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 ऩद्मवलबूऴण  डॉ. अननर काकोडकय, प्रनतबाळारी वाहशत्यमक श्री. यत्नाकय भतकयी आणण 
वबागशृातीर वलव उऩत्थथतांना भाझ ेनभथकाय आणण शाहदवक थलागत.   
 फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाच्मा १५ व्मा अधधलेळनारा आज आऩण भोठ्मा वंख्मेने उऩत्थथत याहशरात 
माचा भरा भनाऩावून आनंद शोत आशे. भयाठी वंथकृतीलयीर  प्रेभाभुऱे  आऩण मेथे जभरो आशोत 
आणण इथल्मा अशबरुची वंऩ्न कामवक्रभांना आऩल्मातीर यशवकता दाद देईर अवा वलश्वाव लाटतो. 
फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाच्मा कामावत भदत कयणाये थलमंवेलक, हशतधचतंक,  अधधलेळनाच ेननमोजक श्री. 
ननतीन जोळी ल यमांचे वशकायी, वलव देणगीदाय आणण जाहशयातदाय मांची भी अयमंत आबायी आशे. आज 
इथ ेउऩत्थथत अवरेरी प्रयमेक  भयाठी व्मक्ती सानवंऩ्न, गुण वंऩ्न आणण कतृवयललान आशे.  
आऩल्मा मळाच्मा बयायीत ऩंखांना जी ताकद शभऱारी ती आऩल्मा वंथकृतीन,े भामफोरीने आणण 
भामदेळाने हदरी आशे. भयाठी वंथकृती शी आऩरा आधाय आशे, वाहशयम आणण कराननशभवतीचे वाधन 
आशे, प्रगतीची शळडी आशे आणण भानशवक थथमैावचे कायण आशे. आज वुरु शोणाऱ्मा अधधलेळनाभुऱे 
वलाांच्मा भनाभध्मे आऩण ज्मा वंथकायांभध्मे लाढरो यमा वंथकायांचे ऩुनरुज्जीलन  शोणाय आशे. 
यमातूनच ऩुढीर आव्शानांना वाभोये जाण्माच ेवाभर्थमव शभऱणाय आशे. वुप्रशवद्ध कली श्री. जमंतकुभाय 
त्रिबुलन मांनी म्शटरे आशे की 
 "अधंायाच ेहदलव मेताशेत, हदला हदला जभलामरा शला 
  लेऱ ऩडरी तय वूमव देखीर, ऩणतीत आणून रालामरा शला" 
मांच्मा भुऱच्मा कवलतेत एक छोटावा फदर करून म्शणालेवे लाटते की,  
 "आव्शानाच ेहदलव मेताशेत, हदला हदला जभलामरा शला” 

वंथकृतीचा वूमव देखीर, ऩणतीत आणून रालामरा शला" 
आऩल्मा बायतीम वंथकृतीळी आऩरं नात यक्ताच आशे. शे नात इतकं जलऱच आशे की बायताऩावून 

ककतीशी दयू याहशर तयी वंथकृती फयोफयचा वंफंध वंऩत नाशी. ऩात्िभायम देळातीर  लाथतव्मा भध्मे 
भनातरे बायतीमयल आणण भयाठी अत्थभता रऩून याशत नाशी.  मेथीर गनतभान जीलनाभध्मे जेव्शा 
चाय पुयवतीच ेषण लाट्मारा मेतात तेव्शा आऩरी बाऴा फोरनामाांफयोफय  वंलाद वाधरा जातो.  मा 
वंलादातून भयाठी भंडऱ उबे याशत,े आणण मा भंडऱाच्मा द्वाये आऩण आऩल्मा वंथकृतीळी आणण बायतीम 
जीलन भूल्मांळी जोडरे जातो. वंथकृतीच्मा राटेत अशबव्मक्तीच ेअनेक प्रलाश वाभीर शोतात.  बायतीम 
वंगीत, बाऴा, अशबनम आणण इतय अनेक करा (आणण यमातीर वलावत भशयलाची करा म्शणज ेऩाक 
करा) प्रकट कयण्मावाठी एक दृष्टीकोन भंडऱातपे कामवयत शोतो. अळा वलव भंडऱांना एकि आणण्मावाठी 
फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाची उबायणी  शोते.  मा इलल्माळा योऩारा धभुाये पुटतात आणण अळी फशायदाय 



अधधलेळने उबी याशतात.    
 फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाची थथाऩना शी उत्तय अभेरयकेत वलवि वलखयुरेल्मा भयाठी भंडऱांना एक 
वाभानमक भंच शभऱाला मा उदे्दळाने १९८१ वारी झारी.  भयाठी वभाजाभध्मे एकी ननभावण कयणे ल 
वीशभत ऩरयघातून रोकांना फाशेय काढून एका वलळार प्रांगणात आणण्माच ेकाभ फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाने 
आजतागामत वतत केरे आशे. भयाठी ळाऱा, दजेदाय भयाठी धचिऩट दळवन, वुप्त करागुणांना लाल 
देण्मावाठी एकांककका थऩधाव, थलयांगण, बायतातीर कराकायांचे उत्तय अभेरयकेत कामवक्रभ अळा अनेक 
उऩक्रभांद्वाये फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱ आऩल्मा थथाननक भंडऱाफयोफय वतत काभ कयत अवते. आज भरा 
वांगामरा अनतळम आनंद ल अशबभान लाटतो की, इनतशावात  प्रथभच उत्तय अभेरयकेतीर फशुतांळी 
म्शणज े४७ भंडऱे आज फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाची वदथम झारी आशेत. इंटयनेट ल इतय भाध्मभातनू भंडऱांळी 
आणण यमाभुऱे वलव भयाठी वभाजाळी आम्शी वंलाद वाधरा आशे. नकायायभक बूशभका जय भनात अवेर 
तय वकायायभक कामव शाताने कधीच शोणाय नाशी मा बालनेने ल एकजुटीने फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाची 
कामवकारयणी आणण वल्रागाय मांनी काभ केरे. बायतातून आज इथ ेआरेल्मा अनतथींना भाझा अवा 
नम्र ननयोऩ आशे की "भयाठी वंथकृती ल भयाठी बाऴा जोऩावण्माची जफाफदायी आम्शी थलीकायरी आशे 
आणण यमाफद्दर काऱजी नवाली शी वलनंती." 
 आज मा भंगर वोशळ्माच्मा हदलळी भनात श्रद्धा आशे, बक्ती आशे, अशबभान आशे आणण वंकल्ऩ 
आशे. वंत श्री सानेश्वयांच्मा बाऴेत वांगामच ेतय  
 "दरुयतांच ेनतशभय जालो, वलश्व थलधभव वूमे ऩाशो, जो जे लांछीर तो ते राशो, प्राणी जात"  
 भाउरींनी ऩयभेश्वयाकड ेजे भागणे भाधगतरे आशे यमाच वलचायाचा आधाय घेऊन म्शणालेवे लाटते 
की भयाठी वंथकृती वलश्वात वलवि ननयंतय याशाली, नतच्माभुऱे आऩण वलाांना चतै्म, आनंद आणण  थपूती 
शभऱाली. यमाचप्रभाणे इथ ेज्भरेल्मा आणण लाढरेल्मा तरुण वऩढीने आऩल्मा वंथकृतीतून प्रेयणा घ्माली, 
यमा प्रेयणेतून चांगरे कामव घडाले अळी भी ऩयभेश्वयाकड ेप्राथवना कयते आणण आऩरी यजा घेते.   
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