


तावना	:-	येथे	माझे	मोठेपण,	काहीच	नाही	िवबुध	हो!

जय	गजानन!	जवळपास	सदतीस	वष	वािण य	िवषयाचा	अ यापक	 हणनू	काम	के यानंतर	२०१३	 या	िडसबर	मिह यात	मी	िनवृ 	झालो.	िनविृ नंतर	काय	?	या
श	्ना या	उ राथ	मी	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराजां या	समोर	बसलो	आिण	 यांना	दोन	गो साठी	िवनवणी	केली.	“मला	तमु या	सेवेत	 ज	ूक न	 या	आिण	माझी
लेखणी	तमु या	कायासाठी	उपयोगात	येऊ	 ा’’	महाराजांनी	या	दो हीही	आघाड्यांवर	फारच	सुदंर	योजना	आखून	 यासाठी	मला	कायास	लावलं	आिण	माझी	काहीही
यो यता	नसतांना	मा याकडून	हे	काय	करवून	घेतलं,	‘ते हा	येथे	माझे	मोठेपण	काहीच	नाही	िवबुध	हो!’	हे	कृपया	समजनू	 या.

पिहले	१	जानेवारी,	२०१५	रोजी	गु वार	आिण	एकादशी	या	शभुमहुतावर	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराजांनी	उपासनेचा	शभुारंभ	क न	घेऊन	पुढे	 याचा	छान
िव तारही	करवून	घेतला	आिण	क न	घेत	आहेत.	या	पु तकात	शवेटी	उपासनेिवषयी	सिव तर	िलहीले	आहे.	भ ांनी	तो	भाग	अव य	समजनू	 यावा.

दसुरं	 हणजे	लेखणीिवषयी	महाराजांना	 हटलं,	तमु या	िवषयी	िविवध	 कारे	अनेकांनी	िलहीलं	आहे,	मी	नेमकं	काय	करावं	ते	कळत	नाही	पण	पूण	िवश	्वास	आहे
क 	तु ही	काहीतरी	चांगलंच	घडवून	आणाल	आिण	क पनाही	केली	न हती	इत या	चांग या	 रतीने	महाराजांनी	 थम	 हॉट्सअ	�ॅप या	मा यमातनू	आिण	नंतर
पु तका या	 पाने	भ ांना	आलेले	अनुभव	िलही याची	 ेरणा	िदली.

या	 थंातील	सव	अनुभव	 थम	सोशल	िमडीयावर	 िस 	झाले	आहेत.	सव थम	बोल या या	ओघात	ऐकलेला	एक	अनुभव	िलहन	भ ांना	गजानन	महाराजांिवषयी
असले या	अनुभवांच	े वागत	आहे	असं	आवाहन	कर यात	आलं.	अनुभव	पाठिवतांना	तो,	 ामािणक	असावा,	 यातील	तपशील	स य	असावा,	तो	अनुभव	 दय पश
असावा,	हे	सचुिव यात	आलं.	भ ाने	 थम	तो	अनुभव	सांगावा,	नंतर	तो	िलहन	पाठवावा,	 यानंतर	 याच	ंश दांकन	झालं	क 	तो	संबंिधताला	वाचनू	दाखवून	नंतरच	तो
मोबाईलवर	टाईप	करायला	 यावा	आिण	साधारणतः	दर	गु वारी	तो	 िस 	 हावा,	असा	 म	होता.	याला	महाराजां या	भ ांनी	महारा च	न हे	तर	बाहेरही	उ म
ितसाद	िदला	हे	उघडच	आहे.	महाराजां या	कृपेने	भ 	दर	गु वारी	अनुभवाची	आतरुतेने	वाट	पाह	लागले	आिण	भ ांची	ही	सं या	महाराजांनी	हजार या	घरात	नेली
यातच	सव	आलं.

थं	िनिमती या	कामात	अनेकांचा	हातभार	लागला,	अथात	महाराजां या	 ेरणेनेच	हे	सव	अस याने	आपुलक ने	सग यांनी	हे	केले	आहे.	तरीही	 यांनी	अनुभव
कथन	केले	 यांचा	आिण	हे	अनुभव	कॉ यटुरला	से ह	क न	ि ंटरकडे	ते	इ	मले	करणारे	 ी	पराग	िबडवे	(ड िबवली)	आिण	 ी	शिशकांत	बोरडकर	(गडचांदरू)	यांचा
उ लेख	इथे	आव यक	ठरतो.	राािधका	लोिहया,	अबंाजोगाई	िहने	मखुपृ ासाठी	िदलेली	सेवा	येथे	उ लेखनीय	आहे.

ी	गजानन	महाराजांिवषयी	 ा	आिण	भ 	वाढीस	लागावी,	या	भावनेने	 े रत	होऊन	केेलेले	हे	काम	जा तीत	जा त	भ ां या	हाती	पोहोचिव याच	ंकाय	आ हा
सव	गजानन	महाराज	भ ांना	करावयाच	ंआहे.	गजानन	महाराजां या	आिशवादाने	‘॥	 ी	गजानन	अनुभव	॥’	घराघरातनू	वाच या	जाऊन	वाचकांनी	महाराजां या
भि मागात	अिधक	कायरत	 हावं	आिण	महाराजांनी	सवाच	ंक याण	करावं	हेच	 यां याजवळ	मागणं!	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

जयंत	वेलणकर	,	६९,	माधवनगर,	नागपूर	–	४४००१०,	मोबाईल	नं.	९४२२१०८०६९



१	–	तचू	मिु दाता	–	सौ.	र मी	राजीव	भालेराव,	नागपूर.

जय	गजानन!	 ी	गजानन	िवजय	 थंा या	सहा या	अ यायात	 ी	गजानन	महाराज	बंकटलाल या	शतेात	कणसे	खा यासाठी	जातात	आिण	ितथे	मधमाशांच	ंपोळं
खाली	झाले या	धरुामळेु	फुटून	असं य	माशा	महाराजां या	अगंावर	येऊन	बसतात.	 यांना	चावतात,	ते हा	बंकटलाल	िचिंतत	होतो,	ते	पाहन	महाराज	 याला	 हणतात,
सि चदानंद	 व पाला	जाण यामळेु	मला	मधमाशांची	बाधा	होणार	नाही.	नंतर	महाराज	माशांना	उडून	जा याची	सचूना	करतात	व	माशा	िनघनू	जातात.

साधारण	पंचवीस	एक	वषापूव ची	गो 	असावी.	आमच	ेएक	 नेही	 ी	बाळ	थ 	ेसांगत	होते,	अकोला	येथील	एका	सहिनवासात	जोशी	 हणनू	एक	कुटंूब	रहात	होतं.
आजी,	आजोबा,	मलुगा,	सनू,	नातवंड	असं	छान	एक 	कुटंूब.	पिह या	मज यावर	 यांच	ंराहणं	होतं,	एकदा	 यां याकडे	घरा या	बा कनीत	मधमाशांनी	पोळं	तयार	केलं,
पुढे	मधमाशांचा	 ास	इतका	वाढला	क 	बा कनीत	माशा	घ गावू	लाग या	आिण	 यांना	 या	जागचेा	वापर	बंद	करावा	लागला.	बा कनीत	जा याच	ंदार	बंद	केलं	पण	हा
काही	 यावर	उपाय	न हता,	मग	 यांनी	पोळं	काढणार	्या	लोकांचा	शोध	सु 	केला	पण	पोळं	काढणारे	लोक	िमळेनात.	मोठ्या	मु क लीने	शवेटी	िमळाले	तर	खूप	पैसे
मािगतले,	िशवाय	मध	आ ही	नेऊ	असेही	 हणाले	ते	मा य	केले	आिण	खूप	काळजी	घेऊन	ती	जागा	साफ	केली	पण	तो	आनंद	काहीच	िदवस	िटकला.	थोड्याच
िदवसांनंतर	 याच	जागवेर	पु हा	आणखीनच	मोठं	पोळं	तयार	होऊन	जागचेा	वापर	पु हा	बंद	करावा	लागला.	आता	खूप	शोध	घेऊनही	माणसं	िमळेनाशी	झाली.	शजेारी
चचला	िवषय	झाला.	माशा	घरात	के हाही	िशरतील,	असं	सतत	मनावर	दडपण	येऊन	मोठ्यांना	 वतःबरोबर	लहानांची	काळजी	सतावू	लागली.

घरी	मलुांची	आजी	होती.	ितला	नातवंडांची	काळजी	सतािवत	होती.	आजी	गजानन	महाराजांची	भ ,	आजीला	सहा या	अ यायातील	ओ या	आठवू	लाग या	माशी
तरी	तोच	झाला।	तोच	आहे	माझा	पुतळा॥	आजीनं	मनापासनू	महाराजांच	ं मरण	केलं	आिण	एक	िदवस	आजीने	िहंमत	बांधली.	सकाळी	आरतीच	ेतबक	तयार	केले
आिण	ती	बा कनीत	जाऊ	लागली	मलुांनी	िवचारलं,	अग	आई	त	ूहे	काय	करते	आहेस?	आजी	 हणाली	मला	जाऊ	द	ेमलुांनी	िवनिवले,	हवं	तर	त	ूजा	पण	िनदान	तबक
तरी	नेऊ	नकोस	माशा	अगंावर	येतील	पण	आजीचा	िनधार	प का	होता	ती	 हणाली	मी	आिण	महाराज	काय	ते	पाहन	घेऊ.	ह ाने	आजीने	बा कनीत	 वेश	केला,	दार
लोटून	घेतले	कांही	िमिनटे	शांततेत	आिण	दडपणाखाली	गलेी	आिण	थोड्या	वेळात	आजीने	आत	येऊन	दार	पु हा	लावून	घेतलं.	घरातील	सव	थोड्या	वेळात	आप या
कामात	म न	झालेत.

िदवस	सरला	सं याकाळ	झाली	डोअरबेल	वाजली	 हणनू	दार	उघडले	तर	बाजू या	िब ड गमधले	काका	दारात	हजर.	ते	िवचा 	लागले.	माशांना	घालिव याठी	पु हा
पैसे	िदलेत	का?	 यां या	या	 श	्नाने	सगळे	आश	्चयचक त	होऊन	िवचा 	लागले	माशा	गे या?	 यावर	काका	 हणाले.	अहो	मला	िदस या	नाहीत	 हणनू	तर	मी	आलोय
दार	उघडून	बिघतलं	तर	माशा	खंरच	िनघनू	गे या	हो या.	सव	आजीला	िवचा 	लागले.	आजी	त	ूकाय	जाद	ूकेलीस?	आजीच	ेडोळे	भ न	आले.	आजी	 हणाली	ही
मा या	गजानन	महाराजांची	िकमया	बरं!	मी	 यांना	कळवळून	 ाथना	केली	आिण	आरती	ओवाळून	सहा या	अ यायातील	 संग	आठवा	आिण	आम यावर	कृपा	करा.
अशी	मनोभावे	िवनवणी	केली.	आजीच	ेपुढील	श द	आजीला	आले या	हंद यात	िव न	गलेे.

गजानन	महाराजां	िवषयीचा	हा	अनुभव	एकदा	ग पां या	ओघात	काकांनी	आ हाला	सांिगतला	आिण	तो	ऐकून	मी	आम या	आई या	आठवणीत	हरवून	गलेे.
आमची	आई	गजानन	महाराजांची	भ .	ित यामळेुच	आ हा	भावंडांना	महाराजांच	ं ेम	लागलं.	महाराजांिवषयीची	भ 	आिण	 ा	ित यात	ओत ोत	भरली	होती.
सात याने	 ी	गजानान	िवजय	 थंाच	पारायण	आिण	महाराजांच	ं मरण,	हा	ितचा	प रपाठ	ितने	शवेटपयत	िटकिवला.	असं	आता	आ ही	 हण	ूशकतो	कारण	आता	ती
आप यात	नाही.

जा यापूव 	वषभर	ित या	त येतीची	कुरबूर	सु 	होती	पण	ती	जाईल	अशी	काही	त येत	खराब	न हती.	२०१७	 या	माच	मिह यात	ितची	त येत	थोडी	नाजकू	झाली.
८	माचला	माझी	बहीण	मला	 हणाली.	मी	शगेावला	जाऊन	येऊ	कां?	 हटलं,	अग	ंजा	शगेावलाच	जाते	आहे	नं,	महाराजांना	सांगनू	जा	ते	काळजी	घेतील	आिण
यानुसार	ती	शगेावला	रवाना	झाली.	ती	ितकडे	गलेी	आिण	इकडे	आईची	त येत	अचानक	खूपच	िबघडली,	इतक 	क 	ितचा	अतंकाळ	जवळ	आ याची	चाहल	आ हा
सवाना	जाणवली.	तसं	आईने	काही	िदवसांपूव च	घोषीत	केलं	होतं	क 	 कट	िदनानंतर	मी	जाणार.	खरोखरच	फे वुारीत	 कट	िदन	साजरा	क न	ही	आईची	 याणाची
तयारी	आहे,	हे	आ हा	भावंडां या	ल ात	आलं.	आईला	अ रशः	घरघर	सु 	झाली.	ित या	जीवाची	घालमले	होत	होती.	आम या	ल ात	आलं	क 	कशाततरी	ितचा
जीव	अडकला	आहे.	ितची	अव था	आ हाला	पाहवेना.	आ ही	ित या	कानात	कशात	काही	इ छा	गुतंली	असावी	असं	गहृीत	ध न	काही	बोलणं	सु 	केलं,	दवेाला
ाथना	क 	लागलो.	ितला	सोडवा,	असं	महाराजांना	 हणनू	झालं,	पण	 ाण	जात	न हता.

९	माच	२०१७,	गु पु यामतृ	योग!	 या	गु वारी	बहीण	शगेावहन	परत	आली,	आईची	तगमग	पाहन	ितच	ेडोळे	पाणवले.	ितने	िपशवीतनू	शगेावचा	 साद	आिण	तीथ
बाहेर	काढून	ित या	त डात	तीथाच	ेदोन	थब	टाकले,	आपला	हात	ित या	छातीवर	ठेवून	‘गण	गण	गणात	बोते’	 हटलं	आिण	आई	शांत	झाली,	सगळी	तगमग	 णात
संपली,	ती	महाराजां या	 मरणात	तीथासाठी	थांबली	होती.	तीथ	 भावे	ितला	स ित	 ा 	होणारच	होती,	आ ही	भावंडांनी	ित या	पुढील	 वासासाठी	महाराजांना	हात
जोडले	आिण	मा या	मखुातनू	आई या	भ चा	आदर	करणारे	श द	बाहेर	पडले.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	र मी	राजीव	भालेराव,	नागपूर.	–	८९५६८६७२१०.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२	–	गजानन	महाराजांची	लीला	अपरंपार	–	उषा	द ा ेय	बडकस,	नागपूर.

जय	गजानन!	आज	माझं	वय	८५	वषापे ा	जा त	आहे.	अगदी	त ण	वयापासनू	मी	 ी	गजानन	िवजय	 थंाच	ेपारायण	करीत	आले	आहे.	गजानन	महाराजांची	लीला
अपरंपार	आहे.	हे	ऐकत	आले	आहे.	वाचत	आले	आहे.	एवढंच	काय	 याचा	अनुभव	दखेील	अनेक	वेळा	घेतला	आहे.	पण	माणसाच	ंमन	असं	आहे	क 	 येक	वेळी	ते
साशकं	झा यािशवाय	राहत	नाही.	गजानन	महाराज	करतील	ते	चांग यासाठीच,	हे	मािहत	असनूही	म यंतरी	मला	आले या	एका	अनुभवानी	मला	हलवून	टाकलं.

झालं	असं	क ,	माझा	मोठा	मलुगा	अभय	याला	गजानन	महाराजांच	ंअितशय	वेड	होतं.	इतकं	क 	घरा या	बाहेर	जाताना	दारात	उभं	राहन	अनंत	कोटी	 ांड	नायक
हा	जयघोष	के यािशवाय	बाहेर	पडायच	ंनाही	हा	 याचा	नेम	होता,	पण	दवैयोग	काही	वेगळाच	होता.	अभयची	त येत	िबघडत	जाऊन	एक	िदवस	 याला	गजानन
महाराजांनी	 यां या	जवळ	बोलावून	घेतलं.	तो	गजानन	महाराजांचा	भ ,	जाऊ	नये	अशा	वयात	गलेा,	 या या	 मतृीत	गजानन	महाराजांच	ंकाही	करावं	असं	मा या
मनात	आलं.

आम या	व तीत	एक	हनुमान	मिंदर	आहे.	मला	वाटू	लागलं	क 	या	मिंदरात	जर	गजानन	महाराजां या	मतू ची	 थापना	झाली	तर	व तीतील	गजानन	महाराज	भ ांना
िनश	्िचतच	आनंद	होईल,	मिंदरात	तशी	जागाही	आहे.	या	क पनेने	मा या	मनाचा	भार	थोडा	कमी	झाला.	मी	तसं	 व न	मनात	रंगवू	लागले.	 यातच	माच	२०१६	मधे
आ हाला	शगेांवला	जा याचा	योग	आला.	आ ही	तवेरा	गाडी	क न	शगेांव	दशनासाठी	गलेो	आिण	अनायसेच	मोठी	गाडी	ने यामळेु	आिण	शगेांवहन	गजानन	महाराज
येणार	या	भावनेनी	येताना	ितथनू	मिंदरात	शोभून	िदसेल	अशी	सुदंर	संगमरवराची	महाराजांची	मतू 	घेऊन	आलो.	दसुर	्या	िदवशी	मिंदरा या	िवश	्व तांशी	बोलनू	मतू
थापन	कर याची	क पना	 यां या	समोर	मांडली.	 थापनेचा	खच,	कामाचा	खच,	सव	महाराजां या	कृपेने	आ ही	क 	शकतो	हे	दखेील	बोलनू	झालं.	ते	 हणाले,
आ ही	िवचार	क न	तु हाला	कळवतो	आिण	दोन	िदवसांनी	 यांनी	मला	कळवलं	आ ही	मिंदरात	गजानन	महाराजां या	मतू ची	 थापना	करणार	नाही!	आ हाला	ही
मतू 	नको.!

मा या	सव	उ साहावर	पाणी	िफरलं,	चहेरा	एकदम	उतरला,	 यांना	दहादा	वेगवेग या	प तीने	 हणनू	पािहलं	पण	 यांनी	 हटलं,	तु हाला	मतू 	बसवायची	तर
मिंदरा या	बाहेर	एका	कोपर	्यात	बसवा	पण	मिंदरात	हे	श य	नाही	आिण	 या	नंतर	सु 	झाले	मा या	कसोटीच	े ण.	आजबूाजू या	प रसरात	चौकशी	क न	झाली	परंतु
कुठे	काही	सकारा मक	िच ह	िदस याच	ेनाव	नाही	आिण	मा या	मनावरील	दडपण	वाढू	लागलं,	िदवस	तर	कुणाशी	बोल यात	िनघनू	जायचा	पण	रा 	झाली	क 	ती
पॅकबंद	अव थेतील	मतू 	समोर	पाहन	रडू	यायला	लागयच.ं	एकच	 श	्न	मी	िवचा 	लागले,	महाराज	माझं	काही	चकुलं	का?	तमुची	इ छा	काय	आहे?	वेड्यासारखं	रा ी
यां याशी	बोलायच	ंआिण	िदवसभर	 या	अनुषंगाने	आ यागे याशी	चचा	करायची.	िदवसागिणक	मनावर	दडपण	वाढत	होतं,	महाराजांची	काय	योजना	आहे	कळत
न हतं.	तशात	एक	मिहना	पूण	झाला.	१३	माच	ते	१२	एि ल,	२०१६	आिण	१२	एि ल या	रा ी	मनात	एक	िवचार	आला,	आप या	व तीत	वेलणकर	रहातात.	 यां या
घरी	माग	ेगजानन	िवजय	 थं	पारायण	काय म	झाला	होता.	 यांना	मतू िवषयी	िवचा न	पहावे	आिण	मग	ती	रा 	संपली	आिण	१३	एि ल या	दपुारी	मा या	सनेुची	मोठी
बहीण	आहे	ब लाळ	 हणनू,	ितच	ेिम टर	आम या	घरी	आले.	 यां या	कानावर	मी	ती	गो 	घातली.	 यावर	ते	 हणाले,	अहो	मावशी,	मी	 यांना	ओळखतो,	 यां याकडे
दर	एकादशीला	गजानन	महाराजांची	उपासना	होत	असते.	आपण	 यांना	अव य	िवचा .	जर	 यां याकडे	ही	मतू 	राहील	तर	महाराजां या	कृपेने	सवच	 श	्न	सटुतील.
आिण	मग	काय?	महाराजां या	कृपेने	तसंच	झालं	आिण	मा या	ल ात	आलं	क 	महाराजांनी	गे या	मिहनाभर	मला	रडवलं,	माझी	परी ा	पािहली,	पण	आज	घडून
गलेे या	गो चा	मी	िवचार	करते	ते हा	ल ात	येतं	क 	आप याला	समजत	नाही	पण	महाराजांची	लीला	खरंच	अगाध	आहे!	काय	झालं	या	काळात?	काय	योजना	होती
महाराजांची?	महाराजांची	योजना	होती.

महाराजांनी	आधीच	ठरवले	होते	क 	आपण	कुठे	आिण	के हा	 थान	ठेवणार.	महाराजांनी	ितथे	 थान	ठेवलं	ती	तारीख	१४	एि ल	२०१६,	वार	गु वार,	योग
गु पु यामतृ.	(आिण	महाराज	तो	महुत	साध यासाठी	 वतः	नाही	का	बंिद त	अव थेत	राहीले?)	दर	एकादशीला	मतू 	समोर	उपासना	आिण	नाम मरण	होतं.	गु पु यामतृ
योगावर	मतू 	समोर	पारायणाचा	काय म	झाला.	मागील	चातमुासात	महाराजां या	मतू या	सा ीने	‘गण	गण	गणात	बोते’	चा	६	कोटीपे ा	जा त	जप	झाला.	यंदा	तर
महाराजांनी	तो	स वा	तेरा	कोटी	क न	घेतला.	महाराजां या	सा ीने	िव ाताई	पडवळ,	यां या	गजानन	िवजय	मखुो त	पारायण	काय माला	पाचश	ेलोकांची	उपि थती
राहन	भ य	काय म	झाला.	मला	 यात,	अ नदानाचा	आनंद	घेता	आला.	या	सव	पाश	्वभूमीवर	आता	पु हा	ल ात	येतं	क ,	महाराजांनी	माझी	परी ा	पािहली	खरी,पण
खरं	सांगायच	ंतर	माझाच	िवश	्वास	कमी	पडला.	महाराज	करतात	ते	चांग यासाठीच,	ही	खूणगाठ	आता	जरी	मी	मनात	बांध	ूशकले	तरी	िमळवलं.	 यामळेु	दासगणूं या
श दात	सांगायच	ंतर	मी	एवढेच	 हणेन.	ऐसे	गजानन	कृपेच	ेमिहमान	आहे	थोर	साच	े।	ते	साक ये	वण याच	ेमसी	नाही	साम य	॥	बाक 	काय!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!
ी	गजानन!	जय	गजानन!

ीमती.	उषा	द ा ेय	बडकस,	नागपूर
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३	–	गजानन	महाराजांनी	िदली	संत वाची	 िचती	–	 ी.	रमेश	कािशनाथ	जोशी,	परभणी.

जय	गजानन!	संत	परम	कृपाळु	असतात.	जगाची	वाग याची	रीत	कशीही	असली	तरी	संत	कृपा ीनेच	पाहतात,	याचा	अनुभव	गजानन	महाराजांनी	मला	िदला.
लहानपणापासनू	माझा	दवेावर	िवश	्वास	न हताच,	असं	जरी	 हणता	येणार	नाही	तरी,	मी	दवेाला	कधीही	नम कार	करायचो	नाही	असं	 हणायला	हरकत	नाही.	फार	काय
मी	परभणी	गावात	 या	ि मतु नगर	भागात	राहतो	ितथे	शजेारीच	 हणजे	अगदी	घराला	लागनुच	गजानन	महाराजांच	ेमिंदर	आहे,	ितथे	दखेील	मी	कधी	गलेो	नाही.
वा तिवक	१९८९	ला	मा या	शजेारीच	 ीमान	लंगर	सरांनी	संत	गजानन	महाराज	मिंदराच	ेबांधकाम	सु 	केले.	मला	सरांनी	वारंवार	िवनंती	केली	क 	बांधकामासाठी
पाणी	लागले	तु ही	पाणी	 ा	पण	मी	सरळ	टाळले.	१९९०	पासनू	मिंदरात	िविवध	काय म	सु 	झालेत,	माझं	राहणं	शजेारीच.	लंगर	सर	मला	ऋिषपंचमी	आिण	 कट
िदनाची	पि का	 ायच,ेपण	कधीही	काय माला	तर	नाहीच	नाही	पण	 साद	घे यासाठीही	मिंदरात	गलेो	नाही.	असा	मी	रमशे	कािशनाथ	जोशी.

फॉरे ट	िडपाटमे टमध	ेबरेच	वष	नोकरी	झा यानंतर	मी	िनवृ 	झालो.	माझं	लहानपण	जळगाव	िज ांत	गलंे.	साधारणपणे	मी	चौ या	वगात	असताना	आईने	मला
थमच	शगेांवला	नेले.	 यावेळी	मिंदर	अितशय	लहान	होते.	आजबूाजलूा	कौला 	धमशाळा	हो या.	 यावेळी	बालसलुभ	मनानी	मी	महाराजांना	जो	काही	नम कार	केला
तो	मा या	तर	 मरणात	नाही	रािहला	पण	कदािचत	 यां याजवळ	मा 	 याची	न द	झाली	असावी.	मला	दोन	मलंु	आहेत.	इ.	स	२००४	मध	ेमा या	मोठ्या	मलुाच,ं	राहलचं
ल न	झालं.	 यानंतर	 वाभािवकपणे	आ ही	गोड	चाहलीची	वाट	पाह	लागलो,परंत	ुतशी	काही	िच ह	िदसेनात,	 हणनू	आ ही	डॉ टरांच	ेमत	घेतले.	डॉ टरांनी	िवप रत
मत	िद यामळेु	आम या	मनावर	दडपण	वाढलं.	मग	अनेक	डॉ टरांकडे	गलेो	आिण	सव	 कार या	टे ट	के या.	परंत	ुटे टट्यबू	बेबी	या	तं ानाचा	वापर	केला	तरी
दखेील	मलू	होणार	नाही,	असा	िन कष	 यांनी	काढला	आिण	आमचा	सव	प रवार	अ यंत	िनराश	झाला.

माणसावर	कठीण	 संग	आला	क 	 याला	दवे	आठवतो.	या	सव	घडामोडीत	मध या	काळात	मी	आिण	मा या	प रवारानी	मु ाईनगर	येथील	शािलनी	अबंा	आई	यांचा
गु मं 	घेतला.	 या	मळु या	गजानन	महाराज	भ 	आहेत,	 यांनी	शगेांव या	पायी	वार	्या	के या	आहेत.	गजानन	महाराजांची	भि 	हाच	 यांचा	मळू	आधार	आहे.	मी
महाराजांपासनू	दरू	होतो,	परंत	ुलहानपणी,	आईने	माझे	नाव	शगेांवला	न दव यामळेु	मी	 यां या	 ी ेपातच	होतो.	महाराजांची	कृपा ी	असली	क 	ते	आप या	नकळत
यो य	मागानी	संत	दासगणूंनी	गजानन	अ कात	 हट या	 माणे	‘आलास	जगी	लाव या	परतनुी	सवुाटे	जन’	या	ओळीचा	 यय	िद यािशवाय	राहत	नाहीत.	आम या
गु माऊल नी	सनूबाई या	कानात	कानमं 	िदला,	 या	नुसार	रोज	रा ी	३.३०	वाजता	अघंोळ	करायची,	या	वेळी	आकाशात	शु ाच	ेदशन	 यायच	ेव	एका	पायावर	उभे
राहन	 ी	गजानन	महाराजां या	लहान	पोथीची	१०८	पारायणं	करायची,	आिण	१९	पोिणमलेा	मु ाईनगर	येथील	रेणकुादवेी	अथवा	माहर या	दवेीच	ेदशन	 यायच	ेअसे
सांिगतले.	यानुसार	सनूबाईने	पारायण	सु 	केले	व	मी	दर	पौिणमलेा	मु ाईनगर	ला	जाणे	सु 	केले.	सव	कुटंुबाच	ेमन	एकाच	गो ीकडे	के ीत	झाले	होते.	मनात	 येक
जण	महाराजांना	 ाथनाही	करीत	होता	आिण.	सनूबाईचा	१०८	पारायणाचा	िदवस	उजाडला.	 याच	िदवशी	ितने	 कृती	िवषयक	त ार	के याने	ितला	दवाखा यात	 यावे
लागले,	सोनो ाफ 	करावी	लागली	आिण,	 रपोट	पॉिझटी ह	आला.	२४-११-२००८	ला	मला	नात	ूझाला.	 या	िदवशी	माझे	डोळे	आनंदाने	भ न	आले,	कदािचत
अ साि वक	भाव	वगरेै	काय	 हणतात	ते	दाटून	आले	असतील.	मनात	गु माऊलीला	नम कार	केला	आिण	 या	मा यमातनू	गजानन	महाराजांनी	संत वाची	 िचती	दऊेन
मला	जवळ	केलं	 हणनू	मनोमन	 यां या	चरणी	लीन	झालो.

आता	वयाची	पास 	वष	पूण	झालीत.	वया या	प नास	पंचाव न	पयत	दवेळात	न	जाणारा	मी	आता	मा 	िदवसाचा	बराचसा	वेळ	ितथे	बसलेला	असतो.	ते हा
सादालाही	न	जाणारा	मी	आता	मा 	महाराजां या	उ सवा या	 सादासाठी	लोकांना	अगदी	अतंःकरणापासनू	आमं ण	दते	असतो	आिण	आमं णाचा	मान	ठेवून	जे हा
ते	येतात	ते हा	मिंदरा या	दारातच	हात	जोडून	 यांना	 हणत	असतो,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	रमेश	कािशनाथ	जोशी,	परभणी.	–	९८८१३९६५३७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४	–	पादुकांचा	 साद	पावला	–	सौ.	उषा	भा कर	दीि त,	नागपूर.

जय	गजानन!	आज	माझं	वय	स री या	घरात	आलं.	माझे	िम टर	रे वेत	नोकरीला	होते,	 यामळेु	ल नानंतर	बदली या	िनिम ाने	आ ही	वेगवेग या	िठकाणी	िफरलो
आिण	पुढे	नागपूरला	 थाियक	झालो.	मलुामलु ची	ल न	झालीत,	हे	िनवृ 	झाले.	आम या	कुटंुबात	दवेाधमाच	ंकरणे,	मोठ्यांना	मान	दणेे	ही	रीत	नेहमीचीच.	 याच
प रपाठात	एकदा	मा या	मुबंई या	भाच	ेजावयांनी	अमरावती	जवळील	िझरी	येथील	एकमखुी	द ाला	अिभषेक	कर याचा	आिण	 या	िनिम ाने	ितथे	सव	नातेवाईकांना
एक 	बोलाव याचा	काय म	आखला.	अथातच	आ हालाही	 याने	आमं ण	िदले.	पण	मला	मा 	ितथे	जाणं	जमणार	न हतं,	 याला	कारणही	तसंच	होतं.

