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मेळघाट आनंद मेळावा २०१६  

दवाळी जवळ आल  क  मला वेध लागतात मेळघाटातील आनंद मेळा याचे. 
शोभाताई व मी आम या दोघीं या तयार  गणपती नंतरच सु  झालेल  असत,े 

तला आणखी वगे येतो. दवाळीची घरातील गडबड आ ण याच बरोबर श बरासाठ  वयसेंवकांची 
नि चती, सामान पाठवण,े नधीसाठ  लोकांशी संपक करणे अशी सगळी धांदल उडते. यावेळी 
सग या धांदल त भर पडल  ड यू आ ण चकनगु नया आजारांची. काह  वयसेंवक यामुळे गळले. 
काह  जुने तर काह  आय यावेळचे असे अखेर स ८ जण आ ह  पु यातून शबीर घे यासाठ  ४ 
नो हबर शु वार  रा ी या गाडीने नघालो. 

कामाला गाडीतच सु वात झाल  आ ण काडशीट चांदणी या आकारात कापून याला रंगीत र बनी 
लावून २०० ब ले (badges) आ ह  तयार केले. एकेका गटाला एका रंगा या रबीनीच े ब ले 
द यामुळे गट ओळखणे आ ण मुलांना पटकन गोळा करणे हे सग यांनाच सोपे झाले. 

श बरा या आद या दवशी सव वयसेंवक आ ण गावा म /मै णी एक  बसून श बरातील सव 
कृती समजनू घेत या आ ण येकान ेएकेक नमनुा क न पण पा हला. चलाट  व सु मता अशा 
दोन जागी शबीर होणार अस यामुळे सव शै णक साधन,े अ य साधने, वयंपाकाची भांडीकंुडी व 
शधा अशा सव गो ट  वभागणी क न दसु-या ठकाणी पाठव या. रोज सकाळी सु मता या 
वयसेंवकांना मोटरसायकलने चलाट  ते सु मता असा वास करावा लागे कारण जीप मुलांना 

आण यासाठ  लागत. 

सकाळी ९ वाज यापासून मुले जमायला सु वात होई. दरू या गावातून जीपने येणार  जरा उशीरा 
पोहोचत. कवायत, ाथना, ओंकार घेऊन मग आधी ना ता करायचा. पोहे, डाळ तांदळुाची खचडी, 
हुल यांची उसळ, उपमा यापकै  काह तर  असे. मग लगेच गटात बसून शबीर सु  होई. यदंा दो ह  
ठकाणची मळून १६० मुले-मुल  होती श बरात. 

यावेळी दररोज च वाचन व गो ट वाचून दाखवण े या कृती आ ह  न याने घेत या. मोठे च  
गटासमोर ठेवायच,े यात काय काय दसते आहे हे मलेु सांगायची आ ण वयसेंवक मग यावर 
आधा रत आणखी मा हती यायचे. जरा मो या वया या मलुां या गटात हे जा त प रणामकारक 
झाले. पु यातील अ रनंदन या एका पालकांनी खास मो या कागदावर च  ेकाढून दल  होती.  
गो ट वाचनासाठ  सो या आ ण च  ेमोठ  व मजकूर कमी अशी पु तके आ ह  नवडल  होती. 
काह  इं जी पु तकाना मराठ  subtitles लहून दे याचे काम पु यातील काह  म मै णीनी केले 
होते. आधी गो ट कशाब दल आहे हे सांगून मग वाचून दाखवायची असे ठरले होते. आ हाला 
वाटले होते ततक  मजा मलुांना यात आल  नाह . कदा चत यांना या गो ट त या कथेशी जोडून 
घेता आल े नाह  कंवा ती जोडणी कर यात आ ह  वयसेंवक कमी पडलो. पढु या वळेी थोडी 
अ धक तयार  क न हे पु हा क न पहायचे आहे. 
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‘आला आला फेर वाला’, ‘लंबी दाढ वाले बाबा’, ‘मा या बोटात जाद ूआहे’, ‘गाडी आल  ध का मारा रे’’ 
ह  यावेळची नवीन शकवलेल  ‘ह ट’ गाणी. शवाय गतसालची ‘ चमणा चमणीचं लगीन’, ‘अ टू 
आ ण ग टू फरायला चालल’े ह  खास मुलां या फमाईशी साठ  परत घेतल . ‘ नले आकाशमे’, 
‘ हातार ची शेती होती’, ‘रेलमे छना नना’ ह  सदाह रत कारातल . मुलांना गाणी हणायला फार 
आवडते. यामुळे कंटाळा घालवायला आ ह  खूप गाणी घेतो अ भनयासकट. अपणाने घेतले या 
‘मा या बोटात जाद ूआहे’ गा यावर मुलेच काय आ ह  वयंसेवक पण फदा होतो. 

