
(फहृ्न्भशायाष्ट्र भंडऱाच्मा १५व्मा अधधलेळनाच्मा उद् घाटन वोशळ्मात अधधलेळनाच ेननभंत्रक 
श्री. ननतीन जोळी मानंी केरेरे बाऴण - शळकागो, २२ जुर ै२०११) 

 
 अधधलेळनाच ेभाननीम अध्मष डॉ. काकोडकय, प्रभुख लके्त भाननीम श्री. यत्नाकय भतकयी, 
फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाच्मा अध्मषा वौ. भाधयुी जोळी, इतय आभंत्रत्रत अनतथी आणण उऩस्थथत भयाठी फंध ू
बधगनींनो, ऩुनश्च एकलाय तुभच ंवलाांच ंभन्ऩूलवक थलागत.  
 अधधलेळनाच्मा ळुबायंब प्रवंगी शळकागोत थथाऩन झारेल्मा फशृ्भशायाष्ट्र भंडऱाच े ददलंगत 
वंथथाऩक कै. वलष्णू लैद्य  
आणण कै. ळयद गोडफोरे मांच्मा थभतृीव भी वलवप्रथभ लंदन कयतो. भंडऱाच्मा वंथथाऩक त्रमींऩैकी वौ. 
जमश्री शुऩयीकय आज उऩस्थथत आशेत. वंथथाऩकांच्मा लतीने आऩरे वगळ्मांच े अशबलादन 
थलीकायण्मावाठी भी, जमश्री शुऩयीकय, श्रीभती प्रबा लैद्य आणण श्रीभती अननता गोडफोरे मांना उबे 
याशण्माची वलनंती कयतो. ध्मलाद.   
 ह्या अधधलेळनांच्मा ननशभत्ताने आऩण जेंव्शा एकत्र जभतो तेंव्शा नेभकं काम ळोधतो? तय आऩर ं
भयाठीऩण. आऩरं प्रत्मेकाच ंभयाठीऩण तऩळीराने लेगऱं आशे; ऩण त्माचा ऩोत एकंच आशे. गुढ्मा 
उबायतो, भंगरभूती भोयमा म्शणतो, दीऩोत्वलाचा आनंद रुटतो, एलढ्मातच आऩरं भयाठीऩण भमावददत 
याह्यरम का? नक्कीच नाशी. ऩवामदान अव ंनुवतं म्शटर ंतय अतं:कयणात एक अनाशभक कऱ उठत.े 
"ळंबूयाजे" शी शाक आऩल्मारा लडडरांच्मा शाकेऩेषा जलऱची लाटते. कै. ऩंडडत बीभवेनजींचा थलगीम 
थलय, ऩ.ुर. देळऩांडमांच अशबजात वादशत्म, वधचन तेंडूरकयची प्रत्मेक ळतकी खेऱी, रता-आळा ह्यांची 
वंगीतातरी दैददप्मभान कायकीदव इतकंच नव्शे तय वुरोचनफाइ्ची फेपाट रालणी वुद्धा. आऩल्मा 
अतं:कयणात कामभच ंघय करून फवरेल्मा ह्या आठलणी, भभवफंधातल्मा अश्मा ककती ठेली आणण 
त्माबोलती गुंतून ऩडरेल्मा भयाठीऩणाच्मा ककती आठलणी. शे भयाठीऩण! 
 ह्या वगळ्मावकट आऩण दयूदेळी आरोत. दधुात वाखय शभवऱाली तवे एकरूऩ झारोत ऩण 
अतंमावभी जऩरेरं शे भयाठीऩण वलश्वात्भ शोण्मानं त्रफरकुर कभी शोणाय नाशीमे. शळकागोत रुजरेरा शा 
भयाठी उऩक्रभ आज वलळार लटलषृाप्रभाणे वलथततृ झारा आशे शेच जगारा दाखलामरा आऩण इतक्मा 
लऴाांनी इथ ेऩयत आरो आशोत. भुंफईचा, ऩुण्माचा, नागऩूयचा, नाशळकचा, औयंगाफादचा, कोल्शाऩूयचा, 
यत्नाधगयीचा अश्मा अवंख्म भयाठी रूऩांभध्मे वलश्वात्भ भयाठी अव ेएक नले वषभ रूऩ उबे आशे. शा 
आऩरा वाथव अशबभान आशे आणण तयीशी अतंयी भयाठी याशू शा अढऱ वलश्वाव आशे.  
 शे अधधलेळन वलावथावने मळथली व्शाल ेशीच ईश्वयचयणी प्राथवना. ध्मलाद. 


