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एकदं ताय वक्रतंडाय गौरी तनयाय धीमही ...........!!
गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमही .........!!

राजाधधराज गणराजाला वंदन केल्यानंतर ज्या आईच्या दधाने माझी वाणी पववत्र

झाली तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे ज्या आईने जपल ती आई ज्यांच्या आशीवाादाने काही
करून दाखवण्याची उमेद ननमााण झाली ते वडील यांच्या पायी माझे मस्तकी दं डवत
शबदांची पज
ू ा करत नाही माणसांसाठी आरती गातो।।

ज्यांच्या गावात सूया नाही तयांच्या हातात उजेड दे तो।।

असे ज्यांचे ध्येय होते जे नेहमी सांगत सदगण हा शक्राच्या तायााप्रमाणे शांत व सदै व
चमकत असतो जे जे करीन ते ते उतकृष्ट करीन असे धैया असू दे असे मैत्रय
े उद्योग
पररवाराचे जनक राष्रीय रतन श्री मधसद
ू न रमाकांत जी सतपाळकर सर यांना ववनम्र
अभभवादन आणण आमच्या एका शबदावर ववश्वास ठे ऊन पढे पाऊल टाकणारे तम्ही
ं
सवा तम्हालाही जय मैत्रय
े करून मी या क न्फरं
स ला सरवात करते

समोर अशी गदी असली तयातनं मानसं जरा ददी असली वर मैत्रय
े ची वदी असली कक

ववचारांची सदी होणार नाही याची मला ननश्श्चत खात्री आहे पण एक काळ असा होता
भमत्रांनो कक बोलणारा माणस
ू बोलायला लागला कक ऐकणारा माणस
ू पेटून उठायचा

आता काळ इतका बदलाय कक खद बोलणारा माणस
ू पेटला तरी ऐकणारा माणस
ू थंडच
असतो तयामळे बोलणायााला काय बोलावं हे कळत नाही तर ऐकणायााला आपण काय
ऐकतो आहोत हेही कळत नाही तयामळे मोठा घोळ होत असतो .इनतहासावर जगता

येत नाही इनतहास घडवावा लागतो भमत्रांनो खरं तर इनतहास घडवणारी मानसं इनतहास
ववसरू शकत नाहीत आणण इनतहास ववसरणारी मानसं इनतहास घडवू शकत नाही हाही
एक इनतहास आहे भमत्रांनो

अरे भली भली माणसे होऊन गेली कोण होती ती छत्रपती आमचेच होते महावीर

आमचेच होते सम्राट अशोक बळीराजा गौतम बद्ध अरे आमच्याच मातीतले आमच्याच
रक्तातले नवं घडवण्याचं सामर्थया याच मातीत आहे नवं ननमााण घडवण्याच सज
ृ नशील
सामर्थया हह याच रक्तात आहे मग आमच्या पढे आव्हान कठली ? आमची पावलं
झेपावत का नाहीत ? कठे अडतो आम्ही ?

खूप काही करायचं, घडवायचं, प्रगतीशील बनण्याचं ध्येय मनाशी बाळगून तम्ही जर
मैत्रय
े उद्योग पररवारात सामील झाला असाल तर नक्कीच तमचीही स्वप्न साकार

होतील कारण या पररवाराच ब्रीदवाक्यच आहे " इथं स्वप्नांना सतयाचा स्पशा होतो "
भमत्रांनो स्वप्नाकडून सतयाकडे जाणारा मागा अश्स्ततवात आहे फक्त तो शोधण्याची
दृष्टी आणण धैया तमच्या अंगी असायला हवं आणण म्हणन
ू च आपणा सवाांसाठी तो

मागा खला कसा करता येईल यासाठी कररअर ववषयी मागादशान करण्यासाठी मैत्रय
े

उद्योग पररवारातील कतता ववान मानसं आपणास लाभलेले आहे त काही क्षणातच सवा

ं मध्ये आगमन होणार आहे तरी कृपया सवाांनी टाळयांच्या गजरात
मान्यवरांचे या ह ल
तयांचे स्वागत करायचे आहे

--------------------------------------------------आगमन-----------------------------------------------

मनष्याची श्रेष्ठता हह तयाच्या कताबगारीने ठरते व्यासपीठावर ववराजमान सवा

ं
कतता ववान मान्यवरांचे व आज या ववभागीय क न्फरं
स साठी वेगवेगळया ववभागातून

उपश्स्थत असलेल्या सवा बंधू भधगनी सहकायाांचे मी सौ रोहहणी माने पन्हा एकदा मन
पूवक
ा स्वागत करते .

