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‘भान उॊचालणायी क्ाॊती’ 
 

भूऱ इॊग्रजी :डॉ. गूगी ला थथमाॊगो 
अनुलाद : डॉ. गोऩार भशाभुनी 

 

    (कादॊफयीकाय, ननफॊधकाय, नाटककाय, वॊऩादक, वाभाजजक कामयकत े म्शणून प्रसवद्ध अवरेरे गूगी ला थथमाॊगो शे 
अभेरयकेतीर आमर्लयन मेथीर कॅसरपोननयमा र्लद्माऩीठातीर इॊग्रजी ल तुरनात्भक अध्ममन र्लबागात प्राध्माऩक आशेत. 
त्माॊचा जन्भ १९३८ वारी केननमाभध्मे झारा. त्माॊना डेन्भाकय , जभयनी, ब्रिटन, न्मूझझरॊड, अभेरयका आझण आफ्रिकावायख्मा 
देळातल्मा र्लर्लध र्लद्माऩीठातून दशा डॉक्टयेट ऩदव्मा सभऱाल्मा आशेत. ते अभेरयकन अकॅडेभी ऑप आर्टयव ऍ ॊड वामन्व 
तवेच अभेरयकन अकॅडेभी ऑप आर्टयव ऍ ॊड रेटवयचे वदस्म आशेत. ‘थगकुमु’ मा भूऱ केननमन बाऴेत सरहशरेल्मा त्माॊच्मा 
अनेक ऩुस्तकाॊचा इॊग्रजी अनुलाद झारा आशे. ‘आफ्रिका खॊडातीर जनजीलनालय फदराॊचा झारेरा ऩरयणाभ तेथीर दोन शजाय 

बाऴाॊलयशी शोऊन त्मा भृत्मुऩॊथारा रागल्मा. मा बाऴा हटकणे म्शणजे तथेीर वॊस्कृती 
हटकणे आशे’ अवे प्रनतऩादन कयणाऱ्मा गूगी माॊनी प्रायॊबीचे आऩरे रेखन इॊग्रजीतून 
केरे ऩण तद्नॊतय त्माॊनी आऩल्मा जभातीची बाऴा अवणाऱ्मा थगकुमु बाऴेतच 
आऩल्मा असबव्मक्तीरा भूतय रुऩ देण्माव प्रायॊब केरा. त्माॊच्मा डेजव्शल्व ऑन द 
क्ॉव, अ गे्रन ऑप व्शीट, आम र्लर भयॅी, व्शेन आम लाॉट आदी कृती प्रसवद्ध आशेत. 
   गूगीॊनी भुरगी भुॊफी हशरा झिवभवची बेट म्शणून सरशून हदरेरी ‘इतुइका रयमा 
भुरुॊ गरु : काना फ्रकरयमा थगतुभागा अन्द ुभाथी भरुगी’ नालाची प्रस्तुतची कथा भूऱ 
थगकुमु बाऴेत सरशीरी. ऩुढे मा कथेचा ‘द अऩयाईट येव्शोल्मूळन : ऑय व्शाम ह्मूभन्व 
लॉक अऩयाईट’ मा इॊग्रजी ळीऴयकाने गूगीॊनीच इॊग्रजी अनुलाद केरा.  

 

   गूगी वा थियाांगो 
    जरादा अफ्रिका नालाच्मा प्रकाळनवॊस्थेने शी कथा एकाचलेऱेरा आफ्रिकेतल्मा तीव बाऴेत अनुलादीत करुन इनतशाव 
यचरा. मा वॊस्थेरा आता आफ्रिकेतल्मा दोन शजाय बाऴाॊभध्मे मा कथेचे बाऴाॊतय कयालमाचे आशे त्मावाठी मा वॊस्थेची ‘ऩॅन 
अफ्रिकन यामटवय’ नालाची टीभ कामययत आशे.)    

