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जागतिक यॊगबूभी दिनातनमभत्ि २०१७ मा लऴीर्ा वॊिेळ 
मॊिार्ा वॊिेळ ज्मेष्ठ फ्रें र् अमबनेत्री इझाफेर ह्मुप्ऩर्च माॊनी दिरेरा आशे.  

 

आरार् की मॊिार्ा लवॊि ऋिु, आणि ियलऴी मेिाया जागतिक यॊगबूभी दिन. त्मावाठी 
ऩॅयीववायख्मा जगबयािल्मा यॊगकभीना विि खुिालिा-मा मा नगयीि आऩि आियाने 
जभरो आशोि. शे ळशयर् जागतिक वॊिबाचर्े आशे. इथे र्ोलीव िावाॊच्मा अलधीि वाये 
काशी वाभालून घेिा मेिे - ग्रोफ थथएर्यच्मा ऩयॊऩयेऩावून जऩानर्ी नोश ककॊ ला फुनयाकूऩमिं 
ऩोशोर्िा मेिे ककॊ ला ऩेककॊ ग ऑऩेया आणि कथकरी वायख्मा यॊगालिायाॊभागर्ा वलर्ाय आणि 
आवलष्काय वभजालून घेिा मेिो – मा यॊगभॊर्ाभापच ि ग्रीवऩावून स्कॉ डिनेव्हशमाि आऩि यभू 
ळकिो आणि एस्कीरव आणि इब्वेन, वोपोक्रीव आणि स््ीॊिफगच माॊच्मा यर्नाि यभू 
ळकिो - ब्रिर्न आणि इर्री माॊच्मािीर वह्कॊ ऩन वाया केन आणि वऩयाॊिेरो माॊच्मा 
कराकृिीिून अनुबलू ळकिो. मार् र्ोलीव िावाि फ्राॊवऩावून यमळमाऩमिं – भोरीमेयऩावून 
र्ेकोहशऩमिं जाऊ ळकिो. एलढेर् नहशे िय अर्राॊदर्क भशावागय ऩाय करून 
कॅरीपोतनचमािीर एखाद्मा वलद्माऩीठािीर नलोदिि नार्ककयार्ी धिऩिशी तनयखू ळकिो.  

 

खयोखय, यॊगबूभीलयीर रै्िन्म स्थरकाराच्मा कषा वशज ओराॊिून जािे. िेथीर नलीनिभ 
प्रमोग ळिकानुळिकाॊच्मा वॊथर्िालयर्  ऩोवरेरे अविाि. वलच अमबजाि नार्के कयिा-मा 
वभूशाॊरे् प्रमोग ियलेऱी आधुतनक वॊिबाचि ऩुनजचन्भ घेि अविाि. यॊगबूभी नेशभीर् 
याखेिून नले जन्भ घेिे. जुन्मा ऩठिीिीर रयिी भागे र्ाकून नले रूऩ घेऊन मेण्मािर् तिरे् 
व्जलॊिऩि वाभालरेरे अविे. 
माभुऱे अथाचिर् जागतिक यॊगबूभी दिन शा इियाॊच्मा मभयलिुकीि वाभीर शोऊ ळकि 
नाशी. मा करेच्मा लैव्वलक वॊथर्िार्ा लैबलळारी लायवा एका वलयार् स्थरकारार्े अॊगि 
आम्शारा फशार कयिो. मार्ी वॊकल्ऩना कलेि घेण्मावाठी भरा एका िल्रख आणि 
वभिोर वलर्ायाच्मा फ्रें र् नार्ककायार्ा आधाय घ्मामरा शला. अलकाळावलऴमी वलर्ाय 



