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श्रीयुत आखि श्रीमती ग्रेडी हे जोडपे िूप गरीब
आहे . तयािंना सगळ्या गोष्टी – एक बटाटा, एक

िि
ु ी, अनेक भोके असलेली घोंगडी आखि एक
जन
ु ाट कोट जो ते आलटून पालटून अिंगावर
घालतात - दोघािंमध्ये वाटून घ्याव्या लागतात.
तयािंच्याकडे एकि मेिबत्ती आहे . तयािंच्या गादीिाली

तयािंनी एक सोन्यािे नािे ठे वले आहे . अडििीच्या
काळात ते हे नािे वापरिार आहे त.
आपल्याला एक समत्र असावा अशी तयािंिी तीव्र
इच्छा आहे ....एकदा तयािंच्या बागेतून ते बटाटा

काढत असतात. तयावेळी श्रीयुत ग्रेडी यािंना एक
ववशाल काळे भािंडे सापडते. हे भािंडे साधेसुधे नसते.
तयात काही टाकले की ते दप्ु पट होते. काय करिार
होते ते या भािंड्यािे?
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श्रीयुत आखि श्रीमती ग्रेडी हे जोडपे एका िडकाळ आखि ओसाड टे कडीवर एकटे ि
राहात होते. फार वर्ाांपूवीि तयािंिी मुले मोठी झाली होती आखि आपले नशीब
अजमावण्यासाठी बाहे रच्या मोठ्या जगात गेली होती. पि ग्रेडी जोडपे टे कडीवरच्या
आपल्या टुमदार घराति राहहले. तयािंच्या घरात फार कमी वस्तू होतया. ग्रेडी पती-पत्नी
सवव गोष्टी एकमेकािंमध्ये वाटून घेत असत.

ग्रेडी जोडपे िूप गरीब होते. ते आपल्या छोट्याशा बागेतून दररोज एक बटाटा ििून
काढत. तयातूनि तयािंिा नाश्ता, दप
ु ारिे जेवि आखि रात्रीिे जेवि भागत असे.
यासाठी ते स्वत:ला नशीबवान समजत.

ग्रेडी पती-पत्नी अिंगावपिंडाने अगदीि हाडकुळे होते. तयामळ
ु े भोजन करताना ते
एकाि िुिीवर परस्परािंलगत बसू शकत. तयािंच्याकडे एकि िुिी असल्यामुळे हे
तसिं बरिं ि होतिं म्हिायििं.

श्रीमती ग्रेडी यािंच्याकडे केसािंिी एकि वपन होती. तयािंच्याकडे बरीि भोके पडलेली
एक घोंगडी आखि एक जुनाट कोट होता. हहवाळ्यात ते हा कोट आलटून-पालटून
घालत.

तयािंच्याकडे एकि मेिबत्ती होती. ते ततला कधी पेटवत नसत. दर सिंध्याकाळी,
सूयावस्त झाल्यावर, काळोि पसरल्यावर, श्रीमती ग्रेडी मेिबत्ती पेटवण्यािे नाटक करत

असत आखि दर सकाळी, सूयोदय झाल्यावर, उजेड पसरल्यावर, तया मेिबत्ती
ववझवण्यािे नाटक करत असत.
तयािंच्याकडे एक सोन्यािे नािे होते. हे नािे ते अडििीच्या काळात वापरिार होते.
नािे तयािंनी गादीिाली जपन
ू ठे वले होते.

श्रीयुत ग्रेडी एक िािंगले पती होते. ते श्रीमती ग्रेडीला अनुरूप होते. पि आपल्याला एक समत्र
असावा, अशी श्रीमती ग्रेडी यािंिी तीव्र इच्छा होती. या समत्राशी तया उकडलेल्या बटाट्यािंच्या
पाककृती आखि जन्
ु या गोड आठविी वाटू शकल्या असतया. आपल्या नवजात बाळािंच्या
नाजुक डोक्यावरील मऊशार केसािंना स्पशव केल्यावर कसे वाटायिे, हे तया सािंगू शकली

असतया. श्रीमती ग्रेडी अततशय सुस्वभावी होतया. तय श्रीयुत ग्रेडी यािंना अनुरूप होतया. पि
आपल्याला एक समत्र असावा, अशी श्रीयुत ग्रेडी यािंिीही तीव्र इच्छा होती. या समत्राशी ते
बटाट्यािंच्या वपकािंवर पडिाऱ्या रोगािंबद्दल ििाव करू शकले असते.