 

खूऩ खूऩ लऴायऩूली भाणूवदेखीर इतय चाय ऩामाॊच्मा प्राण्माॊप्रभाणे शात आझण ऩामाॊचा लाऩय कयीत 
चारत शोता. तो ववा, थचत्ता, गेंड्माऩेषाशी अथधक लेगाने धालत शोता. त्माच्मा शात आझण ऩामाॊभध्मे 
इतय अलमलाॊऩेषा अथधक जलऱीकता शोती. त्मा दोन्शी अलमलाॊना एकाच प्रकायचा वाॊधा, शाडे शोती. 
खाॊदा आझण कटी, कोऩया आझण गुडघा, टाच आझण भनगट, ऩाऊर आझण शाताचा तऱला. इतकेच काम 
तय दोघाॊच्माशी ळेंड्मारा ऩाच ऩाच फोटे शोती. त्मा फोटाॊना नखे शोती. शाताच्मा आझण ऩामाच्मा फोटाॊची 
यचनाशी वायखीच शोती. अॊगठा शे वलायत भोठे फोट वुरुलातीरा शोते तय कयॊगऱी शे ळेलटचे छोटेवे फोट 
शोते. शाताॊच्मा मा फोटाॊच्मा यचनेवायखीच ऩामाॊच्मा फोटाॊचीशी यचना शोती. त्माकाऱी अॊगठा इतय फोटाॊना 
थचकटूनच शोता. अळायीतीने शात आझण ऩाम बाऊ बाऊ म्शणून ओऱखरे जात शोते.  
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भाकेटरा जामचे अवेर, ळॉऩीॊग, झाडालय, डोंगयालय चढणे-उतयणे अवेर ळयीयारा कुठेशी घेऊन 
जामचे अवेर तय शे दोघेशी बाऊ वदैल तमाय अवत. ळयीयारा ऩाण्मात ऩोशण्मावाठी, वूय भायण्मावाठी, 
तयॊगण्मावाठी दोघेशी भदत कयीत अवत. ते बाऊ बाऊ एकभेकाॊना वभानतेच्मा दृष्टीने ऩशात. ऩयस्ऩय 
वॊफॊधाभध्मे रोकळाशी ऩद्धतीने लागत. गयज बावेर तेव्शा ते तोंडाकडून ध्लनी, कानाकडून ऎकणे, 
नाकाकडून लाव घेणे, डोळमाॊकडून दृष्टी मावायखी काभे इतय अलमलाॊकडून करुन घेत.  

शात आझण ऩामाॊभधीर ऩयस्ऩय तार आझण एकता इतय अलमलाॊच्मा भनाॊत भत्वय ननभायण 
शोण्माव कायणीबूत ठयरी. मा दोघाॊ बालाॊवाठी आऩण आऩरे सान खची घारत आशोत म्शणून ते 
आतल्माआत जऱू रागरे. ऩण शेच शात आझण ऩाम आऩल्मारा वगऱीकडे घेऊन जातात, माचा 
भत्वयाभुऱे त्माॊना र्लवय ऩडरा. वाये अलमल शात आझण ऩामाॊर्लरुद्ध कट कायस्थान करु रागरे. 

जीबेने भेंदकूडून एक कल्ऩना आणरी आझण तात्काऱ त्माची अॊभरफजालणीशी केरी. शात आझण 
ऩाम माॊच्माभध्मे फसरष्ठ कोण म्शणून नतने प्रश्न उऩजस्थत केरा. तुभच्माभध्मे कोण अथधक 
फरळारी... म्शणत जीब ओयडरी. झारे माचा ऩरयणाभ व्शामचा तोच झारा. शात आझण ऩामाॊनी 
माआधी कधी अवरा र्लचायशी केरेरा नव्शता. ऩण दोघेशी तोंडाकडून ध्लनी घेऊन आऩणच कवे शे्रष्ठ, 
ळयीयारा आऩरीच अथधक गयज कळी आशे शे ऩटलून वाॊगण्माचा प्रमत्न करु रागरे. लादर्ललादाव 
प्रायॊब झारा आझण ऩढेु त्माचे ऩमयलवान कोण वुॊदय, कोण भोशक अळा चढाओढीत झारे. शात आऩरी 
राॊफवडक फोटे दाखर्लत ते फ्रकती नाजूक, वडऩातऱ आशेत माचे लणयन कयीत ऩामाच्मा फोटाॊना आखूड, 
जाडेबयडे म्शणून हशणलू रागरे. तय अन्नारा ऩायखी झारेरी, उऩाळी, अळक्त फोटे ऩशा म्शणत 
ऩामाच्मा फोटाॊनी शाताच्मा फोटाॊना प्रत्मुत्तय हदरे. शात आझण ऩामाॊभधीर शे बाॊडण ऩुढे खूऩ हदलव 
चाररे. माचा र्लऩरयत ऩरयणाभ त्माॊच्मा काभालय शोऊन त्माॊच्मातीर एकीचे फऱ वॊऩुष्टात आरे. 
अखेयीव कोण अथधक शे्रष्ठ मा प्रश्नालय मेऊन शा भुद्दा थाॊफरा. मावॊदबायत न्मामननलाड्मावाठी ते इतय 
अलमलाॊकडे लऱरे.  