इ.	स	२००७	 या	समुारास	घडलेली	ही	गो 	आहे.	आ ही	नािशकला	िकत कडे	 हणजे	आम या	मलुीकडे	गलेो	होतो.	माझी	मोठी	मलुगीही	नािशकला	िकत या
घरासमोरच	रहायची,	ित याकडे	एक	जमन	शफेड	जातीचा	मोठा	कु ा	होता.	तो	आ हाला	ओळखत	होता,	एक	िदवस	आ ही	मोठ्या	मलुी	कडे	गलेो.	आ ही	ित याकडे
पोहोचलो	आिण	 ेमानी	तो	यां या	अगंावर	झेपावला.	पण	 या	ध याने	यांचा	तोल	जाऊन	हे	माग	ेपडले,	यां या	डो याला	मार	बसला,	आिण	 या	सवाचा	प रणाम
होऊन	यांना	पॅरेलेिससचा	अटॅक	आला	आिण	हे	अथं णाला	िखळले.	उपचार	सु 	झाले,	डॉ टर	सवतोपरी	 य न	करीत	होते,	पण	 गती	अगदी	संथ	होती.	बरेच	िदवस
लोटले।	आता	हे	जेमतेम	वॉकर या	सहा याने	एखाद,	दसुरं	पाऊल	टाकू	शकत	होते,	 यां याकडे	ल 	दणेे	माझे	कत य	होते.	हे	लहानपणापासनू	गजानन	महाराजांचे
भ ,	िन य	िनयमाने	गजानन	िवजय	 थंाच	ेवाचन,	 यांचाच	िवचार!	आिण	 याचा	प रपाक	 हणनू	असेल	 यांनी	महाराजांवर	एक	 तो 	केलं.	 या या	शकेडो	 ती	छापून
आ ही	वाट या.	पण	हे	सगळं	असलं	तरी	दवैयोग	कुणाला	चकुला	आहे?

काय माचा	िदवस	उजाडला,	आज	द 	दशनाचा	योग	आप या	निशबात	नाही	याची	सल	मनात	होती,	तशातच	मी	दवेपूजेला	बसले,	‘माझी	दवे	पूजा	पाय	तझुे	गु
राया!’	 हणत	द ा याला	वंदन	केलं.	दवेा	द ा या	आशीवाद	अस	ू ा	अशी	 ाथना	केली	आिण	गजानन	महाराजां या	फोटोकडे	पाह	लागली.	वा तिवक	आपण	रोज
पूजा	करतो	पण	 ांजळपणे	कबूल	करायच	ंतर	 येक	वेळी	आपलं	मन	पूजेत	असतंच	असं	नाही	पण	 या	िदवशी	कुणास	ठाऊक	अशी	मनाची	तं ी	लागली	क 	काय	सांगू
डोळे	भ न	आले	भावना	दाटून	आ या	आिण	मी	सहजपणे	बोलनू	गलेे.

गजानन	महाराज	तु ही	यांना	चाल याची	श 	 ा.	मी	तमु या	पादकुा	दवेघरात	ठेवून	 यांना	अिभषेक	करीन.	मना या	 याच	अव थेत	पूजा	पूण	झाली,डोळे	पुसले
आिण	आरती	क न	आ ही	दोघांनी	साखरेचा	नेवै 	घेतला.	तो	िदवस	महाराजां या	नाम मरणात	सरत	आला	आिण	फोनची	घंटी	खणाणली.	फोनवर	पलीकडून	माझा
नागपूरचा	भाचा	बोलत	होता,जो	िझरीला	काय मा	साठी	गलेा	होता.	तो	मला	सांगत	होता,	मामी	तु यासाठी	शगेांवहन	पादकुा	आ या	आहेत,	माझा	 णभर	मा याच
कानावर	िव ास	बसेना.	मी	िवचारले,	काय	 हणालास?	तो	सांग	ूलागला,	अग	ंिजजाज नी	ठरिवलं	क 	िझरी या	द ा ेयाचा	आशीवाद	घेऊन	काही	 ये 	लोकांना
शगेांवला	 या	चांदी या	पादकुा	िमळतात	 या	 साद पाने	 ाय या.	तु यासाठी	 ायला	 या	पादकुा	 यांनी	मला	िद या	आहेत.	उ ा	मी	 साद	आिण	पादकुा	घेऊन	येतो.
दसुया	िदवशी	मी	पादकुांना	अिभषेक	करीत	होते,	ते हा	आनंदाने	ऊर	भ न	येत	होतं	आिण	आनंदा ूंनी	डोळे.	गजानन	महाराजांनी	चोवीस	तासा या	आत	पादकुा	समोर
हजर	के या	हो या	आिण	जण	ूते	 हणत	होते,	कर	बाई	कर,	होऊन	जाऊ	द	ेअिभषेक,	सव	ठीक	होईल.	 यानंतर	यांची	 कृती	झपाट्याने	सधुारत	गलेी.	 यांना	चालणंही
श य	झालं	आिण	बोलणंही	श य	झालं.	आ हाला	द ा ेयांचा	आशीवादही	 ा 	झाला	आिण	गजानन	महाराजां या	पादकुाही	चालनू	आ यात	आिण	गजानन	िवजय
थंातील	श द	आठवले.	दवे	तेची	असती	संत,	आिण	संत	तेची	दवे	सा ात.	आिण	ल ात	आलं	गु त व	एकच	आहे.	गरज	असते	ती	आपण	तळमळीने	 ाथना
कर याची	आिण	 यांना	मनापासनू	हाक	मार याची!	अिधक	काय	सांग?ू	एवढंच	 हणते	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	उषा	भा कर	दीि त,	नागपूर.	–	०७१२-२२३२०४५.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



५	–	पारायण	दुबईला,	नैवे 	मुबंईला,	नम कार	पोहोचतो	शेगांवला	–	 ी.	शैलेश	वावीकर,	मुबंई.

जय	गजानन!	मी	शलेैश!	चार	पांच	वषापूव ची	ही	गो !	 या	िदवशी	मी	मा याच	तं ीत	र यावर	िफरत	होतो.	खरं	सांगायच	ंतर	 या	काळात	मी	लोकांना	असं	बरेच
वेळा	मा या	तं ीत	िफरताना	आढळायचो.	माणसावर	जे हा	 चडं	मानिसक	दडपण	असतं,	ते हा	तो	 याची	सम या	तर	िवसरत	नाही	पण	 या	सम येमळेु	 वतःला	मा
िवसरतो.	तसा	िवचार	करता	मा या	समोरील	सम या	ही	एका	अथाने	‘मीच	ओढवून	घेतलेली’	असं	 या	सम येच	ंवणन	करता	येईल.	मला	अगदी	अ प	पगाराची	नोकरी
होती.	तसं	पाहता	एकट्याकरीता	तो	पैसा	ठीक	होता.	पण	 यामळेुच	मला	भिव याचा	अदंाज	करता	आला	नाही	आिण	ता यावर	 वार	झाले या	मला,	मुबंई या	 या
भागात	आ ही	राहायचो	तेथील	नेहल,	मला	प नी	 हणनू	यो य	वाटली.	ितलाही	मी	नवरा	 हणनू	यो य	वाटलो	आिण	आमच	ंल न	झालं.	मलुगी	झाली	आिण	मला
वा तवाच	ंभान	आलं.	मा या	पगारात	संसाराचा	गाडा	रेटणं	कठीण	आहे,	आपण	काही	तरी	करणं	 म ा 	आहे.	दसुरी	नोकरी	शोधायलाच	हवी	याची	ती तेनी	जाणीव
झाली	आिण	दु काळात	तेरावा	मिहना	माझी	ती	नोकरी	सटुली.	आता	तर	दसुरी	नोकरी	िमळवायलाच	हवी.	मी	अगदी	यु 	पातळीवर	 या	 ीने	 य न	सु 	केलेत	पण
कुठेही	यश	आले	नाही,	तशात	कुणी	तरी	मला	सचुिवले	क 	आप या	इकडे	नोकरी	शोध यापे ा	त	ूदबुईला	का	नाही	नोकरी	शोधत?	मग	मी	वेड्यासारखा	 यामागे
लागलो.	पांचप नास	िठकाणी	अज	टाकलेत,	 र यमू	पाठिवले	पण	कुठेच	जमले	नाही.	अगदी	हातात डाशी	घास	यायचा	आिण	िनसटून	जायचा.	मग	मी	पण	िज ीला
पेटलो	आिण	िविझिटंग	ि हसा	घेऊन	एक	मिहना	च क	दबुईत	जाऊन	रािहलो.	वणवण	िफरलो	पण	नकार	घंटा	ऐकून	पूणपणे	हताश	झालो,	तटूुन	गलेो	आिण	हात
हालवत	मुबंईला	परतलो.	जीवन	जगणं	कठीण	वाटू	लागलं,	मनात	नको	ते	िवचार	घर	क 	लागले,	अशा	या	मना या	अव थेत	मी	र यावर	चालत	असता,	मला	मागनू
मा या	एका	िम ाने	आवाज	िदला.	र या या	कडेला	असले या	बाकावर	आ ही	बसलो.

िम ाने	खां ावर	हात	ठेवला	आिण	तो	बोल	ूलागला.	शलेैश	गे या	काही	िदवसांपासनू	मी	तलुा	एक	गो 	सांग याचा	िवचार	करतो	आहे.	त	ूगजानन	महाराजांिवषयी
काही	ऐकले	आहे	का?	िवदभातील	शगेांव	येथील	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज!	 यां यावर	संत	कवी	दासगण	ूमहाराजांनी	 ी	गजानन	िवजय	नावाचा	 थं	िलहीला
आहे.	महाराजांची	महती	सांगणारी	ती	पोथी	अितशय	रसाळ	आिण	गजानन	भ ांची	ि य	आहे.	मी	तलुा	न पणे	सांगतो,	ती	पोथी	त	ूसंक पासह	मनापासनू	वाच.	गजानन
महाराजांना	माग	दाखिव याची	 ाथना	कर	आिण	बघ	काय	होतंय	ते.	मी	 यावर	 याला	 हणालो,	अरे	बाबा	मी	 य न	तर	करतोच	आहे	नं?	आिण	कुठले	ते	िवदभातील
शगेांवच	ेगजानन	महाराज?	मी	राहतो	या	मुबंई	शहरात!	आिण	मला	नोकरी	हवी	दबुईला,	काय	होणार	आहे?	कसं	जळुणार	हे	सू ?	माझे	 श	्न	ऐकून	िम 	 हणाला,	बघ
बाबा,	मला	आतनू	वाटलं	 हणनू	मी	 ामािणकपणे	बोललो.	आता	बाक 	महाराजांची	इ छा!	दरू	चालत	जाणार	्या	िम ाकडे	मी	पाठमोरा	पहात	रािहलो	पण	मनात	 याचं
बोलणं	कुठे	तरी	खोलवर	 जलं.	रा 	बेचनैीत	घालव यानंतर	दसुरे	िदवशी	सकाळीच	िम ा याच	सहा याने	गजानन	िवजय	 थंाची	 त	 ा 	केली	आिण	महाराजांचा
फोटोही!	िम ाने	सांिगत या माणे	महाराजां या	चरणाला	पोथी	लावून	मनापासनू	संक प	केला	आिण	तीन	िदवसांच	ंपोथीच	ंपारायण	 ढ	िनश	्चयाने	पूण	केलं.	या
घटनेला	काहीच	िदवस	लोटले	असतील	आिण	महाराज	मला	पावले.	दबुईला	एका	कंपनीत	३८	लोकांमधनू	माझं	िसले शन	होऊन	मला	नोकरी	लागली.	मी	नोकरीवर
जहूी	झालो,पण.

नोकरीला	 ारंभ	झा यावर	असं	ल ात	आलं	क ,	१०	ते	१२	तासाची	रोज	ड्यटुी	आिण	मिह यातनू	फ 	एक	सु ी!	अितशय	क ाचा	जॉब.	तशात	मी	ितथे	स वा	वष
पूण	केले.	कंटाळून	गलेो	आिण	मला	पु हा	आठवण	झाली.	गजानन	िवजय	 थंाची,	गजानन	महाराजांची!	मी	 थं	सोबत	नेला	होताच,	मग	काय	पु हा	महाराजांना	 ाथना
केली.	नोकरीतील	बदलासाठी	आजव	केले	आिण	संक पासह	पु हा	तीन	िदवसांच	ंपारायण	भ भावाने	पूण	केले.	काहीच	िदवसानंतरची	गो 	असेल,सं याकाळी	मी
आिण	माझा	कलीग	ऑिफसात	मा या	नोकरीिवषयी	बोलत	होतो.	एक	अनोळखी	पो 	गहृ थ	 यां या	काही	कामानी	ितथे	आले	होते.	 यांना	मी	या	आधी	ितथे	कधीही
पािहले	न हते.	 या	िदवशी	ड्यटुी	संप यावर	ते	मला	बाहेर	भेटले,	 यांनी	मला	िवचारलं.	नौकरी	ढंूढ	रहे	हो?	दबुईमहेी	अ छी	नौकरी	चाहीये?	मी	 हटलं,	हां!	 यांनी	मला
एक	प ा	िदला	आिण	 हणाले	कल	इस	पते	पर	चले	जाना!

आता	पुढे	काही	बोल याची	गरज	आहे?	मी	जनुी	नोकरी	सोडून	भारतात	परतलो	आिण	आता	दबुईलाच	पण	नवीन	िठकाणी	 ज	ूझालो	आहे	मा 	आता	एक	फरक
असा	झाला	आहे	क 	जे हा	वेळ	िमळेल	ते हा	मी	दबुई	ला	पारायण	करतो.	पारायण	पूण	होतं	 या	िदवशी	मुबंईला	कळवून	ितथे	महाराजांना	िपठलं	भाकरीचा	नैवे
अपण	होतो.	दबुई	–	मुबंई	–	शगेाव.	एका	सू ात	महाराजांनी	छान	बसवून	िदलं	आहे.	 यामळेु	मा या	शकेंवर	मीच	ओशाळतो.	आिण	दबुई	मुबंई	या	दो ही	िठकाणाहन
नम कार	मा 	शगेांव या	िदशनेे	होतो,	आिण	हो	 येक	वाचना या	वेळी.	बंडूता याला	महाराजांनी	केलेला	उपदशे	 मरणात	घेतो,	अरे	हताश	कधी	होऊ	नये,	 य न
कर यास	चकूु	नये,	सोबतच	 या	 य नांना	एका	मं ाची	जोड	दतेो	तो	मं 	 हणजे	अथातच	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	शैलेश	वावीकर,	मुबंई.	–	+९७१५५५०९२५८२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



६	–	येथे	जो	धरील	अिवश्	वास,	तो	बुडेल	िनःसंशय	–	 वाती	जकाते	(देशमखु),	वधा.
जय	गजानन!	साधारणपणे	 येकच	मलुामलुीच	ंआप या	भावी	आयु यािवषयी,सखुी	संसारािवषयी	एक	 व न	असतं.	तसं	ते	माझंही	होतं.	मी	एका	सं कारशील

कुटंुबात	लहानाची	मोठी	झाले.	माझे	वडील,	एक	 ाळू	आिण	साि वक	वृ ीचा	माणसू.	गजानन	महाराजांवर	 ा.	गजानन	िवजय	 थंाच	ेिनयिमत	वाचन,	आिण
नेमाने	महाराजांच	ेदशन	आिण	हे	सव	लहानपणापासनू	पहात	आ यामळेु	सहािजकच	गजानन	महाराजच	माझं	दवैत!	िद.	१६	नो हबर	१९९३	रोजी	वया या	२४	 या
वष 	माझं	ल न	रीतसर	ठरलं	आिण	झालं.	मी	दशेमखुां या	घरची	सनू	झाले.	ल न	काय	झालं,वा तिवक	सु 	झाला	मा या	आयु यातील	अ यंत	खडतर	काळ.
लहानपणापासनू	लाडात	वाढलेली	मी	आिण	अचानक	सगळं	काही	बदललं.	िम टरांची	वागणकू	काहीशी	चम का रक	आिण	गढू	वाटत	होती.	पण	वाटलं,	असतो
एखादा	 वभाव,	होईल	पुढे	ठीक.

नो हबर	मिह यात	ल न	 हणजे	पिहला	सण	सं ांतीचा.	आई	वडील	घरी	रीतसर,	आमं ण	 ायला	आले.	िम टरांनी	आमं ण	 वीकारले.	मी	आई	बरोबर	घरी	गलेे.
दसुरे	िदवशी	घरी,	आईने	सव	तयारी	केली.	पानं	मांडली,	रांगो या	घात या	आिण	वाट	पाहता	पाहता	आता	येतील	नंतर	येतील	करत	सं याकाळ	झाली.	कुणीही	िफरकलं
नाही.	काय	झालं	असेल	कळायला	माग	नाही,	ते हा	आता	सारखी	फोनची	सोय	न हती,	तकिवतक	झालेत.	सं याकाळी	विडलांनी	मला	घरी	सोडलं,	िम टरांनी	अगदी
तटुकपणे	विडलांना	बाहेर या	बाहेर	‘या	तु ही!’	 हणनू	िनरोप	िदला	आिण	धाडकन	दरवाजा	बंद	झाला	आिण	सु 	झाली	माझी	नजरकैद!

थोडा	वेळ	अ व थ	शांततेत	गे यावर	मी	सासबूाईनंा	िवचारले	(सासरे	न हतेच	सगळं	रा य	िम टरांच	ंहोतं)	हे	काय	तु ही	आलाच	नाहीत	कुणी?	मी	िवचारले या
श	्नाच	ेउ र	मा 	िदले	िम टरांनी.	हो,	हो,	नाही	आलो,	मला	नाही	आवडत	तझुा	तो	दवेा	धमाच	ंकरणारा	बाप!	 यावर	मी	 हटलं,	अहो	असं	काय	 हणता,	काल	तर
तु ही	आमं ण	घेतलं?	 या	सरशी	जा त	बोलायच	ंकारण	नाही,	असं	 हणनू	खाडकन	मा या	गालावर	थ पड	बसली	आिण	व न	जोरात	एक	ध का.	मी	पलंगावर
कोसळले	आिण	जोरात	कळवळले,	आई	ग!ं	गजानन	महाराज	वाचवा	मला!	गजानन	महाराजांच	ंनाव	जसं	कानावर	गलंे	तसा	कमरेचा	प ा	काढून	सपकन	मा या	डा या
मांडीपासनू	गडु यापयत	भागावर	मारला	आिण	जोरात	उ चारलेले	वा य	मा या	कानावर	आदळले,	खबरदार,	जर	 या	नं या	पीराच	ंनाव	घेतलं	तर.	अगंावर	कपडा	नाही
आिण	 हणे	महाराज?	या	पुढे	ते	गजानन	महाराज	वगरेै	 करण	बंद.	मला	िवचार यािशवाय	बाहेर	जायच	ंनाही	आिण	महाराजां या	मिंदरात	तर	नाहीच	नाही.	 यानंतर	सु
झाला	भीषण	अ याचार.	हातात	एक	पैसा	िमळणार	नाही,	बाहेर	जाताना	िम टरां या	सोबतच	बाहेर	जायच.ं	मानिसक	आिण	शारी रक	छळ	!	काळ	नाही	वेळ	नाही	दा
यायची	आिण	वा ले	तसा	अ याचार.	आईला	दखेील	गुडंाळून	ठेवलं.	एखा ा	आई या	त डून	मलुासाठी	वा य	िनघावं	क 	हा	मरेल	ते हाच	मला	वाटतं	मला	शांती
िमळेल!	यापे ा	ददुव	ते	कोणतं?	कुठे	पळून	जा याची	सोय	तर	न हतीच	पण	व न	होत	असले या	अ याचाराचा	प रणाम	शरीरावर	 हायचा	तो	होणारच.	मला	१२
ऑग ट	१९९४	ला	पिहली	मलुगी	 व ना	झाली	आिण	१४	म	े१९९८	ला	दसुरी	मलुगी	 वागता	झाली	आिण	काही	अ य	कर या या	िवचारांना	 व पिवराम	िमळाला.
हाती	िश लक	रािहला	एकच	माग	गजानन	महाराजांची	िनगणु(?)	भ .	कारण	फोटो	न हताच,	डो यासमोर	सगणु	 प	आणायच	ंआिण	आत या	आत	रडत
महाराजांना	 हणायच,ं	महाराज	जानक राम	सोनार	तु हाला	वाटेल	तसं	बोलला	 याची	तु ही	न द	घेतली	नं?	नारायण	आसराजीला	तु ही	िश ा	केली	नं?	मग	का	परी ा
पाहता	आहात?	मग	मला	कुठेतरी	संकेत	िमळायचा,	क 	हे	भोग	भोग यािशवाय	सटुका	नाही.	यो य	वेळ	येईल	पण	काही	काळ	सहन	करावेच	लागले.	मग	मी	 हणायची
माझे	भोग	मी	समज	ूशकते	पण	तु हाला	िदले या	िश या,	तमु या	साठी	वापरलेले	अपश द,	ऐक याची	मला	का	िश ा?	मग	एक	मन	 हणायच	ंथांब	थोडी	थांब	पापाचा
घडा	भरायचा	असेल	आिण	मग	शरीर	आिण	मन	अ याचार	सहन	कर यासाठी	उसनं	अवसान	बांधनू	तयार	 हायच.ं

वा तिवक	घरा या	मागचे	ि मतू 	नगरला	भगवती	लॉ ससमोर	गजानन	महाराजांच	ंमिंदर	होतं.	इतकं	जवळ	क 	आरती,	घंटा,	 प 	ऐकू	यायची.	पण	महाराजांनी	मला
जवळ	कर याचा	योग	येत	न हता.	काळ	हळूहळू	समोर	सरकत	होता,	मोठी	मलुगी	शाळेत	जाऊ	लागली	होती,	ितला	समज	येत	होती.	अ याचारातनू	ज माला	आलेला
जीव	अ याचारा या	िव 	उभे	हो यासाठी,	मा या	जीवाला	जीव	दे यास	स ज	होत	होता.	बाप	दा या	नशते	तर	असेल	तर	मला	मलुीला	शाळेत	सोड यासाठी	बाहेर
पडता	येत	होतं.	इ.	स	२००४	चा	तो	काळ	होता.	फोनची	सं या	वाढीस	लागली	होती.	गावातच	असले या	मोठ्या	बहीणीशी	कधी	संपक	साध याची	संधीही	िमळू
लागली	होती.	मा या	दो हीही	बहीणी	मा या	पाठीशी	खंबीरपणे	उभं	राह याच	ंआश	्वासन	वारंवार	दते	हो या.

मला	आठवतं,	१४	फे वुारी	२००४	चा	तो	महाराजांचा	 कटिदन	होता.	मिंदरा या	कळसाकडे	पहात	मी	गलॅरीत	उभी	होते.	मनात	 हणत	होते	महाराज	तमुचा	 साद
तर	मा या	निशबात	िदसत	नाही	पण	मला	िनदान	आशीवाद	तरी	 ा!	 या	िदवशी	महाराजां या	मनात	काही	वेगळीच	योजना	असावी,	मला	घरातनू	िम टरांनी	आवाज
िदला	आिण	मला	आश	्चयाचा	ध काच	बसला.	मला	हकूम	कर यात	आला.	जा	तु या	 या	महाराजांचा	 साद	घेऊन	ये!	मी	घाईघाईने	मिंदरात	गलेे.	दशन	घेऊन	 साद
घेऊन	आले.	मा या	हातनू	 साद	िहसकावून	घेतला	आिण	 यांनी	एकट्यानेच	सव	 साद	खा ला.	आ ही	पहातच	रािहलो.	पु हा	मला	आदशे	झाला.	जा	पु हा	 साद
घेऊन	ये.	मी	पु हा	 साद	आण यासाठी	गलेे,	 साद	घेऊन	घरी	आले	तर	िम टर	दा 	िपत	बसलेले.	मा या	हातनू	 साद	िहसकावून	एक	घास	आम या	हातावर	ठेवला
आिण	पु हा	सव	 साद	खाऊन	वर	दा 	ढोसनू	वाटेल	तशी	बडबड	सु 	झाली.	मग	मा 	मा या	तळपायाची	आग	म तकात	गलेी.	मी	 साद	हातात	घेऊन	जोरात
ओरडले.	गजानन	महाराजां या	 सादाचा	असा	अपमान	करणारा	नवरा	मला	नको,	येथे	जो	धरील	अिवश	्वास	तो	बुडेल	िनःसंशय.	 यानी	महाराजांचा	असा	अपमान
केला	 याला	िश ा	झा यािशवाय	राहणार	नाही.	 या	सं याकाळी	महाराजांजवळ	खूप	रडले,	 हटलं	एकतर	अनाथालयाचा	र ता	धरते	नाहीतर	अबंाझरी	तलावात	दो ही
मलु सह	जीव	दतेे.	पण	नंतर	मनात	िवचार	आला	आपलं	एक	ठीक	पण	मलु चा	काय	दोष?	 यांना	जग याची	ताकद	दणेे	गरजेच	ेआहे.	मग	सासबूाईनंा	िवश	्वासात	घेतले
आिण	मोठ्या	बहीणीशी	संपक	साधला.	बहीणीनी	स ला	िदला	अगंावरील	कपड्यािनशी	ितघीही	मा याकडे	या,	बाक 	पुढे	पाह	आिण	एक	िदवस	संधी	चालनू	आली.
नवरा	काही	कामानी	घराबाहेर	गलेा.	मी	आिण	मा या	मोठ्या	मलुीनी	घाई	घाईने	इकडे	ितकडे	शोध	घेऊन	घरातनू	पैसे	गोळा	केले,	मोठ्या	मिु कलीने	४०	 पये	िच लर
जमली.	ऑटोनी	बहीणीकडे	जायला	६०	ते	७०	 पये	लागणार,	बहीणी	कडे	जाऊन	पैसे	दणें	श य	होतं	पण	मला	श यतो	गे या	गे या	ितथे	हात	पसरणे	 श त	वाटत



न हते.	आ ही	ितघी	घाईघाईने	खाली	उतरलो,	मिंदरासमोर	आलो	महाराजांना	 हटलं,	तु ही	जाणता	४०	 पयेच	िमळाले	आहेत.	आता	मी	िनघते	आमच	ंसव	आता
तमु या	हाती	आहे.	मलुी	 हणायला	लाग या.	आई	वेळ	क 	नको,	बाबा	आले	तर	आपण	पु हा	अडकलो.	तोच	समो न	एक	ऑटो	आला.	 याला	रामनगरचा	प ा
सांिगतला,	िवचारलं	िकती	 पये	घेणार?	तो	 हणाला,	फार	जा त	नाही	घेत	४०	 पये	दऊेन	टाका.	जय	गजानन	महाराज	 हणनू	आ ही	आत	बसलो	आिण	माझा	 वास
सु 	झाला,	नवर	्या या	िव 	िदशनेी.	महाराजां या	आशीवादाने	माझा	 वास	आिण	महाराजांचा	रोष	प क न	 याचा	 वास.

या	घरात	महाराजांना	रोज	िश या	िद या	जात,पण	मी	रोज	रा ी	 याब ल	 यांची	माफ ही	मागायची.	मी	घर	सोडलं	आिण	घराच	ेवासे	िफरले.	काही	मिह यांनी
बाजू या	लोकांकडून	कळलं,	 या या	डो यावर	प रणाम	झाला,	 लॅट	मधील	लोकांशी	भांडण	झालं,	 यांनी	पोिलसात	त ार	केली.	पोिलस	पकडायला	आले	ते हा
िम 	अव थेत	अगंावरील	कपडे	 यानी	काढून	टाकले	होते,	एकानी	 या या	अगंावर	लुंगी	फेकली	तीही	नाकारली.	 याच	अव थेत	पोिलस	ठा यात	घेऊन	गलेे,	ितथे
याला	पोिलसांनी	बेदम	चोप	िदला.

अगंावर	कापड	नसनूही	मा या	महाराजांना	महाराज	का	 हणतात,	याच	ंउ र	मला	दतेा	येणार	नाही	पण	गमु त	येऊन	 वतःला	राजा	समजणार	्याला	वेळ	येताच
महाराजांनी	पार	नंग	क न	सोडलं	आिण	इतक 	वष	मा या	अगंावर	ओढले या	फट यांचा	िहशबे	पोिलसांकडून	पूण	केला.	पुढे	 याच	 िम 	अव थेत	कधी	तो	लोकांना
िदसला	पण	पुढे	िदसेनासा	झाला.	आिण	सरकारी	िनयमानुसार	यो य	काळ	म ये	गे यावर	 याला	मतृ	घोिषत	के या	गलंे!	आता	या	गो ीला	खूप	वष	झालीत.	महाराज
मा याकडून	यथाश 	 यांची	भ 	क न	घेताहेत.	माझी	मोठी	मलुगी	सीए	होऊ	घातली	आहे.	लहान	हॉटेल	मनेॅजमटचा	कोस	पूण	करते	आहे.	 येकच	जीवन	एक
वतं 	कादबंरीचा	िवषय	असतो,	तसंच	माझंही	जीवन	आहे.	आज	संधी	िमळाली	 हणनू	एक	छोटा	भाग	तमु या	समोर	उलगडून	दाखिवला.	काही	चकुलं	असेल	तर
मोठ्या	मनानी	मला	माफ	करा	आिण	महाराजां या	चरणी	 ढ	िवश	्वास	अस	ू ा.	महाराज	सव	चांगलंच	करतील.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!
वाती	जकाते	(देशमखु),	वधा.	–	९७६४९७२७७९.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



७	–	येथे	जो	धरील	अिवश्	वास,	तो	बुडेल	िन:संशय	–	क पना	जकाते	(जलतारे),	नागपूर.

जय	गजानन!	गजानन	महाराज	िवषयक	हे	अनुभव	जे	वाचत	आहेत	 या	सवाना	नम कार.	आपण	मागील	‘इथे	जो	धरील	अिवश	्वास	तो	बुडेल	िन:संशय’	या
शीषकाखाली	िलहीलेला	 वातीचा	शा ररीक-मानिसक	कैदतेनू	सटुकेचा	अनुभव	वाचला	असेल,	मीही	वाचला	आिण	मा या	जु या	 मतृी	जागतृ	झा या.	नको
असले या	 या	आठवणी	उफाळून	वर	आ या	आिण	एक	बहीण	 हणनू	मला	असं	वाटलं	क 	या	कहाणीचा	अजनू	थोडा	भाग	मी	तु हाला	सांगावा.	इ.	स	१९९३	ला
आम या	लहान	बिहणीच	ंल न	झालं	आिण	नवर	्या या	िवि 	वागणकु मळेु,	संशयी	 वभावामळेु	ती	काही	िदवसांतच	आम यासाठी	अ ातवासात	गलेी.	आम या
नातेवाईकांना	आिण	प रिचतांना	दखेील	ित याशी	संबंध	ठेवणं	दरुापा त	झालं.	 चडं	मानिसक	दडपणाखाली	ती	ितकडे	होती	आिण	आ ही	इकडे	हतबल	झालो	होतो.