एकदा श्रीयत
ु ग्रेडी रोजच्यासारिेि भोजनासाठी बटाटा काढायला बागेत ििू लागले.
िित-िित ते बागेच्या शेवटच्या ओळीतील शेवटच्या बटाट्यापयांत आले आखि काळजीत

पडले. आििी एिादा बटाटा समळे ल, या आशेने तयािंनी आििी िोडे ििले.
काय लागले हाताला? बटाट्यापेक्षा कडक, बटाट्यापेक्षा िप
ू मोठे , बटाट्यापेक्षा काळे ....ते एक
भािंडे होते! श्रीयुत ग्रेडी िकीत झाले. या छोट्याशा बागेत याआधी असे काही सापडले नव्हते
तयािंना. आपल्या पत्नीला हे भािंडे दािवण्यास ते उतसुक झाले. भािंडे दोन्ही हातािंनी धरून
उिलावे लागिार होते. म्हिून, तयािंनी हातातील बटाटा भािंड्यात ठे वला आखि भािंडे घेऊन
घरी तनघाले.
“अगिं, ऐकतेस का? लवकर ये इकडे!” तयािंनी पत्नीला बोलावले.
श्रीमती ग्रेडी धावत दारात आल्या. “हे काय घेऊन आलात?” तयािंनी कुतूहलाने वविारले.

“हे भािंडिं सापडलिं बागेत ििताना,” भािंडे फरशीवर ठे वत श्रीयुत ग्रेडी म्हिाले.
“बरिं , पि हे िप
ू ि मोठिं आहे . स्वयिंपाकाला उपयोगाििं नाही,” श्रीमती ग्रेडी म्हिाल्या.
“होय िरिं य, आपला शेवटिा बटाटा घरी आिण्यापुरताि उपयोग झाला यािा.”
“शेवटिा बटाटा!” श्रीमती ग्रेडी उद्गारल्या. “अरे दे वा! आता काय करायििं?” भािंड्यातून बटाटा
काढण्यासाठी तया भािंड्यावर वाकल्या. असे करताना तयािंच्या केसािंतील वपन भािंड्यात पडली. तयािंनी

तयाकडे लक्ष हदले नाही. पि तयािंना भािंड्यामध्ये दोन बटाटे हदसले. तयािंनी बटाटे बाहे र काढले. “काय
हो, माझी िेष्टा करता काय!” तया श्रीयत
ु ग्रेडीिंना िडसावत म्हिाल्या.

ठ
“मी कुठे िेष्टा केली!” श्रीयुत ग्रेडी म्हिाले. पत्नीच्या हातात दोन बटाटे पाहून ते िक्रावले. “अगिं
िरिं ि, मी भािंड्यात एकि बटाटा ठे वला होता.”

श्रीमती ग्रेडीिंनी स्स्मत केले. “भािंड्यात केसािंिी एकि वपन पडली. मग आता मला भािंड्यात दोन
वपना समळतील?” तया पुन्हा भािंड्यात वाकल्या आखि तयािंिा िेहरा फफका पडला. हात बाहे र काढले
तेव्हा तयािंच्या हातात एक नाही तर दोन वपना होतया. दोन्ही अगदी हुबेहूब सारख्या! “असिं कसिं
होऊ शकतिं ग्रेडी?” तया पुटपुटल्या.

मग श्रीयुत ग्रेडी यािंनी तयातील एक वपन घेतली आखि भािंड्यात टाकली. लगेि भािंड्यात वाकून
पाहहल्यावर तयािंना तयात दोन वपना हदसल्या.
“आता माझ्याकडे एकाऐवजी तीन वपना आहे त!” श्रीमती ग्रेडी म्हिाल्या. तया आनिंदाने वपनािंनी
आपले केस नीटनेटके करू लागल्या.
श्रीयुत ग्रेडी म्हिाले, “अगिं जरा वविार कर. नक्कीि, हे भािंडे जादि
ू े आहे . यात एका बटाट्यािे दोन
बटाटे आखि एका वपनच्या दोन वपना झाल्या. मग यात आपली मेिबत्ती टाकली तर....!”

श्रीमती ग्रेडी यािंनी मेिबत्ती आिली आखि जादच्ु या भािंड्यात टाकली. मग तयािंनी भािंड्यात हात
घालन
ू हुबेहूब सारख्या दोन मेिबत्त्या काढल्या. तयातील जन
ु ी कोिती आखि नवी कोिती, हे
अस्जबात ओळिता येत नव्हते.

