
दिवाळी ववशषेाांक
नोव्हेंबर २०२२

“आपले मांडळ ”
Maharashtra Mandal of Detroit





लेखकाांना, चित्रकाराांना आणि वािकाांना सांपिूण मतस्वातांत्र्य देण्यात आले आहे. लेखाांतनू व चित्राांतनू व्यक्त
झालेल्या मताांशी सांपादक ककां वा आपि सहमत असिू असे नाही, तेंव्हा आपि हा अांक केवळ "मनोरांजनासाठी" आहे
अशी अपेक्षा ठेवनू वािावा, ही ववनांती!
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अध्यक्ाांचे मनोगत

माझ्या वाट्याला असे सखु भरभरून आल.े

महाराष्ट्रातनू शमशशगनमध्ये आल्यावर महाराष्ट्र मांडळाच्या कायणक्रमाला पदहल्याांदा आले तवे्हा आपलीि खान्देश, पिेु, 

नाशशक, मुांबई, साांगली, कोल्हापरूकडिी मांडळी भेटली आणि त्सयाि सखुािी पनु्हा जािीव झाली. परक्या दठकािी ‘परक्या’ 
लोकाांनी आपलेसे करून घेतले आणि खऱ्या अर्ाणने “Home away from home” साता समदु्रापल्याडही सापडल.े

माझ्यासारख्या अनेकाांना हा अनभुव नक्कीि आला असेल. आपलेसे करून घेिाऱ्याांकडून शशकून, आपिही हाि ककत्ता चगरवत
इतराांना सामावनू घेतलां. पाहता पाहता, मी स्वताःि आपल्या सांस्कृतीिा वारसा पढेु नेण्यासाठी सज्ज झाल.े आणि आता या
वषीिे महाराष्ट्र मांडळ ऑफ डरेॉईटिे अध्यक्षपद जस्वकारताना मला अततशय आनांद होतो आहे.

आपल्याला आवडलेल्या आणि अजून अपेक्षक्षत असलेल्या सगळ्या गोष्ट्टी अांमलात आिाव्या या हेतनेू मी, मानसी, सीमा, 
आणि MMD लीड टीम (https://www.mmdet.org/home-2023/our-team/) सरसावलो. बघता बघता शमत्रमतै्रत्रिीांबरोबरि
इतराांनीही मदतीिा हात पढेु केला आणि या वषीच्या व्यवस्र्ापनाला सरुुवात झाली. अनेक नवीन सभासदाांनी या वेळी हजेरी
लावली आहे. यरु् कशमटी देखील वेगळ्याि रूपात कायणरत होताना ददसिार आहे.

सांक्राांतीच्या तनशमत्ताने महाराष्ट्र दशणन देण्यािां आम्ही ठरवलांय! त्सयासाठी आपल्या २ प्रोगॅ्रम मॅनेजसण, सोनाली मोदहले व शलाका
दहाड, या दोघीांनी भरपरू मेहेनत घेतली आहे, सार्ीला मांडळािे अनेक 'ववभागप्रमखु' आहेति. या सवाांच्या श्रमातनू आकाराला
आलेला “ऐका िाजीबा “ कायणक्रम तमु्हाला नक्कीि आवडले!

ववशषे म्हिजे या वषीच्या MMD च्या कायणकाररिीने “सवणसमावेशकता” म्हिजे “inclusiveness” हा उद्देश डोळ्यासमोर
ठेवनू अनेक हटके कायणक्रम आखले आहेत. मेम्बरशशप वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्सनाांना यश आले आहेि, आणि आता पढुील
आखिीला जोरदार प्रारांभ झाला आहे.

“वा, वा! काय गरगरीत लाडू वळलेस ग ततळाि,े वदहनी!”
“आि इकड,े मामी, मी पि मदतीला येतो तझु्या,...”
लहान ददराांच्या, भािेमांडळीांच्या अवया कौतकुाने शमसळवनू घेण्याच्या यकु्त्सयाांनी
भारावनू जात, प्रत्सयेक कामात अचधकाचधक सबुकता आिण्यात मजा यायिी!
नवीनि लग्न झालेल्या प्रत्सयेक सनेुला अशी कौतकुािी प्रिांड अपेक्षा असत.े त्सयात
एक प्रकारिे वेगळेि सखु असत.े

नमस्कार मांडळी,

https://www.mmdet.org/home-2023/our-team/
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आपि नेहमी ऐकतो की “तोडिे सोपे असते पि जोडिे खूप अवघड”, पि माझी ठाम समजूत आहे की सवाणना सामावनू घेिे
खरेि सोपे असत,े आणि तसेि जोडिेदेखील! “आपल्याला जशी वागिूक शमळावी, तशीि आपि दसुऱ्याांना देऊ” हा मांत्र आणि
“केल्याने होत आहे रे, आधी केलेिी पादहजे” हे वडडलधाऱ्याांनी शशकवलेले गमक आपल्या प्रत्सयेक सदस्यािे ब्रीदवाक्य असिार
आहे.

नवनवीन प्रयोग अांमलात आिण्यासाठी आपली टीम सदैव उत्ससाहात असेल. लहान मलेु, स्वतांत्र मदहला-उद्योजक आणि
आपल्या अनभुवी वपढीसाठी (senior citizens) अफलातनू कायणक्रम करण्यािे आम्ही ठरवत आहोत. आपल्या मांडळाच्या
परांपरेला शोभतील असेि साांस्कृततक कायणक्रम यावषी आखले जात आहेत. तसेि inclusiveness या उद्दिष्टाखाली आपि
मागील वषीप्रमािेि A२MM बरोबर एकत्र येऊन काही उपक्रम करिार आहोत.

नेहमीप्रमािे मांडळािे मखु्य उद्ददष्ट्ट इर्ल्या प्रत्सयेक मराठी मनाला, महाराष्ट्राशी दरुान्वयानेही सांबांध असलेल्या प्रत्सयेकाला
“आपले मांडळ, आपले कुटुांब” वाटावे हेि असेल. ते सहजसाध्य होण्यासाठी आचर्णक बाजू साांभाळण्यािे काम आपले २०२३ िे
सभासद आणि अर्ाणति देिगीदार याांच्यामळेु होत आहे, त्सया सगळ्याांना मनापासनू धन्यवाद!

तर मांडळी, िला, आपि सगळे शमळून नवीन वषण जोमाने साजरे करूया. नवीन volunteersना प्रोत्ससाहन म्हिून कौतकुािी
र्ाप नक्की द्या, तसेि आमच्याकडून िूकभलू झाल्यास योग्य सिूना द्या आणि कृपया साांभाळून घ्या!

आपली ववववास,ू 

शीतल सोनार
अध्यक्ष , महाराष्ट्र मांडळ ऑफ डरेॉईट

फोन – (248) 835 0952  |   ई-मेल – president@mmdet.org 

नवीन वषााच्या आणि सांक्राांतीच्या तुम्हा
सवाांना खूप खूप शभेुच्छा! 

ततळगुळ घ्या, आणि गोड गोड बोला!



TECH5 Group is an international technology company, 
an innovator in the field of biometrics and digital 
identity management, founded by experts from the 
biometrics industry. We are focused on developing 
inclusive biometric and digital ID offerings through the 
application of AI and Machine Learning technologies.

A combination of sustained investment and single-
minded dedication to the development of biometric 
modalities that capitalize on AI has resulted in 
TECH5’s algorithms being consistently ranked in the 
top tier of NIST ranking for face, fingerprint, and iris 
recognition.

TECH5 state-of-the-art highly scalable platforms serve 
a multitude of business cases and are already 
deployed in several continents serving more than 400 
million identities.

TECH5 target markets include both Government and 
Private sectors with products powering Civil ID, Digital 
ID, Public safety, Law enforcement, as well as 
authentication solutions that deliver identity assurance 
for various use cases.

Visit us at tech5.ai 

नवीन वषााच्या आणि सांक्राांतीच्या तुम्हा
सवाांना खूप खूप शुभेच्छा! 

ततळगुळ घ्या, आणि गोड गोड बोला!

With Best Compliments from

Rahul Parthe & Tech5
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“खरां म्हिजे वषाणिे ३ अांक बस्स झाल!े”

“प्रत्सयेक कायणक्रमाला एक अांक छापायला हवा मांडळाने!”

“ज्याांना ऑनलाईन वािायिा असेल त्सयाने तसा वािावा पि मला मात्र अांकि काय, 

वतणमानपत्रदेखील हातात धरून वािायला आवडतां.”

