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सकलमति प्रकाशु
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते
कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या
पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.
असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला
पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.
दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे
लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक
प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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jaaryaa@gmail.com

तित्रे- श्री संकेि तलमर्े

र्ा पस्ु िकािील लेखनािे सर्ा हक्क लेतखके कडे सरु तिि असनू पस्ु िकािे तकंर्ा त्र्ािील
अंशािे पनु मद्राु ण र्ा नाट्र्, तित्रपट तकंर्ा इिर रुपांिर करण्र्ासाठी लेतखके िी परर्ानगी
घेणे आर्श्र्क आहे. िसे न के ल्र्ास कार्देशीर कारर्ाई (दडं र् िरुु ं गर्ास) होऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works.
Although an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of
injunction, damages and accounts.
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प्रकाशक :ई सातित्र् प्रतिष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
Whatsapp- 9987737237
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604
प्रकाशन : ३ मे २०२२ (अक्षय्यतृततया शके १९४४)
©esahity Pratishthan® 2022
• तिनामूल्र् तििरणासाठी उपलब्ध.
• आपले िाचून झाल्र्ािर आपण िे फ़ॉरिडा करू शकिा.
• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठे िण्र्ापुिी ककिं िा िाचनाव्यतिररक्त कोणिािी
िापर करण्र्ापुिी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
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पररिर्
अिरओळख
झाल्र्ापासनू हािाि पस्ु िक
घेऊन पस्ु िक र्ािणारी अशी
माझी ओळख करुन देिा र्ेऊ
शके ल. शालेर् आतण
महातर्द्यालर्ीन र्र्ाि खपू
पस्ु िकं र्ािली आतण िरीही
अजनू ही जन्मजन्मांिरीिी सातहतत्र्क भक
ू भागलीि नाही असं मला स्र्िःला
र्ाटिं. ना.धों.महानोर, शांिाबाई शेळके र्ांच्र्ा कतर्िांिी तर्शेष आर्ड आतण
गो.नी.दां आतण प.ु ल.देशपांडे हे तप्रर् लेखक! कतर्िा,प्रर्ासर्णानं,इतिहास हे
तर्शेष आर्डीिे र्ािनािे तर्षर्.
कुठे ही भटकार्ला गेलं की सभोर्ार पाहिाना एखादी कतर्िा सिु िे,
भटकून घरी परिल्र्ानंिर अिानक सरु सरु ी र्ेिे आतण मनािला अनभु र्
कागदार्र उमटू लागिो. मला व्र्क्त व्हार्ला मनापासनू आर्डिं आतण
त्र्ासाठीिी माध्र्मं म्हणजे गाणं,नािणं आतण तलहीणं.
हे मी माझ्र्ा आनदं ासाठी करि असिानाि मैतत्रणींनी िे र्ािलं आतण
आम्हालाही र्ािार्ला आर्डेल असं म्हणनू िे कुठे िरी प्रकातशि करण्र्ासाठी
प्रोत्साहन तदल.ं त्र्ािनू मग ब्लॉग सरू
ु के ला.
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मी व्र्र्सार्ाने संशोधक! संस्कृ ि भाषा, भारिीर् संस्कृ िी, तहदं ू धमाशास्र,
भारिीर् ित्र्ज्ञान हे माझे संशोधनािे तर्षर्! त्र्ािनू ि मग व्र्ाख्र्ाने देणे,
तर्तर्ध माध्र्मांर्र लेख तलतहणे हे सरू
ु झालं. मराठी तर्कीतपतडर्ार्र संपातदका
म्हणनू काम करिाना मला माझ्र्ा र्ािनािा खपू उपर्ोग होिो.
छार्ातित्रण करार्ला आर्डिं त्र्ामळ
ु े माझ्र्ा कतर्िांना बरे िदा माझीि
छार्ातित्र सोबि करिाि.
कोकणािल्र्ा आमच्र्ा घरी र्ार्रिाना तनसगााच्र्ा सातन्नध्र्ाि मनालाही
नर्ी पालर्ी फुटिे आतण कतर्िािं ा जन्म होिो.
एकूण कार् आर्ष्ु र्ािा आनंद घेणं आतण तर्तर्ध माध्र्मािनू तर्शेषिः
लेखनािनू अतभव्र्क्त होणं मला आर्डिं,माणसू म्हणनू समृद्ध करि जािं.!
पस्ु िक र्ािार्ला आर्डिं िसंि मला माणसं र्ािार्लाही आर्डिं!
ई सातहत्र् प्रतिष्ठानिी पस्ु िकं र्ािल्र्ानिं र लेखकानं ा सपं का करून
अतभप्रार् देणं हे ही आर्डिं िे त्र्ामळ
ु े ि! समतर्िारी लोकानं ा भेटणं आतण
त्र्ाच्ं र्ासह र्ैिाररक आनदं ािी देर्ाणघेर्ाण हे पण माझं एक आर्डिं काम
आहे!
सारांश मी ही िमु च्र्ासारखीि,िमु च्र्ािलीि एक आहे! आपला हा
सातहत्र्बंध दृढ होि जार्ाअशी अपेिा करिे.
डॉ. आर्ाा आशिु ोष जोशी
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प्रस्तावना
गजानन ही बद्ध
ु ीिी देर्िा, सकल कलांिा अतधपिी ! लहान थोरांिा
लाडका गणपिीबाप्पा! त्र्ािे रूप सर्ााना मोहर्नू टाकिे.
गणेशाच्र्ा रुपामागील ित्र्ज्ञान तर्शद करणारे अथर्ाशीषा हे ही सर्ादरू
लोकतप्रर् आहे. गणेश ही देर्िा के र्ळ भारिािि नाही िर भारिाच्र्ा बाहेरही
तर्तर्ध देशामं ध्र्े आदरािे स्थान तमळर्नू आहे.
गणेशोत्सर् हा महाराष्राि धमु धडाक्र्ाि साजरा के ला जािो. र्ा
गणेशोत्सर्ाच्र्ा तनतमत्ताने के र्ळ गणेशािी स्थापना करणे, त्र्ािी पजू ा आरिी
करणे र्ापलीकडे जाऊन ज्र्ा गणपिीिी आराधना आपण करिो त्र्ाच्र्ा
तर्षर्ी अतधक काही मातहिी तजज्ञासंनू ी र्ािार्ी र्ा हेिनू े तलतहलेली ही
लेखमाला.
गणेशािे स्र्रूप, त्र्ािा इतिहास, सातहत्र्ािील त्र्ािे र्णान , त्र्ािे
आध्र्तत्मक स्र्रूप हा तर्षर् खपू मोठा आहे. गाणपत्र् संप्रदार्ािी तर्तर्ध
व्रिे, तर्धी- तर्धाने समजनू घेणे हा सद्ध
ु ा एक रंजक भाग आहे. िथातप
सववसामान्य वाचकाला प्रारंभी सोपे सुटसुटीत काही हाती द्यावे आति
त्यातून त्याला अतिक खोलात जाऊन अभ्यास करण्याचे प्रेरिा
तमळावी असा हेतू या लेखनामागे आहे.
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पण्ु र्ािील सकाळ र्ा दैतनकाने र्ा लेखमालेसाठी तर्िारणा के ली आतण
दहा तदर्स २०२१ सालच्र्ा गणेशोत्सर्ाि रोज एक लेखांक त्र्ांनी प्रतसद्ध
के ला. ही लेखमाला अतधक र्ािकांना उपलब्ध व्हार्ी म्हणनू हे सातहत्र्
प्रकातशि करण्र्ािी परर्नागी देखील मोठ्र्ा मनाने तदली आहे. त्र्ांिी मी
आभारी आहे. श्री. आतशष िागडे सर र्ांच्र्ाप्रिी देखील मी कृ िज्ञिा व्र्क्त
करिे.
पण्ु र्ािील ज्ञान प्रबोतधनी संस्था ही बहुिेकांना पररतिि असिेि. ज्ञान
प्रबोतधनीिील सस्ं कृ ि सस्ं कृ िी सश
ं ोतधका हे माझे कार्ाालर् नसनू िे िर माझे
दसु रे घरि आहे. माझे सर्ा सश
ं ोधन मी र्ेथनू ि करिे. र्ा लेखमालेसाठीिा सर्ा
अभ्र्ासही अथाािि इथनू ि मी के लेला आहे. त्र्ामळ
ु े माझे तर्भागप्रमख
ु श्री.
तर्श्वनाथ गजु ार आतण माझे सर्ा सहकारी र्ािं ी ऋणी आहे, ज्र्ांच्र्ा पातठंब्र्ाने
मी अभ्र्ास करू शकिे आतण िो प्रकातशि करू शकिे.
ही पतु स्िका म्हणजे दोन प्रकारच्र्ा अतभव्र्क्तींिा समन्र्र् आहे. गणपिी
ही जशी ज्ञानािी देर्िा िशीि िी कलेिीही देर्िा. श्री. संकेि तलमर्े हे माझे
स्नेही. िे बहुभाषा अभ्र्ासक आहेि आतण सल
ु ेखनकारही आहेि. माझ्र्ा
लेखणीला त्र्ांच्र्ा कंु िल्र्ािी जोड तमळार्ी हीसद्ध
ु ा गणेशािीि कृ पा आहे.
सर्ााि शेर्टी अथाािि ई सातहत्र् प्रतिष्ठानिे तर्शेष आभार! माझा हा
छोटा लेखन प्रपंि सर्ादरू पोहोितर्ण्र्ाि त्र्ांिा महत्र्ािा र्ाटा आहे.
डॉ. आर्ाा आशिु ोष जोशी
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लेखांक १

