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’मराठी विश्ि- क्लब ५५’ची िावषिक हॉविडे पार्टी 

 ‘झमू झम के नाचे आज, गाये आज’ 
 

- राजन् गडकरी  (माह ्वाह , नू्य्जर्सी)  

्््््््््््््र्सालाबाद्प्रमाणे्ह्याही्वर्षी्नू्य्जर्सीतील्“मराठी्ववश्व्क्लब्५५”्च्या्वावर्षिक्हॉवलडे्पार्टीची्वेळ्आली.्

कार्िकाररणीचे्््र्सदस्य्एकमेकाांशी्बोलार्ला्लागले्आवण मग्मीर्टी ांग्ठरली.्शकुन्पानरे्स्र्ाांनी्र्सवाांना्आमांत्रणां्पाठवली.्

एक्मोठा्फरक.्मीर्टी ांग्होती्झमूवर.्नेहमीप्रमाणे्िेगिेगळे पयािय, सूचना  पुढे आि्या – अगदी wine and  cheese 

पासून पेशिाई बेतापयंत! मग एक अविकारिाणीचा आिाज आिा-्अलका्पै्र्ाांचा.्(कार्िकाररणीतली्health care  

specialist ).्“काही्झालां तरी्आपल र्ाला्कोववडचे्वनर्म्पाळावेच्लागतील”.््मग्रु्सहार्स्पै्नवे्ह्तर्र्सवि्र्सभार्सदाांनी्तो्

ठराव्मान्य्केला.्आता्र्सवि्आर्ोजनाची्चक्रां ्वफरार्ला्लागली.  

 नेहमी्स्वत:च्या्५२्कुरु्टांवबर्ाांना्“झमू”वर्एकत्र्भेर्टण्याचे्आर्ोजन्करणाऱ्र्ा्शकुनने्मराठी्ववश्व्क्लब्५५च्या्

कुरु्टांवबर्ाांर्साठी््झमूवर्पार्टीची्र्ोजना्करार्ची्जबाबदारी्घेतली.्र्सवि्र्सभार्सदाांना्वशस्तबद्ध्वातावरणात्एकत्र्आणून्शकुननां्

हा्कार्िक्रम्आखला्आवण्मीनानां्नेहमीप्रमाणे्र्सवाांचां्मनापारू्सन्स्वागत्केलां . मग्अलकानां्पूवीच्जाहीर्केलेल र्ा्raffle्च्या्

ववजेत्ाांची्नाांवे्घोवर्षत्केली-्र्सौ.्वचत्रा्लेले्व्श्री.्माधव्फडके!  

त्ानांतर्आले्प्रशाांत्कोल हर्टकर्आवण्र्सौ.्ववद्या्जोशी,्बृहन्महाराष्ट्र ्मांडळाचे्(BMM)/बृ.म.्मांडळ)्पदावधकारी.्

त्ाांनी्मराठी्ववश्व-क्लब्५५्च्या्र्सदस्याांनी्आतापर्ांतच्या्बृ.्म.्मांडळाला्वदलेल र्ा्र्सहकार्ािचा्आदर्करून्२०२२्र्सालच्या्

बृहन्महाराष्ट्र  मांडळाच्या्अवधवेशनार्साठी्आग्रहाचां्आमांत्रण्वदलां .् 

नेहमी्आपल र्ा्वपढीचां्मनोरांजन्करणाऱ्र्ा््रु्सहार्सनी्पुढच्या्वपढीला्आमांत्रण्द्यार्चां्ठरवलां .्हा्एक्आगळाच्

कार्िक्रम्र्सादर्करार्ची्जबाबदारी्र्सौ.्राजेश्री्कुलकणींनी्घेतली.्हे्काम्खूपच्कवठण्होतां.्नृत्,्र्सांगीत,्र्सावहत््ह्या्र्सवि्

लवलतकलात्नैपुण्य्वमळवलेले्कलावांत्शोधार्चे्आवण्त्ाांच्याकडून्आपल र्ा्वपढीचां्मनोरांजन्करून्घ्यार्चां.्पण्ह्या्

प्रर्त्नात्रु्सहार्स्व्राजेश्री्खूपच्र्शस्वी्ठरली.्हा्कार्िक्रम्रू्टु्यबवर्र्सादर्केला.् 

राजेश्रीने्मराठी्ववश्व-्क्लब्५५्ची्अमराठी्श्रोत्ाांशी्इां ग्ललश्भारे्षत्ओळख्करून्वदली,्कारण्ह्या्र्सवि्तरुण्