“फक्त जादहराती छापा झालां, बाकीिां मांडळाच्या वेबसाईटवर टाका! तवेढेि पसैे वाितील."

मराठी मािसाबद्दल म्हितात, “मािसां दोन, मतां तीन!” हे ववधान ‘स्नेहबांध’ला लागू
आहेि! आपला त्रबिारा अांक वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ककां वा झपाट्याने होिाऱ्या
बदलाच्या भोवऱ्यात! अांकि नाही तर आपि सगळे सांक्रमिावस्र्ेत आहोत.

सांक्राांत ववशषेाांक आहे तर त्सयातनशमत्ताने सांक्रमिाववषयी र्ोडांसां...

काळाच्या ओघात काही मागे पडलां, काही वाहून गेलां. त्सयातलां काही उलट प्रवाही परत आलां. 
ही जगरहाटी आहे. 'जुनां' हा शब्दि इर्े अयोग्य आहे; काळ हा एक तनदेशाांक आहे .. Just a 

coordinate! मांडळात नव्या सभासदाांिे स्वागत आहेि आणि ते करायला सज्ज
असलेल्या जाित्सया आणि अनभुवी मांडळीांिेही. ककां बहुना त्सयाांिेि हात धरून तर आपि
इर्पयांत पोहोिलो. आपि पढेु बघत जातो, तसांि मागेही वळून बघतोि ना? त्सयािे
पडसाद तमु्हाला या अांकात उमटलेले ददसतील. नव्या पाककृती आहेति पि वषाणनवुष,े 

वपढयाांवपढया िालत आलेल्या, िववष्ट्ट पदार्ाांना देखील इर्े मानािे पान आहे. Not old, 

but time-honored! मागच्या वपढीिे शशलेदार आपले पाय घट्ट रोवनू आहेत, त्सयाांिे शब्द
तमु्हाला इर्े वािायला शमळतील आणि इर्े जन्मनू, वाढिाऱ्या वपढीिेही.

हे मतै्र वपढयाांिे 'स्नेहबांध'ला लाभले आहे, ते तमु्हाांआम्हाांला सवाांना लाभो!

काही जुनां काही नवां …

- ज्योत्सस्ना माईिकर ददवाडकर



Sharayu and Pradeep

Kokate 

With Best 
Compliments from



9

Who never misses a call!

Who is a hard candy with bubblegum filling,

Who is a stethoscope and the heart that beats with it,

Is a golden trophy and a shiny medal,

Is so far away!

Who chooses the small swing at the front door 

instead of the rooms inside that large house,

Can’t sit on that swing anymore.

Who tells me I am his pride,

Is the microphone for me to all the other relatives,

Is a pair of big brown boots and a sturdy chair,

Is a silver magnet and the static from rubbing a balloon against your hair,

Who I used to see and talk to from a tiny box in the corner,

Who I can now only see on that screen.

Is like a broken record, repeating timeless stories,

Who calls me his “mini doctor”,

Is a complete to-do list, a full schedule, and the pen that checks them off

Who is a big and colorful bullhorn, loud and proud

Was sick from small, bur-like shapes that put the world on lockdown,

Is a door handle now covered in spikes,

Doesn't live in the house with the small swing anymore

Is my dictionary and textbooks

Who laughs at my terrible grammar and love dogs

Who snores louder than a stampede of heavy bison

Is like an ice cream sundae with a hard chocolate shell and cookie dough chunks

Is my favorite person

Who never missed a call

Ajoba 

- Aryaa Sonar

Sankrant Vaan with best 
compliments from Sheetal Sonar & 
family in memory of loved ones



With Best Compliments from

Prabhakar Patil
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गुळाच्या पोळ्या 

सादहत्य:

१) गळू .. ३/४ ककलो अांदाजे 
२) तीळ.. पॉशलश न केलेले 1 वाटी 
३) खसखस.. अधी वाटी
४)  वेलदोड्यािी पडू. एक त ेदीड िहािा िमिा. 
५) तले..2 डाव ककां वा पाव वाटी च्या पेक्षा जरा 
जास्त अांदाजे 
६) डाळीिे पीठ ३/४ वाटी 

● ३ वाट्या ह्या कोरड्या वपठात ३ िहािे िमिे तले गरम करून घातले र्ोड ेमीठ घालनू किीक घट्ट शभजवनू ठेवली आहे.
● (गळू अणि किीक शभजवनू तयार असल्यावर पोळ्या करायला वेळ लागत नाही.)
● किकेिा साधारि लाडवाएवढा गोळा घेऊन त्सयािे दोन सारखे गोळे करावे. त्सया िपट्या गोल छोट्या िकत्सया हातानेि 
दाबनू कराव्या. 

● तयार गळुािा एका गोळ्यापेक्षा मोठा गोळा घेऊन त्सयािी िपटी िकती किकेच्या िकतीपेक्षा र्ोडी मोठी करावी अणि ती 
दोन किकेच्या िकत्सयाांच्या मध्ये ठेवावी. मग किकेच्या दोन्हीही िकत्सयाांच्या कडा जरा ओढून घेऊन त्सयाि वेळी  डाव्या 
हाताच्या मधल्या बोटाने गळू आत दाबनू भरून िकत्सया बांद कराव्यात. 

● कोरड्या मदै्यावर सवण बाजूनी सारखी पोळी लाटून मध्यम-मोठ्या आिेवर दोन्हीही बाजूने भाजून घ्यावी. गार झाल्यावर 
भरून ठेवाव्यात. 

● टीप: भारतात गूळ खूप छान अणि खूप प्रतीिा शमळतो. इर्े जो शमळेल तोि घ्यावा लागतो. गुळाच्या पोळीला चिक्कीिा 
गूळ घ्यायिा नाही. तसेि किीक ही ताजी अणि िाांगल्या गव्हािी असत.े आपले कोितहेी पदार्ण ततर्े जजतके छान होतात 
तततके इर्े होतीलि असे नाही हे समजून घ्यावे. 

● ववतळवनू घेऊनही खडा येऊ शकतो. तो गळुािा गोळा करून घेताांना आला की काढून ठेवावा. 

सवााना मकर सांक्राांतीच्या शभेुच्छा. 
ततळगळू घ्या अणि गोड बोला. - अनुराधा फाटक

कृती:
● खड ेराहू नये म्हिून गळू पे्रशर कूकरमधून पातळ करून घेतला. 
● तीळ खमांग भाजून गार झाल्यावर पडू करून त्सया गळुात घातली. 
● खसखस स्वतांत्र खमांग भाजून गार झाल्यावर पडू करून गळुात 
घातली.

● डाळीिे पीठ तलेावर खमांग भाजून गार झाल्यावर गळुात घातले. 
● त्सयािबरोबर वेलदोड्यािी पडू पि गळुात घालनू सवण छान एकत्र 
करून गोळा केला. तरीही तो गार झाल्यावर र्ोडा कडकि 
होतो.पोळ्या करताना गळुाच्या पातले्याला कोमट पाण्यात ठेवावे 
लागत ेगळू मऊ होण्यासाठी!

● मी किीक जास्त अणि मदैा कमी घेतला आहे. नसुता मदैा ककां वा 
नसुती किीक घेऊनही पोळ्या लाटता येतात.



TROY
2916 E LONG LAKE RD, TROY, MI 4808
PH – 248-250-9708
JAYMUNJ.COM

ROCHESTER  
1461 N ROCHESTER RD, ROCHESTER HILLS, MI 48307
PH – 248-218-2526
AGENTJAYMUNJ.COM

JAY MUNJ STATE FARM.
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सध्या जपानमध्ये एक शसरीयल खूप गाजते आहे, काां तर ह्यात २-३ वष्ट्याांिी लहान मलुां एकटी मलैभर िालनू जातात आणि
शॉवप ांग करतात. आणि आता अमेररकेत पि अशी शसरीयल िालू करण्याच्या बातम्या कान वर येत आहेत.  जपानी शसरीयलिी
एक छोटीशी चित्रकफत पाहायला शमळाली. छोटी छोटी मलुां इतकी गोड़ होती आणि लाांब िालत जाऊन शॉवप ांग करून आई वडडलाांना
मदत करीत होती. अगदी कौतकु करण्यासारखीि गोष्ट्ट आहे पि नांतर वविारिक्र सरुु झालां आणि लक्षात आलां कीां आपल्या
भारतातली ककतीतरी लहान मलुां लोकाांकडे कामां करून ककां वा शतेात काम करून आपल्या आई वडडलाांना आचर्णक मदत करतात
ककां बहुना त्सयाांना ते करि भाग असतां. गररबी मािसाला काय काय करायला लावेल हे साांगता येत नाहीां. गरीब देशात child labor 

हा समाजािा एक ददैुवी उपक्रम आहे तर श्रीमांत देशात कौतकुािी बाब आहे .