माच षणाची लाट ऩशात अवरेल्मा जीबेने शात आझण ऩामाॊभध्मे स्ऩधाय घेण्माची कल्ऩना 
वुचर्लरी. शी अद्भतु कल्ऩना वाऱ्मा अलमलाॊना ऩटल्माने वाऱ्माॊनी तात्काऱ भान्मता हदरी. ऩयॊतु कोणती 
स्ऩधाय घ्मामची. काशीॊनी कुस्ती घ्माली म्शणून वुचर्लरे. शाताची आझण ऩामाची कुस्ती. काशीॊनी 
तरलायफाजी वुचर्लरी. काशीॊनी जाद,ू ळमयत फ्रकॊ ला फुद्धीफऱ मावायख्य़ा स्ऩधाय वुचर्लल्मा. ऩण मा वाऱ्मा 
स्ऩधाय न्मामऩूणययीतीने शोणाय नाशीत. कायण मा स्ऩधेत दोघाॊनाशी वभान वॊधी सभऱणाय नाशी. ऩुन्शा 
जीबेने भेंदकूडून मालयीर उऩाम आणरा. त्माप्रभाणे मा दोन्शी अलमलाॊनी एका वॊधीभध्मे वाशवाचे 
प्रदळयन घडलामचे शोते. शात आझण ऩामाॊना शा उऩाम ऩटल्माने त्माॊनी मारा शोकाय दळयर्लरा.  

जॊगराभध्मे नदी फ्रकनाऱ्मालयीर भोकळमा जागेत स्ऩधेरा प्रायॊब झारा. आऩल्माच देशाचे दोन 
अलमल ऩयस्ऩय वॊघऴायवाठी सवद्ध झारे शोते. त्माभुऱे ळयीयाचे इतय वलय अलमल फाह्म धोक्माऩावनू 
ळरययारा वुयक्षषत याखण्मावाठी वतकय  आझण वज्ज झारे. डोळमाॊनी दयूऩमतं नजय फ्रपयलून, ऩरयवयाचे 
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ननरयषण करुन काशी धोका आशे का ते ऩाहशरे; कान ताठ शोऊन राॊफलयचा फायीकवायीक आलाजदेखीर 
हटऩू रागरे. नाकाने आऩल्मा नाकऩुड्मा पुगलून डोऱे, कान माॊच्माकडून चुकून याशून गेरेल्मा धोक्माचा 
काशी वुगाला रागतो की काम ते ऩशाण्मावाठी लाव घेऊ रागरे. त्माचफयोफय जीब कोणत्माशी लेऱेरा 
धोक्माची वूचना देण्मावाठी ओयडालमाव सवद्ध झारी.  