कलावांताांचे्काही्चाहते्अमराठीदेखील्आहेत.्गेल र्ा्१५्वर्षाितील्कार्ािचा्आढावा्घेताांना्करमणुकीच्या्व्यवतररक्त्इतरही्

educational्activities, slides च्या्माध्यमातून्र्सादर्केले.्र्सवि्कलावांताांना्र्सादर्करताना्राजेश्रीने्त्ाांचा्शास्त्रोक्त्व्

शैक्षवणक्अभ्यार्साचा्प्रवार्स,्स्वत:च्या्के्षत्रात्कमवलेलां ्र्श्आवण्र्सध्याचे्व्यवर्सार््र्ाबद्दलही्मावहती्र्साांवगतली.् 

प्रथम्रोवहत्वगजरेनां्र्सादर्केलां ्एक्नृत्,्नर्टरांग्वर्सनेमातली्अजर्-अतुलच्या्र्सांगीतावर्आधारीत,्गाजलेली्लावणी्

–्“आता्जाऊां ्द्यानां्घरी!्वाजले्की्बारा”्आवण्त्ात्होता्एक्रु्सप्रवर्सध्द्पाग्श्चमात््प्रर्सांग-्Cinderella’s dance and the  

lost shoe.  Excellent fusion होतां्ते!् 

त्ानांतर्आला्नील्नाडकणी!्तो्तर्आम्हा्र्सवाांना्घेऊन्गेला्१९६०्मधे्य.्त्ाने्कोवहनूर्वर्सनेमातलां ्“मधु्बनमे्

रावधका”्हे्गाणां्पेश्केलां .्आमचा्nostalgic स्वभाव्बहरला.््मोहम्मद्रफीच्या्खूपच्आठवणी्जाग्या्झाल र्ा.्त्ाच्या्

गाण्यात्काही्हरकती्रफीच्या्काही्नीलच्या,््त्ाने्तराणा्रु्सद्धा्वततक्याच्कुशलतेनां्र्सादर्केला.्‘र्सागरा्प्राण्तळमळला’.्

र्सवि्मराठी्मनाांना्भारावून्र्टाकणारां ्हे्गाणांही्नीलनां्वततक्याच्तन्मर्तेनां्र्सादर्केलां .् 

आता्वनवकता्बावीर्सकरने्ठरवलां ,्की्अगदी्क्लावर्सकल कथ्थक्पेश्करार्चां.्पण्हेतू्तोच!्र्समोरच्या्मराठी्मनाला्

ररझवार्चां.््वतनां्र्सांत्तुकारामाांचा्अत्ांत्र्सांथ्अभांग्घेतला्‘्रु्सांदर्ते्ध्यान’.्वतचा्प्रते्क्हावभाव,्मुद्रा,्पाऊल्आम्हाला्

अलगद्ववठ्ठलाच्या्मांवदरात्घेऊन्गेले.्शेवर्टी्र्सादर्केलेला्कलावती्रागातला्तराणा्–्तालबद्ध्आवण्लर्बद्ध्होता! 

मग्आला्अक्षर््आणावकर,्उत्तर्अमेररकेत्आवण्भारताल्गाजलेला्एक्गुणी्गार्क.्त्ाने््अजर्-अतुलचां्

प्रवर्सद्ध-’एकदांतार््वक्रतुांडार्’्हे्गणेशस्तवन्र्सादर्केलां ््हे्महाराष्ट्र ातलां ्भजन्अजय़-अतुल्र्ाांनी्भारतभर्पोचवलां ्आवण्

आज्अक्षर्चां्तेच्गाणां्आम्हालाही्वततकां च्भावलां .्त्ाचां्दुर्सरां ्गाणां्तर्फारच्लोकवप्रर्!््वदल्ही्तो्है्वर्सनेमातलां ्‘लागा्

चुनरीमे्दाग’.्अक्षर्ची्शास्त्रोक्त्र्सांगीतातली्कुशलता्जाणवत्होती.्शेवर्टचा्तराणा्पण्खूपच्र्सहजतेनां्त्ानां्र्सादर्केला.् 

मराठी्ववश्व-्क्लब्५५्च्या्र्सदस्याांपैकी्र्सावहत्ाची्आवड अर्सलेल र्ाांना्तेजू्बाांबुलकरच्या्कथा्फारच्आवडतात.्

आज्वतनां्एक्आगळीच्पे्रमकथा्आम्हाला्ऐकवली.्Jonathan and Mary Ann्ची.्५८्वर्षां्झालेली्लग्नाला.्वन्आता्वतला्

