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ब्रह्मणस्पती विनायक
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. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपणू च समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.

पृष्ट क्रमाांक 3

ब्रह्मणस्पती विनायक

ब्रह्मणस्पती विनायक (लघुकादांबरी)
संपूणण नांि:- अवनल अनंत िाकणकर.
पत्ता:- श्रीमंत पेशिे मार्ण, श्रीिर्णन, विल्हा रायर्ड, ४०२११०.
मोबाईल क्रमांक:- ९०११८५७४१४
Email-aawakankar@gmail.com
Mobile: 9011857414
ब्लॉग : https://aawakankar.blogspot.in/

या पुवस्तके तील लेखनाचे सिव िक्क लेखकाकडे सुरवित असून पुस्तकाचे
ककां िा त्यातील अांशाचे पुनमुवद्रण ि नाट्य, वचत्रपट ककां िा इतर रुपाांतर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आिे. तसे न
के ल्यास कायदेशीर कारिाई िोऊ शकते.
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.

प्रकाशक--- ई सावित्य प्रवतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : २३ ऑक्टोबर २०१८
• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध
• आपले िाचून झाल्यािर आपण फॉरिडव करू शकता
• िे पुस्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापूिी ककां िा िाचना व्यावतररक्त कोणतािी िापर
करण्यापूिी ई सावित्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी आिश्यक आिे.
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सांपूणव नाांि:- अवनल अनांत िाकणकर.
पत्ता:- श्रीमांत पेशिे मागव, श्रीिधवन,
विल्िा रायगड, ४०२११०.
मोबाईल क्रमाांक:- ९०११८५७४१४
िाचना सांबधी:- गेली ििळपास ४० िर्षे अनेक प्रकारची पुस्तके िाचली.
त्यातल्यात्यात काांदबरी िा प्रकार िास्त आिडीचा. योवगनी िोगळे कर, वि. स.
खाांडेकर, बाबा कदम, रणवित देसाई िे लेखक िास्त आिडीचे. श्रीिधवन येथे
िाचनालयात उपलब्ध असणाऱ्या ििळपास सिवच कादांबऱ्या िाचल्या आिेत. या
वशिाय समथव रामदास स्िामींचे सिव िाङ्मय, प. पू. पाांडुरांग शास्त्री आठिले याची
प्रिचने या अांगाचे िाचनिी आिडीचे आिे.
स्ित:चे लेखन:- समथव रामदास स्िामींनी याला ककतवन भक्ती असे नाांि कदले आिे.
आपण िे िे िाचले आिे त्यातले िे आकलन झाले ते स्ित: ििळ न ठे िता दुसऱ्याला
साांगणे िी एकप्रकारची ककतवन भक्तीच आिे. िल्लीच िागवतक पयाविरण कदनाच्या
मुहूताविर माझी िृि मांकदर िी कादांबरी दुगाव किच िी कथा ई सावित्य प्रवतष्ठान द्वारे
प्रकावशत झालीआिे. या वशिाय मी दोन प्रिास िणवन, वतन कथा वलिील्या आिेत.
िे सिव सावित्य माझ्या https://aawakankar.blogspot.in/ या ब्लॉगिर उपलब्ध
आिे.
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लेखकाचे मनोगत

िक्रतुड
ां मिाकाय सूयक
व ोटी समप्रभ
वनर्िवघ्नां कु रु मे देि सिव कायेशु सिवदा।।
ब्रह्मणस्पती विनायक िी कथेची मूळ कल्पना मला खूप िर्षाांपूिी सुचली िोती.
१९९२ साली मी स्िांयांभू गणपती या नािाने मी कथा वलविली िोती. तीच कथा
थोडेसे सांदभव बदलून त्यात निीन कल्पनाांची भर घालून परत वलिीली आिे.
दरम्यानच्या काळात मी ब्रह्मणस्पती सूक्त आवण गणपती सूक्ताची सांथा घेतली.
त्यामुळे निीन कथेत तो सांदभव आला आिे.
कािी िर्षावपूिी कदिेआगर येथे सोन्याच्या गणपतीचा मुखिटा सापडला िोता.
त्यािेळी माझी िुनी कथा िाचणाऱ्याांनी मला माझी कल्पनेतील कथा प्रत्यिात
आल्याचे साांवगतले िोते. आि िी निीन स्िरुपातील ब्रह्मणस्पती विनायक िी कथा
सादर करताना मला खूप आनांद िोत आिे. माझ्या कडू न या कथेच्या वनवमत्ताने त्या
गणेशाची िी िाङमयसेिा घडली ती त्यालाच अपवण करीत आिे.
श्रीिधवन
कदनाांक १ िुलै २०१८

अवनल अनांत िाकणकर
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अपवण पवत्रका
।। श्री ब्रह्मणस्पती विनायक प्रसन्न ।।
त्या विद्येच्या देितेच्या आशीिावदाने आवण प्रेरणेन
साकार झालेली िी सावित्यकृ ती त्या गणेशालाच अपवण.
अवनल अनांत िाकणकर,
कदनाांक १ िुलै २०१८

श्रीिधवन विल्िा रायगड
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१

अवनल, सुरेश आवण प्रकदप वतघेिण लाटिणच्या समुद्राककनाऱ्यािर पुळणीत
गप्पा मारीत बसले िोते. समुद्राचा घन गांवभर आिाि सिवत्र वननादत िोता. नुकताच
सूयावस्त झाला िोता त्यामुळे विवतिािर आकाशात सिवदरू गुलालाची उधळण
झालेली कदसत िोती. िातािरण धुसर झाले िोते. धड उिेड नािी आवण धड काळोख
नािी असे विलिण िातािरण िोते.
िे वतघेिी अगदी वििश्च कां ठश्च वमत्र िोते. त्यातला अवनल िा बेकार िोता.
सुरेश आवण प्रकदप दोघे छोटी मोठी नोकरी करीत िोते. वतघाांचेिी वशिण एकाच
कॉलेि मध्ये झाले. वतघाांनािी वब. कॉम् मध्ये सारखेच माकव वमळाले िोते. सुरेश
लाटिणमध्ये बदली वशिक म्िणून तात्पुरत्या स्िरुपात कामाला लागला िोता.
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त्यालाच भेटायला आि अवनल आवण प्रकदप आले िोते. प्रकदप दापोली येथील एका
खािगी फामव िाऊस मध्ये अकाउां टांट म्िणून काम करीत िोता. साांगायला अकाउां टांट
परां तु तेथे त्याला अनेक प्रकारची कामे करािी लागत िोती.
अवनलचेिी नोकरीकरीता प्रयत्न चालू िोते. परां तु त्याला अद्याप नोकरी धांदा
वमळाला नव्िता. सतत अिव विनांत्या करुन तो कां टाळला िोता. त्याची घरची आर्थवक
पररवस्थती देवखल बेताचीच िोती. त्याचे आई िवडल आता िृध्द झाले आिेत. ििळ
िोते नव्िते ते ककडू क वमडू क विकू न त्याांनी अवनलचे बी. कॉम् पयांतचे वशिण के ले
िोते. त्याांची थोडीफार शेती िोती, त्यातून पोटापुरते भात यायचे. परां तु ती
शेतीदेवखल पािसािर अिलांबून. शेतीच्या िोडीला आिुबािुच्या गािातील पूिा,
लग्न या सारखी पौरावित्याची थोडीफार कामे करुन ते प्रपांचाचा गाडा रे टत िोते.
सध्या अवनल आवण प्रकदप दापोलीला एकाच खोलीत रिात िोते. दापोलीतील
एका चाळििा घरात एका खोलीत दोघाांचा ब्रह्मचाऱ्याांचा सांसार माांडलेला िोता.
त्या वतघा वमत्राांनी आि लाटिणला एकत्र िमण्याचे ठरविले िोते. लाटिणला
कफरायला िाण्यासारखे एकच रठकाण िोते, ते म्िणिे समुद्र ककनारा. सुयावस्ताची
िेळ साधून आि ते समुद्रािर कफरायला ि त्या वनवमत्ताने एकमेकाांच्या सुखदु:खाच्या
गोष्टी शेअर करायला आले िोते.
आि अवनलची मनवस्थती रठक नव्िती. सूयावस्ताच्या त्या धुसर िातािरणात
तर त्याची वखन्नता आणवखनच िाढली िोती. बरे च कदिसाच्या बेकारीने त्याला खूपच
वनराश के ले िोते. त्या वतघाांपैकी दोघे नोकरीला लागल्याने आता त्याांचे एक िेगळे
विश्व वनमावण झाले िोते. त्यामुळे तो सध्या तो एकटा पडला िोता. आता दापोलीला
वमत्राच्या वििािर रिाणे त्याला ममांध्यासारखे िाटत िोते. त्या विचारातच तो
सुरेशला म्िणाला, सुरेश! मला िाटते आता गािाला िाऊन रिािे. उगाचच बाबाांकडे
आणखी पैसे मागणे नको. घरी गेलो तर कमीतकमी बाबाांना त्याांच्या शेतीच्या कामात
मदत तरी करता येईल.
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खरां य तुझे! दापोलीला राहून आतापयांत फारसा कािी फायदा झाला नािी.
अथावत तू ककतीिी राविलास तरी माझी कािीच िरकत नािी. परां तु तू कदिसभर एकटा
असल्याने तुझी मनवस्थती िास्त वनराशािनक व्िायला लागली आिे. प्रकदप
म्िणाला.
तरी पण अवनल! तू धीर सोडू नकोस. तो परमेश्वर कािी झोपलेला नािी, ज्याने
चोच कदली तो चारा देणारच ना! अरे िेिी कदिस िातील, तो देि आपली पररिा
बघत असतो. सुरेश म्िणाला.
मला कधी कधी िाटतां की, देि िगैरे सगळां झूट आिे. सगळां थोताांड आिे.
वनराश सुरात अवनल बोलला.
चला! काळोख िाढत चालला आिे आता आपण वनघुया! या चचेतून कािीच
वनष्पन्न िोणार नािी. वशिाय रुमिर िाऊन आपल्याला आपल्या पोटापाण्याची
व्यिस्था करायची आिे. िे कािी दापोली नािी, खाणािळीत गेल्यािर आयतां ताट
समोर यायला. असे म्िणून सुरेश लगेच उठलाच.
त्यानांतर प्रकदपदेवखल लगेचच उठला. सुरेशच्या बोलण्यातला अथव तो
समिला. सुरेशला िी चचाव आणखी िाढिून अवनलच्या नैराश्यात भर घालायची
नव्िती. त्यानांतर वतघेिण समुद्राच्या ककनाऱ्या ककनाऱ्याने सुरेशच्या रुमकडे िायला
लागले. िाटेल अवनलला ठे च लागली आवण तो िोरात आSS आईSS गां असे
ओरडला. त्याचा आिाि ऐकू न प्रकदपने विचारले, काय रे काय झाले? त्यािर अवनलने
कािी नािी रे िोरात ठे च लागली.
त्यािर सुरेशने इथे समुद्र ककनाऱ्यािरील पुळणीत आवण ठे च कसे काय शक्य
आिे? असे विचारले आवण आपल्या िातातल्या बॅटरीचा प्रकाश अवनलच्या पायािर
पाडला. बघतोय तो अवनलच्या पायाच्या करां गळीतून रक्त येत िोते. ते रक्त बघुन
सुरेशने पायाच्या बािुला बॅटरीचा प्रकाश पाडला.
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अरे िे काय! इथे पुळणीत गणपवतची मूती कशी काय? अवनल आश्चयावने
बोलला.
अरे मागे याच ककनाऱ्यािर अशीच एक शांकराची मपांडी देवखल सापडली िोती.
सुरेशने सावगतले.
त्यानांतर त्या वतघाांनी ती िाळु त रुतलेली गणपवतची मूती बािेर काढली. वतला
समुद्राच्याच पाण्याने स्िच्छ धुतली. त्यानांतर वतचे स्िरुप प्रकट झाले. गणपवत
अथिववशर्षावमध्ये िणवन के लेल्या “एकदांतां चतुिस्व तां पाशमांकुश धारणां रदांच िरदां
िस्तैर्बवभ्राणां मुर्षकध्ििम्” प्रमाणे ती गणेशाची मूती िोती.
आता त्या वतघाांपुढे प्रश्न पडला या मूतीचे काय करायचे? वतथेच ती मूती टाकू न
िाणे त्याांच्या श्रद्धाळु मनाला पटेना. दापोलीच्या ककां िा लाटिणमधल्या खोलीत
एिढी मोठी मूती ठे िणे शक्य नव्िते. कारण वतथे िेमतेम त्याांना झोपण्यापूती िागा
िोती.
मी माझ्या गािी िी मूती नेली तर? नािीतरी माझ्या गािाांत गणपवतचे मांकदर
नािीये. अवनलने आपले मत माांडले.
कािीच िरकत नािी! कारण मागे अशीच सापडलेली शांकराची मपांडी
लाटिणच्या लोकाांनी परत समुद्रात सोडली िोती. िी मूती देवखल अशीच परत
सागरापवण करतील.
*******
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“कोंकण दररद्री बोलते कोण, छे छे ती सोन्याची सुांदर खाण” या कवितेतील
उक्ती प्रमाणे सिव कोंकण प्रदेशच वनसगव सौंदयावने नटलेला आिे. विरिेगार डोंगर,
िाांभ्या दगडाच्या पाखाड्या, िाांभ्या दगडाचीच घरे िे तर कोंकणचे िैवशष्ट. रत्नावगरी
विल्िा िा त्या कोंकणाचाच एक भाग. त्या रत्नावगरी विल्यातील मित्िाचा तालुका
आिे दापोली तालुका. दापोली तालुक्यातील मांडणगडहून दापोलीला िाणाऱ्या
रस्त्यािर असणारे भोस्ते िे गाांि देवखल कोंकणाच्या िणवनाला सािेसेच आिे. येथील
िाांभ्या दगडाच्या पाखाड्या, घनदाट िांगल, उां च डोंगर आवण खोल दऱ्या िे या
गािाचे िैवशष्ट. येथील िांगलात, साग, ऐन, ककां िळ, असाणा िी झाडे विपुल प्रमाणात
आढळतात. घराांििळच्या परसात आांब्याची कलमे, राताांब्याची, िाांभळाची,
फणसाची, कािुची झाडे िे या गािाचे िैभि.
डोंगर उतारािर टप्या टप्यािर सुपारीची झाडे त्या झाडाांना पाणी
देण्याकरीता बाांधलेले पाट िे इथले िैवशष्ट आिे. डोंगर उतारािर भात, नागली, िरी
लागिडीकराता बारीक बारीक चोंढे पाडलेले सिवत्र कदसतात. अशा या भोस्ते गाांिात
कदिसातून दोन िेळा एस्. टी. ची बस येते. दापोली मांडणगड िा रस्ता िा डाांबरी
आिे. परां तु त्या रस्त्यापासुन भोस्ते गािापयांत येणारा रस्ता लाल मातीचा आिे.
कोणतेिी िािन त्या रस्त्यािरुन गेले की, सिवत्र धुळीचे लोटच्या लोट उठतात. त्यात
एस्. टी. ची बस आल्यािर तर उडणारी लाल धुळ ििळपास असणाऱ्या सिाांना
लालेलाल करुन टाकते. मग ती माणसे असोत, िनािरे असोत ककां िा झाडे असोत.
रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या झाडाांची सिव पाने लाले लाल झालेली असतात.
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दापोलीहून सांध्याकाळी सिा िािता सुटणारी दापोली भोस्ते बस नेिमी
प्रमाणे उशीरा सुटली. वतला भोस्ते गाि गाठे पयांत काळोख पडायला आला िोता. िी
बस भोस्ते येथे िस्तीला असते. गािाच्या वतठ्यािर असणाऱ्या मपांपळाच्या पारािर
नेिमीप्रमाणे ररकामटेकड्या लोकाांची बैठक बसलेली िोती. त्यातच आता शेतीचा
िांगाम सांपला िोता. त्यामुळे शेतािर िाण्याचे कािी काम उरले नव्िते.
एस्. टी. बसच्या ड्रायव्िरने गाडी ररव्िसवमध्ये घेऊन वतचे तोंड परत दापोली
कडे िाणाऱ्या रस्त्याकडे के ले आवण तो उडी मारुन खाली उतरला. दरम्यान
पारािरच्या मांडळींचे गाडीत कोण कोण कदसतेय याचे वनरीिण चालू िोते. गाडीमध्ये
ड्रायव्िर कां डक्टर आवण एकच प्रिासी कदसत िोता. वतघेिी लालमातीने पुरे माखले
िोते. गाडी थाांबताच गाडीतल्या प्रिाशाने पारािर बसलेल्या विठु काका उफव विठ्ठल
मशांदे याांना िाक मारली.
अिोS विठु काका! मला िी ट्रांक उतरायला मदत करा नाां.
त्याची िाक ऐकू न पारािर आपल्याच विचारात दांग असलेले विठु काका दचकू न
उभे राविले. त्याांनी िाक मारणाऱ्या प्रिाशाकडे वनरखुन पाविले आवण ते म्िणाले,
कोण अवनल बाळ! अरे एिढ्या उवशरा कसा काय आलासां? आवण ट्रांकेत एिढे िड
काय आणले आिेस? असे म्िणून त्याांनी अवनलला ट्रांक उतरायला मदत के ली.
कािी नािी काका! दापोलीचे वबऱ्िाड गुांडाळु न सिव सामान आणले आिे.
अवनलने विठु काकाांना उत्तर कदले. त्यानांतर पारािरच बसलेल्या तुकाराम अण्णाांना
मदतीला घेऊन तो ती ट्रांक घेऊन आपल्या घराकडे गेला.
इकडे पारािर लगेच चचाव सुरु झाली. काय िो विठु काका िा पराांिप्याांचा
अवनल नाां? एकाने विचारले.
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काय िो एिढा बॅवलस्तर झाला आवण परत गािाला कसा काय आलाय?
दुसऱ्याने आपली मपांक टाकली.
अिो! असे बॅवलस्तर िल्ली गल्लो गल्ली असतात. त्याांना विचारतय कोण?
परत पविल्याने आपले मत टाकले.
नायSिो आपला अवनल बाळां कु ठबी सापडणारा बॅवलस्टर नाय! तो खराचां
डोके बािां पोर िाय! पण परत का आला काय िाणां? पण पोर लयां िाळलाय या बाकी
खराां! विठू काकाांनी आपले मत साांवगतले आवण ते गािाच्या रस्त्याला लागले.