शात आझण ऩामाभधीर मा स्ऩधेची फातभी लाऱ्माने वाऱ्मा यानबय ऩवयलरी. आकाळात, 
ऩाण्माच्मा तऱाळी, जॊगऱाच्मा कानाकोऩऱ्माऩमतं लाताय गेरी. लाताय ऎकूण चाय ऩामाॊचे प्राणी स्ऩधेच्मा 
हठकाणी जभू रागरे. त्मातीर काशी प्राण्माॊनी झाडाॊच्मा पाॊद्मा शरलून आऩण आल्माचे जाशीय केरे. 
ब्रफफर्टमा, थचत्ता, सव ॊश, गेंडा, तयव, शत्ती, जजयाप, उॊ ट, राॊफ सळ ॊगाॊचे प्राणी, आखूड सळ ॊगाॊची म्शैव, 
शयीण, काऱलीट, ववा, गाढल, उॊ दीय आदी प्राणी जभरे तय ऩाणघोडा, भावा, भगय आदी जरचय प्राणी 
आऩल्मा ळयीयाचा अधाय बाग ऩाण्माफाशेय काढून ऩाशू रागरे. दोन ऩामाॊचे ळशाभगृ, गीनी ऩषी आझण 
भोयाॊनी आऩरे ऩॊख पडपडलून आनॊद व्मक्त केरा. झाडालरुन ऩक्षमाॊनी फ्रकरब्रफराट वुरु केरा. टोऱफ्रकडा 
आऩल्मा रमीत गाणे गात शोता. कोऱीफ्रकडे, गोभ, र्ल ॊचलावायखे वयीवऩृ झाडालरुन जभीनीलय वयऩटत 
आरे. भाकड, थचॊऩाॊझी, गोयीरा पाॊद्माॊलरुन उड्मा भायीत इतय प्राण्माॊना मेऊन सभऱारे. लषृ, झाडे, 
लेरीवुद्धा इकडे-नतकडे डुरून, गदागदा शरून ळेलटी स्ऩधाय ऩशाण्मावाठी ळाॊत झारे.  

आम्शी शे कयीत आशोत आनॊदावाठी 
आम्शी शे कयीत आशोत आनॊदावाठी 

आम्शी शे कयीत आशोत आनॊदावाठी कायण 

आम्शी वाये एकाच ननवगायची रेकये आशोत. 
अवे गाणे गात तोंडाने स्ऩधेरा प्रायॊब केरा. स्ऩधेचा ननकार काशीशी रागरा तयी शाताॊनी आझण 

ऩामाॊनी जम-ऩयाजमाचा र्लचाय न कयता आनॊदाने ननणयम स्लीकायण्माची ळऩथ घेतरी. कोणताशी 
वत्माग्रश, आॊदोरन, आयोऩ, फहशष्काय फ्रकॊ ला काभफॊद आॊदोरन कयणाय नवल्माची खात्री हदरी.  

प्रथभत: शाताॊनी ऩामाॊना आव्शान हदरे. त्माॊनी एक राकूड जभीनीलय टाकरे. उजव्मा फ्रकॊ ला डाव्मा 
अथला दोन्शी ऩामाॊनी सभऱून ते राकूड उचरून ठयार्लक अॊतयालय नेऊन टाकाण्माचे ते आव्शान शोते. 
मावॊदबायत दोन्शी ऩाम ऩयस्ऩयाॊळी कधीशी र्लचायर्लननभम तवेच आऩल्मा फोटाॊचा एकत्र अथला 
स्लतॊत्रऩणे उऩमोग करु ळकत शोते. झारे ऩाम राकूड ढकरण्माचा प्रमत्न करु रागरे. दोन्शी ऩामाॊनी, 
ऩामाच्मा फोटाॊनी प्रमत्न करुन ऩाहशरा ऩण राकूड उचरणे ळक्म झारे नाशी. ते राकूड काशी इॊचच ऩुढे 
ढकरण्मात ऩामाॊना मळ आरे तेलढेच. शे ऩशाताच शाताची फोटे तोंडाकडून आलाज घेऊन जोयजोयात शवू 
रागरी. आऩण हदरेल्मा आव्शानाऩुढे ऩामाॊचा ऩयाबल झारा म्शणून आनॊदाने शाताच्मा फोटाॊनी वौंदमय 
स्ऩधेत ररनाॊनी नाजूक चारीने ऩयेड कयाली तळी ऩयेड केरी. आऩल्मा ताकतीचे प्रदळयन घडर्लत, 
आऩल्मा फोटाॊचा कौळल्माने लाऩय कयीत शाताने राकूड उचरून, शलेत फ्रपयलून, जभरेल्माॊना दाखर्लत 
ळेलटी दयूलय जॊगरात पेकून हदरे.  
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तेव्शा ळयीयाच्मा इतय अलमलाॊनी आझण स्ऩधेरा पे्रषक म्शणून जभरेल्मा वाऱ्माॊनी दाद हदरी. 
त्मा प्रनतवादाने शाताॊभध्मे आणखी उत्वाश वॊचयल्माने त्माॊनी आणखी काशी शस्तकौळल्मे दाखर्लरी. 
ऩात्रातीर ताॊदऱातून खडे लेचून दाखर्लरे, वुईभध्मे दोया ओलून दाखर्लरा, राकडाचा ओॊडका 
ढकरण्मावाठी तयापा करुन दाखर्लरा. काशी गोराकाय लस्तू फनलून आकाळात सबयकालून दाखर्लल्मा. 
अळी कौळल्मे स्लप्नातशी जभणाय नाशीत अवा र्लचाय करुन ऩाम आझण ऩामाॊची फोटे ळाॊत फवून ते 
वाये ऩशात शोती. आऩरे फॊधू कयीत अवरेल्मा कलामती ऩाशून आनॊद भानने एलढेच त्माॊच्मा शाती शोते. 
मा र्लर्लध कवयती ऩाशून पे्रषकाॊच्मा शाताॊनी टाळमा लाजलून असबनॊदन कयीत शाताॊच्मा एकीचे दळयन 
घडर्लरे. स्ऩधेत वशबागी ऩामाॊवश नतथे जभरेल्मा वाऱ्मा ऩामाॊना शी गोष्ट ननजश्चतच रुचरी नाशी. 
ऩण ते अवह्म शोते. काशीशी करु ळकत नव्शते. इकडे स्ऩधयक ऩाम आझण त्माॊची फोटे फवल्मा फवल्मा 
भातीत रशान रशान लतुयऱ काढून शाताॊना द्मालमाच्मा आव्शानार्लऴमी र्लचाय कयीत शोते.  