देवा तुतच गिेशु।

ओम् गणानां त्र्ा गणपतिं हर्ामहे,
कतर्ं कर्ीनाम् उपमश्रर्स्िमम् ।
ज्र्ेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पिे,
आ नः श्रृण्र्न् ऊतितभः सीद सादनम् ।। ऋग्र्ेद २.२३.९
हा मंत्र सर्ाांच्र्ा पररिर्ािा आहे. ऋग्र्ेदािील र्ा मंत्रामधे आपल्र्ाला
गणपिी असा शब्द तदसनू र्ेिो.
ओम् ब्रह्मणस्पिे त्र्मस्र् र्न्िा
सक्त
ू स्र् बोतध िनर्ं ि तजन्र्।
तर्श्वं िद् भद्रं र्दर्तन्ि देर्ाः
बृहद् र्देम तर्दथे सर्ु ीराः।। ऋग्र्ेद २.२३.१९
र्ा मंत्रामधे आपल्र्ाला ब्रह्मणस्पिी र्ा देर्िेिा उल्लेख आढळिो.
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र्ैतदक सातहत्र्ाि गणपिी हा शब्द गणांिा अतधपिी अशा अथााने
आलेला तदसिो.
लबं ोदर, एकदिं , शपू ाकणा, गजमख
ु रूपािील जो गणपिी आपल्र्ासमोर
उभा राहिो िो हा गणपिी नव्हे. हत्तीिे मख
ु , मोठे पोट, सपु ासारखे कान र्ा
रूपािील गणेश र्ैतदक सातहत्र्ाि आढळि नाही.
ब्रह्मन म्हणजे र्ाणी. ऋग्र्ेदामधे र्ाणीिा अतधपिी असलेल्र्ा
ब्रह्मणस्पिीला गणपिी असेही म्हटले गेले आहे.िो मंत्रतर्द् म्हणजे मंत्र
जाणणारा देर् हा सर्ा जगािा तनर्ामक मानला गेला आहे.िो देर् इ.गणांिा
म्हणजे समहू ांिाही अतधपिी आहे.त्र्ांिा नार्क आहे.सर्ा ज्ञानी लोकांमधेही
िो सर्ाश्रेष्ठ आहे.
देर्िातर्कासाच्र्ा क्रमामधे ब्रह्मणस्पिी र्ा देर्िेिा ज्ञानाशी असलेला
सबं धं , गणािं ा अतधपिी म्हणनू सघं टनेच्र्ा नार्करूपाशी असलेला सबं धं
आजच्र्ा प्रितलि गणेशरूपाशी जोडला गेला असार्ा असे तर्तर्ध अभ्र्ासक
नोंदतर्िाना तदसिाि.
गणपिी हा तर्द्येिी, ज्ञानािी श्रेष्ठ देर्िा मानला गेला िो ही र्ाि
कारणामळ
ु े . तर्द्यारंभी ज्ञानदात्र्ा गजाननािे आदरपर्ू ाक स्मरण के ले जािे.
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तशर्, तर्ष्ण,ु गणेश, देर्ी र्ा देर्िांना उपास्र् दैर्ि मानणारे तर्तर्ध संप्रदार्
कालक्रमाि उदर्ाला आले.शैर्, र्ैष्णर्, गाणपत्र्, शाक्त र्ा नार्ाने िे
ओळखले जािाि.
शैर् सप्रं दार्ाच्र्ा धारणेनसु ार तशर् म्हणजे शक
ं र र्ा देर्िेिे जे गण म्हणजे
समहू तकंर्ा समदु ार् त्र्ािं ा अतधपिी तकंर्ा प्रमख
ु म्हणनू ही गणपिीला तर्शेष
मान तदलेला आहे. तशर् आतण पार्ािीिा पत्रु म्हणनू ही पढु े गणपिी तशर्
पररर्ाराि सामील झालेला तदसनू र्ेिो.
अशाप्रकारे तर्द्येिी, ज्ञानािी आतण अथााि संघटनेिी देर्िा असलेला हा
गणपिी. संघटनेिा नार्क म्हणनू िो कुशल नेिाही आहे. त्र्ािा सेनानार्क
तकंर्ा गणांिा नार्क हा गणु तर्शेष आत्मसाि करण्र्ासारखा र्ाटिो.
भारिािील नर्र्र्ु क आतण र्र्ु िींनी गणेशािा हा गणु अतं गकारि
देशाच्र्ा कल्र्ाणासाठी स्र्ि:मधील नेित्ृ र्शक्ती जागी करण्र्ािा सक
ं ल्प र्ा
गणेशोत्सर्ाच्र्ा तनतमत्ताने जरूर करार्ा.
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लेखांक २

प्रथम तुला वतं दतो...