मला एक माझ्या लहानपिीिी गोष्ट्ट आठवली. आमच्या शजेारी एक मराठी कुटुांब होते आणि आमिे त्सयाांिे खूप िाांगले सांबांध
होत.े नकुताि त्सयाांच्याकडे एक मलुगा गावाहून कोिीतरी आिला होता, छोटी कामां करण्यासाठी. असेल तो १२-१३ वषाणिा. पि रांग
एकदम काळा कुळकुळीत, तोंडावर सदा ददलखुलास हस,ू टप्पोरे डोळे आणि सवाणना आवडले असां व्यजक्तमत्सव. घरातली ककरकोळ
कामां करून सांपली की तो गािी म्हिून, हावभाव करून नाि करायिा आणि सवाांिी करमिूक करायिा. नशशबाने हात ददला
असता तर एव्हाना मोठ्ठा शसनेमा नट झाला असता. त्सयाि नाव होतां रघ.ु या ना त्सया कारिाने रघु आमच्याकडे येत जात
असायिा.

एकेददवशी रघु आमच्याकडे आला, स्वारी खूप खुशीत ददसत होती. तो आम्हाला म्हिाला “ताई, उद्या माझी आय आणि भाव
गावसनू येतले हा”. माझी आई म्हिाली मग आमच्याकडे घेऊन ये. हो म्हिाला आणि नाित नाित तनघनू गेला.  दसुऱ्या ददवशी
रघु त्सयाच्या आईला आणि भावाला घेऊन आमच्या घरी आला. त्सयािा भाऊसदु्धा त्सयाच्यासारखिा ददसायला गोड़ होता. त्सयािां नाव
राम.ू रामचू्या आईने स्वताःि सवण घरािी टेहळिी केली आणि नांतर िहा पािी घेऊन रघबुरोबर तनघनू गेली.

दसुया ददवशी रघिुी आई, रघु आणि रामू आमच्या घरी आले आणि आई माझ्या आईच्या पायावर डोकां ठेवनू रडायला लागली! 
म्हिाली कीां रामलूा तमुच्याकडे कामाला ठेवा, पगार देऊ नका, फक्त दोन वेळाां जेवायला द्या. 
माझी आई म्हिाली अगां, ककती लहान आहे तो. त्सयाला काय काम देऊ? शशवाय माझ्याकडे कामाला बाई आहेि. 

पि ती ऎकेि ना. एकसारखां पाय धरून ववनवण्या करू लागली ‘फक्त दोन वेळा जेवायला द्या’. 
शवेटी आई म्हिाली ‘बरां, मी दोन वेळा जेवायला देईन पि मी त्सयाला कामाला ठेविार नाहीां’. 
तशी ती म्हिते कशी “बाई काम न करता जेवि नको. मग आमच्यात आणि शभकाऱ्याांच्यात फरक काय?” 

ततच्या ह्या वाक्यानां आम्ही पि अवाक झालो. त्सया अडािी, गरीब बाईकडे जो स्वाशभमान होता तो ककती मौल्यवान होता! आज
अमेररकेत ककतीतरी सदुृढ मािसां Welfare वर जगताांना ददसनू येतात आणि खांत वाटत.े

शवेटी रामलूा आम्हीां ठेवनू घेतला. त्सयाच्या हातािे पांजे इतके छोटे होते की त्सया हाताांना कुठलांही काम करायला लाविां हे आम्हाला
तरी शक्य नव्हतां. तरी रामचू्या आईच्या ववनांतीला मान देऊन त्सयाला काम देण्यािा प्रयत्सन केला... 
‘हे ह्या शजेाऱ्याांना नेऊन दे, हे त्सया शजेाऱ्याांकडून घेऊन ये’ अवया प्रकारिी काम त्सयाला देऊ लागलो. पि प्रत्सयेकवेळी रामू
त्सयाच्याबरोबरच्या मलुाांशी भाांडि करून त्सयाांच्या कागाळ्या घेऊन येऊ लागला…
“गण्यानां माझ्या नाकार मटुको मारलो”, “शशरप्यान माझे केस ओढल्यानी”. 
म्हिजे कामािां तर सोडूनि द्या, पि आमच्या आईला त्सयािी भाांडि सोडवायला जायिां हा एक उद्योगि लागला. मलुीांिी लग्न
व्हायच्या अगोदरि ततला नातवांड शमळालां होतां.

एके ददवशी रामू अांगिात खेळायला गेला होता आणि कुिाशी काय भाांडि झालां मादहत नाही, हमसाहमशी रडत आला आणि
म्हिाला, मला आत्ता माझ्या आईकडे नेऊन सोडा. सवाणनी त्सयािी खूप समजूत घातली पि ऐकेि ना.

रघु आणि रामू
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अख्खा ददवस रडत होता. शवेटी दसुऱ्या ददवशी रघनेु कोिाच्यातरी सोबतीने त्सयाला आईकडे नेऊन सोडला.  मग रघकुडून त्सयािी
खुशाली मधून मधून समजायिी तवेढीि.

दरम्यान माझां लग्न होऊन मी अमेररकेत आल.े रघ-ुरामचू्या आठविी आता र्ोड्या बोर्ट झाल्या होत्सया पि नांतर एका माझ्या
मुांबईच्या रीपमध्ये गप्पा मारताना रघ-ुरामिूा ववषय तनघाला आणि कळलां कीां रघु ज्याांच्याकडे कामाला होता, त्सयाांच्या मलुानें
रघलुा हाताशी घेऊन फॅक्टरी काढली आहे आणि रघिु सगळा कारभार शशताफीनां बघतो.  रघिुा आता रघशुठे झाला होता. आणि
रामू पि त्सयाि फॅक्टरीत काम करतो. ऐकून खूप आनांद झाला.

आज रघ-ुरामू सारखी अनेक गरीब मलेु लहानपिापासनू नोकरीकरून आई वडडलाांना घर िालवण्यात मदत करतात आणि
नशशबाने सार् ददली तर रांकािे राव पि होतात. त्सयाांच्या आयषु्ट्यावर कोिी शसरीयल काढली तर ती नक्कीि गाजेल, अगदी
जपानमधल्या आईवडडलाांसाठी शॉवप ांग करिाऱ्या छोट्या मलुाांच्या शसरीयल सारखीि!

आज पनु्हा खूप वषाणनांतर रघु रामिूी आठवि झाली. पढुच्या रीपमध्ये काहीतरी update नक्कीि शमळेल, तोपयांत रघु रामलूा
शभेुच्छा!

- शमा सुखटिकर

With Best 

Compliments from

Sachin and 

Anuja Lawande
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मागिी वपढी
पढुिी वपढी

करतात माझी
साप-शशडी

.मागिी वपढी साांगते
बित करा, सतत करा
पढुिी वपढी साांगते
कजण करा, खिण करा

मागिी वपढी म्हिते
सातच्या आत घरात या
पढुिी वपढी म्हिते

YOLO म्हित जगनू घ्या

मागिी वपढी म्हिते
जपनू वापरा, काळजी घ्या

पढुिी वपढी म्हिते
एकदा वापरा, टाकून द्या

मी आपला
दोघाांिां ऐकतो
शवेटी मला

हवां तिे करतो

साप-शशडी

- सांजय मेहेंदळे





19

त्याचे पाचूचे दहरवे माहेर

सॅप ग्रीन...

कोबाल्ट ग्रीन....

जव्हररडीयन ऑशलव्ह ग्रीन....

कॅडशमयम ग्रीन.....

एमेराल्ड ग्रीन...

ककती, ककती दहरव्या रांगछटाांिे ववभ्रम, आणि तहेी ककतीतरी सुांदर, अजरामर चित्राांमधून....

डोळ्याांिे पारिे कफटावे असे दमदार, आत्समववववासी कुां िल्यािे फटकारे व त्सयाांच्यामधून जािविारी त्सयािी व्यक्त होण्यािी
धडपड.

