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कमी माक मळालेच कसे?
पहल खडक :
बाबा :

काय रे !रझ#ट लागला का?

समीर : अं.. लागला..
बाबा :

मग आ#यावर सां*गतलं का नाहस?

समीर : अं .. सांगणारच होतो..
बाबा :

हो..पण सां*गतलं नाहस. मी -वचार#यावरच तल
ु ा कंठ फुटलाय. हो क
नाह?

समीर : हो.. 1हणजे खरं च सांगणार होतो
बाबा :

कधीचा मुहूत होता.. सांगायचा?

समीर : अं.. तसं नाह..
बाबा :

काय झालं? ग णतात 5कती पडले?

समीर : कमी पडले?
बाबा :

का? 5कती कमी पडले?

समीर : थोडे कमी
बाबा :

अरे नीट सांगशील क नाह? कमी..थोडे कमी.. याचा काय अथ लागणार
मला? अं..?

समीर : माग8या वेळेपे9ा कमी पडले?
बाबा :

का?

समीर : यावेळी पेपर खूप हाड तपासले
बाबा :

1हणजे माग8यावेळी पेपर खप
ू सॉ;ट तपासले 1हणन
ू तुला दोन-तीन
माक जा=त पडले होते का? कुठ#या अतीशहा>याने सां*गतलं तल
ु ा हे ?

1

समीर : वगातल मुलं 1हणत होती
बाबा :

?वा! ते तझ
ु े मA 1हणजे बेअ कलच असणार.

समीर : अं..
बाबा :

तल
ु ा एकूण 5कती माक मळाले हे मला अजून कळलंच नाहए.

समीर : अं.. माग8यावेळी मला 60 होते..
बाबा :

(रागाने ओरडत) अरे गधIया यावेळी 5कती आहे त ते सांग

समीर : अं.. यावेळी मला 42 मळाले.
बाबा :

शाLबास! आता पुढ8यावेळी 28 आ ण नंतर भोपळाच क!
चांगले पांग फेडताय आमचे. आ1ह फ त फया भराय8या आ ण तू
अPयासा8या नावाखाल मजा मारायची.

समीर : नाह बाबा..
बाबा :

एक शLद बोलू नकोस. तुला काय कमी केलं आ1ह?

लास पाहजे

लास लावला. Qया8या भरमसाठ फया भर#या. भर#या क नाह?
समीर : हो
बाबा :

अPयासाला नवीन टे बल पाहजे? आणलं.
आणलं क नाह?

समीर : हो आणलं.
बाबा :

नवीन प=
ु तकं पाहजेत? गाईड पाहजेत? =वाSयाय पाहजेत?
तू जे जे सांगशील ते ते आणलं क नाह?

समीर : आणलं.
बाबा :

लासला जायला उशीर होतो 1हणन
ू नवीन सायकल आणल.
आणल क नाह?

समीर : हो आणल.
बाबा :

मूखा, पैसे काय झाडावर लागतात का? वाWे ल ते?हढे पैसे तुXयासाठY
खच केले. तू सां*गतलेल ZQयेक गो[ट आणल.. मग तू माक का नाह
आणत?

समीर : अं..मी अPयास केला होता..

2

बाबा :

खोटं बोलू नकोस. अPयास केला होता तर माक कमी का पडले? इतके
पैसे खच केले तर तुझे माक न वाढता खालच घसरत चाललेत.
आता काय माझं र त ओतू तX
ु यावर..?

समीर : बाबा नका असं बोलू..
बाबा :

मग काय बोलू? काय क^? का फ त तX
ु यासार_या बेअ कल मुलावर
पैसे उधळत राहू?
आ1ह क[ट क^न पैसे मळवतो ते काय तझ
ु ी अधोगती पाह>यासाठY?
मग कशाला पाहजेत ते खच`क

लास आ ण ती महागडी ढगभर

पु=तक?
समीर : बाबा मी पुढ8यावेळी अ*धक माक मळवेन.
बाबा :

तू काय मला मख
ू  समजलास क काय? माग8यावेळी पण तू हे च
बोलला होतास.. आठवतं?

समीर : हो. पण मी खरं च अPयास केला होता..
बाबा :

आता माझा तुXया बोल>यावर -वaवास नाह. आता तुला
फटकव#याशवाय आ ण तX
ु या सगbया इतर गो[ट बंद के#याशवाय
तुझे माक वाढणार नाहत.

समीर : बाबा cलज माझं एकदा ऐका.. असं क^ नका..
बाबा :

मला शहाणपण शकव>याची गरज नाह. आQतापासून मी सांगेन ती पूव
दशा. कळलंय? ती दारामागे ठे वलेल छडी घेऊन ये..

समीर : क..कशाला?
बाबा :

कशाला? तुला Zसाद gयायचा आहे नं..छडी Zसाद!
लगेच गुण येईल.
............................................................................................
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दस
ु र
बाबा :

खडक :

काय रे !रझ#ट लागला का?