िू सख
ु किाा िू दःु खहिाा अशा शब्दाि गणपिीिे स्िर्न नेहमीि के ले जािे.
गणपिीिा तर्घ्ननाशनािा हा गणु त्र्ाच्र्ामधे कसा आला हे समजनू घेणे
काहीसे रंजकही आहे.
तर्द्यारम्भे तर्र्ाहे ि प्रर्ेशे तनगामे िथा।
सग्रं ामे सक
ं टे िैर् तर्घ्नस्िस्र् न जार्िे।।
कोणत्र्ाही शभु प्रसंगी गणेशािे स्मरण के ले की िो तर्घ्ने दरू करिो अशा
आशर्ािा हा श्लोक आहे.
एखाद्या देर्िेच्र्ा रूपािा तर्कास होि असिाना त्र्ाि र्ेगर्ेगळी
तस्थत्र्िं रे र्ेि असिाि.असाि हा एक बदल र्ा लेखाि जाणनू घेऊर्ाि.
गणपिीिे बाह्य रूप जसे बदलि गेले िसाि त्र्ाच्र्ा िातत्र्क रूपािही
बदल होि गेला असं आपल्र्ाला तदसनू र्ेिं.
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तर्नार्क हे गणपिीिं एक प्रतसद्ध नार्. शातन्िमर्ख
ू ग्रंथाि तर्नार्क
नार्ाच्र्ा सहा गणांिा उल्लेख र्ेिो.तमि, संतमि, कटंकट, कूष्मांड, राजपत्रु
आतण शाल हे िे सहा गण होि.हे तर्नार्क गण लोकांच्र्ा कामाि बाधा
आणि, त्र्ांिा लोकांना त्रास होि असे. र्राह परु ाणािील आख्र्ातर्का आहे
की ऋषींच्र्ा र्ज्ञकार्ााि नेहमी बाधा र्ेि असे.िी दरू करण्र्ासाठी िे शंकराकडे
गेले आतण त्र्ांनी त्र्ािी प्राथाना के ली.शंकराने स्र्िःच्र्ा सामर्थर्ााने शस्रधारी,
तनळ्र्ा रंगािे, हत्तीिे िोंड असलेल्र्ा अशा तर्नार्क गणांिी तनतमािी
के ली.स्र्िःच्र्ा मख
ु ापासनू िर्ार के लेल्र्ा कुमाराला त्र्ाने र्ा गणांिा मख्ु र्
म्हणनू नेमले आतण त्र्ाला र्र तदला की िल
ु ा गणेश, तर्नार्क अशी नार्े
लाभिील.िेव्हापासनू उपद्रर्ी असे तर्नार्क हे गणेशाच्र्ा आधीन राहू
लागले.शंकराने तदलेल्र्ा र्रामळ
ु े तर्नार्कांिा अतधपिी असलेल्र्ा गणेशािे
कार्ाारंभी तर्घ्नहिाा म्हणनू स्मरण, पजू न होऊ लागले.
गाणपत्र् सप्रं दार्ाि िसेि अन्र् परु ाणािही अशा तर्तर्ध आख्र्ातर्का
आढळून र्ेिाि.
पण र्ािनू घेण्र्ािा बोध असा की र्ाईट कामे करणार्र्ा व्र्क्ती, सद्विानी
सत्शील नेित्ृ र्ाच्र्ा आतधपत्र्ाखाली असल्र्ा िर त्र्ांिे पररर्िान होणे कठीण
नाही.मात्र त्र्ासाठी नेत्र्ामधे कुशलिा आतण सदािार असणे आर्श्र्क आहे.
आपणही समाजामधे तर्तर्ध प्रकारिे सघं टन करिाना दष्टु प्रर्ृत्तीर्र माि करून
त्र्ा तर्धार्क कशा होिील, त्र्ािनू सर्ाांिे कल्र्ाण कसे साधिा र्ेईल र्ािा
तर्िार र्ा गणु र्ैतशष्ट्र्ािनू जरूर करार्ा.
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लेखांक ३

गिराज रंगी नाचतो

कला आतण तर्द्यांिा अतधष्ठािा असलेला गणेश एक उत्तम निाकही आहे
बरं का ! आपलं लंबोदर आतण िंतु दलिनु रूप सांभाळूनही िो स्र्िःच्र्ा
नृत्र्कलेिील प्रातर्ण्र् जोपासिो आहे.
नटराज तशर्ािा पत्रु अशी त्र्ािी परु ाणग्रथं ािली ओळख आहेि.त्र्ामळ
ु े
कधी िो आपल्र्ा तपत्र्ाच्र्ा नृत्र्ाि त्र्ानं ा र्ाद्यािी साथ करिाना तदसिो िर
कधी स्र्िः नृत्र्ाि मग्न होिो.कनााटकािील बदामीच्र्ा प्रतसद्ध लेण्र्ांमधे
नृत्र्ाि मग्न तशर् आतण त्र्ाच्र्ापढु े र्ाद्य हािी घेिलेला गणपिी आपल्र्ाला
दशान देिाि.
ब्रह्म परु ाणािील आख्र्ातर्के नसु ार गणेशाने शंकर आतण पार्ािी
र्ांच्र्ासमोर नृत्र् करून त्र्ांना प्रसन्न के ले आतण त्र्ामळ
ु े ि शंकरांनी त्र्ाला
कौिक
ु ाने स्र्िःच्र्ा डोक्र्ार्रील िंद्र बहाल के ला.
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तशल्पशास्रािही नृत्र्गणेशािी तर्तर्ध रूपं आपल्र्ाला अनभु र्ार्ला
तमळिाि. नृत्र् करिाना कधी िो आपल्र्ा हािाि सपाही धरिो.
भारिािील प्रािीन मंतदरांर्र कोरलेल्र्ा र्ैतर्ध्र्पणू ा मिू तमं धे नृत्र् गणेशही
पहार्ला तमळिो. तिन्नके शर् मंतदरािे प्रािीन स्थापत्र् असो र्ा तफलाडेतल्फर्ा
संग्रहालर्ािील नृत्र्गणेशािी मिू त. र्ा मिू त देर्िेिा पदन्र्ास दाखर्िाि.
समथा रामदासानं ी दासबोधामधे नृत्र्गणेशािे सरु े ख र्णान के लेले
आहे.पतहल्र्ा दशकाच्र्ा दसु र्र्ा समासाि समथा म्हणिाि..
सगणु रूपािी टेर् । माहा लार्ण्र् लाघर् ।
नृत्र् कररिां सकळ देर् । िटस्ि होिी ॥ ८॥
िौदा तर्द्यािं ा गोसार्ं ी । हरस्र् लोिन िे तहलार्ी ।
लर्लतर्ि फडकार्ी । फडै फडै कणाथापा ॥ १३॥
नट नाट्र् कळा कंु सरी । नाना छंदें नृत्र् करी ।
टाळ मृदांग भरोर्री । उपांग हुक
ं ारे ॥ २१॥
तस्थरिा नाहीं र्ेक िण । िपळतर्शई ंअग्रगण ।
सातजरी मतू िा सल
ु िण । लार्ण्र्खाणी ॥ २२॥
रुणझणु ा र्ाजिी नेपरु ें । र्ाक
ं ी बोभाटिी गजरें ।
घागररर्ासतहि मनोहरें । पाउलें दोनी ॥ २३॥
ईश्वरसभेसी आली शोभा । तदव्र्ांबरांिी फांकली प्रभा ।
सातहत्र्तर्शई ंसल्ु लभा । अष्टनार्का होिी ॥ २४॥
ऐसा सर्ाांगे सदंु रु । सकळ तर्द्यािं ा आगरु ।
त्र्ासी माझा नमस्कारु । साष्टागं भार्ें ॥ २५॥
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अत्र्िं नटून सजनू , िपळाईने िरीही लातलत्र्पणू ा नृत्र् करणारा गणेश हा
सर्ा कलाकारांिा आदशाि आहे.
सर्ाांना आपल्र्ा कौशल्र्ाने मोतहि करून कलेिी तनष्ठेने आराधना
करण्र्ािा गणु तशकतर्णारा हा नृत्र्गणेश सर्ा कलासक्त मनांना प्रेरणा देि राहो.
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लेखांक ४

