
आनंदमेळावा ऑक्टोबर २०१७ -  एक सचित्र प्रवास 
 

माझा ’मैत्री’चा नाम परिचय तसा जुना आह.े प्रत्येक महहन्यात हतसऱ्या िहििािी िद्दी गोळा करुन पुढील 

आठिड्यात दणेगीची पािती फलकािि बघणे अंगिळणी पडले आह.े  अहिनी गेले ५-६ िर्षे न-चुकता आम्हा हमत्र-
मैत्रीणींना आनंदमेळाव्या सबंंधी ई-पत्राने कळिीत होती. गेल्या ३ िर्षाापासनू सहभागची इच्छा होती पण िेळ 

साधत नव्हती. पण ह्यािेळी थोडी शक्यता जास्त होती, रिहलज नािाचे प्रकिण ददिाळी पासून दिू होत.े मग थोडी 

जुळिा जुळि कित िजचेा अजा करुन ठेिला. इतक्या उहशिा अहनहित अिस्थेत माझ्याकड ेजाण्याचा एकमेि मागा 

उपलब्ध होता, ते म्हणजे गाडी काढणे आहण चालित जाणे, मग त्यासाठी िाहुल कड े िस्त्याची चौकशी झाली. 
अचानक एक ददिस अहिनीचा फोन आला, िेल्िेचे हतदकट उपलब्ध आह,े बिोबि ऒंकाि नािाचा आणखी एक 

सदस्य आह ेअसे कळाल.े झाल ंति मग आता जाणे हनहित, आता माघाि नाही. 
 
मला हतथे जाऊन काय काय किायला जमणाि ह्याचे थोड े कुतुहल होतेच आहण थोड्या शंकाही. आलेली संधी 

सोडायची नाही ह ेपके्क होत.े 

 

पूवव तयारी 
साधािण दोन आठिड े आधी अहिनीने एक बैठक बोलािली होती. हतथे प्रथमच सहप्रिाशयांची ओळख झाली. 
ियाने, अनुभिाने मोठ्या असलेल्या िीणाताई, शोभाताई, उमाताई; आहण साधािण समियस्कि जान्हिीताई, 
शुभदाताई, अहिनीताई; आहण आियाकािक / अनपेहित तरुण मंडळीत ऒंकािदादा आहण हिद्याताईंची ओळख 

झाली. ह ेताई-दादा प्रकिण मानहसकिीत्या झेपायला थोड ेजड गेले.  
 
अहिनी-ताईंनी छान ि सुलभ पद्धतीने हिर्षय मांडणी केली. कायाक्रमाची साधािण रुपिेर्षा कळाली. त्यामधे एक 

नक्की कळल,े गाणी आहण नाच ह ेआिाक्याबाहिेचे प्रकाि आहते आहण ते कसे जमिायचे हा यिप्रश्न होता. असो 

बाहिे जोिात पाऊस ओतत होता, िेलींना धुमािे फुटत होते आहण मनातही, हिचािांच.े 
 

पुणे ते अमरावती आगगाडीिा प्रवास 
 
उबिच्या चालकापयंत काही केल्या पोहोचता यते नव्हत,े घड्याळ पळत होत,े स्थानकािि भेटण्याची घटीका समीप 

येत होती. शेिटी एकदाचे िेल्िेस्थानकािि पोहोचलो. हातापेिा जास्त िस्तू असल्या की जेिढे गोंधळ होतात तेिढे 

अपेहित गोंधळाहनशी एकदाचे फलाटािि पोहोचलो; अथाातच सोडायला आलेल्या आहण सहप्रिासी दादा-ताईंच्या 

साथीने सगळे सुखरुप स्थानापन्न झालो. निीन प्रथेप्रमाण ेएक सेल्फी कायाक्रम पण संपन्न जाहला. 
 