शाताॊचे प्रदळयन वॊऩलून ऩामाॊनी त्माॊना आव्शान देण्माची लेऱ आरी. ऩामाॊनी हदरेरे आव्शान वाधे, 
वयऱ शोते. जभीनीलय थोड्मा अॊतयालय दोन लतुयऱे काढण्मात आरी. एका लतुयऱाऩावून दवुऱ्मा 
लतुयऱाऩमतं शाताॊनी ळयीयारा ऩेरत घेऊन जाणे. अवे ते आव्शान शोते. नुकतेच आश्चमयकायक कवयतीॊचे 
दळयन घडर्लरेल्मा शाताॊना, त्माॊच्मा वाऱ्मा फोटाॊना शे आव्शान षुल्रक लाटरे. झारे ळयीय उरटे झारे. 
शात जभीनीरा टेकरे. डोऱे जभीनीच्मा खूऩ जलऱ गेल्माभुऱे त्माॊच्मा दृष्टीची व्माप्ती भमायदीत झारी. 
नाकात धूऱ जाऊन सळ ॊक आरी. ऩाम आझण ऩामाॊची फोटे शलेत तयॊगत शोती. शे एक अद्भतू दृश्म शोते. 
पे्रषक शात उॊचालत न्मामो जू... म्शणत ओयडू रागरे. ऩुढच्माचषणी आनॊदाने गाऊ रागरे... 

न्मामो न्मामो जू 

शकून भटाट 

पुअटा न्मामो  

शकून भटाट 

टुरुकेनी अॊगनी. 
गाणे म्शणत अवतानाशी वाऱ्माॊचे रष शाताॊकडेच शोते. काशी लेऱाऩूलीच लेगलेगळमा आकऴयक 