*******
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सकाळचे सिा िािले िोते. रे डीओिर सकाळचा भक्ती सांवगताचा कायवक्रम
लागलेला िोता. लता मांगेशकर याांच्या सुमधुर आिािात “गिानना श्री गणराया,
आधी िांद ू तुि मोरया” िे गणेशाला िांदन करणारे गीत लागले िोते. अिून सुयोदय
झाला नव्िता. आता कोणत्यािी िणी सुयोदय िोईल आवण पूिव कदशेला लाल रां गाची
उधळण िोईल असे िातािरण िोते. ििेत िलकासा गारिा िोता. लताकदकदांच्या
भािमधुर आिािाने िातािरण भक्तीमय झाले िोते.
रोि पिाटे पाांचाच्या ठोक्याला उठणारे थोरात गुरुिी आि िरा उवशरा उठले
िोते. रात्री अांगात थोडी कण कण असल्याने िाग आली तरी अांथरुणात पडु न राविले
िोते. परां तु रे वडओिरच्या लता कदकदांच्या गिानना श्री गणराया, आधी िांद ू तुि मोरया
या गाण्याने त्याांची मरगळ कु ठल्या कु ठे पळु न गेली. थोरात गुरुिी पक्के गणेश भक्त
आिेत. दर सांकष्टी चतुथीला ते उपिास करतात. वनत्यनेमाने रोि आांघोळ झाल्यािर
ते गणपवत अथिववशर्षव म्िणतात. आिच्या सांकष्टी चतुथीच्या कदिशी प्रभात समयाला
गणेश िांदना ऐकू न त्याांचे मन प्रसन्न झाले. लगेचच अांथरुण सोडू न ते आपल्या दैनांकदन
व्यििाराला लागले.
ते अांथरुणातून उठतात नािी तोच त्याांच्याकडे भाांडी घासायला येणारी सगुणा
मोठ्या मोठ्याने गुरुिींना िाक मारत त्याांच्या घराकडे आली. “अिो गुरुिी! तुम्िाला
समिला काय, पराांिप्याांच्या िािरात म्िणां गणपवत बाप्पा गािलाय!”
काय साांगतेस काय सगुणे! अगो आि पौर्ष मविन्यातली सांकष्टी चतुथी आिे
आवण साधी नािी अांगारीका सांकष्टी आिे आि! काय समिलीस! ! आि गणपवत
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सापडणे म्िणिे फार चाांगला योगायोग आिे. पण काय गां सगुणे तुला िी बातमी
कोणी कदली? तू स्ित: पाविलेस काय! थोरात गुरुिी एकदम उत्सािीत सुरात
म्िणाले.
नाय िो गुरुिी! आमचां मालकच पराांिप्याांच्या िािरात कामाला िैती! गेले
आठ दिा कदिस त्याांच्याच िािरात काम चालू िायां बघा. नानाांचा ल्येक दापोलीस्न
आलाय तो बाि पाडतोय म्िणां! सगुणेने उत्तर कदले.
बरां ! बरां ! मीच बघतो वतकडे िाऊन काय प्रकार आिे तो. असे म्िणून गुरुिींनी
आपले आन्िीक पटापट आिरायला सुरिात के ली. तसे िी आि शाळे त िाणे िोणार
नव्ितेच. कारण दर सांकष्टीला त्याांची शाळा सकाळची असते. त्याांना ताप आल्याने
आि त्याांनी सुट्टीच घेतली िोती.