अल झार्मर््झालेला.्ती्वतच्या्भूतकाळात्रमलेली्आवण्हा्वतिमानात.्वततकां च्पे्रम्पण्र्साठ्वर्षाांची्दरी्आहेमधे्य.्तेजूनां्हे्
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र्सारे्वहांदोळे्फार्कुशलतेनां्दाखवले.्कधी्जोनाथनची्दर्ा्रे्त्नाही.्कौतुकच्वार्टतां.्शेवर्टी्तर्अर्सा्कलर्ट्वदलार्,्की्ते्

र्सत््अरू्सनही्आपल र्ा्चेहऱ्र्ावर्थोडांर्सां्हांरू्स्रे्तां.् 

राजश्रीने्मग्आमची्ओळख्करून्वदली्ती्वप्रर्ाांका्कर्सबेकरशी.्वतनां्रु्सद्धा्तुकारामाांचाच्अभांग्घेतला्होता्

‘बोलावा्ववठ्ठल्पहावा्ववठ्ठल’.्हें्गाणां्ऐकताना्राजेश्रीच्याच्शब्दात्र्सागार्चां्तर्ववठ्ठलाच्या्वारीत्र्सामील्झाल र्ार्सारखां्वार्टत्

होतां.्वतचां्दुर्सरां ्गाणां्होतां्‘बीती्जार्ी्र्सारी्रैना’.्हे्गुलजारचां्गाणां्लताची्आठवण्करून्देत्होतां.् 

कार्िक्रमाची्र्साांगता्झाली,्रोवहत्वगजरे्आवण्त्ाची्पत्नी्आवलर्ा्इस्लाम्र्ाांनी्र्सादर्केलेल र्ा्‘र्सलामे्इष्क’््र्ा्

नृत्ाने्!्त्ाांचे्र्सादरीकरण्पहाताना्आपली्पुढची्वपढी्वकती्प्रोफेशनल झाली्आहे्ह्याची्जाणीव्झाली.् 

ह्या्र्सवि्कलावांतात्काही्गोष्ट्ी्प्रकर्षािनां्जाणवल र्ा.्स्वत:च्या्कलेचा्त्ाांचा्अभ्यार्स्शास्त्रोक्त्आवण्खोलवर्होता.्

त्ाांच्या्र्सादरीकरणावर्पाग्श्चमात््र्सांस्कारही्होते. पण्र्सवाित्महत्त्वाचां्म्हणजे्त्ाांना्त्ाांच्या्ऑवडर्न्सची्जाणीव्होती.्आम्ही्

र्सारे्र्साठीच्या्पवलकडले्मराठी्आहोत्आवण्आम्हाला्ववशीत्जे्र्सांगीत,्नाट्य,्र्सावहत्,्नृत््आवडलां ्ते्अजूनही्आम्ही्

enjoy  करतो्even in a different form. ्ही्फार्मोठी्कौतुकाची्गोष्ट््आहे.्ह्या्आमच्या्भावना,्त्ाांचां्कौतुक,्त्ाांचा्

अवभमान्आवण्त्ाांचे्आभार्त्ाांच्यापर्ांत्क्लब्५५ची्र्सवमती्पोहोचवीलच.् 

हा्कार्िक्रम्र्सादर्करण्यात्रु्सहार्स्आवण्राजश्रीचा्वर्सांहाचा्वार्टा.्रु्सहार्सने्ह्या्र्सवि्कलावांताांना्एकत्र्आणून्

र्सादरीकरणाच्या्ग्व्हडीओ्ग्क्लप्स तर्ार्केल र्ा.्राजश्रीच्या्कार्ािबद्दल्वलहार्ला्र्ोग्य्शब्द्वमळणां्कवठण.्ह्या्मुलाांच्या्

कलेचा्प्रवार्स्ती्जगली.्त्ाांच्या्आववष्काराचा्वतनां्अभ्यार्स्केला.्त्ाांच्याबद्दल्वार्टणारा्वतचा्अवभमान,्कौतुक्स्पष्ट््वदर्सत्

होते.्आवण्मग्ते्आपल र्ाला्र्सादर्करार्ला्वतनां्र्ोग्य्शब्द्वेचले.्श्री.्प्रशाांत्वगजरेंनी्एवडवर्टांगची्अत्ांत्महत्त्वाची्कामवगरी्

केली.्र्सौ.्नीलम्पडते्ह्याांनी्प्रवर्सध्दीर्साठी्एक्कलात्मक्पत्रक तर्ार्केल र्ाबद्दल्त्ाांचे्आभार.् 