कलामती केरेल्मा शाताॊना चाय ऩालराॊचे अॊतय काऩणेशी भुश्कीर झारे शोते. दोन-तीन ऩालरे ऩुढे 
जाताच लेदनेने शात ओयडू रागरे. थयथय काऩू रागरे. झोकाॊड्मा घेऊ रागरे. अखेयीव ळयीय जभीनीलय 
ऩडरे. थोडालेऱ र्लश्राॊती घेऊन, र्लचाय करुन शात ऩुन्शा प्रमत्न करु रागरे. मालेऱेरा जभीनीलय ऩकड 
घट्ट कयण्मावाठी शाताॊनी ळक्म नततकी वगऱी फोटे ऩवयर्लण्माचा प्रमत्न केरा. ऩयॊतु त्य़ातीर केलऱ 
अॊगठमाॊनाच राॊफ जाता आरे. शाताॊनी कोराॊटी उडी घेण्माचा र्लचाय केरा ऩण ळेलटी तेशी ऩामाॊसळलाम 
अळक्म अवल्माचे ऩाशून शाताॊना स्ऩधेत अऩात्र ठयर्लण्मात आरे. आता शवण्माची लेऱ ऩामाच्मा 
फोटाॊची शोती. तोंडाकडून ध्लनी घेऊन ऩामाची फोटे शाताच्मा फोटाॊकडे ऩाशून जोयजोयात शवू रागरी. शे 
कुजत्वत शवणे ऩाशून शाताॊना याग आरा. अऩभाननत शाताॊनी यागाच्मा बयातच ळयीयारा ऩेरत ऩुन्शा 
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स्ऩधाय जजॊकण्माचा प्रमत्न करुन ऩाहशरा. ऩण अखेयीव दभरेल्मा शाताॊनी आझण शाताच्मा फोटाॊनी 
स्ऩधेतून भाघाय घेतरी. आता ऩाम भैदानात उतयरे. उत्वाशाने ते र्लर्लध कलामती करुन दाखल ूरागरे. 
ऩाम ऩऱारे. त्माॊनी उडी भायरी. शाम जॊऩ, राॉग जॊऩचे प्रदळयन घडर्लरे. एकदाशी ळयीयारा खारी न 
ऩाडता ऩामाॊनी शे वाशव, कौळल्म करुन दाखर्लताच पे्रषकाॊच्मा ऩामाॊनी एका रमीत ऩालरे आऩटून 
आनॊद व्मक्त कयीत एकीचे दळयन घडर्लरे. तेव्शा मा स्ऩधाय स्लबालधभायर्लरुद्ध आशेत म्शणून तक्ाय 
कयीत शात शलेत उबे याहशरे. ऩयॊतु ह्मा स्ऩधेत आऩणच आव्शानारा वुरुलात केरी शोती माचा त्माॊना 
र्लवय ऩडरा शोता. 

    नतथे उऩजस्थत पे्रषकाॊवश वाऱ्माॊच्मा रषात एक र्लथचत्र गोष्ट आरी. ती म्शणजे जेव्शा शात 
ळयीयारा उचरून नेण्माचा प्रमत्न कयीत शोते तेव्शा इतय फोटाॊऩावून दयू गेरेरे अॊगठे तवेच याहशरे शोते. 
अळा दयू गेरेल्मा अॊगठमाॊलय शवण्माचा र्लचाय कयणाऱ्मा शाताच्मा इतय फोटाॊच्मा रषात आणखी एक 
आश्चमायची गोष्ट आरी. ती म्शणजे अॊगठमाॊच्मा दयू जाण्माने शाताची ताकत कभी शोण्माऎलजी आणखी 
लाढरी शोती. शाताची ऩकड अथधक घट्ट शोण्माव आलश्मक फर प्राप्त शोऊन शाताव ताकत सभऱारी 
शोती. शे काम... अॊगठमाॊच्मा दयू जाण्माने आरेरा र्लद्रऩूऩणा रुऩाच्मा फरलदृ्धीव कायणीबूत ठयरा शोता.  

स्ऩधेचा र्लजेता कोण शे ठयर्लण्मावाठी ळयीयाच्मा इतय अलमलाॊना ऩाच हदलव रागरे. ळयीयाच्मा 
शातारा फ्रकॊ ला ऩामारा प्रत्मेकी ऩाच फोटे अवतात. फ्रकतीशी चचाय झारी, लादर्ललाद झारे तयी अॊनतभत: 
कोणाव र्लजमी घोर्ऴत कयाले माचा ननणयम शोऊ ळकरा नाशी. कायण शात आझण ऩामाॊच्मा जोडीने 
सभऱून आऩाऩल्माऩयीने जेलढे कयालमाव शले शोते तेलढे प्रमत्न केरे शोते. एकभेकाॊसळलाम ते काशीशी 
करु ळकत नव्शते. तेव्शा नतथे ताजत्लक चचेरा प्रायॊब झारा. ळयीय म्शणजे काम, वाऱ्मा अलमलाॊनी प्रश्न 
उऩजस्थत केरा. आऩण वाये सभऱूनच एक ळयीय, अवा ननष्कऴय अखेयीव चचेतून ननघारा. वाऱ्मा 
आलमलाॊनी तो जाणून घेतरा. ळयीयाचा प्रत्मेक अलमल एकभेकाॊलय अलरॊफून आशे. वाऱ्माॊनी 
एकभेकाॊच्मा र्लचायाने सभऱून कामय केल्माव भात्र अॊनतभत: उत्तभ शोणे वाध्म अवल्माचे वाऱ्माॊच्मा 
ध्मानात आरे.  

