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अमेरिकेतल्या गणेश चतुर्थीची धामधूम 

 
- अस्मिता मोडक (शार्लट, नॉर्ल कॅरोर्ायना)  

 
     

“तू सुखकताल, तू दुुः खहताल, तूच कताल आणि करणिता!” हे गािं परिा ऐकरं्. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर  मणहना आर्ा, की याच कताल 

आणि करणिता असरे्ल्या गिरायापुढे आपि नतमस्तक होतो. ज्या गजाननाने आपल्यार्ा त्याची उपासना करता यािी म्हिून 

भारतासारख्या भूमीत जन्मार्ा घातरे् आणि त्यानेच आपल्यार्ा भारतापासून णकते्यक कोस दूर असरे्ल्या अमेररकेत आपर्ी कमलभूमी 

म्हिून आिून सोडरे् याबद्दर् आपल्यार्ा याणदिसात प्रकर्ालने िाईट िाटत राहते. गिेश चतुर्ी जिळ आल्यािर ही णिचारांची धुमश्चक्री 

आपल्या मनात सुरू होते. आणि आता गिपती येिार, त्याआधी आपरे् अमेररकेतरे् घर कसे आणि कुठून सजिायचे हा प्रश्न पडतो. 

मोठं घर असो णकंिा अपाटलमेंट असो, प्रते्यक बाबतीत आपि आपल्या मायदेशी जे काही करत असू तसेच घडिून आिायचा 

आटाणपटा सुरू करतो. त्या जुन्या आठििीनंा जपत एक छोटासा कोपरा शोधतो आणि गिपतीची स्र्ापना कुठे करता येईर् हे ठरिू 

र्ागतो. मग ती जागा पूिल-पणश्चम आहे ना, णभंतीनंा, कापेटर्ा कुठेही धक्का पोहोचिार नाही ना, मुर्ांच्या हातापासून ती जागा सुरणित 

आहे ना असे अनेक "िुल्लक" पि स्वतुः र्ा पटिारे णिचार करून, खात्री करूनच पुढची तयारी सुरू होते. इत्तर गोष्टी जमिता जमिता 

भारतासारखी इरे् ऑणिसमधून सुट्टी णमळिार नाही, याची खंत िाटत असते. शक्यच असेर् तर सुट्टी काढायचा प्रयत्न एक दोन 

मणहन्यांपासून सुरू झारे्र्ा असतो. नाहीतर सकाळी पहाटे पूजा करून ऑणिसर्ा जािे नाहीतर त्या णदिशी घरूनच ऑणिसचा उरका 

पाडिे हा बेत पक्का असतो. गिपती आरे्त म्हिजे काहीही अशक्य नाही, हे मन स्वतुः र्ा बजाित असते. त्यातूनच िाट काढत त्या मंगर् 

णदिसासाठी, पूजेसाठी सगळी तयारी सुरू करतो. इंणडयन स्टोरमधे्य तर आठिडाभरआधीपासून धुमाकूळ घातर्ा जातो. नारळ णमळि

ण्यापासून पूजेसाठी िुरे्, कापूर, उदबत्ती शोधण्याचा आपि खटाटोप सुरू करतो. णकते्यकदा  भारतातून आिरे्रे् देिाचे, पूजेचे साणहत्य 

असेर् तर जीि भांड्यात पडतो, नाहीतर आई, सासू यांच्याकडून 'जे णमळेर्' ते कसे चार्िून घ्यायचे, याचे धडे आपल्यार्ा णमळू र्ागतात. 

अमेररकेत णजरे्णतरे् मुबर्क णदसिारे गित हे दुिाल म्हिून िापरायचे, की नाही याचे  त्या गिताप्रमािे सूक्ष्म संशोधन आणि चचाल सुरू होते.  