भाॊििाना ज्माॉ िायद्मू म्शििो, “एका ब्रफ ॊिऩुावून िवुया ब्रफ ॊि ूजास्िीि जास्ि राॊफच्मा 
भागाचने कवा गाठरा जाईर?” काऱाफद्दर िो म्शििो, “अनॊि शा ळब्ि उच्र्ायामरा ककिी 
िळाॊळ वेकॊ िार्ा अलधी रागिो?” आणि स्थरकार माफद्दर फोरिाना िो वलर्ायिो, “झोऩी 
जाण्माऩूली ऩिल्माऩिल्मा िोन ब्रफॊिलूय नजय व्स्थय कया आणि स्लप्नाि त्मािल्मा एका 
ब्रफ ॊिऩूावून िवु-मा ब्रफ ॊिऩूमिं ऩोर्ामरा ककिी लेऱ रागेर त्मार्ा वलर्ाय कया ”. मािरा 
„स्लप्नाि‟ शा ळब्ि भाझ्मा वलर्ायाि रुिून फवरा आशे. अवॊ लार्िॊ की िायद्मू आणि फॉफ 
वलल्वन बेर्रे आशेि. वॅम्मुएर फेकेर्च्मा ळब्िािशी जागतिक यॊगबूभी दिनारे् वॊक्षषप्ि 
लिचन कयिा मेईर. त्माच्मा वलनी मा ऩात्राच्मा िोंिी लाक्म आशे, “िो ककिी वुॊिय दिलव 
झारा अविा नाशी? ” आजच्मा दिलवावाठी शा वॊिेळ मरदशि अविाना त्माि भाझा गौयल 
झाल्मार्ी बालना िय भरा आशेर्, ऩि अळा अनेक नाट्मप्रवॊगािीर अनुस्मूि स्लप्नाॊर्ीशी 
आठलि मेिे आशे. एका अथी भी मा मुनेस्कोच्मा शॉरभध्मे आरे िी काशी एकर्ी आरे 
नाशी. आत्िाऩमिं केरेल्मा वलच बूमभकाॊवदशि आरे आशे. ऩििा ऩिल्मालय त्मा तनघून 
जािाि अवे िात्ऩुयिे लार्रे ियी त्माॊनी अॊिभचनालय एक अभीर् ठवा उभर्लरेरा अविो. 
तिथे व्जलॊि याशून नॊिय कयामरा घेिरेल्मा बूमभकाॊना आधाय िेण्मार्ा ककॊ ला उध्लस्ि 
कयण्मार्ा त्माॊर्ा उद्मोग र्ारू अविो. एलढॊर् नहशे िय आज िुभच्माऩुढे उबे याशिानाशी 
त्माॊर्ी ऩुष्र्ी भरा मभऱिे आशेर्. आणि माभुऱेर् िय भी जगार्ी नागरयक झारे आशे. भी 
त्माॊच्माभापच ि ग्रीक आशे, आकफ्रकन आशे, मवयीमन, हशेनेमळमन, यमळमन, िाणझमरमन, 
ऩमळचमन, योभन, जऩानी, न्मूमॉकच य, कपमरवऩनो, आजेनर्ीतनमन, नॉलेव्जमन, कोरयमन, 
जभचन, ओस्त्रीमान, इॊव्ग्रळ, हमव्क्िगि ऩात्राच्मा बूमभकाॊभुऱे भी वलवलनागरयक फनरे 
आशे. यॊगबूभीलय मा अथाचने जागतिकीकयि अलियि अविे.  
 

१९६४ वारच्मा जागतिक यॊगबूभी दिनारा रॉयेन्व ऑमरहशीमे माॊनी जाशीय केरे शोिे की 
जलऱऩाव एक ळिकाच्मा धिऩिीनॊिय इॊग्रॊिभध्मे नॅळनर थथएर्यर्ी स्थाऩना कयण्माि 
मळ मभऱारे शोिे आणि तिरा िाििीने जागतिक स्लरूऩ – तनिान वॊदशिावॊर्ाऩुयिे ियी – 
िेण्मार्ी गयज त्माॊना जािलरी शोिी. त्माॊना भादशि शोिॊ की ळेक्ववऩअय वगळ्मा जगार्ा 
शोिा. 
 

मा वॊिेळार्ा भागोला घेिाना आिखी एक आनॊिार्ी गोष्र् रषाि आरी. ज्माॉ कॉक्िू माॊनी 
१९६२ भध्मे ऩदशरा वॊिेळ मरदशरा शोिा, त्माॊरे् ऩुस्िक ‘अयाउॊ ि ि लल्िच अगेन इन एर्ी 
िजे’ आरेरे अवल्माभुऱे मावाठी त्माॊर्ी मोग्मिा स्लि:मवद्धर् शोिी, त्माभुऱे भाझ्मा 



रषाि आरे की भी लेगळ्मा प्रकाये जगप्रलाव केरा आशे. नार्काॊच्मा प्रमोगाॊच्मा 
तनमभत्िाने ककॊ ला थर्त्रऩर्ाॊच्मा प्रिळचनाने. भी मा िोन्शीि पयक भानि नाशी.  

 