मग श्रीयुत ग्रेडी यािंनी तयािंिा कोट भािंड्यात टाकला. भािंड्यातून दोन कोट तनघाले, अगदी
पहहल्यासारिेि फाटलेले!
मग तयािंनी भािंड्यात घोंगडी टाकली. भािंड्यातून दोन घोंगड्या समळाल्या. तयािंच्यावर मूळ
घोंगडीसारिे अगदी तयाि जागािंवर भोके होती.
श्रीमती ग्रेडी पतीला समठी मारत म्हिाल्या, “िला, आपल्या दोघािंच्या हहवाळ्यािी सोय झाली.”

श्रीयुत ग्रेडी यािंनी दोऩ बटाटे घेऊन भािंड्यात टाकले आखि भािंड्यातून िार बटाटे काढले.
मग तयािंनी हे िार बटाटे भािंड्यात टाकले आखि आठ बाहे र काढले. तयािंनी हे आठ बटाटे
भािंड्यात टाकल्यावर तयािंना सोळा बटाटे समळाले. िोड्याि वेळात तयािंच्याकडे मेजवानी दे ता
येईल इतके बटाटे जमा झाले.

श्रीमती ग्रेडी यािंनी केसािंच्या नवीन वपनािंिा सिंि बनवला आखि हहवाळ्यातील
काळोख्या रात्री परु े सा प्रकाश समळण्याइतपत मेिबत्त्याही समळवल्या.

मग श्रीयुत ग्रेडी यािंनी भािंड्यात िि
ु ी टाकायिा प्रयत्न केला, पि िुिी भािंड्यात मावली
नाही. ते म्हिाले, “हरकत नाही. आम्ही फकतयेक वर्े एकि िि
ु ी वापरत आहोत.”
पि श्रीमती ग्रेडी हुशार होतया. तयािंनी काही वविार केला. तया गादीवर जाऊन बसल्या
आखि तयािंनी िरिरतया बोटािंनी गादीिालिे नािे काढले.

“अहो, हे भािंड्यात टाकले तर! याच्यावरसुद्धा जाद ू िालेल?’

श्वास रोिन
ू तयािंनी नािे भािंड्यात टाकले. एका नाण्यािी दोन नािी झाली! मग दोन नाण्यािंिी
िार, िारािी आठ, आठािी सोळा झाली आखि िोड्याि वेळात फरशी सोन्याच्या तेजस्वी
नाण्यािंनी झाकली गेली.
श्रीयुत ग्रेडी यािंनी बरीि नािी आपल्या खिशात टाकली. “अगिं, मी गावात जातो. तुझ्यासाठी
एक नवा कोट, नवी घोंगडी आखि नवी िुिी ववकत आितो.”

श्रीमती ग्रेडी यािंनी पतीला हो म्हटले. तयािंनी बटाटे एका पोतयात भरले आखि नािी गोळा
करून गादीिाली ठे वली. मग तया बाहे र गेल्या. ततिे तयािंना ओसाड आखि िडकाळ
जसमनीत एक फूल उगवलेले हदसले. काही क्षिाति, तयािंच्या हातात फुलािंिा गुच्छ हदसू
लागला.

हदवसभर उत्तेजीत अवस्िेत राहहल्यामुळे श्रीमती ग्रेडीिं िकून गेल्या. मग स्वत:ला दोन

घोंगड्यािंमध्ये लपेटून तया झोपी गेल्या. पतीच्या प्रसन्न शीळे ने तया जाग्या झाल्या.
श्रीयत
ु ग्रेडी दारातन
ू आत आले तेव्हा तयािंच्या दोन्ही हातािंत सामानाच्या वपशव्या
होतया.

पतीने काय आिले, हे पाहायला श्रीमती ग्रेडी लगबगीने धावल्या. पि
धावताना तया अडिळल्या आखि धप्पकन जाऊन पडल्या, िेट जादच्
ु या

भािंड्यात!

“वािवा, मला बाहे काढा!” तया फकिंिाळू लागल्या.

श्रीयत
ु ग्रेडी हातातील सामान सभरकावन
ू भािंड्याकडे धावले. तयािंच्या पत्नीच्या बारीक टािंगा
भािंड्याच्या बाहे र होतया. तया जोरजोरात लािा मारत होतया.