मग उत्साहाच्या भरात हरताणर्केचा उपिास आपि करतो. तरीही सगळं र्ि संध्याकाळी आरास कशी आणि कोिी करायची 

याकडे असते. आपल्यार्ा हिी असरे्र्ी आरास करायची मं्हटर्ी तर सगळं आपल्यािरच येईर् याची भीती िाटत असते आणि मुर्ांना 

आपल्या बार्पिीच्या भारतातीर् आरास करण्याबद्दर्च्या गमती जमती सांगत असताना त्यांना त्यात काडीचाही रस नसतो. आम्हार्ा मदत 

करा असे सांगण्याआधीच ते यर्ायोग्य कारि देऊन पळ काढतात. 

या सिल धािपळीतून बाहेर पडून गिेश चतुर्ीचा णदिस उजाडतो. निीन कपडे, दागदाणगने घारू्न घरातर्ा प्रते्यक जि सजर्ा 

आहे ना, याची खात्री झार्ी, की पणहर्ी पूजा र्िकरात र्िकर आटपून भारतातीर् नातेिाईकांच्या व्हिणडओकॉर् मधूनच मोठ्ांना नमस्कार, 

र्हानांना आशीिालद या प्ररे्र्ा नाईर्ाजाने आपरं्सं करतो. अशातच मोदकांची आठिि येते. गिपती आणि मोदक हे समीकरि काही 

णनराळेच! पि िर्ालतून एकदा का होईना, उकडीचे मोदक करण्याचा मोह आपल्यार्ा आिरत नाही. अर्ालतच पुरेश्या सरािाअभािी ते मोदक 

कमी आणि र्ाडू जास्त णदसतात. तरीही त्याचे िाईट िाटून न घेता अनंत चतुदलशीर्ा िेळ काढून तळिीचे मोदक करण्याचा आपि घाट 

घार्तो! संध्याकाळी आरतीच्या िेळी आपि मनोभािे आरती करत असतो. भारताप्रमािे इरे् आरतीच्या दुमदुमिाऱ्या आिाजाचा आपल्यार्ा 
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आनंद अनुभिता येिार नाही, हे माहीत असूनही आजूबाजूच्या एखाद्या घरातून एखादी आरती ऐकायर्ा णमळािी, म््हिून मनोमन प्रार्लना 

करत असतो. जमरे्च तर देिळात, मराठी मंडळात आरतीर्ा हजेरी र्ािायचीच हे मनोमन ठरितो. त्यातच आरे्र्ी पाहुिे मंडळी, त्यांचा 

पाहुिचार यामधे्य आकंठ बुडून जातो. अश्यािेळी मुर्ांनी आपल्यार्ा काहीतरी मदत करािी असे िाटते तर मुरे् मात्र त्यांच्या आरे्ल्या 

णमत्रमंडळीबंरोबर गप्ांमधे्य नाहीतर िोनमधे्य अडकरे्र्ी असतात. गिपतीचे दीड, पाच णकंिा दहा णदिस पटकन सरतात आणि 

णिसजलनाच्यािेळी मात्र अगदी भारतात असताना जसे डोळे भरून यायचे तसेच पािाितात! या आपल्या आिडत्या सिासाठी तयारीची 

माध्यमं जरी बदर्र्ी, तरी भारतात काय णकंिा भारताबाहेर काय, गिरायाबद्दलची मनातीर् भािना र्ोडीच बदर्िार आहेत?  

 

***  

बृहन्महािाष्ट्र  मंडळ उत्तििंग विभाग- सत्र अहिाल  

वििोगी दात, वििोगी हास्य 

अहिाल: स्मिता कंटक (णिणल्मंग्टन, डेलािेअर) 

 

व्याख्याते: डॉ. माधिी काळुस्कि (नॉर्ल बु्रन्सिीक, नू्य जसी), डॉ. णिकास बापट  (ग्रीअर, साऊर् कॅरोलायना) 

 

          णनरोगी दात हे स दंयालइतकेच आरोग्याचेही लिि आहे. आज मािसाच्या िाढत्या आयुमालनाबरोबर 

दातांचे आरोग्यही दीघलकाळ णटकििे आिश्यक ठरले आहे. या सत्रात दोन दंतिैद्यांनी णनरोगी दातांचे रहस्य  

उलगडून सांणगतले.                 