आज इथे फोरि अविाना भी एक हमक्िी, एक नर्ी म्शिून फोरि नाशी. यॊगबूभीच्मा 
अव्स्ित्लाच्मा मॊत्रिेि जेलढे वगऱे रोक वाभीर अविाि त्माॊच्माऩैकी भी एक आशे. 
आम्शी यॊगबूभीरे् तनभाचिे नवून यॊगबूभी आभर्ी तनभाचिी आशे. तिर्े आम्शी वलच ऋिी 
आशोि. तिर्ी ळक्िी अपार् आशे. भशामुदे्ध, वेन्वॉय, िारयद्र्म - वलच गोष्र्ी तिने ऩर्वलल्मा 
आशेि. यॊगभॊर् म्शिजे अरक्षषि काऱार्ा एक नागला िुकिा आशे - त्मारा रागिो पक्ि 
एक नर्/नर्ी. पे्रषक लार् ऩाशिाि - नर्/नर्ी काम कयेर? काम फोरेर? पे्रषक शजय 
आशेि झेरामरा. त्माॊच्मावलना यॊगबूभी नाशी. पे्रषागशृाि रयकाम्मा जागा याशू नमेि अळी 
वलच यॊगककभींर्ी प्राथचना अविेर् - आमनेस्कोर्ी नार्के नेशभी गिीि र्ारिाि. यॊगबूभीरे् 
अॊगबूि धािव त्माच्मा एका ऩात्राच्मा िोंिी त्माने लिलरे आशे: िी म्शािायी म्शििे, „शो. 
शो िय. भयामर्ॊ िय ऩूिच लैबलाि... अवॊ भयिलैबल की थेर् िॊिकथेि जाऊन फवामर्ॊ... 
आऩल्मा नालार्ी गल्री िय अवेर...‟ 
 

जागतिक यॊगबूभी दिन आज ५५ लऴे वाजया शोि आरा आशे. मा दिनावाठी वॊिेळ िेिायी 
भी आठली भदशरा आशे....िुम्शी मारा वॊिेळ म्शिू इव्च्िि अवार िय...! भाझे ऩूलचवुयी - 
आिा माि वज्जि ऩुरुऴी उऩव्स्थिी आरीर् - मा दिलवावाठी अनेक वलऴम भाॊिून गेरे 
आशेि. प्रतिबा आणि कल्ऩकिा, स्लािॊत्र्म, नलोन्भेऴािून नलवौंिमाचर्ा वाषात्काय, 
वॊस्कृिीफशुरिा, आणि अनेक तनरुत्िय कयिाये प्रवन: २०१३ वारी िारयमो पो म्शिारे, 
“वध्माच्मा आिीफािीि एकर् आळेर्ा ककयि दिविो, िो म्शिजे आऩल्मावलरुद्ध वुरु 
अवरेरी अबद्र ळोधभोशीभ... वलळेऴि: उभरत्मा लमाच्मा यॊगलेड्मा भुराॊवलरुद्ध. त्माॊच्मािून 
नली वऩढी उबी याशीर. तिरा स्लि:र्े काभ कयिाना जे अकव्ल्ऩि पामिे शािी रागरे 
अविीर त्मािून नला वलर्ाय प्रकर् शोईर ”. माभधरे „अकव्ल्ऩि पामिे‟ शे जया याजकायिी 
थार्ार्ॊ नाशी लार्ि? 

 

भी आिा फ्रान्वच्मा याष््ऩिीॊच्मा तनलििुकीच्मा उॊ फयठ्मालय फोरामरा उबी आशे. ज्माना 
कोिारा मा ऩिालय वलयाजभान शोण्मार्ी इच्िा आशे, त्माॊना यॊगबूभीच्मा ऩोर्ाि ििरेल्मा 
मा अकव्ल्ऩि आणि अऩरयमभि पामद्माॊर्ी जािील अवो शी इच्िा. ऩि त्मावाठी अबद्र 
ळोधभोशीभ भात्र नको मालय भी बय िेईन. 



 

यॊगबूभी म्शिजे भाझ्मा रेखी वॊलािभाध्मभ. वॊलाि, आणि वलद्लेऴार्ा अबाल. 
रोकवभूशाभधीर भैत्री- त्मार्ा नकाळा काशी भाझ्माजलऱ नाशी ऩि भाझा वभुिामालय 
वलवलाव आशे, पे्रषक आणि यॊगकभी माॊच्माि वॊलाि – त्मालय भाझा वलवलाव आशे. 
यॊगबूभी ज्मा ज्मा रोकाना एका धाग्माि फाॊधिे त्माॊर्ा वॊलाि... त्माि अनुलािक, मळषक, 
लेळबूऴाकाय, आणि यॊगबूभीलयरे् कराकाय... वगऱेर् आरे. मळकलिाये, प्रत्मष यॊगभॊर्ालय 
िाखर शोिाये, आणि पे्रषकशी. यॊगबूभी आऩरे यषि कयिे, आऩल्मारा आश्रम िेिे, आणि 
भाझा िय ठाभ वलवलाव आशे, िी आऩल्मालय पे्रभ कयिे.... आऩि कयिो िवेर्...! 
 

भरा एक जुन्मा ऩठिीिरा दिग्िळचक आठलिो. ऩििा लय जाण्माऩूली िो ऩुकाया कयामर्ा,  

 

“यॊगिेलिेरा मेऊ द्मा!”  

 

आज भीशी मार् ळब्िाॊऩाळी थाॊफिे. धन्मलाि!                              
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