मराठी्ववश्व-्क्लब५५्च्या्र्सवि कार्िकाररणीच्या्र्सभार्सदाांचे्-्र्सौ.्शोभा्व्श्री.्नांदा्पडते,्र्सौ.्अलका्व्श्री.्रु्सहार्स्पै,्

र्सौ.्मोना्व्श्री.्जगदीश्वारु्सदेव,्र्सौ.्मीना्व्श्री.्अववनाश्देशपाांडे,्र्सौ.्शकुन्व्श्री.्रामानांद्पानरे्स्ह्याांचे्आभार्मानणां्

नेहमीच्कवठण्जातां.्कारण्ते्आहेत्म्हणून्हा्कार्िक्रम्आहे्आवण्मराठी्ववश्व-्क्लब्५५्आहे.् 

पुढच्या्वर्षािची्वार्ट्आतापारू्सनच्पहात्आहोत.्पण्ह्या्कोरोना्महामारीमधे्यरु्सद्धा्आपण्र्सारे्एकत्र्रे्ऊन्अर्सा्

कार्िक्रम्उपभोगू्शकतो्हे्दाखवून्वदल र्ाबद्दल्क्लब५५च्या्कवमर्टीचे्खार्स्आभार. 

 
*** 

चाफा फुलला! 
- शुभदा गतारे-कोरे (ऑग्िन, रे्टक्सार्स)् 

 

“चाफा बोलेना, चाफा चालेना, चाफा खांत करी, काही केल्या फुलेना..” कवी बी र्ाांच्या र्ा लोकवप्रर् काव्यातील पे्रर्र्सी 

जरी वतच्या रुर्सलेल्या वप्रर्कराला उदे्दशून गात अर्सली, तरी मी मात्र हे गाणे गेले काही मवहने माझ्या बागेतल्या खऱ्र्ाखुऱ्र्ा 

चाफ्याला उदे्दशून गुणगुणत होते.् 

त्ाचे झाले अरे्स,्की मला फुलाांची व बागेचीही दाांडगी हौर्स, त्ामुळे जागा वकतीही अर्सो, शक्य अर्सतील तेवढी 

फुलझाडे मी लावार्चीच. आता तर जागा भरपूर आहे त्ामुळे बरीच फुलझाडे लावली. इथे वकतीही रु्सांदर फुलझाडे उपलब्ध 

अर्सली, तरी मोगरा, जाई-जुई, वनवशगांध, पाररजातक, देवचाफा र्ाांचा हव्यार्स अर्सतोच. कोणताही भपकेबाजपणा नाही तरीही 

आपल्या रु्सवार्साने मनाला भुरळ पाडणारी अशी ही फुले. त्ा प्रते्काशी जोडलेल्या वकतीतरी गोड आठवणी मनाच्या कोपऱ्र्ात 

जपलेल्या आवण म्हणूनच की कार्, माहेरची वार्टतात जणू! र्ातली काही फुलझाडे र्सहज वमळाली, पण देवचाफा कोठे वमळाला 

नाही. कधीच वदर्सला नाही तो इथल्या लोकल नर्सिरीत. त्ावदवशी मात्र मला अचानक अनपेवक्षतपणे वदर्सला. आधी ववश्वार्सच 

बरे्सना पण जवळ जाऊन खात्री केली तर चाफाच होता तो!  मन एकदम हरखून गेले. रांगाचे लेबल नर्सल्याने, देवचाफाच वनघावा 

अशी मनोमन इच्छा धरून  एक छानर्सां रोपरे्ट घेऊन आले. उत्साहाने लगेच नवीन कुां डीत वृक्षारोपणही करून र्टाकले. रोज 

र्सकाळी उठून नवीन्कार् वदर्सते का ते मी उत्साहाने बघार्चे. रोप छान वाढत होते. बघताां बघताां फॉल आला व हळूहळू त्ाची 

पाने गळू लागली. नुर्सता र्सरळर्सोर्ट वनष्पणि बुांधा फारच वववचत्र भारू्स लागला. कॅरोवलना रेन पक्षाांचे ते आवडते वठकाण झाले. 

त्ावर बरू्सन ते रोज र्साद घालू लागले. थांडीचे दोन तीन मवहने घरातल्या उबेत ववर्सावून, माचि उजाडताच परत त्ाची रवानगी 

बाहेर झाली. वर्सांताची चाहूल लागताच  बघताां बघताां बुांध्यावर नवीन रर्सरशीत पालवी वदरू्स लागली. माझे मनही मोहरून आले. 