  



हचत्र सौजन्य: िाहुल-दादा 
 

 
 

 
िात्री फाि गप्पा न मािता सगळयांनी पथािी पसिणे पसंत केल.े मला फािशी झोप आली नाही, दि थोड्यािेळानी 

घड्याळ बघत, िात्र कटली.  
भल्या पहाटे उठल्यामुळे, सुयोदय, सोनिेी दकिण 

पांघिलेली कुिणे, कापसाची सोन्याची बोंडे, तूि आहण 

सोयाबीन, िाऽिा काय नजािा होता.  अकोला 

स्थानकािि गाडी थांबली तेव्हा चहापानाचा कायाक्रम 

पाि पडला. िाम-दादा पण आमच्या चमूत सामील झाल.े 
थोड े फिाळाच,े हबहस्कटे आहण दोन-एक चहाच्या फेऱ्या 

पाि पडल्यािि मंडळी हस्थि झाली. चहापानानतंि मग 

आगगाडीने आहण कामानेपण िेग घेतला. पोिांसाठी 

गटाप्रमाण े हबल्ल े बनहिणे, आदी इत्यादी कामे चालू 

िाहहली. िेळ साधािण माध्यानाच्या जिळची, हळू हळू 

पोटात हिहिध प्राण्यांनी िणकंदन केल ेआहण भुकेची हतव्र 

जाहणि करुन ददली. आथाातच आमच्याकड े जेिणाच े

हजन्नस होत.े हिहिध  हजन्नसांची दिेाण-घेिाण झाली. मनसोक्त अन्न ग्रहण करुन मग थोडी सुस्तीही आली, अथाातच 

मी तासभि आडिा झालो. उठल्यािि जाणिल,े असा अनभुि घेणािा मे एकटाच नव्हतो  
 
 



 

 

 

 

 

आता अमिाितीला पोहोचण्याचे िेध लागल ेहोते. गाडीही आता क्रॉससंगसाठी थांबण्यात जास्तिेळ आहण धािण्यात 

कमी िेळ घालित होती. अथाातच याच े

पिीणामस्िरूप गाडी उशीिा पोहोचण्यात 

झाला. अहिनी-ताईंनी िळेेचा सदपुयोग 

पुढील तयािीसाठी केला. िाम-दादांनी 

भ्रमणध्िनीचा िापि किीत कामांना िेग 

ददला. आम्ही साधािण एक तास उशीिा 

पोहोचलो. सामान उतििनू डाग मोजले 

गेले. पित एकदा समुह-हचत्र रटपण्याचा 

कायाक्रम पाि पडला आहण मगच पुढे 

मागास्थ झालो. 
 
 
 



अमरावती ते चिलाटी (अरण्य मागे) 

 
आम्हाला नेण्यासाठी तीन दादा आहण तीन गाड्या आल्या होत्या. एकात मेळाव्याचे साहहत्य आहण आमच े डाग 

भिल;े उिलेल्या दोनात सगळी माणसे. असा हा 

लिाजमा पितिाड्याच्या ददशेने हनघाला. पािसाच्या 

दमदाि हजेिीने सगळी िान े हहििीगाि ददसत होती. 
सूयादखेील अमेरिकेच्या ददशेने मगास्थ जाहला होता. 
िस्त्याने दतुफाा झाड ेलािल्याने एखाद्या बोगद्याप्रमाण े

भासत होता.   
 
 
 
 
 

तासभिाच्या प्रिासानतंि चहापानासाठी गाडी 

पितिाड्यात उभी िाहहली. आता प्रिासाचा शीण 

जाणि ूलागला होता. मुक्कामाचे रठकाण अजून तीन-एक 

तासािि होत.े ददिे लागणीची िेळ होती, अंधाि िाढत 

होता आहण आमचा ताफा मेळघाटाच्या ददशेने पुढे 

चालला होता. भ्रमणध्िनी संचाची उजाा संपत आली 

होती. सचंतेच ेकािण नव्हत.े इथून पुढे सगळे ‘कव्हिेज’ 

िेत्राच्या बाहिे जाणाि होतो. प्रत्येकाने मग घिी फोन 

करून तसे सुहचत केल.े मी मोबाइल ‘फ्लाइट मोड’ मधे 

टाकला. हा नेटिका  उपास कसा पाि पडणाि याचे 

कुतुहल होतेच. अंधािात आपल्याला एक तिी िापद 

ददसािे अशी मनोमन प्रत्येकाची इच्छा होती. घटांगला 

चहापानासाठी गाडी थांबली तेव्हा साधािण साड-े
सात िाजून गेले होत.े एव्हाना व्याघ्र संिहित िेत्राचा 

