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फार फार वर्ाांपूवी शहरापासनू दरू एका छोट्याशा झोपर्ीत वली दाद 
नावािा एक वदृ्ध राहात होता. तो गवत कापण्यािे काम करत असे.  

दररोज सकाळी, वली दाद उंि, रानटी गवत कापून तयांिे गठे्ठ 
बनवत असे. रोज दपुारी बाजारात जाऊन तो हा िारा ववकत असे.  

दररोज तयाला तीस पैसे कमाई होत असे. तयांपकैी दहा पैसे 
खाण्यावपण्यावर खिड होत. दहा पैसे इतर गोष्ींवर खिड होत. शशल्लक 
दहा पैसे तो बबछान्याखाली ठेवलेल्या मातीच्या मर्क्यात साठवत असे.  

वली दाद आयुष्यात खूप सखुी होता. 
एकदा संध्याकाळी, वली दादला मर्क्यात ककती पैसे साठले, ते 

बघावेसे वाटले. तयाने मर्के बाहेर काढले. पशैाने मर्के काठोकाठ 
भरलेले पाहून तयाला फार आश्चयड वाटले.  

“या इतक्या पैशािं मी करू तरी काय?” तो गोंधळला. “माझ्याजवळ 
जे काही आहे, तयापेक्षा जास्त काही नकोय मला.” 

वली दादने खूप वविार केला. तयाला एक कल्पना सिुली.  



पुढल्या ददवशी वली दादने सारा पैसा एका पोतयात भरला आणि 
तो बाजारातील एका जवादहऱ्याकर् ेगेला. पोतेभर पैसे देऊन तयाने 
जवादहऱ्याकरू्न सोन्यािे एक सुदंर कर् ेखरेदी केले.  

मग वली दाद एका कफरतया व्यापाऱ्याच्या घरी गेला.  

“मला सांगा,” वली दादने वविारले, “जगभरात सवाडत आदशड स्त्री 
कोि आहे?” 

“शंकाि नाही!” व्यापारी म्हिाला, “खैस्तानिी तरूि रािी. मी 
बऱ्यािदा नतच्या राजवाड्यात जातो. पूवेकर् ेतीन ददवस प्रवास 
केला की पोहोितो नतथे.” 

“एक मेहरबानी कराल?” वली दादने ववनंती केली. “पुढच्या वेळी 
तुम्ही नतथे जाल, तेव्हा रािीला हे कर् ेद्या, माझ्याकरू्न भेटवस्तू 
म्हिनू.” 

व्यापारी िकीत झाला. पि तयाने वली दादिी ववनंती मान्य 
केली.  



काही ददवसांनी, व्यापारी खैस्तानच्या रािीच्या 
राजवाड्यातत गेला. वली दादने पाठवलेली भेटवस्तू तयाने 
रािीला ददली.  

“ककती सुदंर!” कर् ेपाहून रािी आनंदीत झाली. “या 
भेटवस्तचु्या बदल्यात तुझ्या शमत्राने माझ्याकरू्न एक 
भेटवस्तू स्वीकारलीि पादहजे. माझ ेसेवक जगातील 
सवोतकृष् रेशीम उंटावर लादनू देतील तुला.” 

घरी परतल्यावर व्यापारी रेशीम घेऊन वली दादच्या 
झोपर्ीत गेला. 

“नको नको, हे तर आिखीनि वाईट! मी काय करू या 
सुदंर, तलम रेशमाि?ं” 

“तू ते दसुऱ्या कुिालातरी देऊ शकतोस,” व्यापाऱ्याने 
सिुवले. 



वली दादने थोर्ा वविार केला. मग तयाने व्यापाऱ्याला 
वविारले, “मला सांग, जगात सवाडत आदशड परुुर् कोि आहे?” 

“सोपंय, नेकाबादिा तरूि राजा. मी तयाच्या राजवाड्यातही 
जातो अनेकदा. तीन ददवस पश्चश्चमेकर् ेप्रवास करावा लागतो 
तयासाठी.” 