२००४	 या	एि ल	मिह यात	एक	िदवस	दपुारी	मी	मा या	ऑिफसात	असताना	फोनची	घंटी	खणाणली	आिण	मला	साहेबांनी	बोलावलं,	 रिस हर	मा या	हातात	दते
मला	 हणाले,	 वातीचा	फोन	आहे.	 णभर	मा या	कानावर	माझाच	िवश	्वास	बसेना,	मी	नखिशखांत	शहारले.	िकती	तरी	वषानंतर	बहीणीचा	आवाज	कानावर	पडत
होता.	रडत	रडत	पलीकडून	बहीण	 हणत	होती,	ताई	दादांकडून(आ ही	विडलांना	दादा	 हणतो)	दोन	लाख	 पये	मला	िमळतील	का	ग?ं	सरुवातीला	असे	बरेच	पैसे
विडलांनी	िदले	होते	पण	प रि थती	काही	सधुारली	न हती,	आताही	सधुारणार	न हतीच.	ित या	खोल	गलेे या	आवाजाव न	मला	प रि थतीची	जाणीव	झाली,	काही
िमिनट	समजावणीचा	सरू	लाव यावर	मला	कुठून	बळ	आलं	माहीत	नाही.	गजानन	महाराजांच	ंनाव	घेतलं	आिण	ितला	िन ून	सांिगतलं	क 	चार	िदवसा या	आत	तू
अगंावरील	कपड्यािनशी	मलु सह	मा या	घरी	यायच,ं	मा 	ितला	हेही	सांगायला	िवसरले	नाही	क 	मधील	िदवसांत	न	जमलं	तर	केवळ	एक	फोन	क न	हॅलो	करायच.ं	ती
मी	त	ूिजवंत	अस याची	खूण	समजेन	आिण	फोन	ठेवला.	एक	िदवस,	दसुरा	िदवस,	ितसरा	िदवस.	ितचा	फोन	आला	मा 	चौ या	िदवशी	फोन	आला	नाही	आिण	 या
िदवशी	ऑिफसात	अ व थ	बसली	असताना	अचानक	मलुाचा	फोन	आला.	आई	मावशी	घरी	आली	आहे.	मी	साहेबांची	परवानगी	घेऊन	घाईने	घरी	िनघाले.	खूप
वषानी	बहीण	भेटणार	होती.	िम टरांना	कळवलं,	व या या	बहीणीकडे	कळिव याची	सोय	केली.	दादा	ऑिफसात	होते,	 यांना	िनरोप	पाठवला	आिण	घरी	पोहोचले,
बहीणीकडे	पाहन	एकदम	भडभडून	आलं.	ितला	ओळखूच	शकत	न हती.	खोल	गलेेले	डोळे,	कृष	झालेलं	शरीर,	के हाही	उ मळून	पडेल	असं	ते	झाड	होतं.	ित या
मलु ना	तर	पिह यांदाच	पहात	होते.	शू यात	हरवलेली	नजर	आिण	दयनीय	प रि थती.	ितघ ना	 थम	आत या	खोलीत	सरुि त	केलं	कारण	नवरा	के हाही	येऊ	शकत
होता.	 यामळेु	तसं	करणं	 म ा 	होते.	आता	मी	विडलांची	वाट	पाह	लागले	पण	बराच	वेळ	झाला	तरी	ते	आले	नाहीत.	कुठे	असतील?	मग	अचानक	जाणवलं,	गजानन
महाराजां या	मिंदरात	पहा	ितथे	असतील.	आमचा	अदंाज	बरोबर	होता.	 यांनी	गजानन	महाराजांना	पेढ्याचा	नैवे 	दाखिवला	होता.	आ ही	 यांना	 हटलं,	अहो	हे	काय
तमुची	मलुगी	परत	आली	आहे	आिण	हे	पेढे?	 यावर	ते	 हणाले,	हो	माझी	मलुगी	िजवंत	परत	आली	 हणनू	हे	पेढे!	तु ही	मा याशी	फार	बोलत	न हतात	पण	माझं	मन
सांगत	होतं,	माझी	मलुगी	 चडं	संकटात	आहे.	जाऊ	 ा	इथे	माझा	 ाता	कोण	गजानना	तजुवाचनू?	तो	मा या	आिण	गजानन	महाराजां या	मधला	िवषय	आहे.

दादांच	ेश द	अ रशः	खरे	होते.	कारण	पुढे	एकेका	गो ीचा	उलगडा	होत	गलेा.	पिहले	काही	िदवस	तर	 चडं	दडपणात	गलेेत.	कोट	कचरे	्या	झा या,	उरला	सरुला
मानिसक	 ास	झाला	आिण	मग	हळूहळू	जे	कळत	गलंे	ते	सगळं	अ रशः	हादरवून	सोडणारं	होतं.	सव थम	 श	्न	होता	मलु चा!	लहान	तर	बोलतच	न हती,	िभती	वाटत
होती	ही	बोल	ूशकेल	क 	नाही?	घरी	आली	ते हा	ितच	ेदोन	पेपर	बाक 	होते,	मग	मी	आिण	माझी	दसुरी	बहीण	ितला	शाळेत	घेऊन	गलेो	िक	शाळेत	मडॅमनी	आ ही	कोण
हणनू	चौकशी	केली	व	 हणा या,	अहो	ही	रोज	ड यात	समोसा	आणायची	कधी	खा यायो य	कधी	िशळा.	बरेचदा	मी	मा या	ड यातनू	दोन	घास	खाऊ	घालायची.
आ ही	िवचार	केला	घरात	जर	दोन	दोन	िदवस	अ न	िशजत	नसेल,	घरातील	बाई	काही	कर या या	अव थेत	नसेल	तर	कोण	काय	करणार?	खरंच	सगळं	िविच 	होतं.
मलु नी	आईला	संपूण	िदवस	अगंावर	ओले	कपडे,	खोलीतील	पलंग	ओला	अशा	अव थेत	एकदा	नाही	अनेकदा	पािहलं.	 ू रकमाच	तो.	 या यात	ना	नवरा	होता	ना
बाप	होता.	बायकोला	दवेाधमाच	ंवेड	आहे	नं?	मग	एखा ा	मिंदरा या	प रसरात	नेऊन	दा 	जबरद तीनी	त डात	ओतनू	मग	आई	सु त	पडली	आहे	आिण	लहान	लहान
मलुी	बाजलूा	आहेत	या	गो ीचा	आसरुी	आनंद	 यायचा.	दवेाधमाचा	 ेष	तर	इतका	पराकोटीचा	होता	क 	घरातील	दवे	मोडीत	िवकून	टाकले.	हे	करीत	असताना	घरी	एक
िपतळेची	घंटा	होती	 यावर	नागाच	ंसुदंर	िडझाईन	होतं.	 याकडे	पािहले	मा 	आिण	जाणीव	झाली	आप या	सासर	्याच	ंनाव	नागशे	आहे.	ते	साि वक	आहेत,	दवेा	धमाचं
करतात,	झालं	आतला	रा स	जागा	झाला.	एका	मोठ्या	हातोड्यानी	ती	सुदंर	व त	ूिव ूप	क न	टाकली.	मनात	िवचार	आला	क 	 या	लाचार	माणसाला	पैसे	मागताना	तो
सासरा	ठीक	होता.	एखादा	माणसू	घाबरला	क 	अिधकच	गिलतगा 	होतो.	अशा	घाबरले या	आईला	व न	मारझोड	होताना	पाहन	कोणतं	मलू	भेदरणार	नाही.	पण
याहीपे ा	 ौयाची	सीमा	ते हा	झाली	जे हा	 य 	बाप	 या	लहान	जीवाला	गलॅरीतनू	खाली	फेकायला	तयार	झाला,	न हे	जवळ	जवळ	सोडलंच	पण	आई	-	आजीची
िवनवणी	आिण	मनात	गजानन	महाराजांचा	धावा	मलुीला	तारायला	समथ	ठरला.

आता	या	पाश	्वभूमीवर	सव	घडी	नीट	बसिवणे	आव यक	होते	आिण	आ ही	उभयतांनी	ठरिवलं	सव	गजानन	महाराजां या	चरणी	सोपवायच.ं	आम या
ऑिफसमधील	साहेब	या	सव	गो कडे	सरुवातीपासनू	ल 	ठेवून	होते.	 यांनी	आ हाला	सचुिवलं	मानसोपचार	त ाकडे	जा.	हे	शांतपणे	 हणाले	गजानन	महाराज
करतील	सगळं	ठीक.	ठीक	झालं	क 	जाऊन	येऊ	शगेांवला.	 यावर	साहेब	 हणाले,	जब	दखेो	शगेांव.	गजानन	महाराज.	बोलते	रहते	हो,	 या	ह	ऐसा	वहापर	?	तो	िवषय
ितथे	संपला.	पुढे	यांनी	शांतपणे	महाराजांसमोर	बसनू	संक प	सोडला	आिण	गजानन	िवजय	 थंाचा	एक	एक	अ याय	रोज	वाचायचा	आिण	ितघ नी	अगंारा	लावायचा
असा	 म	सु 	झाला.	मलु ना	 थमच	असं	भ मय	वातावरण	जवळून	अनुभव याचा	योग	येत	होता.	 यां या	मनात	घर	क न	असलेली	िभती	हळू	हळू	कमी	होत	गलेी.
वेळ	लागला,	पण	यथावकाश	सगळं	बदललं.	 या	घरात	गजानन	महाराजांना	 चडं	िवरोध	होता	ितथनू	 या	अशा	िठकाणी	आ या	क 	पूण	वातावरण	असं	होतं	जय	हो
गजाननमय	हो!	पुढे	मलुी	एकदम	चणुचणुीत	झा या	 वत: या	पायावर	उभं	राह यास	समथ	झा या.	आम या	साहेबांनी	हे	सगळं	जवळून	पािहलं,	अनुभवलं	आिण	एक
िदवस	हळूच	 हणाले.	एकबार	शगेांव	जानेक 	इ छा	है	आिण	ते	जाऊन	आले.	आता	ते	आम यापे ा	जा त	वेळा	शगेांवला	जात	असतात	आिण	 याला	 याला	सांगत
असतात	कुछ	भी	कहो	लेक न	शगेांव	म	ेजो	बात	है	वो	शगेांव	म	ेही	है!



असो	िवषय	मोठा	आहे	पण	कुठेतरी	थांबायला	हवं.	बोलले	नसते	तर	मनाला	 ख ख	लागनू	रािहली	असती.	ते हा	माझे	हे	बोल	समजनू	 या	आिण	गजानन
महाराजांकडे	जगा या	भ यासाठी	 ाथना	क न	 हणा,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

क पना	जकाते	(जलतारे),	नागपूर.	–	९७३००७४७९३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



८	–	भ ांचे	िहतिचंतक	गजानन	महाराज	–	 ी.	मोहन	वराडपांडे,	नागपूर.

जय	गजानन!	माझा	मोठा	मलुगा	आज	एका	नामवंत	कंपनीत	टेि टंग	िडपाटमे ट	मध	ेचांग या	ह ावर	काम	करतो.	पगार	तर	चांगला	आहेच	पण	 याहीपे ा	आज	तो
या या	 े ात	चांगलं	नाव	कमावून	आहे.	 याचा	अिधकार,	 या या	श दाला	वजन	आहे.	वा तिवक	पाहता	सरुवातीला	 याला	या	िडपाटमे टमध	ेकाम	कर यात
अिजबात	 िच	न हती,	 याचा	इंटरे ट	होता	िडझाईिनंग	मध!े	ितथे	 याला	काम	हवं	होतं.	खरं	सांगायच	ंतर	 या या	आवडीच	ंिडपाटमे ट	तर	खूप	दरूची	गो 	पण	तो	हशार
असला	तरी	बाजारात	असले या	मदंी या	प रि थतीमळेु	 याला	नोकरीच	िमळ याची	मु क ल	होती.	मला	आठवतं,	तो	इ.	स	२००५	साली	B.	E.	(इले.	टेली.)	पास
झाला	आिण	 याचा	नोकरीचा	शोध	सु 	झाला.	रोज	सकाळी	वतमानप ,	ए लॉयमे ट	ए सचे ज,	नोकरी	डॉटकॉम,	ऑनलाईन	शोध,	अज	आिण	 र यमू	आिण	काय
काय.	सव	मागानी	 य नांची	पराका ा	केली	पण	नोकरी	लाग याच	ेनाव	नाही.	असं	होत	होत	२००६	चा	माच	उजाडला,	एक	वष	पूण	झालं.	आता	नोकरी	सोबत	एक
िचतंा	अजनू	अशी	िनमाण	झाली	क ,	जर	२००६	ची	बॅच	बाजारात	उतरली	तर	जु या	लोकांची	िकंमत	 वाभािवकपणेच	कमी	होणार,	 यामळेु	अजनूच	नाराज	झाला.
उदास	झाला	आिण	 याला	 या या	बाबांची	आिण	गजानन	महाराजांची	आठवण	झाली.	तो	मला	 हण	ूलागला.	बाबा,	तु ही	लहानपणापासनू	गजानन	महाराजांच	ंएवढं
करता	आिण	सारखं	 यां यािवषयी	सांगता,	तर	एकदा	मा यासाठी	तु ही	 यांना	साकडे	घाला.	एवढी	माझी	तु हाला	िवनंती	आहे.	मग	रोज	 याची	मा यामाग	ेएकच	भूण
भूण	सु 	झाली	आिण	मा याच	मनावर	दडपण	यायला	लागलं.	मनात	वाटू	लागलं	पोरानी	तर	मा याच	कसोटीची	वेळ	आणली,	 यातच	एक	असा	योग	घडून	आला	क
मा या	एका	िम ा या	मलुीच	ंल न	ठरलं	आिण	सा गधं	३०	माच	गढुीपाड या या	महुतावर	 ी	 े 	शगेांव	येथे	कर याच	ंिनश	्िचत	झालं.	 य 	शगेांवला	जाऊन
ाथना	कर याची	संधी	चालनू	आली.	मला	अजनूही	 प 	आठवतं,	गढुीपाड या या	िदवशी	मी	महाराजांना	कळवळून	 ाथना	केली,	िवनवणी	केली	आिण	पोरासाठी
साकडं	घातलं	आिण	नागपूरला	परतलो.	चारच	िदवसात	पुणे	रांजणगाव	MIDC	येथील	JABIL	(जाबील)	कंपनीतनू	फोन	आला.	ताबडतोब	टेि टंग	िडपाटमे ट	मध	े जू
हावे!	मलुाला	प ाचा	आनंद	झाला	पण	संधी	िडझाईिनंग	मध	ेनाही	 हणनू	तो	थोडा	ख 	झाला.	मी	 हटलं,	हे	बघ	महाराजांना	िवनंती	केली	आहे.	आता	माग	ेहटायचं
नाही	आिण	श य	आहे	यातच	तझुं	िहत	असेल!	त	ूल ात	घे.	माऊल नी	ह रपाठात	 हटलं	आहे,	मनोमाग	गलेा	तो	तेथे	मकुला	ह र	पाठी	ि थरावला	तोिच	ध य.	संतांना
आपलं	िहत	जा त	चांगलं	समजतं,	 यामळेु	आप या	वाट यापे ा	 यां या	 हण याला	मान	द!े	 यानी	ते	ऐकलं	आिण	पुढे	तो	६	एि ल	२००६	रोजी	रामनवमी या
महुतावर	नोकरीवर	 ज	ूझाला.

गढुीपाडवा	ते	रामनवमी	एवढ्या	काळात	माझी	 ाथना	फळास	आली.	पुढे	 या याच	बाबतीत	महाराज	कृपेने	एक	छान	गो 	घडली.	इ.	स	२०१३	ची	ही	घटना	आहे.
यावेळी	 यानी	ETON	(इटॉन)	कंपनीत	नोकरी	धरली	होती	आिण	 याला	कंपनीतफअमे रकेत	पाठिव याचा	िनणय	घे यात	आला.	मा 	 यावेळी	ि हसा	दे या या
बाबतीत	अमे रकन	पॉिलसी	 माणे	 याला	दोनदा	ि हसा	नाकार यात	आला.	 यामळेु	ितसर	्यांदा	जे हा	पु हा	मलुाखतीसाठी	मुबंईला	जा याच	ंठरलं.	 यावेळी	तो
दडपणाखाली	आला	आिण	चहेरा	पाडून	मला	 हणाला,	बाबा	तु हाला	शगेांवला	जावं	लागतं!	मी	 या	वेळी	मुबंईला	मलुाखत	दईेन	साधारण	 याच	वेळी	तु ही
शगेांवला	महाराजांसमोर	रहा	 हणजे	माझं	काम	होईल.	मग	काय	मलुगा	मुबंई या	िदशनेे	रवाना	झाला	आिण	 याच	ेआई-बाप,	शगेांवला	हजेरी	लाव यासाठी	िनघाले.
ितकडे	 याची	मलुाखत	पार	पडली	आिण	इकडे	आ ही	मनापासनू	गजानन	महाराजांना	 ाथना	केली,	अथातच	पुढे	ि हसाच	ेकाम	यश वी	झाले	आिण	तो	महाराजां या
कृपेने	अमे रकेत	जाऊन	आला	आिण	महाराजांनीच	 याला	िनवडून	िदले या	टेि टंग	िडपाटमे टमध	ेअिधक	अनुभव	समृ 	झाला.	आता	जे हा	के हा	 याला	 हट या
जातं	क 	सर	तमु या	या	 े ातील	अिधकाराला	सलाम	करायलाच	हवा.	ते हा	ते हा	तो	मनोमन	मा य	करतो	क 	आपलं	िहत	कशात	आहे,	हे	आप यापे ा	गजानन
महाराजांनाच	जा त	कळतं.	शवेटी	काय	संत	हेच	भूमीवर,चालते	बोलते	परमशे	्वर,	तयांचा	आधार	 यासी	िमळे,	तो	मोठा.	 यामळेु	संतांचा	आधार	िमळावा	यासाठी	 ाथना
करा	आिण	संत	गजानन	महाराजांच	ं मरण	क ण	 हणा,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	मोहन	वराडपांडे,	नागपूर	–	९४२२८६५८९७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



९	–	बोिललेला	नवस	कोणी	महाराजांचा	चुकव	ूनये	–	सौ.	 दा	देशपांडे,	नागपूर.

जय	गजानन!	माझा	मोठा	मलुगा	क येय	आिण	लहान	मलुगी	रेणकुा.	रेणकुा या	ज मा या	वेळी	आ हाला	मलुगी	 हावी	अशी	आमची	इ छा	होती	 हणनू	मी
गजानन	महाराजांना	नवस	बोलले	क 	जर	मलुगी	होईल	तर	मी	गु वारचा	उपास	करीन.	मी	गजानन	महाराजांना	असं	 हटलं	याच	ंकारण	माझी	आई!	मी	लहान-
पणापासनू	आईला	कधी	गजानन	िवजय	 थं	वाचताना	तर	कधी	महाराजां या	मिंदरात	 दि णा	घालताना	पहात	आले.	एकदा	तर	आईला	इतकं	िड ेशन	आलं	क
जीवन	िनरस	झा यासारखी	ितची	वागणकू	होती	पण	गजानन	िवजय	 थं	पारायणाने	ती	 या	संकटातनू	बाहेर	आ याच	ंमी	जवळून	अनुभवलं	आहे.	पुढे	आईने	धािमक
िवषयावर	िलखाणही	सु 	केले.	असो,	मा या	नवसाला	महाराज	तर	पावले	आ हाला	मलुगी	झाली,पण	मी	मा 	 या	आनंदात	गु वारच	ेउपास	िवसरले.	मा या	श दाला
जागले	नाही.	असं	िव मरण	भ ाला	जे हा	के हा	होतं,	ते हा	महाराज	तशी	जाणीव	क न	दतेात.	िनदान	असे	काही	संकेत	आप याला	िमळतात	क 	आप याला
केले या	नवसाची	जाणीव	 हावी.	जसे	आपण	पोथीत	एकोणिवसा या	अ यायात	वाचतो	क 	तकुारामाला	महाराजांनी	नवसाची	जाणीव	क न	िदली.

दोन	तीन	मलेु	झाली	।	परी	नवसाची	न	रािहली	।	आठवण	तकुारामा	भली	।	संतती या	मोहाने	॥

दासगणूंनी	 हटलं	आहे,	संकट	आ यावर,	महाराजांचा	नवस	चकुवू	नये	या	गो ीची	जाणीव	तकुारामाला	झाली.	पण	हे	सव	असलं	तरी	िव मरण	हा	मानवी	 वभाव
आहे.	मी	 याला	कशी	अपवाद	असेन?	रेणकुा	तीन	वषाची	असेल	ते हाची	गो ,	आम या	िवदभात	महाल यांचा	सण,	मोठ्या	 माणात	के या	जातो.	आ ही
सजावटीसाठी	मोठे	लोखंडी	रॉड	आणले	होते.	िभंतीला	टेकून	ठेवले	होते.	ते	रॉड	घस न	रेणकुा या	डो याला	मार	लागला,	जखमलेा	दोन	टाके	घालावे	लागले.	पण
तेवढ्यावरच	िनभावलं,	ते हा	गजानन	महाराजांना	 ाथना	केली	पण	नवसाची	आठवण	तरीही	झाली	नाही.	नंतर	असेच	िकरकोळ	आजार	ितला	होत	राहीले	पण	केलेला
नवस	काही	आठवला	नाही	आिण	मग	काही	िदवसांनी	ितला	कुठलंही	 य	कारण	नसताना	जोरदार	सद 	झाली	आिण	काही	के या	ती	सद 	काही	कमी	होईना.	घरगतुी
इलाज	झाले,	वेगवेगळे	डॉ टर	झाले,	कान	नाक	घसा	त 	झाले,	ए सरे	झाला,	वेगवेग या	टे ट्स,	 रपोट्स.	झाले	पण	सद 	थांब याच	ेल ण	िदसेना	आिण	मग	मी	 या
िवचाराने	हैराण	झाले	आिण	एक	िदवस	पोथीत	एकोणिवसा या	अ यायात	वर	उ लेख	केले या	ओ या	वाचताना	अचानक	महाराजांना	गु वार या	उपवासाचे
बोल याच	े मरण	झाले	आिण	लगचे	 मा	मागनू	संक प	सोडून	उपास	सु 	झाला.	अथातच	काहीच	िदवसांनी	ितची	त येत	ठणठणीत	झाली.

या	सव	घटना माचा	मी	िवचार	केला	ते हा	मला	िव मरणाचा	पश	्चा ाप	िनश	्िचतच	झाला	पण	कुठेतरी	एक	िवचार	हाही	आला	क 	रेणकुाकडे	महाराजांच	ंल
आहे.	मला	आठवतं	काही	वषापूव 	गढुीपाड या या	िदवशीची	गो ,	मी	क येय	आिण	रेणकुा	आ ही	घराजवळील	गजानन	महाराज	मिंदरात	वषाचा	पिहला	िदवस
हणनू	सं याकाळी	दशनासाठी	गलेो.	 यावेळी	अगदी	तरुळक	लोक	ितथे	होते,	तेही	परत याचा	ि थतीत.	सहसा	आ ही	दोन	तीन	िमिनटं	शांत	बसतो	नंतर	अकरा	 दि णा
पूण	क न	 ाथना	क न	परततो.	 या	िदवशी	आ ही	 दि णा	सु 	करणार	तोच	ितथे	एक	बाई	दशन	घेऊन	पेढे	वाटू	लाग या,	रेणकुाला	पेढा	खूप	आवडतो.
मोठमोठ्यांना	 सादाचा,पेढ्याचा	मोह	आवरत	नाही.	रेणकुा	तर	लहानच	होती,	ितच	ंल 	पेढ्याकडे	गलंे	आिण	ती	अधीर	झाली,	मी	ितला	दटावून	 हटलं	आधी
दि णा	नंतर	उरला	तर	पेढा	आम या	सहा	सात	 दि णा	झा या	असतील,	 या	पेढे	वाटणार	्या	बाई	ितथनू	िनघनू	गे या.	रेणकुानी	मा या	कडे	रागाने	पािहलं	आिण
तणतणत	नाराजी	 य 	करत	बाक या	 दि णा	पूण	के या.	 साद	न	िमळा याची	खंत	ित या	चहेर	्यावर	 प 	िदसत	होती.	आमची	 ाथना	झाली	आिण	आ ही	बाहेर
पडलो	मी	आिण	क येय	गाडीपयत	पोहोचलो	पण	रेणकुा	आली	नाही,	आ ही	एकमकेांकडे	 श	्नाथक	नजरेने	बिघतलं,	कुठे	गलेी?	आिण	दोनच	िमिनटांत	हसतमखुाने
ती	बाहेर	आली.	पािहले,	तर	ित या	हातावर	पेढा.	आई	मला	 या	आजोबांनी	पेढा	िदला!	कोण	आजोबा?	कुठले?	आ ही	दोघेही	आत	जाऊन	पाह	लागलो.	आ हाला
आत	कुणीही	िदसले	नाही.	काही	असो	रेणकुाला	महाराजांचा	 साद	मा 	िमळाला	आिण	महाराजांच	ंित याकडे	ल 	आहे	हे	मा या	ल ात	आलं.

अगदी	माग याच	मिह यातील	अजनू	एक	घटना!	रेणकुा	ित या	िटप	टॉप	कॉ हे ट	शाळेकडून	खो	खो	खेळते,	मागील	वष 	शाळेकडून	खेळाडंूना	खेळताना
वापर यासाठी	 ेस	दे यात	आला	आिण	शाळेनी	 प 	सचूना	िदली	क 	हा	 ेस	दोन	वष	वापरावयाचा	आहे,	 ेस	गहाळ	झा यास	पूण	जबाबदारी	िव ाथ नीची	असेल.
मागील	वष 	रेणकुाचा	खेळ	खूप	छान	झाला.	मलुी	 ॅ टीस	ला	 ेस	घेऊन	शाळेत	जाय या.	ते	वष	संपलं,	मचॅसे	संप या	मध	ेकाही	मिह यांची	गपॅ	गलेी	आिण	नवीन	वष
आलं	शाळेत	खेळासंबंधी	नोटीस	आली	आिण	िविश 	तारखेला	 ेससह	हजर	राह याची	सचूना	आली	आिण	घरी	 ेसचा	शोध	सु 	झाला	पण	 ेस	काही	सापडेना,
हटलं.	शाळेत	िवचा न	पहा,पण	शाळेनी	नाही	आहे	 हटलं.	मग	घरी	सव	कपाटे	 रकामी	केली	पण	 ेसचा	प ा	नाही.	शाळेत	पु हा	िवचारलं,	तर	टीचरनी	िचडून
आम या	जवळ	नाही	असं	सांिगतलं.	मग	आता	 ेस	गलेा	कुठे?	घरी	आ ही	सगळे	बेचनै.	डो यात	सारखा	एकच	िवचार,	मग	काय	आपली	धाव	महाराजांपाशी.	मला
आठवतंय	गु वार	होता	मी	रेणकुाला	 हटलं	त	ूगजानन	महाराजांना	 हणनू	बघ,रेणकुानी	महाराजांना	हात	जोडून	 हटलं	माझा	 ेस	सापडत	नाही	आहे.	मला	मदत	करा
मी	मिंदरात	१०८	 दि णा	घालीन.	दसुरे	िदवशी	शु वारी	शाळेतनू	घरी	आली	ते	आई	आई,	ओरडतच,	पािहलं	तर	ित या	हातात	 ेस.	मला	पहाताच	 ेस	बाजलूा
ठेवला,	आिण	मला	िबलगनू	सांग	ूलागली	अग	ंआज	शाळेतील	मावशी	दोन	नंबरचा	 ेस	कुणाचा	आहे?	िवचारत	वगात	आ या	नजरचकु ने	तो	सापडत	न हता,
कागदाखाली	झाकून	गलेा	होता.	अचानक	आज	तो	सापडला.	मी	रेणकुाला	 हटलं	जाऊ	द	ेिमळाला	नं,	द	ेटाळी,	जय	गजानन,	ितनी	पण	मला	टाळी	दते	जोरात	 हटलं
जय,	गजानन	आिण	मग	एकदम	गभंीर	झाली,	 हणाली	आई	मी	तयार	होते	आप याला	मिंदरात	जायच	ंआहे,	१०८	 दि णांच	ंल ात	आहे	नं?	लगचे	मी	 हटलं	चल
बाई,	बोिललेला	नवस	कोणी	महाराजांचा	चकुवू	नये!	 या	िदवशी	 दि णा	घालताना	रेणकुा या	चहेर	्यावरील	आनंद	पाहन	मनोमन	महाराजांच	ेआभार	मानून	मन
जयघोष	क 	लागले.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	 दा	देशपांडे,	नागपूर.	–	९७६६७८८२०३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१०	–	नमदे	हर!	जय	गजानन	!	नमदे	हर!	जय	गजानन!	–	 ी	भा कर	िद ीत,	नागपूर.

जय	गजानन!	मी	भा कर	िद ीत.	बरेच	वषापूव 	रे वे	खा यातनू	िनवृ 	झालो.	रे वेत	अस याने	सतत	गाड्यांशीच	संबंध	आला	आता	मा या	आयु याची	गाडी
ऐशंी या	पुढे	सु 	आहे.	आपण	सव	गजानन	महाराजांिवषयी	अनुभव	वाचताहात,	ऐकता	आहात,	ही	आनंदाची	गो 	आहे.	कारण	 यामळेु	आपली	 ा	बळकट	होते
आिण	भ 	 खर	होते.

आज	मी	तु हाला	गजानन	महाराजांिवषयी	मला	आलेला	जो	अनुभव	सांगणार	आहे	तोही	रे वे	गाडीतच	आलेला	आहे.	मी	त ण	असतानाची	ही	गो 	आहे.	म य
दशेातील	सातफाटा	नावा या	एका	छोट्या	गावात	अिस टंट	 टेशन	मा तर	 हणनू	माझं	पोि टंग	झालं	होतं.	ते हा	 याला	केिबन	इनचाज	असंही	 हणायच.े	माझी	मोठी
बहीण	शांताताई	तेलंग	ते हा	इंदौरला	राहत	होती.	मला	आठवतं	काही	कारणाने	मला	ित याकडे	जाणं	आव यक	होतं.	ते हा	खांडवा	इंदौर	पॅसजर	होती.	रा ीचाच	पूण
वास	होता.	 या	वेळ या	रे वे	गाड्यांिवषयी	आज या	िपढीला	कदािचत	क पनाही	करता	येणार	नाही.	गाडीतील	िदवे	कमी	 काशाच,े	बसायला	लाकडी	पाट्यांचा
बच,	कोळशाच	ंइंिजन,	कधी	गज	नसले या	िखड या,	 हणजे	एकूण	 व प	आिण	 य	आज यासारखं	न हतं	आिण	बाहेरच	ं यही	आज या	सारखा	झगमगाट
नस यामळेु	दरू	कुठे	िमणिमणता	िदवा	िदसला	तर	िदसणार,	तसही	रा ीचा	 वास	अशा	वातावरणात	अिधकच	अ व थ	करणारा	असतो,	अशा	सव	ि थतीत	रा ी	एक
दीड या	समुारास	खांडवा	 टेशनवर	मी	गाडीत	 वेश	केला	ते हा	पूण	बोगीत	आ ही	फ 	चार	लोक	होतो.	दोघांनी	वर या	बथवरती	चादर	टाकून	ते	आडवे	झाले.	एक
एका	कोपयात	बसला	आिण	मी	आत	एका	िखडक शी	जाऊन	बसलो.	आमचा	 वास	सु 	झाला.	ती	पॅसजर	अस यामळेु	 येकच	 टेशन	वर	थांबणार	होती.	पुढ याच
टेशनवर	गाडी	थांबली	आिण	सु 	झालं	एक	थरार	नाट्य!