व्हॅन गो या महान चित्रकाराच्या प्रदशणनातनू कफरताांना प्रामखु्याने जािवतात ते दोन रांग- त्सयािा आवडता वपवळा, आणि
पानाांिा, झाडाांिा, शतेािा दहरवा.

दहरव्या रांगातही पािूिा दहरवा सारखा भेटतो- तलैरांगामध्ये ज्याला ‘एमेराल्ड ग्रीन’ म्हितात. िैतन्याने रसरसलेल्या
तनसगणचित्राांमधून ही दहरवाई सारखी भेटत राहते आणि ववन्सेंटच्या मनातली तगमग, एकाकीपिा, आत्सयांततक वफैल्य लपवत
राहते .

येर्े वपवळ्यापेक्षा दहरवाि रांग जास्त भेटतो... त्सयाच्या सवण सामर्थयाणतनशी, सवण रांगछटाांमधून.

आयररसच्या तनळ्या- जाांभळ्या फुलाांिी तलवारीसारखी बलदांड, तनळसर दहरवी, भमूीतनू सळसळत वर येिारी पानां,
पावसािी सर येऊन गेल्यानांतरिी गव्हािी टवटवीत दहरवी वपवळी शतेां, तनळ्या टेकड्याांच्या पायर्थयाशी वषाणनवुषे खांबीरपिे
तपस्या करिारी ऑशलव्हिी काळपट दहरवी झाडां, पाांढऱ्या गलुाबाांना उठाव देिारी दहरवी- तनळी पाववणभमूी,
भर उन्हाळ्यात दहरवाकां ि पिणसांभार शमरविारी शमत्रािी बाग, ऑइसे नदीच्या काठिी गढू दहरवी झाडी व नदीिे दहरव-े तनळे
पािी, गव्हाच्या गांज्यावरून घरांगळिारा झगमगता वपवळा रांग तोलनू धरिारा आजूबाजूच्या शतेािा पोपटी दहरवा रांग, ऑव्हसण
गावातली दहरव्या झाडीिे श्रीमांत कोंदि लाभलेली घरां आणि ततर्ल्या जव्हन्सेंटनेि प्रशसद्धीला आिलेल्या, लाडडक वळिे
घेिाऱ्या वपवळ्या पायऱ्या, दहरव्या रांगािे ककती मनोहारी अववष्ट्कार कॅनव्हासवर उमटले आहेत इर्े!!

पि, अिानक कुठेतरी ददसतात त्सयानेि चितारलेल्या आत्समप्रततमा... ककतीतरी वेगवेगळ्या काळामधले स्वताःिे असफल
जीवन प्रकट करिाऱ्या. त्सयाच्या तनळ्या- दहरव्या डोळ्याांमधून जािविारी असांतोषािी, सांशयािी आग, भोवतालच्या
जागेववषयीिा अववववास, पे्रक्षकाांच्या मनािा ठाव घेिारी त्सयािी र्ेट, सरळ नजर. ही आत्समचित्रे त्सयाच्या तनसगणचित्राांच्या अगदी
ववरुद्ध. 

आपल्या फक्त सदतीस वषाांच्या आयषु्ट्यात अत्सयांत अभागी, अयशवी ठरलेला, वप्रयजनाांनी वारांवार णझडकारलेला हा मनस्वी
कलाकार. दाररद्र्याशी सामना करीत, धाकट्या भावाने पाठववलेल्या पशैाांमधून तलैरांग, कॅनव्हास, ब्रश ववकत घेऊन
चित्रतनशमणती करत रादहला. या स्वप्रततमाांमधून ददसते ते उघड-ेनागडे वास्तव. एक स्वताःवर व सवण जगावर कु्रद्ध असलेला, 
धगधगत्सया ज्वालामखुीसारखा कोित्सयाही क्षिी स्फोट होईल असा असांतषु्ट्ट आत्समा.
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बऱ्याि तनसगणचित्राांकडे बघनू मला कवववयण मांगेश पाडगावकराांच्या प्रशसद्ध ओळी आठवतात- "पािूच्या दहरव्या माहेरी
ऊन हळदीिे आल“े

माहेर म्हिजे तरी काय? सारे ताितिाव, घसुमट, सासरुवास, ववसरायला लाविारां हक्कािे प्रेमळ घर, कधी कधी परुुषाांनाही हवेसे
वाटिारे. ते घर जव्हन्सेन्टला या दहरव्या रांगामध्येि सापडले असेल का?
"अशावेळी घरापढुच्या झाडाांकडे बघत राहातो क्षिभर दहरवेपि पाांघरून उरलेले सारे आयषु्ट्य त्सयाांना देऊन टाकतो“

असह्य वफैल्य, कमालीिा एकाकीपिा आणि घनघोर तनराशा ववसरून जायला उपायही तसाि जालीम हवा ना? अांततम शाांती
म्हिजेि मतृ्सयू - तो स्वताःच्या हाताांनी शमळवायच्या आधी त्सयाने झपाटल्यासारखी चित्रे रांगवली. आपल्या चित्राांमधून दहरवे मोरवपसारे
फुलववले, पािूच्या लकेरी गुांफल्या. झाडाांनी लावलेला दहरवा सरूि त्सयाच्या दाुःखववव्हल, एकाकी हृदयावर र्ोडीशी फुां कर मारून, शाांतवनू
गेला असेल का? कोिास ठाऊक!

- डॉ. वीिा शहा
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पाककृती:

Ingredients:
• लाल भोपळा वाफवनू
• १ छोटा काांदा
• २-३ लसिू पाकळ्या
• ऑरेगनो
• काळी शमरपडू
• मीठ िवीनसुार
• १/४ कप heavy whipping cream
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कृती:
पातले्यात र्ोडां ऑशलव्ह तले गरम करून त्सयात काळी शमरी ३-४, दालचिनीिा छोटा तकुडा, लसिु, काांदा परतनू घ्या.
मग वाफवलेल्या भोपळ्याच्या फोडी ककां वा प्यरुी घालनू छान शमसळा.
हे शमश्रि र्ांड झाले की शमक्सरमधून काढा .
आवडत असल्यास पातले्यात र्ोडां बटर घेऊन त्सयात शमक्सरमधून काढलेलां शमश्रि घाला. मग आवडीनसुार ऑरेगनो, र्ाईम 
व िवीनसुार मीठ घालनू मस्त परतनू घ्या. हे सपू जरा दाटसर िाांगलां लागतां तर त्सयाअांदाजे पािी घालनू छान उकळी येऊ 
द्या. मग त्सयात heavy whipping cream घालनू २-३ शमतनटाांनी गॅस बांद करा.
त्सयावर र्ोड ेअक्रोड, भोपळ्याच्या भाजलेल्या त्रबया, आवडत असल्यास जवसाच्या (flax seeds) त्रबया देखील घाला. 
कुरकुरीतपिामळेु सपुाला वेगळीि, छान िव येत.े गरम गरम सपू ‘Ready to drink’ खरां म्हिजे ‘eat’.
One pot meal करायिां असेल तर मस्त Panera style bread bowl आिून ककां वा घरी बनवनू हे सपू bread 
bowl मधे घाला आणि मस्त ताव मारा. 

लाल भोपळ्याचे सूप

- बागेश्री नाईक

ऑक्टोबर मदहना सरुू झाला की र्ांडीिी िाहूल लागत ेआणि 
सगळीकड ेबघावां ततर्े भलेमोठे भोपळे ददसायला लागतात. 
त ेपादहले की मला लहानपिी ऐकलेली म्हातारीिी “िल रे 
भोपळ्या टुिूक टुिूक” गोष्ट्ट आठवत.े लहानपिी भोपळा 
खाल्ला की परीक्षेत भोपळा शमळतो अशी माझी भाबडी 
समजूत असल्यामळेु त्सया भोपळ्याकड ेढुांकूनपि न बघिारी 
मी आजकाल सराणस त्सयािा वापर करायला लागले आहे. 
त्सयािां कारि एकि, एकदा काय तो वाफवनू घेतला की 
त्सयािे पराठे, परुी, सपू , रायतां असे ४-५ तरी पदार्ण बनवता 
येतात. आणि मग ‘आज काय करायिां’ हा प्रवन तात्सपरुता 
सटुतो. ह्या भोपळ्यामधे कधी भारतीय मसाले तर कधी 
ऑरेगनो, र्ाईम घालनू िव बदलता येत ेअन ्घरातल्या
मांडळीांना “उल्ल”ु बनवता येतां!