पहहली चौकी पि केली होती.  दोन गाड्या आहण एका 

स्ियंचलीत दचुाकी असा जथ्था पुन्हा जमेस्तोिि 

आम्ही थांबलो. गाड्या पुन्हा धाि ू लागल्या. अंधाि 

चांगलाच जाणित होता. गाडीच्या ददव्यातच 

प्रकाशीत गोष्टीच फक्त ददसत होत्या. एका हतव्र 

िळणािि गाडीने िेग कमी केला आहण िणभि दपा 

जाणिला, जण ू काही एखाद े िापद अगदी जिळच 

होते ककंिा आपले िेत्र अधोिेखीत किण्याच्या हतेून े

आपला छाप सोडला होता. गितात अख्खी गाडीपण 

लपू शकली असती, त्यामुळे प्राणी ददसण्यास भाग्याची साथ फाि गिजेची िाटली. पुढे सीमाडोहला हामिस्ता 

सोडून हातरूचा िस्ता धिला. िळणािि पुन्हा एकदा सिा गड्यांची जुळिाजुळि होइस्तोिि थांबलो. त्याच 

िळणािि छान दही-िबडीचे बंद दकुान होत.े आत्तापयंत त्याचे िणान ऎकले होत.े असो...  
 



इथून पुढचा प्रिास थोडा खडति होता. माझ्यासाठी तो तेव्हडा खडति नव्हता कािण मी चालकाशेजािील जागेिि 

बसलो होतो आहण गािभि बागडून शिीिाला ि मनाला तशी सिय झाली आह.े हिशेशतः सिाात शेिटी हौद्यात 

बसलेल्या भगीनींना जास्त त्रास झाला. पाठीमागच्या गाडीत ति गाडी लागणािे प्रिासी होत.े िस्त्यात अशाच एका 

रठकाणी मनोमन अशी खात्री िाटली की आता कोणीतिी ददसणाि, गाडीने िळण घेतल आहण आम्ही एक पुलािि 

पोहोचलो. प्रफ़ुल्ल-दादांनी गाडी हतिकी दफििनू कोणी आह े का ह े बघाियाचा प्रयत्न केला, पण... आज नशीब 

जोिािि नव्हत.े पुढे एक िान मांजि आहण िान ससा सोडून काही ददसले नाही. शेिटी तीन तासाच्या प्रिासाअंती 

हचलातीला पोहोचलो. आमच्या पाठोपाठ दचुाकीिि स्िाि झालेल्या ऒंकाि-दादा आहण अशोक-दादांनी मात्र एक 

डिकाळी ऎकली ि थिाि अनुभिला. मग सामानाची गाडी आल्यािि मेळाव्याचे सामान आहण मग स्ितःचे असे 

आििले. गिमा-गिम जेिण तयाि होत,े मग सगळयांनी आडिा हात मािला आहण झोपेच्या ददशेने कूच केली. 
मुक्कामी िास्तूत अपेिेपेिा फािच जास्त सोई उपलब्ध होत्या. 
 

 

 
 
 
  



आनंदमेळावा - चिलाटी  
 

सकाळी कोंबड्याने दसुऱ्यांदा बांग ददली 

आहण मी जागा झालो. झोप बाकी फक्कड 

झाली. आज तयािीचा ददिस, अजून 

मंडळी उठायची होती. िात्रीची तयािी 

कामी आली, अंधािातपण कॅमेिा पटकन 

सापडला. जिळच एक छोटेसे तळे होत.े 
थोडी ठंडी होती, जण ू काही काहहलीत 

पाणी उकळत असाि ेतशया िाफा ददसत 

होत्या. अताशी थोड े उजाडू लागल े होत.े 
पक्षयांची दकलबील सरुू झाली, 
सूयानािायणाच े दशान झाल.े तळयाच्या 