मी आवजन
ूा सांगते मलगा आणण वडील होते वडडलांना काहीतरी काम

करायचे होते मलगा काम करू दे त नव्हता सारखा त्रास द्यायचा वडडलांच्या लक्षात

आलं मलाला कठल्यातरी कामात गंतवल पाहहजे तयाभशवाय मला काम करता येणार
नाही समोर एक जगाचा नकाशा पडला होता वडडलांनी हातात घेतला टराटरा फाडला

दहा बारा तकडे केले मलाच्या हातावरती ठे वले आणण तयाला सांधगतले सगळा नकाशा

पन्हा जोडून टाक मगच माझ्याकडे ये वडडलांना खात्री होती नकाशा जोडायला मलाला
अधाा तास तरी लागेल आणण तेवढ्या वेळात आपले काम आटोपून परे होईल मलगा
नकाशा जोडायला बसला वडील कामाकडे गेले पण कामा पयांत पोहचातायेत न

पोहचातायेत तोच मलगा जगाचा नकाशा जोडून घेऊन आला बाबा नकाशा जोडून

झाला वडडलांना आश्चया वाटलं इतक्यात कसकाय जमलं तला ? मलगा म्हणाला बाबा
ज्या नकाशाचे तकडे तम्ही मला हदले होते तया नकाशाच्या मग एका माणसाच धचत्र

होत मी माणस
ू जोडला उलटून बनघतलं जग आपोआपच जोडलं गेलं होत आज समोर
नजर टाकली तर लक्षात आलं मैत्रय
े मले सबंध समाज जोडला गेलाय आजचा हदवस
उलटू द्या उद्या संपण
ू ा जग जोडल्याच तम्हाला याच दे ही याच डोळा हदसल्याभशवाय
राहणार नाही

सतपाळकर साहे बांनी आयष्यभर एकच वसा पेलला आणण तो म्हणजे

माणस
ू जोडण्याचा अस आदशा जीवन जगणायाा व इतरांसाठी आपलं जीवन समवपात
करणायाा आदरणीय मधसूदन रामाकांतजी सतपाळकर साहे ब यांच्या प्रनतमेच पूजन
करण्यासाठी व्यासपीठावरील सवा मान्यवरांना मी नम्र ववनंती करते .
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स्वतःसाठी जरी काही करता आलं नाही
तरी इतरांसाठी जागन
ू बघावं

दसयााच्या डोळयातील आसवं पसताना
तयात आपलंच प्रनतबबंब बघावं

अस आदशावत जीवन जगणाऱ्या सतपाळकर साहे बांच्या प्रनतमेच पज
ू न झालेलं होत
आहे

-------------------------------------प्रनतमा पूजन --------------------------------------------------------

मन शांत प्रसन्न आणण उल्हाभसत ठे वण्याचे सामर्थया प्राथानेत असते तयात

अंधश्रद्धेचा कोणताही भाग नसतो काळजातला अंधकार आणण धचंता प्राथानन
े े नाहीशा
होतात मनापासन
े ळे अकश्ल्पत आणण अनपेक्षक्षत अशी मन शांती
ू केलेल्या प्राथानम
भमळते अशा वेळी सभोतालचे जग आणण आजब
ू ाजच
ू ा ननसगा संदर वाटू लागतो

म्हणन
ू च दखीतांच्या जीवनातील दख दरू व्हावे या आशयाची कवी वसंत बापट यांची
सतपाळकर साहेबांना वप्रय असणारी कववता आपण प्राथाना म्हणन
ू घेणार आहोत

------------------------------------------प्राथाना-----------------------------------------------------------

धन्यवाद!!

मान्यवरांना मी आसन ग्रहण करण्याची ववनंती करते

यानंतर वेळात वेळ काढून आपल्याला मागादशान करण्यासाठी आलेल्या मान्यवरांचा

आपण सतकार करणार आहोत .

