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चमणाईनं चऊलीचा खा याचा डबा त या
द तरात ठेवला आ ण याभोवती तचे पंख
लपेटले.

" चऊराणी, मजेत घालव हं  दवस!"   ती
हणाली." आ ण हो... वगात नीट ल  दे ग,...

अन ्मो ांशी न पणे वाग..." "काय ग म मा !
तुझं आपलं रोज रोज तेच!" थोडी हसत... थोडी
फुरंगटत चऊली हणाली...

"आ ण या सापुट यापासून रच रहायचं हं!
आप यापे ा खूपच वेगळा आहे तो..." चमणाई
रोज यासारखं हेही सांगायला वसरली नाही...
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म मानं हे शेवटचं वा य हटलं नसतं तर कती छान झालं असतं... चऊली या मनात आलं... कारण
सापुटला तचा सग यात जवळचा व आवडता म  होता... पण त या म माला यांची मै ी अ जबात
आवडत नसे...

"साप चम यांना खातात... यां यात आ ण आप यात कधीच मै ी होऊ शकत नाही." तची म मा नेहमी
बजावायची. 

याचवेळ  गावा या स या भागात प पा साप सापुट या या खा या या ड यात प यांची अंडी भरता भरता
खुशीनं हणाले," बाळा , आज काही तरी म त दलंय हं मी तु या ड यात."
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"म त हणजे... अं sss! पण प पा... मला
अंडी अ जबात आवडत नाहीत...!" सापुटला
कुरकुरत हणाला.

"आप या घरा यात आपण आजवर नेहमीच
अंडी खात आलेलो आहोत..." प पा साप
आवाज चढवत हणाले," आता नीघ तू
शाळेला... आ ण ल ात ठेव... या चमणी या
पोरीपासून र
रहायचंस बरं तू!"
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शेवटचं वा य ऐकताच शेपट ला हसडे देत सापुटला शाळेत जायला नघाला... 
तरी दारातून प पा ओरडलेच,"  चम या आप यापे ा फार वेग या असतात... अरे...

आपण यांना खातो... आप या खा ाशी कोणी मै ी करतं का?"

शाळेत चऊलीची भेट होताच, त या घरी काय झालं असेल, हे सापुट यानं लगेच ओळखलं...  

  

5



"तु या म मानं परत तेच सां गतलं ना तुला?" यावर 'हो' अशी मान हलवत
चऊलीनं याला वचारलं..." आ ण तु या प पांनी पण... परत तेच..."

यावर सापुट यानंही होकाराथ  मान हलवली...

"आप या म मा आ ण प पांना यांची चूक कळतच नाही चऊली...! पण
आपण वेगवेगळे अस यापे ा एकसारखे 
जा त आहोत , हे आपण यांना पटवून ायला पा हजे..." 
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"...म त आहे ही क पना!" चऊली चव चवली..." खरंच असं क  या रे आपण..."  हणत  तनं आप या द तरातून एक कोरा कागद काढला... या यावर
एकमेकात गुंफलेले दोन गोल काढले आ ण यांना तीन रंगात रंगवलं...
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"हे बघ... या गोला या डावीकड या पव या रंगा या भागात आपण 'फ  चम यां' ब लची मा हती
ल  या आ ण स या गोला या उजवीकड या न या भागात 'फ  सापां' ब लची मा हती... या सव

बाबतीत चम या आ ण साप वेगवेगळे आहेत..."

"अगं, पण आपण तर, आपण दोघं कती सारखे सारखे आहोत हे दाखवणार होतो ना?"

ग धळून जाऊन सापुट यानं वचारलं... "अरे... हे दो ही गोल जोडून तयार झालेला हा मधला नळा
लंबगोल आहे ना... यात आपण तेच ल हणार आहोत... हणूनच तर तो मी इतका मो ा ठेवलाय!"

मत करत चऊली हणाली.
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"आता आपण दसायला कसे आहोत हे ल  या... एकसारखे का वेगवेगळे?" चऊलीनं वचारलं...

"एकदम वेगळे..." सापुटला उदास होत फुफुसला..." मी तर हा असा, असा, लांबलचक... अ जबात केस
नसलेला, रोडका! आ ण तू छोट शी, गुबगुबीत, मऊ-मऊ...!"
 