श्रीयत
ु ग्रेडी यािंनी पत्नीिे पाय घट्ट पकडले आखि गरीब बबिाऱ्या श्रीमती ग्रेडीला भािंड्यातन
ू
बाहे र काढून हळुवारपिे फरशीवर उभे केले.
पि आता भािंड्यातन
ू आििी दोन बारीक टािंगा बाहे र आल्या. तयासद्ध
ु ा लािा झाडू लागल्या.
काहीही वविार न करता श्रीयुत ग्रेडी यािंनी ते पाय घट्ट पकडून बाहे र काढले....आििी एक
श्रीमती ग्रेडी! हुबेहूब तयािंच्या पत्नीसारिीि! श्रीयुत ग्रेडी यािंना दोघािंमध्ये काहीि फरक जािवला
नाही.

“हे काय? मला एकि पत्नी पुरेशी आहे ,” ते िकल्या स्वरात म्हिाले.

पहहल्या श्रीमती ग्रेडी या धक्क्यातून सावरल्यावर हसत हसत म्हिाल्या, “यावर आता एकि
उपाय आहे .”
श्रीयत
ु ग्रेडी दस
ु ऱ्या श्रीमती ग्रेडीिंकडे बोट दािवन
ू म्हिाले, “ततला परत भािंड्यामध्ये टाकूया?”
“अस्जबात नाही,” पहहल्या श्रीमती ग्रेडी म्हिाल्या, “आता तुम्हाला, म्हिजे माझ्या पतीलाि
भािंड्यामध्ये उडी घ्यावी लागेल.”
“भािंड्यामध्ये उडी घेऊ! मग मीसुद्धा दोन-दोन होईन.”
“एकदम बरोबर,” पहहल्या श्रीमती ग्रेडी म्हिाल्या. “मग प्रतयेक पतीसाठी पत्नी आखि प्रतयेक
पत्नीला पती समळे ल,” तया िश
ु होऊन पढ
ु े म्हिाल्या, “सगळ्यात महत्त्वाििं हे की तम्
ु हाला
एक समत्र समळे ल आखि मलासुद्धा!”

श्रीयुत ग्रेडीिंनी िोडा वविार केला. एक हदघव श्वास घेऊन तयािंनी भािंड्यात उडी घेतली. तयािंिे
जुनाट फाटलेले बूट भािंड्याबाहे र हदसू लागले.
मग दोन्ही श्रीमती ग्रेडीिंनी ते बूट पकडून श्रीयुत ग्रेडी यािंना बाहे र िेिले.

श्रीयुत ग्रेडी यािंना बाहे र काढल्यावर भािंड्याच्या
बाहे र आििी दोन बट
ू हदसू लागले. दोन्ही

श्रीमती ग्रेडीिंनी ते बूट धरून बाहे र
िेिले....आििी एक श्रीयुत ग्रेडी बाहे र आले.
दोन्ही श्रीयुत ग्रेडी हुबेहूब सारिे हदसत होते.

मग िारही ग्रेडीिंनी एकमेकािंकडे पाहहले. आपि अगदी एकमेकािंसारिे आहोत, हे
तयािंना जािवले. आपि िािंगले समत्र आहोत, असे तयािंना वाटू लागले. पहहल्या ग्रेडी
जोडप्याने मान्य केले की नवीन ग्रेडी जोडपेही छान होते.

साऱ्यािंनी मेिबत्तीच्या उजेडात दोन-दोन बटाट्यािंिे भोजन केले. दोन्ही श्रीमती ग्रेडी मुलािंबद्दल
आखि तयािंच्या कपड्यािंबद्दल गप्पा मारू लागल्या. तर दोन्ही श्रीयत
ु ग्रेडी बटाट्याच्या
वपकािंवरील रोगािंवर ििाव करू लागले. तयानिंतर पहहल्या श्रीमती ग्रेडी तया ववशाल भािंड्याला
कवेत घेऊन म्हिाल्या, “आभार.” मग तया इतरािंना म्हिाल्या, “आपल्याला हविं ते सारिं
समळालिंय. आता हे भाडिं जसमनीत पुरून टाकू. म्हिजे दस
ु ऱ्या कुिालातरी ते सापडेल.”

समाप्त

तयािंनी भािंडे जसमनीत पुरले. तया हदवसापासून दोन्ही ग्रेडी जोडपी आनिंदाने एकमेकािंसोबत
राहू लागली. तयािंच्या म्हिण्याप्रमािे, तयािंच्या आयुष्याला आनिंदािे भरते आले.