त्वं ज्ञानमयः तवज्ञानमयः।

पाशांकुशर्रद हस्ि। एके करी मोदक शोभि।
मषू कार्रर अति प्रीि। सर्ाांगी तसंदरू ितिाला।।
असे गणपिीिे मोहक रूप.
गणपिीिा मोठा आकार पाहिा िो एका तिमक
ु ल्र्ा उंदरार्र स्र्ार होिो
ही कल्पना आश्चर्ाकारक र्ाटिे.पण िरीही बालगोपाळानं ा गणपिीसह
असलेल्र्ा र्ा उंदीरमामािे तर्शेष आकषाण असिे.
गणेश परु ाणाि एक आख्र्ातर्का आहे.ही बालगोपाळानं ा नक्की
आर्डेल.
एक गधं र्ा होिा.त्र्ािं नार् क्रौंि.इद्रं देर्ाच्र्ा सभेि एकदा िो तफरि
असिाना िक
ु ू न त्र्ािा पार् र्ामदेर्ाला लागला.र्ामदेर् लगेि रागार्नू त्र्ाला
म्हणाले की "िू उंदीर होशील."
उंदीर झालेला िो गंधर्ा पराशर ऋषींच्र्ा आश्रमाि आला आतण तिथले
सगळे पदाथा खार्ला त्र्ाने सरू
ु र्ाि के ली.हे पाहून पराशर ऋषी गोंधळले.
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र्ा संकटािनू सोडतर्ण्र्ासाठी नंिर पराशरांनी गणेशािी प्राथाना के ली.
गणेश प्रकटला आतण त्र्ाने उंदराला र्र मागण्र्ास सांतगिले. पण उन्मत्त उंदराने
गणपिीलाि सांतगिलं की ििू मला र्र मग.हे ऐकून गणपिी रागार्ला आतण
आजपासनू िू माझे र्ाहन हो असा आदेश त्र्ाने उंदराला तदला.
उंदीर हा गणपिीिे र्ाहन कसे बनला असार्ा र्ािी र्ा प्रातितनधीक
आख्र्ातर्के च्र्ा आधारे कल्पना र्ेि.े
गणेश ििथु तच्र्ा दसु र्र्ा तदर्शी उंदीरमामाला तखरीिा नैर्ेद्य
दाखतर्ण्र्ािी पद्धिीही लोकसंस्कृ िीि रूढ असलेली तदसनू र्ेि.े
िंिल, सिि इकडून तिकडे धार्णारा असा हा मषू क अज्ञानािे प्रिीक.
ज्ञानािी, तर्द्येिी देर्िा असलेला गणपिी त्र्ार्र आरूढ होिो. ज्ञानाने
अज्ञानार्र तमळतर्लेला तर्जर् हे गणपिीिे गणु र्ैतशष्ट्र् र्ा रूपकािनू तदसनू
र्ेईल. ज्ञानािी उपासना करार्िी असेल िर भौतिक र्स्िंिू ा मोह टाळि, एकाग्र
तित्ताने, स्र्स्थपणाने, एका जागी बसनू अभ्र्ास करणे, मनािी धार्पळ कमी
करणे, तिंिन करणे फार महत्र्ािे आहे हे र्ा रूपकािनू तशकण्र्ासारखे आहे.
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लेखांक ५