आणखी जिळ गेलो, एक दोन फोटो पण 

काढले. गिताआडून एक माणूस ददस ू

लागला, साधािण अंदाज आला, मग 

हतथुन काढता पाय घेतला. दििाजा बंद 

तो हबमािी बंद ... अथाातच तुम्ही सजु्ञ 

आहात. आता मोचाा मी दसुऱ्या िस्त्याकड े

िळिला. थोड ेपिी दशान झाले. साधािण 

उन जाणि ूलागल ेहोत,े मग पित आलो. 
तोिि मंडळी  उठून चहाच्या तयािीत 

होती, मी पण प्रहतिेत सामील जाहलो. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 

  
 

 
चहा बिोबि कयाक्रमाच्या चचाा िंगल्या, थोडी तयािी पण 

केली; स्ितःचे आििल.े साधािण कायापद्धतीची माहहती 

हमळाली. प्रत्येक गािात एक गाि-हमत्र मुलांबिोबि 

िर्षाभि सकाळी आहण दपुािी शाळेच्या अल्याड पल्याड 

मुलांबिोबि अभ्यास ि बाकी गोष्टींिि काम कितात. 
गेल्या िीस िर्षााचे फलीत म्हणुन १०-१२ हड. एड. िगैिे 

हशकलेले गाि हमत्र संस्थेबिोबि आहते. माझ्यामते 

हशिण िेत्रातील ही एक चांगली गंुतिणूक ि जमेची 

बाजू आह.े  



दपुािी जेिणानंति पूिा तयािी म्हणून कायाक्रमाच े

स्िरूप, साधािण िेळापत्रक, नमुने करून बघणे, 
साहहत्य िापि, िाटप, गट हिभागणी, गाि-
हमत्र/मैत्रीण आहण स्ियंसेिक यांची जोडी ठिहिणे, 
आदी प्रकािात तीन-एक तास सहज पाि पडल.े पुन्हा 

एकदा चहाचा आस्िाद घतेला.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

अहिनी-ताई, शोभा-ताई, ओंकाि-दादा, िाम-दादा 

आहण इति गाि-हमत्र दसुऱ्या ददिशीच्या तयािीत 

व्यग्र झाल.े माझ्याकड े थोडा रिकामा िेळ होता. 
साधािण सूया मािळतीच्या ददशेने चालला होता. मी 

िेळेचा सदपुयोग कित कॅमेिा घेउन बाहिे पडलो. 
सकाळी ज्या िस्त्यािि फाि पुढे गेलो नव्हतो हतकड े

जायला हनघालो. अशोक-दादा त्याच िस्त्याने पुढे 

जाणाि होत,े मग अनायसे स्िािी सिाि झाली आहण 

अंति झतक्यात पाि पडले. साधािणपणे गािाच्या 

िेशीिि सागाच्या झाडांचा एक समुह आपण 

अिण्याच्या खुप जिळ असल्याची जाणीि करुन दते होता. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पित येताना हितेच एक काळा डाग हनळया 

आकाशाच्या पािाभूमीिि उठून ददसत होता. 
थोड्या अिकाशाने का होइना असे लिात 

आल ेके तो एक भलामोठा कोळी होता. त्याच े

जाळे काही केल्या ददसत नव्हत.े 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



पुढे थोड े पिी हनरििण, काही पक्षयांचा 

छायाहचत्र घेण्यास नकाि घते,  इति प्राणी 

हनरििण (कुत्रा, गुिे, इ.) कित पित आलो. 
तोिि बाकी मंडळी आिरून धबधब्याकड े

जायला हनघली होती. मीही त्यांच्या 

मागोमाग हनघालो. एक छोटासा पण सुंदि 

धबधबा, सूयाास्त बघून आहण अथाातच 

फोटो काढुन पित दफिलो. जिळ जिळ 

प्रत्येक घिािि तांबड्या भोपळयाचा िेल 

होता. आम्हाला पितताना उगाचच एक 

घेउन पुण्याला याि े अस े िाटल.े िजनाचा 

हिचाि किताना तो मोह हळूच हिरून 

गेला. 
 