        डॉ. माधिी काळुस्कर यांनी सांणगतले, की दात आणि णहरड्यांचे आजार काही प्रमािात आनुिंणिक 

असतात. पि णनयणमत स्वच्छता आणि िर्ालतून दोनदा तपासिी करून बरेचसे आजार टाळता येतात. 

दातांची स्वच्छता नीट झाली नाही, तर त्यांिर कीटिाचा र्र जमतो. यातील बॅके्टररया आम्ल णनमालि करून दात ि णहरड्यांची झीज 

करतात. हा कीटिाचा र्र काढून टाकला, तर दंतरोगाचा धोका अणतिय कमी होतो. रोज दातांच्या सिल बाजंूनी, मधल्या िटीतूंन स्वच्छता 

करिे आिश्यक आहे असे सांगून डॉ. काळुस्कर यांनी ब्रिचे णनरणनराळे प्रकार, Floss, Implants, Bridge, Caps, Aligners, 

Whiteners अिा प्रकारच्या आधुणनक सुणिधांची माणहती णदली.   

                            सिल प्रकारचे दंतरोग णदिसागणिक िाढत जातात, त्यामुळे िेळीच उपचार घेिे महत्त्वाचे आहे. लिंगाचे तेल, बेणकंग 

सोडा,  पेरॉक्साईड सारखे उपाय िक्त काही प्रमािात, तातु्परते उपयोगी ठरतात. णहरड्यांच्या णिकारांमुळे दीघलकाळ सूज आली असेल, 

तर  त्याचा पररिाम आरोग्यािर इतरत्र होऊ िकतो. त्यामुळे अिा णिकारांचे णनदान आणि उपचार तातडीने झाले पाणहजेत. आयुष्यातील 

णनरणनराळया टप्प्ांिर दातांच्या आरोग्याची उणद्दषे्ट बदलतात. प्रते्यक टप्प्ािर योग्य ती काळजी घेिे आिश्यक आहे, असे सांगून, 

आपल्या डेन्टल इन्िुरन्समधे्य णकंिा मेणडकेअरमधे्य कोिते पयालय उपलब्ध आहेत, याची माणहती करून घ्यािी, असा सल्ला डॉ. 

काळुस्कर यांनी णदला. 

... 

Cont. on next page…. 
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िब्ांकन – अवित िातू ( िोल्सम कॅणलिोणनलया) 

  
                                

       डॉ. णिकास बापट यांनी दंतणिर्यक आरोग्याच्या सत्राचे सूत्रसंचालन केले. व्याख्यानात आपल्या 

अनुभिांची भर घालत त्यांनी काही मोलाच्या सूचना णदल्या. दातांचे आरोग्य ही आयुष्यभर सांभाळण्याची 

जबाबदारी आहे. म्हिून मुलांना लहानपिापासून रोजच्या णदनक्रमात दातांची काळजी घेण्याची सिय 

लािािी, आहारातील साखरेचे प्रमाि कमी ठेिािे, असा सल्ला त्यांनी ऑनलाईन उपव्हस्र्तांना णदला. 

 

सत्राच्या िेिटी दोन्ही व्याख्यात्यांनी पे्रिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे णदली. 