सपू हा प्रकार मला पदहल्यापासनूि खूप आवडतो. त्सयामळेु 
सपुिे बरेि प्रयोग मी करत असत.े त्सयातल्या त्सयात 
भोपळ्यािे आणि भेंडीिे सपू सगळयात जास्त आवडीिे. 
‘भेंडीिे’ हा शब्द वािून बरेि जि ‘ई ई’ म्हित नाक 
मरुडतील. पि त्सयाबद्दल नांतर कधीतरी! 
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झाड वाढले
घाली घाव 'मळुावर'

ढासळे चिरा, अन ् ववास
पारािा....

झाड वाळले
उद्ध्वस्त पार... अन ् झाड

शषु्ट्क कलेवर, अगाध मदहमा
काळािा......

झाड वाढले
घाली घाव 'मळुावर'

ढासळे चिरा, अन ् ववास
पारािा....

झाड वाळले
उद्ध्वस्त पार... अन ् झाड

शषु्ट्क कलेवर, अगाध मदहमा
काळािा......

रोप इवले

- सांजय मेहेंदळे

Shri Thanedar & Family

With Best 
Compliments from

(फोटो सौजन्य: मध ुशशरगावकर)



Reshma Buch
Cell :734-262-0652 | Email :reshmabuch@yahoo.com

Location :

17714 Rolling Woods Circle, Northville, MI, 48168 ,Northville

Description:

Learn the Elegant and Royal Indian Classical Dance 

Form of KATHAK

Learn the Elegant and Royal Indian 

Classical Dance Form of KATHAK at 

THIRAK KATHAK DANCE

STUDIO by Reshma Buch, Kathak 

Visharada. Kathak Teaching inspired by 

Indian culture, tradition

and discipline.

● Professional &amp; Experienced

● Small Batches.

● Private 1-on-1 lessons also 

available.

● Ages 5 to 55+ years.



Gangadhar and Pushpa 
Vaishampayan

With Best Compliments from
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‘काळ’ आला होता पि ‘वेळ’ आली नव्हती

काळ, वेळ कोिालाि साांगनू येत नाही म्हितात... आणि आपल्या आयषु्ट्यात क्वचिति असा प्रसांग येतो की काळ आणि वेळ
ह्यातल्या अत्सयांत नाजूक रेषवेरून आपली कसरत होते आणि त्सया प्रसांगाांकडे मागे वळून बतघतल्यावर, ‘काळ’ ततर्ेि चर्जलेला
ददसतो पि आपि कालिक्राबरोबर पढेु तनघनू गेलेलो असतो.
‘वेळे’ प्रमािेि ‘स्र्ळ’ पि अजून एक अशी शमती आहे, जी जुळून यायला लागत.े ह्यािा सयुोग/कुयोग असले तरि ‘काळा’िा
घाला बसतो. ‘स्र्ळ’ आणि ‘वेळ’ ह्यात र्ोडां उन्नीस-बीस झालां की मग माझ्यासारखा मािसू स्वत:िा र्रारक अनभुव
इतराांना, स्वत: साांगू शकतो.

(डावीकडून) शसद्धेश, ऋिा आणि मी, Raging Bull मधे घसा फोडून ओरडताना

माझी मोठी मलुगी, रेवा, आणि धाकटी, नोवा, 
ह्याांना Summer vacation मधे कुठेतरी
कफरायला घेऊन जायिी योजना आखत होतो. 
रेवाला adventurous rides आवडत
असल्यामळेु शशकागोला Six Flags ला जायिां
ठरलां. मग ततर्ेि college मधल्या शमत्राकडे
२-४ ददवस राहून धमाल करायिा बेत केला. 
शशकागो िा Morning Rush hour टाळायला
सकाळी लवकर आवरून आम्ही िौघे
डरेॉईटहून तनघालो. गािी, गप्पा गोष्ट्टी करत
करत शशकागोला कधी पोिलो कळलांि नाही. 
आजिा ददवस माझ्या शमत्राकडे (शसद्धेश
कुलकिी) आराम करून उद्या Six Flags ला
जाण्यासाठी सगळेि excited होत.े 

दसुऱ्या ददवशी, शसद्धेश, त्सयािी बायको ऋिा, मलुगी अजस्म, आणि आम्ही िौघ,े असे Six Flags ला adventurous rides 

वर झेंडे गाडायला पोिलो. DC Comics characters आणि Roller Coasters, Splash Rides बघनू तर मलुाांना काय करू
काय नको असां झालां होतां. ततर्ल्या Max Force, X-Men, RagingBull, Superman rides बघनू आम्हाला धडकी भरत
होती पि पदहल्या एक-दोन rides सवाणत भन्नाट करायच्या असां ठरवलां. Raging Bull मधे २०० फुटावरून ७० मलै प्रतततास
वेगाने खाली येताना ‘भान हरपिां’ काय असतां ह्यािी प्रचिती आली. Max Force आणि Raging Bull अशा पदहल्याि rides 

केल्यावर आमिां Adrenaline पि roller coaster वर आहे असां वाटत होतां. 

Final Exam मधे पदहले दोन पेपर Algebra आणि Geometry िे झाल्यावर इतर Papers जसे क्षुल्लक वाटतात तसां
पढुच्या rides ना वाटायला लागलां होतां. 

तरीही प्रत्सयेक ride ला राांगेमध्ये र्ाांबलेलां असताना, ride मधे बसताना एक काय अनेक वविार- Roller Coaster िा ‘एखादा’ 
Bolt पडला, तटुला तर?, Ride एकदम वर असताना नेमका आपलाि seatbeltि तनघाला तर? Ride सांपताना break नाही
लागला तर?.. काही rides तर एवढया खतरनाक होत्सया की एकदा माझ्या शजेारच्या गोऱ्याला िक्क मी रामरक्षा म्हिताना
ऐकलां. 🙂
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असो,तर roller coaster सरुू झाला की सवाणिा ववसर पडत होता आणि सरते शवेटी रोमाांिकारी अनभुवािी सरशी होत होती.
Max Force Ride ला तर front seat शमळाली होती. तेंव्हा सारखां मनात येत होतां, एखाद्या Engine fail झालले्या पायलटला,
cockpit मधून ववमान खाली येताना कसां ददसत असेल?.. नसुत्सया कल्पनेनी पोटात गोळा येत होता.

माझ्या बायकोने, पनूमने मलुाांच्या ridesिी जबाबदारी
घेतल्यामळेु, मी, शसद्धेश आणि ऋिा ह्या सगळ्या
rides िा मनसोक्त आनांद घेत होतो.

ददवसभर rides करून दमनू जायला झालां होतां. मेंदपूि
म्हित होता आता Adrenalineिा परुवठा सांपलाय, 

उदया भेटू! त्सयामळेु आता एखाद्या restaurant मधे
मस्त जेवि करून घरी जाऊ असां ठरवलां. वाटेत एक
Mexican restaurant पसांतीस पडलां. रुिकर
Mexican पदार्ाांसोबत Sangria-Mojito आणि Six

Flags मधे केलेली धमाल आठवत, जेवि एकदम
फक्कड झालां. गप्पाांच्या ओघात शसद्धेश, ऋिा आणि
मला जरा जास्त झाली होती असां वाटत होतां, नव्हे
झालीि होती. 

माझी बायको, पनूम, Designated Driver असल्यामळेु, ततने steering हाती घेतलां. मी आणि शसद्धेश सवाणत मागे, मधल्या row 

मधे ३ लहान मलुी आणि पढेु ऋिा आणि पनूम. गाडी भरली आणि मलुाांिी मस्ती िालू झाली म्हिून पनूम त्सयाांना झापत होती. गाडी
तनघायिी ‘वेळ’ झाली आणि आम्ही घराच्या ददशनेे कूि केली. र्ोड्या वेळात मलुां झोपनू गेली. रात्रीिे १०-१०:१५ वाजले होते आणि
रात्रीच्या नीरव शाांततते, Vernon Hillsच्या अांधाऱ्या freeway वरुन, ओसाड माळरानां, शतेां मागे टाकत गाडीनी आता िाांगला
‘मौसम’ पकडला होता.

एवढयात... गाडीच्या मागे धडाम-र्डर्ड असा मोठा आवाजआला आणि मलुां पि खडबडून जागी होऊन “काय झालां? काय झालां?” 

