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�चमू आण �चमी 

 
 

एका शहरात एक बाग होती. बागेसमोर�या घरा�या वळचणीला �चमणीचं 

घरटं होतं. �चमणीला दोन 'प)लं होती. �चमणा आण �चमणीन ेआप)या मुलांची 

नावं ठेवल, होती, �चमू आण �चमी. �चमू होता चटपट,त आण �चमी होती 

चौकस. �चमू �चमी मोठ/ झाल,. इकडम3तकडम उडू लागल,. 

�चमी �चर�चरत 5हणाल,,“रोज रोज इकडच ं8हेज खाऊन मा;या चोचीची 

चवच गेल,य. सगळं 8हेज अगद, कुडकुडीत असतं. चल ना �चमू कुठेतर, लांब जाऊ 

आण चमचमीत मऊमऊ नॉन8हेज खाऊ.” 

“उगाच मूख? माणसासरखं बोलू नकोस. तुला ते जोशीकाका मा@हAयैत ना? 

काल राDभर बडबडत होत,े “आज येड लागलं आण सकाळी चमचमीत नॉन8हेज 

खा)लं. आता भोगतोय.. कळा देतोय. घरात सगFयांची बोलणी खातोय.” काल 

राDभर झोप नाह, मला.” 

�चमूने असं 5हणताच �चमी Gकंचाळत 5हणाल,,“ऑ.. चमचमीत खा)लं 

Aयांनी आण झोप गेल, तझुी?” 

“अग �चमे, Aयां�या टॉयलेट�या मागेच तर आपलं जूनं घरटं आहे. काल राDी 

Aयांनी Gकतीतर, वेळा टॉयलेटचा लाईट सुJ केला आण बंद केला. आण पुKहा 

Aयांची जोरजोरात तुफान कॉमMN, सुJच. मा;या झोपेचा पुरता चारा झाला.” 

पुKहा �चमी �चर�चरत 5हणाल,,“5हणजे मग आपण नॉन8हेज खायचंच नाह, 

का? सतत गहू, तांदळू, मूग, मटकOच खायची का? तूच खा ती..” �चमी रागावून 

तPड Gफरवून पंख साफ करत बसल,. 

�चमू दोन उQया माJन �चमी समोर जाऊन बसला. �चमीला समजावत �चमू 

5हणाला, “चल तुला नॉन8हेज हवंय ना. मी देतो. पण चमचमीत नाह, तर मRत 

चवदार.. ..चालेल?” 
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�चमूकड ेन पाहताच �चमी 5हणाल,,“हे बघ आता ऊन वाढत चाललंय. आAता 

मला गुळगुळीत थंडगार, मऊमऊ चवदार नॉन8हेज हवंय. देशील?” 

“अगं तेच तर तुला सांगतोय. आप)या बागेत)या कोपU यात)या 'पपंळा�या 

बाजूला एक खQडा आहे. Aयाला खताचा खQडा 5हणतात. दपुार, Aया खQयावर 

'पपंळाची सावल, पडते. आण मग गार8यासाठ/ पानाखंाल, लपलेले, खQयात 

वळवळणारे मऊमऊ गुळगुळीत Gकडे वर येऊ लागतात. Aयां�यात सॉल,ड 8हरायट, 

आहे. 3तथे वेगवेगFया Vकारचे सुमारे 29 Gकड ेआहेत. अहाहा..काय ते टेRट, 

असतात 5हणून सांगू..? अगं �चमे VAयेकाची टेRट एकदम बेRट!! मा;या तर 

चोचीला आAताच पाणी सुटलंय. कधी उडतो, 3तथे जातो आण Gकडा �गळतो, अस ं

झालंय मला.” 

'पसं फुलवत आण फणफणत �चमीने 'वचारल,“तुला कसं रे इतकं सगळं 

मा@हत?” 

“अगं मी खूप Gफरतो. �च[कार द3ुनयादार, करतो. आप)यात 5हणतात ना, 

‘जो घुमता है वो जानता है. आण जो जानता है वो टेRट, खाना खाता है.’ ते काय 

उगाच? चल लवकर. अजनू बाकO कुणालाच ह, आय^डया मा@हत नाह,ए.” 

�चमी खूश झाल,. पंख झटकून तयार झाल,. 

�चमू आण �चमी नॉन8हेज खायला 3नघाले ते8हा जोशीकाका डॉ[टरांकड े

चालले होते. 
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