*******
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नाना पराांिपे िे भोस्ते गािातील एक शाांत आवण समांिस व्यक्ती आिेत. त्याांची
आर्थवक पररवस्थती तशी बेताचीच आिे. परां तु ते खाऊन वपऊन सुखी आिेत. रोिच्या
िरणभाताला तोटा नािी. िाां, रोकड, नसेल फारशी. परां तु खलाटीला पोटापुरते भात
वपकणारी शेती आिे. त्यातून खांवडभर भात वपकते. िोडीला ििळच्या चार गािाांचे
पौरावित्य ते करतात. कोणाचा सत्यनारायण, कोणाची घरभरणी, कोणाचे लग्न, तर
कु ठे बारसे कधी बारािा देवखल ते करतात. त्यातून फारशी कमाई िोते असे नािी.
कारण ते िे काम सेिा म्िणून करतात. कोण काय देईल ते न बघता वखशात टाकतात.
वमळालेला वशधा, फळे त्याांच्या घरापयांत कधीच येत नािीत. िाटेत भेटणाऱ्या
बाळगोपाळाांना ते फळफळािळे िाटु न मोकळां िोतात. वशधा देवखल कोणी गरिु
भेटला तर त्याला देऊन मोकळे िोतात. त्यामुळे कधी कधी पदरचे पैसे घालून प्रिास
खचव के ला िातो. त्यामुळेच नाना पराांिपे सिाांना ििेसे िाटतात. सिाांनाच ते
आपल्या घरातलेच िाटतात.
त्याांचे घर गािाच्या मध्यिती भागातच िोते. त्याांच्या घरासमोर िाांभ्या
दगडाची पाखाडी आिे. घराच्या पाठीमागेच त्याांची खलाटी आिे. खलाटीच्या
बािुला थोडीशी िाांभ्या दगडाचा कातळ असलेली डोंगराळ िवमनिी त्याांचीच आिे.
तेथे गितावशिाय कािी वपकत नािी. आि त्याांच्या घराच्या पारठमागच्या खलाटीत
बरीच गदी िमलेली कदसत िोती. खलाटीच्या एका कोपऱ्यात विविरी सारखे
कािीतरी खणलेले कदसत िोते. खड्डा साधारण पाच साडेपाांच फु ट एिढा खोल कदसत
िोता. सगळीकडे मातीच माती झालेली िोती. एकीकडे मातीचा मोठ्ठा डोंगर तयार
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झालेला कदसत िोता. खड्याच्या मध्यभागी साधारण दोन फु ट उां चीची सांगमरिरी
मूती कदसत िोती. त्या मूतीच्या पायाशी तािी फु ले िाविलेली कदसत िोती.
थोरात गुरुिींनी िमलेल्या गदीतून िाट काढीत पुढे िायला सुरिात के ली.
भोस्ते गािातील ििळ ििळ सिवच आबालिृद्ध येथे िमा झाले िोते. एिढ्याशा
गािाांत िी बातमी पसरायला िेमतेम अधावतासच लागला असेल. िो तो पुढे पुढे
िाण्याचा प्रयत्न करीत िोता. सिाांचा एकच गलका चालू िोता. त्यामुळे थोरात
गुरुिींना त्या गदीतून पुढे िायला िरा िेळच लागला. ते पुढे िाऊन पिातात तो
काय, ते रोि पठण करीत असलेल्या गणपवत अथिववशर्षावतील “एकदांतां चतुिस्व तां पाशमां
कु शधाररणांरदांचिरदां िस्तैर् वबभ्राणां मूर्षकध्ििम्” या िणवनाबरहूकु म ती सांगमरिरी
मूती कदसत िोती. तरीिी अिून त्या मूतीला नीट साफ के ले नव्िते. बरीच धुळ मूतीिर
कदसत िोती. त्यामुळे ती मवलन झालेली कदसत िोती. गणेशाचे ते देखणे रुप पाहून
गुरुिी सद्गकदत झाले आवण त्याांनी त्या धुळीतच त्या अद्भुत रुपासमोर साष्टाांग दांडित
घातला. त्याांचे पाहून गदीतील एक एकिण पुढे येऊन त्या धुळीतच गणेशाला साांष्टाांग
नमस्कार घालु लागला.
सिाांचे दशवन घेऊन झाल्यािर एक एक िण आपापल्या उद्योग धांद्याला वनघुन
गेले. वतथे मोिके च लोक उरले. त्यात थोरात गुरुिी, अिुवन मशांद,े अवनल आवण नाना
पराांिपे आवण एक दोन गािकरी असे पाांच सिािणच वतथे वशल्लक रािीले.
आता बोलण्याचा पुढाकार थोरात गुरुिींनी घेतला. नाना! आि अांगाररका
सांकष्टी चतुथी आिे आवण आिच्या या पवित्र कदिशी आपल्या गािाांत श्री गिाननाचे
आगमन िोणे िी फार मोठी घटना आिे. या घटनेने आपल्या गािाची भरभराट िोईल.
या आनांददायी प्रसांगी आपण या गणेशाचे नम्रपणाने स्िागत करुया! बोलता बोलता
गुरुिींचा आिाि कातर झाला. त्याांच्या डोळयाांतून घळा घळा पाणी ििायला
लागले.
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व्िय! व्िय! आिी बराबर िाय तुमचां गुिी! पन आता त्या द्येिाला किा पास्न
धुळीत ठे िलया त्याला आदी भायर काडु या. अिुवन मशांदन
ें ी सुचना के ली.
अिो गुरुिी! आमच्या घराण्याांत अनेक वपढयाांपासुन ब्रह्मणस्पतीसूक्ताचे पठण
के ले िाते. त्यामुळे त्या उपासनेच्या परां परे चे फलस्िरुप म्िणून िा “ब्रह्मणस्पती
विनायक” आमच्या परसात प्रकट झाला अशी माझी भािना आिे. म्िणून या बाप्पाला
आपण “ब्रह्मणस्पती विनायक” या नाांिाने सांबोधुया. या बाप्पाची पूिा करताना
गणपती सूक्त आवण ब्रह्मणस्पती सूक्त याांचे अनुष्ठान के ल्यास विशेर्ष फलप्राप्ती िोईल
अशी माझी धारणा आिे.
पण नाना! एिढी सािरी मूरत कशी काय गािली? एका गािकऱ्याने सििच
चौकशी के ली. िास्तविक सगळयाांच्या मनाांत िाच प्रश्न िोता.
त्याचां काय झाले, वब. कॉम् झाल्यापासुन मी नोकरीच्या प्रयत्नाकरीता
दापोलीत रिात िोतो. परां तु या िवशल्याच्या िमान्यात मला अिून पयांत कािी
नोकरी धांदा वमळाला नािी. वतथे ररकामे बसण्यापेिा नानाांना शेतीच्या कामात मदत
िोईल म्िणुन मी परत गािाला यायचे ठरिले. आता घरी परत आलो आिेच तर कािी
आांब्याची, कािुची कलमे लािािी िा विचार के ला. त्या कलमाांना पाण्याची सोय
व्िािी याकरीता डिऱ्यासारखी विविर खोदायची ठरिले. म्िणून गेले आठ दिा कदिस
सिदेिच्या मदतीने डिरा खोदायला सुरिात के ली. अवनलने झालेली िककगत
साांगायला सुरिात के ली.
अरे अवनल! थाांब िे सगळे नांतरिी समिले तरी चालेल. पण त्याआधी अिुवन
मशांदे याांच्या म्िणण्या प्रमाणे आपण देिाला ककती काळ ताटकळत ठे िणार. आधी
आपण बाप्पाला खड्यातून बािेर काढु . त्याची विवधित पूिा अचाव करु नांतर
सािकाश सगळी िककगत साांग. कसे काय मांडळी?
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आिी बराबर िाय! सगळया गािकऱ्याांनी सामुिीक उत्तर कदले. त्यानांतर
सिाांनी वमळु न गणपती बाप्पाची मूती बािेर काढु न वतला स्िच्छ धुतली. खणलेल्या
डिऱ्यातून वनघालेले ििळपास पडलेले िाांभे दगड गोळा करुन त्याचा एक ओटा
तयार के ला. त्यािर मातीचा भराि करुन ती चोपण्याने व्यिवस्थत दाबून त्यािर
गायीच्या शेणाने सारिण काढु न त्यािर गणपती बाप्पाची तात्पुरती प्रवतष्ठापना
के ली.
*******
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५
दापोली िे रत्नावगरी विल्यातील मित्िाचे आवण तालुक्याचे रठकाण आिे.
दापोली येथील मित्िाचे रठकाण म्िणिे कोंकण कृ र्षी विद्यावपठ. या वशिाय कोळथरे ,
आसुद, अांिले या सारखी पयवटनाच्या दृष्टीने मित्िाची रठकाणे आिेत. ििळच्या
अनेक गािाांची बािारपेठ दापोलीलाच आिे. येथील सिवच रठकाणाांना भेट
देण्याकरीता एस्. टी. िे स्िस्त आवण सिि वमळणारे साधन आिे. त्यामुळेच येथील
एस्. टी. स्टॅंडिर सतत गदी असते. येथुन पुणे, मुांबई, ठाणे, रत्नावगरी, कोल्िापुर या
लाांब पल्ल्याच्या तर िणे, मांडणगड, दाभोळ, खेड, के ळशी या सारख्या लोकल बस
सुटत असतात. त्यामुळे या स्टॅंडिर प्रिासी, पयवटक आवण एस्.टी. च्या स्टाफची सदैि
गदी असते. या स्टॅंडच्या पररसरातच कमवचाऱ्याांनी बाांधलेले दत्तात्रेयाांचे मांकदर आिे.
एस्. टी. स्टॅंडिर असणाऱ्या या दत्तमांकदरात आत्ता पाांच सिा ड्रायव्िर कां डक्टर
गप्पा मारीत बसले आिेत. त्याांच्यापैकी कािींची ड्युटी सांपलेली िोती. तर कािीिण
आपल्या ड्युटीची िेळ िोण्याची िाट बघत मांकदरात बसले िोते. त्याांच्या मध्ये िेगळी
कदसणारी एक व्यक्ती देवखल वतथे दत्ताचे दशवन घेण्याकरीता आलेली आिे. ड्रायव्िर
कां डक्टर आि कोणाला कु ठली ड्युटी आिे याची चचाव करीत बसले िोते.
त्याांच्यात िेगळा कदसणारा तो प्रिासी दापोलीला पयवटनाकरीता आलेला आिे
िे िाणित िोते. त्याच्याििळ फारसे सामान कदसत नव्िते. बहुदा मुांबईहून आलेला
असािा. झोळीसारखी एक वपशिी त्याने आपल्या बािुला ठे िलेली कदसत िोती. तो
दत्ताच्या मूतीकडे एकटक बघत ध्यान लािल्यासारखा डोळे वमटु न बसला िोता.
तरीिी त्याचे लि वतथे चालणाऱ्या चचेकडे देवखल िोते.
त्या मांकदरात बसलेले चव्िाण ड्रायव्िर आवण यादि कां डक्टर िे बरोबरच एस्.
टी.त नोकरीला लागले िोते. ते दोघेिी ड्युटीला िाताना आवण ड्युटीिरुन
उतरल्यािर न चुकता या दत्त मांकदरात दशवनाला येत असत. यादिने चव्िाणाांना
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विचारले, काय रे चव्िाण! काल तू भोस्ते िस्तीला िोतास नाां? वतथे म्िणे गणपती
सापडला आिे! खरे आिे काय?
िो, मी काल भोस्त्यालाच िस्तीला िोतो. आवण तू ऐकलेस ते खरे आिे. आपले
पराांिपे काका आिेत नाां, त्याांच्याच परसात बाप्पाची मूती सापडली आिे. मोठी
लोभस मूती आिे. त्या बाप्पाच्या नुसत्या दशवनानेच मनातल्या इच्छा िणू पूणव
िोतील. मी कालच वतथे गेलो िोतो. परिाच्या अांगारकी चतुथीला सापडला
म्िणतात. चव्िाणाांनी आपला अनुभि साांवगतला. पण काय रे , आि तुझी भोस्ते
िस्तीचीच ड्युटी आिे नाां?
िो! आि माझी भोस्ते िवस्तचीच ड्यूटी आिे. म्िणूनच मी तुझ्याकडे चौकशी
के ली. यादि कां टक्टर बोलले.
त्याांची िी चचाव ऐकू न वतथेच बसलेला तो प्रिासी त्याांच्या चचेत भाग घेत
म्िणाला, काय िो यादि भाऊ! आपली आत्ता चाललेली गणपती सांबांधीची चचाव मी
ऐकली आवण ती ऐकू न मलािी त्या गणपतीचे दशवन घेण्याची इच्छा झाली आिे.
आपण आि वतकडेच िात आिात तर आपल्या बरोबर मी देवखल वतकडे आलो चालेल
काां?
या की! मला काय प्रॉब्लेम आिे. तुमचे वतककट तुम्िीच काढणार आिात. पण
एक आिे, मी िातोय ती गाडी िस्तीची आिे. तुम्िाला एकदा वतकडे गेलात की,
सकाळी आमची गाडी परत वनघेल त्यावशिाय दुसरे िािन वमळणार नािी. कारण
भोस्ते गाांि एकदम आड बािुला आिे. अथावत तुमची झोपायची सोय वतथेच कु ठे तरी
िोईलच. समिा नािीच झाली तर या गाडीतच आवण बसल्या बसल्या झोप काढा.
यादिाांनी सविस्तर माविती कदली.
*******
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सांध्याकाळी सिा िािता दापोलीहून आलेल्या एस्. टी.तून यादि कां डक्टर,
गाडीचे ड्रायव्िर आवण तो दाढीिाला प्रिासी असे वतघेिण भोस्त्याला उतरले. गाडी
व्यिवस्थत बांद करुन वतघेिी गािाच्या कदशेने वनघाले तो त्याांना लाऊड स्पीकर मधून
गणपतीची गाणी ऐकायला येऊ लागली. ते वतघेिी त्या आिािाच्या कदशेने वनघाले.
ििळ िाऊन पिातात तो वतथे एक झापाांचा मांडप ऊभारलेला कदसला. त्या मांडपात
एक दगड मातीचा बनिलेला ओटा बाांधलेला कदसला त्या ओट्याला के ळीच्या
खाांबाांच्या आवण विरव्या झापाांच्या सिाय्याने मखर के लेले िोते. त्या मखरामध्ये दोन
बािुच्या समयाांच्या प्रकाशात त्याांना गणेशाची मूती स्थापन के लेली कदसत िोती.
गणरायाच्या एका िातात परशु, दुसऱ्या िातात पाश, एक िात भक्ताांना आवशिावद
देत िोता तर एका िातात मोदक िोता. गणपतीच्या गळयात मोत्याांचा िार कोरलेला
िोता तो अगदी अस्सल िाटत िोता. डाव्या खाांद्यािरुन खाली आलेले िानिे शोभत
िोते. कमरे ला नागबांद कोरलेला कदसत िोता. गणपवतच्या गळयाांत ताज्या
विरव्यागार दुिाांचा िार कदसत िोता. गणेशाच्या पायािर रक्तिणव असलेल्या
िास्िांदीची फु ले शोभत िोती.
गणेशाचे िे लोभसिाणे आवण मनाला प्रसन्न करणारे रुप पाहून वतघेिी त्याच्या
समोर नत मस्तक झाले. वतघाांवनिी त्या कदव्य स्िरुपाला साष्टाांग नमस्कार के ला. त्या
वतघाांनािी वतथे असलेल्या एका भक्ताने सुांठिड्याचा प्रसाद कदला. त्यानांतर ते वतघेिी
वतथेच अांथरलेल्या वनळया प्लॅस्टीक कापडािर बसले. दशवन झाल्यािर एस्. टीचे
ड्रायव्िर काांबळे म्िणाले, तुम्िी बसा वनिाांत! मी गाडीत िाऊन बसतो, कारण
माझ्यािर गाडीची िबाबदारी आिे.
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काय िो यादिभाऊ! आपल्याला इथे कोणी या गणपतीची बाप्पाची सविस्तर
माविती साांगणार नािी काय? त्या अनोळखी प्रिाशाने विचारले.
मी ओळखीचे कोणी कदसतय काय ते बघतो! मलािी सगळी माविती ऐकण्याची
उत्सुकता आिेच. अरे िा! ते बघा वतकडु न थोरात गुरुिी येताना कदसतायत, त्यानाांच
आपण सविस्तर माविती विचारु. त्यानांतर लगेचच यादि कां डक्टर थोरात गुरुिींकडे
गेले आवण त्याांना नमस्कार करुन म्िणाले, गुरुिी मला ओळखले काय?
नािी िो! पण आपल्या गणिेर्षािरुन आपण आत्ता िस्तीला आलेल्या एस्. टी.
चे कां डक्टर कदसताय. पण िमा करा आपले नाांि कािी माझ्या लिाांत येत नािी.
अिो गुरुिी मी अमोल यादि, आपलाच विद्याथी आिे. आपण माझ्या गािाला
खेडीला वशिक िोतात. आपण मला वतसरी ते सातिी असे पाांच िर्षे वशकविले आिे.
आपण मला ओळखले नािी ते बरोबरच आिे आपल्या िाताखाली अनेक विद्याथी
दरिर्षी िातात. आपण कोणा कोणाची नाांि लिाांत ठे िणार. त्यातच शाळे त असणारा
अमोल आवण आताचा मी यात खूपच फरक पडला आिे. बर ते सगळे असुद!े
माझ्याबरोबर मुांबईचे एक गृिस्थ खास या गणपवतचे दशवन घेण्यासाठी आले आिेत.
त्याांना या गणपवतची सविस्तर माविती ििी आिे. अथावत मलािी ती ऐकण्याची खूप
उत्सुकता आिेच.
रठक आिे! मी तुम्िा दोघाांची ज्याांच्या परसात िा गणपती सापडला आिे त्याांची
म्िणिेच अवनल आवण नाना पराांिपे याांची गाठ घालून देतो. त्यानांतर थोरात
गुरुिींना घेऊन अमोल यादि त्या गृिस्थाांकडे गेले.
त्याच्या ििळ येताच थोरात गुरुिींनी त्याांना नमस्कार के ला आवण मी थोरात
गुरुिी येथील प्राथवमक शाळे त वशिक आिे. अशी ओळख करुन कदली.
त्यानांतर त्या गृिस्थाने देवखल, नमस्कार मी सुभार्ष सोनािणे, मुळचा मी
दापोली तालुक्यातला कोळथऱ्याचा आिे. परां तु माझे िवडल वगरणी कामागार म्िणून
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मुांबईला गेले ते वतथेच स्थाईक झाले म्िणून मी मुांबईचा. एका नामिांत दैवनकाांत मी
िाताविर म्िणून काम करतो. कालपासुन कोंकण कृ र्षी विद्यावपठात एक सेवमनार िोता
तो कव्िर करायला आलो िोतो. आि परत मुांबईला िाण्याकरीता बस स्टॅंडिर आलो
िोतो. तेव्िा वतथल्या दत्ताच्या देिळात दशवनाला गेलो िोतो. तेव्िा वतथे इथल्या
गणपवतची चचाव चालू िोती. ती ऐकू न उत्सुकता म्िणून इकडे आलो. परां तु मला आता
येथील बाप्पाची सविस्तर माविती ऐकायची इच्छा आिे. सोनािणे याांनी आपला
पररचय करुन कदला आवण आपला इथे येण्याचा उद्देश देवखल साांवगतला.
सोनािणे सािेब! मी आपले या भोस्ते गािात येथील ग्रामस्थाांच्या ितीने
स्िागत करतो. आता आपण माझ्या घरी चला तेथे फ्रेश व्िा. त्यानांतर श्री
गिाननाच्या आरवतला आपण येऊ. आरवत झाल्यािर आपण िी बाप्पाची मूती
ज्याांच्या परसात सापडली त्या नानाांची आवण त्याांचा मुलगा अवनल याांची भेट घेऊ.
ते तुम्िाला सविस्तर िककगत साांगतील. अमोल तुिी आमच्याबरोबर चलां, िरा फ्रेश
िोऊन आरवत झाल्यािर प्रसाद िगैरे घेतल्यािर तू िाटल्यास गाडीत झोपायला िा.
िे सोनािणे सािेब आि माझ्याकडेच झोपतील.