त्वं गुित्रयातीतः।

भाद्रपद शक्ु ल ििथु तला आपण ज्र्ा गणेशमिू तिी प्रतिष्ठापना करिो िो
गजमख
ु म्हणजे हत्तीिे मख
ु आतण माणसािे शरीर असलेला हा देर्.िो िार
हािांिा, सपु ासारखे कान असलेला, एकि दाि असलेला गणपिी आपल्र्ाला
पजू नीर्, र्ंदनीर् ठरला आहे.
गणेशाच्र्ा तर्तर्ध मिू त आपल्र्ाला भारिाि आतण भारिाबाहेर अन्र्
सस्ं कृ िींमधेही पहार्ला तमळिाि.
र्ा मिू तच्ं र्ा हािांमधे आपल्र्ाला तर्तर्ध गोष्टी तदसिाि.
गणेशाच्र्ा हािामधे परशु आहे. पराक्रमािे, र्ीरिेिे िे प्रिीक
आहे.र्ीरिेसाठी सदृु ढ शरीर, उत्तम बाहुबल, तस्थर मन बद्ध
ु ी र्ा सर्ाांिीि
आर्श्र्किा असिे.
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गणेशाच्र्ा हािी पाशही आहे. पाश म्हणजे तनर्ंत्रण. दष्टु ांच्र्ा कृ त्र्ांर्र
पाश टाकून त्र्ांना बंधनाि ठे र्णारा गणपिी.त्र्ाच्र्ा हािािील पाश हा
स्र्िःर्रील तनर्ंत्रणािेही द्योिक आहे.
गणेशाच्र्ा हािी असलेला अक
ु ा उन्मत्त हत्तीला
ं ु श हा सद्ध
आर्रण्र्ासाठीि र्ापरला जािो.िो स्र्िः गजमख
ु आहेि आतण त्र्ाच्र्ाि
हािी अक
ं ु श आहे.र्ाईट प्रर्ृत्तींना काबिू ठे ऊन त्र्ानं ा र्ोग्र् मागाार्र
आणण्र्ासाठी अक
ं ु शािी आर्श्र्किा भासिेि.स्र्िःच्र्ा मनाच्र्ा
ििं लपणाला, तर्िाराच्ं र्ा अनार्श्र्क गिीला िाब्र्ाि ठे र्ण्र्ासाठी
आपल्र्ालाही अंकुश हािी घ्र्ार्ाि लागिो.
गणपिीला मोदक आर्डिो.मोद म्हणजे आनंद.सोंडेमधे मोदक धरलेला
बाप्पा बालगोपाळांनाही तप्रर् आहे.प्राणप्रतितष्ठि गणपिीच्र्ा हािार्र घरािला
छोटेखानी मोदक ठे र्ण्र्ािं धाररष्ट्र् दाखर्ण्र्ाि लहान मल
ु ांना तर्लिण आनंद
तमळिो. आर्ष्ु र्ािील भौतिक सख
ु ांिा आनंदही तििकाि महत्र्ािा असिो हे
िर मोदकतप्रर्िेिनू बाप्पा सिु र्ि नसार्ा!
पण र्ाि जोडीने मानर्ी जीर्नािे पणू ात्र् सामार्लेले आहे आध्र्ातत्मक
उन्निीमधे.मन आतण बद्ध
ु ीला स्थैर्ा आणण्र्ासाठी आध्र्ातत्मक साधनेिी
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जोडही तििकीि महत्र्ािी ठरिे.त्र्ामळ
ु े ि की कार् गणपिीच्र्ा हािी
रूद्रािमाला/अिमाला आहे.
गणपिीच्र्ा तर्तर्ध रूपामं ागे अशा तर्तर्ध रंजक सक
ं ल्पना दडलेल्र्ा
आहेि. त्र्ामागील रूपक उलगडण्र्ािा प्रर्त्न र्ा गणेशोत्सर्ाि करूर्ाि.
गणपिी हा सत्र्, रज आतण िम र्ा िीन गणु ांच्र्ाही पलीकडिा असा
आहे असं अथर्ाशीषााि म्हटलं आहे.हे त्र्ािं आध्र्ातत्मक रूप.
िरीही गणपिीच्र्ा बाह्य रूपाि दडलेल्र्ा गणु र्ैतशष्ट्र्ापं ैकी अनेक गणु ािं ा
अर्लबं करीि शरीर मन बद्ध
ु ी र्ािं ा समिोल राखनू आपले व्र्तक्तमत्र् उन्नि
करण्र्ािा सक
ं ल्प करूर्ा.
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त्वं आनंदमयः।
मागील लेखाक
ु ािा आनदं आतण
ं ाि मानर्ी आर्ष्ु र्ािील भौतिक सख
आध्र्ातत्मक उन्निी र्ािं ं महत्र् साराश
ं ाने लिाि घेिल्र्ार्र र्ा लेखाक
ं ाि
गणेशाच्र्ा गणु र्ैतशष्ट्र्ाच्ं र्ा जोडीने "ििथु त" तिथीिे महत्र्ही समजार्नू घेऊ.
ििथु त ही िौथी तिथी आहे. प्रतिपदा, तद्विीर्ा, िृिीर्ा र्ा िीन तिथींच्र्ा
नंिर र्ेणारी ही तिथी.गणपिीला ििथु त तिथी तप्रर् आहे अशी धारणा आहे.
गणपिी र्ा देर्िेच्र्ा उपासनेसाठी के ले जाणारे उपर्ासही ििथु तलाि के ले
जािाि.
जागृिी म्हणजे जागेपणीिा काळ.अतर्रि कार्ा करीि राहण्र्ािा काळ.
तदर्सभराच्र्ा शाररररक श्रमानंिर शरीराला तर्श्रांिी देण्र्ासाठी परु े शी झोप
महत्र्ािी असिे.स्र्प्नार्स्था म्हणजे झोपेमधे आपल्र्ाला जी स्र्प्ने पडिाि
िो काळ.काही स्र्प्ने आपल्र्ाला सकाळी उठल्र्ानंिरही आढळिाि.काही
स्र्प्नांिी मातलकाि आपण झोपलेल्र्ा अर्स्थेिही अनभु र्िो.
सषु प्तु ी म्हणजे र्ापलीकडिी अर्स्था.गाढ झोपेिा काळ. र्ा अर्स्थेिा
अनभु र् हा स्र्प्नार्स्थेच्र्ा पलीकडिा असिो.
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र्ाच्र्ा पढु िी अर्स्था म्हणजे िरु ीर्ार्स्था.मनािी उन्मनी अर्स्था.
िरु ीर्ार्स्था ही आध्र्ातत्मक उन्निीसाठी महत्र्ािी मानली जािे. ही
िौथी म्हणजे ििथु ा अर्स्था.
गणेशाच्र्ा उपासना परंपरे ि र्ा ििथु ा अर्स्थेला महत्र् तदले गेले
असल्र्ाने आपोआपि ििथु त र्ा तिथीलाही गणपिीच्र्ा व्रिांमधे महत्र्ािे
स्थान तदले गेलेले तदसिे.
तर्तर्ध धमा- सप्रं दार्ाच्ं र्ा उपासना पद्धिींमधे आध्र्ातत्मक साधनेला
तर्शेष महत्र् आहे.ध्र्ानार्स्था साधण्र्ासाठी शरीर मन बद्ध
ु ीिे समत्र्
आर्श्र्क असिे.
िंिल मनाला आर्र घालनू , सर्ा तर्िारांच्र्ा पलीकडे जाि, के र्ळ
आपल्र्ा उपास्र् दैर्िािे तिंिन करणे, त्र्ाच्र्ा स्र्रूपािी आठर्ण करणे,
गरुु ं च्र्ा मागादशानािे तर्िार साठर्ि स्र्िःच्र्ा आतत्मक उन्निीिा प्रर्त्न
िरु ीर्ार्स्थेमधे साध्र् करार्िा असिो.
सि-् तिि् -आनदं स्र्रूप परमात्म्र्ाच्र्ा भेटीिी थोडक्र्ाि जीर्ातशर्ाच्र्ा
भेटीिी ही अर्स्था साधण्र्ासाठी गणपिी आपल्र्ाला ििथु त तिथीच्र्ा
त्र्ाच्र्ा प्रेमािनू प्रोत्साहनि देिो आहे.
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ििथु तिे गणेशािे उपर्ास सोडिाना िंद्रदशानािेही महत्र् असिे. भारिीर्
ित्र्ज्ञान परंपरे ि िंद्रािा आतण मनािा संबंध जोडलेला तदसनू र्ेिो. पणू ािेजाने
तनथळणारे पौतणामेिे पणू ािंद्रतबंब आपल्र्ा मनालाही आनंद देिेि. गाणपत्र्
संप्रदार्ाच्र्ा उपासनेि ििथु त तिथीिा िंद्रही गणेशाच्र्ा उपासनेशी जोडला
गेलेला तदसनू र्ेिो.
गणेशािे अभ्र्ासक मानिाि की आकाशाि ज्र्ाप्रमाणे िंद्र हा िंिल
असिो म्हणजे त्र्ाच्र्ा कला र्ाढिाि र् कमी होि जािाि त्र्ाप्रमाणे मानर्ी
मनािीिीही अर्स्था सिि बदलि असिे.त्र्ामळ
ु े मनािी िंिलिा कमी कमी
करि गणपिीिे ध्र्ान करण्र्ािा प्रर्त्न गणपिीच्र्ा उपासकांनी अर्श्र् करार्ा.
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वदं न व्रातपततला.. वदं न प्रमथेशाला।