फेर वा या या गा याम ये फेर वाला, भाजीवाल  आ ण फळवाला आहे. मग मलुांना यामधील च  े
काढायला सां गतल . खेळणी आ ण फळे फार सुदंर काढल  काह नी. भा या काढणे थोड ेअवघड 
वाटत होते ते काम व यान ेसहजतेने केले. यात या काह  च ाचंी आ ह  शेवट या दवशी पपेटस ्
बनवल .  

ओ रगामी म ये टोपी, ड गा (होडी), कु ा, मासा, पंखा, घर अशा व वध व तू आ ह  शकव या. 
यावर तथ या मुलांनी आ हाला साप, चोकोनी भांड ेआ ण कॅमेरा शकवला. ‘ शकवता शकवता 
शकावे....’ रंगीबेरंगी कागदांम ये मुले रमून गेल  होती. 

कागद  पुगं यापासून बनवलेला े हणजे र द  कागदांचा अ तशय कला मक वापर. प ह याच 
दवशी एकेका गटासाठ  असा एकेक े बनवला यामुळे पुढ ल सव गटकामाचे सा ह य ठेवायला 
सोपे झाले. दो ह  हातांचा वापर क न बार क घडी घालून गुंडाळत घ ट पंुगळी/ सुरनळी बनवायची. 

येकान ेएक - दोन बनव या आ ण मग पु यावर या चकटव या. याला जरा सजावट केल  
क  झाला तयार झकास े. हषद दादाने घ ट गुंडाळी ये यासाठ  मुलांना वगेवेग या यु या 
शकव या. 

यावेळी एका म ाने ा यांची मो या आकाराची ‘ टेन सल’ दल  होती. ‘ टेन सल’ वाप न च  
काढणे ह  सवात लोक य कृती ठरल . ‘ टेन सल’ एका हाताने घ ट धरायचे, पेि सल ने च  
काढायच,े मग बा यरेखा केचपेनाने रंगवायची आ ण मग च  खडूने रंगवायच.े.. वा! हे 
ल हतानाह  मला ते सगळे वातावरण डो यापुढे येते आहे. एकेका गटाला चारच ‘ टेन सल’ आ ह  
देऊ शकलो. पण मलेु एक झाले ह  दसुरे यायची, एकमेकाला मदत करायची, व तूंची 
अदलाब दल... अगद  कौतुक वाटावे इत या शहाणपेणाने करत होती. 

या श बरासाठ  भरपरू काडशीट एका म ाने दल  होती. ती आ ह  भेटकाड या आकारात कापनू 
नले  होती. रंगीत कागदाची फुले, गवत, पान,े फुलपाखरे असे कापलेले आकार चकटवून मुलानंी 
भेटकाड तयार केल . हषाने उरले या तकु यांना मलुांकडून रंगवून घेत या आ ण साख या 
बनव या. आय आ ण सजनशील कृती तर ाधा याने हो याच श बरात. या शवाय दोन 
अ यासखेळ पण शोभाताईनी मु दाम तयार क न दले होते.  

(१) च ठ  वाचून कृती करणे – काह  सो या या (उदा. – सशाची उडी मार, टाळी वाजव, अघंोळ 
कर इ.) एकेका च ठ वर ल ह या. पशवीत/ टोपल त/ ड यात सव च या ठेवाय या. एकेकान े
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एक च ठ  उचलायची, वाचायची आ ण तशी कृती करायची. बाक यांनी ती ओळखायची असा मूळ 
खेळ. मुलां या वयानसुार आ ण आकलनानसुार थोडा थोडा बदल क न यावा लागला. िजथे मुलाना 
वाचता येत न हते तथे वयंसेवक मुलाला ती वाचून समजावून सांगायचे. मग सवानीच ती कृती 
करायची. काह  वयसेंवक वत: करायचे कृती आ ण ओळखायला लावायचे. जा त मजा 
ये याकरता च यांचा डबा फरवून ‘passing the parcel’ सारखे पण काह ंनी घेतले. पुढे हा खेळ 
गावा म  घेऊ शकतील. थोडी क पकता दाखवल  तर अ यास कर यासाठ  पण याचा उपयोग 
होईल.  

(२) आरो य साप शडी – नहेेमीचे साप शडीचे पट नलेे होते. उमाताईनी झटपट जाड कागदाचे मोठे 
फासे बनवले या खेळाकरता. सु वातीला साप शडी नुसतीच खेळायला दल . तथे थो याच मलुांना 
साप शडी माह त होती. मोठा फासा हातात घेउन हलवून टाकणे ह  अ यतं आवडीची गो ट होती 
मुलांसाठ . नहेेमीचा खेळ थोडा वेळा झा यावर मग वळलो आरो यखेळाकड.े आरो यासाठ  चांग या 
आ ण वाईट सवयी एकेका च ठ वर ल ह या हो या. (उदा. रोज अंघोळ करणे, जेव या या आधी 
हात धुण,े वाढलेल  नखे कापल  नाह त इ.). फासा टाकला क  एक च ठ  उचलायची. यात 
असलेल  आरो यसवय चांगल  असेल तर पढेु जायचे नाह तर नाह . यातून चांग या वाईट सवयी 
मुलांना कळतील. साप शडीचा खेळ अ यासासाठ  खपू कारान ेवापरता येईल. हणजे ग णता या 
च या बनवाय या (२+३ = ?, ९–२ = ? इ.). बरोबर उ र दले तर फाशाचे दान यायचे नाह तर 
नाह . भाषसेाठ  पण वापरता येईल उदा. श द/ वा य लहायच े च ठ त. बरोबर वाचता आले तर 
फाशाचे दान मळेल नाह तर नाह . 