*******
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गणपतीबाप्पाची आरती झाल्या नांतर सिव गािकरी आपापल्या घरी गेले.
बाप्पाच्या मांडपात अवनल आवण नाना पराांिपे, सोनािणे सािेब, थोरात गुरुिी,
अमोल यादि, विठु काका एिढी लोकच वशल्लक रािीले. सिव गािकरी िाताच थोरात
गुरुिींनी सोनािणे सािेब आवण अमोल याांना अवनल आवण नानाांच्या ििळ घेऊन
गेले. ते म्िणाले नाना आवण अवनल िे सोनािणे सािेब आपल्या दापोली
तालुक्यातलेच आिेत मुळचे सध्या मुांबईला िास्तव्यास असतात. ते एका मोठ्या
दैवनकात काम करतात. काल ते दापोलीला विद्यावपठात कामावनवमत्त आले िोते.
तेव्िा दापोली एस्. टी. स्टॅंडमध्ये आपल्या बाप्पाच्या आगमनाची बातमी समिली
म्िणून आि ते मुद्दाम आपल्या गािाला बाप्पाच्या दशवनाला आलेत. िा अमोल यादि
माझा विद्यार्थवच आिे. आि तो आपल्या िस्तीच्या एस्.टी.िर कां डक्टर म्िणून आला
आिे. सोनािणे सािेबाांना तोच येथे घेऊन आलाय.
नमस्कार सोनािणे सािेब आवण अमोल आपले बाप्पाच्या चरणापाशी स्िागत
आिे. मी अवनल पराांिपे आवण िे माझे िवडल नाना. आपण मुद्दाम बाप्पाच्या
दशवनाला आलात िे ऐकू न आनांद झाला. त्यावनवमत्ताने आपल्या सारख्याांचे पाय या
गािाला लागले.
नमस्कार! माझा पररचय थोरात गुरुिींनी करुन कदलाच आिे. आम्िी मुळचे
कोळथऱ्याचे. माझे िवडल नोकरी धांद्या वनवमत्ताने मुांबईला गेलो ते वतकडेच स्थाईक
झाले. तरीिी आम्िी दरिर्षी न चुकता गणपतीला येत असतो. अांिले येथील
कड्यािरच्या गणपवतला देवखल दरिर्षी माघी चतुथीला आम्िी येत असतो. आमचे
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घराणे तसे गणेश भक्त आिे. आपल्या बाप्पाचे िणवन दापोलीला ऐकल्यािर राििले
नािी म्िणून इकडे आलो. आपण मला या गणपवतच्या आगमनाची सविस्तर माविती
साांगाल काय? मला खूप उत्सुकता आिे.
नक्कीच साांगतो! परां तु आता आपण या थोरात गुरुिींना देवखल बरोबर घेऊन
माझ्या घरी िाऊ वतथे बाप्पाचा प्रसाद म्िणून चार घास खाऊ. त्यानांतर वनिाांत
बोलत बसु. काय गुरुिी चालेल नाां?
अिो नाना मीच या दोघाांना माझ्या घरी िेिणाकरीता नेणार िोतो. परां तु रठक
आिे. आपण बाप्पाचा प्रसाद म्िटल्यािर मी नािी म्िणू शकत नािी. चला तर मगां!
पण इथे मांडपात कोणीतरी थाांबायला पावििे नाां? थोरात गुरुिी बोलले.
गुिी! त्याची कालिी नको! मी िाय इथां. विठु काका स्ित:हून बोलले.

*******
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रात्री सगळयाांची िेिणां झाल्यािर नाना, अवनल, थोरात गुरुिी, सोनािणे
सािेब, अमोल यादि, विठु काका सगळे िण बाप्पाच्या मांडपात सतरां िीिर बसले
िोते. अवनलने बाप्पाच्या आगमनाची सुरिावतपासुनची िकीगत साांगायला सुरिात
के ली.
सोनािणे सािेब मी दापोली येथे वशिणाकरीता रिात असे तेथेच मी अगदी
प्रथम श्रेणीत वब. कॉम् झालो. त्यानांतर कािी कदिस नोकरी धांदा शोधण्याकरीता
राविलो िोतो. माझ्या बरोबरीच्या सगळयाांना कािीना कािी काम वमळाले परां तु मी
एकटाच बेकार राविलो िोतो. माझ्याकडे ना िवशला िोता! ना पैसा! त्यामुळे माझे
तेथे नोकरीचे कािी िमले नािी. मला दापोली येथे बेकार बसुन रिाणे आर्थवक दृष्ट्या
परिडणारे नव्िते. म्िणून मी विचार के ला नानाांना शेतीत कािी मदत करुया. घरी
थोडीफार िवमन आिे. परां तु त्यातली बरीचशी डोंगराळ िाांभ्या दगडाांची आिे.
त्यामध्ये आांब्याची कलमे लाऊन शेतीच्या उत्पन्नाला िोड वमळिु असा विचार के ला.
परां तु त्या झाडाांना देण्याकरीता पाण्याची कािीतरी तिवबि करायला पावििे िोती.
म्िणून मी आमच्या परसाांत म्िणिे आता आपण बसलोय त्या भागात एक डिरा
काढािा असा विचार करुन मी सिदेिच्या मदतीने खणायला सुरिात के ली. आठ
कदिसात आम्िी ििळपास पाांच फु ट खणले असेल. त्यानांतर एके कदिशी कदिसभर
खणाखणी करुन दमल्यािर िेिण झाल्याबरोबर झोपलो. पिाटे मला एक स्िप्न पडले.
त्या स्िप्नात आता आपण बघत आिोत तशी गणेश मूती कदसायला लागली आवण मला
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बािेर काढ असे म्िणू लागली. िागा िोऊन बवघतले तर घड्याळात पिाटेचे साडे
तीन िािले िोते. मग मी बाबाांना उठिले. त्याांना मी मला पडलेले स्िप्न साांवगतले.
आमचे बाबािी गणेशभक्त आिेत. ककां बहूना आमच्या घराण्यातच गणेश
भक्तीचा िारसा आिे. दर मविन्यातल्या दोन्िी चतुथीला आमच्या पांिोबाांपासुन
ब्रह्मणस्पती सूक्त पठण करण्याची प्रथा आिे.
अवनलचे बोलणे मध्येच थाांबिून नाना म्िणाले, मला अवनलने साडेतीनच्या
नांतर उठिले आवण त्याला पडलेले स्िप्न साांवगतले. त्यािर माझ्या मनाांत विचार आला
कदावचत त्या बाप्पाला आमची भक्ती मान्य झाली असेल म्िणून त्याने आमच्याकडे
यायचे ठरविले असेल. म्िणूनच अवनलला िा डिरा खणण्याची बुद्धी सुचली असेल.
म्िणून मी त्याला म्िटले अरे तू िो डिरा खणतोयस वतथेच बाप्पाची मूती असण्याची
शक्यता आिे. तेव्िा आता उद्या खणवशल तेव्िा सािकाश काळिीपूिवक खण.
बाबाांनी असे साांवगतल्यानांतर माझी झोप पळाली. िरा कदसायला लागल्यािर
मी सिदेिला बोलिायला त्याच्या घरी गेलो. तो देवखल स्िप्नाची िकीगत ऐकल्यािर
ताबडतोब आमच्या परसात ििर झाला. दरम्यान रे वडओिरील सकाळच्या भक्ती
सांवगतात सगळी गणपवतचीच गाणी लागली िोती. ती गाणी ऐकतच आम्िी
खणायला सुरिात के ली. िेमतेस सिा इां च खणले नसेल तोच आमची कु दळ अडायला
लागली. बाबाांनी िळु िारपणाने खणायला साांवगतलेले माझ्या लिाांत िोते म्िणून मग
आम्िी कु दळीने खणायचे थाांबिून कोयतीने िळु िळु माती सैल करुन बािुला
करायला सुरिात के ली. थोड्याच िेळात आम्िाला आता कदसतेय ती गणेशाची धुळीत
माखलेली मूती कदसली. त्यानांतर मी बाबाांना बोलािून आणले. बाबा आल्यािर
त्याांनी त्या गणेशाची तशीच धुळीने माखलेल्या अिस्थेतच पूिा के ली.
आमच्या घराण्याांत अनेक वपढयाांपासुन ब्रह्मणस्पतीसूक्ताचे पठण के ले िाते.
त्यामुळे त्या उपासनेच्या परां परे चे फलस्िरुप म्िणून िा ब्रह्मणस्पती विनायक आमच्या
परसात प्रकट झाला अशी माझी भािना आिे. म्िणून या बाप्पाला आम्िी ब्रह्मणस्पती
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विनायक असे नाांि ठे िले आिे. या बाप्पाची पूिा करताना गणपती सूक्त आवण
ब्रह्मणस्पती सूक्त याांचे अनुष्ठान के ल्यास विशेर्ष फलप्राप्ती िोईल अशी माझी धारणा
आिे. मधेच अवनलला थाांबिून नाांनाांनी आपली भािना व्यक्त के ली.
थोड्याच िेळाांत गािात सगळीकडे िी बातमी पसरली आवण सगळे गाांि गोळा
झाले. कािीिेळाने थोरात गुरुिी आले त्याांनी आि अांगाररका सांकष्टी असल्याचे
साांवगतल्यािर आमच्या आनांदाला पारािारच राविला नािी. थोरात गुरुिींच्या
पुढाकाराने आम्िी मग ती मूती खड्याच्या बािेर काढली. स्िच्छ पाण्याने धुतल्यािर
वतचे कदव्य स्िरुप आमच्या दृष्टीस पडले. बाबाांना आपल्या कु ळातील गणेश भक्ती
फळाला आल्याचे िाणिून धन्यता िाटली.
त्याकदिशी तेथे िमलेल्या सिव गािकऱ्याांनी वमळु न सध्या कदसतोय तो मांडप
आवण बाप्पाला ठे िायचा ओटा बाांधून काढला. कारण आमच्याकडे सिव सावित्य
उपलब्ध नव्िते परां तु आमच्या गािकऱ्याांनी ती उवणि भासु कदली नािी. बाप्पाची
स्थापना झाल्यािर माझ्या बाबाांनी ब्रह्मणस्पती सूक्ताच्या आवण गणपवत सूक्ताच्या
पठनाने बाप्पाची र्षोडशोपचारे पूिा के ली. त्यानांतर सिव गािकऱ्याांनी वमळु न आरती
के ली. रात्री चांद्रोदय झाल्यािर सिाांच्या सिकायावने बाप्पाला मोदकाांचा नैिेद्य
दाखिून सिावनी याच रठकाणी मिाप्रसाद घेतला.
बाप्पाच्या आगमनाची बातमी िस िशी पसरते आिे तशी रोिच बाप्पाांच्या
दशवनाला लोकाांची गदी िोऊ लागली आिे. िास्तविक या रठकाणी चाांगले मांकदर
बाांधायला पावििे परां तु आमची आवण आमच्या गािकऱ्याांची देवखल आर्थवक
पररवस्थती बेतावचच असल्याने सध्या तरी ते शक्य िोईल असे िाटत नािी. सध्या
गािकऱ्याांच्या सिकायावने पूिा आरवत िोते आिे. गािकऱ्याांपैकी रोि कोणी ना कोणी
येथे िस्तीला रिातात. पाहू बाप्पाच्या मनाांत पुढे काय आिे ते. एिढे कदघव भार्षण
सांपिून अवनलने ििळच असलेल्या ताांब्यातून पाण्याचा घोट घेतला.
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अवनलभाऊ तुमची िी अद्भूत िककगत ऐकू न मी तर मांत्रमुग्ध झालो आिे.
मलािी या बाप्पाने ओढ लािली आिे. आता रात्र झाली आिे, सकाळ झाल्यािर मी
तुमच्या त्या डिऱ्याचा, ब्रह्मणस्पती विनायकाचा आवण तुमचा सगळयाांचा असे फोटो
काढणार आिे. त्यानांतर मुांबईला गेल्यािर िी सिव िककगत माझ्या आवण इतरिी कािी
दैवनकाांमध्ये देणार आिे. यापुढे मीिी िेव्िा िेव्िा दापोली पररसरात येईन तेव्िा
तेव्िा येथे नक्की येईन.
*******
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९