समाजाि जसे तर्द्वान सदािारी लोक असिाि, समाजािे नीतितनर्म
आिरणारे लोक जसे असिाि िसेि समाजापासनू र्ेगळे राहणारे , समाजाच्र्ा
िालीरीिी न तस्र्कारणारे असेही लोक आपण अनभु र्ि असिो. आपल्र्ाला
दैनंतदन जीर्नािही समाजाि र्ार्रिाना व्र्क्ती तििक्र्ा प्रकृ िी ही उक्ती
अनभु र्ाला र्ेि.े मात्र साधारणिः समाजाच्र्ा िौकटी न पाळणार्र्ा व्र्क्तींकडे
समाज काहीसा अनास्थेने पाहिो.
र्ैतदक काळािही समाजरिनेि तर्तर्ध गट अतस्ित्र्ाि होिे असे तर्तर्ध
ग्रंथांमधील संदभाांर्रून तदसनू र्ेि.े
र्जर्ु ेदािील रूद्रसक्त
ू ामधे रूद्र ही देर्िा जशी िोरािं ीही देर्िा मानली
गेली आहे िसाि अथर्ाशीषााि गणपिी हा व्रात्र्ािं ा अतधपिी मानला गेला
आहे.
व्रात्र् म्हणजे खोडकर असा अथा आपल्र्ाला साधारणपणे मातहिी
असिो.
र्ैतदक परंपरे नसु ार ज्र्ांिा उपनर्न संस्कार झालेला नाही त्र्ांना व्रात्र्
म्हटले जाि असे. र्ांना सातर्त्रीपतिि म्हणजे सतर्िृ देर्िेिा गार्त्री छंदािील
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जो मंत्र त्र्ापासनू दरु ार्लेले असेही म्हटले जाि असे. उपनर्न संस्कारामधे र्ा
गार्त्री मंत्रािी दीिा महत्र्ािी असिे. ज्र्ांच्र्ार्र हा गार्त्री मत्रं ािा संस्कार
झाला नाही असे लोक म्हणजे व्रात्र्!!
हे व्राि समदु ार्ािे लोक त्र्ाकाळी प्राण्र्ांिी तशकार करुन त्र्ार्र जगि
असि.शरीराला जातणर्पर्ू ाक त्रास होईल अशा प्रकारिी कठीण व्रिे आिरीि
असि. ज्ञानोपासनेिी, र्ज्ञािी परंपरा सांभाळणार्र्ा समदु ार्ांपेिा त्र्ािं े जीर्न
हे असे र्ेगळे असार्े असे मानले जािे.(तर्तर्ध अभ्र्ासक र्ातर्षर्ी आपली
मिे नोंदतर्िाना तदसिाि.)
गणपिी अथर्ाशीषााि अशा समहु ािं ा अतधपिी म्हणनू गणेशाला
"व्रािपिी" असे म्हटलेले आहे.
गणेशािी सर्ासमार्ेशकिा र्ािनू तदसनू र्ेि.े
आपल्र्ा नेित्ृ र्गणु ाने समाजाला तदशा देणारा गणपिी व्रात्र्समहू ालाही
मागादशान करिो आहे.त्र्ांनाही गणेशाने तस्र्कारलेले आहे, त्र्ागलेले नाही हा
त्र्ािा एक तर्शेष.अथर्ाशीषााि
नमो व्रािपिर्े, नमो गणपिर्े, नमःप्रमथपिर्े असे गणेशाला र्दं न के लेले
आहे. िो समहु ािा नेिा आहे, िो प्रमथािं ा म्हणजे शक
ं राच्र्ा गणािं ा नार्क
आहे आतण िो व्रात्र्ांिाही अतधपिी आहे.
ज्र्ांिी संघटना घडर्नू आणार्िी आहे अशा व्र्क्तींच्र्ा गणु -दोषांसकट
त्र्ांना स्र्ीकारणे हे नेत्र्ािे प्रथम किाव्र् आहे.िो त्र्ािा मल
ू भिू गणु ही असार्ा
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लागिो. आपल्र्ा व्र्तक्तमत्र्ािील उत्तम गणु ांनी आपल्र्ा समहु ािील सदस्र्ांना
सत्कार्ाािी प्रेरणा देि राहून ससु ंघतटि समाज घडतर्ण्र्ािी प्रेरणा हा व्रािपिी
गणपिी आपल्र्ाला देिो आहे.
देशाच्र्ाि नव्हे िर जगाला भेडसार्णार्र्ा तर्तर्ध समस्र्ानं ा िोंड
देण्र्ासाठी आज अशा अनेक व्रािपिी, गणपिी, प्रमथपिींिी समाजाला
आर्श्र्किा आहे.सद्गणु , सदािारसंपन्न उत्तम तर्कतसि असे उत्तमोत्तम स्री
परू
ु षांिे नेित्ृ र् गणेशाच्र्ा कृ पेने समाजरिनेि घडार्े अशी प्राथाना!
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गजवदन सरु ंगी रंगसातहत्यरंगी।

भारिीर् धमा -संस्कृ िीिील तर्तर्ध देर्िांिा तर्कासक्रम समजनू घेण,े
त्र्ांिी ऐतिहातसकिा जाणनू घेणे हे तजिके रंजक आहे तििके ि लतलि
सातहत्र्ार्र प्रभार् टाकणार्र्ा र्ा देर्ातदकांिे सातहत्र्ािील स्थान समजनू
घेणेही आनंददार्ी आहे.
गणािं ा अतधपिी असलेला, िौदा तर्द्या िौसष्ट कलािं ा दािा असा गणेश
हा तर्तर्ध सिं ाच्ं र्ा, उपासकाच्ं र्ा आतण कर्ींच्र्ाही तििं नािा तर्षर् ठरला
नसार्ा िर नर्ल!
मनांर्र अतधराज्र् गाजतर्णार्र्ा आधतु नक र्गु ािील तित्रपटसृष्टीलाही
गजाननाने मोहून टाकले आहे र्ािा प्रत्र्र् तर्तर्ध गीिांमधनू अनभु र्ाला
र्ेिो.काही गणेशगीिे ही भक्ताला त्र्ाच्ं र्ा ठे क्र्ार्र िाल धरार्लाही लार्िाि.
तर्शेषिः महाराष्रािील संिांच्र्ा आतण कर्ींच्र्ा तसद्धहस्ि लेखणीिनू
साकारलेला गणेश त्र्ािी गणु र्ैतशष्ट्र्े घेऊन र्ा लेखांकाि भेटेल.
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नृत्र्गणेशािे समथा रामदासस्र्ामींनी के लेले र्णान र्ािनू आपलं भानही
हरपनू गेलं असेलि.
गणेशािं िातत्र्क रूप महाराष्रमनाि सोप्र्ा शब्दाि ठसर्लं िे ज्ञानेश्वर
माऊलींनी !
ओम नमोजी आद्या।र्ेदप्रतिपाद्या। जर् जर्
स्र्सर्ं ेद्या। आत्मरूपा।।|देर्ा ितु ि गणेश।ु सकलमतिप्रकाश।ु म्हणे तनर्ृतत्तदास।ु
अर्धाररजो जी।।अकार िरणर्गु ल
ु ।उकार उदर तर्शाल।मकार महामडं ल।
मस्िकाकारे ।।हे तिन्ही एकर्टले। िेथ शब्दब्रह्म कळर्ले। िे तमर्ा श्रीगरुु कृ पा
नतमले। आतदबीज।।
ज्ञानेश्वरीच्र्ा पतहल्र्ा अध्र्ार्ाच्र्ा प्रारंभीि गणेशाच्र्ा िातत्र्क रूपािे
र्णान करिाना माऊली म्हणिाि िरी िकाु िोि फरश।ु नीतिभेदु अंकुश।ु र्ेदान्िु
िो महारस।ु मोदकु तमरर्े।।
सिं नामदेर् महाराज म्हणिाि,
ििथु ा आर्धु े शोभिािी हािी।भक्ताला रतििी तनरंिर।भक्तर्त्सला ऐके
पार्ािीनंदना।नमन िरणा कररिसे।।
गणेशािे आपल्र्ा भक्तांर्र तनस्सीम प्रेम आहे.िो भक्तांर्रील संकटे दरू
करून त्र्ांच्र्ार्र कृ पादृष्टी ठे र्िो.
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गाणपत्र् संप्रदार्ािे ज्र्ेष्ठ उपासक मोरर्ा गोसार्ी म्हणिाि- अहो, र्ेई िू
मोरर्ा, हो त्रर्लोक तर्सार्र्ा। जडडीर् िारार्र्ा हो ितू ि।।
संसारािा भर्सागर पार करून जड, मढू , भक्तांिे िारण करणारा गणेश
त्रैलोक्र्ाला तस्थरिा देणारा आहे.
रामतर्जर्ग्रंथाि कर्ी श्रीधरांनी तर्र्ेकािा अंकुश हािी घेिलेल्र्ा
गणेशािे गणु र्णान के ले आहे िे असेभक्तांिा मनोर्ारण अतणर्ार।नार्रे ति कदा सािार।िो आकषार्ार्ा
तनधाार।तर्र्ेकांकुश धररर्ेला।।
भक्ताच्र्ा ििं ल मनाला तस्थरिा देणारा असा हा गणपिी.
मध्र्मनु ीश्वर, कर्ी मोरोपंि, कर्ी नरें द्र, तशर्दास गोमा र्ांच्र्ाही
गणेशरिना समजनू घेण्र्ासारख्र्ा आहेि.
भतक्तरंगाि रंगलेला गणेश शातहरांच्र्ा कर्नािनू ही डोकार्ला आहे.
शाहीर प्रभाकरांच्र्ा कर्नाि गीिाच्र्ा रिनेिी आज तसद्धी करण्र्ासाठी
हे गणरार्ा िू र्े अशी तर्नंिी के लेली तदसिे.
गौरीसिु ा सभे लंबोदरा र्े।सांदरु मदान तर्घ्नहरा र्े।गीि प्रसंगी रे करी आज
तसद्धी।गािो आधी िल
ु ा तर्घ्नहरा र्े।
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पजू ाप्रसंगी र्ंदनीर् गणेश कलेच्र्ा सादरीकरणाप्रसंगीही अग्रस्थानी
स्मरणीर् आहे.त्र्ाच्र्ा आशीर्ाादानेि शातहरांिी कला जनमानसाि पोहोिली
आहे.
गणपिी ही सर्ाांिेि आराध्र् दैर्ि आहे.गणपिीिा प्रत्र्ेक गणु प्रेरणादार्ी
आहे. कोणत्र्ाही कार्ााला त्र्ािे आशीर्ााद मागण्र्ािी परंपरा तर्तर्ध
माध्र्धमािनू तदसनू र्ेि.े मग िो अभगं असार्ा र्ा शातहरािं े कर्न तकंर्ा प्रथम
िल
ु ा र्तं दिो र्ासारखे सप्रु तसद्ध तित्रपटगीि!
प्रत्र्ेकालाि "आपलंसं" करणारा, "आपला" र्ाटणारा असा हा आपला
लाडका बाप्पा सातहत्र्रंगाि रंगनू गेलेला आहे.
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लेखांक ९