ऩण बर्लष्मात अळा स्ऩधाय शोऊ नमेत आझण कोणीशी कोणाच्माशी आडले मेऊ नमे म्शणून 
वाऱ्माॊनी एकभताने एक ननणयम घेतरा. तो म्शणजे, इथून ऩुढे ळयीयाने डोके लय करुनच उबे यशाले. 
ऩामाॊनी जभीनीलय ऩालरे योऊन घट्ट उबे यशाले. शाताॊनी लय शलेत उॊचालून ळयीयारा चारण्माव भदत 
कयाली. शा ननणयम ऎकूण ळयीयारा आनॊद झारा. ऩण भुराॊनी भात्र वुरुलातीचे थोडे हदलव तयी 
शाताऩामाॊचा लाऩय कयीत चाय ऩामाॊलय चाररे ऩाहशजे अळी आसा ळयीयाने केरी. जेणेकरुन त्माॊना 
आऩल्मा भूऱ स्लरुऩाचा र्लवय ऩडणाय नाशी. अलमलाॊनी आऩाऩरी काभे लाटून घेतरी. ऩामाॊनी ळयीयारा 
इकडे नतकडे न्माले, ननजश्चत हठकाणी ळयीय ऩोशचल्मालय इतय काभे जळी उऩकयणे तमाय कयणे ती 
लाऩयणे लगैये काभे शाताॊनी कयालीत. ऩाम आझण ऩाऊरे ळयीयारा तोरून इकडे नतकडे नेण्माचे कठीण 
कामय कयतीर तय ळयीयारा आलश्मक अवणाऱ्मा वलय गयजाॊची ऩूतयता शात कयतीर. जेलण तोंडाऩमंत 
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कवे ऩोशचेर शे शाताने ऩशाणे, अन्नाचे चलयण कयणे शी दाताॊची जफाफदायी, घळाद्लाये ते अन्न 
ऩोटाऩमतं ऩोशचर्लणे, ऩोटाने आशायातीर ऩौष्टीक ऩदाथय घेऊन ते ळयीयाच्मा कानाकोऩऱ्माऩमतं 
ऩोशचर्लण्मावाठी यक्तलाहशण्माॊना वोऩर्लणे. नॊतय उयरेरे घटक आऩल्मा र्लवजयन व्मलस्थेकडे ऩाठर्लणे. 
त्मानॊतय ळयीय ते भर फाशेयच्मा जभीनीखारी घारेर. नतथे ते भातीत सभवऱून भातीरा वुऩीक फनर्लते. 
त्मा वुऩीक भातीत लाढरेरी झाडे पऱे देतात. शात ती पऱे तोडून तोंडात टाकतात. ओशो.....! शे 
जीलनचक् आशे.....!  

एलढेच काम तय खेऱ, भनोयॊजनशी अलमलाॊभध्मे लाटण्मात आरे. गाणे म्शणणे, शवणे, फोरणे शी 
जफाफदायी तोंडाकडे देण्मात आरी. ऩऱणे, पुटफॉर खेऱणे प्राभुख्माने ऩामाॊकडे वोऩर्लण्मात आरे. फेव 
फॉर, फास्केट फॉर मावायखे खेऱ शातावाठी याखील ठेलण्मात आरे. ऩण मातीर ऩऱण्माची जफाफदायी 
ऩामाॊकडे देण्मात आरी. खेऱाभध्मे ऩामाॊनी आऩरी जफाफदायी ओऱखून कामय कयाले. अळायीतीने वाऱ्मा 
काभाॊची मोग्म ऩध्दतीने लाटणी झाल्माभुऱे भानली ळयीय एका फामो भळीनवायखे फनरे आझण माच्माच 
फऱालय त्माने प्रभाण आझण गुणाॊभध्मे ऩथृ्लीतरालयीर अत्मॊत भोठमा प्राण्माॊलयशी भात केरी. 

