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�. 06         दोन 	खड�या. 
 

 

नवी �भती 

 

 

प�हल� 	खडक� : 

 

 

बाबा : अरे आवरलं का? चल आटप लवकर 

अमेय : हं.. 

बाबा : अरे मी तुला तु'या नवीन शाळेत सोडतो आ	ण ऑफ�सला जातो. 

लवकर आटप मला उशीर होतोय. 

अमेय : बाबा मला शाळेत नाह� जायचंय.. 

बाबा : तुझं डोकं 1फरलंय का अमेय? शाळेत जायचं नाह� 2हणजे? 

अगं ऐकलंस का? याला या शहरात5या मो6या शाळेत जाता यावं, 

चांगलं �शकता यावं 2हणून मी म9ुामहून माझी इथे बदल� क<न 

घेतल�... त ेकाय मला वेड लागलंय 2हणून? आ	ण आता हा 

2हणतोय मला शाळेतंच जायचं नाह� 2हणनू! 

आई : काय रे..? बाबा 2हणतात त ेखरं आहे का? 

अमेय : अं.. हो.. मला नाह� शाळेत.. 

आई : अरे बाबांनी तु'यासाठA एCहढं केलं Eयाची काह� 1कंमत आहे क� 

नाह�? आपण गावातून शहरात आलो ते कुणासाठA? जाFती पसेै खचH 

करतोय कुणासाठA? तू मो6या शाळेत जावंस 2हणून ना? 

अमेय : पण मी नाह�..शाळे.. 

बाबा : अशाने वेड लागेल मला अमेय. 

आई : शाळेत जायचं नाह�, �शकायचं नाह�.. मग काय करायचं आहे तलुा? 
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बाबा : �शकायचं नसेल तर दोनच गोIट�, हमाल� करा 1कंवा भीक मागा. 

अमेय : बाब मी असं कुठे 2हणतोय..? मला शाळेत नाह�.. 

बाबा : पJुहा तेच. अरे मला उशीर होतोय. अरे राजा मी तुझ ेहK परुव ूक� 

नोकर� सोडू? काय कL सागं मला? 

आई : अमेय अशी चागंल� शाळा कुणाल �मळत नाह�..आ	ण तुला �मळाल� 

तर शाळेत जायला नको? हे कुठले �भकेच ेडोहाळे? तुमMयासाठA 

काह� करावं तर Eयाची तु2हाला 1कंमतंच नाह� रे. 

बाबा : फार लाडावनू ठेवलं आहेस तू Eयाला. शाळेत जाणार नाह� असं 

2हणNयाची याची �हमंतंच कशी होते? याMया एCहढा असताना मी 

जर मा'या वOडलांना असं काह� बोललो असतो तर Eयांनी थोबाडलं 

असतं मला. अमेय ऑफ�सला जाताना माझं टेJशन वाढव ूनकोस हं.. 

आई : अरे काय झालंय काय तुला? तु'यामळेु बाबांची काय अवFथा होतेय 

बघ. आता तू लहान आहेस का? जरा शहाNया मलुासारखं वाग क�. 

चल तयार� कर. तु2ह� नका हो काळजी कL. मी सोडत ेयाला शाळेत. 

अमेय : (रडू लागतो) मी आज नाह� जाणार शाळेत.. 

आई : उRया तर� जाणार आहेस का? 

अमेय : मला नाह� मा�हत 

बाबा : 2हणजे? मा�हत नाह� 2हणजे? त ूमाझं डोकं भडकव ूनकोस हं. मी 

काय कर�न तुला मा�हत नाह�.. 

आई : थांबा हो. तु2ह� रागव ूनका. मी सागंत ेEयाला.. 

बाबा : Cवा! त ूसागंून तो ऐकणार? Eयाला एकच भाषा समजत ेआ	ण Eयाला 

Eयाच भाषते आज मी सागंणार आहे. पाहशील त,ू तो गपगुमान 

शाळेत जातो क� नाह�..? 

आई : 2हणजे.. 

बाबा : आज मी सटु� घेऊन Eयाला चौदावं रEन दाखवणार आहे. अंगावर वळ 

उठ5या�शवाय तो शाळेत जाणार नाह�. 