मंगलमूती गिेश

गणांिा म्हणजे समहू ांिा नार्क, तशर्ाच्र्ा सैन्र्ािा नार्क म्हणनू गणपिी
हा नेित्ृ र्ासाठी प्रेरणा देणारा आहे.
र्ा जगािा तनमाािाही िो आहे.िो आतदित्र् आहे.
िो आपल्र्ा भक्तांिे रिण करणारा आहे. िो र्क्त्र्ािे म्हणजेि जो
गणपिीिे गणु र्णान करणार्र्ा अशा भक्तािे रिण करिो.िे गणु र्णान ऐकणार्र्ा
श्रोत्र्ािं ेही रिण करिो.िो सर्ाांिे मगं ल करणारा आतण स्र्िः मगं लस्र्रूप
असा आहे.
भारिीर् परंपरे ि ज्ञानाला तर्शेष महत्र् आहे. ज्ञानतनतमािी करणारे गरुु
आतण िे स्र्ीकारणारे तशष्र् र्ांिेही िो रिण करणारा आहे.आपल्र्ा भक्तांर्र
सर्ा तदशांनी िो कृ पादृष्टी ठे र्णारा आहे.
पृर्थर्ी, जल, िेज, र्ार्,ु आकाश र्ा पंिमहाभिू ांमधेही गणेशित्र् व्र्ापनू
आहे.
अथर्ाशीषााि गणपिीला गणु त्रर्ािीि म्हणजे सत्र्, रज, िम र्ा िीन
गणु ाच्ं र्ा पलीकडिा देर् मानले आहे. सातत्र्क, राजतसक आतण िामसी र्ृत्ती
पान | 40

सकलमति प्रकाशु

आर्ाा आशुिोष जोशी

आपल्र्ा प्रत्र्ेकामधेि असिाि.पण आपली सातत्र्किा र्ाढार्ी र्ासाठी
आपणही गणेशाच्र्ा उपासनेिनू तर्शेष प्रर्त्न करार्ा.
गणेशाला तसतद्धतर्नार्क म्हटले जािे. भाद्रपद शक्ु ल ििथु तलाही
महातसतद्धतर्नार्की ििथु त म्हटले जािे. तर्तर्ध तसद्धी गणेश आधीन आहेि
असे मानले जािे.र्ा तसद्धी भौतिक गोष्टी प्राप्त करून घेण्र्ासाठी त्र्ाच्र्ा आधीन
नसनू पारलौतकक उन्निी साधण्र्ासाठी र्ा तसद्धी उपकारक ठरिाि.म्हणनू ि
आध्र्ातत्मक उन्निी साधण्र्ासाठीही तसतद्धतर्नार्कािी आराधना उपर्क्त
ु
मानली जािे.
गणेशाला समु ख
ु म्हटले जािे कारण त्र्ािे मख
ु सदंु र आहे.त्र्ाच्र्ा
मख
ु ार्रील ज्ञानािे िेज सर्ाांना मोहून टाकिे.
गणपिीला गजमख
ु म्हटले जािे. हत्ती हा बद्ध
ु ीमान प्राणी मानला जािो.
त्र्ािे डोळे बारीक आहेि. जेव्हा आपल्र्ाला लांबिे दृश्र् पहार्िे असिे िेव्हा
आपणही डोळे बारीक करिो. हा द्रष्टेपणाि आहे. भतर्ष्र्ािा र्ेध घेण्र्ािी ही
िमिा गजमख
ु गणेशाि आहे. त्र्ािे कान सपु ासारखे आहेि.िो बहुश्रिु आहे.
कार् ऐकार्े आतण कार् ऐकू नर्े, ऐकलेले कार् लिाि ठे र्ार्े आतण कार्
तर्सरार्े र्ािाही तर्र्ेक करार्ा लागिो. गणपिी आपल्र्ाला जणू िेही
तशकर्िो.
गणपिीिी सोंड िीक्ष्ण आहे. आपल्र्ा ज्ञानेंतद्रर्ािं ी सर्ं ेदनशीलिाही
िीक्ष्ण असार्ला हर्ी.
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िो िंतु दलिनु आहे िरीही त्र्ािी िपळाई, लर्तिकिा र्ाखाणण्र्ासारखी
आहे असेही गणेशाच्र्ा रूपािे तर्तर्ध अथा घेिा र्ेिील.
डोक्र्ार्र िंद्र असलेला गणेश आल्हादकिा देिो.त्र्ाने पोटार्र सपााला
बांधले आहे.त्र्ािे र्ाहन मषू क आहे. प्रातणजगिाला आपलेसे करण्र्ािा हा
गणु .
खरंिर जसे आपण िसा आपला देर् असिो.. हो ना? त्र्ामळ
ु े आपल्र्ाला
त्र्ाच्र्ा रूपािील जे भार्ेल िे स्र्ीकारार्े.
सर्ाांच्र्ा कल्र्ाणासाठी, अमंगलािा नाश करण्र्ासाठी गणपिी सदैर्
भक्तार्र दृष्टी ठे र्नू आहे.मात्र भक्तािी भक्तीही डोळस हर्ी. उपास्र् दैर्िार्र
श्रद्धा ठे र्िाना तिच्र्ाकडेही तिकीत्सक दृष्टीने पाहण्र्ािी प्रेरणाही गणपिी
आपल्र्ाला देिो आहे.
शद्ध
ु भक्ती, तनमाळ श्रद्धा आतण तिकीत्सक अभ्र्ास र्ासाठी मगं लमिू त
आपल्र्ाला आशीर्ााद देर्ो.
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लेखांक १०