हे अ यासखेळ प रणामकारक हो यासाठ  मुलांची आ ण घेणा-यांची पण थोडी अ धक तयार  
हायला हवी असे वाटले. नय मतपणे खेळले तर मुलांना मजा येईल आ ण अ यास पण होईल. 
गाव म ां या पढु या बैठक त आ ह  याचा सराव यायचे ठरवले आहे. 

शेवट या दवशी खास बाला हा तव ‘ चमणा चमणीचं लगीन’ हा पपेट शो पु हा घेतला. तसेच सव 
मुलांना सहभागी क न घेत ‘फेर वाला’ गा याचे सादर करण केले. तथे उपल ध असले या 
साधनांमधून भा याचंी टोपल , फळवा याची पटे , खेळ याचंी पटे  तयार केल . येक मलुाला याने 
काढललेे च  हातात दले. मग काय? झाले झकास सादर करण ! 

रोज सं याकाळी थोड ेखेळ घेऊन मुलांना खाऊ दला क  घर  जायची मुले आ ण आ ह  आम या 
ठकाणी. लगेच आजचा आढावा आ ण दसु-या दवाशीची तयार . थंडीने गारठलो क  शेकोट पाशी 
बसून ग पा. चार दवस कसे संपले कळले नाह . 

वयसेंवक आणखी असते तर न क च मदत झाल  असती पण जे होते ते कुठेह  कमी पडले 
नाह त. मानस आ ण आय हे आमचे लहान वयंसेवक पण सव कृती अगद  यवि थत घेत होते. 
सु मता गावातील बबलू हा मुलगा अमरावती या सै नक  शाळेत शकतो. तो सु ट म ये गावी येतो 
आ ण आप या श बराम ये मदतीला वत:हून येतो. याची बह ण लता पण मदत करते. या 
दोघांचे वशेष कौतकु वाटते. 
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११ नो हबर शु वार दपुारचे परतीचे रे वे तक ट ‘confirm’ न झा यामुळे आ हाला थोडा मोकळा 
वेळ अचानक मळाला. यामुळे आ ह  चखलदरा इथे जावून मग रा ी या बसने पु याला नघालो 
ते श बरा या आठवणी मनात घोळवतच. 

या श बरासाठ  य  जर  आ ह  ८ वयसेंवक गेलो असलो तर  अनेकांचे हात या मागे होत.े 
आ थक मदत देणारे, सा ह य, धा य देणारे, श बरा या कृतींसाठ  पूवतयार  करणारे असे खपू म  
मै णी आहेत. तसेच था नक कायकत व गाव म  हे पण आम या बरोबर होत.े श बर यवि थत 
पार पाड याचे ेय वर ल सग यांचे आहे. सग यांना मनापासून ध यवाद ! 

यावेळचा श बरासाठ चा गट  

शबीर काय म आखणी : मी व शोभाताई  

वयसेंवक: अ रनंदन शाळेतील इय ा नववीचे व याथ  (आय हरताळकर, मानस टेकाळे), हषा 
हरताळकर (अ रनंदन पालक), अपणा भागवत, व या ढोरे, उमा घोळे, हषद पडसे आ ण मी.  
मेळघाटातील ‘मै ी’ चे कायकत – रामे वर फड, अशोक धकार, रमेश माव कर, दल प, कंुजीलाल, 

बाबलुाल, मोतीलाल, काळू बेठेकर, दल प 

गाव म  व मै णी – र ना ( समोर ), क वता ( चलाट ), सोमजी (कुह ), नलेश ( ईपठार), सोनाजी 
(सु मता), गदालाल (स लता), परशराम (भांडूम), कशोर (मा रता), ल मी (कारंजखेडा) 
सहा यक: राहुल, ल नता वै य, तुषार, कुलकण  काका, ‘मै ी’ व व त, इतर ‘मै ी’ सहकार  आ ण सव 
देणगीदार व हत चतंक 

तर  कृपया यांना या व अशा उप मांम ये सहभागी हायचे असेल यांनी “मै ी” या सं थेशी 
कायालयीन वेळात (सोमवार त ेशु वार सकाळी ९.३० ते ५.००) ०२०-२५४५०८८२ मांकावर 
संपक साधावा.  

अि वनी धमा धकर  

 