 

*** 

 

उत्तििंग सत्र -  प्रवासवणणन व अनभुव 

 
 

                बृ. म. मंडळ उत्तररंग णिभागाने आयोणजत  या आगळ्यािेगळ्या  सत्रात  चार व्यक्तीनंी त्यांची प्रिासििलने ि 

त्यातील अनुभि सादर केले. प्रते्यकाचे िैणिष्ट्य िेगळे ि लिात राहण्यासारखे होते. ते सगळे ऐकून िब्ात बांधण्याचा 

खालील प्रयत्न. 
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१. “गोिीला टर ॅ वकंग इि ििांडा”, मंगोवलया, सैबेिीयि िेल्िेप्रिास - मोहि दुिे 

               प्रर्म िके्त होते श्री. मोहन दुिे. यांचे दादर मंुबईमधे्य लहानपि गेले. नंतर प्रिासाची आिड णनमालि झाली ि तो एक त्यांचा 

छंदच झाला. म्हिजे बघा, त्यांनी सगळ्या सात खंडांना भेट  णदली आहे, २०० च्यािर देि पाणहले, अमेररकेतील ५० ही राज्यांमधे्य प्रिास, 

सगळ्या से्टट् स् पाक् लस्ना भेट, कॅनडामधील सगळे प्रदेि, यूरोपमधील बहुतेक देि (िक्त एक सोडून), कमाल म्हिजे भारतात 

सगळ्या राज्यांची सैर, आणिकेतील बऱ्याच देिांना भेट, अबब, काय हा प्रिास! केिढे तास, केिढे पररश्रम, धन्य मोहनजी!  

आिड, छंद असल्याणििाय असे होऊच िकत नाही. मला गंमतीने म्हिािेसे िाटते “गेला मोहन कुिी कडे”!     

            या सत्रात मोहनने, “गोरीला टर ॅणकंग इन रिांडा” आणि मंगोणलया देि सिर असे दोन अनुभि कर्न केले.   

“गोरीला टर ॅणकंग इन रिांडा”तील मुख्य पाच भाग असे होते – १. पाश्िलभूमी, २. गोरीला णचंताजनक संख्या, ३. त्यांना न  मारिे, ४. त्यांची 

संखे्यत िाढ किी करिे, ५. त्यांचे मानिीकरि न करिे (जंगलातच राहू देिे). त्यांना िोधून,  त्यांची माणहती काढिे कठीि होते – एकतर 

दहाहजार िूट उंचीिर प्रिास – म्हिजे णजरे् प्राििायू कमी असतो, श्िास लागतो, ९-९ तास जंगलातून चालिे, खूप चढउतार, घनदाट 

जंगल, खूप तापमान, असा प्रिास करून णकणगली  गािात मोहन आले. णतरे् त्यांनी museum of genocide इरे् भेट णदली. गोरीला 

बघायला त्यांना पुढील काळजी  घ्यायला लागली ती अिी; Act responsibly, be in crouch position while watching, no  

smoking, drinking or eating, quiet and no sudden moves, no flash photography, never touch, no direct stare with 

Gorilla. त्याप्राण्यांमधे्य िव्हक्तिान नर नेता असतो, णसल्िर बॅक ि खाली जणमनीिर बसून सगळे िांतपिे बघत असतो, कळपात 

असिाऱ्या आया  छोटयांचे संगोपन करत असतात.  

          नंतर मोहनने टर ान्स-सायबेररयन रेल्िेमधील प्रिासाची माणहती णदली. जुलै-ऑगस्ट मणहने णतरे् जाण्यायोग्य, ६१५२ 

मैलांचा ७ णदिस रेल्िेप्रिास, एकंदर ११ णदिस असा प्रिास ज्याचा खचल तीन प्रकारचा – suit क्लास ($२२,५००), गोल्ड क्लास 

($१४३००), णसल्िर क्लास ($१२०००). अर्ालत त्यांच्या प्रिासािेळीचे हे आकडे. लेक बाईकल मात्र णििेर्  बघण्यासारखे आहे. ह्या प्रिासात 

मॉस्को, रेड से्क्वर, बसील चचल, के्रमलीन, सबिे हे नक्की बघा, असा सल्ला मोहनने  णदला. मग मंगोणलया भेट ज्यात ‘ऊलानउडे’ हे 