"बरो बर सां गतलंस तू... मी पावडर या पफसारखी दसते." हणत चऊलीनं पव या चं ात पावडर या
पफचं च  काढलं... "आ ण तू दोरासारखा लांबलचक दसतोस." हणत तनं न या चं ात एक दोर
काढला...
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"बरं... आता आपण इकडून तकडं हडतो कसं,
ते पा  या..." चऊली हणाली...

"अगद च वेगवेग या कारे!" आणखीनच
उदास होत सापुटला उ ारला..."

तू हवेत पंख फडफडवत उडतेस आ ण मी
ज मनीवर नागमोडी वळणं घेत सरपटतो..."

" स या श दांत सांगायचं तर मी वमानासारखी
हडते आ ण तू आगगाडीसारखा..."
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"सापुट या, असा उदास नको ना रे होऊस! हस बघू थोडं...! हं असं...!"
चऊली उ साहानं हणाली...

"बरं, आपण काय-काय खातो ते ल  या आता..."

"अगद च वेगवेग या गो ी...!" आता तर सापुट या या डो यात पाणी
साचू लागलं...

"... पण मी प यांची अंडी खात नाही हं...!"
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"मला माहीत आहे रे!" सापुट याला धीर देत चऊली हणाली... पण आता
तलाही वाईट वाटायला लागलं होतं...

" वारी-बाजरीचे... ग -तांदळाचे दाणे आ ण गवत" पव या चं ात या
गो चं च  काढता-काढता ती पुटपुटली... आ ण बेडूक व उंद र!" न या
चं ात तनं बेडूक आ ण उंद र चतारले. 
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तत यात एकदम 'ध प ध म...ध प ध म' असा आवाज आला. 

चऊली आ ण सापुटला दचकून हवेत उडालेच...! पाहतात तर काय... शाळेचे  हेडमा तर हणजे ह ीबाबा तथं अवतरले होते...

"तुमचे चेहरे का रे असे पडलेत?" ह ीसरांनी ेमानं वचारलं. ते ऐकून सापुट याला रडूच कोसळलं... तो फंुदत फंुदत हणाला," सर , माझे प पा आ ण
हची म मा हणतात, क  आ ही दोघं म  होऊच शकत नाही, कारण आ ही ना खूपच वेगळे आहोत..."

"पण आ हाला यांना दाखवून ायचंय, क  आ ही वेगळे असलो तरी खूपसे सारखेही आहोत... चऊली हणाली..."  
 
हेडमा तर ह ीबाबा खूप वेळ चऊलीनं काढले या या जोडवतुळाकडं पाहात रा हले आ ण मग एकदमच खो-खो करत हसायला लागले...
सापुट याला आ ण चऊलीला तर काही कळेचना... ती दोघं च कत होऊन ह ीसरांकडं पहातच रा हली...

हसून हसून डो यात आलेलं पाणी पुसत ह ीबाबा हणाले," तु ही कामाला सु वातच मुळ  चुक ची केलीत... मी करतो हं तु हाला मदत!"
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मग ह ीसर एका बचवर बसत हणाले, "सापुट या, तुला सवात जा त  काय करायला आवडतं रे?"

"खेळायला आ ण ग पा मारायला सर! अन ्तेही सग यात जा त चऊलीबरोबर...!" सापुटला हणाला.
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"बरं! आ ण तुला चऊली?"

"ग पा मारायला आ ण खेळायला... तेही सग यात जा त, सापुट याबरोबर!"

"ठ क आहे... हणजे तु हा दोघांनाही एकच गो  करायला आवडते... याबाबतीत तु ही एकसारखेच
आहात..."

आ ण यांनी हर ा लंबगोलात कसलं तरी च  काढलं...    

"आता सरी गो ! मुलांनो, तु हाला सवात जा त आनंद के हा होतो?" ह ीबाबांनी वचारलं...
"वगा या ताई मला मा या आवड या म ाजवळ बसू देतात ते हा!" सापुट याकडं बघत चऊली
हणाली...
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"मलाही ते हाच आनंद होतो... हे अगद  सेम... सेमच आहे क  आमचं!" आनंदानं टा या पटत सापुटला
हणाला...

"अ छा? हणजे तु हा दोघांनाही आनंद देणारी एकच गो  आहे तर..." हणत ह ीबाबांनी हर ा
लंबगोलात परत कसली तरी न द केली...