िात्रीचे भोजन, शेकोटी भोिती बसून गप्पा, 
परिचय, मुख्य कायाक्रमाचे साहहत्य 

हिभागणी अशी दसुऱ्या ददिसाची तयािी 

करुन मग झोपी गेलो. 
 
 

 

 

 



हशकिणे अपल्याला कस ेजमणाि? हतथे िाताििण कस ेअसेल? कोिकू बोलणाऱ्या मुलांशी संिाद कसा साधािा? 
सकाळी लिकि उठायला जमणाि का? आदी गोष्टींनी 

मी िात्रभि, दि तासा-दोनतासाला जागा होत होतो. 
कोंबड्याच्या दसुऱ्या बांगेनी मला पित एकदा साथ 

ददली. मी उठुन बाहिे आलो. माझ्याबिोबि चालक 

मंडळी दखेील लगबगीनी उठली होती. बाहिे 

शेकोटीििच एक भल ेमोठे पाण्याचे पातेले ठेिले होत.े 
प्रफ़ुल्ल-दादांनी मग लाकड े फोडली आहण शेकोटी / 
चुल पेटिली. ताईंनी एका खोलीचा ताबा घतेला होता 

ति दादा-मंडळींनी एक हॉलच ताब्यात ठेिला होता. 
काही गोष्टी ह्या कशया जुळून येतात, इथ े मात्र नुसते 

उठण्याचा अिकाश, गाडी सुरू, असो लिकि 

आििण्याचे माझ े गुपीत जग-जाहीि झाल.े स्नान करुन 

बाहिे जाण्याच्या उद्दशेाने कपड ेघालून तयाि जाहलो. 
सकाळी बगळयांचा एक थिा, आिािातील झाडांिि 

येऊन बसला होता. तळयातील पाणी उकळल्याचा 

भास होत होता. आज लांबूनच दशृयाचा आनंद घेतला. 

 
‘सीमोिी’ साधािण चाि दकलोमीटि अंतिािि होत.े 
मंडळी आिित होती. गिम चहा, हिहगंम दशृयाचा आनंद घेत िेळ कसा पुढे चालला होता ह ेकळले नाही. साधािण 

चाि दक.मी. ला िमत गमत एक तास लागेल असा अंदाज लाित मी आठच्या सुमािास मुक्काम सोडला. पिी आहण 

हनसगा याचा आस्िाद घेत मी चालत िाहीलो. पहहल्यांदा सीमोिी छोटा ढाणा आहण मग मोठा ढाणा असे अंति पाि 

पडले. बाहिेील दशेांत अनोळखी व्यक्तीला पण गुड-मॉर्नंग म्हणतात तसेच इथेही नमस्काि म्हणायची प्रथा आह.े 
अथाातच मी अपिाद न ठिता नमस्कािाचे अदान-प्रदान कित मगााक्रमण केल.े  



 

 
 
 

िाटेतल्या लोकांना माझ्याबद्दल थोड ेकुतुहल होत.े मी कुठून 

आलो? कुठे िहातोय? काय किायला चाललो आह?े फोटो 

कुणाचे काढतोय? सेल्फी पाठिा, हा कॅमेिा, चल-हचत्र 

काढतो का हस्थि-हचत्र? आमच्या हिहहिीिरुन आख्खा गाि 

पाणी भितो, त्याचे हचत्र रटपले का? इ.. या सगळया 

प्रकािात हिद्याथी, ताई-दादा माझ्या शेजारून पुढे गेले 

होत.े गािाच्या सुरूिातीलाच शाळा असल्यान े रठकाण 

शोधायला फािसे अिघड गेले नाही. 