वविारायला लागली. मला वाटलां एखादा Semi Truck कुठल्या तरी गाडीला धडकलेला ददसतोय. काय घडलांय बघायला म्हिून
गाडीच्या मागच्या कािेतनू डोकावनू बतघतलां तर... एक Aircraft रस्त्सयावरून घसरत घसरत आमच्या ददशनेे येत होतां. मी जोरात
ओरडलो ‘ववमान! ववमान येतांय!’. आम्हाला जरा जास्त झालीये असांि पनूमला वाटत असल्यामळेु ततिा ववववास बसत नव्हता. ह्या
गडबडीमधे गाडीिा वेग मांदावला आणि सभोवताल पि मांदावनू गेलांय असा भास झाला.
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आरडाओरडा करून परत मागे बतघतलां तर ते ववमान कशाला तरी (बहुदा खाांबाला) धडकलां होतां आणि चगरकी घेत, घसरत
आमच्या गाडी कडे सरकत येत होतां. पनूम rear view mirror मधे त्सया काळोख्या आांधारात मागिा अांदाज घेत होती आणि ततला
ते पाांढरां धूड सरपटताना ददसलां, तस्सां ततने आमिी गाडी पढेु दामटली. गाडी पढेु जाता जाता, त्सया चगरकी घेिाऱ्या ववमानािा
उजवा पांख आमच्या गाडीच्या rear window च्या अगदी जवळून गेलेला मला ददसला. जेमतमे 4-6 इांिािां अांतर रादहलां असेल. 

‘काळ’ हा आपि चित्राांमध्ये नेहमी काळा बघतो पि इर्े आम्ही पाांढऱ्या ववमानाच्या रूपात काळाला बघत होतो… आणि तो
आमच्यापासनू अगदी पावला दोनपावलावर र्यर्याट करत होता आणि ‘वेळ’ साधायिा प्रयत्सन करत होता.

शवेटी ते ववमानािां धूड road divider वर जाऊन धडकलां
आणि अजून एक चगरकी घेऊन शाांत झालां. एव्हाना
आमिी गाडी पि सखुरूप रस्त्सयाच्या कडलेा घेतली होती
आणि आम्ही ववमानाच्या पररजस्र्तीिा अांदाज घेत होतो. 
सवण शाांत होतां पि आमिी ववमानाजवळ जायिी काही
धडगत होत नव्हती. लगेि 911 ला फोन केला. आमिी
तांतरली असल्यामळेु ततला आमिा ठाव-दठकािा
साांगायला जरा कष्ट्टि पडल.े त्सया First 

Correspondent ने आम्हाला पनु्हापनु्हा वविारलां, 
“Repeat, It’s an airplane crash on the road??”, 
“Repeat..” Emergency System िी कमाल आणि
ततर्े पढुच्या 2 शमतनटाांमधे Ambulance, 2-3 Fire 

Trucks, Police cars घोंघावत पोहिल्या देखील. 

आम्ही सटुकेिा तनववास टाकला आणि त्सया ववमानातील
प्रवासी, वमैातनकाांसाठी प्रार्णना करत आम्ही ततर्ून
घराकडे तनघालो. 

धक्क्यातनू अजून पिूण सावरलो नसल्यामळेु, पनूम रॅकफक लाइट वर ऋिाला घाईघाईत वविारात होती, Red light ला र्ाांबायिां
असतां का वळलेलां िालतां? आणि ऋिा ततला म्हित होती, “मला काहीि कळत नाहीये!, बहुतके वळलेलां िालतां..” Cocktails 

आणि ववमानाच्या Tailspin मळेु सगळ्याांिांि डोकां Spin झालां होतां. कसेबसे सावरत शवेटी आम्ही 11:30-12 ला घरी पोिलो. 
Roller Coaster िा Adrenaline rush, cocktails िी णझांग, सगळां काही क्षिामध्ये खाडकन उतरलां होतां. मला परत परत
Max Force वरच्या ride मधलाि वविारआठवत होता, ‘Engine fail झालेल्या पायलटला, cockpit मधून ववमान खाली
येताना कसां ददसत असेल?’
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घरी जाऊन Internet, TV वर अपघातािी काही मादहती शमळते आहे का ह्यािा शोध घेत होतो. काही वेळानी online बातमी
आली, ‘Engine failure मळेु एका private ववमानािां Milwaukee Av. वर Emergency Landing!’.

र्ोडा अजून शोध घेतल्यावर कळलां, ह्या Piper Cherokee ववमानाच्या इांजजनात Michigan lake वर उडत असताना त्रबघाड
झाला आणि pilot float करत करत Libertyville पयणन्त आला होता. Emergency Landing च्या िक्करमधे आमच्या मागे land

झाला होता.

आम्ही ‘स्र्ळावर’ आलो होतो, failed engine च्या रूपात ‘काळ’ पि आला होता मात्र आमिी ‘वेळ’ आली नव्हती. आता timeline

वर मागे वळून बतघतलां की ते ‘स्र्ळ’, ‘काळ’ ततर्ेि चर्जून गलेेला ददसतो आणि आम्ही मात्र पनूमने मलुीांना ओरडण्यात जास्त
वेळ न घालवल्यामळेु, मोक्याच्या क्षिी गाडी दौडवल्यामळेु आज तमु्हाला हा र्रारक अनभुव स्वत: साांगू शकतोय.

- अशभजजत जोगदेव
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सांड े स्पेशल कोंबडी -
चचकन सागोती

नमस्कार मांडळी, 
कोकििी खाशसयत म्हिजे मालविी पद्धतीिे ववववध मावयािे/चिकन-मटिािे पदार्ण.  त्सयािप्रमािे शाकाहारी 
जेविाबरोबरि ववववध पक्वान्ने, नारळा-पोह्यािे आणि ताांदळािे अगणित प्रकार. लहानपिी उन्हाळ्याच्या सटु्टीत, 
आजोळी आमिा "मालवि दौरा" हा ठरलेलाि असायिा. त्सयामळेु आज्जी, आई आणि नांतर सासबूाईंच्या काही खास 
अवया पाककृती खायला, शशकायला शमळाल्या.  त्सयातलीि ही एक अत्सयांत लोकवप्रय आणि िववष्ट्ट रेशसपी.  मालविी 
पद्धतीिे पदार्ण खाऊन तमु्ही तपृ्त व्हालि आणि इतराांना देखील तपृ्त कराल यात शांका नाही. गरम गरम 
वाफाळलेल्या भाताबरोबर ककां वा िपाती, भाकरीबरोबर पानात वाढल्यास सागोतीिी न्यारीि लज्जत येत.े नक्की करून 
पहा! 

सादहत्य:
- एक मध्यम आकरािी कोंबडी 
(बारीक तकुड ेकरून-2LBS)
- ओला नारळ (२ कप)
- हळद - १ टीस्पनू
- दहांग - १/४ टीस्पनू
- तले (एक वाटी)

खडा गरम मसाला
- बडीशपे (एक िमिा )
- खसखस ( १ टीस्पनू )
- काळी  शमरी (१०)
- धिे (२ टे. स्पनू )
- सकु्या लाल शमरच्या (७-८)
- बेडगी शमरच्या (३-४)
- दालचिनी (१ लहान तकुडा)
- जायफळ - १/४ छोटा 
- वेलिी - १ 
- बडी इलायिी १
- दगडफूल - १

दहरवा मसाला:
(दहरव्या शमरच्या (५/६)+आलां (१ इांि 

)+कोचर्ांबीर(एक कप )+लसिू (५-६ 
पाकळ्या))
- लाल ततखट (२ टे. स्पनू -

आवडीनसुार कमी जास्त करावे)
- मालविी मसाला (२ टे. स्पनू)
- मध्यम उभे चिरलेले काांदे (४)
- बारीक चिरलेले काांदे (२)
- मीठ (िवी परुत े)

कृती:
१. सवणप्रर्म कोंबडीिे तकुड ेस्वच्छ धुवनू, त्सयाला दहरवा मसाला म्हिजे आलां, लसिू, शमरिी, कोचर्ांबीरीिी पेस्ट, 
हळद,लाल ततखट, दहांग व िवीनसुार मीठ लावनू िोळून (ककमान २ तास) मॅरीनेट करून घ्यावे. 
२. गरम तव्यावर एक िमिा तले घालनू त्सयात वर नमदू केलेला खडा मसाला (बडीशपे, खसखस, काळी शमरी, धिे....  
आणि नांतर त्सयाांति सकु्या लाल शमरच्या घालनू, सवण जजन्नस एकत्र खमांग भाजून घ्यावे. 
३ हा भाजलेला खडा गरम मसाला र्ांड झाल्यावर, अगदी कमीत कमी पाण्यािा वापर करून शमक्सर मधून बारीक वाटून घ्यावा. 
वाटि जास्त पातळ करू नये. 