राजधानी िहर, ज्याची लोकसंख्या ४०० हजार असून, १६६८ मधे्य  स्र्ापन झाले. मोहनने मंगोणलयात ‘गर’ ज्याला म्हितात त्या गोलाकार 

टेंट मधे्य कसे ते राणहले, चेंगीजखान  णजरे् राणहला ते िहर, मंगोणलयन घोडे, गोबी नािाचे डेझटल, ८० णमल्यन जुने अश्म (Fossils) यांचे 

ििलन केले. तसेच  ‘नदाम’ नािाची खेळस्पधाल, ज्यात १००० घोडे भाग घेतात, यांची माणहती णदली. िेिटी रणियाला भेट द्यायला 

टर ॅिल कंपनीतूनच जा, असा मोलाचा सल्ला णदला कारि कायदे, व्हिसा िगैरे सोपस्कार बरेच असतात. मोहन यांच्यािी प्रत्यि संपकल  

साधून प्रिासाचे आयोजन करण्यास मदत ि माणहती णमळू िकेल. अिा जगाप्रिासी मोहनचे खूप आभार! 

 

२ . कैलास पिवत आवण मािस सिोिि दर्वि – संध्या देर्पांडे    

              संध्या देिपांडे यांनी ‘मानस सरोिर ि कैलास पिलत’ यांची माणहती णदली. संध्याताई  मूळच्या नागपूरच्या असून अमेररकेत 

ओहायोमधे्य सध्या राहतात. त्यांना साणहत्य, बागकाम आणि  अर्ालतच प्रिासाची आिड आहे. समुद्रमंर्नात ‘मेरू’ पिलताचा उपयोग केला 

त्याचा राणहलेला भाग म्हिजे कैलास पिलत. इरे् अर्ालतच श्रीिंकर ि पािलती यांचे णनिासस्र्ान आहे असे णहंदू धमालत मानले जाते,  म्हिूनच 

पणित्र अिी  ही भेट आहे. तसेच इरे् भेट देताना मन आपोआप आध्याव्हिक होते असे संध्याताई म्हितात. कैलास पिलत हे एक 

देऊळ आहे त्यामुळे त्याला प्रदणििा भव्हक्तभािाने घालािी. ही, टूर नसून, एक भव्हक्तयात्रा आहे असे समजा, मग  प्रसन्न प्रिास होईल. 

गंमत म्हिजे ही यात्राआठ आकड्याच्या आकृतीप्रमािे करायची असते, ज्यात भारत, नेपाळ, चीन  तसेच कैलास ि मानस सरोिर 

हेदेखील  होतात. णतन्ही देिाचे व्हिसा लागतात. खूप उंचीिर प्रदेि असल्यामुळे हिेचा तुटिडा, दम लागिे असे प्रकार होतात त्यामुळे 

प्रिास सुरू करायच्या आधी काही मणहने व्यायाम करािा. एका  प्रिासी गाडीत पाचजि पि त्यांचे सामान िेगळ्या बसमधे्य असिे असा 

णनयम आहे. तंबूमधे्य रहािे लागते, तसेच  सहप्रिासीबरोबर मैत्री ि णमळिून घ्यायची िृत्ती आिश्यक. प्रयाग गािात देिाला मागिे 

घालायचे ि मग णिषु्ण-सरोिर, हनुमान-सरोिर, ि िेिटी मानस-सरोिर बघािा. मानस सरोिर खूप उंचीिर असले तरी गोडे पािी पणित्र  

आहे ि एकंदर १५८ च रस मैल िेत्रिळ आहे. इरे् कीटक, प्रािी अणजबात नाही पि काही पिी आढळतात. नंतर  ‘मृतू्यद्वार’ हे त्यांनी 

बणघतले. त्या दरिाज्यातून बाहेर येताच, समोर रम्य, मनस्वी कैलास पिलत णदसतो ि  ऊर भरून येतो, असे संध्याताई म्हितात. पणित्र गंगा, 

