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आदरणीय मु या या पका सौ. आशा राजदेरकर 

शीष क : पिरसश 
लाड या आ हा,आशा राजदेरकर. 
माया तयांची, आ हा मुल ंवर! 

 
गु  या आपु या, हो या आदश. 
जीवना ला भयला  प रस पश! 

 
य तीम व तयांचे न भाषा भू व, 
प रपूण जीवन न थोर कतृ व! 

 
ानसपं नता न शासन कौश य, 
शक वल  तयानंी, नै तकता मू य! 

 
वाणी मधरू याचंा बहु मोल अलकंार, 
श दाश दातूंन आ हा दधले सं कार! 

 
लोकाचंी संथा देई सं कृतपडंीता, 
केल  आ हासी प र चत गीता! 

 
राहो ना कोणती जीवनी उणीव, 

श तीची आ हा या कर त जाणीव! 
 

ते बोल, शकवण ती दयी जपल , 
जीवना ला भयल  झळाळी आगळी! 

 
गु मं  तो जीवनी अखडं जपला, 
माग यशाचा मज जीवनी लाभला! 

 
 आशा राजदेरकर : एक देखणे आ ण भावी यि तम व! 

व याथ नींमधे अ तशय य हो या आम या मु या या पका,सौ.आशा राजदेरकर! अ तशय भावी आ ण देखणे 

यि तम व! तेज:पुजं कांती, चेह यावर नेहमी हा य वलसत असे! अंबा यावर नेहमी फुले कंवा मोहकसा गजरा 

माळलेला असे. यां या कॉटन या सा याचें रंग सु दा तेवढेच आकषक असत. पांढर शु , मनमोहक असा गलुाबी, 

नळसर, आकाशी, म कलर, लबं ूकलर.खूपच छान! 

स ल हॉलम ये आ ह  व याथ नी ाथनेसाठ  एक  जमत असू. तथेे यां या ये याची चाहू ल लागताच संपणू 

हॉलम ये pin-drop silence होत असे. वा त वक यांचा वभाव अ तशय लाघवी, मन मळाऊ! बोलणं अ तशय 

मधाळ! परंतु यां याब ल आ हा मुल ं या मनात एक अना मक अशी 'आदरयु त भती' होती. यांनी दलेले 

सं कारांचे मोती आ ह  व याथ नी संपणू आयु यभर जपनू ठेवणार आहोत . आमचं भा य थोर हणूनच आ हाला 

यां या सार या महान 'मु या या पका' लाभ या. याचें ऋण फेडणे केवळ अश य! 
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