मी त्ाची र्थार्ोग्य काळजी घेत होते.  खतपाणी वमळाल्यामुळे झाड छान वाढत होते. पण फुलाांचा मागमूर्स नव्हता. उन्हाळा 
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गेला, थांडीही गेली, पानगळ झाली, परत तेच वनर्सिगाचे चक्र! पुढच्या वर्षी वर्सांताची चाहूल लागताच परत नवीन पालवी आली. 

आम्ही त्ा्रोपाचे मोठ्या कुां डीत स्थलाांतर केले, तरे्स्ते ्रोप्झपाट्याने वाढू लागले. पानाांचा आकारही वाढू लागला. त्ाच्या 

मोठाल्या वनमुळत्ा होत जाणाऱ्र्ा वहरव्यागार पानाांची शोभा काही औरच होती. लवकरच नवीन पानाांच्या झुबक्यातून चार नव्या 

फाांद्या वदरू्स लागल्या. त्ाचा पर्सारा वाढू लागला. फुले नर्सली तरी वहरव्या पणिर्सांभाराने डवरलेले झाड अगदी वदमाखदार वदरू्स 

लागले. दोन वरे्ष वार्ट पावहल्यानांतर आता फुलाांर्साठी मन आरु्सर्सले होते. त्ाला वनर्वमत खतपाणी घालूनही, भरपूर रू्सर्िप्रकाश 

वमळूनही फुले रे्ण्याचे कोणतेच लक्षण वदरे्सना, तेव्हा मात्र मला धीर धरवेना. र्ाला कशाची बरां  खांत अर्सावी अर्सा मला प्रश्न 

पडला. रोज त्ाला पावहले वक नकळत “चाफा बोलेना…”च्या ओळी ओठावर रे्ऊ लागल्या.् 

मग मी ठरवले, आता आपण र्सर जगदीश चांद्र बोर्साांनी लावलेला शोध पडताळून पहार्चे. मी चाफ्याशी चक्क बोलार्ला 

रु्सरूवात केली. त्ाची पे्रमाने रोज चौकशी करू लागले. त्ाच्या फाांद्याांवरून पे्रमाने हात वफरवू लागले. मनातील र्सारी गुवपतां 

त्ाच्याजवळ उघडू लागले. तोही शाांतपणे, अवजबात जज मेंर्टल न होता मला ऐकून घेत अरे्स. आमची छान मैत्री जमली. रोज 

र्सकाळी उठल्यावर आधी पक्षाांना खाद्य व पाणी ठेवले,्की चाफ्याला भेरू्टन त्ाची ववचारपूर्स करून मगच बाकीचा वदनक्रम रु्सरू 

करार्चा हा वनत्वनर्मच बनला. माझी रु्सखदु:ख त्ाच्याशी शेअर करार्ला मलाही आवडू लागले. मन मोकळे करार्ला हक्काचे 

कोणी वमळाल्यामुळे्की कार् मला छान वार्टार्चे. अरे्सच काही आठवडे उलर्टले. श्रावण र्सांपत आला होता वन एक वदवर्स 

र्सकाळी नवीन पालवीखाली काहीतरी वेगळे वदर्सतांर् अरे्स वार्टले, म्हणून पावहले तर कार् र्साांगू, अहो कळ्याच होत्ा त्ा! नीर्ट 

पावहल्यावर तर खात्रीच पर्टली. मला अगदी हर्षिवारू्च झाला. रांग मात्र गुलाबीच वदर्सत होता. वदवर्सागवणक कळ्या वाढू लागल्या. 

मी अगदी अवधरतेने त्ाांना रोज न्याहाळत होते. हळूहळू कळ्याांचा रांग थोडा पाांढरर्ट वदरू्स लागला व परत एकदा मनातला मोर 

नाचू लागला, बहुतेक देवचाफाच!  

खूपच रु्सांदर होती ती र्सांध्याकाळ. दार्टलेल्या राखाडी-गुलाबी ढगाांतून डोकावणाऱ्र्ा मावळतीच्या रू्सर्ािच्या पाश्विभूमीवर 

उठून वदर्सणाऱ्र्ा चाफ्याच्या अधोन्मीवलत कळ्या, वकती नेत्ररु्सखद दृश्य होते ते! उद्या फुले उमलणार र्ा कल्पनेने झोपही नाही 

लागली. पहारे्टपारू्सनच पावर्सानां हजेरी लावली होती. र्सांकष्ट्ीचा वदवर्स होता तो. पर्टकन उठून पावर्साची तमा न बाळगता मी 