काांतीभाई िडेिा िे शेअर माके ट मवधल बडे प्रस्थ आिे. त्याांचा दादर
चौपाटीला बांगला आिे. घरी नोकरचाकर, गाड्या याांना तोटा नािी. काांतीभाई
एकदम देिभोळा माणूस. मूळचे सौराष्ट्रातील िामनगरचे असणारे काांतीभाई
ियाच्या अठराव्या िर्षी मुांबईला आपले नवशब आिमािण्याकरीता आले िोते. तयार
कपड्याचा व्यापार करता करता ते शेअरबािाराचा देवखल अभ्यास करीत िोते.
कािी काळाने त्याांनी स्ित:चे ब्रोकींगचे लायसन्स घेतले. शेअर बािारात आि
त्याांच्या शब्दाला मान िोता. माके टच्या रटप घेण्याकरीता अनेकाांचे त्याांना फोन
येतात. त्याांनी कोणालािी कधीिी चुकीचा सल्ला कदला नािी. त्याांची िामनगरच्या
वसद्धीविनायकािर खूप श्रद्धा िोती. मुांबईमध्येिी गणेश उत्सिात त्याांची सगळयात
िास्त िगवणी असते. दर सांकष्टी आवण विनायकी चतुथीला ते प्रभादेिीच्या
वसद्धीविनायकाला न चुकता िातात.
आिचा कदिस त्याांच्याकरीता फार मित्िाचा िोता. फार मोठा व्यििार त्याांना
आि करायचा िोता. झाला तर करोडो रुपयाांचा फायदा िोणार िोता. परां तु अांदाि
चुकले तर लाखाचे बारा ििार िोण्याची पाळी िोती. नेिमीप्रमाणे देिाची
साग्रसांवगत पूिा के ल्यानांतर ते नाश्त्याकरीता डायमनांग टेबलकडे वनघाले. वतथे त्याांची
पत्नी उमाबेन आवण मुलगी कदव्या नाश्त्याची तयारी करुन त्याांची िाट बघत िोत्या.
ििळच त्याांचा नोकर कम ड्रायव्िर गोमिांदा देवखल सािेबाांची िाट बघत उभा िोता.
िडेिा कु टूांब अनेक िर्षे मुांबईत असल्याने ते सिविण चाांगले मराठी बोलत असत.
शेटिींचा दांडकच असा िोता, ज्या रठकाणी रिायचे वतथली भार्षा चाांगली अिगत
झालीच पािीिे. त्यामुळे त्याांचे मुांबईमध्ये असताना बोलणे मराठीतच चालत असे.
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काांवतभाई नाश्त्याकरीता आल्यानांतर गोमिांदाने त्याांना आिचे तािे पेपर कदले.
त्या पेपर िरुन निर कफरिता कफरिता त्याांनी गोमिांदाला विचारले, काय रे गोमिांदा
तू तयार आिेस नाां? आपल्याला आि गडबड आिे. तुझा नाश्ता झाला काय?
नािी, तुमचा झाला की करतोच सािेब! तुमचे पेपर बघुन िोईपयांत माझा
नाश्ता िोईल. गोमिांदाने उत्तर कदले.
तसां नको! अरे कदव्या त्या गोमिांदाला आधी नाश्ता दे! काांतीभाईंनी लेकीला
फमाविले. आवण िे बघां गोमिांदा! इथे टेबलिर बसुन नाश्ता कर लािायचे कािी काम
नािी. तू आम्िाला घरातलाच आिेस.
बरोबर आिे, गोमिांदा चल कर सुरु. उमाबेननी गोमिांदाला नाश्त्याची प्लेट देत
साांवगतले. त्यानांतर गोमिांदा आवण काांतीभाई नाश्ता करु लागले. नाश्ता करता करता
काांतीभाई पेपरच्या िेडलाईन िाचत िोते. अरे ! िे काय? िाचता िाचता काांतीभाई
एका बातमीिर अडकले. ती बातमी सविस्तर िाचु लागले. अरे गोमिांदा! तुझा गाांि
रत्नावगरी विल्यातच कु ठे तरी आिे नाां? अचानक काांतीभाईंनी गोमिांदाला प्रश्न
विचारला.
िो सािेब! दापोली तालुक्यात आिे माझा गाांि. का बरां वतकडची कािी बातमी
आली आिे काां? गोमिांदाने उत्सुकतेने विचारले.
अरे त्या दापोली तालुक्यातच भोस्ते नािाांच्या गािाांत “ब्रह्मणस्पती विनायक”
या नािाचा गणपतीबाप्पा प्रकट झाला आिे. अनेकाांच्या निसाला म्िणे तो पािला
आिे. आिच माझा मित्िाचा व्यििार व्िायचा आिे. तो िर वनर्िवघ्नपणाने पार
पडला तर आपणिी त्या बाप्पाच्या दशवनाला िाऊयाां! तुला ते भोस्ते गाांि मावित
आिे नाां? काांतीभाईंनी विचारले.
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िो, माझ्या गािाकडे िाताना भोस्ते गािाचा फाटा लागतो. गोमिांदाने उत्तर
कदले.
आता आपण वनघुया! गोमिांदा गाडी काढ वतथपयांत मी येतोच. असे म्िणून
काांतीभाईंनी आपला नाश्ता आिरता घेतला. वनघताना देिाांना नमस्कार करुन
आिच्या व्यििारात यश वमळु दे म्िणून प्राथवना के ली. पेपर मध्ये छापुन आलेल्या
बाप्पाच्या फोटोला देवखल नमस्कार करुन त्याांनी त्याच्याकडे देवखल आिच्या
व्यििारातील सिव विघ्ने दूर करुन यश दे. अशी प्राथवना के ली. िातातल्या पेपरची घडी
करुन तो पेपर त्याांनी आपल्या ऑकफसच्या बॅगेत टाकला. घरापासुन ऑकफसला
पोचेपयांतच्या प्रिासात त्याांनी भोस्त्याच्या गणपवतची पूणव माविती िाचुन काढली.
मनातल्या मनाांत िर आिच्या व्यििारात यश वमळाले तर या “ब्रह्मणस्पती
विनायकाचे” चाांगले मांकदर बाांधुया असा सांकल्पिी के ला.

*******
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आि विनायकी चतुथी आिे. मांडणगड दापोली रस्त्यािरील भोस्ते फाट्यािर
आि बरीच गदी कदसत आिे. नेिमी या रठकाणी शुकशुकाटच असतो. परां तु आि तेथे
िीस पांचिीसिण दापोलीला िाणाऱ्या बसची िाट बघत उभे िोते. त्याचप्रमाणे
मांडणगड, मुांबई बािुकडे िाणारे लोकिी बरे च कदसत िोते. दोन्िी बािुला उभ्या
असलेल्या लोकाांकडे एक गोष्ट कॉमन िोती ती म्िणिे प्रत्येकाच्या िातात भोस्त्याच्या
“ब्रह्मणस्पती विनायका” प्रसाद िोता.
भोस्त्याला गणपती बाप्पा प्रकट झाल्याला आता कदड मविना झाला िोता.
गणपती बाप्पा प्रगट झाल्यापासुन भोस्त्याला भेट देणाऱ्या भक्ताांची गदी िाढतच
िोती. भोस्ते फाट्यािर सध्या भोस्त्यातल्याच एकाने चिाची टपरी चालू के ली िोती.
त्यारठकाणी त्याने चिा, िडापाि, शेिवचिडा असे खाद्य पदाथव विकायला ठे िले िोते.
भाविकाांकरीता वपण्याचे पाणीमात्र विनामूल्य िोते. दोन मोठ्ठे मातीचे राांिण त्याने
तेथे भरुन ठे िलेले िोते. सध्याच्या उन्िाळयाच्या कदिसात ते थांडगार पाणी िीिाची
तल्खली कमी करीत असे.
मांडणगड कडू न येणाऱ्या रस्त्यािरुन एक आवलशान कार आली आवण
फाट्यािर थाांबली. त्या गाडीच्या ड्रायव्िरने गाडी रस्त्याच्या कडेला उभी के ली आवण
तो चालत त्या चिाच्या टपरीिर गेला आवण त्याने त्या टपरीिरच्या माणसाला
भोस्त्याच्या “ब्रह्मणस्पती विनायकाला” िाणारा रस्ता कु ठला असे विचारले. तेव्िा
त्याने िाच रस्ता भोस्ते गािाांत िातो, आपल्याला वतथल्या गणपतीचे दशवन घ्यायचे
असेल तर गाडी गािाच्या बािेर उभी करािी लागेल. वतथुन िाांभ्या दगडाची
पाखाडी चढु न गेल्यािर आपल्याला पराांिप्याच्या कडे प्रकट झालेल्या बाप्पाचे दशवन
घेता येईल असे साांवगतले.
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त्यािर त्या ड्रायव्िरने धन्यिाद असे म्िणून आपला मोचाव रस्त्याच्या कडेला
उभ्या के लेल्या आपल्या कार कडे िळिला. आपल्या िागेिर बसुन त्याने पाठीमागे
बसलेल्या काांतीभाईंना भोस्त्याचा रस्ता िाच आिे असे साांगुन गाडी त्या रस्त्यािर
घेतली.
काांतीभाई आि खूप खुर्ष िोते. त्याांना स्िप्नित िाटणारा व्यििार त्या कदिशी
यशस्िी रीतीने पूणव झाला िोता. िे सिव त्या भोस्त्याच्या “ब्रह्मणस्पती विनायकाच्या”
कृ पेनेच अशी त्याांची पूणव श्रध्दा िोती. त्यामुळे िा व्यििार पूणव झाल्याची खात्री
झाल्यािर त्याांनी लगेचच भोस्त्याच्या बाप्पाच्या दशवनाला िाण्याचा वनश्चय के ला
िोता. त्यादृष्टीने आपल्या दैनांकदन कामकािाचे वनयोिन करायला सुरिात के ली
िोती. ठरिल्या प्रमाणे ते आि विनायकी चतुथीचा मुहूतव साधून आपली मुलगी,
पत्नीसि भोस्त्याच्या बाप्पाच्या दशवनाला आले िोते.
बघता बघता त्याांची कार भोस्ते गािाच्या एस्. टी. स्टॉपििळ आली. तेथे
आधीपासुनच कािी ररिा आवण सिा आसनी ररिा उभ्या िोत्या. त्यापैकी कािी ररिा
दापोलीहून तर कािी मांडणगडहून आलेल्या िोत्या. वतथेच खेडहून आलेली एक
खािगी स्पेशल बस देवखल उभी िोती.
त्या खेडहून आलेल्या बसच्या ड्रायव्िरला काांतीभाईंचा ड्रायव्िर गोमिांदाने
गणपती मांकदरात कसे िायचे ते विचारले. त्यािर त्याने आपण आपली गाडी येथेच
उभी करा. “ब्रह्मणस्पती विनायक” मांकदरापयांत गाडीचा रस्ता नािी असे साांवगतले.
समोर कदसते त्या पाखाडीने चालत गेल्यािर आपल्याला गणपती मांदीरात िाता
येईल. त्याचे म्िणणे ऐकू न गोमिांदाने गाडी रस्त्याच्या कडेला घेऊन व्यिवस्थत पाकव
के ली. गाडी थाांबल्याबरोबर वतच्यामधून काांतीभाई, उमाबेन आवण कदव्या बािेर
पडले. गोमिांदा म्िणाला शेट िी िागा अनोळखी आिे मी गाडीतच थाांबतो.
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त्यािर शेट म्िणाले, अरे आपण बाप्पाच्या दशवनाला आलोय त्यामुळे सिव मचांता
त्या बाप्पािर सोडू न आपण त्याला भेटायला िाऊया. गाडी व्यिवस्थत लॉक करुन तू
पण आमच्या बरोबर चलां.
रठक आिे तर मगां चला! असे म्िणून गोमिांदाने बरोबर असलेले सामान उचलले
आवण त्याने पाखाडी चढायला सुरिात के ली. नेिमी चालण्याची सिय नसल्याने
उमाबेनला चालताना दम लागत िोता. त्याांच्या चालीने सिविण पाखाडी चढायला
लागले. वनम्मी पाखाडी चढु न आल्यािर त्याांना डाव्याबािुला एक नारळाच्या ओल्या
झापाांची कमान के लेला, सुपारीच्या आवण माडाच्या झािळयाांनी सििलेला मांडप
कदसला. तेथे असलेली गदी पाहून ते सिविण त्या मांडपात गेले.