आऩण ननभायण केरेरी शी ळाश्लत व्मलस्थावुद्धा आऩल्माभध्मे वॊघऴायरा कायणीबूत ठरु ळकते 
अळी अलमलाॊना थचॊता लाटू रागरी. ळयीयाच्मा लयच्मा टोकारा अवरेरे डोके भी खारी जभीनीरा 
थचकटरेल्मा ऩामाॊऩेषा शे्रष्ठ आशे अवे म्शणू ळकते. भी मजभान आशे तय इतय वाये आलमल भाझे 
वेलक आशेत अवा र्लचाय करु ळकते म्शणून अथधकायाच्मा वॊदबायत डोक्मावायखेच त्माच्मा खारी 
अवरेरे वाये अलमलवुद्धा वभान आशेत अवे वाऱ्माॊनी भोठय़ाने वाॊथगतरे. शी वभानता याखण्मावाठी 
कोणत्माशी अलमलाच्मा कोणत्माशी बागारा द:ुख, लेदना अथला आनॊद झाल्माव त्माची वॊलेदना इतय 
वाऱ्मा अलमलाॊना व्शाली अळी व्मलस्था कयण्मात आरी. वाऱ्मा अलमलाॊनी तोंडारा ताकीद हदरी की 
भाझे भाझे अवे फोरताना तोंडाने आऩल्मा एकर्टमार्लऴमी न फोरता वॊऩूणय ळयीयार्लऴमी फोराले.  

ते वाये गाणे गुणगुणू रागरे.... 
आभच्मा ळयीयात 

नाशी कोणी वेलक 

आभच्मा ळयीयात 

नाशी कोणी वेलक 

आम्शी वेला कयतो 
एकभेकाॊवाठी 

आम्शी वेला कयतो 
एकभेकाॊवाठी 

आभचे शे वभूशगीत 

भी त्माच्मावाठी, तो भरा आधाय 
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आम्शी वाये सभऱून वदृढ ळयीय फाॊधतो. 
भी त्माच्मावाठी, तो भरा आधाय 

आम्शी वाये सभऱून वदृढ ळयीय फाॊधतो. 
ऎक्म शेच आभचे वौंदमय 
सभऱून आम्शी याफतो 
वदृढ ळयीयावाठी 

सभऱून आम्शी याफतो 
वदृढ ळयीयावाठी 

एकी शीच आभची ळक्ती. 
शे वाऱ्मा ळयीयाॊचे याष्रगीत शोऊन गेरे. ळयीय आजशी शे गीत गात आशे. शे गीत भाणूव आझण 

प्राणी अथला भान उॊचालणायी क्ाॊती नाकायणाऱ्माॊभधीर शा पयक आशे. 
चाय ऩामाच्मा प्राण्माॊनी भानलातीर शा फदर ऩाहशरा ऩण त्माॊना त्माची अनबुूती आरी नाशी. शी 

क्ाॊती त्माॊना हदवरी नाशी त्माॊच्मात गाणे म्शणणे शी शास्मास्ऩद गोष्ट आशे. त्माॊचे तोंड केलऱ 
खाण्मावाठी फनरे आशे गाण्मावाठी नाशी. त्माॊनी ननवगायच्मा केलऱ वाॊप्रदानमक फाजूचा स्लीकाय करुन 
आऩल्मा वलमी तळाच ठेलल्मा. त्माभुऱे ते तवेच याहशरे. जोऩमतं भाणवाच्मा अलमलाॊचे आॊतयजार 
ऩयस्ऩय वाभॊजस्माने कामय कयीत आशेत तोऩमतं तो भनुष्म उत्तभ वाधना करु ळकतो. जेव्शा ळयीय 
आझण डोके भी शे्रष्ठ तू कननष्ठ म्शणत मुद्धावाठी सवद्ध शोतीर तेव्शा तो भनुष्म ‘भान उॊचालणायी क्ाॊती’ 
नाकायरेल्मा प्राणीफॊधूॊच्मा ऩॊक्तीत मेऊन फवेर.  
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