
आयु यात यश वी हो यासाठ  मोठे व न बघा : आनंद बनसोड े
चोपडा येथील ताप व या मं दरातील शता द  महो सवात संवाद 

 

जीवनात उ तु ंग यश मळवायचे असेल तर आहे या प रि थतीला न मडपणे सामोरे जा यामुळे 

यि तम वाचा वकास होतो. मोठ  व ने पाहु न सतत यांना पुण कर याचा वचार मनाशी ठेवला तर यश 

नि चत मळत अस याचे तपादन स  गयारोहक आनंद बनसोडे यांनी केले. 

चोपडे श ण मंडळ संच लत ताप व या मं दरा या शता द  सोह यात व या याशी संवाद साधतांना 

बोलत होते. आप या मागदशनात बनसोडे यांनी सां गतले क , सवानी आपला आतला आवाज ऐकणे गरजेचे 

आहे. यामुळे वत: या गतीसाठ  यो य दशेने य न करता येतात. इ.८ वी ते १२ वी या मुलांशी संवाद 

साधताना यशाची सू ी मांडल . यात सकाळी लवकर उठून मनाशी ठरवले या व नांची एक याद  करा व 

रोज उजळणी क न हलका यायाम करा. ाणायाम क न दवसाला सु वात करा असे के यास जगातील 

कोणतेह  यश मळ वता येईल, असे यानंी सां गतले. यावेळी यांनी हालाक ची प रि थती असताना 



ए हरे ट वार  कशी पूण केल  याबाबत मा हती दल . तसेच यांचे लेखन व चार खंडातील शखरे कशी 

पादा ांत केल  याब ल मा हती दल . 

यावेळी डॉ.सुधीर चौधर  यांनी तयार केले या ‘ फफा फुटबॉल’ साम यांब ल या ह त ल खताचे काशन 

आनंद बनसोडे यां या ह ते कर यात आले. 

यासपीठावर चोपडे श ण मंडळाचे चेअरमन राजा मयूर, उपा य  मोरे वर देसाई, संचालक चं हास 

गुजराथी, फु ल गुजराथी, राज  अ वाल, शैला मयूर, डॉ. वीणकुमार स तष , ए.आर.पुणतांबेकर, 

डी.एस.सोनवणे, एस.एम.देशमुख, एस.ट .कुलकण , जय ी पुणतांबेकर, साद वै य, आर.बी.देशमुख, सुनील 

पाट ल, डी.एस.पांडव, डी. ह .या क, डी.के.महाजन, ए.ट .पाट ल हजर होते. सू संचलन पी.पी. शंदे यांनी तर 

आभार एस.आर.पाट ल यांनी मानले.आनंद बनसोडे यां या ह ते कर यात आले. 

यासपीठावर चोपडे श ण मंडळाचे चेअरमन राजा मयूर, उपा य  मोरे वर देसाई, संचालक चं हास 

गुजराथी, फु ल गुजराथी, राज  अ वाल, शैला मयूर, डॉ. वीणकुमार स तष , ए.आर.पुणतांबेकर, 

डी.एस.सोनवणे, एस.एम.देशमुख, एस.ट .कुलकण , जय ी पुणतांबेकर, साद वै य, आर.बी.देशमुख, सुनील 

पाट ल, डी.एस.पांडव, डी. ह .या क, डी.के.महाजन, ए.ट .पाट ल हजर होते. सू संचलन पी.पी. शंदे यांनी तर 

आभार एस.आर.पाट ल यांनी मानले. 