काही	 णातच	सगळं	 य	बदलनू	गलंे!	साठ	स र	लोक	एकदम	ड यात	चढले	आिण	पूण	बोगी	एका	िविच 	ऊ 	वासानी	भ न	गलेी.	ती	एक	ल नाची	पाट
होती,काही	ि या	आिण	काही	पु ष	!	 येक	पु ष	आडदांड	आिण	काळाकिभ न.	जवळ	पास	 येकाने	म त	दा 	झोकलेली.	 येकाच	ेभटारडे	डोळे.	ती	कुठलीशी
िविश 	जमात	होती,	 यांचा	एक	मिुखया	होता.	िहंदी	िसनेमातील	डाकू	शोभावा	असा	 येक	गडी	होता.	डो यावर	घुंघट	असले या	ि या.	मिुखया	 हणेल	ती	पूव	िदशा,
ड यात	िशर यावर	बथवरती	झोपले या	माणसाकडे	मिुखयाची	नजर	गलेी,	उंच	पुरा	रांगडा	गडी	तो,	 यानी	अ रशः	एखादी	वळकटी	खाली	टाकावी	तसं	बथवरील
माणसाला	खाली	टाकलं.	त डानी	तु हारे	बाप	क 	गाडी	समज	रखी	है	 या?	 हणत	घाणेरडी	िशवी	हासडली,	दसुयाचीही	तीच	गत	केली.	भानावर	आले	ते हा	दोघेही
चळचळ	कापत	होते.	भागो	साले	यहांसे!	मिुखया	ओरडला.	कसबसं	सामान	घेऊन	ते	दोघे	आिण	खाली	असलेला	ितसरा,	ितघंही	खाली	उतरले	आिण	गाडी	सु 	झाली
मा या	आजबुाजलूा	असले या	ि यांनी	घुंघटाआडून	मा याकडे	पािहले	आिण	त डावर	बोट	ठेवून	मला	चपू	बसनू	रहा	अशी	खूण	केली.	मी	भानावर	याय या	आत
गाडीनी	गती	पकडली	होती	आिण	मा या	 दया या	ठो यांनीही.	काही	वेळातच	मिुखयाचा	मोचा	आतील	क पाटमे टकडे	वळला	आिण	 याची	नजर	मा यावर	पडली.
तो	जोरात	ओरडला,	ये	साला	कौन	बैठा	है	यहां	पर?	मिुखयाच	ंपुढील	वा य	मा या	 दयाचा	थरकाप,	करीत	मा या	कानावर	आदळलं,	ठीक	है	एक	काम	करते	है	शादी
तो	बहोत	बिढया	हो	गयी।	लेक न,	नमदा	मयैा	को	बली	चढाना	बाक 	रह	गया,	आग	ेनमदा	है	इसका	बली	चढा	दतेे	है!	मला	ते	ऐकून	दरद न	घाम	फुटला.

पुढला	 वास,	मोरट का,	नमदवेरील	पूल,	मला	पुढे	िदस	ूलागलं	आिण	िदस	ूलागलं	माझं	मरण	आिण	आठवण	झाली	मा या	दवैताची,	गजानन	महाराजांची.	िन य
िनयमाने	गजानन	िवजय	वाचणारा	मी,	मला	आठवला	चौदावा	अ याय	आिण	आठवली	नमदा	नदी.	आता	मी	थोडा	शांत	झालो	आिण	महाराजांच.े	श द	 म 	लागले.
जय	जय	नमद	ेिनरंतर	।	ऐसेच	र ण	अबें	करी	॥	मग	काय	डोळे	शांत	िमटले	आता	एवीतेवी	मृ य	ूअटळ	आहे	यातनू	वाच याची	श यता	एकच	गजानन	महाराज	आिण
नमदा	मयैा	महाराजांना	जीवा या	आकांतानी	साद	घातली,	 हटलं	महाराज	तु हीच	आता	र ण	कत.	मला	कथा	कथन	वगरेै	मािहती	नाही	पण	मा यावर	कृपा	करा	आिण
आज	मा या	मखुातनू	नमदा	 ततुीचा	झरा	वाह	 ा.	मला	एक	 कारची	वाचा	िस दी	 दान	करा!	नंतर	नमदलेा	हात	जोडले.	आई	महाराजांनी	तझुी	 ततुी	केलेली	आ ही
वाचतो.	नमद	ेमगंले	दवेी	।	रेवे	अशभु	नािशनी	।	मतं	ू मा	करी	यांचा	।	दयाळू	होऊनी	मनी	॥

या	महाराजां या	भ ाला	सहा य	कर	आिण	मग	मी	अगंातील	बळ	एकवटून	मिुखयाला	नम कार	क न	 हटलं.	मिुखयाजी	मरेी	एक	 वॉइश	है.	म	ैआपको	नमदा	मयैा
क 	एक	कहानी	सनुाना	चाहता	हँ.	जो	हमारे	महाराज	शगेांव	के	संत	गजानन	महाराज	से	भी	जडुी	हई	है.	आ य	 हणजे	काही	 ण	िवचार	क न	 यानी	लगचे	अनुमित
िदली.	मनात	महाराजांच	ेआभार	मानले	एक	ट पा	तर	ओलांडला.	मला	नमदचेा	पूल	पार	पडेपयत	कहाणी	सांग याच	ंिद यकम	आता	करायच	ंहोतं.	गाडी	पूलाव न
जाताना	काहीतरी	वेगळाच	आवाज	येतो	हे	आप याला	मािहती	आहेच.	आता	माझी	कहाणी	सु 	झाली.	चौदा या	अ यायातील	वणन	मला	करायच	ंहोतं,	मला	आठवून
आजही	रडायला	येतं.	महाराजांनी	 या	िदवशी	मला	खरंच	वाचा	िस दी	िदली	क 	काय	कोण	जाणे.	सांगता	सांगता	पूलाचा	आवाज	सु 	झाला,	संपत	आला	पण
कुणाचहंी	ितकडे	ल 	गलंे	नाही.	पूल	संपला	कहाणी	संपली.	मी	जोरात	घोष	केला.	नमद	ेहर	।	नमद	ेहर	।	नमद	ेहर.	काहीच	 ण	शांततेत	गलेे	आिण	कुणीतरी	आवाज
िदला.	नमदा	मयैा	क ,	सगळे	ओरडले	जय	तीनदा	जयघोष	झाला.	सगळेच	कसे	संमोिहत	झाले	होते,	महाराज	पावले	नमदा	धावून	आली	आिण	बडवा	 टेशन	आलं,
गाडी	थांबली.	मिुखयानी	 ाथक	नजरेनी	सग यांना	िवचारलं,	पुिलया	िनकल	गया?	पण	आता	 य	बदललं	होतं.	नमदा	मयैा	 यांच	ंदवैत	होतीच,	ितच	ंगणुगान
करणारा	मी	 यांचा	महेमान	झालो.	 यांनी	खाली	उत न	चहा	िप यासाठी	आ ह	धरला,	मी	बॅग	घेऊन	खाली	उतरलो	माझा	पुनज म	झाला	होता.	 णात	सगळं	बदललं
होतं,	पण	पुढचा	 ण	कुणाला	मािहती	असतो?	 या	 टेशनवरच	मी	महाराजांना	िवनंती	केली	क ,	महाराज	एका	रे वे	 टेशनवर	तु ही	भा कराचा	डोळा	चकुवून
भल याच	ड यात	िशर याची	िकमया	केली	होती.	आज	या	भा कराला	एका	वेग याच	ड यात	बसिव याची	िकमया	क न	दाखवा	!	आिण	महाराजांनी	िकमया	केली.
टेशनवरील	गद त	काय	आिण	कसा	दवे	जाणे	मी	दरूवर या	एका	वेग याच	ड यात	जाऊन	बसलो.	गाडी	सु 	होईपयत	धाकधकु	होत	होती	पण	एकदाची	इंिजननी	िशटी
िदली	आिण	इंदौर	 या	िदशनेे	माझा	सखु प	 वास	सु 	झाला.	मा 	 या	रा ी	मी	 वास	संपेपयत	दो ही	जप	एकसाथ	करत	होतो.	नमद	ेहर!	जय	गजानन!	नमद	ेहर!	जय
गजानन	!



ी	भा कर	िद ीत,	नागपूर.	–	९३७०१४०३७२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



११	–	वारसा	ह काने	िमळाली	गजानन	महाराजांची	भ 	–	 ी.	शिशकांत	बोरडकर,	गडचांदूर.

जय	गजानन	माझे	आई	वडील	दोघेही	अ यंत	भािवक,	गजानन	महाराज	 यांच	ंदवैत!	पोथी	वाचन	आिण	महाराजांच	ंदशन	हा	 यांचा	 यास,	आिण	मी	मा 	अगदी
वेगळा.	अगदी	लहानपणी	आप या	मताला	तशी	काहीच	िकंमत	नसते,	 यामळेु	मी	केवळ	सव	 याहाळत	होतो.	पण	वाढ या	वयाबरोबर	मला	असं	वाटू	लागलं	क
आप या	कतृ वावर	आपला	िवश	्वास	असावा.	दवे	आिण	महाराज	कर यापे ा	लाथ	मारीन	ितथे	पाणी	काढीन	अशी	धमक	असावी	आिण	हे	मी	विडलांना	बोलनूही
दाखवायचो.	ते	 हणायच,े	तझुं	 हणणं	यो य	आहे.	फ 	 या	कतृ वाला	भगवंताच	ंअिध ान	असावं	आिण	पुढे	ते	असही	 हणायच	ेक 	उ ा	तझुी	मतं	बदलतील	आिण
गजानन	महाराजच	हे	प रवतन	घडवून	आणतील.

आ ही	ते हा	चं पूरला	रहात	अस	ूआिण	माझी	आई	मा 	नोकरी या	िनिम ाने	मा या	एका	भावासह	ब लारशा	येथे	रहात	होती.	ती	ग हनमे ट	हॉि पटलला	नस
होती.	आईची	अचानक	जवळ याच	सा ती	नावा या	गावाला	बदली	झाली.	मध	ेअसणारी	नदी	ओलांडून	 या	गावी	जावं	लागायच,ं	नदीवर	ते हा	धड	पुलही	न हता.
िशवाय	ते	गावही	फारच	लहान	होतं.	एकंदरीत	ितथे	आईने	रहाणं	गरैसोयीच	ंहोतं.	 यामळेु	आईने	ितथे	न	जा याचा	िनणय	घेतला	आिण	ती	एक	सटुीचा	अज	दऊेन
चं पूरला	आम या	जवळ	आली.	 या	नंतर	आईनं	काय	करावं?	ितने	गजानन	िवजय	 थंाची	रोज	एक	 माणे	लगातार	१२१	पारायणं	पूण	केलीत.	मला	मनात	वाटायचं
क 	विडलांनी	बदलीसाठी	काही	 य न	करावेत.	 या	काळात	अनायसेच	आई	घरी	अस याने	विडलांनी	आमच	ं वतःच	ंघर	बांध याचा	िनणय	घेऊन	ते	काम	सु 	झालं.
एक कडे	बांधकाम	पूण	होत	आलं.	आईची	पारायणं	पूण	झालीत	ते हा	वडील	 हणाले	मी	सहज	संबिधत	ऑिफसम ये	चौकशी	क न	येतो	आिण	ते	मुबंईला	जाऊन
आले.	 यांना	ितथनू	सांग यात	आलं	नसची	सं या	स या	कमी	आहे	आिण	स या	चं पुरलाच	तशी	गरज	आहे.	 यामळेु	आईची	बदली	चं पूरलाच	कर यात	येत	आहे,
हणजे	काय?	एक कडे	 वतःच	ंघरही	बांधनू	तयार	आिण	दसुरीकडे	आईची	बदली	हवी	ितथे	झाली.	हे	सव	पाहन	माझं	मन	थोडं	बदललं	आिण	गजानन	महाराजांनी
हळूच	मनात	 वेश	केला.

दर यान या	काळात	मला	नोकरी	लागली,	माझं	ल न	झालं,	आिण	अित	अ प	अतंरानी	मला	दोन	अप य	झालीत.	दो ही	मलुी!	दसुरे	अप या या	वेळी	दोघांमधील
कमी	अतंर,	माझा	तटुपुंजा	पगार,	भिव यातील	जबाबदारी	यामळेु	आ हा	उभयतांना	वाटलं	क 	दसुरी	जबाबदारी	आता	नको,	पण	विडलांच	ंमत	मा 	उलट	होतं.	 यांनी
एक कडे	आिथक	आधार	दे याच	ंआश	्वासन	दऊेन	 हटलं	बघयूा	काय	होईल	ते.	गजानन	महाराज	समथ	आहेत.	ते	काळजी	घेतील.	 या	नंतर	अशा	काही	घटना	घडून
आ या	क 	आम या	मताला	काही	अथच	उरला	नाही	आिण	िनयती या	च ात	दसुरं	क यार न	ज माला	आलं	आिण	लगचेच	माझं	 मोशन	होऊन	भरघोस	पगार	वाढ
िमळाली	आिण	गजानन	महाराजांनी	मनात	नकळत	थोडं	 थान	िमळवलं.

पुढे	२००४	मध	ेमला	विडलांनी	आ हानी	आिथक	मदत	क न	ऑ टो	कार	घेऊन	िदली.	आिथक	सहा य	करताना	ते	 हणाले,	बाल	ू(	मला	वडील	बाल	ू हणायच)े
हा	पैसा	त	ूमला	परत	करायचा	आहेस	आिण	समजा	मी	मधचे	जगाचा	िनरोप	घेतला	तर	दवेाची	इ छा,	हा	पैसा	तझुा!	ईश	्वरे छा	बिलयसी!	फे वुारी	२००५	मधचे
विडलांनी	जगाचा	िनरोप	घेतला.	जाताना	मला	 हणाले	,	तु यात	होणारा	बदल	मी	अनुभवतो	आहे,	त	ूगजानन	िवजय	वाचत	जा,	तझुं	भलं	होईल	आिण	वडील	गलेे,
यांच	ेपैसे	दे याच	ंओझं	मा या	मनावर	होतं.	इ.	स	२००७	मध	ेमला	मा या	आिथक	प रि थतीने	पैसे	दे याची	अनुमित	िदली	आिण	मा या	मनाने	कौल	िदला	क 	हे	पैसे
शगेांव	येथे	आनंद	िवहारला	खोलीसाठी	विडलां या	नावाने	 ावे.	या	आधी	मी	आई	वडीलांबरोबर	कधी	शगेांवला	गलेो	होतो	पण	तट थ	बु ीने.	आता	मा 	मी
शगेांवला	गलेो	तो	भाविनक	ना याने.	दणेगी	दे या या	िनिम ाने	तेथील	सव	गो ी	जवळून	पाहता	आ या	आिण	शगेांवनी	मा या	मनात	एक	भाविनक	ओलावा	िनमाण
केला.

काही	वष	मध	ेगलेीत	आिण	एक	िदवस	कंपनीत	एका	पठारवजा	जागवेर	काही	आव यक	काम	करीत	असताना	एकाएक 	माझा	तोल	गलेा	आिण	व न	घसरत,
धडपडत,	ठेचकाळत,	तीस	फूट	खाली	येऊन	पडलो.	नाकाला	थोडी	जखम	झाली	आिण	मी	बेशु 	झालो.	भानावर	आलो,	तो	मला	हॉि पटल	मध	ेअ	�ॅडिमट	केलं	होतं.
मी	वाचलो	कसा	याच	ंसग यांना	आश	्चय	वाटलं.	मला	दवाखा यातनू	सटुी	िमळाली.	मी	घरी	आलो.	आम या	 वाटर या	प रसरात	एक	उषा	मधसुदून	मा वडा
नावा या	दाि णा य	बाई	रहाय या.	 या	अ याि मक	वृ ी या,	स वृ ी या	हो या,	 या	भेटायला	आ या.	मा याकडे	बघताच	 या	 हणा या	तु ही	तमु या	आई
वडीलां या	पु याईने	वाचलात,	मी	तु हाला	 ामािणकपणे	सांगते	तु ही	शगेांव या	संत	गजानन	महाराजांची	पोथी	गजानन	िवजय	वाचा	आिण	एकदा	आभार	मानायला
शगेांवला	जाऊन	या!	तु ही	स या	सटुीवर	आहात,	पोथी	दवेासमोर	बसनू	वाचायला	हवी	असंही	नाही.	िजथे	आिण	जशी	श य	होईल	तशी	वाचा.	 यांच	ंहे	वा य	कुठेतरी
खोल	जाऊन	मा या	मनात	िशरलं	आिण	मग	मी	‘असं	आहे	तरी	काय	 ा	पोथीत’	 ाचा	शोध	घे यासाठी	 हणनू	घरी	भावाला	िनरोप	पाठिवला,	घरी	असले या
पो यांपैक 	एक	पाठव.	योग	असा	क 	नेमक 	विडलांची	पोथी	मा या	हाती	आली.	मग	मी	इकडे	ितकडे	बसत	जसं	श य	होईल	तसा	गजानन	िवजय	 थं	वाचनू	काढला.

मग	काय	दासगण	ूमहाराजांची	ती	रसाळ	वाणी	आिण	गजानन	महाराजांनी	िजवंत	केलेले	क पनेहनही	सुदंर	 संग,	यांनी	मा या	मनावर	ताबा	िमळिवला	नसता	तरच
नवल.	एक	 कारे	विडलांकडून	वारसा	ह काने	गजानन	महाराजांची	भ 	मा याकडे	चालनू	आली.	पुढे	इ.	स	२०१२	मध	ेमी	आनंद	िवहार	ला	पु हा	मा या	क रता
हणनू	दणेगी	िदली	आिण	ते हा	पासनू	जवळपास	दर	मिह याला	मी	शगेांव	वारी	करतो	आहे	आिण	श य	ते हा	गादीसमोर	पारायणही.	आता	मी	कंपनीत	‘डे यटुी	जनरल
मनेॅजर	िस हील’	असं	छान	पद	भूषिवतो	आहे,	 वकतृ वावर	कामाची	छाप	पाडतो	आहे.	पण	आज	मा या	कतृ वाला	गजानन	महाराजांच	ंअिध ान	विडलां या
आशीवादाने	 ा 	झाले	आहे.	आज	हा	 ण	पाह यासाठी	आई	वडील	िजवंत	नाहीत	याची	खंत	आहे	पण	 यां याच	आशीवादाने	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	मला
लाभले	याच	ेसमाधान	आहे.	आज	आई	असती	तर	हे	सव	पाहन	आनंदाने	 हणाली	असती.	 ी	गजानन	जय	गजानन	! ी	गजानन	जय	गजानन!

ी.	शिशकांत	बोरडकर,	गडचांदूर.	–	९५४५५९०१६४.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.



आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१२	–	तो	वारकरी	क 	देवदूत?	–	सौ.	शामा	हेलसकर,	परभणी.

जय	गजानन!	गजानन	िवजय	 थंाचा	रोज	एक	अ याय	वाच याचा	माझा	नेम.	 या	िदवशी	पिहला	अ याय	होता,	वाचनास	 ारंभ	झाला,	दासगणूंनी	 ारंभी	सव	दवे
दवेतांना	वंदन	केलं	आहे,	 यात	मी	वाच	ूलागले,	हे	दगु	तळुजे	भवानी	।	हे	अपण	अबें	मडृानी	।	ठेवी	तझुा	वरद	पाणी	।	दासगणू या	िशरावर	॥

या	ओ या	वाचता	वाचता	डोळे	भ न	आले	आिण	मी	अथं णावर	पड या	पड या	ढस-ढसा	रडू	लागले.	हो,	गलेे	दोन	मिहने	मी	अथं णावरच	होते.	जानेवारी	२०१२
ची	घटना,	अगदी	सकाळी	मी	मलुांना	सयूनम कार	िशकिव यासाठी	 हणनू	शाळेत	गलेे	आिण	गाडी	 टँडवर	लावताना	माझा	अदंाज	चकुला,	दलु 	झालं	आिण	माझीच
गाडी	मा या	अगंावर	पडली.	अपघात	िविच 	झाला	पण	फारच	गभंीर	झाला.	मा या	डा या	हीपजॉईटंला	 ॉ लेम	येऊन	जांघेतील	बॉल	मांडी या	हाडापासनू	वेगळा
झाला.	अस 	वेदना	होत	हो या,	मला	डॉ.	नावंदर	यां या	हॉि पटलमध	ेअ	�ॅडिमट	कर यात	आलं.	डॉ टरांनी	मला	तपासलं	आिण	 यांचा	चहेरा	गभंीर	झाला.	ते
हणाले,	ऑपरेशन	करावं	लागले	पण	जरा	कॉ पिलकेश स	वाटताहेत.	मी	अशी	बरीच	ऑपरेश स	केली	आहेत,	पण	या	केस	म ये	िफ टी	िफ टी	चां सेस	आहेत.	आपण
य न	क .	पण	श य	आहे	ज मभराकरीता	कुबडी	अथवा	काडीचा	आधार	 यावा	लाग	ूशकेल.	मी	 य न	करतो	पण	यश	भगवंताच	ेहाती	आहे.	श ि या	नीट	होणं
आिण	नंतर	नीट	चालता	येणं	असे	दोन	ट पे	आहेत.	तु ही	दवेाला	 ाथना	करा!

माझी	 ा	गजानन	महाराजांवर	आहे	हे	घरच	ेसगळेच	जाणनू	होते.	माझे	भाऊजी	घ न	गजानन	िवजय	पोथी	आिण	महाराजांचा	अगंारा	घेऊन	आले.	मी	स ु 	 ी
गजानन	महाराजांना	हात	जोडून	 हटलं,	महाराज	मी	अ ानी	भ 	यातील	काही	जाणत	नाही.	आई	तळुजा	भवानी.	कुल वािमनी	आिण	तु ही	स ु !	आता	तु हीच	माझे
मागदशक	आिण	िहतिचतंक!	आिण	मला	ऑपरेशन	िथएटर	मध	ेहालिव यात	आलं!	ऑपरेशन	नंतर	डॉ टर	 हणाले,	आता	दोन	अडीच	मिहने	अथं णावर	पडून	रहायचं
तेही	पाठीवर.	पाय	हल	ूनये	 हणनू	घोट्यापासनू	वरपयत	लोखंडी	 टँड	राहील,	नंतर	ए सरे	काढू,चांगले	झाले	तर	ठीक	नाहीतर	परत	बॉल	बदलवावा	लागले	तीन	मोठ्या
ुं या	सहा याने	आपण	बॉल	जोडला	आहे.	बाक 	 याची	इ छा!	एवढं	बोलनू	डॉ टर	तर	िनघनू	गलेे	पण	मा यासाठी	सु 	झाला	 चडं	मानिसक	दडपणाचा	काळ,

शरीराने	अथं णावर	बंिद त,	अघंोळ	बंद,	आता	सबकुछ	अथं ण	आिण	मनात	एकच	िवचार	दोन	अडीच	मिह यानंतर	काय	होईल?

आज	हे	सांगायला	सोपे	आहे	पण	अशी	वेळ	कधी	कुणावर	येऊ	नये.	जो	भोगतो	 यालाच	कळतं.	मा यासमोर	दोन	 श	्न	होते.	एक	ऑपरेशन	यश वी	झाले	का?
आिण	दोन	मी	पुढील	आयु यात	कशी	चालीन?	आिण	या	दो ही	 श	्नांसाठी	मा या	जवळ	आधार	होता	एकच.	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	!	मा या	खोलीत
गजानन	महाराजांचा	फोटो	होता.	िनज या	िनज या	जे	श य	होतं	ते	 हणजे,	जमले	तसा	एक	अ याय.	गण	गण	गणात	बोते	नाम	जप.	कधी	मोबाईलवर	रामर ा.	हे	सव
मी	करीत	होते.	आमची	कुल वािमनी	तळुजापूर	भवानी	मातेच	ं मरण	क न	मी	 हणायच,े	आई	स ु ं ना	मी	 ाथना	करते	आहे.	गजानन	महाराजांना	 हणायच,े	स ु च
मागदशक	असं	मी	ऐकत	आले	आहे.	तु ही	हे	सव	यो य	मागावर	आणाल	नं?

मला	रडायला	येणं	हा	मा या	मनातील	भावनांचा	उ ेक,	होता.	मानिसक	परी े या	या	काळात,	मी	अनेकदा	रडले,	कधी	िख न	झाले	तर	कधी	अितशय	आतपणे
महाराजांना	कबूल	केलं,	 हटलं,	मी	या	प रि थतीतनू	सखु प	बाहेर	पडले	तर	तमु या	मिंदरात	 गट	िदनाचा	महा साद	करीन,	मला	बरं	करा.	मी	अकोला	ते	शगेांव	पायी
वारी	करीन	आिण	आता	िनकालाची	घडी	जवळ	आली	होती.	ऑपरेशन	जमलं	का?	या	 श	्नाच	ंउ र	िमळणार	होतं	आिण	अडीच	मिह यानी	एक	िदवस	ए सरे	काढला.
महाराजां या	कृपेने	ऑपरेशन	यश वी	झाले	होते.	पूण	हाड	जळुले	होते.	लोखंडी	 टँडमधनू	माझा	पाय	िनघाला	होता	पण	पाय	बारीक	आिण	लाकडासारखा	कडक
झाला	होता.	तो	आपले	काम	िवसरला	होता.	पण	येवढे	िनश	्िचत	क 	गलेा	अडीच	मिहनाभर	मी	 या	रा सी	शकेंने	 त	होते	 या	मा या	मानिसक	अव थेतनू	महाराजांनी
मला	सखु प	बाहेर	काढलं	होतं.

आता	दसुरा	 श	्न	बाक 	होता,	मला	नीट	चालता	येईल	का?	कुबडी	सटेुल	क 	नाही?आिण	याही	 श	्नाच	ंउ र	मला	महाराजांनी	िदलं,	मा 	उ र	दे यासाठी
महाराजांनी	िनवडलेली	प त	मला	तरी	लाखात	एक	वाटली,	ती	प त	आयु यभर	िवसरता	येणार	नाही	अशी	होती.	ए सरे	 रपोट	ठीक	आ यानंतर	डॉ टरांनी	मला	 थम
वॉकर या	सहा याने	हळू	हळू	चालनू	पहा,	पायाला	यो य	प तीने	मॉलीश	करा,	त 	लोकां या	मागदशनाखाली	पायाची	हालचाल	करा,	असा	स ला	िदला.	वॉकर
घेऊन	पिह यांदा	उभी	रािहले	ते हा	पायासह	संपूण	अगं	थरथर	कापत	होतं.	माझी	बहीण	िनयिमत	पायाला	मॉलीश	क न	दते	होती.	आम या	परभणीतील	डॉ.	िगरीश
वेलणकर	यांचा	योगाचा	भरपूर	अ यास	आहे,	 यां या	मागदशना	खाली	प तशीर	पायाची	हालचाल	होत	होती.	जवळपास	दीड	मिह यानंतर	डॉ टरांनी	कुबड्यां या
सहा याने	चाल याचा	स ला	िदला.

आता	मी	कुबड्या	घेऊन	चाल	ूलागले	होते.	िवचारपूस	करायला	िहतिचतंक	घरी	यायच,े	जो	तो	आपाप या	परीने	स ला	 ायचा,	अपवाद	वगळता	 येक	जण
कुबड्यांची	 ॅ टीस	चाल	ूठेवा,	एकदम	 या	सोडू	नका,	पहा	बरं	घसराल!	सांभाळून	चाला,	कुबड्या	सहजासहजी	सटुत	नाही	बरं	मडॅम.	अशा	सारखं	बोलायचा.	एखा ा
गो ीला	वारंवार	मनावर	िबंबिवलं	क 	मन	ती	गो 	 वीकारायला	नकळत	तयार	होतं.	मला	मनात	वाटायला	लागलं	क 	या	कुबड्या	दीघ	कालीन	आपली	सोबत	करणार.
घरी	तेच.	र यावर	थोडं	बाहेर	पडलं	तरी	तेच.	आम या	घराजवळ	स ु 	नगरला	असले या	गजानन	महाराज	मिंदरा-	पयत	मी	कुबड्या	घेऊन	जाऊ	लागली	होती.	आिण
या	िदवशी	सकाळी	काही	वेगळच	घडलं.	मला	आठवतं	ती	जनूची	सात	तारीख	होती.	गु वार	महाराजांचा	वार!	सकाळी	पाच	साडेपाच	ची	वेळ	असेल,	मी	मिंदरा या
जवळ	पास	होती.	र यावर	अ य	कुणीही	न हतं.	तशात	समो न	अचानक	एक	माणसू	मा या	िदशनेे	चालत	आला,	अगंावर	पांढरे	शु 	कपडे.	अगदी	शगेांव	पंढरपूर
वारीत	वारकरी	घालतात	तसे.	तो	थेट	मा यासमोर	येऊन	उभा	झाला.	मा याकडे	पाहन	मला	 हणाला.	अग	ंबाई	ती	कुबडी	सोड	आता.	 यावर	मी	 याला	ऑपरेशनचं
आिण	डॉ टरांनी	कुबडी	िद याच	ंसांिगतलं,	तसं	तो	 हणाला,	हो	हो	मला	सगळं	मािहती	आहे.	मी	वारकरी,	मी	तळुजापूरलाही	जाणार,	मी	पंढरपूरलाही	जाणार	आिण
सव	जाणणार.	 यानी	 याचा	उजवा	हात	 या या	छातीवर	ठेवला	आिण	िवश	्वासात	घेत	एखा ाला	सांगावं	तसं	मला	 हणाला	त	ूआता	बरी	आहेस.	मी	सांगतोय	नं	तलुा,



कुबडी	सोड.	चालनू	बघ.	असं	 हणत	 हणत	तो	दरू	िनघनू	गलेा.	 याला	याआधी	मी	कधीच	पािहलं	न हतं	आिण	नंतरही	तो	माणसू	कधीच	िदसला	नाही	तो	मा या
मनात	िवश	्वास	िनमाण	क न	िनघनूही	गलेा.	मी	घरी	जाऊन	िम टरांना	हे	सांिगतलं.	ते	 हणाले,	कुबड्या	िभंतीला	टेकवून	ठेव	आिण	चालनू	बघ!	अहो	आश	्चयम!	मला
नीट	चालता	येत	होतं.