आई : Vल�ज असलं काह� कL नका. अरे अमेय जा रे राजा शाळेत. आता 

मलाच कळेना कुणाची समजूत काढावी? 
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दसुर� 	खडक� : 

 

 

बाबा : अरे आवरलं का तुझं. चल आटप लवकर. 

अमेय : हं.. 

बाबा : अरे मी तुला तु'या नवीन शाळेत सोडतो आ	ण ऑफ�सला जातो. 

लवकर आटप मला उशीर होतोय. 

अमेय : मला शाळेत नाह� जायचंय.. 

बाबा : का ंरे? काह� WॉYलेम? 

अमेय : तसं काह� नाह�..पण.. 

बाबा : अरे काय त ेनीट सागं आ	ण पटकन सागं. मला ऑफ�सला आणखी 

उशीर क<न चालणार नाह�. 

अमेय : मला नाह� सागंता येत असं. पण मला शाळेत जाऊ नये असं 

वाटतंय. कससंच वाटतंय. 

बाबा : आता यातून मी काय समजू? 

अमेय : अम ्

आई : अम ूसकाळी तू नीट काह� खा5लं पण नाह�स. तुझी तYयेत बर� आहे 

ना?  

अमेय : हो आई. तसं काह� नह� गं. 

आई : मग काय..? 

बाबा : हं.. मला वेगळंच वाटतंय.. 

आई : काय..? 

बाबा : आपण नकुतेच गावातनू शहरात आलो आहोत. आ	ण अम ूतर छो\या 

शाळेतून मो6या शाळेत जाणार. 

आई : हो..म..Eयाचं काय? 

बाबा : अचानक शाळा बदल5याने EयाMया मनाची चल]बचल होतेय.. 

आई : का? 

बाबा : अगं असं काय करतसे? नवीन मोठA शाळा कशी असेल? इथे �म^ 
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भेटती का? �श_क चांगले असतील का? आ	ण मु̀ य 2हणजे आपण 

गावातून आलोय 2हणून आपल� कुणी चIेटा तर करणार नाह� ना? 

अशा एक ना हजार Waनांचा EयाMया मनात गुंता झाला असणार.. हो 

1कनई अमेय? 

अमेय : हो बाबा. मला अगद� तशीच काह�शी �भती वाटतेय. आता शाळेत 

गे5यावर काय होईल तेच कळत नाह�ए. आ	ण खरं सागं ूका, मला 

मा'या जुJया शाळेची आ	ण �म^ांची खूप 2हणजे खूपंच आठवण 

येतेय..पण..पण हे तु2हाला कसं कळलं? 

आई : अगं बाई कमालंच आहे तुमची! 

बाबा : कमाल कसल�? मला ह� तसंच होतंय. थोडीशी �भती आ	ण थोडीशी 

हुरहुर. 

आई : 2हणजे? 

बाबा : अगं आज माझा ह� नवीन ऑफ�सचा प�हलाच �दवस ना? आपलं 

गावातलं ऑफ�स वेगळं आ	ण हे शहरातलं टोलेजंग इमारतीतलं 

ऑफ�स वेगळंच ना? 

चल अमेय, आप5याला गेलं तर पा�हजेच. दे टाळी, आज तू जा 

नCया शाळेत आ	ण मी जातो नCया ऑफ�सात. संbयाकाळी आपण 

एकमेकांना मFत नCया गमती सांग.ू नCया �ठकाणी जावनू नवी भीती 

पळवनू लाव.ू 

अमेय : बाबा तु2ह� 1कती चागंले आहात! माझी भीतीच पळून गेल� बघा. 

बाबा : पण माझी अजून थोडी बाक� आहे ना.. 

आई : मग तर तु2ह� आधी ऑफ�सला पळा, 2हणजे तुमची उरल� सरुल� 

भीती पण पळून जाईल. 

बाबा : चाललोच.. बाईसाहेब.. 

अमेय : थांबा बाबा. मी एका �मdनटात आवरतो आ	ण येतोच तुमMया बरोबर. 

 

.............................................................................. 

- राजीव तांबे. 

- rajcopper@gmail.com 