“मग आिखी एक मेहरबानी कर माझ्यावर,” वली दाद आजडव 
करू लागला. “पुढल्यावेळी नतथे जाशील तेव्हा हे रेशीम तयाला 
दे, माझ्या शुभेच्छांसोबत.” 

व्यापाऱ्याला हस ूआले, पि तयाने मान्य केले. पुढच्या वेळी तो 
नेकाबादला गेला तेव्हा तयाने राजाला ते रेशीम वली दादकरू्न 
भेटवस्तू म्हिनू ददले.   

“उत्तम आहे रेशीम!” राजा उद्गारला. “या बदल्यात तुझ्या 
शमत्राने माझ्याकरू्न माझ ेसवोतकृष् बारा घोर् ेघेतलेि पादहजेत.” 



व्यापारी बारा घोर् ेघेऊन वली दादकर् ेपरतला.  
“हे तर वाढतंि िाललयं!” वदृ्ध वली दाद गांगरला. “या बारा 

घोड्यांिं मी काय करू?” 

मग क्षिभर वविार करून वली दाद म्हिाला, “खरंतर ही 
भेटवस्तू दसुऱ्या कुिालातरी शमळाली पादहजे. ऐक, यातले दोन 
घोर् ेतू घे आणि उरलेले घोर् ेखैस्तानच्या रािीला दे.” 



व्यापाऱ्याला आता गमंत वाटू लागली. पि तयाने समंती दशडवली. 
पुढच्यावेळी तो रािीच्या राजवाड्यात गेला तेव्हा तयाने घोर् ेरािीला 
देऊन टाकले.  

रािी गोंधळली. ती प्रधानाकर् ेकुजबुजली, “हा वली दाद सारखं 
भेटवस्तू का पाठवतोय? मी तर तयाला ओळखतसदु्धा नाही!” 

प्रधान म्हिाला, “तुम्ही तयािा आतमववश्वास खच्िी का करत 
नाही? तयाला इतकी मौल्यवान भेटवस्तू पाठवा की तो नतच्याशी 
बरोबरी करूि शकिार नाही.” 

म्हिनू रािीने बारा घोड्यांच्या बदल्यात वली दादकर् ेवीस खेिरे 
पाठवली. खेिरांवर िादंी लादली होती.  

व्यापारी खेिरांसोबत वली दादच्या झोपर्ीत परतला. वली दाद 
असहायपिे म्हिाला, “ही खेिरं शमळण्यासारखं काय मोठं काम 
केलयं मी? शमत्रा, या वदृ्ध मािसावर दया करा. यातली दोन खेिरं 
आणि तयावरिी िांदी तू ठेव. बाकीिी खेिरं आणि िांदी 
नेकाबादच्या राजाकर् ेघेऊन जा.” 



व्यापारी अस्वस्थ झाला. पि तो वली दादिी ववनंती 
नाकारू शकला नाही. काही ददवसांनतंर तो िांदी लादलेली 
खेिरे घेऊन नेकाबादच्या राजासमोर गेला.   

राजासदु्धा गोंधळला. तयाने आपल्या प्रधानाकर् ेसल्ला 
माचगतला.  

“कदाचित, हा वली दाद स्वत:ला तुमच्यापेक्षा मोठाबबठा 
समजतोय. तयाला अशी भेटवस्तू पाठवूया की तो नतच्याशी 
बरोबरीि करू शकिार नाही.“  
म्हिनू राजाने वीस उंट, सोन्यािे लगाम असलेले आणि 

रेशमी ररकीब असलेले वीस घोर्,े पाठीवर सोन्यािी बैठक 
असलेले वीस हत्ती आणि तयाचं्या देखभालीसाठी वीस 
गिवेशधारी सेवक वली दादकर् ेपाठवले.  



राजाने ददलेले सेवक आणि प्रािी घेऊन व्यापारी वली 
दादच्या झोपर्ीत आला तेव्हा वली दाद चिनंतत झाला. “माझं 
ददैुव कधी सपंिार? कृपया, तू क्षिभरही इथे थांबू नकोस. 
प्रतयेक प्रकारिे दोन प्रािी तू स्वत:साठी ठेव आणि उरलेले 
सगळे खैस्तानच्या रािीकर् ेघेऊन जा.” 