महाराजांनी	माझं	ऐकलं	होतं.	आता	नवस	पूण	कर याची	जबाबदारी	माझी	होती.	मी	आम या	ि मिूत	नगर	येथील	गजानन	महाराज	मिंदरात	२०१३	 या	 कट	िदनाला
पाच	ते	सहा	हजार	भ ांसाठी	महा साद	केला.	मा 	काही	कारणाने	पदया ेच	ंराहन	गलंे,	यंदा	िदवाळी या	समुारास	आ ही	अकोला-शगेांव	पदया ेसाठी	िदवसही
िनश	्िचत	केला,	पण	मा या	उज या	पायाला	पु हा	थोडा	अपघात	झा यामळेु	ती	वारी	रािहली	पण	माझा	मलुगा	शशांक	मला	 हणाला,	आई	तु यासाठी	मी	ही	पदया ा
क न	येतो	आिण	 याने	ती	या ा	केली.	यावर	आमच	ेएक	 नेही	मला	 हणाले,	अहो	तमु या	मलुानी	मातऋृणातनू	मु 	हो याचा	 य न	करीत	असतानाच	तु हाला
गु ऋणातनू	थोडी	मोकळीक	िमळवून	िदली	आहे.	 यांच	ं हणणं	मला	थोडं	पटलंय,	पण	आता	गजानन	महाराज	मा याकडून	वारीच	ंस कम	के हा	पूण	क न	घेतील
याकडे	मी	ल 	ठेवून	आहे.	बाक 	मनात या	मनात	जप	चाल	ूआहे.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	शामा	हेलसकर,	परभणी.	–	९४२३४४३२४७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१३	–	भ 	व सल	गजानन	महाराज	–	 ी.	िवनय	लोहे,	नागपूर.

जय	गजानन!	आपण	जे हा	शगेांव	दशनाला	जातो,	ते हा	 या	दशनासाठी	उज या	हाताला	असले या	दारातनू	आत	िशरताना	िहंदी	भाषेत	िलहीलेली	एक	मािहती
आपण	वाच	ूशकतो,	मिंदर	नवीन	 व पात	साकार यापूव 	हीच	मािहती	समाधी	दशनाकरीता	उतर यासाठी	जे	दार	होतं	 या या	बाजलूा	वर	टांगले या	पाटीवर	होती.	ती
मािहती	थोड यात	अशी	क 	 ी	गजानन	महाराज	८	स टबर,	१९१०	रोजी	ऋषीपंचमी	 या	िदवशी	समािध त	झाले,	महाराजांनी	आधीच	याची	क पना	दऊेन	ही	जागा
िनश	्िचत	झाली	होती.	महाराज	संजीवन	 व पात	इथे	आहेत	आिण	ते	स य	संक पाच	ेदाता	आहेत.	याची	 िचती	महाराजांची	भ ,	 दा	आिण	िन नेे	करणारे	भ
घेऊ	शकतात.	हे	स य	आहे!	मी	जे हा	जे हा	ही	पाटी	वाचतो	ते हा	ते हा	मनात	िवचार	येतो	क ,	 ायु 	अतंःकरणानी	महाराजांच	ं मरण	के यावर	महाराज	आप या
लहान	लहान	इ छा	पूण	करतात.	तोच	 येक	भ ासाठी	 या या	पातळीवर	अनुभवच	नाही	का?	अथात	कधी	कधी	असं	होतं	क 	एखादी	गो 	महाराजांच	ंनाव	घेऊन
केली	तरी	आप या	मनासारखी	होत	नाही	पण	थोडा	धीर	धरला	तर	पुढे	जाऊन	ल ात	येतं	क 	अरे	ही	तर	महाराजांचीच	योजना	होती!	आिण	मग	आपलं	मन	अिधकच
आनंिदत	होतं	आिण	आपली	िन ा	अिधक	 ढ	होते.

काही	वषापूव ची	गो .	मला	आठवतं.	माझं	गजानन	िवजय	पारायण	पूण	झालं,	 सादासाठी	काही	मडंळ ना	आमिं त	केलं	होतं.	आमच	ंघर	ते हा	गावाबाहेर	होतं.
व ती	तरुळक	होती.	मी	पूजेची	पूण	तयारी	केली.	महाराजांसाठी	िनिशगधंाचा	हार	आणावा	असं	मनात	आलं.	मी	आिण	मा याहीपे ा	मा या	भावानी	जवळपासची
हाराची	दकुानं	पालथी	घातली	पण	िनिशगधंाचा	हार	काही	िमळाला	नाही.	मग	महाराजांची	इ छा!	असं	 हणनू	पुढील	तयारीला	लागलो.	वेळ	पुढे	सरकत	होता.	एक	एक
भ 	येत	होता.	माझा	एक	िम 	आिण	गजानन	बाबा	हा	िवषय	 या यासाठी	िवशषे	आ थेचा	आहे	तो	महेश	कुलकण 	दखेील	मा याकडे	अपेि त	होता.	काही	वेळात
तो	आला,	 यानी	पॉिलिथन	 या	िपशवीत	एक	मोठा	हार	आणला	होता.	तो	मला	 हणाला,	िवनय	महाराजांनी	मला	 ेरणा	िदली	क 	मी	तु याकडे	हार	घेऊन	जावा	आिण
मला	येताना	मनासारखा	हार	िमळालाही,	असं	 हणनू	 याने	िपशवी	मा यासमोर	धरली,	मी	िपशवीत	डोकावलो.	आत	सुदंर	िनिशगधंाचा	हार	होता.

असाच	एक	 संग,	माग	ेएकदा	नरसोबाची	वाडी	आिण	औदुबंर	असा	या ेचा	योग	आला	आिण	अचानक	थोड्या	काळाकरीता	मला	पाठदखुीचा	 ास	सु 	झाला.
एकदम	मोठा	 वास	एक 	श य	न हता	 हणनू	मग	पु याला	थांबून	नंतर	पुढे	जा,	असा	स ला	डॉ टरांनी	िदला,	 या माणे	आ ही	पु याला	पोहोचलो.	बरेच	िदवसांपासनू
दगडूशठे	गणपतीच	ंदशन	 यावं	असं	मनात	होतं.	पु याला	थांब यामळेु	महाराजांनी	सहािजकच	तो	योग	जळुवून	आणला.	मी	दवेदशनाला	जातो	ते हा	ितथे	जर	खूप	गद
असेल	तर	मी	हार	फुलं	िवकत	घेत	नाही	कारण	ते	 यवि थत	अपण	होत	नाही,	असा	माझा	अनुभव	आहे.	आ ही	गणपती	दशनाला	गलेो	ते हा	ितथे	 चडं	गद 	होती,
बाजलूा	िवकायला	सुदंर	ताजी	लाल	फुलं	आिण	दवुा	हो या,	 थम	मला	 या	िवषयी	काही	वाटलं	नाही,	आ ही	दशना या	रांगते	उभे	झालो.	रांग	पुढे	सरकू	लागली	आिण
मा या	मनात	हरहर	सु 	झाली	क 	आपण	 र 	ह तेच	जाणार	का?	मी	अ व थ	झालो.	माझा	मलुगा	आिण	बायको	दोघांनीही	ते	िटपलं,	आिण	फुलं,	दवुा	 या या	क 	न
या या	िवषयी	आ ही	बोल	ूलागलो.	 यातच	रांग	बरीच	समोर	सरकली	अ याहन	जा त	समोर	आ यावर	रांग	सोडून	दणेही	उिचत	न हतं	आिण	दसुरीकडे	मन	मा
कमालीच	ंबेचनै	होतं.	शवेटी	गजानन	महाराजांना	हात	जोडून,	 हटलं	आज	मी	मिंदरात	फुलं	अपण	कर याचा	योग	आहे	क 	नाही	तु हास	ठाऊक	आिण	ओम	 ी	गजानन
महाराज	क 	जय!	असा	मनात	उ चार	क न	समोर	चाल	ूलागलो.	पाचच	िमिनटं	झाली	असतील	दोन	लहान	मलंु	कठड्या या	बाजनेू	घाईघाईने	 या	दोन	चारशे या	गद त
नेमक 	मा याकडे	आलीत,	 यां या	हातात	सुदंर	लाल	फुल	आिण	दवुा	हो या	मा यापुढे	हात	क न	मला	 हणाले	आ हाला	उशीर	होतो	आहे	तु ही	हे	फूल	दवेाला
अपण	कराल	का?	मी	यं वत	हात	समोर	केला	मा या	हातावर	फूल	आिण	दवुा	ठेवून	दो ही	मलंु	िनघनूही	गलेी.	दवेळात	ती	फुलं	मा याकडून	 यवि थत	 वीकार याही
गलेीत,	ही	गो 	२१	जनू	२०१७	ची	आहे.	मा या	पाठदखुीमळेु	पु याला	थांब याचा	आिण	गणपती	दशनाचा	योग	आला	हे	तर	मला	कळलं,	पण	शकेडो	लोक	ितथे
असताना	ती	मलंु	नेमक 	मा याकडेच	का	यावी,	याच	ंउ र	मला	अजनूही	कळलेलं	नाही.	मा 	या	सव	संदभात	िवचार	करताना	वाटतं	आपण	महाराजांना	िकती	वारंवार
ास	दते	असतो	आिण	महाराजही	वारंवार	भ ांसाठी	कृपािसंध-ूभ 	व सल	ठरत	असतात.	पण	असं	वाटलं	तरी	मन	पु हा	पु हा	महाराजांशी	िहतगजू	करायच	ंकाही
सोडत	नाही.

माग	ेएकदा	मी	सलग	२१	िदवसात	गजानन	िवजय	 थंाची	२१	पारायणं	कर याच	ंठरिवलं.	माझी	सोळा	सतरा	पारायणं	पूण	झाली	असतील	आिण	एक	िदवस
पारायणात	भाऊ	कवरांचा	अ याय	वाचीत	असताना,	महाराजां या	आवडीच	ेपदाथ	 यांना	 ावे	अशा	ओळी	आ या	आिण	माझं	मन	भरकटलं,	मी	महाराजांना	 हटलं,
महाराज	गलेे	पंधरा	सोळा	िदवस	मी	तु हाला	वरण	भाताचा	नैवे 	दाखिवतो	आहे.	तु हाला	कंटाळा	नाही	नं	आला?	मला	िखचडी	खूप	आवडते.	तु हाला	आवडते	का?
मी	तु हाला	िखचडीचा	नैवे 	दाखिवला	तर	चालेल	का?	काही	 ण	हा	िवचार	मनात	घटुमळला	आिण	पुढील	वाचन	सु 	झालं,	मग	 मशः	एकवीस	अ याय	पूण
झालेत.	आता	नैवे ,	आरती	आिण	मग	सग यांनी	 साद	 यायचा.	नम कार	क न	पोथी	समोर	ठेवली	आिण	आईला	 हटलं.	आई	नैवे 	वाढून	आण.	आई	समोर
आली,	पाहतो	तर	आईचा	चहेरा	उतरलेला.	ती	 हणे,	अरे	िवनय	चकू	झाली	रे	बाबा	आज	मा याकडून,	खरं	 हणजे	असं	कधी	होत	नाही	पण	तलुा	काय	सांग	ूअरे	आज
कुकर	लावताना	डाळ	धवुत	होते	तर	कसं	काय	कोण	जाणे,	पण	मा याच	हातनू	भाडं	िनसटलं	आिण	सव	डाळ	तांदळा या	पाते यात	सांडली	मग	काय	करणार,	आज	मी
डाळ	तांदळू	एक च	िशजिवले.	 यामळेु	आज	िखचडीचाच	नैवे 	दाखवावा	लागणार	िकंवा	तलुा	चालणार	नसेल	तर	मी	पु हा	कुकर	लावते.	असं	 हणनू	आई	थांबली,
हे	सव	ऐकून	माझे	डोळे	पाणावले,	आईला	 हटलं,	नाही	आई	तझुं	काहीच	चकुलं	नाही.	आण	आज	महाराजांना	िखचडीच	हवी	होती.	असं	 हणता	 हणता	िकतीही
आवरलं	तरी	मला	येणारा	हंदका	काही	मी	रोखू	शकलो	नाही.	आई	 हणाली	अरे	चकू	माझी	आहे!	त	ूका	रडतोस?	गालावर	आलेले	अ ू	पुसत	ितला	 हटलं,	अग	ंचकू
तझुी	नाहीच	आहे,	असलीच	तर	माझी	अस	ूशकेल	पण	 याही	पे ा	ही	गजानन	महाराजांचीच	लीला	आहे,	असच	मला	मनातनू	वाटतं	आहे.	जा	लवकर	िखचडी	घेऊन
ये	आजचा	 साद	िवशषे	मह वाचाआहे!	आईला	यातलं	काही	कळलं	नाही	ती	पटकन	 वयंपाक	घराकडे	वळली.	मा 	मलुाला	राग	आला	नाही	याचा	ितला	आनंद
झाला	आिण	गजानन	महाराजांच	े यासाठी	आभार	मानतच	ती	आत	गलेी,	कारण	मला	 प 	ऐकू	आलं	ितच	ंपुटपुटणं,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय
गजानन!



ी.	िवनय	लोहे,	नागपूर.	–	८८०५७१०३२८.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१४	–	 याधी	वा न	केले	मजला	संप न	–	 ी.	सधुाकर	नरगुदंकर,	नािशक.

जय	गजानन!	आज	मी	स री या	घरात	पोहोचलो	आहे.	अनेक	छोट्या	मोठ्या	 संगात	गजानन	महाराजांनी	माझी	पाठराखण	केली	आहे.	पण	अगदी	लहानपणी
हणजे	नव या	वगात	असताना	मा या	जीवनात	आलेले	दोन	अनुभव	अजनूही	मा या	 मरणात	आहेत.	एका	अनुभवातनू	महाराजांनी	मला	िशकिवले	क ,	त	ूमाझं	दशन
केलेलं	अस	ूद	ेवा	नस	ूद.े	माझा	फोटो	त	ूपािहला	अथवा	नाही	यानी	काही	फरक	पडत	नाही.	त	ूमला	आतपणे	साद	घाल.	मी	भ ा या	हाकेला	 ितसाद	दईेन	आिण
दसुर	्या	अनुभवातनू	 यांनी	मला	िशकिवलं,	असेल	हरी	तर	दईेल	खाट यावरी	हे	चालायच	ंनाही.	त	ूमहेनत	घेतली	तर	तु या	यशाला	अिधक	उजाळा	िमळेल.

मला	आठवतं.	१९६३	मधील	ती	घटना	असावी.	मला	टाईफॉईड	झाला,	नुसता	झालाच	नाही	तर	तो	पु हा	पलटून	दबुार	झाला,	 रलॅ स	झाला.	 रलॅ सड्	टायफॉईड
काय	भयंकर	 कार	आहे	हे	कदािचत	नवीन	लोकांना	कळणार	नाही,कारण	अिलकडे	नवीन	शोध,	अ यावत	दवाखाने,	त 	डॉ टर,यामळेु	टाईफॉईड	श द	तेवढा
िभतीदायक	वाटत	नाही.	पण	पूव 	बरेच	लोक	या	रोगात	दगावले	आहेत.	 या	काळी	टेरॅमाईिसन या	गो या	टायफॉईडसाठी	िद या	जात.	मला	 या	गो या	फार	उ ण	पडत
हो या,	पण	इलाज	न हता,	टायफॉईड	मध	ेताप	नॉमल	येणं	 हणजे	रोगाला	उतार,	पण	नॉमल	तर	जाऊ	 ा,	मला	सतत	तीन	िदवस	तीन	रा 	१०३	ते	१०४	असा	ताप
होता.	सव	 य न	के यावर	डॉ टरांनी	विडलांना	सांिगतलं,	वै क य	इलाज	आता	संपले,	तु हाला	काही	पारमािथक	उपाय	करायच	ेअसतील	तर	क 	शकता.	ते	ऐकून
मलुगा	हातचा	जाणार	असं	समजनू	वडील	हताश	झाले,	पारमािथक	उपाय	 हणजे	काय?	हा	 श	्न	 यां यासमोर	उभा	झाला.	आ ही	ते हा	भुसावळला	रहात	होतो.
विडलांनीआसपास	चौकशी	केली,	ते हा	कळले	क 	शगेांवला	गजानन	महाराज	होऊन	गलेेत	 यां या	आशीवादाने	गावातील	 ी	बाबू	गु जी	जोशी	हे	असे	काही	उपाय
सचुिवतात,	वडील	 यांना	भेटले	आिण	माझी	सव	प रि थती	कथन	केली.	 यांनी	काही	नामजप	क न	एक	काळा	गडंा	आिण	अगंारा	िदला.	गडंा	मा या	उशीखाली
ठेवायचा	आिण	मला	अगंारा	लावत	रहायचा	स ला	िदला,	तसेच	त येत	बरी	झा यावर	शगेांवला	जाऊन	समाधी	दशन	घेऊन	या,	असे	सांिगतले.	विडलांनी	 यांना
दि णा	िवचारली	ते हा,	मला	काही	पैसा	नको,	जे हा	शगेांवला	जाल	ते हा	स वा	 पया	अिभषेकासाठी	 ा,	असं	सांिगतलं.	तो	उपाय	सु 	झाला	आिण	डॉ टरही
आश	्चय	क 	लागले,	 मशः	ताप	उतरत	गलेा,	नॉमल	झाला	आिण	कुणाचा	िवश	्वास	बसणार	नाही	पण	मी	पंधरा या	िदवशी	शगेांवला	समाधीपुढे	उभा	होतो.	दशन
घेऊन	गजानन	महाराज	क 	जय!	गजानन	महाराज	क 	जय!	 हणतच	समाधी या	पायर	्या	चढून	वर	आलो,	ते हा	पूण	भारावून	गलेो	होतो.	ते	माझे	पिहले	शगेांव	दशन
होते.	 या	काळी	शगेांव	फारसं	कुणाला	मािहती	न हतं.	 टेशनवर	शकुशकुाट,	दशनासाठी	फारशी	गद 	नाही,	अशी	ि थती	होती.	विडलांना	गजानन	महाराजांनी	मलुाचा
जीव	वाचवून	अितशय	आनंद	िदला	होता.	 यामळेु	 यांनी	एक	अनोखा	संक प	केला	क 	गजानन	िवजय	 थं	शगेांव	येथनू	 यायचा	आिण	प रिचतांकडे	जाऊन	 यां या
घरी	 याच	ंपारायण	करायच	ंआिण	तो	 थं	 यांना	भेट	 ायचा.	 यांनी	दादर,	क याण,	ड िबवली	या	भागात	बर	्याच	पो या	वाट या	आिण	अनेकांना	त ड	भ न	गजानन
महाराजांची	महती	सांिगतली	आिण	गजानन	महाराजांना	 येक	वेळी	 ाथना	केली	क 	महाराज	तमुची	िकमया	यांना	कळू	 ा	अनेकांना	कळू	 ा	आिण	या	सवावर	तमुची
कृपा ी	असू ा.	विडलां या	या	 ाथनेकडे	पाहन	मला	नेहमी	वाटायच	ंक 	अशा	सव	भ ांनीच	 यां या	दवैताची	महती	सव 	पसरिव यात	दवैता या	आशीवादानेच
मुगंीचा	वाटा	उचललाआहे.

आज या	घटकेला	शगेांव	जग िस 	आहे.	पण	अगदी	विडलां या	प तीने	जरी	नाही	तरी	िवजय	 थं	वाट याच	ेकाय	 यांची	सनू	आजही	करते	आहे.	आ ही	वषातनू
िकमान	दोनदा	शगेांव	दशनाला	जातो,	ते हा	गजानन	िवजय	 थंा या	काही	 ित	आणायला	चकुत	नाही.	असो,	मी	बरा	झालो,मरणा या	दारातनू	परत	आलो.	अश पणा
आला	होता	आिण	वािषक	परी ेची	वेळ	आली.	मी	शाळेत	हशार	िव ाथ 	 हणनू	ओळखला	जायचो,	नेहमी	वर या	नंबरनी	पास	 हायचो,	माझी	 कृती	पाहन	काही
िश क	 हणाले	याला	आपण	परी ेिशवाय	वर या	वगात	जाऊ	दऊे	कारण	वािषक	परी ा	तशीही	झाली	आहे.	तसं	सहामाही	परी ेत	मी	चांग या	गणुांनी	उ ीण	झालो
होतो	पण	आता	शाळेत	मा यािवषयी	चचा	सु 	झाली	आिण	माझी	मानिसक	ि थती	िविच 	होऊन	गलेी.	पण	आता	मला	गजानन	महाराज	मािहती	झाले	होते	मी	 यांना
ाथना	केली	क 	तु ही	मला	गभंीर	आजारातनू	बाहेर	काढले.	आता	परी ेिवषयी	मु या यापकांना	यो य	िनणय	घे याची	बु ी	 ा.	नंतर	शाळेनी	विडलांना	सांिगतलं	क
आ ही	 वतं पणे	 याची	एकट्याची	पूण	िवषयाची	परी ा	घेऊ.	 याला	अ यास	करायला	सांगा,	 याची	तयारी	क न	 या.	मग	मला	परी ेची	पूण	तयारी	करावी	लागली,
माझी	एकट्याची	न याने	परी ा	झाली	आिण	 रझ ट	जाहीर	झाला.	मी	शाळेतील	चारही	वगामधनू	सवािधक	गणु	घेऊन	पिहला	आलो	होतो.	गजानन	महाराजांनी
मा याकडून	थोडी	जा त	महेनत	क न	घेतली	पण	 याच	ंफळही	पदरात	घातलं	आिण	मा या	यशाला	अिधक	उजाळा	िदला.

आज	या	गो ीला	प नास	वष	होऊन	गलेी,	 या	बाबु	गु ज या	मा यमातनू	मी	गजानन	महाराजांकडे	ओढ या	गलेो.	आजही	िनयमानी	गजानन	िवजय	 थं	पारायण
करीत	असतो.	एकोणीसा या	अ यायात	महाराज	 हणतात	कैव या या	मागावर	भािवकांना	आण याच	ंकाम	ईश	्वरी	योजनेतनू	होत	असतं	आिण	महाराज	असंही
हणतात,	 याची	िन ा	बसेल	।	वा	जो	माझा	असेल	।	 याचच	काय	होईल	।	इतरांची	ना	ज र	मला	॥	हे	वाचलं	क 	महाराजांना	एकच	 ाथना	करावीशी	वाटते,	क 	 यांनी
मला	आपलं	समजावं,भ या	या	मागावर	मला	सतत	मागदशन	करीत	रहावं,आिण	 यांनी	दाखिवले या	मागावर	चालता	चालता	मखुातनू	एकच	जप	होत	रहावा.	 ी
गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	सधुाकर	नरगुदंकर,	नािशक.	–	९४२३१४२८५२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१५	–	पड या	मजरुा	झेिलयले	बघती	जन	आश्	चय	भले	–	सौ.	िव ा	िवजय	कुलकण ,	क याण.

जय	गजानन!	गजानन	महाराजां या	संपकात	एखादी	 य 	आली	क 	पयायानी	 या	 य चा	संबंध	गजानन	िवजय	 थंाशी	येतोच.	माझा	अगदी	लहानपणी	 हणजे
मी	पाच या	वगात	असतानाच	गजानन	िवजय	 थंाशी	संबंध	आला.	मी	पाच या	वगात	असतानाच	माझे	वडील	दवेाघरी	गलेे.	आई	िनर र	होती,	कधी	शाळेत	गलेी
नाही.	ितला	मी	 या	वेळेपासनू	रोज	गजानन	महाराजां या	पोथीतील	एक	अ याय	वाचनू	दाखिवत	होते.	गजानन	िवजय	 या	सात या	अ यायात	दासगण	ूमहाराज	एका
िठकाणी	 हणतात,	जे	मळुात	असती	शहाणे।	 यांना	शाळा	नको	क ॥	ही	ओळ	मा या	आईला	तंतोतंत	लाग	ूहोत	होती.	वडील	गे यावर	मानिसक	शांतीसाठी	ितनी
गजानन	िवजय	 थंाचा	आधार	घेतला	आिण	 याच	वेळी	मला	 या	पिव 	 थंा या	संपकात	आणनू	गजानन	महाराजांचा	प रचय	क न	िदला.	माझी	गजानन	महाराजांशी
या	काळात	जी	ओळख	झाली	ती	पुढे	आयु यभर	कायम	िटकली,	न हे	पदोपदी	गजानन	महाराजांनी	मा यासाठी	धाव	घेतली.

पुढे	ल नानंतर	माझं	पारायण	तेवढं	िनयिमतपणे	होत	न हतं	पण	गु वारचा	उपास	आिण	गजानन	महाराजांची	िन य	भ 	िनयमानी	सु 	होती.	माझे	िम टर	मा
उपवास,	जप,	तप,	अचना,	यापासनू	दरू	होते,	ते	मला	 हणायच	ेत	ूकरते	आहेस	नं?	आहेत	नं	तझुे	गजानन	महाराज,	मग	झालं	तर!	तझुं	पु य	मला	कामात	येईलच.	माझं
पु य	कामात	आलं	क 	अ य	काही,	ते	मला	मािहती	नाही	पण	 या	िदवशी	भ ांच	ेकनवाळू	गजानन	महाराज	मा या	सौभा या या	र णासाठी	धावून	आले	हा	माझा	 ढ
िवश	्वास	आहे.	ती	एक	 दयाचा	थरकाप	उडिवणारीच	घटना	होती	साधारण	१९८४-८५	सालची	गो ,	माझे	पती	 ी.	िवजय	कुलकण 	हे	एन.	आर.	सी.	कंपनीत
अिंबवली	येथे	इले ीिशयन	 हणनू	काम	करीत	होते.	मुबंई या	लोकांना	लोकलची	धावपळ	हा	िन याचाच	भाग.	सकाळी	७.०५	ची	लोकल	कामावर	जायला	आिण
परत	यायला	सं याकाळी	४.४८	ची	िटटवाळा	लोकल	हा	यांचा	िन य मच	होता.	एकदा	कामाव न	परत	येत	असताना	सं याकाळची	लोकल	 यांनी	पकडली,	पण	काही
कळाय या	आत	 यांचा	हात	दारात	असले या	दांड्याव न	घसरला,	पडता	पडता	 यां या	हातात	दारात	जी	प ी	असते	ती	आली	एक	आधार	 हणनू	 यांनी	ती	घ
पकडली	आिण	 याच	वेळी	गाडी	सु 	झाली,	एक कडे	गाडी	वेग	पकडू	लागली,	आता	हे	फलाटावर	आडवे	झाले	होते,हे	घसरत	समोर	जाऊ	लागले	आिण	 यांच	ेदो ही
पाय	लोकल	व	फलाट	यां या	मध	ेजाऊ	लागले,	जीवा या	आकांतानी	ते	पाय	वाचिव याचा	 य न	क 	लागले,	ते हा	फलाटावर	काही	बांधकामासाठी	आणलेली
थोडीफार	खडी	होती	आिण	बाजलूा	एक	बर	्यापैक 	मोठा	दगड	पडला	होता.	काही	 णांचचं	ते	 य,	बघणार	्यां या	ल ात	आलं	क 	हा	माणसू	आता	गलेा.	वाचणं
अश य	आहे.	 या	काही	 णातच	यां या	डो यात	िवचार	चमकून	गलेा	क 	आता	हे	पाय	वाचणं	अश य	आहे	आिण	दो ही	पायािशवाय	जीवन	 हणजे	सवावर	भार	या
िशवाय	अ य	काय?	 यापे ा	नको	ते	जीवन.	जे	 हायच	ंते	होऊ	 ा	या	िवचारानी	 यांनी	गाडीला	धरलेले	दो ही	हात	काढून	घेतले,	आिण	िनिमषाधात	काय	चम कार
झाला	मािहती	नाही	जो	दगड	होता	 या	दगडावर	ते	आपटले	व	ऊठून	ऊभे	रािहले	आिण	ितकडे	गाडीने	 टेशन	सोडले.	फलाटावर	दोन	िम 	होते,	 यांनी	यांना	धरले	व
बाकावर	बसिवले.	कॅ टीनवा यानी	चहा	िदला.	तो	वार	होता	गु वार!

िम 	यांना	घरी	घेऊन	आले,	 हणाले,	विहनी	काळ	आला	होता	पण	वेळ	आली	न हती,	ते	सव	ऐकून	मी	हबकलेच,	गजानन	महाराजांना	मनोमन	नम कार	केला
आिण	मा या	मािहती माणे	ते हा	क याणात	महाराजांच	ंमिंदर	न हतं	 हणनू	मग	मी	घरीच	फोटो	समोर	पाच	पेढ्यांचा	नैवे 	दाखिवला	आिण	आमच	ेफॅिमली	डॉ टर	 ी.
अ ण	जोशी	यांना	थोड यात	हक कत	सांगनू	सं याकाळची	भेट	िनश	्िचत	केली.	 ांना	दवाखा यात	घेऊन	गलेे,	डॉ टरां या	पुढ्यात	एक	अनोळखी	माणसू	बसला	होता.
आ हाला	बघताच	डॉ टरांनी	आत	बोलावले	व	 हणाले,	ऐका	काय	सांगतोय	ते,	 या	माणसाने	 य 	अपघात	पािहला	होता	आिण	 याचचं	वृ कथन	करीत	होता.
शवेटी	एवढेच	 हणाला,	िबचार	्याच	ंहाड	सु दा	िमळालं	क 	नाही	माहीत	नाही?	घरी	मलंु	बाळं	िकती?	कसं	होईल	 यांच?ं	काय	आप ी	आहे	बघा	असं	 हणनू	तो
रडायला	लागला.	मी	 यांना	िवचारलं,	दादा	हा	अपघात	कधी?	कुठे	व	के हा	झाला?	 यावर	तो	 हणाला,	आजच!	४.४८	ची	िटटवाळा	लोकल	होती.	अिंबवली	 टेशन
वर!	मा या	अगंावर	सरकन	काटा	आला.	 यांना	शांत	क न	 हटलं	काही	काळजी	क 	नका,	अपघात	झालेली	 य 	 या या	प नीबरोबर	तमु यासमोर	उभी	आहे.	तो
माणसू	अवाक्	होऊन	पहात	राहीला.

दसुर	्या	िदवशी	मी	िजथे	बालवाडी	िशि का	 हणनू	काम	करीत	होते,	 या	छ पती	िश ण	मडंळात	सटुीचा	अज	दे यासाठी	गलेे.	ितथे	आमच	ेमा.	िचटणीस	 ी.
टोकेकर	सर	बसले	होते.	 यांच	ंरहाणं	अिंबवली	इथेच	होतं	आिण	ते	४.४८	 या	लोकलनेच	क याणला	येत	असत.	 यांनीही	आद या	िदवशीचा	अपघात	पािहला	होता
आिण	ते	अपघाताच	ंवणन	करीत	होते,	 यांच	ंसांगणं	पूण	होताच	मी	 हटलं	सर,	ते	माझे	िम टर	होते.	हे	ऐकताच	ते	ताडकन	उभे	झाले.	एवढा	मोठा	अपघात	होऊन	सु ा
फारशी	इजा	न	होता	हे	वाचले	कसे	ही	सवानाच	अचिंबत	करणारी	गो 	होती.	अजनू	आश	्चय	 हणजे	२-३	िदवसानंतर	एका	अनोळखी	माणसाने	यांचा	पेन,	 माल,
पैशाच	ंपाक ट,	िक ली	व	िब ला,	बॅग,	डबा,	च मा.	सव	सामान	घरी	आणनू	िदलं.