यमुना या महान नद्या कैलास पिलतातून उगम पाितात.  म्हिून णहंदूचे हे भक्तीचे, याते्रचे णठकाि आहे. एक णििेर् म्हिजे कैलास 

पिलताच्या उंच टोकाला अजून कोिीही जाऊ  िकले नाही. दमायला खूप होते तेंिा कापूरचा िास घ्यािा असे त्यांनी सांणगतले. नंतर त्यांनी 

ओम पिलताला भेट  णदली. याचे दिलन िक्त खूप िारा असल्यास होते, कारि मग त्यामुळे घनदाट ढग बाजूला होतात.  कैलास   

पिलताचे णिलोभनीय दिलन त्यांनी िोटो द्वारे दाखणिले. संध्याताई म्हितात, की कैलास पिलत  संुदर णचत्रासारखा पि िास्तिातही प्रत्यि 

तसाच णदसतो.. त्या भािणनक होऊन म्हितात, की मनाच्या अंतरात नेिारा हा  प्रिास आहे, हा प्रिास झाल्यािर, कैलास पिलतासारखे 

व्हस्र्तप्रज्ञ जगािे, असे आपोआप िाटू लागते. जरी तो प्रिास  संपला तरी एक आंतररक णिचार करायला लाििारा प्रिास सुरू झाला असे 

मनाला णभडिारे संध्याताई बोलून जातात.   

                  संध्याताईनी त्यांच्या साणहव्हत्यक ि ओजस्वी भारे्त खूप छान माणहती णदली ि ते ऐकतानाच भािभव्हक्तची प्रणचती 

आली. त्यांचे खूप आभार! 
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३ . कु्यबा भेट – प्रकार् िििे 

                प्रकाि निरे यांनी त्यांच्या कु्यबा देिाच्या भेटीबद्दल सांणगतले. ते म्हितात, नुसता  प्रिासासाठी प्रिास नको पि प्रते्यक 

अनुभि अंगी मुरिा, मजा घ्या. कु्यबा देिाला ते  संबोधतात ‘A country frozen in time’. कारि बऱ्याच णठकािी ५०-१०० िरे् जुने,  

जुनाट  िसाहतिादी  िातािरि ि समाजजीिन बघायला णमळते. जिू पुरातन काळात गेल्यासारखे िाटते, सिलत्र जुन्या गाड्या णदसतात.  

जरी हा देि गरीब असला तरी आकर्लक देि आहे ि लोक णमत्रित िागतात. देि  खूप सुरणित आहे. व्हिसा णमळायला खूप सोपं, तरीपि 

टर ॅिल कंपनीतिे भेट आयोणजत करािी असे प्रकाि सांगतात.   

                देिाची राजधानी आहे ‘हिाना’ िहर. ह्यात जुने ऐणतहाणसक  ि निीन –आधुणनक असे भाग आहेत.  येर्ील Plaza Vieja मधे्य 

११५ उंच टॉिसल आहेत. तेरू्न ३६० अंि कोनात िहराचा पॅनोरमा-दिलन होते. १९२६  साली बांधलेल्या ह्या टॉिरला बांधायला तीन  िरे् 

लागली ि त्यािेळी $17 णमणलयन (१ कोटी ७० लाख)  खचल आला. 

             नंतर प्रकाि यांनी गँ्रड णर्एटरला भेट णदली. हे  णर्एटर १८३७ मधे्य  बांधले ि १९४० साली पुन्हा त्याची दुरुस्ती केली.  इंव्हग्लि 

कणि हेणमंगे्व या देिात बरेच िरे्  राणहला कारि हा देिच आकर्लक आहे. Havana Malecon हा पाच मैलाचा पट्टा, मंुबईच्या मरीन 

डर ाइि पयाची आठिि करून देतो. कु्यबा मं्हटले, की   णसगार संदभल अर्ालतच आला. णसगार िॅक्टरी बघण्यासारखी आहे. हाताने 

णसगारपान कसे िळणिले जाते ते बघण्यासारखे आहे.  