 “मी परतपरत कसा जाऊ रािीकर्?े” व्यापाऱ्याने नापसतंी 
दशडवली. पि वली दादने गयावया केली. मग व्यापारी शेवटि ं
फक्त एकदाि जाण्यास तयार झाला.  

यावेळी वली दादने पाठवलेल्या भेटवस्तंुिा थाट पाहून रािी 
स्तंशभत झाली. नतने आपल्या प्रधानाशी सल्लामसलत केली.    

“हे तर स्पष् ददसतंय,” प्रधान म्हिाले, “हा मनुष्य 
आपल्याशी वववाह करू इश्चच्छतोय. तयाने पाठवलेल्या वस्तू 
मौल्यवान आहेत. तुम्ही तयािी भेट घ्यायला हवी.” 



 रािीने असखं्य घोर्,े उंट आणि हत्ती असलेला एक काकफला 
तयार ठेवण्यािा आदेश ददला. भीतीने थरथर कापिाऱ्या 
व्यापाऱ्याला वाटाड्या बनवून रािी आणि नतिे दरबारी महान 
वली दादला भेटायला ननघाले.   

नतसऱ्या ददवशी काकफल्याने एके दठकािी तळ ठोकला. रािीने 
व्यापाऱ्याकरवी वली दादकर् ेती आल्यािा सदेंश पाठवला.  

व्यापाऱ्यािा सदेंश ऐकताि वली दादिा िेहरा पर्ला. “अरे 
देवा!” थकल्या स्वरात तो म्हिाला. “आता मला माझ्या या 
साऱ्या मखूडपिािी िांगलीि ककंमत िुकवावी लागिार. मला 
स्वत:ला, तलुा आणि रािीलासदु्धा खपू शरम वाटेल, असं 
वागलोय मी. आता काय करायि?ं” 

“आता काहीि करता यायिं नाही,” व्यापारी म्हिाला आणि 
तो काकफल्याकर् ेपरतला.  



पुढल्या ददवशी पहाट होण्यापूवीि वली दाद उठला. “माझी लार्की 
झोपर्ी ती! ननरोप घेतो तुझा. पुन्हा कधी भेट व्हायिी नाही आपली.” 

वदृ्ध वली दाद झोपर्ीतून बाहेर पर्ला. पि थोर् ेदरू गेल्यावर तयाला 
मागनू कुिािातरी आवाज ऐकू आला. 

“कुठे िाललायस वली दाद?” 

वली दादने मागे वळून पादहले. तयाला दोन अनतशय सुदंर श्चस्त्रया 
ददसल्या. तया स्वगाडतील पऱ्या होतया, हे तयाने जािले.  

वली दाद गरु्घ्यांवर बसनू ररू् लागला, “मी मखूड आहे. मला जाऊ 
दे. मी शरमेने अधडमेला झालोय.” 

“शरम तुझ्यानश्चजक कफरकूि शकत नाही,” एक परी म्हिाली. “तुझ े
कपर् ेजीिड-फाटके असतील, पि तुझ ंह्रदय राजािं आहे.” 

परीने वली दादच्या खादं्याला स्पशड केला. क्षिाति तयाच्या अगंावर 
जीिड-फाटक्या कपड्यांच्या जागी सुदंर कपर् ेददस ूलागले. तयाच्या 
र्ोक्यावर दाचगन्यांनी मढलेली पगर्ी आली. तयाच्या हातात गजंलेल्या 
ववळ्याऐवजी िमकदार छर्ी ददस ूलागली.  



“परत कफर. जसं घर्ायला हवं तसंि घर्ले,” दसुरी परी म्हिाली.  

वली दादने वळून मागे पादहले. श्चजथे तयािी झोपर्ी होती, नतथे आता एक 
भव्य राजवार्ा सूयडप्रकाशात ददमाखाने िमकत होता. वली दादला आश्चयाडिा 
धक्का बसला. तयाने वळून पऱ्यांकर् ेपादहले. पि तया गायब झाल्या होतया.  