 



 

तंब ू / मांडि अजून बांधत होत.े एकीकड े नाष्ट्याची 

तयािी चालू होती. पुण्यात मांडिासाठी खड्ड ेखणतात, 
पण इथ े त्यांनी चांगली युक्ती िापिली होती. लोखंडी 

खांबाच्या िरिल बाजुस खाचे तयाि केले होत.े 
तासाभिात कापडासकट मांडि तयाि होता. मुलांना 

आणायला गेलेल्या गाड्या थोड्या उहशिाने आल्या. 
आलेल्या मुलांना इयत्ते प्रमाण े बसिून, नािे हलहून, 
गटाचे हबल्ल ेदणेे, इ. काम ेकिण्यात िेळ पटकन गेला. 
मग प्राथाना, मुलांचे हात धणेु, न्याहिी, पित गटिाि 

बसहिण,े हबल्ल्यांिि नािे हलहून घेण,े ते िंगिून घेण,े ह े

आहण अशा गोष्टी करुन झाल्या. जेिण, जेिणानंतिचा 

रुपिेर्षेप्रमाण े इति गोष्टी  यात पाच कधी िाजल े त े

कळले पण नाही. मुलांना संध्याकाळी घिी 

जाण्याआधी भेळ मुिमुिे दणे्यासाठी एक टोपी िजा 

कप करून घेतला होता, त्यात खाऊ दऊेन ििाना केल.े 
सगळे स्ियंसेिक साहहत्य आिरून पित हनघालो. आज 

चालत येण्याचा मानस होता. िीणाताई आहण 

शोभाताई पण आमच्याबिोबि चालल्या. मधला एक 

टप्पा, थोड्या झाडीतून जात होता. त्यािेळी थोडी 

अनाहमक हभती िाटत होती. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

पितल्यािि एक पातेल ेगिम पाणी केल,े त्यात कॉफीची पुडी टाकली अन् शेकोटी पाशी बसून बसून आस्िाद घेतला. 
बाकी आयोजक मंडळी मुले िेळेिि येण्यासाठी गाड्यांचे, उद्याचा नाष्ट्याच्या ि जेिणाच्या हजन्नसांचे हनयोजनात 

मग्न होती. पुिेशी माहहती नसल्यान,े इछ्छा असून सुध्धा, या कामात काही मदत करू शकत नसल्याच ेशल्य होते. 
असो थोड्यािेळात शयामकली ताई आहण अजनूएका ताईच्या मदतीन ेजेिण तयाि केले. गिम पोळया, भाजी, भात, 
ििण, काकडी, टोमॅटो, मुळा असा फक्कड बेत होता. काही दादा-ताईंसाठी हा बेत थोडा हतखट होता, मी मात्र एक-
दोन हमिच्या िरुन घेऊन सगळयाचा आस्िाद घेतला. िाताििणाचा परिणाम म्हणून की काय मी जिा जास्तच 



जेित होतो. थोडािेळ शेकोटीच्या उबेत बसून, दसुऱ्या ददिसाची तयािी करून झोपी गेलो, अथाातच गजि जिा 

आणखी अहलकडचा लाऊनच. 
दोन ददिसांच्या सिईने आता लिकि उठून आििण े

अंगिळणी पडले होते. चहाची एक गंमत िाहहलीच, 
इथ े दधु ह े गाइच्या बछड्यासाठी असत,े त्यामुळे 

दगु्धव्यिसाय नाही. नशीबाने सकाळी थोड े दधू 

हमळत होत,े अथाात चहापण दगु्धयुक्त होता. मग 

आलेयुक्त चहा-पोळी खाउन मी पक्षयांच्यामागे 

पळालो. 
 
नऊ िाजताना पोहोचणे, ठिल्याप्रमाण े अधोिेखीत 

कायाक्रम पाि पडत होता. चौथी-पाचहिच्या 

हिद्याथांचे दोन गटात हिभागणी केली होती. त्यामुळे 

मी, शोभाताई, अशोक-दादा, सोनाजी-दादा असा एक 

गट सांभाळत होतो. माझ े हशकिणे मुलांच्या 

पातळीिि जात नव्हत,े त्यामुळे सगळे काम 

शोभाताईंिि आहण दादांिि पडले. माझ्याकडे 

कल्पनांची चंची होती पण ती मुलांपयंत पोहोचिू 

शकत नव्हतो. अशोक-दादाच्या मदतीने काही 

संकल्पना पोहोचिल्यासुद्धा. गुरूिािी हातरूची जत्रा 

होती. खाटीया गोंड, ह्याची गािात दोन-तीन घिे 

असतात. त्यांचे मुख्यकाम गािातील सगळी जनाििे 

चिायला नेणे. त्याबदल्यात त्यांना भाकिी / भोजन 

हमळते. जत्रेत खाटीया गोंड आददिासींचा घुंगरू नॢत्य 

ह ेमुख्य आकर्षाण होत.े ते झाल्यािि ते पैसे मागत सहडंतात, 
अथाातच ही हभक नसनू िर्षाभिाच्या कामाचा मोबदला आह े