ज्ञानांजली गिेशाचरिी !
गणेशोत्सर्ािे र्ािार्रण सर्ादरू भरून रातहले आहे.आपणही बाप्पाच्र्ा
िरणी लीन होऊन उत्सर्ी आनदं घेि आहोि.
खरंिर गणपिी ही देर्िा आतण तिच्र्ाबद्दल जाणनू घेणे हा एक खतििि
मोठा प्रर्ास आहे. आहे.मागील नऊ लेखांकांमधे त्र्ापैकी काही तर्षर्ांिी
थोडी झलक आपण पातहली.
तर्तर्ध अभ्र्ासकांनी गणपिीच्र्ा रूपामागील, गणु र्ैतशष्ट्र्ांमागील
तर्तर्ध रूपके शोधण्र्ािा प्रर्त्न आपल्र्ा संशोधनाच्र्ा, अभ्र्ासाच्र्ा
माध्र्मािनू के ला आहे. असे असले िरी गणेश ही देर्िा आजही अनेकांच्र्ा
औत्सक्ु र्ािा तर्षर् बनलेली आहे. र्ा शेर्टच्र्ा लेखांकाि आपण गणपिी र्ा
देर्िेशी संबंतधि र्ेगर्ेगळ्र्ा ग्रंथांिी, स्िोत्रांिी मातहिी घेऊ.
अथर्ाशीषा आतण गणपतिस्िोत्र हे सामान्र्िः महाराष्राि घरोघरी म्हटले
जािे त्र्ामळ
ु े िे सर्ाांच्र्ा पररिर्ािे असिे.त्र्ाव्र्तिररक्त तसतद्धतर्नार्कस्िोत्र,
तर्ज्ञानगणराजस्िोत्र, गणेशहृदर्स्िोत्र, शक
ं रािार्ा तर्रतिि गणेशपिं रत्नस्िोत्र,
पिं श्लोकी गणेशपरु ाण अशी तर्तर्ध स्िोत्रे गणपिी देर्िेच्र्ा उपासनेसाठी
रिली गेलेली आहेि.
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अथर्ार्ेदाशी संबंतधि गणेशपर्ू ािातपनी उपतनषद आतण गणेशउत्तरिातपनी
उपतनषद र्ा दोन उपतनषदांमधे गणपिीतर्षर्क ित्र्ज्ञान र्ा उपतनषदांनी
मांडलेले आहे.गणेशाशी संबंतधि गणेशर्ंत्र, तर्नार्कर्ंत्र अशा र्ंत्रांिी मातहिी
र्ामधे तदलेली आहे.उत्तरिातपनी उपतनषदाि गणपिी म्हणजे ओकं ार अशा
आशर्ािी मांडणी के लेली आढळिे.
हेरम्बोपतनषदाि गणेशाशी एकात्म पार्ल्र्ाने भक्तािे कल्र्ाण होिे असे
नोंदर्ि गणेशािी उपासना कशी करार्ी र्ािे मागादशान के ले आहे.
गाणपत्र् संप्रदार्ािे अतधष्ठान मानले गेलेले श्रीगणेश परु ाण, मद्गु ल परु ाण
हे ग्रंथ िर गाणपत्र् उपासकांिे कंठमणीि आहेि.र्ाखेरीज तशर्ाशी संबंतधि
तलंग परु ाण, तशर् परु ाण र्ामधेही गणेशर्णान आढळिे.नारदपरु ाण, सौर परु ाण,
अतग्न परु ाण अशा तर्तर्ध परु ाणग्रथं ांमधे गणेशािे महात्म्र्, उपासना,
तर्तधतर्धान र्ांिे र्णान के लेले तदसनू र्ेि.े गणेशगीिा ही गणेशाच्र्ा उपासनेशी
संबंतधि रिनाही उपलब्ध आहे.गणेश परु ाणाच्र्ा क्रीडाखंडामधे गणेशगीिेिा
समार्ेश आहे.र्रे ण्र् नार्ाच्र्ा राजाला प्रत्र्ि गणपिीने के लेला उपदेश
गणेशगीिेमधे समातर्ष्ट आहे.गणेशििथु तच्र्ा तदर्शी गणेशगीिेिा पाठही
करार्ा असा संकेि रूढ आहे.
गाणपत्र् उपासकापं ैकी मोरगार् र्ेथील अक
ं ु शधारी र्ोगींद्र महाराज रतिि
र्ोगींद्रतर्जर् नार्ािा ग्रथं हा गणेश अद्वैि तसद्धान्िािा बोध करून देणारा ग्रथं
म्हणनू मान्र्िा पार्ला आहे.
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लेखांकाच्र्ा शेर्टी एक संकल्प जरूर सिु र्ार्ासा र्ाटिो.ज्ञानािी
उपासना करणार्र्ा, र्ाणीिा अतधपिी असलेल्र्ा गणेशािे तिंिन आपण दहा
तदर्स के ले.पण हा शेर्ट नसनू ही सरुु र्ाि आहे.गणेशाच्र्ा रूपामागील
ित्र्ज्ञान, त्र्ािा देर्िा म्हणनू तर्कास, त्र्ाच्र्ा रूपकांमागील आशर्, त्र्ािी
गणु र्ैतशष्ट्र्े असे तर्तर्ध तर्षर् आपल्र्ासमोर आले आहेि.र्ातनतमत्ताने
गणेशाशी संबंतधि तर्तर्ध ग्रंथ शोधार्ेि र् त्र्ांिा अभ्र्ास करार्ा. आपल्र्ाला
मातहिी नसलेल्र्ा एखाद्या नव्र्ा स्िोत्रािा शोध घ्र्ार्ा र् िे तशकार्े आतण
इिरानं ाही तशकर्ार्े हा सद्ध
ु ा र्ा गणेशव्रिािा एक भाग नक्कीि होऊ शकिो.
बद्ध
ु ीदािा गणेश र्ासाठी आपल्र्ा मनाि अभ्र्ासािी प्रेरणा सिि जागी
ठे र्ो!
गणपिीबाप्पा मोरर्ा!!!
**********************
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