
तारणारी जगबडुी 
‘एकवीस तारखेनंतर सूयर  गवणारर नााीी  ता जगारा अंत ाोणारी सवरनाा ाोणारी’  

दिकण अ ेमरकेतेया  ाया या युरातन सं कंतीकया यंरांगात २१ िडस�बर २०१२ला जगाकया 
अंतारं भाक�त वतरवलं ाोतंं ाी या�ातय  ाया भारतीयांकया  ओखीरी नााीं यण 
 ंतरजालाने तया भााकताकया ‘भा’रं भा�ड केलं; नासालााी तया भासाकया जाळयात  ओलं; 
युरोय-अ ेमरकेत अंध�धदाओू लोकांत ााााकार  ाजलां  तयांनी कोसओू घातलेेया  भाओाकया 
साकीने जुनी दणेी ीेडली; यायं कबूल केली; यरोयकारारी ीतयेक सधंी साधलीं  

१९६२ साली  अ��ाी झाली ाोती; तेवाााी जगबुडीरी  वव  उली ाोतीं तेवाााी, अगदी 
 माा ााओकरी  ुललकया  नांताी   िैणलकया् बा कयाब�ल िजवााळयारं भरतं  लं ाोतंं 
ााओा् दाे् जग या साऱयांब�लरं ीे   ीाओून  लं ाोतंं काय कया तातातुतीकया जािणवेने 
ीतयेक गो�ीरं  िण नातयारं  ोल कओल ंाोतंं  

युराणातेया  नूकया गो�ीसारखार जगभरातेया ाकतयेक सं कंतलकया युराणात जगबुडीरा 
 ेलखे  ाें  बायबल धला नो ् बािबलोनरा िगेगा ेा् ावावरा कोिनकोिनया् 
अला कारा कुनयान ा ेसारे बंधभुावाने  येयाबरोबर रतरांना सोबत घेघनर जगबुडीतून 
तरले; अिण माणूनर तगलें साऱया  ेलखेांतेया् अि ततवाला ाा दणेाऱया  ोऱा सकंतांत 
सवरबंधुतवारीर सराी झालीं   

एक िवजानकना ाोतीत ‘कुउेयााा यर�ाावरकया अतयंत ीगत ीा यांना यंावीवर संकत येणार 
असेयारी कुणकूण लागलीं तयांनी ती बात ी कओकओीने यंावीवािसयांना कओवली  िण 
 दारयणे ी ताव  ांडला् “यार वषा�नी यंावी न� ाोवलं तयायूवू यंावीवरकया सव��  ांभर 
 ाणसांना  माी   कया �ाावर घेघन जाघं ती ांभर  ाणस ंकुउली ते  धेया काओात 
उरवून उेवां” ाी  �   ाणसं काी िनवडावी ते कओेनां  ग एकजण युओे  ला; माणाला् 
“ ला िनवडू नकां  ाझी ती लायक� नााीं” तयानंतर ‘ ला नको्’ ‘ ी नााी’ री लात  सओलीं 
ीतयेकाला रतरां धले अिधक रांगले गुण कओायला लागलें  यर यरांब�लरा  दर वाओलां 
वाग यात ननता  ली; दसुऱयारा िवरार यदोयदी वाायला लागलां युधद ंतर सोडार् साधी 
भांडणं ाोवनातं यार वषा�नी ते यर�ा न जेवाा ाेलेया ाभंरांरी यादी  ागायला  ल ेतेवाा 
यंावीवर  ानवी नातयांरा  वगर वसला ाोतां’ 

एरवी साज ताओतंै िवसरणारं क कुवत  ानवी  न सवरनाााकया  ाकेंने धा तावलं क� 
वउणीवर येतंं ब�तेक ध ा�त भिवषयात जग संयवणाऱया केयांताकया केयनेरा स ावेा 



तयासाउीर  केला असावां अाी ‘केयांतारी लस’ तोरली क�  ाणसातला  ाणूसयणा 
उणउणीत राातों  ाायूर् भूकंय यांसारखया घोर सकंतांत  ाणूस ‘ ी’यण िवस�न भोवतालरी 
 ाणसं  िण तयांकया गरजा  ओखायला िाकतो;  ाणसा ाणसांतली नाती दओं ाोतात; 
स ाजारी �व ना सधुारतें संकतारी नुसती �ल  उली तरी ाा ीरक  ाोघ ाकतों  

 ग  ान�ारं ता� भवसागरात त�न जायला अधून धून जगबुडीरी धोेयारी घंता 
वाजवली तर कुउे िबनसलं? 
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