दोन	िदवसांनी	शांतपणे	यांना	िवचारलं,	हे	कसं	झालं?	ते	 हणाले,	एका	दगडावर	आपटलो	पण	कसा	उभा	रािहलो	कळलच	नाही.	पण	खरं	सांग?ू	माझा	िवश	्वास
आहे,	मी	 हणायचो	न	तलुा,	तझुं	पु य	मा या	कामात	येईल.	बस	तु या	गु वारमळेु	आिण	गजानन	महाराजांमळेु	मी	वाचलो.	 यां या	 या	वा यानी	मला	थोडं	भूतकाळात
नेलं.	मी	लहानपणी	पोथीतील	ओ या	वाचायची.

बांधीत	असता	मदंीर	।	काम	करीत	िशखरावर	।	एक	होता	मजरू	।	हाताखाली	गवंड्या या	॥	तो	ध डा	दतेा	िम तरीला	।	एका	एक 	झोक	गलेा	।	तीस	फुटांव न	पडला	।
खाली	घडीव	दगडावर	॥	तो	पडता	लोकांनी	पाहीला	।	जन	 हणती	मलेा	मलेा	।	उंचाव न	खाली	पडला	।	आता	कशाचा	वाच	ेतो	॥	परी	घडले	अघिटत	।	कोठेही	न
लागले	 या त	।

हे	सव	वाचनू	मी	आईला	 हणायच,े	आई	िकती	िवल ण	आहे	नं	हे	सव?	 यावर	आई	मा या	डो याव न	हात	िफरवून	 हणायची,	बाळा	अग	ंगजानन	महाराजांची
सव	लीलाच	िवल ण	आहे.	 यांची	भ 	कर,	तझुं	भलं	होईल!	आज	आईचा	तो	आशीवाद	मा या	मदतीला	धावून	आला	होता	आिण	अतंमनातनू	एक	नाद	उमटत



होता.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	िव ा	िवजय	कुलकण ,	क याण.	–	९८३३७२५४६५.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१६	-	जेथे	जातो	तेथे,	त	ूमाझा	सांगाती	-	सौ.	रजनी	 ीकांत	परचुरे,	ड िबवली.

जय	गजानन!	चांग या	गो ीचा	संक प	क न,	संक परत	राहणारी	माणसं,	 यां या	संपकात	येणार	्या	 य च	ंकाही	ना	काही	भलं	करतात,	असा	माझा	अनुभव	आहे.
कारण	सि चारां या	लहरी	आजबूाजचू	ंवातावरण	चांगलं	कर यात	िनश	्िचतपणे	हातभार	लावतात.	फार	पूव 	आम या	शजेारी	 ीमती	काणे	रहाय या,	 या	नस	हो या,
आ ही	 यांना	नसकाकू	 हणत	अस.ू	 यांचा	एक	संक प	होता.	आगळा	वेगळा	संक प!	एक	िडिल हरी	झाली	क 	एक	गजानन	िवजय	 थं	दान	करायचा.	 यां या	या
उप मात	एकदा	माझा	नंबर	लागला	आिण	 यांनी	मला	गजानन	महाराजांची	पोथी	दऊेन	सांिगतलं	क 	रोज	या	पोथीतील	एक	अ याय	वाचत	जा	आिण	नाहीच	जमलं	तर
िनदान	एक	पान	तरी	वाच याच	ंठरव,	मग	बघ	गजानन	महाराज	तु याकडे	ल 	ठेवतील.	ते	ऐकून	मी	पोथी	 वीकारली	आिण	ठेवून	िदली.	असं	 हणतात	क 	 येक
गो ीचा	योग	यावा	लागतो.	माझा	पोथी	वाच याचा	योग	ते हा	आला.	जे हा	मा या	दो ही	मलुी,	एक	अडीच	वषाची	आिण	दसुरी	सात	वषाची,	एकाच	वेळी	आजारी
पड या.	डॉ टरी	उपाय	चाल	ूहोते,	पण	दोघ चा	एक 	आजार	पाहन	मनाला	जाणीव	झाली	क ,	अरे	आप याकडे	गजानन	िवजय	पोथी	आहे	आिण	योग	पहा	कसा
असतो?	एक कडे	पोथी	आठवली	आिण	दसुरीकडे	माझे	वडील	शगेांवला	गलेे	होते,	ते	 यानीमनी	नसताना	मा यासाठी	महाराजांचा	फोटो	घेऊन	आले	आिण	मग	 या
फोटो या	सा ीने	बाजलूा	पडले या	 या	पोथीची	१०८	पारायणं	होऊनच	पुढील	न दी	थांब या	पण	पारायणं	मा 	पुढेही	सु च	रािहलीत.

आता	माझं	वाचन	िनयमानी	सु 	झालं	होतं	आिण	एक	िदवस	वेळ	आली,	नस	काकंूनी	िदले या	श दां या	कसोटीची!	 या	िदवशी	माझे	िम टर	ऑिफसातनू	घरी	आले
आिण	 यांना	अ व थ	वाटू	लागलं,	सारखं	 हणायला	लागले,	मला	कसतरीच	होतंय	आिण	थोड्याच	वेळात	 यांना	भडभडून	र ाची	उलटी	झाली	आिण	 णभर	मा या
पायाखालची	जमीनच	सरकली.	काय	करावे	असा	मोठा	 श	्न	समोर	उभा.	घरात	दोन	लहान	मलुी	आिण	वृ द	सासरे.	आता	आप यापुढे	काय	वाढून	ठेवले	आहे?	मन
िचतंी	ते	वैरी	न	िचतंी,	नाही	नाही	ते	िवचार	सरकन	डो यात	चमकून	गलेे	आिण	नजर	गलेी	महाराजां या	फोटोवर	आिण	मा या	नकळत	मा या	त डून	वा य	बाहेर	पडलं,
हे	गजानन	महाराजा,	हे	या	प रि थतीतनू	सहीसलामत	बाहेर	पडले	तर	आ ही	शगेांवला	तमु या	दशनाला	येऊ	!

आमच	ेफॅिमली	डॉ टर	आले,	 यांनी	यांना	पूण	तपासलं,	काही	औषध	ंदऊेन	सोबत	एक	िच ी	दऊेन	 यांनी	सांिगतलं,	या	काही	तपास या	आहेत	 या	क न	 या,
बाक 	 रपोट	पाहन	नंतर	सांगतो!	तपास या	झा या,	पुढील	दोन	िदवस	 चडं	मानिसक	दडपणात	गलेे.	काय	िनघतंय	अन्	काय	नाही?	 या	िदवशी	सहजपणे	िनघालेलं
शगेांव	दशनाच	ंआता	या	काळात	मा 	जाणीवपूवक,	तळमळीने	 ाथना	क न	महाराजांना	 हणत	होते	आिण	ितसर	्या	िदवशी	 रपोट्स	आलेत.	पूण	नॉमल!	डॉ टरांनी
एकच	श यता	 य 	केली,	सदोष	आहारातनू	झालेली	अ	�ॅिसडीटी.	असं	ल ात	आलं	क 	हे	गळुांबा	खाऊन	 यावर	ताक	 यायले	होते	आिण	गळु	आिण	ताक	एक
त येतीला	घातक	ठ 	शकतं.	डॉ टरांनी	पुढे	द ता	 यायला	सांिगतलं	आिण	आम यावर	आलेलं	एक	संकट	टळलं.

शगेांवला	दशनासाठी	जा याची	जबाबदारी	आता	आमची	होती.	आ ही	दसुर	्याच	िदवशी	िनघ याचा	िनणय	घेतला.	तो	काळ	वेगळा	होता.	आ ही	दोन	कपडे
िपशवीत	भरले,	गरजेपुरते	पैसे	घेतले	आिण	आमची	 वासाची	तयारी	पूण	झाली.	गाडी	 ही.	टी.	 टेशनव न	सटुणार	होती	 ही.	टी.	 या	िदशनेे	जाणार	्या	लोकलसाठी
घरातनू	बाहेर	पडलो.	हे	दारात	पूण	तयार	आिण	मी	महाराजां या	फोटो	समोर	हात	जोडून	उभी.	 ांनी	िवचारलं,	अग	ंचल	लौकर,	काय	सांगतेय	आता	महाराजांना?	मी
हासनू	 हटलं,	आ ही	शगेांवला	येतो	आहोत,	आम यावर	ल 	अस	ू ा	आिण	 वासात	आमची	काळजी	 या.

लोकल	नेहमी माणे	लेट	झा यामळेु	 ही.	टी.	ला	पोहोचताना	आमची	बरीच	तारांबळ	उडाली.	धावत	पळत	पोहोचलो	तर	ितक टासाठी	ही	मोठी	लाईन.	गाडी
सटुायची	वेळ	जवळ	येत	होती.	आ ही	बरेच	माग	ेलाईनीत	उभे	झालो.	ितथे	थोडी	ि थराव यावर	मी	गजानन	महाराजांना	डोळे	िमटून	 ाथनापूवक	िवचारलं,	आ हाला
ितक ट	िमळेल	नं?	दशनाचा	योग	आहे	नं?	आिण	अचानक	समो न	एक	माणसू	आम या	िदशनेे	चालत	आला.	 यानी	मला	िवचारलं	ताई	कुठे	जायच	ंआहे?	मी	 हटलं
शगेांवला.	अहो	मी	पण	शगेांवलाच	िनघालो	आहे	आिण	माझा	नंबर	आलाच	आहे,	 ा	पैसे,	मी	ितक ट	आणनू	दतेो.	मी	पैसे	िद यावर	काहीच	िमनीटात	शगेांवच	ेितक ट
आम या	हातात	होते.

आता	आमचा	मोचा	घाईघाईने	गाडीकडे	वळला,	कसा	बसा	गाडीत	 वेश	झाला.	एका	गजुराथी	कुटंुबाने	पूण	क पाटमे ट	 यापून	टाकलं	होतं.	कसंतरी	जेमतेम	बूड
टेकवायला	जागा	िमळाली.	काही	वेळ	झाला	आिण	मा या	मनात	िवचार	आला,	पूण	शगेांवपयत	असा	 वास?	मग	लगचे	 वतःला	सावरलं,	असो	जे	होईल	ते	होऊ	 ा,
महाराजांची	इ छा.	दोनच	िमिनटे	मध	ेगलेीत	आिण	ग पां या	ओघात	एकानी	मला	 श	्न	केला	कुठे	जाणार?	मी	 हटलं	शगेांव.	 यावर	तो	पुटपुटला	अरे	तु हाला	बरेच
अतंर	जायच	ंआहे	असं	करा	भाऊ	इथे	बसतील	तु ही	समोर	बसा!	 यानंतर	 या	 वासात	ना	शरीर	थकलं	ना	मन.	शगेांव	आलं	कळलंच	नाही.

आ ही	शगेांवला	उतरलो	तर	एक	सायकल	 र ावाला	समोर	द 	 हणनू	उभा	झाला.	तो	 हणाला,	हे	बघा	इथे	फुकट	बस	सेवा	आहे,	पण	तु हाला	मा 	मा याच
सायकल	 र ातनू	यायच	ेजायच	ेआहे.	एखा ा	 ये ाने	स ला	 ावा	तसा	 याचा	सरू	होता.	आ ही	मकुाटपणे	 या यामागनू	चाल	ूलागलो.	 यानी	आ हाला	सांिगतलं,	हे
बघा	परतीचा	 रझवशनचा	फॉम	भ न	ठेवा,	जाताना	उपयोगी	पडेल.	आ ही	ठीक	आहे	 हणनू	फॉम	भरला,	मा 	सोबत	एकही	पैसा	न	दतेा	केवळ	फॉम	दऊेन	आ ही
मिंदराकडे	िनघालो.	एका	हॉटेलपाशी	 यानी	 र ा	थांबवली,	 हणाला,	मी	सं याकाळी	येतो,	 याला	पैसे	िवचारले	तर	 हणाला	सं याकाळी	पाह.

आमच	ंदशन	खूपच	छानपणे	पार	पडलं,	अगदी	पोथी	वाचन,	 साद	 हण	सव	काही	सरुळीत,माझा	नवस	पूण	झाला	होता	आिण	मनात	आनंदा या	उम 	दाटून	येत
हो या.	या	आधी	कधीही	न	िमळालेला	आनंद	अनुभवास	येत	होता.	सं याकाळी	तो	 र ावाला	वेळेत	पु हा	हजर	झाला.	 यानी	 टेशनवर	सोडलं,	पैसे	िवचार यावर
हणाला	तु हाला	जे	 ायच	ेते	 ा.	तो	तृ 	होता,	समाधानी	होता!तो	िनघनू	गलेा.	आ ही	दोन	साधी	ितिकटं	घेऊन	 टेशनवर	 वेश	केला	आिण	जनरल	बोगी या	जागवेर
उभे	झालो.	गाडीची	वेळ	झालीच	होती,	इत यात	परचरेु	कुठे	आहेत?	असा	आवाज	आला.	तो	िट.	सी	चा	आवाज	होता.	मी	पुढे	होऊन	 हटले	मी	आहे	रजनी	परचरेु,	िट.
सी.	 हणाला,	हे	 या	तमुच	ं रझवशन.	मी	 हटलं	अहो	आ ही	साधी	ितिकटं	काढली	आहेत,	 यावर	 हणे	ती	मला	 ा	आिण	मधला	फरक	जो	आहे	तेवढे	पैसे	 ा.	मी



बघीन	काय	करायच	ंते.	असं	 हणत	तो	दरू	िनघनू	गलेा	आिण	गाडीनी	 टेशनात	 वेश	केला.	मा या	मनात	ज मभर	सोबत	करणारे	काही	 श	्न	िनमाण	झाले,	तो	ितक ट
काढून	दणेारा	कोण?	गाडीतील	सह वा यांना	आ हाला	जागा	दे याची	बु ी	दणेारा	कोण?	तो	 र ावाला	कोण?	पैसे	िदलेले	नसतानाही	आ हाला	शोधत	ितक ट
दे यासाठी	िट.	सी.	कसा	आला?	आिण	या	 श	्नां या	सोबतीनेच	आमचा	परतीचा	 वास	सु 	झाला.	अनपेि त र या	अगदी	आरामात.

आ ही	घरी	पोहोचलो,	मी	सव थम	महाराजां या	फोटो	समोर	उभी	झाले.	मा या	डो यातनू	आनंदा ू	ओघळू	लागले.	महाराजांना	िवनंती	के या-	 माणे	 यांनी
वासात	खरंच	आमची	काळजी	घेतली	होती.	िनघताना	मी	एकटीच	फोटोसमोर	होते.	आता	मा 	िम टरही	मा यामाग	ेयेऊन	उभे	झाले	होते.	 यांनी	मला	हातानी	हलवून
हटलं,	अग	ंतझुी	 ाथना	 यांनी	ऐकली	 यांना	 हण,	जेथे	जातो	तेथे	त	ूमाझा	सांगाती,	चालिवशी	हाती	ध िनया,	मग	आ ही	दोघांनी	िमळून	ती	ओळ	पु हा	 हटली.	मग
मी	यांना	 हटले,	आता	येवढे	तु ही	नम कारासाठी	आलाच	आहात,	तर	मी	उदब ी	लावते	आिण	आपण	थोडावेळ	जप	क नच	घेऊ	मी	उदब ी	लावली	आिण	आमचा
एका	सरुात	जप	सु 	झाला.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	रजनी	 ीकांत	परचुरे,	ड िबवली	-	९७६९९४५०७३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१७	-	हा	 थं	केवळ	िचंतामणी	िचंितले	फळ	देईल	जाणी	-	 ी.	िवजय	देशमखु,	नागपूर.

जय	गजानन!	आज	ए काव न	वष	होतील,	मी	गजानन	िवजय	 थंाच	ेिनयिमत	पारायण	करतो	आहे,	पण	मला	आजही	मी	केलेलं	पिहलं	पारायण,	जे	जवळ	जवळ
पूण	िदवस	चाललं	होतं	ते	आठवतंय.	मला	लहानपणापासनू	परमशे	्वर	कृपेने	एका	अ याि मक	वातावरणात	वावर याच.ं	सौभा य	 ा 	झालं.	 ी	 े 	क िड यपूर	पासनू
केवळ	एक	िक.	मी.	अतंरावर	असले या,	वधा	िज ातील	आव 	तहिसलीत	राजापूर	या	गावी	माझा	ज म	झाला.	घरा या	आवारातच	एक	चारश	ेवषापूव च	ेनारायणाचे
ाचीन	मिंदर	आहे.	ितथे	सकाळ	सं याकाळ	गजानन	महाराजांची	आरती	होत	असे.	आई	विडलांसह	आ ही	सव	भावंड	ितथे	हजर	असायचो.	एके	िदवशी	विडल	ितथे
बराच	वेळ	पोथी	वाचत	बसलेले	पाहन	मी	 यांना	हे	काय?	असं	िवचारलं.	 यावर	ते	 हणाले,	बेटा	आज	गु पु यामतृ	योग	आहे	 हणनू	मी	गजानन	िवजय	पोथी	वाचत
होतो.	ते	ऐकून	मा याबालमनाने	विडलांजवळ	ह 	केला	क 	मी	दखेील	पोथी	वाचणार.	मला	पुढील	गु वारी	पोथी	वाच याची	अनुमती	िमळाली.	ते हा	मी	फ 	अकरा
वषाचा	होतो.	 या	गु वारी	मी	सकाळीच	 नान	पूजा	क न	पोथी	वाच यास	 ारंभ	केला.	रा ीच	ेनऊ	वाजले	ते हा	माझा	एकोणीसावा	अ याय	सु 	होता.	वडील
हणाले,	आण	बेटा,	मी	आता	पुढील	अ याय	वाचनू	घेतो,पण	मी	िन हाने	पारायण	पूण	कर याच	ेठरिवले,	रा ी	अकरा	वाजता	माझे	पारायण	पूण	झाले.	 या	िदवशी	मी
फ 	दोनदा	दधू	घेतलं	होतं.	पुढे	लहानाचा	मोठा	झालो	आिण	नोकरी या	िनिम ाने	नागपूरात	 थाियक	झालो.	गजानन	महाराजां या	कृपेने	मला	सहकारनगर	भागात
गजानन	महाराज	मिंदरा या	बाजलूा	एक	 लॉट	िवकत	घेता	आला.	अथातच	मिंदराच	ंसाि न य	इथेही	 ा 	झालं.	पुढे	कुटंुबाचा	िव तार	होत	गलेा,	नातेसंबंध	वाढत	गलेे.
महाराजां या	कृपेने	बरीच	साि वक	 वृ ीची	माणसं	जोड या	गले	 यापैक 	एक	बावनवीर	नामक	खेडेगावात	राहणारे	गहृ थ	होते.	ते	भिव यािवषयी	बोलायच.े	 यांनी
एकदा	मला	 हटलं	तमु यावर	स ु ं ची	कृपा	आहे.	तु ही	श यतो	शिनवारी	मा तीला	थोडं	तेल	अपण	करा,	अथात	स ु 	हे	पूण वास	नेतील,	 यां याच	कृपेने
मा तीरायाही	 स न	राहील.	 या माणे	मी	काही	शिनवार	हे	केलं	आिण	नंतर	काही	कारणानी	राहन	गलंे.	िन या माणे	माझं	पारायण	आिण	महाराजांच	ंदशन	हा	 म	सु
राहीला.	मला	आठवतं	१९८७	ची	ही	गो 	आहे.	मी	दसुर	्यांदा	बाप	होणार	होतो,	आधी	मलुगी	होती	आिण	आता	काय	होणार?	याची	वेळ	जवळ	आली	होती.	नेमकं
सांगायच	ंतर	१४-०४-१९८७	ही	ती	तारीख.	ते हा	फोनची	सं या	अगदीच	अ प	होती.	 य 	भेटून	एखादी	गो 	कळव याचा	तो	काळ	होता.

या	िदवशी	सकाळीच	सौ.	ला	अकुंर	मटॅिनटी	होम	इथे	अ	�ॅडिमट	केलं,	डॉ टर	 हणा या,	वाट	पाह	आव यक	वाटलं	तर	िसझे रयन	करावं	लागले.	पाह	या	काय
करायच	ंते	आिण	मी	घरी	आलो.	ते हा	वडील	घरी	होते,	सकाळी	साडेअकरा	पावणेबाराची	वेळ	असेल	वडील	जेवायला	बसत	होते,	 यांनी	घास	हातात	घेतला	आिण
दाराशी	कुणीतरी	आवाज	िदला.	मी	डोकावून	पािहलं	तर	एक	साठीचा	माणसू,	पांढरा	बंगाली	शट,	धोतर,	थोडी	वाढलेली	पांढरी	दाढी,	असा	दाराशी	उभा	िदसला.	वडील
हणाले,	जा	 याला	पोळी	भाजी	नेऊन	द.े	 या	 माणे	मी	दाराशी	गलेो,	ते हा	 हणाला,	मला	पोळी	भाजी	नको,	मी	आत	आलो,वडील	 हणाले	अरे	 याला	धा य	पैसा
हवा	असेल,	मग	मी	एका	भांड्यात	तांदळू	आिण	काही	पैसे	घेऊन	गलेो,	ते हा	 हणाला	मला	हे	नको.	मी	पु हा	आत	आलो,	वडील	 हणाले,	अरे	 यांना	िवचार	तरी
नेमकं	काय	हवं	आहे.	बाहेर	येऊन	िवचारलं,	तर	 हणाला,	बेटा	मा या	भांड्यात	थोडं	तेल	द!े	मी	छोट्या	वाटीभर	तेल	 या या	भांड्यात	टाकलं	आिण	आत	आलो.
पाहतो	तो	वडील	घास	तसाच	ध न	महाराजां या	फोटो	समोर	उभे	होते,	 यांच	ेडोळे	भ न	आले	होते.	मी	ताबडतोब	बाहेर	आलो.	आम या	घरासमोर	तीन	बाजलूा	तीन
सरळ	र ते	जातात,	बराच	मोठा	भाग	एक	 ि ेपात	नजरेत	येतो	तो	माणसू	कुठेच	न हता.	मग	माझेही	डोळे	भ न	आले,	मी	आत	आलो	आिण	मा या	डो यात	एकदम
जाणीव	झाली	क 	अरे	आज	तर	हनुमान	जयंती.	मग	मी	तडक	दवाखाना	गाठला,	डॉ टरांनी	हासनू	 वागत	केलं	 हणाले,	अिभनंदन!	थोडे	कॉ पिलकेश स	झाले	होते,
मलू	नाजकू	ि थतीत	होतं	पण	आता	नॉमल	आहे.	तु हाला	पु र न	 ा 	झालं	आहे!	मला	 णात	आठवण	झाली	 या	वा याची,	काय	स ु 	पूण वास	नेतील.	मा तीराया
कृपा	करील,	मा या	समजतुी माणे	ती	स ु ं ची	कृपा	आिण	महुत	दखेील	हनुमान	जयंतीचा!	 वा!	मी	मनात या	मनात	हनुमतंाच	ेआभार	मानले	आिण	गजानन
महाराजांना	एकवीस	पारायणं	कबूल	केलीत.

यानंतर	महाराजां या	कृपेने	मी	अनेक	वेळा	अशी	पारायणं	केलीत.	पण	मला	आजही	आठवतंय	ती	१९९८-९९	ची	घटना.	मी	रोज	एक	अ याय	अशी	एकवीस
पारायणं	केलीत	आिण	 येक	वेळी	ना यातील	एक	कुटंुब	 सादासाठी	बोलवत	गलेो,	जे हा	पारायणं	पूण	झाली	ते हा	एक	िवचार	मनात	आला	क 	आपण	या	लोकांना
शगेांव	दशनाला	नेलं	तर?	पण	तो	िवचार	मला	सोडून	 ावा	लागला	कारण	मा या	आिथक	प रि थतीमळेु	मला	ते	श य	न हतं.	मग	काय	महाराजांना	रोज	 हणायचं
आिण	 व थ	बसायच.ं	एकदा	रा ी	खूप	रडायला	आलं	पोथीत	नेहमीच	वाचत	आलो,	हा	 थं	केवळ	िचतंामणी	।	िचिंतले	फळ	दईेल	जाणी	।	 ढतर	िवश	्वास	अस या
मनी	।	हे	मा 	िवस 	नका	॥	 हटलं	महाराज	माझा	 ढ	िवश	्वास	आहेच,	तु ही	समथ	आहात.	तमुची	लीला	अगाध	आहे.	जशी	तमुची	इ छा	तसं	होऊ	 ा.	अशात	इ.	स
२०००	उजाडलं	आिण	एक	िदवस	आव हन	मोठ्या	भावाचा	फोन	आला.	िवजय	तु या	पुतणीच	ंल न	ठरलं	आहे,	मलुगा	जळगावचा	आहे.	ल न	सतरा	फे वुारीला
आहे.	पण	 या	लोकांचा	आ ह	आहे	क 	ल न	खामगावला	 हावं.	सव	नातेवाईकांना	आमं ण	करतोच	आहे.	फोन	ठेवला	आिण	मनात	िवचार	आला.	एक	पाट 	आव .
दसुरी	जळगाव	आिण	ल न	खामगाव?	शगेांव या	जवळ?	वारे	महाराजांची	लीला!	आिण	 यात	भर	 हणजे	जे	नातेवाईक	मला	अपेि त	होते	 यांनीच	 ताव	ठेवला.
आपण	तीन	गाड्या	क न	खामगावला	जाऊ	आिण	अनायसेच	 कट	िदन	आहे	ते हा	शगेांवला	दशनासाठी	जाऊ.	महाराजांची	अगाध	लीला	आिण	माझी	इ छा	पूण!

ठर या माणे	खामगाव	इथे	ल न	उरकून	आ ही	शगेांवला	पोहोचलो.	 कट	िदनामळेु	ितथे	 चडं	गद 	होती,तरीही	आमच	ंदशन	मा 	 यवि थत	झालं	आिण	आ ही
बाहेर	महा ाराशी	आलो.	 वेश	 ाराशी	आ ही	एक 	होतो	तशात	पालखी	िनघाली	,ह ी,	घोडे,	भ गणांची	मांिदयाळी,आिण	 या	गद त	आमचा	एक	 ाय हर	आिण
गाडी	सहजासहजी	िदसेना,	 हणनू	थोडं	उंच	 हावं	या	उ शेानी	ितथे	जवळच	असले या	झाडा या	बुं याशी	जाऊन,	टाचा	उंचावून	मी	पाह	लागलो	आिण	मला	जाणवलं
क 	कुणीतरी	 पश	क न	मला	खुणावतंय,	पिहले	डो याला	नंतर	पाठीला	 पश	जाणवला	आिण	कानावर	आवाज	आला	‘आला	सवाना	घेऊन	शगेांवला’?	झाली	तझुी
इ छा	पूण?	मी	चमकून	माग	ेपािहलं,	माग	ेकुणीच	न हतं.	मला	िदसला	एक	तांबडा	केशरी	 काश,	 या	 काशात	मला	बाक 	काहीच	िदसलं	नाही.	मा याही	नकळत
माझे	हात	नम कारासाठी	जळुले	आिण	मखुातनू	श द	बाहेर	पडले,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	िवजय	देशमखु,	नागपूर	-	९९७०७५३९०२.



श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१८	-	तो	साध	ून हता	वेषधारी	-	 ी.	रामभाऊ	थाटे,	िशवणखुद,	मिूतजापूर.

जय	गजानन!	माणसा या	आयु यात	प रवतनाचा	योग	असला	क 	अशा	काही	घटना	घडतात	क 	 या	आपले	आयु य	एका	वेग या	मागावर	आणनू	सोडतात,
आप यासार या	सवसामा य	माणसाला	हे	ते हा	ल ात	येत	नाही	पण	पुढे	जाऊन	थोडा	मागील	गो चा	िवचार	केला	क 	घटना म	उलगडीत	जाऊन	थोडाफार	बोध
होतो.	मा याही	आयु यात	असंच	काहीसं	झालं.	मी	रामभाऊ	थाटे.	इ.	स	१९६५	 या	समुारास	पंचायत	सिमती,	मिुतजापूर	अतंगत	िशवणखुद	या	गावी	िश क	 हणनू
लागलो.	इ.	स	६७-६८	मध	ेमला	 िेनंग या	िनिम ाने	बुलडाणा	इथे	जावं	लागलं	आिण	 िेनंग	पूण	झा यावर	१९६९-७०	मध	ेएक	वषासाठी	पं.	स.	 रसोड	मधील
मोठेगाव	येथील	शाळेत	सहिश क	 हणनू	काय	करावं	लागलं.

या	काळात	मी	िन यिनयमाने	रोज	गजानन	िवजय	 थंाचा	एक	अ याय	वाचीत	असे	आिण	दर	एकवीस	िदवसानी	पारायण	पूण	झालं	क 	दवेासमोर	एक	नारळ	फोडीत
असे.	गजानन	महाराज	माझं	दवैत	आिण	जे	काही	होतं	ते	 यां याच	इ छेने,	 यां या	योजनेनुसार!	ही	माझी	 ामािणक	भावना.	आज	मी	तु हाला	जो	अनुभव	सांगू
इि छतो,	तो	 हणजे	गजानन	महाराजांनी	एका	साधू या	 पाने	िकंवा	 या या	मा यमातनू	मा यावर	केलेली	कृपा.	 याची	ही	कथा	आहे.

गजानन	िवजय	मध	ेदासगण	ूमहाराजांनी	साधचू	ंवणन	करताना	 हटलं	आहे,	परी	तो	साध	ुपािहजे	।	साध	ुअस या	वेषधारी	।	ऐसी	न	होय	गो 	खरी	।	माती	न	होय
क तरुी	।	हे	 यानी	अस	ू ा	।	षड्िवकार	धतु यािवना	।	अगंी	साधु व	येईना	।	आिण	साधिुवण	होईना	।	अघिटत	कृ य	के हाही	॥	पोथीच	ेवाचक	हे	वणन	नेहमीच
वाचतात,	मीही	वाचायचो	पण	असा	साध	ूआप या	संपकात	कधी	येईल	हे	 व नातही	वाटलं	न हतं.