*******
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११

काांतीभाईंनी आपल्या पत्नी आवण मुलीसि त्या मांडपात प्रिेश के ला तेव्िा त्याांना
समोरच गणपती बाप्पाचे सािरे रुप कदसले. बाप्पाच्या डोक्यािर एका
आडव्या िाशाला बाांधलेल्या अवभर्षेक पात्रातून थेंब थेंब दूध पडताना कदसत िोते.
“ब्रह्मणस्पती विनायका” समोर एका चौरां गािर कु सुांबी रां गाचे रे शमी सोिळे नेसलेला
एक गृिस्थ िातामधल्या चाांदीच्या फु लपात्रामधून बाप्पािर दुिाांच्या सिाय्याने पाणी
ििात िोता. मांडपात दोिोबािुला एकमेकाांकडे तोंड करुन एकिीस पुरोवित बसले
िोते. त्याांनी सिाांनी करिती काठाचे पाांढरे शुभ्र धोतर नेसले िोते आवण तसेच उपरणे
खाांद्यािरुन घेतले िोते.
आि बाप्पािर ब्रह्मणस्पती सूक्ताच्या एकिीस आितवनाांचा अवभर्षेक आयोिीत
के लेला िोता. त्या करीता िे एकिीस पुरोवित दापोली आवण खेडमधून आलेले िोते.
आता त्याांची ब्रह्मणस्पती सूक्ताची एकसष्टािी ऋचा म्िणणे चालू िोते. एकसष्टािी
ऋचा सांपल्यािर सिव पुरोविताांनी एकसुरात बासष्टािी ऋचा म्िणायाला सुरिात
के ली.
अवग्नयेन विरािवत सूयो येन विरािवत ।
विराज्येन विरािवत तेनास्मन् ब्रह्मणस्पते विराSSिसवमधां कु रु।।
ॐ शाांती: शाांती: शाांती:।।
या ऋचेचा स्िर सिवत्र आसमांतात भरुन रािीला. पुरोविताांच्या या स्िराने
सूयावचे, अग्नीचे तेिच िणू या मांडपात प्रगट झाले. मांडपात उपवस्थत असणारे सिवच
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या िातािरणाने भारुन गेले. दरम्यान ब्रह्मणस्पती सूक्ताची आिृत्ती पूणव झाल्यािर
पुरोविताांनी गणपतीसूक्ताचे पठण सुरु के ले.
ॐ आतून इां द्र िुमतां वचत्रां ग्रामां सांगभ
ृ ाय। मिािस्ती दविणेन।।
विद्मावित्िा तुविकु र्मां तुविदेष्णां तुविमघां। तुविमात्रमिोवभ:।।
गणपतीसूक्ताच्या पठणाचे स्िर सिवत्र भरुन राविले िोते. वतथे ििर असणारे
सिविण या िैकदक सूक्ताच्या पठणाने भारािून गेले. सिवचिण गणपवतसूक्ताच्या ऋचा
श्रिण करताना समोरच असलेल्या बाप्पाच्या सगुण साकार रुपाकडे पिात िोते. त्या
रुपाकडे बघता बघता आवण कानाांनी कदव्य गणपती सूक्त ऐकता ऐकता समाधी
अिस्थेत गेले.
यथािकाश चालू असलेली विशेर्षपूिेचे विधी समाप्त झाले. सिाांनी वमळु न
बाप्पाची आरती के ली. आरती झाल्यािर सिाांनी वमळु न ““ब्रह्मणस्पती विनायक
बाप्पा मोरयाSS” असा गिर के ला. सिाांनी एक एक करुन बाप्पाचे दशवन घेतले.
सिाांचे दशवन झाल्यािर नाना पराांिपे याांनी सिाांना मिाप्रसाद घेऊनच मांडप
सोडािा असे साांवगतले. सिाांचा मिाप्रसाद ग्रिण करुन झाल्यानांतर त्या मांडपात
मोिके च लोक उरले. त्यामध्ये काांतीभाई, गोमिांद, उमाबेन, कदव्या, आिची पूिा
ज्याांनी आयोवित के ली िोती ते दापोलीचे विनायक िोशी, थोरात गुरुिी आवण
दापोलीचे दोन आवण खेडचे दोन भक्त ििर िोते.
ज्याांनी आिच्या ब्रह्मणस्पती सूक्ताचे अनुष्ठान आयोिीत के ले िोते ते विनायक
िोशी काांतीभाईंच्या ििळ िाऊन त्याांना आपली ओळख करुन कदली. ते म्िणाले मी
विनायक िोशी दापोलीला माझे इलेक्ट्रॉवनक्स िस्तूांचे दुकान आिे. आपण या
भागातले कदसत नािी म्िणून मुद्दाम आपली ओळख करुन घ्यािी असे मनाांत आले
म्िणून आपल्या ििळ आलो आिे. मविन्याभरापूिी मी येथे दशवनाला आलो िोतो.
त्यानांतर लगेचच माझी एक कदघवकाल कोटावत चालू असलेली के स माझ्याबािुने
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झाली. िा कदावचत योगायोग असेल परां तु मला आपले िाटले की, िे सिव या
“ब्रह्मणस्पती विनायक” कृ पेने झाले. म्िणूनच आिच्या विनायकीच्या कदिशी मी
ब्रह्मणस्पती सूक्ताचे अनुष्ठान आयोवित के ले.
नमस्कार! मी काांतीभाई िडेिा! मूळचा गुिराथमधल्या सौराष्ट्र विभागातील
िामनगरचा आिे. परां तु गेली अनेक िर्षे मी मुांबईला दादरमध्ये रिातो. माझा देवखल
एक व्यििार या बाप्पाच्या कृ पावशिावदाने यशस्िी झाला. मी माझी पत्नी आवण
मुलीसि आि बाप्पाच्या दशवनाला आलो आिे. परां तु आपण आि िो विशेर्ष सूक्ताने
अवभर्षेक के लात तो काय प्रकार आिे. मला देिीिर अवभर्षेक करतात ते श्रीसूक्त मािीत
आिे. वशिाय गणपवत अथिववशर्षव देखील मी नेिमी म्िणतो. आपण मला त्याची
सविस्तर माविती द्याल काां?
िो! िो! का नाांिी! मी आपल्याला सिव सविस्तर साांगतो. आि आम्िी ज्या
सूक्ताने अवभर्षेक के ला त्या सूक्ताचे नाांि आिे श्री ब्रह्मणस्पवतसूक्त. या सूक्ताचे सांपादन
दापोली ििळच्या अांिले येथील विद्याविनोद या पदिीने सन्मावनत के लेल्या
नारायणशास्त्री िोशी याांनी के ले आिे. धन, विद्या, सांतती प्राप्तीकरीता वशिाय
वनरवनराळया सांकटापासुन मुक्ती वमळण्याकरीता या सूक्ताने गणपवतला अवभर्षेक
करतात. यामध्ये सकृ दाितवन म्िणिे एकिेळा पठण करणे, एकिीसिेळा पठण करणे,
मांडल म्िणिे(२१x२१)४४१ िेळा पठण करणे आवण मिामांडल म्िणिे (२१x२१
x२१) ९२६१ िेळा पठण असे प्रकार आिेत. यातील पविल्या दोन प्रकाराांकरीता
कोणतािी कदिस चालतो. परां तु मांडल आवण मिामांडल अनुष्ठान करण्याकरीता
शक्यतो चतुथी वतथी पिािी. विनायक िोशी याांनी सविस्तर माविती कदली.
विनायकदादा आपण मला या अनुष्ठानाची सविस्तर माविती कदली त्याबद्दल
मी आपला आभारी आिे. मला िर यातले एखादे अनुष्ठान करायचे असेल तर या
भोस्ते गािाांत कािी व्यिस्था करता येईल काां? आपण दापोलीचेच रिाणारे असल्याने
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आपल्याला ते सिि शक्य झाले. परां तु माझी येथे कोणाशीच ओळख नािी. तेव्िा
आपण मला या बाबवतत सिकायव कराल याची मला खात्री आिे.
नक्कीच

मी

आपल्याला

मदत

करीन

काांतीभाई

आपल्याला

िर

ब्रह्मणस्पतीसूक्ताचे या रठकाणी भोस्त्याला करायचे असेल तर मी आि आणलेली सिव
रटम परत आपल्याला उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करीन. फक्त मला पुरेसा अिधी
वमळाला पावििे कारण आि येथे ब्रह्मणस्पती सूक्त म्िणणारे पुरोवित वनरवनराळया
गािातून आले आिेत. एका रठकाणी २१ िण वमळू शकणार नािीत. िर आपल्याला
मांडल अनुष्ठान करायचे असेल तर त्याला २१ पुरोविताांना ककमान चार ते पाांच तास
लागतील.
विनायकदादा मला या “ब्रह्मणस्पती विनायक” बाप्पाची सांपूणव माविती ििी
आिे. वशिाय मला ज्याांच्याकडे िी बाप्पाची मूती सापडली त्याांना देवखल भेटायचे
आिे. आपण त्याांची भेट घालून देऊ शकाल काय? मला या बाप्पाला असे उघड्यािर
बघुन खूप दु:ख िोते आिे. बाप्पाकरीता मांकदर बाांधण्याचा कािी विचार चालू असेल
तर मला त्यात माझेिी योगदान द्यायचे आिे. काांतीभाईंनी आपला मनोदय
साांवगतला.
अिो काांतीभाई माझािी असाच कािीसा विचार आिे. तेव्िा आपण दोघे वमळु न
यात पुढाकार घेऊया त्यामुळे माझ्यािी मनाला समाधान वमळे ल. त्याकरीता
आपल्याला नाना आवण अवनल पराांिपे याांना भेटायला लागेल. मी नानाांना अनेक
िर्षाव पासुन ओळखतो खूप साधी माणसे आिेत ती.
इतक्यात त्याांना थोरात गुरुिी कदसले त्याांना पाहून ते म्िणाले, िे बघा
थोरातगुरुिी समोर कदसतािेत. त्याांना मी आपला विचार साांगतो. तेिी गणेशभक्त
आिेत. तसे नाना पराांिपे देवखल गाणपत्य आिेत. त्याांच्या घराण्यात अनेक
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वपढ्याांपासुन गणेशाची उपासना के ली िाते. बोलता बोलता विनायकदादाांनी थोरात
गुरुिींना आपल्या ििळ येण्याकरीता खूण के ली.
थोरातगुरुिी ििळ येताच विनायकदादाांनी काांतीभाईंची त्याांच्याशी ओळख
करुन कदली. थोरातगुरुिींनी काांतीभाईंना नमस्कार के ला आवण मी थोरातगुरुिी या
भोस्ते गािातच वशिक आिे. आपले या गािात मी स्िागत करतो अशी आपली
ओळख करुन कदली.
एकमेकाांची ओळख िोताच काांतीभाईंनी मला या “ब्रह्मणस्पती विनायक”
बाप्पाची मूती ज्याांना सापडली त्याांना भेटायची इच्छा असे साांवगतले. तसेच बाप्पाचे
मांकदर बाांधायची कािी योिना असेल तर त्यात योगदान देण्याची माझी इच्छा आिे,
तेव्िा आपण माझी नाना पराांिपे याांची भेट घालून द्यािी िी विनांती.
काांतीभाई आवण विनायक दादा सध्यातरी मांकदर बाांधायची कािी योिना
नािी. कारण या गािातले गािकरी भाविक असले तरी त्याांची आर्थवक पररवस्थती
बेताचीच आिे. कािीिण खाऊन वपऊन सुखी आिेत परां तु एक मुठीने पैसे खचव करु
शकतील असे कोणीच नािी. ज्याांना बाप्पा सापडला त्या नानाांची पररवस्थती तर
अवधकच वबकट आिे. त्याांचा आशेचा ककरण असणारा अवनल सध्या बेकारच आिे.
त्याांची िवमन देवखल िेमतेम रोिचा ताक भाताला पुरेल एिढीच आिे. सध्या
आपल्याला िो झापाांचा मांडप कदसतो आिे तो देवखल याच्या त्याच्याकडू न चार चार
झाप आवण िासे िमिून गािकऱ्याांनी तयार के ला आिे. आता पाऊस आला की, तो
देवखल वनकामी िोईल. थोरात गुरुिींनी सत्य पररवस्थती कथन के ली.
गुरुिी मांकदर बाांधण्याकरीता पैसा िा विर्षय दुय्यम आिे. त्या नानाांची
परिानगी असेल तर मी मांकदराचा सिव खचव करु शकतो. तेव्िा आपल्याला आधी
नानाांना आवण अवनल पराांिपे याांना भेटायला पािीिे. त्यानांतर सिव गोष्टीतून मागव
काढता येईल. काांतीभाईंनी आपली भूवमका साांवगतली.
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चला तर मगां! आत्ताच आपण पराांिप्याांच्या घरी िाऊ या. आता ते िरा वनिाांत
असतील. असे म्िणून थोरातगुरुिी उठले, त्याांच्याबरोबर काांतीभाई, त्याची मुलगी,
पत्नी आवण विनायकदादा पराांिप्याांच्या घराकडे वनघाले.