ह े ठसिून सांगाि े असे िाटते. साधािण एका जनाििाच े

िर्षााचे १०-२० रुपये या प्रमाण े त्यांना मोबदला हमळतो. 
काळानुरूप ह ेमान-धन कमी िाटते, पण हा एकच ददिस 

त्यांना मोबदला म्हणून पैसे या स्िरूपात हमळतात. 
जत्रेहनहमत्त मुलांना लिकि सोडाि े लागल.े आम्हीपण 

लिकि हनघनू मुक्कामी पोहोचलो. हातरू साधािण २-३ 

दक.मी. दिू होत,े सगळयांनी अकिानंबिची गाडी पकडली, 



िाटेत िोशन-दादांची गाडी हमळाली, मग झटपट जत्रेत पोहोचलो. आम्ही जाइस्तोिि मुख्य नाच पाि पडला होता. 
आता ह ेगोंड प्रत्येक दकुानासमोि थोडा नाच आहण पैसे गोळा किण्यात मग्न होत.े शहिीकिणाचे काही दषु्ट्पिीणाम 

जाणित होत.े गॉगल लाऊन आची-पिशया बिोबि फोटो काढण्याचे आकर्षाण पण उपलब्ध होत.े िस्तू आहण माणसे 

बख्खळ असल्याने िस्ते ओसडूंन िहात होत.े मुख्य आकर्षाण हुकल्याने मुक्कामी लिकिच पितलो. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पुढचे ददिशी पॉप-अप हग्रटींग काडा ह े मुख्य आकर्षाण ठिले. मुलांच े

नाटक ह े शेिटच्या ददिसाच े आकर्षाण होत.े अशोक-दादांच्या मदतीन े

"हचऊने सजंकले हत्तीला" ह्या गोष्टीचे नायरुपांति कोिकूत केल.े 
मुलांच्या मातृभार्षेत असल्याने त्यांनापण मजा आली. चून-मून च े

नायरुपांति, चांदोबाचे गाणे अशा गोष्टी पालकांसमि पाि पडल्या. 
त्यांनाही मजा आली. मुलांच्या कलाकृती मांडिात दोऱ्याचं्यासहाय्यान े



दशानीय पध्दतीने लािल्या होत्या. घिी जाताना एका कागदी हपशिीत सिा कलाकृती भरून ददल्या. जेिणानंति 

मुलांना हनिोप दऊेन आपापल्या घिी ििाना केल.े हिशेर्ष उल्लेख किािासा िाटतो की पिी ओळखण्य़ाच े काम 

जान्हिी-ताई दििोज चोखपणे कित होत्या. त्यामुळे आज कॅमेऱ्यात रटपलेल्या झालेल्या हचमण्या एकच नसून 

िेगिेगळया आहते ह ेकळत िाहहले ि प्रोत्साहन हमळत गेले. 
 

सिा कायाक्रम अपेिेनुसाि झाल्याचे समाधान होत.े 
सगळया गाि-हमत्र ि स्ियंसेिकाची छोटीशी बैठक 

झाली. प्रत्येकाने आपापले चांगले, िाईट, अजून काय 

छान करू शकतो याचे कथन केले, मग एकत्र गोष्टींचा 

उहापोह केला. मांडि-िाल ेतो काढण्यास तत्पि होत,े 
त्यामुळे बैठक आििती घेतली. एका समुह-हचत्रान े

याची सांगता केली. 
 
मुक्कामी पितल्यािि उद्या तापी नदीिि चक्कि मारून 

एक जथ्था पुढे हनघेल, दसुिा थोड्या अिकाशाने सिळ 

पितिाड्याकद े कूच किेल. सगळयांनी स्नान उिकल,े 
कािण दसुऱ्याददिशी भल्या पहाटे हनघण्याचा मानस 

होता. आज हनजानीज लिकि जाहली.  