४ त्सयाि तव्यावर २ िमिे तले घालनू, त्सयात उभा चिरलेला काांदा आणिओला नारळ, गलुाबी रांगावर परतनू छान घ्यावा. 
५. हा भाजलेला काांदा आणि ओल्या नारळािां शमश्रि र्ोडां र्ांड झाल्यावर, र्ोड ेपािी घालनू शमक्सरमध्ये वाटून त्सयािे 
जाडसर वाटि करून घ्यावे. 
६. एका कढई /पातले्यात पाव वाटी तले घालनू गॅसवर ठेवा. तले तापल्यावर त्सयात दोन तमालपत्र ेव बारीक चिरलेला 
काांदा परतनू घ्या. 
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७. त्सयावर मॅरीनेट केलेलां चिकन आणि मालविी मसाला घालनू, पनु्हा एकदा व्यवजस्र्त परतनू घ्या. मांद गॅसवर, 
पातले्यावरील झाकिात र्ोड ेपािी घालनू, चिकन अगदी सावकाश पिूण शशजू द्या.
८. त्सयात खोबऱ्यािे वाटि आणि वाटलेल्या खडा मसाल्यािे शमश्रि घालनू पनु्हा एकदा छान परतनू  घ्या. 
९. चिकन व्यवजस्र्त शशजल्यावर, वरून बारीक चिरलेली कोचर्ांबीर घालनू, काांदा आणि शलांबाच्या फोडीांसह, गरम गरम 
वाफाळलेल्या भाताबरोबर ककां वा िपाती, भाकरी बरोबर पानात वाढा. 

- सरोज प्रशाांत जावकर
Sjavkar1@yahoo.com

FB Page: Yummy In Tummy with Saroj
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(एक फेब्रवुारी 'जागततक दहजाब ददन' म्हिून पाळला जातो. त्सया 
तनशमत्ताने दहजाब, नकाब, घुांगट, पदाण असे शब्द घेऊन आलेली दहांदी 
शसनेमाांतली काही गािी आठवली. त्सया गाण्याांिी एक सफर ...)

एक फेब्रवुारीिा 'ददनववशषे' वािल्या वािल्या पदहल्या प्रर्म तोंडातनू 
गािां आलां त े'पदाण है... पदाण है... ' आणि मग सरुू झाली 
काळ्यापाांढऱ्या पडद्यापासनू त ेनांतरच्या इष्ट्टमनकलरच्या पडद्याांवर 
आलेली, कानाांच्या पडद्यावर कायमस्वरुपी कोरल्या गेलेल्या सरेुल 
गाण्याांिी सरेुख मकैफल...

पिाा है ... पिाा है ...

एक फुल दो माली शसनेमाच्या उल्लेखावरून आठवलेलां, सांजय 
खान आणि साधना वर चित्रत्रत केलेलां गािां 
ये पदाण हटा दो, जरा मखुडा ददखा दो 
(एक फुल िो माली)

काळ्यापाांढऱ्या पडद्याच्या ददवसाांपासनू सरुु झालेली ही सरूयात्रा 
.... कुरेबाज राजकुमारसमोर उभा रादहलेला जजतभुाई आणि 
त्सयाच्याबरोबर माला शसन्हा अशा 'एक फुल दो माली' टाईप 
ष्ट्टोरीवर आलेल्या शसनेमातलां अततशय अलवार गािां:

अपने रुख पर तनगाह करने दो
खूबसरूत गनुाह करने दो
रुख से पदाण हटाओ जान-ए-हया
आज ददल को तबाह करने दो
रुख से ज़रा नकाब उठा दो, मेरे हुज़ूर
जलवा कफर एक बार ददखा दो, मेरे हुज़ूर
(मेरे हुज़ूर)

सांत कबीराांच्या रिनेवर आधाररत असलेलां 
घूूँघट के पट खोल रे, तोहे वपया शमलेंगे । 
घट घट म ैतरेे साईं बसत है, 
कटुक बिन मत बोल रे 
(जोगन)
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Ugly duckling म्हिून सरुुवातीच्या ददवसाांत हेटाळिी केली गेलेल्या नतूनिा, त्सयाि राज कपरूसोबत आलेला शसनेमा 
आणि त्सयात आलेलां गािां: 
पदाण उठे सलाम हो जाए 
बात बन जाए काम हो जाए 
ऐ हबीब मेरा तझुको सलाम 
तझुको सलाम 
(दिल ही तो है)

अर्ाणत राज कपरू आणि नतून ही जोडी मला तरी फारशी कधीि 
आवडली नाही. जोडी आवडली ती देव आणि नतून याांिी. नसु्तां आठवनू 
पहा, पेईंग गेस्ट आणि तरेे घर के सामने शसनेमे आणि त्सयातली गािी! 
ववशषेताः ‘तरेे घरके सामने इक घर बसाऊां गा’ गािां आणि त्सया गाण्यात 
दोघाांिा अशभनय!!

काळ्यापाांढऱ्या पडद्याच्या ददवसाांतलां...  राज कपरू आणि नचगणसच्या ऐन 
भरातल्या ददवसाांतलां मनभावन के घर जाये गोरी, 
घूूँघट में शरमाये गोरी। 
बांधी रहे ये प्यार की डोरी
हमें न भलुाना हमें न भलुाना
(चोरी चोरी)

अजून एक तततकां ि अलवार गािां 
एक रात में दो दो िाूँद णखले 
एक घूांघट में एक बदली में 
अपनी अपनी मांजज़ल से शमले 
एक घूांघट में एक बदली में 
(बरखा)

या दहरोिां नाव नक्की आठवत नव्हतां; पि गािां ववसरिां शक्यि नव्हतां. 
शवेटी गािां नसुतां ऐकायच्या ऐवजी 'बतघतलां' आणि मग साहेबाांिां नाव 
आठवलां. अनांत कुमार आणि नांदा या जोडीिां हे गािां…
नांतर रांगीत शसनेमाांिे ददवस सरुु झाले. सत्सयकाम, बांददनी सारख्या शसनेमाांत शामळू बजुरा असिारा धमेंद्र आता कात 
टाकून ‘ही-मॅन’ होऊ लागला होता. त्सया ददवसात आशा पारेख सोबत आलेल्या शसनेमातलां गािां
पदे में रहने दो, पदाण न उठाओ 
पदाण जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा 
अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा
(शशकार)
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‘अशमताभ’ नावािां वादळ शसनेसषृ्ट्टीत घोंघावत असताना, लॉस्ट अूँड 
फाऊां डिा फॉम्युणला वापरून त्सयाला सवणधमणसमभाविा तडका ददलेला 
मल्टीष्ट्टारकाष्ट्ट शसनेमा. त्सयात शशरडीिे साईबाबा होत ेआणि....
पदाण है पदाण
पदाण है पदाण
परदे के पीछे पदाणनशीां है
पदाणनशीां को बेपदाण ना कर दूूँ तो बेपदाण...
(अमर अकबर अथँनी)

आवाजािी वेगळीि जातकुळी असलेली सलमा आगा आणि ततच्या सोबत 
दीपक पराशर आणि राज बब्बर याांच्या शसनेमातील या गाण्याने काही ददवस 
धूम केली होती...
िेहरा छुपा शलया है ककसी ने दहजाब में
हाूँ, िेहरा छुपा शलया है ककसी ने दहजाब में
जी िाहता है आग लगा दूूँ नकाब में
त्रबजली र्ी इक जो हम ने छुपा ली नकाब में
लग जाती वरना आग तमु्हारे शबाब में
(तनकाह)

शमर्ुन आणि राज बब्बर एवढेि काय त ेमोठे स्टार असलेला, लो बजेट 
असलेला, महाभारताच्या कर्ेशी शमळता-जुळता बेतलेला शसनेमा आणि त्सयात 
आलेलां गािां 
का जान ूमैं सजतनया 
िमकेगी कब िांदतनया 
घर में गरीब के 
उठाईले घुांघटा िाांद देख ले
(हम पाांच)

- सांजय मेहेंदळे

अपवादात्समक गाण्याांमध्ये समावेश होऊ शकेल असां नव्वदीच्या दशकात 
आलेलां अमीर खान आणि जुही िावला वर चित्रत्रत झालेलां,'हम है राही प्यार 
के' या शसनेमातील गािां 
घुांगट कक आड से ददलबर का  ... 
सत्तर ऐांशीच्या दशकानांतर बरांि काही बदललां. ववशषेताः दहांदी शसनेमात! 
दाखवायिां काय आणि झाकायिां काय, यात कुठलाि फरक उरला नाही.
कुठलाही आडपडदा न ठेवता पदाणनशीां ठेवायच्या गोष्ट्टीांिां खुलेआम प्रदशणन 
पडद्यावर सरुू झालां.
असां असताांना घूूँघट, नकाब, पदाण याांिी गािी आता काळाच्या पडद्याआड 
गेली यात नवल त ेकाय?
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Prasanna Mohanachandran

REALTOR

Office : (248) 524-1600
Mobile: (248) 670-1943
Fax     : (248) 524-1427 
pm.tcagents@gmail.com

Call now   (248) 670-1943 (Cell)

Selling or buying a home is perhaps the 
single largest transaction most of us will 
make in our lifetime.