चाफ्याला भेर्टार्ला गेले तर दोन र्टपोरी फुले उमलली होती. खरच माझा चाफा फुलला होता! पाच पाांढऱ्र्ा पाकळ्या,मध्यभागी 

वपवळर्सर झाक व त्ावर पडलेले पावर्साचे थेंब, देवचाफ्याचे र्साग्िक र्सौांदर्ि अजूनच खुलवत होते.  
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दीघि प्रवतके्षनांतर आलेल्या पावर्साने रु्सखावलेला वनर्सगि, फुललेला चाफा व त्ाचा मनमोहक मांद रु्सगांध, अहाहा! आज 

माझ्या मनातही श्रावण फुलला होता. अजूनही रोज चाफ्याला फुले रे्तात. मी तर फक्त थोडी आपुलकी दाखवली, पण चाफ्याने 

तर आनांदाची जणू लर्लूर्टच केली! नकळत रु्सखाचे अजून एक गुवपत उलगडले गेले. 

*** 

 

पसायदानाचा शतशब्दथरार! 
- डॉ. वियदशिन मनोहर  (वपर्ट स्बगि, पेग्न्सले्ववनर्ा) 

 ्््््््     आज्उगीचच्मनात्आलां ्की्कशाला्आपण्इतकां ्भरमर्साठ्वलवहतो? जे्आपल र्ाला्र्साांगार्चां्आहे्ते्वकती्कमीतकमी्

शब्दात्जास्तीत्जास्त्र्समथिपणे्आपल र्ाला्र्साांगता्रे्ईल? हल ली्म्हणे्लोकाांना्मराठी्शब्द्पुरे्पडत्नाहीत.्त्ाांच्या्भावना, ववचार्

व्यक्त्करण्यार्साठी्त्ाांना्इतर्भार्षाांचा्आधार्घ्यावा्लागतो.्रु्समारे्८००्वर्षाांपूवी्एका्कवीने्त्ाच्या्अांतरीच्या्भावना्एका्प्राथिनारूपी्

कववतेत्व्यक्त्केल र्ा्आहेत.्ह्या्कववतेत्र्साऱ्र्ा्ववश्वात्शाांती, परस्पर्पे्रम, स्वातांत्र्य, र्समाधान, भक्ती्आवण्र्सज्जनता्नाांदो्अशी्

ईश्वराकडे्ववनवणी्केलेली्आहे.्इतकी्मोठी्उदात्त्वैग्श्वक्ववनांती्करार्ला्त्ा्कवीला्मोजून्फक्त्शांभर्शब्द्लागले्होते!्कवी्

आहेत्र्सांत्ज्ञानेश्वर्आवण्त्ाांची्कववता्पर्सार्दान!्कार््हा्शतशब्दथरार!् 

ह्या्पर्सार्दानाबद्दल्मी्शांभर्शब्दाांचे्काही्पररचे्छद्वलवहले्आहेत.्ते्मूळ्कववतेर्सह्खाली्देत्आहे. 

आता्ववश्वात्मके्देवे्।्रे्णे्वाग्यजे्ञ्तोर्षावे 

तोर्षोवन्मज्द्यावे्।्पर्सार्दान्हे्।।्(११) 

जे्खळाांची्व्यांकर्टी्र्साांडो्।्तर्ा्र्सत्कमीं-रती्वाढो 
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भूताां्परस्परे्जडो्।्मैत्र्वजवाचे्(१२) 

दुररताांचे्वतवमर्जावो्।्ववश्व्स्वधमि्रू्सरे््पाहो 

जो्जे्वाांछील्तो्तें्लाहो्।्प्रावणजात्(१४) 

वर्षित्र्सकळ्मांगळी्।्ईश्वरवनष्ाांची्माांवदर्ाळी 

अनवरत्भूमांडळी्।्भेर्टतु्भूताां्(०९) 

चलाां्कल पतरूां चे्आरव्।्चेतना्वचांतामणी ांचें्गाव 

बोलते्जे्अणिव्।्पीरू्र्षाचे्(१०) 

चांद्रमे्जे्अलाांछन्।्मातांड्जे्तापहीन 

ते्र्सवाांही्र्सदा्र्सज्जन्।्र्सोर्रे्होतु्(१२) 

वकां बहुना्र्सवि्रु्सखी्।्पूणि्होऊवन्वतन्ही ां्लोकी 

भावजजो्आवदपुरुखी्।्अखांवडत्(१०) 

