्रर्ाणे वागलात िाही तर र्ात्र र्ी र्ाझा नवचार बदलेि. सुकन्यािे आपल्या 

र्ात्रचा शेवटचा वळसा कदला.  

***सर्ाप्त*** 

  



ई सानहत्य प्रनतष्ठाि दहा वर्षाांपुवी सुरू झालं. िगभरात ई पुततकांची 

संकल्पिा रुिू लागत असतािाच र्राठीतही ई पुततकं सुरू झाली. र्राठीत अर्ॅझॉि 

सारख ेप्रचंड इन्व्हते्र्ेंट करणारे नखलाडी उतरले. त्यांच्यासर्ोर ई सानहत्य म्हणिे 

अगदीच नलंबुठटंबू. पण गेली दहा वर्षां आनण आिही गुगलवर “र्राठी पुततक” ककंवा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाख िांवांर्ध्ये पनहले दसुरे िाव येते ते 

ई सानहत्यचेच. ही करार्त आह ेआर्च्या लेखकांची. वाचकांिा सातत्यािे दिेदार 

र्िोरंिक उच्च प्रतीची पुततके “नविार्ूल्य” देणारे आर्चे लेखक हचे या तपर्ेचे नविेते 

आहते.  

र्राठीत “सानहत्यरत्नांच्या खाणी” निपिोत या ज्ञािोबांिी र्ानगतलेल्या 

पसायदािाला ईश्वरािे तेवढ्ाच उदारतेिे खाणींचा वर्षाधव केला. र्राठीचे ददुवै ह े

की या खाणींतली रत्ने बाहरे आणण ेआनण त्यांचे पैलू पडल्यावर त्यांिा शोकेस करण े

आनण िागनतक वाचकांसर्ोर ते पेश करण े यात आपण कर्ी पडलो. इथे उत्तर् 

सानहत्यासाठी भुकेलेले वाचक आनण उत्तर् वाचकांच्या प्रनतिेतले सानहनत्यक 

यांच्यात नब्रि बिणे आवश्यक आह.े नवशेर्षतः डॉ. नितीि र्ोरे यांसारखे सानहनत्यक 

ज्यांिा नलनहण्यात आिंद आह े पण त्यापुढील िटील प्रकक्रयेत पडण्यात रस िाही 

अशांसाठी. नवदशेांत र्ोठे लेखक एिंट िेर्तात आनण ते बाकी सवध व्यवहार पहातात. 

र्राठीत ही सोय िाही.  

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि ही काही अिुभवी प्रोफ़ेशिल प्रकाशि संतथा िव्ह.े पण 

गेल्या दहा वर्षाांत आर्च्या ह ेलिात आले की र्राठीत रत्नांच्या खाणी आहते आनण 

त्यांत उतरूि हात काळे करूि र्ाती गाळ उपसत राहूि िर नचवटपणे कार् करत 

रानहल े तर एकाहूि एक भारी रत्ने गवसणार आहते. एखाद्या र्ोठ्या र्निकािे, 



पंनडतांच्या सहाय्यािे, दरबारी आश्रयासह िर ह े कार् हाती घेतले तर र्राठी 

भार्षेतल ेसानहत्य िागनतक पटलावर आपला ठसा िक्की उर्टवेल. 

डॉ. नितीि र्ोरे यांची बारा अप्रकानशत पुततके प्रकाशात आणण्याचा र्ाि 

ई सानहत्यला नर्ळाला. शंभू गणपुले यांची िऊ, डॉ. वसंत बागुल यांची बारा, शुभांगी 

पासेबंद यांची सात, अनविाश िगरकर यांची पाच, अनिल वाकणकर यांची चार 

अशा अिेकांच्या पुततकांिा वाचकांपयांत िेण्याचे भाग्य ई सानहत्यला लाभले. असे 

अिेक “तवांतःसुखाय” नलहीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कवी या र्राठीच्या 

“सानहत्यरत्नांनचया खाणीं” र्ध्य ेआहते. अशोक कोठारे यांिी र्हाभारताच्या र्ूळ 

संनहतेच ेर्राठी भार्षांतर सुरू केले आह.े सौरभ वागळे, ओंकार झािे, पंकि घारे, 

नविायक पोतदार, कदप्ती काबाडे, भूपेश कंुभार, सोिाली सार्ंत, केतकी शहा असे 

अिेक िवीि लेखक सातत्यपूणध लेखि करत आहते. ई सानहत्यकडे हौशी लेखकांची 

कर्ी कर्ीच िव्हती. पण आता हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लेखिाकडे गंभीरपणे 

पहाणारे आनण आपल्या लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लि देणारे लेखक आता येत 

आहते. त्यांच्या सानहत्याच्या प्रकाशाला उिाळा नर्ळो. वाचकांिा आिंद नर्ळो. 

र्राठीची भरभराट होवो. िगातील सवोत्कृष्ट सानहनत्यक प्रसवणारी भार्षा म्हणूि 

र्राठीची ओळख िगाला होवो. 

या सवाणत ई सानहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आिंद. आनण या यशात 

ई लेखकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अनभमाि. 

आर्ेि 

सुिील सार्ंत 

अध्यि 

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि 