वली दाद राजवाड्याकर् ेिालू लागला. आत प्रवेश करताना द्वारावरच्या 
रक्षकांनी तयाला प्रिाम केला. सेवक झुकून तयाला मुजरा करू लागले आणि 
पाहुण्यांिे स्वागत करण्यासाठी तयारी करू लागले 

वली दाद राजवाड्यातील असंख्य खोल्यांमधून कफरू लागला. तेथील श्रीमंती 
आ वासून पाहू लागला. अिानक तीन सेवक धावत तयाच्यापाशी आले.  

“पूवेकरू्न एक काकफला आलाय,” एका सेवकाने वदी ददली.  

“नाही, काकफला पश्चश्चमेकरू्न आलाय,” दसुरा सेवक म्हिाला.  

“नाही, दोन्ही ददशांकरू्न काकफले आलेयत,” नतसरा सेवक बोलला.  

आश्चयडिकीत होऊन वली दाद बाहेर धावला. राजवाड्यासमोर दोन्ही काकफले 
येऊन पोहोिले होते. पूवेकरू्न दाचगन्यांनी मढलेली रािी आली होती. 
पश्चश्चमेकरू्न एका ऐटदार घोड्यावर बसून राजा आला होता.  



वली दाद तवरीत रािीकर् ेगेला.  
“वप्रय वली दाद, अखेर आपली भेट झालीि,” खैस्तानिी रािी 

म्हिाली. “पि तो उदार राजा कोि आहे?”  
“मला वाटत,ं तो नेकाबादिा राजा आहे, रािीसरकार,” वली दाद 

म्हिाला. “पि मी खात्री करून येतो.”  

वली दाद राजाकर् ेगेला. 
“वप्रय वली दाद, इतक्या सुदंरसुदंर भेटवस्तू पाठविाऱ्या व्यक्तक्तला 

मला खूप भेटावस ंवाटत होतं,” नेकाबादिा राजा म्हिाला. “पि ती 
सुदंर रािी कोि आहे?”  

“ती खैस्तानिी रािी आहे, महाराज,” वली दाद श्चस्मत करत 
म्हिाला. “या, तुमिी ओळख करून देतो रािीशी.” 

अशा प्रकारे, नेकाबादिा राजा आणि खैस्तानिी रािी यांिी भेट 
झाली. ते दोघे पाहाताक्षिीि पे्रमात पर्ले. काही ददवसानंी वली 
दादच्याि राजवाड्यात तयांिे लग्नही झाले. ककतयेक ददवस तयांिा 
लग्नसोहळा साजरा होत होता.  



शेवटी, वली दादने सगळ्या पाहुण्यांना ननरोप ददला. पुढल्या 
ददवशी तो पुन्हा पहाटेपूवीि उठला आणि गपुिपु राजवाड्याबाहेर 
परू्न िाल ूलागला.  

थोर् ेदरू गेल्यावर तयाला मागनू आवाज ऐकू आला. 
“कुठे िाललायस वली दाद?” 

वली दादने मागे वळून पादहले. तयाला स्वगाडतील पऱ्या ददसल्या.  

वली दाद गरु्घ्यांवर बसला. 
“मी मखूड आहे, मागेि सांचगतलयं तुम्हाला. मला जे काही 

शमळाल,ं तयािा मला आनंद व्हायला हवा. पि....” 

“काही बोल ूनकोस,” दसुरी परी म्हिाली. “तुझ्या मनातली इच्छा 
जरूर पूिड होईल.” नतने वली दादला स्पशड केला.  

आणि वली दाद पुन्हा पदहल्यासारखा गवत कापू लागला. आपल्या 
छोट्याशा झोपर्ीत तो आनदंाने राहू लागला. कधीकधी तयाला राजा 
आणि रािी यांिी आठवि होत असे. पि तयांना पुन्हा कधी 
भेटवस्तू पाठवायिी नाही, यािी तयाने पुरेपरू काळजी घेतली.  



समाप्त 