               णििेर् म्हिजे कु्यबा हा देि १००% सािर देि आहे. एक आठिडा तरी ह्या पयलटनाला द्यािा,  म्हिजे येर्ील अंतगलत  खरे 

अनुभि घेता येतील. णतरे् णमळिारा उसाचा रस भारताची आठिि करून देतो. साधारि $११०० मधे्य ही सिर  होऊ िकते., णतरे् गरीबी 

आहे, पि मािसाच्या चेहऱ्यािर जो आनंद आहे तो खरा आहे, मनस्वी आहे.   

                  कु्यबन मािूस सुखी िाटतो ि लोकजीिन सुरळीत चालले आहे. मग मािसालातरी दुसरे काय हिे असते! प्रकािने णदलेल्या 

आगळ्या िेगळ्या माणहतीबद्दल धन्यिाद. त्यांच्या याप्रिासििलनामुळे, अमेररकेपासून िक्त ९० मैल लांब असलेल्या, कु्यबा देिाला भेट 

देण्याचा, उत्तररंगीय बेत आहे, असे या सत्राच्या िेिटी  आपल्यातील बरेचजि म्हित होते. 

 

४. कंुभमेळा – संदीप वदवित 

                संदीप णदणित यांनी त्यांची कंुभमेळा ही भेट किी अचानक ठरली आणि  कसे छान अनुभि आले ते व्हिडीओद्वारे कर्न केले.  

संदीपचा एक णमत्र सहज  त्याला णिचारतो, येतोस का आणि काही णदिसातच हा प्रिास घडतो, जिू ते  निीबात णलणहले होते ि म्हिूनच 

जिू हा छान योग जुळून आला, असेच म्हिायला हिे.  

               िेबु्रिारी २८ ते माचल ५, २०१९ अिी ही सिर झाली. खूप जिांना माहीत असेल, की अमृतमंर्न चालू असताना अमृताचे काही 

पणित्र र्ेंब प्रयाग, हररद्वार, नाणिक, ि उजै्जन इरे् पडले. त्यामुळे ही णठकािे पणित्र  तीर्लस्र्ाने बनली. ५ कोटी (५० णमणलयन) मािसे एका 

णदििी, ९ िेबु्रिरी २०२१, प्रयागमधे्य कंुभमेळा णनणमत्ताने आली होती, ि  एकंदर २५० णमणलयन लोक त्या ८-१० णदिसात णतरे् जमले होते. 

हे आकडे अचंणबत करिारे आहेत. नक्की यामुळे गडबड, प्रचंड गोधंळ, घाि, िास, आजार असिार असे साहणजकच मनात येते, पि 

संदीप म्हितो, की तसे काहीही निते. उलट चोख व्यिस्र्ा, योग्य स्वच्छता (sanitization), सहज प्रिास, उत्तम अन्नव्यिस्र्ा, ि मुख्य 

म्हिजे कमालीची  स्वच्छता त्याने अनुभिली. संदीपने ते ििलन सत्रामधे्य नुसते बोलून दाखिले नाही तर प्रत्यि णचणत्रत केलेल्या  

व्हिडीओमुळे तसे आम्हाला बघतापि आले. भारत खूप सुधारला आहे हे ऐकून, बघून बरे िाटले हे नक्की.  