*******

पृष्ट क्रमाांक 43

ब्रह्मणस्पती विनायक

१२

थोरात गुरुिी सिाांना घेऊन पराांिपे याांच्या घरात गेले. नाना पराांिपे आवण
अवनल आवण त्याची आई त्याांच्या मािघरात बसले िोते. आत आल्यािर गुरुिींनी
नाना पराांिपे याांना काांतीभाई, उमाबेन आवण कदव्या याांची ओळख करुन कदली.
त्यानांतर सिविण वतथेच एका सतरां िीिर बसले. विनायक दादाांनी नानाांना आपण
मला ओळखताच असे म्िणून आपली उपवस्थती िाविर के ली.
अवनलभाऊ! या काांतीभाईंना आवण मला आपल्याकडू न बाप्पाच्या प्रकट
िोण्याची सिव िककगत ऐकायची आिे. त्याचप्रमाणे मांकदर बाांधण्याची काय योिना
आिे काां याविर्षयी देवखल समिाऊन घ्यायचे आिे. विनायक दादाांनी अवनलभाऊांकडे
विचारणा के ली.
काांतीभाईंची आवण विनायक दादाांची उत्सुकता ऐकू न अवनलने “ब्रह्मणस्पती
विनायक” बाप्पाच्या आगमनाची सविस्तर िकीगत साांवगतली. त्यानांतर त्याने मांकदर
बाांधण्याच्या बाबतीत कािीच योिना ठरिलेली नािी असे साांवगतले. कारण मांकदर
बाांधायचे म्िटले तर फार मोठ्या प्रमाणात पैसा लागेल. येथे आमची आवण आमच्या
गािकऱ्याांची देखील आर्थवक पररवस्थती बेताचीच असल्याने आम्िी फारतर ज्याला
आमच्याकडे घुमटी म्िणतात त्या पध्दतीने छोटेसे मांकदर आम्िी बाांधु त्यामुळे
बाप्पािर उन्िापािसात सािली िोईल आवण िागािी फारशी अडकू न रिाणार नािी.
आत्ताची मांडपाची सोय देवखल गािकऱ्याांनी वमळु न के लेली आिे. परां तु ती पािसात
कािी उपयोगाची नािी.
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िे पिा अवनल भाऊ! माझा मुांबईत मोठा व्यिसाय आिे. आि मी येथे
गणपतीबाप्पाच्या दशवनाला येण्याचे कारण देवखल या बाप्पाच्या आवशिावदाने माझे
मोठ्ठे वडल यशस्िी झाले िे आिे. त्या व्यििारात मला लाखो रुपयाांचा नफा झाला
आिे. माझी अशी इच्छा आिे की, या “ब्रह्मणस्पती विनायकाचे” मांकदर बाांधण्याचा
पूणव खचव मी करािा. त्याकरीता आपण मला परिानगी द्यािी. वशिाय दापोलीला
िाणाऱ्या मुख्य रस्त्या पासुन भोस्ते गािातील या मांकदरापयांत येणारािी रस्ता मी
बाांधु इच्छीतो. तेव्िा अवनलभाऊ आवण नाना आपण माझ्या या विनांतीला आपली
सांमती द्यािी अशी आपणाकडे प्राथवना आिे.
काांतीभाईं िर आर्थवक भार सोसणार असतील तर मांकदराच्या आवण
रस्त्याच्या बाांधकामाची व्यिस्था करणे, त्यािर देखरे ख करणे िेळच्यािेळी मटेरीयल
पुरिणे या बाबींकडे मी िातीने लि देईन. या वशिाय माझ्याकडू न शक्य िोईल
वततका आर्थवक भार देवखल मी वस्िकारायला तयार आिे. विनायक दादाांनी आपली
भूवमका स्पष्ट के ली.
त्या दोघाांच्या मनोगता नांतर आता नानाांनी बोलायला सुरिात के ली.
काांतीभाई आवण विनायकदादा आपण मांकदर बाांधण्याच्या कामी पुढाकार घेऊन सिव
व्यिस्था करायला तयार झालात त्याबद्दल मी आपला मनापासुन आभारी आिे. परां तु
माझी अडचण अशी आिे की, माझ्या या सध्याच्या िागेत भव्य मांकदर बाांधले तर ती
ििळपास सगळी िवमन मांकदराकरीता िापरायला लागेल.
माझ्याकडे कु टुांबाच्या चररताथव चालिण्याकरीता िी िवमन िाच एकमेि
आधार आिे. तोच िर मांकदर बाांधण्याकरीता मी नाविसा के ला तर माझ्या कु टूांबाचा
चररताथव कसा चालिायचा याची मला मचांता वनमावण िोईल. आपण म्िणाल मांकदरात
भाविक िे अपवण करतील त्यािर चालू शके ल. परां तु ते तर अळिािरचे पाणी. आि
येथे गदी कदसतेय तशीच कायम राविल असे खात्रीने साांगता येणार नािी.
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नाना आपण म्िणताय ते बरोबरच आिे. परां तु आपण त्याची मचांता करु नका.
आपल्या िवमनीच्या सिव भागात कािी मांकदर बनणार नािी. मांकदर बाांधून िी िवमन
उरे ल तेथे आपण आपल्या कु टूांबाला कोणवतिी आर्थवक मचांता उरणार नािी असा
व्यिसाय वनमावण करुया. त्यासाठी लागेल ते अथव सिाय्य मी करे नच. असा कािी
व्यिसाय के ला तर आपल्या बरोबर आपल्या गािकऱ्याांच्यािी रोिगाराची सोय
करता येईल. काांतीभाईंनी एक प्रस्ताि समोर ठे िला.
नाना! मांदार! काांतीभाईंचा िा प्रस्ताि मात्र मला योग्य िाटतो. सध्या िो
िाांभ्या दगडाच्या कातळाचा भाग आिे तेथे मांकदर उभे राहू शकते. उरलेल्या िागेत
कािू बीिर प्रकक्रया करणे, आांब्याचे के मनांग करणे, करिांद,े िाांभळे याांचे वनरवनराळे
पदाथव बनविणे िा व्यिसाय तेथे चालू कराता येईल. त्या करीता लागणारा कच्चा माल
आपल्या दापोली आवण मांडणगड तालुक्याांत मुबलक आिे. तेव्िा िा प्रस्ताि
वस्िकारायला िरकत नािी असे माझे मत आिे. थोरात गुरुिीनी व्यिसाय कोणता
करािा िा प्रश्न देवखल सोडिून टाकला.
या सिाांची िी चचाव चालू असताना अवनल मात्र मनाने कोसळत िोता. त्याची
सद्सवद्विेक बुध्दी त्याला गप्प बसुन देत नव्िती. िी चचाव ऐकताना त्याच्या मनाला
वपळ पडत िोता. मनािर मोठा ताण आल्याने त्याच्या डोळयाांतून घळा घळा अश्रू
ििायला सुरिात झाली. सिविण चचेत इतके मग्न िोते की, अवनलच्या बदललेल्या
मनवस्थतीकडे कोणाचेच लि नव्िते. परां तु बािेर पडिीत बसलेल्या गोमिांदाचे
अवनलकडे लि गेले. अवनलच्या डोळयाांतून ििाणारे अश्रु पाहून तो आत आला आवण
त्याने अवनलला विचारले, अवनलभाऊ काय झाले? तुमच्या डोळयातून अश्रुांची धार
लागली आिे! चेिरा देवखल पार कोमेिून गेला आिे!
चाललेल्या चचेत मध्येच गोमिांदाचा आिाि ऐकू न सिाांचेच लि आता
अवनलकडे गेले. सतरां िीिर बसलेले थोरात गुरुिी उठु न अवनलकडे गेले. त्याांनी
अवनलला ििळ घेतले त्याचे डोळे पुसत त्याला विचारले अरे अवनलबाळा! काय झाले
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तुझा चेिरा काां असा झालाय? इथे चालू असलेली चचावतर योग्य कदशेने चालू आिे.
मग तुला दु:ख कशाचे िोतेय?
गुरुिी! नाना! आई! मी तुम्िाला सगळयाांना फसिले. तुमच्या श्रध्देचा
गैरफायदा घेतला. सुरुिातीपासुनच मी तुम्िाला फसित आलो आिे. आपण आत्ता
पूिा करतोय ती बाप्पाची मूती मला लाटिणच्या समुद्रककनाऱ्यािर सापडली. ती
वतथे तशीच सोडू न यायला मन घेईना. म्िणून माझ्या वमत्राांनी आवण मी िी मूती
इकडे भोस्त्याला आणायची ठरिली. त्याकरीता एक िुनी ट्रांक घेतली त्या ट्रांकेत
घालून एस्. टी.ने ती मूती मी इकडे भोस्त्याला आणली. त्यानांतर माझ्या मनात कपट
आले. मी बाबाांनासुध्दा मी अशाप्रकारची मूती घेऊन आलो आिे असे साांवगतले नािी.
नांतर मी डिरा खणायचे नाटक करुन अांगाररका सांकष्टीच्या आदल्या रात्री त्या मूतीला
त्या खड्यात ठे िली आवण िरुन माती लोटली.
नांतर पिाटे बाबाांना स्िप्न पडल्याचे खोटे साांगुन सिदेिला बोलािून आणले
आवण ती मूती बािेर काढली. त्यानांतरचे सिव आपल्याला मावित आिेच. आत्ता या
रठकाणी मोठे मांकदर बाांधण्याच्या आवण व्यिसाय सुरु करण्याची चचाव सुरु झाली
आवण माझे सांस्कार िागे झाले. मी के लेल्या खोट्या कमावचा मला पश्चाताप झाला.
आता या खोट्याच्या आधारािर प्रकट झालेल्या मूती करीता मांकदर बाांधायचे ककां िा
नािी िे आता तुम्िी लोकाांनी ठरिािे.
अवनल! मला तुझी लाि िाटते. अरे ! आपले घराणे गाणपत्य! त्या घराण्याच्या
दैिताचीच तू चेष्टा के लीस. गणपतीची उपासना काय साधी िाटली तुला? ककतीिी
दाररद्र्य आले तरी त्याची तमा न बाळगता आपल्या पूिविाांनी गणेशभक्ती रटकिून
ठे िली. त्या श्रध्देचा तू तुझ्या िागण्याने अपमान के ला आिेस. नाना सावत्िक सांतापाने
बोलले आवण स्ित:च स्ित:ला दोर्ष देत राविले आवण ते मान खाली घालून बसुन
राविले.
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आता विनायक दादा पुढे झाले. त्याांनी नानाांच्या पारठिर िात ठे िून त्याांना
शाांत व्िायला साांवगतले. नाना! अिो अशा ककरकोळ गोष्टीने कोणाच्यािी श्रध्देला
तडा िायला ती काय इतकी कमकु ित काां आिे? माझी, या काांतीभाईंची श्रध्दा काय
तो देि तुमच्या डिऱ्यात सापडला म्िणून आिे? आि मी िे ब्रह्मणस्पती सूक्ताचे
अनुष्ठान के ले ते काय तो डिऱ्याांत सापडला म्िणून के ले िोते. आवण असे बघा िी
परमेश्वराचीच योिनाच नािी काां? नािीतर त्या लाडघरच्या समुद्रककनाऱ्यािर
अवनलच्या आधी ककत्येकिण गेले असतील. परां तु अवनलच्याच पायाला ठे च काां
लागली? त्याच्या वमत्राांच्या पायाला का लागली नािी? अिो गाणपत्य घराण्याचा
िारसा त्याच्याकडे आिे. म्िणूनच बाप्पाने त्याला आपले िािन के ले. नािीतर तो
देवखल एिढी अििड मूती उरापोटािर घेऊन इकडे भोस्त्याला कशाला आला
असता?
अवनलभाऊ! आता तुम्िाला पश्चाताप झाला आिे नाां? ह्रदयापासुन झालेल्या
पश्चातापाने सिव पापे नष्ट िोतात, येथे तुम्िी कोणाचे नुकसानिी के ले नािी. तेव्िा
तुम्िी आता स्ित:ला अपराधी मानायचे सोडू न द्या. तुमची चुक काय आिे तर, तुम्िी
ती मूती त्या डिऱ्यात लपिून नांतर बािेर काढलीत. नािीतरी तुमचा उद्देश ती मूती
परत सागरापवण न िोता वतची पूिा व्िािी िाच िोताना? तुम्िी फक्त घास सरळ न
घेता त्याला थोडेसे िळण कदलेत. अिो बाप्पाची इच्छा नसती तर तुमची काय विमांत
िोती ती लपिायची आवण परत बािेर काढायची. अशाप्रकारे त्या डिऱ्यातून प्रकट
िोण्याची त्याचीच इच्छा िोती. तसे नसते तर मी काय ककां िा िे विनायक भाऊ काय
या भोस्ते गािात दशवनाला आवण अनुष्ठानाला आलो असतो काय? त्या बाप्पाने
तुमच्यामाफव त िी वलला के ली एिढेच. तेव्िा नाना तुम्िी आवण अवनल तूिी कोणतीिी
अपराधी भािना मनाांत ठे िु नको. काांतीभाईंनी आपली भूवमका माांडली.