Allow me the privilege of helping you 
with this decision.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.hurontitle.com/logo_C21TownAndCountry.gif&imgrefurl=http://www.hurontitle.com/links.htm&usg=__tfoe15JEYaTP0Lwii0C1raYxZFc=&h=119&w=206&sz=3&hl=en&start=1&sig2=qtASSyaVo8LfxgkQL9_zQg&zoom=1&tbnid=KB5vy04lwarJWM:&tbnh=61&tbnw=105&ei=Es9mTqGVNqmLsAK_npGKCg&prev=/search%3Fq%3Dcentury%2B21%2Btown%2Band%2Bcountry%2Blogo%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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अजजबात खरां वाटिार नाही!) त्सया एका वेगळ्या वाटेकडे वळल्या. ज्या काळात जस्त्रयाांनी खूप शशकून जोरदार नोकरी करिे
प्रिशलत नव्हते त्सया काळात त्सयाांनी ‘हॉटेल मॅनेजमेंट’ हा अभ्यासक्रम तनवडला, पिूण केला आणि नांतर अनेक वषे त्सया क्षेत्रात
नोकरी केली. ताज,अूँबॅसेडर सारख्या पांिताराांककत हॉटेलाांत त्सयाांिी कारकीदण फोफावली. कालाांतराने त्सया वायदुलातील
उच्िपदस्र् अचधकाऱ्याशी वववाहबद्ध झाल्या. फौजी-पत्सनीच्या भशूमकेत त्सया केवळ पाट्णया ककां वा समारांभ आयोजन करून
र्ाांबल्या नाहीत तर १९७१च्या यदु्धातील सतैनकाांना आणि धारातीर्ी पडलेल्या सतैनकाांच्या कुटुांत्रबयाांना सकक्रय मदत देखील
करायच्या. खरां तर मलुां, सांसार, कफरती यात त्सयाांिां आयषु्ट्य सखुाने व्यतीत झालां असतां पि ददैुवाने वेगळी कर्ा शलदहली गेली. 
त्सयाांच्या पतीिे अिानक तनधन झाल.े सनुांदाताईंिा मागण पनु्हा बदलला. 

त्सयाांिे भाऊ शशकागोत असतात. मलुाांना घेऊन त्सया शशकागोत आल्या आणि न खिता पनु्हा हॉटेल मॅनेजमेंट क्षेत्रात - नव्या
देशात - दाखल झाल्या. नव्वदच्या दशकापयांत हायाट (Hyatt) आणि ‘डबलरी’ या आांतरराष्ट्रीय कीतीच्या हॉटेलात vice 

president पदावर होत्सया. 

पवूाणश्रमीच्या सनुांदाताई जोशी आता सनुांदा मदहदा झाल्या आहेत, नवा अध्याय डरेोईटमध्ये सरुु झाला आहे. त्सयाांच्या सहवासात
आलेल्या अनेकाांना त्सयाांच्या ददलदार स्वभावािा लाभ झाला आहे. भारतीय देवळात ज्येष्ट्ठ नागररकाांसाठी आखलेल्या अनेक
उपक्रमाांत त्सया सहभागी होतात आणि मनापासनू मदत करतात. 

सुनांिा मदहिााः एक प्रसन्न व्यक्ततमत्व

डरॅेाईटिां मराठी मांडळ हे एक वेगळांि रसायन आहे. इर्ल्या कायणक्रमाांना
येिारा प्रेक्षक वगण बहुआयामी आहे- वय वषे २ ते ९२! एवढया सवण
प्रेक्षकाांच्यात एक हसरा िेहरा उठून ददसतो तो म्हिजे पढुच्या राांगेत
बसलेल्या सनुांदाताई मदहदा याांिा. आणि ओळखझाल्यावर कळतां की
अनेक मराठी कायणक्रमाांना जातीने आणि कौतकुाने हजर असिारे त्सयाांिे
पती, डॉ. ववजयशसांह मदहदा, अमराठी आहेत! कायणक्रम सांपला की
मोकळ्या, खिखिीत आवाजात त्सया गप्पा मारताना ददसतात - नव्हे, 

ऐकू येतात! त्सया मोकळेपिामागिा प्रवास र्ोडा िाकोरीबाहेरिा आहे.  

वडडलाांच्या नोकरीमळेु त्सया भारतात कलकत्त्यापासनू हैद्राबादपयांत अनेक
दठकािी रादहल्या. त्सयामळेु ववववध प्राांतातल्या आणि स्तरातल्या
लोकाांच्यात त्सया रमताना ददसतात. 

पि ही सहजता केवळ त्सया कफरतीतनू आलेली नाही. 
त्सयाांिे वडील त्सयाांना म्हिायिे, तझुां आयषु्ट्य फक्त रोज 'आज भाजी कुठली
करू?' हा तनिणय घेण्यात जाता काम नये! आत्समतनभणर राहण्यािा तनविय
ततर्ेि पक्का झाला आणि जवळजवळ ५५ वषाांपवूी (हो, हो, त्सयाांिां वय
आज ७५ आहे- भेटाल तवे्हा तनरखून बघा, 
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ताल अकॅडमी’ स्र्ापन होण्याआधी कैक वषे सनुांदाताई मनीषा डोंगरेच्या
कायणक्रमाांना नेमाने जायच्या. सरुवातीच्या काळात एका कोजाचगरीच्या
कायणक्रमािां तनवेदन मनीषा करत असता पढुच्या राांगेत त्सया बसलेल्या आहेत हे
लक्षात आलां. कायणक्रमानांतर ओळख झाली. ततिा कर्थर्किा क्लास अजून
घरापरुताि मयाणददत होता, आणि घरात जागा कमी पडायिी. डॉ. मदहदाांिी
स्वताःिी ऑकफसिी जागा सांध्याकाळी मोकळी असायिी. सनुांदाताईंनी
मनीषाच्या हाती ककल्ली आणि क्लासला जागा ददली. त्सयातनूि २ कुटुांबां जोडली
गेली. डॉ. मादहदा स्वताः उच्िशशक्षक्षत, भारत, जमणनी आणि अमेररका या ततन्ही
देशाांतील पदव्या प्राप्त केलेले धडाडीिे आणि अततशय सज्जन गहृस्र् आहेत.  

त्सयाांिी Civil Engineering Construction कां पनी होती. हॉटेलिी नोकरी
सोडल्यावर सनुांदाताई त्सयाांना हातभार लावत असत. 

त्सयाांच्याशी बोलताना त्सयाांिा उत्ससाह, जगण्याकडे बघण्यािा सकारात्समक
दृजष्ट्टकोन सतत ददसनू येतो. काही ना काही उद्योगात त्सया कायणरत असताति. 

आता Whatsappच्या कृपेने स्तोत्र, वलोक पठिािे गट िालू असतात. 

मदतीिा हात पढेु असतोि. 

त्सयाांनी सतत हसत राहावां - 'आज भाजी काय करू?' हा तनिणय स्वचे्छेने घ्यावा
-आणि मांडळाच्या कायणक्रमाांना जोडीने येत राहावां, त्सयासाठी देवाने त्सयाांना
दीघाणयरुारोग्य द्यावां हीि प्रार्णना!  शब्दाांकन: 

ज्योत्सस्ना माईिकर ददवाडकर आणि मनीषा डोंगरे
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