               प्रयागला  मूती, पुतळे (देिांचे) खूप आहेत, खूप णिद्यार्ी, साधू, व्यापारी, कंुभमेळयासाठी आलेले होते. णहंदंूना गंगास्नान 

म्हिजे पिलिी संदीपने ती, स्वतुः  अनुभिली. ४ माचल २०२१ रोजी भल्या पहाटे ४ िाजता, संदीपने गंगेत  पणित्र स्नान केले. त्याची व्हिडीओ 

व्हक्लप आम्ही सेिनमधे्य बणघतली. तसेच तंदूरी चहाचा अनुभि त्याने छान ििलन  केला ि व्हक्लपपि दाखिली. मुख्य म्हिजे, 

प्रसारमाध्यमांतून (चुकीचा) प्रचार स्वच्छगंगा बाबत दाखितात, त्याच्या  णिरुद्धचा पि एक चांगला अनुभि त्याने सांणगतला ि तो म्हिजे 

गंगेचे पािी ि पात्र खूप स्वछ होते हे व्हिडीओ द्वारे दाखणिले. पुन्हा एकदा भारताच्या प्रगतीबद्दल अणभमान ि चांगले िाटले. संदीपने 

त्याच्या ह्या भेटीचे नाि ठेिले आहे ते म्हिजे ‘largest human gathering in the world”; संदीपने त्याचा हा मस्त, भािणनक, ि मनाला 

भारताबद्दल चांगले िाटेल असा अनुभि ि प्रिासििलन बऱ्याच व्हिडीओ व्हक्लप िापरून कर्न केले, त्याबद्दल त्याचे  खूप आभार! 

         हा कायलक्रम आयोणजत केल्याबद्दल उत्तररंग सणमतीचे ि त्यातही स्पीकर टीम चे णििेर् आभार! पुन्हा एकदा चारही 

िके्त िेळ काढून आले ि त्यांनी त्यांच्या प्रिासाचे  छान अनुभि सांणगतले, खूप प्रश्नांना उत्तरे णदली ि मुख्य म्हिजे पे्रिकांना माणहती 

ि प्रिास करण्याबद्दल प्रोत्साणहत केले,  त्याबद्दल या चारही जिांचे उत्तररंग सणमतीतिे मनुः पूिलक आभार ि  धन्यिाद! 

 

*** 
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Kids Section:  Game: CATCH 3 

 

               - Rajiv Tambe (Pune)  

 

Material: 

9 balloons 

1 sketch pen or ballpoint pen 

 

Get Ready to Play: 

This game requires a minimum of 2 players but there is no restriction on the maximum number.   

Now, three players are playing this game.   

Give 3 balloons each to all 3 players. 

Each player should inflate all his balloons and make a different sign on each.  For example, a 

star on one, a straight line on the second, a circle or square on the third, and so on.   

 

Let’s Play: 

Hold the 3 balloons lightly in both hands.  Throw one balloon into the air.  When the balloon 

which has been thrown into the air starts coming down, throw the balloon in your left hand up in the air, 

and catch the descending balloon in your left hand. 

Now when the balloon in the air starts coming down, throw the balloon in your right hand up in 

the air and catch the descending balloon in your right hand.   

Turn by turn all three balloons will keep moving from hand to air to hand.  At any given time at 

least one balloon should be in the air.   

How high should you throw the third balloon and how much should the balloon have descended 

before you throw the balloon in your hand?  This needs perfect timing.   
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Since you have to change the hand while caching the balloon, you need to throw the balloon at a 

slight angle, rather than straight.  The skill required for this game is to adjust one’s hands, and guess 

the speed of the balloons in order to catch them. 

The big challenge of this game is to bring together speed, perfect timing and agility.   

 

RULES:  

 A player is out if he pushes the balloon which has been thrown in the air 

 If any of the balloons of a player falls on the ground, that player is out 

 If there are 3 balloons in two hands, that player is out 

 

 

WHO WILL WIN? 

The player who follows all the rules and plays for a maximum amount of time, is the winner. 

SOME MORE FUN: 
This fun is also with 3 balloons.  But while catching the balloon you have to fold one leg, and 

standing on one leg you have to catch the balloon. 

  You may have to jump this way and that way and maybe even play hopscotch or do the 

'lungi' dance to catch the balloon now!  

So get set...! 

 

            

                      

 

*** 
 

          