पृष्ट क्रमाांक 48

ब्रह्मणस्पती विनायक

नाना काांतीभाई म्िणतात ते खरां आिे. तुमच्या घराण्याने आतापयांत के लेल्या
उपासनेचे फळ म्िणून िा बाप्पा अवनलच्या माफव त तुमच्याकडे चालून आला िीच
तुमची भािना आिे नाां! मग ती बरोबरच आिे. त्यानेच अवनलला डिऱ्यात
लपविण्याची बुध्दी कदली. असे िर झाले नसते, तर ते पत्रकार येथे आले असते काय?
त्याांनी कदलेल्या बातमीमुळे नुसत्या मिाराष्ट्रात नािीतर सिवत्र िी बातमी पसरली.
त्यामुळेच या काांतीभाईंना तो पेपर सापडला, त्याांचा व्यििार यशस्िी झाला. अिो
िी सिव त्या बाप्पाचीच योिना िोती. तेव्िा तुम्िाला अवनलची लाि िाटायच्या
ऐििी अवभमान िाटला पावििे. थोरात गुरुांिीनी आपले परखड मत व्यक्त के ले.
*******
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१३

आि पौर्ष मविन्यातली सांकष्टी चतुथी. गेल्यािर्षी याच कदिशी भोस्ते गािाांत
“ब्रह्मणस्पती विनायकाचे” आगमन झाले िोते. बाप्पाांच्या या प्रकट कदनाचा िधावपन
कदन आि भोस्ते गािाांत कदमाखात सािरा करण्याांत येत आिे. दापोली मांडणगड
रस्त्यापासुन थेट “ब्रह्मणस्पती विनायकाच्या” मांकदरापयांतचा निीन झालेला
कॉंक्रीटचा रस्ता राांगोळयाांनी सििण्यात आला आिे. भोस्तेफाट्यािर मोठ्ठी कमान
उभारलेली आिे. त्या कमानीिर वसध्दीविनायकाच्या फोटोसि गणेशभक्ताांचे स्िागत
करणारा फ्लेक्स बोडव लािला आिे.
भोस्त्याच्या एस्. टी. स्टॉपिर आता कोणीिी चकाट्या वपटत बसत नािी.
कारण आता गािातल्या कोणालाच ररकामा िेळ राविला नव्िता. एस्. टी. स्टॉपिर
आता गाड्याांकरीता पाकींगची सोय के ली आिे. वतथे एक माणूस कायम िॉचमन
म्िणून ठे िलेला िोता. वतथे पाकींग करण्याकरीता नाममात्र शुल्क घेण्यात येते.
तेिढ्या पैशात वतथे काम करीत असलेल्या िॉचमनचा पगार सुटतो आिे. लोकाांनािी
सुरवित पाकींग उपलब्ध झाले आिे.
लाल गुलाबी रां गाच्या सांगमरिरापासुन “ब्रह्मणस्पती विनायकाचे” भव्य मांकदर
चार मविन्यापूिीच बाांधून पूणव झाले आिे. “ब्रह्मणस्पती विनायकाचे” मांकदर आवण
“ब्रह्मणस्पती विनायक” फ्रुट अँड कॅ श्यु प्रोसेमसांग िा कारखाना उभारण्याचे काम
एकाचिेळी चालू करण्याांत आले िोते. परां तु कारखान्याचे काम लिकर सांपले.
मांकदराच्या कामात कलाकु सर िोती म्िणून त्याला िरा िास्त िेळ लागला िोता.
नाना पराांिपे याांच्या िाांभ्या दगडाचा कातळ असलेल्या िागेपैकी वनम्या
िागेत मांकदराची उभारणी के ली गेली आिे. उरलेल्या िागेत आांब्याचे के मनांग,
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कािुच्या बोंडापासुन वनरवनराळे पदाथव, कािुवबयाांिर प्रकक्रया करुन त्याचे
वनरवनराळे प्रकार बनविणे, यावशिाय करिांद,े राताांबे, िाांभुळ याांच्यापासुन सरबत
िनविणे याकरीता कारखाना उभारला गेला आिे. त्या कारखान्याांत सध्या भोस्ते
गािातील पन्नासिण काम करीत आिेत. यावशिाय आिुबािुच्या गािातील पन्नास
साठ माणसे िशी गरि लागेल तसे कामाला येत असतात.
“ब्रह्मणस्पती

विनायकाच्या”

मांकदराची

उभारणी

करण्याकरीता

थेट

रािस्थानमधून कारावगर आले िोते. गेले सिा मविने ते रात्रांकदिस काम करीत िोते.
अिूनिी ककरकोळ काम चालू आिे. मांकदराच्या प्राांगणात िाांभ्या दगडाची फरसबांदी
के लेली आिे. त्या फरसबांकदच्या मधे मधे मातीचे चौकोन तयार करुन त्यामध्ये दुिाांची
लागिड करण्याांत आलेली आिे.
मांकदराच्या पारठमागच्या बािुला एकिीस प्रकारच्या िास्िांदीची लागिड के ली
आिे. या वशिाय गणपतीच्या पत्रीमध्ये समािेश असलेल्या मपांपळ, बेल, शमी, दुिाव,
धोत्रा, तुळस, माका, बोर, आघाडा, रुई, अिुवन, मरिा, के िडा, अगस्ती, कण्िेर,
मालती, डोरली, डाळींब, िाई, विष्णूक्राांता, देिदार यापैकी देिदार सोडू न सिव
झाडाांची लागिड करण्याांत आली आिे. यापैकी, बेल, मपांपळ, शमी यासारखे िृि
िगावत मोडणारी झाडे निीन बाांधलेल्या कॉंक्रीटच्या रस्त्याच्या दोन्िी बािुला
लािण्यात आली आिेत. तर झुडुपाांच्यामध्ये मोडणारी झाडे कुां पणाला लािली आिेत.
त्याांची वनगा राखण्याचे काम दोघािणाांकडे सोपिले गेलेय त्याबद्दल त्याांना मावसक
मानधन चालू के ले गेले आिे.
गेले एकिीस कदिस “ब्रह्मणस्पती विनायक” मांकदरात बाप्पाच्या आगमनाच्या
िधावपन कदनाचा सोिळा सुरु झालेला आिे. त्यासाठी २१ पुरोिीत वनरवनराळया
रठकाणाहून येथे आले आिेत. ब्रह्मणस्पती सूक्ताचे मिामांडल अनुष्ठान गेल्या िीस
कदिसाांपासुन सुरु आिे. आि त्या अनुष्ठानाची साांगता िोम ििन करुन िोणार आिे.
मांकदर बाांधून पूणव झाल्या कदिसापासुन दररोि दुपारी १२ ते २ िािेपयांत येणाऱ्या
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भक्ताांना प्रसाद म्िणून डाळ ताांदळ
ू ाची वखचडी आवण वसध्दीविनायक फ्रुट अँड कॅ शु
प्रोसेमसांग कारखान्यात तयार झालेले लोणचे देण्यात येते. िा मिाप्रसाद बनविण्या
करीता लागणारा ताांदळ
ू िगळता सिव खचव विनायक दादा करतात. या वशिाय
अन्नदान देणारे भाविकिी कधी कधी िा खचव उचलतात.
आिच्या कायवक्रमाकरीता दापोलीहून विनायक दादा त्याांच्या पररिारासि
आलेले आिेत. िे मांकदर उभारणीसाठी त्याांनी खूपच मेिनत घेतली. आराखडा तयार
करण्यापासुन ते अगदी रािस्थानहून कारावगर आणण्यापयांत त्याांनी व्यिस्था के ली.
या वशिाय मटेरीयल िमा करणे, चालू असलेल्या कामािर देखरे ख ठे िणे िी कामे
देवखल त्याांनी भक्ती भािाने के ली. त्याकरीता ते गेले िर्षवभर ििळ ििळ रोिच
भोस्त्याला भेट देत िोते.
काांतीभाईंनी कबुल के ल्याप्रमाणे मांकदर आवण कारखाना उभारणी करता
लागणारी आर्थवक बािु साांभाळली. ते देवखल आि येथे पररिारासि आले आिेत.
सुरिावतला अनुष्ठान सुरु करण्याकरीता ते सपवत्नक आले िोते. ब्रह्मणस्पती
विनायकाच्या कृ पेने त्याांच्या व्यिसायात िाढच िोत गेली.
थोरात गुरुिींनी स्थावनक पातळीिर लागणारी सिव मदत के ली. भोस्ते
गािातल्या

गािकऱ्याांनी

रस्ता

बनविण्याकरीता

आवण

मांकदराच्या

सुशोवभकरणाकरीता श्रमदान के ले. बाप्पाच्या पत्रीमवधल झाडाांची रोपे वमळिून
त्याांची योग्य िागी लागिड करण्याचे काम गािकऱ्याांनी के ले. या वशिाय दररोि
तयार िोणाऱ्या वखचडी प्रसादाकरीता आपापल्या शेतात तयार िोणाऱ्या भाताचा
ठराविक विस्सा स्िखुशीने ते मांकदरात पोच करतात. गािच्या मविला बचत गटाने
दररोिच्या वखचडी प्रसाद बनविण्याची कामवगरी वस्िकारली आिे. गािकऱ्याांच्या
या सिभागाकरीता थोरात गुरुिींनी त्याांना मोरटव्िेट के ले.
ब्रिमणस्पती विनायकाच्या दैनांकदन पूिेची िबाबदारी अवनलने वस्िकारली
आिे. या करीता त्याने आपल्या िवडलाांकडू न गणपती सूक्त आवण ब्रह्मणस्पती सूक्ताची
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सांथा घेतली. आता दररोिच्या बाप्पाच्या पूिेला या दोन्िी सूक्ताांचे आवण गणपती
अथिववशर्षावचे अनुष्ठान तो करतो. मांकदराकरीता सिव खचव काांतीभाईंनी के ला असला
तरी त्याची मालकी त्याांनी नाना पराांिपे याांच्या कडेच ठे िली आिे. दर सांकष्टीला
बािेरुन पुरोवित बोलािून ब्रह्मणस्पती सूक्ताचे २१ आितवनाांचे अनुष्ठान के ले िाते.
त्याकरीता विनायक दादा स्ित: सिव तयारी करतात आवण अनुष्ठानाला ििर
रिातात.
ब्रह्मणस्पती विनायकाच्या रोिच्या आरतीला गािातले झाडु न सगळे ििर
असतात. आरती झाली की, तेथेच सांस्कार िगव चालिला िातो. या िगावत
वनरवनराळी स्तोत्रे नाना वशकितात. मांकदरातील दैनांकदन पूिाअचाव झाल्यािर अवनल
कारखान्याचे काम बघतो. आता त्याला कामातून ररकामा िेळच वमळत नािी.
अशाप्रकारे या ब्रह्मणस्पती विनायकाने अवनलचा आवण त्याच्या गािातील
गािकऱ्याांचा रोिगाराचा प्रश्न वमटिला. गािाची भरभराट झाली.
।। ॐ गां गणपतये नम: ।।
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ई सावित्य प्रवतष्ठान
ई सावित्य प्रवतष्ठान दिा िर्षाांपुिी सुरू झालां. िगभरात ई पुस्तकाांची
सांकल्पना रुिू लागत असतानाच मराठीतिी ई पुस्तकां सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन
सारखे प्रचांड इन्व्िेस््मेंट करणारे वखलाडी उतरले. त्याांच्यासमोर ई सावित्य म्िणिे
अगदीच मलांबुटटांबू. पण गेली दिा िर्षां आवण आििी गुगलिर “मराठी पुस्तक” ककां िा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नाांिाांमध्ये पविले दुसरे नाि येते ते
ई सावित्यचेच. िी करामत आिे आमच्या लेखकाांची. िाचकाांना सातत्याने दिेदार
मनोरां िक उच्च प्रतीची पुस्तके “विनामूल्य” देणारे आमचे लेखक िेच या स्पधेचे वििेते
आिेत.
मराठीत “सावित्यरत्नाांच्या खाणी” वनपिोत या ज्ञानोबाांनी मावगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेिढ्याच उदारतेने खाणींचा िर्षावि करून प्रवतसाद कदला.
मराठीचे दुदि
ै िे की या खाणींतली रत्ने बािेर आणणे आवण त्याांचे पैलू पडल्यािर
त्याांना शोके स करणे आवण िागवतक िाचकाांसमोर ते पेश करणे यात आपण कमी
पडलो. इथे उत्तम सावित्यासाठी भुकेलेले िाचक आवण उत्तम िाचकाांच्या प्रवतिेतले
साविवत्यक याांच्यात वब्रि बनणे आिश्यक आिे. विशेर्षतः डॉ. वनतीन मोरे याांसारखे
साविवत्यक ज्याांना वलविण्यात आनांद आिे पण त्यापुढील िटील प्रकक्रयेत पडण्यात
रस नािी अशाांसाठी. विदेशाांत मोठे लेखक एिांट नेमतात आवण ते बाकी सिव व्यििार
पिातात. मराठीत िी सोय नािी.
ई सावित्य प्रवतष्ठान िी कािी अनुभिी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सांस्था नव्िे. पण
गेल्या दिा िर्षाांत आमच्या िे लिात आले की मराठीत रत्नाांच्या खाणी आिेत आवण
त्याांत उतरून िात काळे करून माती गाळ उपसत राहून िर वचिटपणे काम करत
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राविले तर एकाहून एक भारी रत्ने गिसणार आिेत. एखाद्या मोठ्या धवनकाने,
पांवडताांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि िर िे काम िाती घेतले तर मराठी
भार्षेतले सावित्य िागवतक पटलािर आपला ठसा नक्की उमटिेल.
डॉ. वनतीन मोरे याांची अकरा अप्रकावशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा मान
ई सावित्यला वमळाला. शांभू गणपुले याांची नऊ, डॉ. िसांत बागुल याांची बारा, शुभाांगी
पासेबांद याांची सात, अविनाश नगरकर याांची पाच, रत्नाकर मिािन याांची सिा अशा
अनेकाांच्या पुस्तकाांना िाचकाांपयांत नेण्याचे भाग्य ई सावित्यला लाभले. असे अनेक
“स्िाांतःसुखाय” वलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक किी या मराठीच्या “सावित्यरत्नाांवचया
खाणीं” मध्ये आिेत. अशोक कोठारे याांनी मिाभारताच्या मूळ सांवितेचे मराठी
भार्षाांतर सुरू के ले आिे. सौरभ िागळे , ओंकार झािे, पांकि घारे , विनायक पोतदार,
कदप्ती काबाडे, भूपेश कुां भार, सोनाली सामांत, के तकी शिा असे अनेक निीन लेखक
सातत्यपूणव लेखन करत आिेत. ई सावित्य कडे िौशी लेखकाांची कमी कधीच नव्िती.
पण आता िौसेच्या िरच्या पायरीिरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पिाणारे आवण
आपल्या लेखनात प्रगती कशी िोईल याकडे लि देणारे लेखक येत आिेत. त्याांच्या
सावित्याच्या प्रकाशाला उिाळा वमळो. िाचकाांना आनांद वमळो. मराठीची भरभराट
िोिो. िगातील सिोत्कृ ष्ट साविवत्यक प्रसिणारी भार्षा म्िणून मराठीची ओळख
िगाला िोिो.
आमेन
सुनील सामांत
ई सावित्य प्रवतष्ठान
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