जे हा	मला	मोठेगाव	इथे	जावं	लागलं,	ते हा	मी	फारसा	उ सकु	न हतो,	पण	मी	मनाला	समजावलं	क 	हे	सगळं	महाराजां या	इ छेने	घडत	आहे.	मी	 ज	ूझालो.	गाव
आिण	शाळा	यात	एक	ते	दीड	िक.	मी.	अतंर	होतं	आिण	वाटेत	मधोमध	एक	महादवेाच	ंअित	पुरातन	हेमाडपंथी	मिंदर	होतं.	आ ही	पाच	सहा	िश क	 याच	र याने
शाळेत	जाणं	येणं	करायचो.	एक	िदवस	अचानक	आ हाला	 या	मिंदरात	एक	साध	ूमहाराज	बसलेले	िदसले.	साधारण	साठी या	आसपास	वय,	भगवे	कपडे,	केस
वाढलेले,	दाढी	वाढलेली,	बाजलूा	कोपर	्यात	एक	चटई,	पा यासाठी	मातीच	ंमडकं,	एक	कंदील	आिण	पाटी	पेि सल.	असं	ल ात	आलं	क 	ते	मौनात	आहेत.	काहीही
बोलत	नाही,	कुणी	िवचारलंच	तर	आपलं	 हणणं	पाटी	पेि सल या	सहा याने	 य 	करतात.

आ ही	 यांची	आ थेनी	चौकशी	केली,	मी	 यांना	जेवणा	िवषयी	िवचारलं.	पुढे	शाळेत	जाता	येता	मिंदरात	जाऊन	 यांच	ंदशन	हा	आमचा	रोजचा	 म	झाला,	बहतेक
वेळा	 यां यासाठी	जेवण	ने याच	ंकाम	मी	क 	लागलो.	मा या	बाबतीत	योग	असा	झाला	क 	साधारण	 याच	समुारास	अ याय	पाचवा	येऊन	िपंपळगाव या	शकंरा या
मिंदराचा	संदभ	आला	होता.	 यामळेु	माझी	 यां याकडे	पाह याची	 ी	जरा	आदराची	होती	आिण	आ हा	सव	िम ांमध	ेमा याकडे	ते	िवशषे	कृपा ीने	पाहत	होते.	ते
नेहमी	मिंदरातच	बसनू	आप या	साधनेत	िनम न	रहात,	िभ ा	माग यासाठी	कधी	बाहेर	पडले	नाहीत.	कुणी	िदलं	तर	उदरभरण.	अ यथा	आप या	जागी	 व थ!	गरजा
कमी,ते	एक	तप वी	जीवन	होतं.

एक	िदवस	 यांनी	मला	समोर	बस याची	खूण	केली,	आिण	पाटीवर	मा यासाठी	िलिहलं,	राम	तु यावर	संतकृपेचा	योग	आहे.	आता	माझा	मु काम	इथनू	हलणार,	तलुा
काही	मागायच	ंअसेल	तर	या	पाटीवर	िलहन	द.े	मी	पाटीवर	िलहीलं,	गजानन	महाराजां या	कृपेने	सव	आहे.	मला	काही	नको!	एक	िदवस	मध	ेगलेा,	 यांनी	पु हा	िलहीलं
बेटा	माग	तलुा	काही	दे याची	इ छा	आहे.	मी	पु हा	तेच	िलिहलं.	गजानन	महाराजां या	कृपेने	सव	आहे.	मग	दोन	िदवसांनी	 यांनी	मला	पु हा	समोर	बसायला	सांिगतलं.
काही	िमिनटं	ते	डोळे	िमटून	 व थ	बसनू	होते.	 यांनी	क णायु 	नजरेनी	मा याकडे	पािहलं	आिण	पाटीवर	िलहीलं	बेटा	आता	मी	इथनू	मु काम	हलिव याची	वेळ	आली
आहे.	हे	सव	गजानन	महाराजां या	इ छेने	होत	आहे	हे	समजनू,	गजानन	महाराजांचीच	ती	इ छा	असं	समजनू	तलुा	जे	हवं	ते	त	ूमागनू	घे	पु हा	अशी	वेळ	येणार	नाही.
मग	मा 	मी	महाराजांच	ं मरण	क न	पाटीवर	िलहीलं,	मला	पिहला	मलुगा	 हावा.	 यांनी	िलहीलं	तझुी	इ छा	पूण	होईल,	 या	मलुाच	ंनाव	गजानन	ठेवशील.	मला	ते
ऐकून	आनंद	झाला.	 यानंतर	 यांनी	पु हा	िलहीलं	अजनू	काही	माग.	मग	मी	िलिहलं	पं.	स.	मिुतजापूर	इथे	मी	नोकरीला	लागलो.	 याच	पंचायत	सिमतीमध	ेमाझी
शवेटपयत	सेवा	 हावी.	 यावर	 यांनी	िलिहलं,	तथा त,ु	पुढे	िलिहलं,	 ावण	मिह यातील	गु वारी	शगेांव या	वार	्या	करीत	जा	आिण	दर	पौिणमलेा	घरी	स यनारायणाची
पूजा	करीत	जा.	गजानन	महाराज	तझुी	मनोकामना	पूण	करतील.	आमचा	संवाद	पूण	झाला,	मी	 या	िदवशी	िशव	मिंदरातनू	बाहेर	पडलो.	तो	एक	 चडं	उजा	घेऊन!
आयु यभर	साथ	करील	अशी	एक	आठवण	मा या	सोबत	होती.	काहीच	िदवसांनी	एक	िदवस	शाळेला	सु ी	होती	पण	मी	खास	 यांना	भेट यासाठी	 हणनू	मिंदरात	गलेो,
तर	मला	िदसलं	एका	कोपर	्यात,	चटई,	मडकं,	कंदील,	आिण	पाटी	सु दा	ठेवली	आहे.	पण	 यांचा	मा 	कुठेच	प ा	नाही.	फ 	वातावरणात	 यां या	अि त वाचा	भास
होत	होता.	ते	कुठेच	िदसले	नाहीत.	 यानंतर	आयु यात	ते	कधीच	आढळले	नाही,	कुणाकडून	तसं	काही	कळलंही	नाही.

यांची	एक	भिव यवाणी	तर	लगचे	खरी	ठरली	होती.	मला	तीन	मलंु	व	एक	मलुगी	आहे,	मा या	मोठ्या	मलुाच	ंनाव	गजानन	आहे.	दसुरी	भिव यवाणी	खरी
ठर यासाठी	मला	बरीच	वष	वाट	पहावी	लागली.	कारण	ते हा	मा या	नोकरीची	खूप	वष	बाक 	होती.	अनेक	वष	सेवा	झा यानंतर	एकाच	पंचायत	सिमतीत	सेवा	दऊेन
मी	िनवृ 	झालो.	िनवृ ी या	िदवशी	मला	 यांची	 कषाने	आठवण	झाली	आिण	मनानी	आधीच	मा य	केले या	गो ीचा	मी	पुन चार	केला	तो	साध	ून हता	वेषधारी,
तो	वृ ीनेही	साध	ूहोता	आिण	अगदी	मा याच	पुरतं	बोलायच	ंतर	माझं	अतंमन	सांगतं	क 	गजानन	महाराजांनीच	 या या	मा यमातनू	मला	मागदशन	केलं.	 यांनी
सांिगत या माणे	मी	आयु यभर	वागलो.	आजही	वयाची	बहा र	वष	पूण	झालीत	पण	 ावण	मिह यातील	गु वारी	शगेांव या	वार	्या	आनंद	दतेाहेत.	 यातही
महाराजांनी	छान	अनुभव	गाठीशी	बांधनू	िदले	आहेत,	पण	ते	पुढील	भागात	सांगीन	 हणतो.	तोपयत,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	रामभाऊ	थाटे,	िशवणखुद,	मिूतजापूर	-	९७६३९१३१८२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



१९	-	इथे	मशी	 ाता	कोण,	गजानना	तजु	वाचून	-	 ी.	रामभाऊ	थाटे	,	िशवणखुद,	मिूतजापूर.

जय	गजानन!	अ याि मक	वाटचाल	करताना,	आप या	उपा य	दवैताची	उपासना	करताना,	वाटेत	कुणा	जाणकाराची,	स शील	 वृ ी या,	अिधकारी	 य ची	साथ
िमळाली	तर	आप या	मनातील	िवश	्वास	वाढून	साधना	कर यात	अिधकच	समाधान	 ा 	होते.	मा या	नशीबाने	मला	एका	महादवे	मिंदरात	असाच	एक	साध	ूभेटला.
ते हा	मी	गजानन	महाराजांची	गजानन	िवजय	पोथी	वाचणे,	 यांच	ं मरण	करणे	अशी	साधना	करीतच	होतो,	साधनेू	सचुिव यानंतर	मी	 ावण	मिह यात	दर	गु वारी
शगेांवची	वारीही	क 	लागलो.	 ावणात	कधी	चार	तर	कधी	पाच	गु वार	येणार.	पण	मी	मा 	सलग	पाच	गु वारी	वारी	कर याचा	 म	ठरवून	ठेवला	आिण	सात याने	तो
म	पाळत	आलो	आिण	गजानन	महाराजांना	माझी	िवन 	िवनंती	आहे	क 	 यांनी	मा याकडून	हा	िनयम	शवेटपयत	पूण वास	 यावा.	एवढे	मा 	खरे	क 	अनुसंधानातील

सात य	िटकवून	ठेवले	तर	महाराजांपयत	आपली	 ाथना	पोहोचते	आिण	तसा	वारंवार	अनुभव	आप याला	ते	दतेात.

इ.	स	१९९०-९१	ची	एक	घटना	मला	आठवते,	आमच	ंिशवणखुद	गाव	मु य	र यापासनू	बरच	आत	आहे.	आ हा	खेड्यातील	लोकांना	र याअभावी,	वाहतकु या
साधनांअभावी	 वासात	काय	 ास	होतो	याची	क पना	िसमट या	जंगलात	असणार	्या	लोकांना	येणं	जरा	कठीणच	आहे.	तो	काळ	तर	अिधकच	िबकट	होता.
पाउलवाटेसार या	र याने	जंगलवजा	भागातनू,नाला	ओलांडून	 थम	दोन	िक.	मी.	अतंर	चालत	जाऊन,	नंतर	छोट्या	र यावर	एस.	टी.	बसची	वाट	पाहन	िकनखेड
फाट्यापासनू	मिुतजापूर	 टेशन	पयत,मग	ितथनू	पॅसजर	िमळाली	क 	जवळपास या	गावात	जायच	ंआिण	ितथेही	पु हा	तोच	 कार	करायचा.	तर	झालं	असं	क 	मा या
एका	मलुानी	तलाठी	या	पदासाठी	िज हा	िनवड	मडंळाकडे	अज	केला,	कारंजा	या	गावी	एका	रिववारी	लेखी	परी ा	होणार	होती,	मलुानी	मा या	जवळ	इ छा	 य
केली	क 	मालखेड	या	गावी	एक	अिधकारी	राहतात	 यांना	मी	भेटून	यावं	जेणेक न	पुढील	माग	कदािचत	सोपा	होऊ	शकेल,परी ेची	क पना	पण	येऊ	शकेल.	 यानुसार
मी	शु वारी	जाऊन	शिनवारी	परत	यावं	अशी	योजना	ठरली	आिण	मी	बाहेर	पडलो.	मा या	कडून	सवतोपरी	 य न	क न	मी	शिनवारी	परती या	 वासाला	िनघालो.
दगडधानोरा	या	गावापासनू	पायी	पाच	िकलोमीटर	अतंरआलो	ितथे	वरफळी	गाव	आहे	ितथनू	एस.	टी.	बसने	बडनेरा	गाठलं	ते हा	रा ीच	ेआठ	वाजले	होते	ितथनू
मिुतजापूर	 टेशनला	रा ी	साडेदहा या	समुारास	उतरलो.	दर यान या	काळात	 या	प रसरात	जोरदार	पाऊस	येऊन	गलेा.	ितथनू	िकनखेड	फाट्यापयत	पोहोचलो	तो
साडेअकरा	बाराचा	समुार	झाला	होता.	एस	टी	बस	मला	सोडून	पुढे	िन ाली,	आता	ितथे	मी	एकटा	होतो.	िकरर	अधंार,	आजबुाजलूा	बर	्यापैक 	जंगल,	दोन	िक.	मी.	एकटं
पायी	जायच.ं	वाटेत	व ती	नाही,	र यावर	लाईट	नाही,	अ य	काही	पयाय	न हताच	मी	वाट	चाल यास	 ारंभ	केला,सोबतीला	रात	िकड्यांची	िकरिकर,	पानांची	सळसळ,
बाजलूा	काही	सरपट याचा	आवाज	,	मधचे	कुठेतरी	प ाची	फडफड.	मनात	िवचार	आला	ितकडे	ना याला	पूर	आलेला	असणार,	िमिनटा	िमिनटाला	कुठे	िविच
आवाज	आला	क 	अगंावर	सरकन	काटा.	 चडं	िभतीदायक	वातावरण.	मी	गजानन	महाराजांचा	धावा	सु 	केला,	एकटाच	होतो,	जोरजोरात	गजानन	महाराज	क 	जय
असा	घोष	सु 	केला.	हे	गजानन	महाराजा	इथे	शी	 ाता	कोण/गजानना	तजुवाचनू.?	दवेा	मला	सखु प	घरी	पोहोचवा.	मी	नाला	कसा	पार	करीन?	गजानन	महाराज	क
जय!	गजानन	महाराज	क 	जय!	करीत	समोर	सरकू	लागलो.	एकेक	पाऊल	जपून	टाकावं	लागत	होतं	आिण	अचानक	माग	ेकुणीतरी	चालतो	आहे	असा	भास	झाला.	एक
उंच	पुरा	तरणाबांड	पु ष	माग	ेउभा	होता.	 हणला	घाब 	नकोस	मी	पुढ याच	गावात	राहतो,	ना याला	पूर	आला	असेल	नं?	चल	एकमकेां या	सोबतीने	अतंर	सहज	पार
क .	नंतर	पुढील	 वास	 या या	सोबतीने	कसा	संपला	कळलंच	नाही.	मी	घरी	पोहोचलो	तर	रा ीचा	एक	वाजत	होता.	मी	कपडे	बदलनू	अथं णावर	पडलो	ते हा
ल ात	आलं, याला	आपण	नाव	िवचारलं	नाही.	 या	मागावर	वारंवार	बस	येत	नाही.	रा ी या	शांततेत	दरूव न	वाहनाचा	आवाज	येतो	तो	आलाच	नाही,बसच	ेिदवेही
िदसले	नाहीत,मग	हा	माणसू	आप याजवळ	आला	कसा?पण	 या	 श	्नाच	ंउ र	मा याजवळ	न हतं.	मी	गजानन	महाराज	क 	जय! हणनू	झोपी	गलेो.

मा या	 ावण	वार	्या	सु 	झा या	पासनू	मी	आतरुतेने	 ावणाची	वाट	पाहत	असतो.	एका	 ावणात	मा या	चार	वार	्या	पूण	झा या	आिण	पाचवा	गु वार	आला.
ते हा	मी	शाळेत	मु या यापक	होतो.	मी	गु वारी	अध	िदवसीय	रजेचा	अज	दऊेन	दपुारी	२.३०	 या	पॅसजरनी	मिुतजापूर	येथनू	शगेांव	साठी	जात	असे,	मी	पाच या
वारी या	तयारीत	अज	दऊेन	बाहेर	पडणार	तोच	शाळेत	उपिश णािधकार	्याची	गाडी	आत	िशरली,	गाडी	पाहन	माझं	मन	उदास	झालं,	कारण	आता	माझी	पाचवी	वारी
चकुणार	हे	िनश	्िचत	झालंआिण	माझी	तगमग	सु 	झाली.	चहेरा	िचतंा त	िदस	ूलागला.	अिधकारी	 हणाले	थाटे	सर	शाळेचा	रेकॉड	घेऊन	या	तपासणी	करायची	आहे.
रेकॉड	तर	मी	आणला	पण	त डानी	माझी	पुटपुट	सु 	झाली.	हे	गजानन	बाबा,	महाराजा,	अिधकार	्यां या	समोर	मी	काही	बोल	ूशकत	नाही,	गजानन	िवजय	मध	ेमी
वाचतो	क 	सं थानला	झालेला	दडं	माफ	कर याची	बु ी	तु ही	 या	अिधकार	्याला	िदली	आता	या	अिधकार	्याच	ंकाय	करायच	ंते	मी	तमु यावर	सोडतो.	माझी	अ व थता
या	िश णािधकार	्या या	नजरेतनू	कशी	सटुणार?	 यांनी	िवचारलं	थाटे	सर	तमुची	त येत	बरी	नाही	का?	कशाची	िचतंा	करताय?	 यावर	मा या	सहकारी	िश कांनी
मोकळेपणानी	सांिगतलं	आज	 यांची	पाचवी	शगेांव	वारी	आहे.	ती	सटूु	नये	 हणनू	 यांची	ही	िचतंा	आहे	 यावर	आश	्चय	 हणजे	अिधकार	्यांनी	सरळ	फाईल	बंद	केली
आिण	 हणाले	अहो	एवढंच	ना?	मग	सांगा	न	मोकळेपणानी,	शगेांवला	जाता	आहे	नं?	हे	 या	माझे	एकवीस	 पये	ितथे	 ा	आिण	िनघा	आधी	तु ही.	आधीच	ऊशीर
झाला	आहे.	मी	पलीकड या	शाळेत	जातो	उ ा	आपण	भेटू.	मी	घाईघाईने	पळत	सटुलो	मला	बराच	ऊशीर	झाला	होता,	आता	धोका	गाडी	सटूुन	जा याचा	होता.	शरीराने
वेग	पकडला	होता,	मनात	महाराजांचा	धावा	सु 	होता.	आिण	एक कडे	वारी	पूण	होऊ	 ा	ही	 ाथना	सु 	होती.	धावत	पळत	मिुतजापूर	 टेशन	गाठलं,	पािहलं	तर
लॅटफॉम	 रकामा,	ध स	्झालं.	बहधा	गाडी	िनघनू	गलेी	होती.	धापा	टाकत	समोर	असले या	िट.	सी.	ला	िवचारलं,	२.३०	ची	पॅसजर?	 यानी	माझं	वा य	पूण	केलं	आज
लेट	आहे.	पाच	दहा	िमिनटात	येईल.	ते	ऐकून	मा या	डो यात	टचकन	पाणी	आलं.	महाराजांनी	सगळं	काही	सांभाळलं	होतं.	मी	गाडीत	बसलो	ते हा	पूण	अ व थता
संपली	होती	आिण	मी	कमालीचा	शांत	झालो	होतो	आिण	मनात	घोष	होत	होता.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन	!

ी.	रामभाऊ	थाटे	,	िशवणखुद,	मिूतजापूर	-	९७६३९१३१८२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२०	-	जादूई	 पश	-	सौ.	शुभांगी	पुरािणक	देशपांडे,	इदंौर.

जय	गजानन!	गजानन	महाराज	हा	मा यासाठी	अगदी	लहानपणापासनू	िज हा याचा	िवषय.	माहेरी	असणारंच	वातावरण	मा या	सयुोगामळेु	मला	सासरीही	 ा 	झालं.
अथात	ितथेही	सवानाच	गजानन	महाराज	हा	अ यंत	ि य	िवषय.	मी	मळूची	महारा ातील,	मा 	ल नानंतर	माझं	वा त य	म य	 दशेात	इंदौर	इथे	आहे.	आज	आम या
ल नाला	बरीच	वष	झालीत.	माझा	मोठा	मलुगा	कौ तभु	आिण	लहान	मलुगी	गीता	 यावेळी	दहा	आिण	आठ	वषाच	ेअसतील,	ते हाची	गो .	दसरा	होता	नेमकं	सांगायचं
तर	दसर	्या या	नंतरचा	तो	िदवस	होता.	आप या	दशेात	दसरा	वेगवेग या	भागात	वेगवेग या	प तीने	मनिव यात	येतो.	इंदौर	कडील	भागात	दसर	्या या	िदवशी	रावण
दहनाला	मह व	आहे	आिण	दसुर	्या	िदवशी	आ े ांना	शभुे छा	दे यासाठी	जा याची	 था	आहे.	काही	लोक	याला	बासी	दसरा	असं	 हणतात.

आम या	प रचयात	एक	अ याि मक	 वृ ी या	 य 	आहेत.	 यांना	आ ही	आदरानी	अ णा	महाराज	असं	 हणतो,	 या	िदवशी	मी	मा या	मोपेडवर	कौ तभु	आिण
गीताला	घेऊन	अ णांना	भेटून	शभुे छा	दणेे	आिण	नम कार	क न	आशीवाद	घेणे	या	उ शेाने	िनघालो.	छावणी	बाजारपेठे या	भागातनू	मी	समोर	जात	होते,	र यावर
गद 	होती,	सभोवताली	वाहनांची	गद 	झाली	 हणनू	मी	र यावर	गाडी या	दो ही	बाजलूा	पाय	सोडून	सावकाश	समोर	सरकत	होते	आिण	अचानक	कसं	काय	कोण
जाणे,एके	िठकाणी	अ	�ॅि सलरेटर	िद या	जाऊन	गाडी	वेगात	समोर	सरकली.	पण	माझा	उजवा	पाय	र यावरच	राहन	चपलेसकट	उलट	िदशनेे	दब या	गलेा.	मी	जोरात
ओरडले,	लोकांना	कळेना	क 	अपघात	झालेला	िदसत	नाही	आिण	ही	बाई	ओरडते	का	आहे?	मी	कळवळून	गाडी	व न	उतर याचा	 य न	केला.	दोन	जणांनी	माझी
गाडी	धरली	आिण	मला	बाजलूा	एका	बंद	दकुाना या	पायरीवर	बसतं	केलं,	गाडी	बाजलूा	घेतली,	मलंु	भेदर या	सारखी	बाजलूा	उभी	होती.	माझा	पाय	चांगलाच	सजुला
होता,	एक	पाऊलही	समोर	टाकणं	मला	श य	होत	न हतं.	मी	डोकं	हातात	ध न	कळवळत	होते,	आई	ग,ं	गजानन	महाराजा.	आई	ग,ं	गजानन	महाराजा.	तशातच	आता
आजबुाजचू	ेबघे	गायब	झाले	होते.	आ ही	ितघेच	ितथे	होतो.	आईला	रडताना	पाहन	मलंु	िबचारी	अजनूच	केिवलवाणी	झाली.	तशातच	िवचार	आला,	चालणं	श य
नाही,	सभोवताल	कुणी	नाही,	कुणाची	मदत	नाही,	गाडी	कशी	नेऊ,	घरी	कशी	जाऊ?	तशातच	पायात	जोरात	कळ	आली	आिण	पु हा	ओरडले,	आई	आई	ग!ं	दवेा
गजानन	महाराजा!	डो यासमोर	अधंरेी	आली	आिण	अचानक	एक	माणसू	समोर	आला.	शु 	 व छ	कपडे	अगंावर	असलेला	साधारण	साठी या	घरातला,	तो	समोर
बसला.	 या या	हातात	एक	कसलीशी	डबी	होती.	 यातनू	तो	मा या	पायाला	मलम	लावू	लागला.	मी	एकदम	चमकले.	 हटलं,	अहो	बाबा	हे	काय	करताय?	तसं
हणाला,	बेटी	शांत	हो	जाओ	सब	ठीक	होगा.	 यावर	मी	 हणाले,	मला	 ा	मी	लावते,	तर	 हणाले,	दखेो	बेटी	मरेे	हाथोसे	मलहम	लगगेा	तो	ठीक	हो	जाएगा!	आप या
विडलां या	वयाचा	माणसू	पायाला	मलम	लावतो	आहे.	मला	कसतरीच	झालं.	पण	एवढं	मा 	न क 	क 	जसा	 यांचा	हात	पाऊलाव न	िफ 	लागला	तसं	दःुख
चम का रक र या	कमी	झालं.	 यांनी	अगदी	पायात	असले या	पजणापासनू	बोटापयत	औषध	लावलं,	वेदना	कमी	झा यावर	मी	 यांना	िवचारलं,	बाबा	आपण	कोण?
यावर	 हणाले	ल मी	नारायण	िमठाईवाला	दकुान	आहे	ितथे	नोकरी	करतो.	आता	मा या	ल ात	आलं,	 यांच	ेकपडेच	केवळ	 व छ	शु 	न हते	तर	वाणीत	गोडवा
होता,	एकूण	 यि म व	 भावी	व	अितशय	 स न	होतं	आिण	 पश	तर	जादचूा	होता!

मला	 हणाले,	बेटा	पांच	िमिनटोम	ेआप	चल	सकोगी	और	धीरे	धीरे	ठीक	होगा.	मी	 हटलं,	मला	हे	मलम	 ाल	का?	 हणाले,	म	ैनयी	डबी	लाकर	दतेा	हं.	ते	बाजलूा
दोन	िमिनटं	चालत	जाऊन	डावीकडे	वळले	आिण	पाच	िमिनटांनी	परत	आले.	 यांनी	एक	डबी	मला	िदली,	िकती	पैसे	 ायच	ेिवचारलं	तर	राह	 ा	 हणाले,	मी	खूपच
आ ह	केला	ते हा	पाच	 पये	घेतले	आिण	ते	 याच	िदशनेी	िनघनू	गलेे.	हे	सगळं	दहा	िमिनटात	आटोपलं,	मलंु	जे हा	 हणाली	आई	आपण	 यांना	थँ यहूी	 हटलं	नाही.
ते हा	मी	भानावर	आले,	मला	लंगडत,	पण	चालता	येत	होतं.

मी	ितथनू	थोडी	क ाने	का	होईना	पण	अ णा	महाराजांकडे	पोहोचली	 यांनी	सगळं	ऐकलं	 हणाले	आज	तु यावर	महाराजांनी	कृपा	केली.	ितथनू	परत	येताना	मलंु
हणाली	आई	चल	आपण	ल मी	नारायण	िमठाईवालाकडे	जाऊ,	ते	आजोबा	असतील	 यांना	थॅ स	तर	दऊे.	आता	मा याही	मनात	 यांना	पाह याची	उ सकुता	िनमाण
झाली	होती,	मी	गाडी	दकुानाकडे	नेली.	दकुानदाराला	सगळं	सांिगतलं,	तो	 हणाला	तु ही	सांगता	तसा	कुणीही	इथे	नाही.	मी	फारच	आ ह	केला	ते हा	 यानी	च क
दकुानात	असणार	्या	सव	लोकांना	मा यासमोर	अगदी	ओळख	परेडसाठी	उभं	करावं	तसं	सवाची	रांग	लावली	पण	 यात	माझे	डॉ टर	कुठेच	न हते.	आता	माझी	उ सकुता
िशगलेा	पोहोचली,	 याच	मनि थतीत	आ ही	घरी	पोहोचलो.	मी	पिहले	महाराजां या	फोटोसमोर	हात	जोडून	उभी	रािहले,	तर	मलुांनी	घरात	सव	वृ 	कथन	केलं.	मला
फोटोत	महाराजां या	चहेर	्याऐवजी	तोच	चहेरा	िदस	ूलागला.	दोन	चहेरे	आलटून	पालटून	िदस	ूलागले.	घरात	सग यांनी	महाराजांच	ेआभार	मानले,	आईनंी	महाराजांसमोर
िदवा	लावला.	 या	रा ी	मी	िम टरांजवळ	खूप	रडले.	महाराजांनी	 यां या	 पाने	मदत	धाडली	आिण	आपण	नम कारही	क 	शकलो	नाही.	िम टरांनी	आश	्वासन	िदलं
उ ा	आपण	 या	औषधां या	दकुानाला	भेट	दऊे.

दसुरे	िदवशी	सकाळी	आ ही,	मी	िजथे	बसले	होते	ितथे	पोहोचलो.	मी	िम टरांना,	ती	िदशा,	ते	अतंर	आिण	डावीकडे	ते	वळले	होते	हे	सांिगतलं.	िम टर	तेवढं	अतंर
बरोबर	 या	िदशनेे	गलेे	पण	उजवीकडे	तर	र ताच	न हता	आिण	डावीकडे	होता	एक	कचर	्याचा	ढीग.	जवळपास	कुठलही	दकुान	न हतंच.	ते	सव	कळ यावर	आ ही
फ 	आश	्चयाने	एकमकेांकडे	पाहत	रािहलो,	बाक 	आ ही	करणार	तरी	काय	होतो?	पुढे	आ ही	ते	औषध	वापरलं	पण	काहीच	प रणाम	जाणवला	नाही	आिण	‘दखेो
बेटी	मरेे	हातोसे	मलहम	लगगेा	तो	ठीक	हो	जाएगा’	या	वा याच	ंमह व	कळलं.

आज	 या	गो ीला	इतक 	वष	लोटलीत	पण	ते	सव	आठवलं	क 	आजही	अगं	शहा न	येतं	आिण	नकळत	माझा	हात	मा या	उज या	पाऊलाव न	िफरतो,	 या	जादईु
पशाची	आठवण	एकदम	ताजी	होते	आिण	आपोआप	 मरण	होतं.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	शुभांगी	पुरािणक	देशपांडे,	इदंौर	-	९००९७९९७९.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९	–	आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे	९



२१	-	तझुी	िचंता	 यासी	सव	आहे	-	 ी.	 दीप	कारेकर,	मालेगाव.

जय	गजानन	!	मा या	आजोबांनी	गजानन	महाराजांना	 य 	पािहले	होते.	 यामळेु	आम या	घरात	गजानन	महाराजांच	ंगणुगान	हा	मा या	ज मा या	पूव पासनू
असलेला	भाग.	मी	के हा	 यात	सामील	झालो	हे	तर	मला	आठवतही	नाही.	१९७२	साली	जे हा	मी	मॅ ीक	झालो,	(ते हा	अकरावी	मॅ ीक	होतं)	मला	 वाभािवकच
वाटलं,	आपण	शगेांवला	जायला	हवं,	दशन	 यायला	हवं.	 हणनू	मग	मी	आिण	माझा	एक	िम ,	आ ही	घ न	परवानगी	घेऊन	मनमाड	 टेशनव न	शगेांव	साठी
वासास	 ारंभ	केला.	आमच	ंशगेांव	दशन	छान	पार	पडलं	आिण	आ ही	परती या	 वासासाठी	शगेांव	 टेशन	गाठलं.	ते हा	वारंवार	गाड्या	नस यामळेु	गाडी	ये या या
थोडावेळ	आधी	ितक टाची	िखडक 	उघडायची.	आ ही	 टेशनवर	पोहोचलो	ते हा	ितक ट	िखडक 	बंद	अस यामळेु	आिण	बाहेर	बसायला	जागा	नस यामळेु,	आ ही
िवचार	केला	आत	 लॅटफॉम	वर	जाऊ	िखडक 	उघडली	क 	येऊन	ितक ट	घेऊ	कारण	गाडीला	वेळ	होता.	आ ही	आत	एका	बचवर	बसलो,	थोड्या	वेळाने	दसुर	्या
लॅटफॉमवर	कुठलीशी	एक	पॅसजर	येऊन	गलेी.	काही	लोक	उतरले,	गाडी	िनघनू	गलेी.	पाच	िमिनटांनी	आ ही	बसलो	होतो	ितथे	िट.	सी.	आला	आिण	आ हाला	ितक ट
िवचा 	लागला	अथातच	आम या	जवळ	ितक ट	न हतच.	िट.	सी.	चा	समज	झाला	क 	आ ही	आताच	गलेे या	गाडीतनू	उतरलो	आिण	ड ल.ु	टी.	अथात	िवदाऊट
ितक ट	आहोत	आिण	 याच	ंलहान	मलंु	पाहन,	दडं,	िश ा,	वगरेै	धम या	दणें	सु 	झालं.	आ ही	घाब न	गयावया	क 	लागलो.	मनात	महाराजांची	 ाथना	सु 	झाली.
याला	सांिगतलं	आ ही	दशन	घेऊन	आलो	आहे	आिण	येणार	्या	गाडीने	मनमाडला	जायच	ंआहे.	 थम	तो	ऐकेना	आिण	माझा	इकडे	गजानन	महाराजांचा	धावा	सु ,
तोच	काय	झालं	कुणास	ठाऊक.	िट.	सी.	 हणाला,	तु ही	दशन	घेऊन	आलात	नं?	पाह	तमुची	िपशवी?	मी	गजानन	िवजय	पोथी	िवकत	घेतली	होती.	 याची	नजर	िवजय
थंावर	जाताच	 यानी	 थं	अ यंत	आदरानी	डो याला	लावला	आिण	सांभाळून	जा	मलुांनो,	असं	 हणनू	आप या	कामाला	िनघनू	गलेा.	इकडे	आ ही	दोघांनी	गजानन
महाराज	क 	जय!	 हणनू	सटुकेचा	श	्वास	सोडला.