---------------------------------------------सतकार ------------------------------------------------------

यानंतर श्री ............................................................. यांना मी कायाक्रमाच
प्रास्ताववक करण्यासाठी व्यासपीठावर आमंबत्रत करते

----------------------------------------प्रास्ताववक --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------मागादशान -------------------------------------------

जीवनात यशस्वी होण प्रतयेकाच्याच पदरात आहे अस नाही पण प्रयतनवादी कधी

अयशस्वी होत नाही म्हणन
ू .................... गरुडाकडून पंख घ्या भरारी मारण्यासाठी
,सूयााकडून तेज घ्या अंधाराच्या नाशासाठी, पवाताकडून ननश्चय घ्या ननणायावर ठाम

राहण्यासाठी, फलाकडून सवास घ्या दखाःत सद्धा हसण्यासाठी,काट्या कडून धार घ्या
अन्यायाच्या नाशासाठी, आभाळाकडून ववशाल सांधे चका माफ करण्यासाठी, वायााकडून

वेग घ्या प्रगती पथावर अग्रेस होण्यासाठी आणण आमच्याकडून शभेच्या घ्या यशस्वी
होण्यासाठी ....... यशस्वी होण्यासाठी .

यानंतर हम होंगे कामयाब या गीताने कायाक्रमाची सांगता होईल
--------------------------------हम होंगे कामयाब----------------------------------------------------------

!#₹##@#@##@#@#@@#@####@@#@@#@#@####@@@##@@##@@@##@
@####
चारोळी सत्रसंचालनासाठी
सत्रसंचालन चारोळी
हदपप्रज्वलन
अनतथींच्या आगमनाने
गहहवरले हे सेवासदन
अनतथींना ववनंती,

करूनी हदपप्रज्वलन

प्रसन्न करावे वातावरण ---- (2)
एक छोटीसी ज्योत प्रनतक
म्हणन
ू काम करते

थोडासा का होइना पण
अंधार दरू करते.

जीवनाला हवी प्रकाषाची वात

हदव्यामध्ये जळते छोटीषी वात

तरीही नतला आहे मानाचे स्थान
हे आपणास आहे ज्ञान

तेव्हा हदपप्रज्वलनाने करूया
कयाक्रमाची सरूवात.

संस्कृती आहे आपली प्रकाषाची
वषतलता आहे तयात चंद्राची

हदपप्रज्वलनाने सरूवात कायाक्रमाची

हीच प्रथा आहे भारतीय संस्कृतीची
प्रास्ताववक
गरूजनांचा आवषवााद घेवन
ू

साथ दयावी सवाांनी भमळून

आजच्या कायाक्रमाचा उद्दे ष

जाणण
ू घ्यावा प्रास्ताववकेतून.
प्रगतीच्या यगात संस्कारांना स्थान
ज्ञानाच्या ववष्वात वषक्षकाला मान
आणण कायाक्रमाच्या प्रारं भी व्हावे
प्रास्ताववकेचे ज्ञान

जीवनाचे सार कळते

ग्रंथ आणण पस्तकातन
ू

कायाक्रमाचा उद्दे ष कळतो
प्रास्ताववकातून
मागादशान
तेज तमचे आहे सया-चंद्राहूनही जास्त

तमच्या या बोलण्याच्या शबदातच आहे
जीवणाचे संपूणा शास्त्र ----ज्ञानरूपी मागााच्या

पदक्रमातन
ू कळस गाढू प्रगतीचा
तयासाठी मान आहे

अध्यक्षीय मागादशनाचा

बोलके करण्यास हवे असते संभाषण
आधारासाठी हवे असते आश्वासन
योग्य हदशा भमळण्यासाठी
आवश्यक आहे मागादशान
आभार
कायाक्रम झाला बहारदार
भाशणही झाले जोरदार

श्रोतयांनी उचलला श्रवणाचा भार

तें व्हा मानलेच पाहहजे सवाांचे आभार
प्रास्ताववक झाले प्राथाना झाली

आनतथींच्या येण्याने कायाक्रमाला शोभा आली
आपल्या मागादशनााने

आम्हाला हदशा भमळाली

शेवटी आता आभारप्रदषानाची वेळ आली.
थेंबाथेंबाने तलाव भरतो

हाताहाताने कायाक्रम फलतो

जेथे जेथे आहेत या कायाक्रमाचे भशल्पकार
तें व्हा मानलेच पाहहजेत तयांचे आभार.
व्संतात येतो फलांना बहार

तें व्हा फांदयाच होतात तयांचा आधार
श्रोतयांनी उचलला श्रवणाचा भार

तें व्हा मानलेच पाहहजे तयांचे आभार