 
 

दसुऱ्या ददिशी साधािण साड-ेचािलाच उठलो आहण 

आििले. सगळेजण साडपेाचच्या सुमािास तयाि 

होत.े चहाच्या चाहतन े हनघायला पािणे-सात 

िाजिल.े पहहला जथ्था तापी दशानास हनघाला. 
िाटेत एका रठकाणी हद्द पाि करून मध्य-प्रदशेात 

आलो. घिाला असते तसे एक छोटेसे तािेचे कंुपण 

एव्हडीच खूण होती. रठक दोन तासाच्या प्रिासानंति 

सलीता माग ेआम्ही तापी दकनािी आलो. 
  



 
पाण्याला फािशी खोली नव्हती आहण ते पािदशाक 

होत.े गुढगाभि पण्यातही तळातल े दगड स्िच्छ 

ददसत होत.े मुख्यप्रिहातले पाणी कडपेेिा उबदाि 

िाटले. तासाभिात सगळयांनी आपल्या आिडीच े

दगड गोळा केल.े पाण्यात उभे िहाण्याची मजा 

अनुभिली. मग पितीच्या प्रिासाकड ेएकताइ, घटांग 

माग े पितिाडा अशी िाटचाल सुरू केली. िाटेत एका 

रठकाणी थोडा खिा हमळाला, हिा तेव्हडा खिपूस भाजला 

नसल्याने थोडाच घतेला. मोहोिीची हपिळी शेतं, 

हहििाईच्या हिहिध छटांनी नटलेले डोंगि, पिनचक्या, हनसगााचा हा 

नजािा काही औिच होता. घटांगला एक चहा, डाळ-िडा असा हलका 

अल्पोपहाि झाला. सहप्रिासी ताईंनी चहाििच समाधान मानल.े 
इथून पुढचा िस्ता सिळ होता. चाळीस-एक हमहनटात आम्ही 

पितिाड्याच्या िेशीिि जेिणास थांबलो. ‘नेटिका ’चा उपास सुटला. 
उद्यापन म्हणून सगळयांनी पटापटा घिी फोन करुन सुखरूप 

असल्याचे कळहिल.े इंटिनेट चालू झाल्याच्या आनंदात जमेल तेव्हड े

अपलोड-डाऊनलोड केल.े ‘पंजाबिाि’ ढाब्यािि मस्त जेिलो. 
पितिड्यात थोडी खिेदी केली, िाम-दादांकड े एक फक्कड चहा 

प्यायलो. अमिाितीच्या ददशेने हनघालो, काही झाड े िस्तारंूदीत 

शहीद झाली होती. थोडी हळहळ झाली. िाटेत थोडी डॉक्टिांची 

गिज पडली. एकांची तब्येत दाखिली, और्षध घेतले आहण 

गाडीअड्ड्ड्याकड े कूच केली. गाडीत बसल्यािि भिपूि गप्पा झाल्या. 
जेिणानंति मात्र सगळयानी झोपण्याला पसंती ददली. एकंदिीत 



अमिािती ते पुणे प्रिास आिामात पाि पडला. सकळजनानंी मग हनिोप घेतला, सकाळी-सकाळी  घिी पोहोचल्यान े

मग आपापल्य़ा ददनचयेत मग्न झाल.े 
 
तसा बघाि ति प्रिास संपला पण नव्या ओळखी, आपल्याच हमत्र-मैहत्रणींची काया पद्धती, नव्या पैलूंची ओळख, 
स्ितःच्या काही हिसिलेल्या / दलूाहित गुणांची जणीि, सामाहजक िेत्रातील कामात चंच-ूप्रिेश, ही ति प्रिासाची 

सुरूिातच म्हणािी लागेल. असो सध्या इथेच थांबतो... 
 
 
 

-हमंेत आगिकि 
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हचमण्याची नािे जान्हिीताई , िेिती-ताईंच्या सौजन्यान े


