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आदराजंली :   कै. जयी पराजंप े(सौ. मिंजरी मनोहर जोशी) 

                          माजी िवािथ नी (बचॅ १९६३)  ग. ग. हायूल, नािशक 

 
 

                               २८ जलुै १९४७ साली माझी आई सौ. मं िजरी मनोहर जोशी िहचा  ज म झाला. 
यानंतर पंधरा सतरा िदवसांनी भारत वतं  झाला. माझ ेवडील यामुळ ेमजनेे ितचा पायगणु हणनू 

भारत वतं  झाला असे मजने,े  कौतुकान े हणत असत. बी. ए honors with English अस ेघेऊन ती 
पदवीधर झाली व ल न होऊन ससंारात आकंठ बु डून गलेी. दवेाने समोर ठेवलेल ेमूकबधीर अप याचंे 
आ हान ितने लीलया पेलल ेआिण दोघेही जण उ चिशि त होऊन आयु यात समथपणे उभ ेरािहल.े 
 
                                धाकटा भाऊ उदयन इिंजिनअ रंग उ मरीतीने क  लाग यावर ती ित या 
आवड या े ाकडे वळली. त े हणज ेलेखन. तस ंतोवर आम या साद काशन व मािसकात ती 
संपादनाचा काही भाग पाहत होती. आव यकतेनसुार व आवडीनुसार मािसकात वळेोवळेी लेखनही 
करत होती. पण आता ितला वतं  लेखन करायची इ छा होती. आम याकडे िस ीसाठी आललेी 
ह तिलिखते वाचनू यां या िस ीचा िनणय ती अनकेदा घेत अस.े याच समुारास कोणीतरी भेट िदलेल े
एक इं जी पु तक  आम याकडे आले होत.े बंगलोरच ेअमर गु  व यांच ेिश य कृ णानंद यां या 
आयु यातील आ याि मक वास ह े याच ेविैश ्य होत.े सू मदहेान े वास क  शकणा या अमर गु ं नी 
कृ णानंद वाम नाही ती िव ा िशकिवली होती. यो य मागदशन व सरावाने कोणीही माणसू ह ेसा य 
क  शकेल अस े यांच ेवचन होत.े ह ेपु तक वाचून आईला हा िवषय सवापयत पोचिवणे आव यक 
आह ेअस ेवाटून याचा अनुवाद आपण करावा अस ेितने ठरिवल.े वामी कृ णानंदांशी संपक साधला 
असता यांनीही आनंदाने परवानगी िदली. व येथनू आईचा लेखन वास सु  झाला.   
 
                                  सू मदहेाने वास ही अ ु त क पना यश वीपण ेसवसामा य य ही क  
शकते असा अ याि मक िवचार सांगणार या व तेवढी अफाट आ याि मक गती असले या या 
गु िश य यीचे ह ेआ मकथन ‘ काशा या वाटेवर’ या नावाने िस  झाले व याला अभतूपूव 
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ितसाद लाभला. कोठेही कसलीही जािहरात न करता या या १५ आवृ या िनघा या. लवकरच पुढील 
आवृ ी िनघेल.  
 
या पु तका या िनिम ाने वामी कृ णानंदांचा व मा या आईविडलांचा अितशय आपलुक चा नहे 
िनमाण झाला. यांनी आईलाही यान कर यास िशकिवल.े सारसबाग मं िदरात यानवग सु  झाल.े खपू 
मोठा ितसाद यास लाभला. वामीज या िश य मुंबईहन येऊन मागदशन करत असत. या न या 
साधकवगासाठी कृ णानंदांनी ‘ यान कसे करावे?’ व ‘ यानयोग’ या दोन पु तकांचे अनुवाद 
कर यास सां िगतल.े तेही अितशय यश वी ठरल.े या दोनही पु तकां या अनेक आवृ या िस  झा या.  
 
                                   अितशय सोपी व रसाळ भाषा हे आई या अनुवादाचे वैिश ्य आहे. 
अनुवािदत भाषेचा ठसा कोठेही जाणवत नाही. तरीही अगदी यथात य अनुवाद ही ितची 
खािसयत होती.   
 
                                       याच मािलकेतील ‘तेजोमय जीवन’ ही लहानशी पु ि तका िस  झाली व 
वामी कृ णानंदांची सव मह वाची थंसपंदा सौ. आई या ह त ेअनुवािदत झाली. ती वत: रोज यान 

करत असे व ितच े यान गाढ अव थेत लागत अस.े आता आईला मूळ पातंजल योगसू  ेअ यासावी 
असे वाटत होते. या ीने ितने अ यास सु  केला. आिण दवै योग असा क  योगीराज तावरीया हणनू 
होऊन गेल.े यांचा पातंजल योगसू ांचा फार मोठा अ यास होता. यावर यांनी इं जी पु तकही िलिहले 
होत.े यां या िश यमंडळ नी आईनचे याचा अनुवाद करावा असे िनि त केले. ितला याचा खपू आनंद 
झाला व आधी साद मािसकातून मािलका पात ट याट याने एकेक करण लेख हणून िस  होऊ 
लागले. याच ेपु तक पात पांतर हो या आधीच ददुवाने ितच ेअ पमुदती या दखु यात िनधन झाल.े 
यामुळ ेित या वषितथीला या पु तकाच े काशन कर यात आल.े  

असा हा सौ. मं िजरी मनोहर जोशी याचंा लेखन वास.  

लेिखका :- डॉ. उमा बोडस 

(कै.  मं िजरी मनोहर जोशी यां या क या) 
साद काशन,  पुण े

Phone: 020 2447 1437 
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फेसबकु िलंक 
https://www.facebook.com/gghs.nashik/photos/a.1821966164683065/2665848933628113/?type=3&th
eater 


