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नभस्काय भाझ्मा फंध ूआणण बधगनींनो -  
  
नुकत्माच भुंफईत झारेल्मा भ्माड फॉम्फस्पोटाच्मा ऩार्श्वबूभीलय आऩण आज बेटत आशोत. ह्या स्पोटांचे 
रष एकच अवते त ेम्शणजे दशळदलाद आणण जनजीलन वलस्कऱीत कयणे. भुंफईकयांनी वुद्धा ऩु्शा 
एकदा आऩल्मा कृतीतून चोख उत्तय ददरे. दवुऱ्मा ददलळी तो उठून उबा यादशरा आणण काभारा रागरा. 
ह्या स्पोटात फऱी ऩडरेल्मा नागरयकांच ेस्भयण करून आणण भुंफईकयांच्मा वलजीधगऴु लतृ्तीरा वराभ 
करून आऩण ऩुढीर कामवक्रभाची वुयलात करूमा.  
  
काशीच शभननटांऩूली आऩण ह्या अधधलेळांच ेस्लयफद्ध केरेरे घोऴलाक्म ऐकरत. जयी वलर्श्ात्भा शोऊ, अतंयी 
भयाठी याशू!". शे फोधलाक्म जयी सानेर्श्यीतून घेतल्मावायख लाटत लाटत अवर ंतयी ह्याच ेकली आशेत 
शळकागोचचे श्री. वुशाव तांफे! ह्या लाक्माची आधीची ओऱ आशे "उंच बयायी अव ेआऩरी, उयी वह्याद्री 
वाठलू. जयी वलर्श्ात्भ शोऊ, अतंयी भयाठी याशू!". 
  
आज मेथे जभरेरी प्रत्मक व्मक्ती, आऩल्मा भाम देळाऩावून दयू, आऩल्मा कभवबूभीत मळाच्मा आणण 
कतृवत्लाच्मा उंच बयाऱ्मा भायतच आशात ऩण आऩल्मा भनातरा वह्याद्री अजून जागा आशे आणण ताजा 
आशे शे आऩल्मा उऩस्स्थतीने आऩण शवद्ध केरं आशे. भयाठी बाऴा, वंस्कृती आणण गौयलळारी इनतशाव 
ह्यालयीर प्रेभाभुऱेच आज आऩण मेथे जभरेरो आशोत ह्या जाणीलेने ऊय बरून मेत आशे.  
  
एका प्रगतीळीर, ऩुयोगाभी आणण अनतळम श्रीभंत वांस्कृनतक लायवा राबरेल्मा आणण सानदेलांऩावून 
ते शळलयामांच्मा ऩदस्ऩळावन ेऩालन झारेल्मा भातीळी नातं वांगणाये आणण भशायाष्ट्राची अस्स्भता जऩणाये 
आऩण वलवजण आज आग्रशाने मेथे आरात - आम्शी ध्म झारो!   
  
भयाठी बाष्मा ऱ्शाव ऩालते की काम अळी ळंका उऩस्स्थत कयणाऱ्मा रोकांवाठी फशृन भशायाष्ट्र भंडऱाच े
शे अधधलेळन म्शणज ेखणखणीत उत्तय आशे. आऩल्मा योजच्मा व्मलशायात आऩण इंग्रजी बाऴेचा लाऩय 
कयणे अऩरयशामव आशे ऩण जेव्शा वभूश म्शणून आऩण एकत्र मेतो तेव्शा उस्पूतवऩणे आऩण लाऩयतो 
ती भयाठी. भनात  अवत ेती भयाठी आणण अतंयातून मेणायी भयाठीच.  
  



भशायाष्ट्राऩावून दयू याशून आऩण जी भयाठी जऩरीत, पुरलरीत आणण ऩुढच्मा वऩढीकड ेवुऩूदव केरी माचा 
आवलष्काय कामवक्रभांच्मा भाध्मभातून आज आऩल्मारा अनुबलामरा शभऱणाय आशे. बायतातून मेणाये 
कामवक्रभ फघामरा आऩण वलवजण उत्वुक अवतोच ऩण उत्तय अभेरयकेतीर कामवक्रभ आणण वलळऴेत् 
आऩल्मा ऩुढच्मा वऩढीने वदय केरेरे कामवक्रभ आऩण फघार आणण त्मांना प्रोत्वाशन द्यार आळी भाझी 
खात्री आशे.  
  
आभच ेवलव देणगीदाय, जादशयातदाय आणण दशतधचतंक मांच ेभी भनाऩावून स्लागत कयतो आणण आबाय 
भानतो. भशायाष्ट्र भंडऱ शळकागोच े कामवकते आणण शभडलेस्ट भधीर आठ भयाठी भंडऱे मांच्मा 
ऩाठीब्माशळलाम शे वंभेरन शोणे कठीण शोते. त्मांचशेी भी आबाय भानतो. वलावत ळलेटी - जमांचावाठी 
शा अधधलेळनाचा घाट घातरा आशे,म्शणजेच तुम्शी वलवजण - तुम्शा वलाांचे भी ऩु्शा एकदा स्लागत 
कयतो आणण भाझ ेबाऴण आटोऩते घेतो.  
  
जम भशायाष्ट्र!  