"बरं, सापुट या आ ण चऊली, तु हा दोघांना काय झालं क  वाईट वाटतं बरं?"

"प पा मला चऊलीपासून र रहायला सांगतात, ते हा मला फार वाईट वाटतं!" सापुटला पुटपुटला.
"म मा मला सापुट यापासून र रहायला सांगते, ते हा मलाही खूप वाईट वाटतं सर!"
चऊलीही हणाली...

" हणजे तु हा  दोघांनाही एकाच गो ीचं वाईट वाटतं तर! आ ण ती गो  आहे... तुमचे म मा-प पा
तु हाला आपले म  नवडू देत नाहीत ही!" हणत ह ीबाबांनी लंबगोलात हेही ल हलं...
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"आता मला सांगा... तुम या मते सग यात चांगली मै ीण कवा चांगला
म  कसा बरं असतो?" हेडमा तर ह ीबाबांनी उ सुकतेनं वचारलं...

 
"तु ही या यापे ा कतीही वेगळे असलात तरीसु ा...!" चऊलीनं याचं
वा य पूण केलं... " हणजे तुम यामध या चार गो ी एकसार या आहेत
आ ण फ  तीन गो ी वेगवेग या...! 

याचाच अथ असा आहे क , तुम यातील वेगळेपणा आ ण सारखेपणा या
दो ह यात  सारखेपणा जकला आहे...!"

" र sss!" सापुटला आ ण चऊली एकदमच आनंदानं
ओरडले... "ह ीसर , तु ही क ी चांगले आहात हो!"
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"ध प ध म... ध प ध म!" जाता जाता वळून
हेडमा तर ह ीबाबा हणाले," ...आ ण हो...!
सग यात मह वाची गो !"

"ती कोणती सर?" 

"घरी गे या गे या तुम या म मा आ ण प पांना
सांगा, क  मी यांना उ ा भेटायला बोलावलंय...
सकाळ  सकाळ च मा या आ◌ॅ फसम ये यायला
सांगा यांना!..."

बाप रे! जाताना हेडसरांचा चेहरा फारच रागीट
दसत होता...!
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या व तू वेगवेग या करा पा !

नर नरा या व तूंना कवा सं यांना यां या कारानुसार वेगवेगळं करणं आ ण यांचे बरो बर यो य ते गट
तयार करणं, हे ग णतातील फार मह वाचं कौश य आहे... यांना असं वेगवेगळं कर यासाठ  तु हाला
वत:ला पुढ ल कारचे 'तकसंगत'  वचारावे लागतील...

1.    कोण या व तू एकसार या आहेत आ ण कोण या वेग या?
2.    एकसार या वाटणा या व तू कशामुळं सार या वाटत आहेत?  आ ण वेगवेग या वाटणा या
       कशामुळं वेग या आहेत?     
3.    सार या व तू वेग या क न यांचे एका न अ धक गट तयार करता येतील का?
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या खेळ यांना तु ही कोणकोण या गटांम ये घालू शकाल, याचा वेगवेग या
प त नी वचार करा... तु ही यांना पुढ ल प त नी वेगवेगळं क
शकाल...

*  रंगां या आधारे - नळ  खेळणी एका गोलात... हरवी स या      
गोलात...

*  आकारां या आधारे - लहान खेळणी एका गोलात... मोठ           
स यात...

*  ती एका ठकाणाव न स या ठकाणी कशा कारे जातात        
याव न - चालणारे ाणी एका गोलात... उडणारे प ी स या     गोलात...
 

येक वेळ  ही खेळणी वेग या गटात असतील का? य न क न पहा...
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या पु तकाची वाचन पातळ  ३ आहे. आपले आपण वाचू शकणा या मुलांसाठ .

(Marathi)
एकसारखे का वेगवेगळे? तुमची मै ी फ  अगद  तुम यासार याच मुलामुल शी होऊ शकते का? तुमचा सवात आवडता

म  कवा मै ीण तुम यापे ा वेगळा कवा वेगळ  असणं चुक चं आहे का? एक छान वचार
असलेली, साप आ ण चमणीची ही गो  वाचा आ ण या ांची उ रं मळतात का, ते पहा...
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