आवण्ग्रांथोपजीववरे््।्ववशेर्षी ां्लोकी ां्इर्ें 

दृष्ट्ादृष्ट््ववजर्ें्।्होआवे्जी्(०९) 

रे्थ्म्हणे्श्री्ववश्वेश्वराओ्।् हा्होईल्दान्पर्सावो 

रे्णें्वरें ्ज्ञानदेवो्।्रु्सग्खर्ा्जाला्(१३) 

(११्+्१२्+्१४्+्०९्+्१०्+्१२्+्१०्+्०९+्१३्=्१००्शब्द्)्ह्यातल र्ा्पवहल र्ा्ओळीचा्ववचार्करूर्ा: 

आता्ववश्वात्मके्देवे्।्रे्णे्वाग्यजे्ञ्तोर्षावे 

तोर्षोवन्मज्द्यावे्।्पर्सार्दान्हे्।। 

्््््््         ्मला्ज्ञानेश्वराांनी्पवहल र्ा्ओवीत्उल लेख्केलेल र्ा्'वाग्यज्ञ' ह्या्शब्दाचां्फार्कुतूहल्वार्टतां.्त्ाांनी्माांडलेला्हा्र्ज्ञ्फार्

वेगळा्आहे.्कोणत्ाही्नेहमीच्या्र्ज्ञाच्या्रु्सरुवातीला्परमेश्वराची्सु्तती्केलेली्अर्सते.्मग्हा्र्ज्ञ्कशार्साठी्केला्जातोर््ते्उवद्दष्ट््

र्साांवगतलां ्जातां.्ते्वमळण्यार्साठी्र्ज्ञाच्या्पववत्र्आगीत्काही्गोष्ट्ी ांचा्त्ाग्करून्त्ाांची्आहुती्वदली्जाते.्आहुती्वदल र्ानांतर्'इदां ्न्

मम' (हे्माझे्नाही)्अर्सां्म्हणून्त्ाांच्यावरचा्अवधकारही्र्सोडून्वदला्जातो.्पण्ज्ञानेश्वराांनी्पर्सार्दानाची्प्राथिना्ग्रांथाच्या्रु्सरुवातीला्

नाही्तर्शेवर्टी्केलेली्आहे.्वशवार््त्ातून्ओांजळ(पर्सा)भर्प्रर्साद्वमळावा्अशी्र्सरळर्सरळ्अपेक्षा्व्यक्त्केली्आहे.्अर्सां्का? 

्््््््््््    मला्वार्टतां्की्ह्या्वाग्यज्ञात्त्ाांनी्त्ाांना्आलेल र्ा्व्यग्क्तगत्वाईर्ट्अनुभवाांची्आहुती्वदली्आहे.्अन्यार्ाची्आहुती्वदली्

आहे.्अर्समाधानाची्आहुती्वदली्आहे.्राग, र्सांतापाची्आहुती्वदली्आहे.्वैर्षम्याची्आहुती्वदली्आहे.्नैराश्र्ाची्आहुती्वदलेली्आहे.्

स्वानुकां पेची्(self pity) आहुती्वदली्आहे.्मोह्मारे्ची्आहुती्वदली्आहे.्अशा्तऱ्हेने्मन्आवण्बुद्धी्आधी्वनतळ, पववत्र्झाल र्ावर्

मगच्त्ाांनी्परमेश्वराकडे्मागणां्केलां ्म्हणूनच्ते्त्ाांच्या्मनाच्या्व्यापक्भूवमकेतून्झालेलां ्आहे.्त्ामुळे्त्ाांना्स्वतःर्साठी्वकां वा्

त्ाांच्या्कुरु्टांबार्साठी्मान-र्सन्मान, र्श, र्सांपदा, प्रवर्सद्धी्नको्होती.्र्समाजमान्यता, अवधकार्नको्होते.्त्ापेक्षा्र्सगळ्याांच्या्मनातली्ही्

र्सारी्'व्यांकर्टी' - वेडेवाकडेपणा्नष्ट््होण्याचां्दान्वमळावां्ह्यार्साठी्ते्पाथिना्करतात. 

्््््््््     अजून्एक्ववचार्मनात्अर्सा्रे्तो्की्वकती्कमीतकमी्शब्दात्आपल र्ाला्जास्तीतजास्त्अथि्व्यक्त्करता्रे्ईल? 