समीर : अं.. हो लागला.
बाबा :

म.. आ#यावर सां*गतलं का नाहस?

समीर : सांगणारच होतो पण..
बाबा :

पण ग णतात माक कमी पडले 1हणन
ू सांगायची लाज वाटल?

समीर : हो बाबा.
बाबा :

अरे वेIया असं लाजून कसं चालेल?

समीर : 1हणजे?
बाबा :

समजा तू लाजेपोट 5कंवा भतीपोट मला माक सां*गतले नाहस तर ते
वाढणार आहे त का?

समीर : नाह.
बाबा :

म.. झालं तर.
अरे तल
ु ा 5कती माक कमी पडले हे जर कळलं तर आप#याला पुढ8या
गो[ट ठरवता येतील.

समीर : (भत-भीत) 1हणजे त1
ु ह मला मारणार? श9ा करणार?
बाबा :

का बरं असं -वचारतोयस?

समीर : माझा मA 1हणाला क ‘Qयाला कमी माक पडले हे कळ#यावर Qयाचे
बाबा Qयाला मारतात’
बाबा :

अरे ?वा! मा^न जर माक वाढणार असतील तर मग मी पण बदडतो,
झोडपतो क तुला.. काय?

समीर : पण मा^न कसे माक वाढतील?
बाबा :

खरं य. 1हणन
ू तर मी तुला मारत नाह. आ ण मार>याने Aास होतोच
ना?
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समीर : मुलांना..?
बाबा :

फ त मुलांनाच नाह तर पालकांनाह होतोच Aास! पालक 5कतीह द[ु ट
असले तर आप#या मुलांना मारणं कुठ#या पालकांना आवडेल रे ? नंतर
Qयांचं मन Qयांना खातंच क.
असो. 5कती माक पडले.

समीर : मला माग8यावेळी ग णतात 60 माक पडले होते पण यावेळी फ त 42
माकच मळाले.
बाबा :

ओके. काह हरकत नाह. या पर9ेमुळे आप#याला समजलं क
ग णतातला कुठला भाग तझ
ु ा क8चा आहे . आता Qयाची तयार अ*धक
क^.

समीर : पण कशी करणार? खप
ू अPयास कjन पण मला तो भाग समजलेलाच
नाह.
बाबा :

समीर एक ल9ात ठे व, अPयास कधी खूप नसतो, कमी नसतो आ ण
कधी तो संपत पण नाह. अPयास हा सतत सj
ु च असतो.

समीर : 1हणजे? मला नाह कळलं. माझा ग णतातील क8चा भाग प का
हो>यासाठY..
बाबा :

खूप यु Qया आहे त, अनेक माग आहे त.
आपण एक आयडीया क^..

समीर : कोणती?
बाबा :

ग णतातला जो भाग तुला समजलेला नाह तो तू मला शकवायचा..

समीर : बाबा, तु1ह माझी गंमत तर करत नाह ना? जो भाग मला समजलाच
नाह तो मी तु1हाला कसा शकवणार?
बाबा :

हच तर गंमत आहे समीर. तू जे?हा मला शकवायला लागशील ते?हा
Qयावर तू अ*धक -वचार करशील, वेगळा -वचार करशील आ ण Qयातूनच
तुला र=ता मळे ल.

समीर : आ ण नाह र=ता मळाला तर..
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बाबा :

तर आपण दोघे मळून ZयQन क^. आप#याला ह नाह जमलं तर
तुXया मAांना -वचा^..
पण यातून माग काढूच.

समीर : बाबा मला एक kेट आयlडया सुचलय. मला आणखी एक संधी gया.
मी मला अडलेले Zaन माXया मAांकडून, श9कांकडून समजन
ू घेतो
आ ण मग तु1हाला शकवतो.
बाबा :

यामळ
ु े काय होईल?

समीर : यामुळे चार गो[ट होतील.
बाबा :

ऑ ं Qया कोणQया..?

समीर : माझी अडचणी मी =वत:हून सोडवीन. तु1हाला शकवताना माझी
आपोआप उजळणी होईल. Qयामळ
ु े पुढ8या पर9ेत मला जा=त माक
मळतील.
बाबा :

शाLबास समीर. पण या झा#या तीन गो[ट. चौथी कुठल?

समीर : ‘मला माक कमी पडले तर माXयावर न डाफरता मला धीर दे णाoया
माझी चूक समजून घेऊन Qयातून पुढे जा>याचा माग दाखवणाoया
माXया बाबांचा मला अभमान आहे ’ असं मी माXया मAांना सांगेन.
..........................................................................
आपले पालक कुठ#या खडकत असावेत, असं मल
ु ांना वाटत असेल? का
असं वाटत असेल? QयासाठY पालक 1हणन
ू तु1ह काह करता का?
मला कळवाल?
.........................................................................
- राजीव तांबे
- rajcopper91@gmail.com
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