पर्सार्दानातल र्ा्एकूण्नऊ्ओव्याांपैकी्खालील्ओवी्मला्र्सगळ्यात्जास्त्आशर्घन्वार्टते: 

चलाां्कल पतरूां चे्आरव्।्चेतना्वचांतामणी ांचे्गाव 

बोलते्जे्अणिव्।्वपरु्र्षाचे 

्््््््््     ह्या्केवळ्दहा्शब्दात्ज्ञानेश्वर्महाराजाांनी्त्ाांच्या्वाग्यज्ञाचां्फवलत्म्हणून्ज्या्एका्आदशि्र्समाजाचां्(रु्र्टोवपर्ाचां)्दान्

परमेश्वराकडे्मावगतलां ्आहे्त्ाचां्फार्रु्सांदर्वणिन्केलेलां ्आपल र्ाला्वदर्सतां.्ह्या्पृथ्वीवर्(चला्=्पृथ्वी)्कल पवृक्षार्सम्इग्च्छलेले्फळ्

देणाऱ्र्ाांचा्आवाज्(आरव)्रे्वो, र्साऱ्र्ा्वचांता्हरण्करणाऱ्र्ा्वजवांत्वचांतामणी ांर्सम्नररते्न्वनमािण्होवोत्आवण्ज्याांची्वाणी्अमृतार्सम्

(वपरु्र्ष्=्अमृत)्जीवनदार्ी्आवण्र्सागरार्सम्(अणिव्=्र्सागर)्अथाांग्अरू्स्दे. 

््््््््       ह्या्ओवीतल र्ा्शब्दाांचा्ववचार्केला्की्थक्क्व्हार्ला्होतां.्जी्र्सतत्चालत्अर्सते्ती्चला्-्म्हणजे्पृथ्वी.्हे्१२९०्र्साली्

वलवहलेलां ्आहे्हे्लक्षात्घेण्यार्सारखां्आहे.्त्ा्काळी्काही्वठकाणी्पृथ्वी्एका्जागी्ग्स्थर्अरू्सन्रू्सर्ि्वतच्याभोवती्वफरतो्अर्सा्र्समज्
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होता!्त्ा्काळी्ज्ञानेश्वर्महाराजाांनी्पृथ्वीला्'चला' म्हर्टलेलां ्आहे!् आरव्आवण्अणिव्ह्या्शब्दाांनी्एक्अद भुत्अांतनािद्र्साधला्आहे.्

इांद्रलोकीच्या्वृक्षाची, कल पतरूची, र्सळर्सळ्पृथ्वीवर्र्ावी्ह्यात्पृथ्वीचे्नांदनवन्व्हावां्अशी्इच्छा्र्सहजपणे्व्यक्त्होते.्वचांताहरण्

करणारां ्वचांतामणी्रत्न्एक्अरू्सन्पुरत्नाही्तर्त्ाांचा्गावच्वनमािण्व्हावा् -्म्हणजे्र्सारा्र्समाजच्तर्सा्अर्सावा्ही्कल पनारु्सद्धा्अत्ांत्

भव्य, रु्सांदर्आहे. 

संपादकीय र्टीप:्एका्र्सांसृ्कत, मराठी्तज्ञ्प्राध्यापकाांशी्चचाि्करून्त्ाांनी्मला्र्साांवगतलेल र्ा्मावहतीच्या्आधारे:् 

प्राध्यापक्अरववांद्मांगळूरकर्आवण्मोरेश्वर्केळकर्(दोघेही्र्सांसृ्कत, मराठी्व्ज्ञानेश्वरीचे्अभ्यार्सक)्र्ाांचे््“ज्ञानदेवी”्खांड्१-२-३,्मौज्प्रकाशन्

र्ामधे्य्ज्ञानेश्वरीवर, पर्सार्दानावर्र्सववस्तर्अभ्यार्सपूणि्वववेचन्केलां ्आहे.्त्ानुर्सार्पर्सार्दानाववर्षर्ी्ववश्लेर्षणामधे्य...्“चलाां”–्हे्कल पतरुां चे्-

ववशेर्षण्आहे-्प्रगतीशील-गवतमान्र्ाअथािने!््््वर्लेखात्म्हांर्टले्आहे्तरे्स्पृथ्वी्र्ा्अथािने्र्ोवजले्नाही.््“आरव”्-उपवने्, “वचांतामणी ांचे”्–्

र्सज्जनाांचे्...अशा्अथािचे्आवण्अजून्र्सववस्तर्वववेचन्आहे.्वजज्ञारू्स्वाचकाांनी्“ज्ञानदेवी”्खांड्१-२-३्पहावेत्. 

्-ववनता्कुलकणी्(र्सांपादक,्बृहन्महाराष्ट्र ्वृत्त)् 
 

**************************************** 