पुढे	महाराजां या	आशीवादाने	िश ण	पूण	झालं	आिण	मला	यनुायटेड	वे टन	बँकेत	नोकरी	लागली	(िजच	ंनाव	पुढे	आय.	डी.	बी.	आय.	झालं)जसं	जमले	तसं
गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	होत	होतं.	१९९२	सालची	गु पौिणमा	होती.	 या	िदवशी	मा या	मनात	असं	आलं	क ,	 गट	िदन	आिण	ॠषी	पंचमी	आपण	मह वाचे
िदवस	मानतो.	पण	गजानन	महाराज	आपले	गु ,	मग	गु पौिणमलेा	आपण	काही	करायला	नको	का?	आिण	मी	एकवीस	 पयांची	मनीऑडर	शगेांवला	पाठवली.	नंतर
दरवष 	गु पौिणमलेा	न	चकुता	कधी	एकवीस,	ए काव न,	श य	झालच	तर	एकश	ेएक	अशी	काही	राशी	पाठिव याचा	 म	सु 	झाला.	ही	आपली	गु दि णा,	या
भावनेतनू	मी	हा	 म	न	चकुता	सु 	ठेवला.	सतत	अठरा	वष	हा	 म	अखंडपणे	सु 	रािहला	आिण	मला	वाटतं	साधारण	२०१०	ची	वगरेै	ती	गो 	असावी,	मी	नोकरी या
िनिम ाने	नािशक	िज ातील	मालेगाव	इथे	बॅ केत	कायरत	होतो.	तो	गु पौिणमचेा	िदवस	होता,	मला	पो टात	जाऊन	िन या माणे	मिनऑडर	करायची	होती	आिण
इकडे	आपली	जागाही	सोडता	येत	न हती,	पो टात	रोखी या	 यवहाराची	िविश 	वेळ	ठरली	असते.	आता	िनघतो,	नंतर	िनघतो,	करीत	मला	थोडा	उशीरच	झाला	आिण
मी	घाईघाईने	पो टात	पोहोचलो.	पण	मा यासमोरच	ितथ या	लेडीजनी	िखडक 	बंद	केली.	मी	 हटलं	मडॅम,	काही	सेकंदच	झाले	आहेत,	एवढे	माझे	फ 	एकवीस	 पये
या,	शगेांवला	मिनऑडर	करायची	आहे.	मा यावर	कृपा	करा	नाही	 हण	ूनका.	एक	ना	दोन	 या	बाईनंी	मा या	िवनंतीकडे	साफ	दलु 	क न	 या	आत	िनघनू	गे या.	बरं
पूण	दोष	 या	बाईचंाही	न हता,	मा या	कडूनच	हलगज पणा	झाला	होता.	इत या	वषाचा	गु दि णेचा	 म	आज	खंिडत	होणार	होता.	माझा	चहेरा	काळवंडला	मी
वतःला	दषूणं	दते	माघारी	िफरलो.	घरी	परतलो	तर	चहेर	्यावरच	ंऔदािस य	लपत	न हतं.	सौ.	ला	सगळा	 कार	सांिगतला,	आता	मी	क 	काहीच	शकत	न हतो,	सौ.	नी
सचुवलं,	आता	दवेासमोर	 व थ	बसा,	महाराज	सगळं	जाणतातच.	तरीही	 यांना	सव	कथन	क न	 मा	याचना	करा.	गजानन	महाराज	कृपाळू	आहेत	तेच	काही	माग
सचुवतील.	मग	बराच	वेळ	ितथे	बसनू	मनाला	शांत	कर याचा	 य न	केला,	अशा	वेळी	आपणच	आपली	समजतू	घाल याचाही	 य न	करतो.	मला	ओ या	आठवू
लाग या,	पैशा ती	पाहन	।	महाराज	बोलले	हांसोन	।	काय	 यापारी	समजनू	।	मजला	त	ूहे	अिपसी?	॥	हे	नाणे	तमुच	े यवहारी	।	मला	न	 याची	ज री	।	भावभ
ना यावरी	।	संतु 	मी	रहातसे	॥	महाराजांना	 हटलं	महाराज	हे	तर	ि वार	स य	आहे,	पण	आज	तमुचा	हा	भ 	गु दि णा	न	िद या	कारणानी	उदास	झाला	आहे.	आता
सव	तमु या	हाती.	ती	सं याकाळ,	ती	रा ,	अ व थतेत	संपली	आिण	दसुरा	िदवस	िनघाला.	मी	बॅ केत	पोहोचलो	आिण	 वतःला	कामात	गुतंिव याचा	 य न	क
लागलो.

दपुारी	तीन	वाज याचा	समुार	असेल,	चपराशी	बोलाव यासाठी	आला.	साहेब	तमुचा	फोन	आहे,	कुणी	भानगावकर	आहे,	ते	ऐकून	मी	बुचक यात	पडलो.	मग
मरणश ला	ताण	िद यावर	मला	आठवलं,	सहा	सात	वषापूव 	याच	 ॅ चला	मा यासोबत	काम	केलेला	हा	िम 	होता.	मध या	काळात	 या याशी	फारसा	संबंध	आला
न हता.	आज	अचानक	 याचा	फोन	ऐकून	मी	चिकत	झालो.	पण	पुढे	तो	जे	काही	बोलला	ते	ऐकून	तर	माझी	अव था	चिकत	हो या याही	पलीकडची	झाली.	तो	सांगत
होता	अरे,	 दीप	काल,	गु पौिणमा	झाली.	मी	तलुा	न	िवचारता	आप याच	मनानी	एक	उ ोग	केला	यार.	काल	मी	शगेांवला	होतो.	मला	अचानक	अशी	 ेरणा	झाली
क 	तु या	नावानी	शगेांवला	पैसे	 ावे	आिण	मी	पंचवीस	 पये	दऊेन	तु या	नावे	पावती	घेतली.	मला	तझुा	पो टल	अ	�ॅ ेस	सांग	मी	 साद	पाठिव याची	सोय	करतो.
आमच	ंबोलणं	संपलं	मी	फोन	ठेवून	केिबन या	बाहेर	आलो	ते हा	चहेर	्यावरील	औदािस य	पार	नाहीसं	झालं	होतं.	मा या	िम ां याही	ते	ल ात	आलं,	पण	अथात
यां या	हे	नाही	ल ात	आलं	क 	तो	 ण	मला	कुणी	 ा 	क न	िदला	आहे	आिण	 या	 णी	माझं	मन	गजानन	महाराजां या	भ ने	ओत ोत	भरलेलं	आहे,	इतकंच
नाही	तर	मी	आनंदानी	आत या	आत	जप	करतो	आहे.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	 दीप	कारेकर,	मालेगाव	-	९४२३५५७२७२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२२	-	दीनांचा	दयाळू	,	भ ांचा	सोयरा	-	सौ.	शामा	शरद	भसेु,	नािशक.

जय	गजानन!	गजानन	महाराजांची	भ ,	 यातनू	येणारी	 िचती,आिण	 यातनू	वाढीस	लागणारी	भ .	असा	अनुभव	एखा ा	गजानन	महाराज	भ ाला	िमळत	असेल
तर	 याला	 यापे ा	अिधक	काय	हवं?	आ ही	जे हा	नािशक	येथे	आम या	घराची	वा तशूांत	केली	ते हा	आ ही	उभयतांनी	महाराजां या	मिंदरात	जाऊन	महाराजांना
अितशय	आ हाने	िनमं ण	िदले	आिण	गजानन	महाराजांनी	आम यावर	कृपा	केली.	महाराजांनी	आमं ण	तर	 वीकारलंच	पण	मी	पेशाने	वक ल	 हणनू	क 	काय
महाराज	घरात	एक	खूण	माग	ेठेवून	गलेे.	गजानन	महाराज	सं थान	शगेांव,	भोजन	क 	ताट	 .	३०१	ही	ती	खूण.	जी	अनेक	भ ांनी	आवजनू	घरी	येऊन	पािहली	आिण
अजनूही	भ 	येत	असतात.

आपण	गजानन	महाराजांना	आप यासाठी	काही	 ाथना	करतो	आिण	महाराज	जे हा	आपली	 ाथना	ऐकतात,	ते हा	आपलं	मन	आनंिदत	होतंच	पण	आपण	जे हा
दसुर	्यासाठी	 ाथना	करतो	िकंवा	 याला	गजानन	महाराज	मािहती	नाही	अशा	कुणाला	आपण	महाराजांना	 ाथना	कर याच	ेसचुिवतो	आिण	 याची	 ाथना	जे हा
फलदायी	होते,	ते हा	आप याला	िवशषे	आनंद	होतो.	मला	महाराजांनी	नुकताच	असा	आनंद	 ा 	क न	िदला,	ती	गो 	मला	तु हाला	सांगायची	आहे.

याच	ंअसं	झालं	क ,	आ ही	 या	सोसायटीत	राहतो	ितथे	वॉचमन	 हणनू	साधारण	साठी या	घरात	वय	असणारे	एक	रामराव	नावाच	ेगहृ थ	कामाला	आहेत,
वभावाने	गरीब,	मवाळ,	शांत.	नेमनू	िदलेलं	काम	 यवि थत	करणारे	 हणनू	आ ही	 यांना	ओळखतो.	आधीच	पदरात	गरीबी	 यातनू	तीन	मलुी	एक	मलुगा	असं	मोठं
कुटंुब,	एका	मलुीच	ंकसंबसं	ल न	झालं,	जावया या	ओळखीने	ही	नोकरी	िमळाली	आिण	रामराव	बायको	मलुाला	गावीच	ठेवून	दोन	मलु सह	कामा या	िठकाणी	आले
आिण	िमळाले या	छोट्या	जागते	आसरा	िमळिवला.	आता	आयु याची	घडी	सरुळीत	होईल	असं	वाटून	ईमानदारीने	काम	करीत	असतानाच	म यंतरी	एक	िदवस
सोसायटीने	िवनाकारण,	िकंवा	कदािचत	अ यंत	 ु लक	कारणाने,	िकंवा	कदािचत	कुणाचा	अहंकार	दखुाव याने	तडकाफडक 	रामरावला	कामाव न	काढून	टाकलं
आिण	सामान	घेऊन	बाहेर	कुठे	िनघनू	जा याचा	आदशे	िदला,	रामरावचा	संसार	अचानक	उघड्यावर	आला.	सोसायटीने	नवीन	कुणाचीतरी	नेमणकू	रामराव या	जागवेर
क न	टाकली.	आता	एक कडे	रा ीचा	काळोख	दसुरीकडे	भिव यातील	अधंार.	दोन	मलु सह	जाणार	कुठे?	कारण	जावयाच	ंघर	अगदीच	लहान,	कसंबसं	मलु ना
बिहणी या	घरी	रा ीचा	सहारा	दऊेन	रामरावनी	सोसायटी या	कंपॉउ डवॉलशी	आपली	वळकटी	पसरली.	मी	माझी	काम	ंउरकून	घरी	आले	ते हा	चौकशी	के यावर	मला
सव	हक कत	समजली.	 या	रा ी	बरीच	थंडी	होती.	रामरावला	बाहेर	झोपू	दणें	मला	आिण	िम टरांना	तर	अमानवी	वाटलं.	आ ही	 यांना	आ हानी	घरात	िनजायला
सांिगतलं,	 थम	ऐकायला	तयार	न हते	पण	खूप	समजतू	घातली	ते हा	रा ी	हॉलमध	ेिनजावे	आिण	सकाळी	कामा या	शोधात	बाहेर	जावे	हे	 यांनी	मा य	केलं.

आम या	हॉलमध	ेमहाराजांसाठी	एक	खास	बैठक	तयार	क न	 यावर	शगेांवला	 साद पाने	िमळणारी	मतू 	व	 यामाग	ेसमाधीचा	फोटो	लावला	आहे.	मा या	िदवसाची
सु वात	महाराजांना	नम कार	क न	होते	आिण	रोज	रा ी	महाराजांसमोर	उभं	राहन	 यांच	ेआभार	मानून	माझा	िदवस	संपतो.	दोन	रा ी	रामराव	 याच	हॉलमध	ेिनजले
आिण	िदवसभर	कामा या	शोधात	वणवण	िफरले,	पण	काम	काही	िमळाले	नाही.	 यां या	मनात	गावाकडे	परत	जा याचा	िवचार	घर	क 	लागला.	ितसर	्या	िदवसा या
शवेटी	रा ी,	मी	जे हा	महाराजांसमोर	उभी	रािहली	ते हा	अचानक	मा या	मनातील	भावनांचा	उ ेक	झाला.	रामराव	ितथेच	होते.	मी	 यांना	सांग	ूलागले,	रामराव,	हा	माझा
दवे	आहे	नं,	या याजवळ	सग या	 श	्नांच	ंउ र	आहे.	हा	फारच	 ेमळ	आहे,	हा	भाव	भ चा	भुकेला	आहे.	याला	तु ही	तमुच	ं हणणं	सांगा.	बघयूा	आपण	काय	होतं
ते.	रामराव	 हणाले,	मडॅम	या	दोन	िदवसातच	मी	यांना	इथे	पािहलं,	बाक 	मला	काही	मािहती	नाही.	 यावर	मी	 हटलं,	तु हाला	जरी	काही	मािहती	नसलं	तरी	माझा	दवे
सव	जाणतो,	असं	 हणनू	मी	िनज यासाठी	िनघनू	गलेे.	दसुरे	िदवशी	सटुी	अस यामळेु	आ ही	जरा	आरामात	उठलो	तर	रामराव	अथं ण	पांघ णाची	 यवि थत	घडी
कोपर	्यात	ठेवून	बाहेर	िनघनू	गलेे	होते.	 यांनी	महाराजांना	 ाथना	केली	िकंवा	नाही,	हे	मला	कळायला	काही	माग	न हता.

इत यात	दारावरची	बेल	वाजली,	दारात	एक	नेपाळी	बाई	उभी	होती.	ती	सांग	ूलागली	क ,	आ ही	इथले	नवीन	चौक दार.	पण	आ ही	काम	सोडून	जातो	आहे.	इथे
साप	आहेत,	िकडे	खूप	आहेत.	मला	काल	रा ी	खूप	िकडे	चावलेत.	आ ही	हे	काम	नाही	क 	शकणार.	मी	 हटलं,	बाई	हे	मला	कशाला	सांगतेस?	 यांनी	कामावर
ठेवलं	 यांना	सांग.	ते	कुटंुब	संबंिधत	माणसांना	सांगनू,	तडकाफडक 	 र ात	सामान	क बून	िनघनू	गलंे.	आता	अडचण	झाली	सोसायटीची.	कारण	सगळीच	काम	ंआ
वासनू	उभी	होती.	आता	अ य	काही	पयायच	न हता,	रामरावांचा	शोध	घेणे	आव यकच	होते.

रामराव	घाईघाईने	आवारात	िशरले,	तो	थेट	 थम	मा यासमोर	उभे	झाले.	नम कारासाठी	जळुलेले	हात,	डो यातनू	घळघळ	पाणी	आिण	रामराव	बोल	ूलागले.	मडॅम
दोन	िदवसांपूव 	मला	वाटलं	होतं,	इथे	आपलं	कुणीही	नाही	पण	मडॅम	तु ही	तर	आपलेपणा	दाखवलाच	पण	ते	तमुच	ेगजानन	महाराज	तेही	माझे	झालेत,	काल	रा ी
िनज यापुव 	 यांना	खूप	कळवळून	 ाथना	केली	आिण	तु हाला,	काय	सांग	ूमडॅम.	अहो	ते	काल	रा ी	मा या	 व नात	आले.	 यांनी	िवचारलं.	काय	रे	इथे	गावापासनू	दरू
का	आलास?	मी	 हटलं,	दवेा	मा यावर	फार	कज	आहे.	माझं	दकुान	बसलं.	शतेी	िपकत	नाही	 हणनू	पोट	भर यासाठी	इथे	आलो.	 यावर	ठीक	आहे	 हणनू	अ य	झाले
आिण	आज	हे	सगळं	असं	घडून	आलं.	मी	कसे	ऋण	फेडणार	 यांच?ेमी	 यांना	 हटलं	अहो	माझा	दवे	चतकोर	भाकरी	आिण	िपठ यावर	संतु 	राहतो.	जे हा	तु हाला
जमले	तसं	 यांना	दोन	घास	खाऊ	घाला	क 	झाले	तु ही	 यां या	ऋणातनू	मु !	हां	पण	 यांच	ंनाव	मा 	कधीच	सोडू	नका.

पुढे	मागशीषातील	शवेट या	गु वारी	रामरावां या	मलुीनी	उपवास	केला	आिण	पोळी,	भाजी,	चमचाभर	साखर	आिण	कुरडई.	असं	सगळं	महाराजांसमोर	ठेवून	उदब ी
लावली.	ते	सगळं	 य	पाहन	माझे	डोळे	भ न	आले	आिण	मीही	मनात या	मनात	 ाथना	केली,	महाराज	आ हा	सव	भ ांवर	अशीच	कृपा ी	अस	ू ा	आिण	तमु या
ेरणेनी	सतत	आम या	मखुी	तमुच	ंनाव	अस	ू ा.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	शामा	शरद	भसेु,	नािशक	-	९३७३९०३७७१.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२३	-	साम याने	गजानना या,	संकट	जाई	माघारा	-	सौ.	शिमला	भाटे,	मडगाव,	गोवा.

जय	गजानन!	मी	शिमला	भाटे.	माझे	माहेर	 ीपूर,	ता.	माळिशरस,	िज.	सोलापूर.	लहानपणापासनू	घरातील	वातावरणामळेु	गजानन	महाराजांची	भ 	होतीच.	 यात
माझं	ल न	ठर यासाठी	पंढरपूर	येथील	गजानन	महाराज	मिंदराची	जागा	िनिम 	ठर यामळेु	ही	भ 	अजनू	बहरली.	मा या	आते-	बिहणी या	ल नाला	मी	पंढरपूरला	गलेे
असताना	मा या	बिहण नी	मा या	नकळत	मला	दाखिव याचा	उ ोग	तेथील	गजानन	महाराज	मिंदरात	पार	पाडला	आिण	मी	सासर या	लोकांना	पसंत	पडून	माझे	ल न
ठरले	आिण	जण	ूमहाराजां या	योजनेचाच	भाग	 हणनू	मी	ल नानंतर	पंढरपूरला	आले.	ितथनू	पुढे	१९९८	साली	िम टरांनी	 यवसाया या	उ शेाने	मडगाव	गोवा	येथे
थलांत रत	हो याचा	िनणय	घेतला	आिण	आमच	ंकुटंुब	मडगावला	 थाियक	झालं.	सु वातीला	ितथे	गजानन	महाराजांच	ंमिंदर	न हतं	पण	महाराजां या	कृपेने	लवकरच
ितथे	मिंदराची	उभारणी	झाली	आिण	एक	 दा थान	 ा 	झालं.	महाराजां या	आशीवादाने	िदवस	समोर	सरकत	गलेे	आिण	मा या	मोठ्या	मलुीच	ंल न	ठरलं.

२६	एि ल	२०१३	रोजी	सांगली	येथील	खरे	मगंल	कायालयात	ल न	 हणजे	मडगाव	पासनू	तीन	चारश	ेिकलोमीटर	दरू!	 यामळेु	आ ही	सवानी	िनणय	घेतला	क ,	२४
एि लला	सकाळी	आपण	खाजगी	गाड्यांनी	मडगाव	येथनू	िनघायच.े	ठर या माणे	२४	तारखेला	पहाटेच	घर	जाग	ेझाले	आिण	तयारीची	एकच	धांदल	सु 	झाली.	बॅगा
भरणे,	फराळ	करणे,	आघंोळी	उरकणे,	हा य	िवनोद	आिण	एकच	तारांबळ.	ल न	घरच	ते!	अशात	सकाळच	ेसाधारण	सात	साडेसात	वाजले	असतील,िम टर	 हणाले	मी
आघंोळीला	जातो	आहे	आिण	 यांनी	आघंोळीला	नंबर	लावला.

इकडे	आम या	ग पा	सु 	हो या,पाच	िमिनटे	झाली	असतील	आिण	खूप	जोरात	कसलासा	आवाज	आला.	आ ही	एकदम	 त ध	झालो.	सवाचचे	डोळे
िव फारले,कान	टवकारले,आिण	आ ही	बाथ म या	िदशनेे	धाव	घेतली.	बाथ म	मधनूच	तो	आवाज	होता.	आ ही	दार	वाजवून	आवाज	िदला	पण	आतनू	काहीच
ितसाद	न हता.	पु हा	सग यांनीच	जोरात	हाक	मारली	पण	 ितसाद	शू य.	‘दरवाजा	तोडावाच	लागणार’	कुणी	तरी	ओरडलं,	कुठलाही	वेळ	न	दवडता	दरवाजा
तोड यात	आला.	आत	हे	िनपिचत	पडले	होते	पूण	बेशु ाव थेत.	यांना	चार	जणांनी	उचलनू	बाहेर	आणलं,	आमच	ेफॅिमली	डॉ टर,	डॉ.	रायपूरकर	यांना	फोन	लाव यात
आला,	सोबतच	अँ यलु सही	मागिव यात	आली.	मा या	काळजाचा	ठोका	चकुला,	मा या	सकट	सवाचाच	चहेरा	खरकन	उतरला.	 येकालाच	 येका या	मनातलं
वादळ	समजत	होतं.	या	सग या	धावपळीत	मी	आत	दवेघराकडे	धाव	घेतली,	गजानन	महाराजां या	फोटोकडे	शू यात	हरवले या	नजरेने	पाह	लागले.	महाराजांसमोर
िदवा	लावला	आिण	त डून	एकच	वा य	बोलले.	मलुी या	ल नाला	यांच	ंयेणं	होऊ	द.े

दर यान	डॉ टर,	अँ यलु स	आले,	यांना	हॉि पटलमध	ेअ	�ॅडिमट	कर यात	आलं.	 या	िदवसाचा	काय म	पुढे	ढकलनू	आ ही	सव	हॉि पटलमध	ेदाखल	झालो.
तपास या	झा या,	िनदान	झाले	आिण	िनदान	ऐकून	सवानाच	जबरद त	ध का	बसला.	मानेतील	उ या	मण याला	हेअर	 ॅ क	आिण	कमरे या	खाली	संवेदनाहीन	ऐकून
मी	तर	मटकन	खाली	बचवर	बसले.	कुणीतरी	खां ावर	हात	ठेवला,	पािहलं	तर	वषा,	मा या	विहनी,	 या	 हणा या,	काळजी	क 	नकोस.	महाराज	घेतील	काळजी,
तु या	दवेघरात	महाराजांची	पंचधातूचंी	जी	मतू 	आहे,	िजला	त	ूरोज	अिभषेक	करतेस,	ती	मी	ता हणात	पा यात	ठेवून	आले	आहे.	 यांना	सांिगतलं	आहे	काळजी
यायला.	होईल	सव	ठीक.	इत यात	डॉ टर	बाहेर	आले,	 हणाले,	प रि थती	नाजकू	आहे.	पुढे	काय	होईल	काही	सांगता	येत	नाही.	एवढ्या	लांब या	 वासासाठी
आ ही	परवानगी	दऊे	शकत	नाही.	मग	डॉ टरांना	सव	प रि थती	सांिगतली.	आमच	ेफॅिमली	डॉ टर	बोलले,	ते हा	ते	 हणाले,	ठीक	आहे	जर	उ ा	पायांना	संवेदना
आ या	तर	यांना	परवानगी	दतेा	येईल.	इत या	कमी	वेळात	पायांम ये	संवेदना	येणं	िकती	कठीण	आहे	हे	डॉ टर	मनातनू	जाणनू	होते.

आता	काय?	महाराजांच	ं मरण,	आता	हाच	उपाय	।	आठवावे	स ु 	पाय	।	यािवणे	दसुरी	सोय	।	काही	नसे	रािहली	॥	धावपळीत	तो	िदवस	के हा	संपला	कळलेच
नाही.	आता	उरली	होती	फ 	एक	रा .	 या	रा ी	झोप	येतही	होती	आिण	न हतीही.	अधवट	 लानीत	एक	ओळ	सारखी	आठवत	होती.	गण	गण	गणात	बोते	 हणनूी
लावा	अगंारा	साम याने	गजानना या	संकट	जाई	माघारा	आिण	 याच	पाश	्वभूमीवर	‘गण	गण	गणात	बोते’	चा	जप	कळत	न	कळत	होत	होता.	ती	रा 	एकदाची	सरली.
सयूाची	िकरणं	अगंावर	आली	आिण	डॉ टरां या	बोल याचा	आवाज	कानावर	आला.	अनिबली हेबल!	 यां या	पायात	संवेदना	आ या	आहेत.	अथात	बाक
प रि थती	नाजकूच	आहे.	अ यंत	सांभाळून,	सावकाश,	ध का	न	लाग	ूदतेा	 यांना	नेता	आलं	तरच,	तेही	मानेत	प ा	अडकहन	ठेवावा	लागले.	बरं	 हायला	बरेच	िदवस
लागणार	आहेत.	 वासात	सांभाळून	ने या या	जबाबदारीवर	तु ही	 यांना	नेऊ	शकता.

डॉ टरां या	 या	सांग यानंतर	संिम 	 माणात	का	होईना,	वातावरण	पु हा	बदललं.	आ ही	सवानी	आधी	िनघायच	ंआिण	माझी	लहान	मलुगी	आिण	माझा	लहान
भाऊ	हे	िम टरांना	घेऊन	एस	ए स	फोर	गाडीनी	मागावून	सावकाश	येतील	असं	ठरलं.	थोडा	जरी	ध का	बसला	तरी	 यांना	खूप	वेदना	 हाय या	आिण	थांबून	मलम
लावावं	लागायच.ं	अशा	 रतीने	ते	ितघं	रा ीपयत	सांगलीला	येऊन	पोहोचले.	ितथे	पोहोच यानंतर	मलुीनी	सांिगतलं,	आई,	बाबा	 हणत	होते,	म य	रा ी	कुणीतरी
आलं, यांनी	पाठीला	आिण	मानेला	खूप	शके	दऊेन	मसाज	केला	 हणनू	मला	बरं	वाटलं!

ल नाचा	िदवस	उजाडला,	हे	मधचे	िव मतृीत	जात	होते,	ल नाच	ेसव	िवधी	माझे	दीर	आिण	जाऊ	यांनी	करावेत	आिण	क यादानाचा	िवधी	 ां या	हातनू	 हावा	असे
ठरले.	हे	क यादानासाठी	उभे	झाले.	मलुी या	ल नाला	यांच	ंयेणं	होऊ	द,े	हे	माझं	मागणं	महाराजांनी	पूण	केलं	होतं.	दोनच	िदवसांपूव 	जो	माणसू	पूण	बेशु ाव थेत	होता,
मधला	बराच	वेळ	जो	आय	सी	य	ूमध	ेहोता,	 याची	कमरेखाल या	भागातील	संवेदना	गलेी	होती	आिण	 याला	पूण	बरं	 हायला	पुढे	सहा	मिहने	लागले,	अशा	माणसानी
एवढा	 वास	सहन	क न	क या	दानासाठी	उभं	राहणं	ही	मा यासाठी	महाराजांचीच	कृपा	होती.

आद या	िदवशी	डॉ टरांनी	िम टरांना	ल नाला	घेऊन	जा याची	परवानगी	िदली,	ते हा	घरी	जाऊन	मी	माझी	पंचधातूचंी	गजानन	महाराजांची	मतू 	आभार	मानून
व छ	पुसली	होती	आिण	 वास	आिण	ल न	सरुळीत	पार	पडू	द,े	 हणनू	जागवेर	ठेवली	होती.	आता	मी	क पनेनेच	ती	मतू 	हातात	ध न	 दयाशी	कवटाळली	आिण
डो यातील	अ ूंना	वाट	मोकळी	क न	िदली.	आजबूाजलूा	उभे	असणारे	माझे	नातेवाईक	ते	 य	 याहाळत	होते	आिण	कदािचत	आत या	आत	 हणत	होते.	 ी



गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	शिमला	भाटे,	मडगाव,	गोवा	-	९७६६७२८६१६
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२४	-	महाराजांचा	कृपा	 साद	-	सौ.	सा रका	समुीत	समदानी,	घोडेगाव,	ता.	नेवासा.

जय	गजानन!	माझं	माहेर	 हणजे	नायगाव,	उ मानाबाद	िज ातील	अगदी	लहान	गाव.	मा या	बालपणी	आई	गजानन	िवजय	 थं	वाचायची.	ते हा	ित या	बाजलूा
बसनू	पोथीतील	िच 	पाहता	पाहता	आिण	आईकडून	ती	गो 	समजनू	घेताना	गजानन	महाराजांची	भ 	मा या	मनात	के हा	 जली	ते	कळलंच	नाही	आिण	अगदी
अकरावीत	असताना	पासनूच	माझी	िवजय	 थंाची	पारायणं	सु 	झालीत.	मा यासोबत	असणार	्या	मिै ण ना	मा याकडूनच	गजानन	महाराजांिवषयी	मािहती	झाली.	 याचं
मला	कधी	कधी	थोडं	कौतकुही	वाटायच	ंक 	आप यामळेु	यांना	शगेांव	समजलं.

मी	जे हा	मॅ ीक	झाले	ते हा	आम या	गावात	कॉलेज	नस यामळेु	सात	िकलोमीटर	दरू	लातरू	िज ातील	मु ड	या	गावी	मला	कॉलेजमध	े वेश	 यावा	लागला,	ितथे
हो टेल	होतं	पण	मी	रोज	बसने	जाणं	येणं	करीत	असे.	मला	आठवतं,	मी	सेकंड	इयरला	असतानाची	ही	गो 	आहे.	 या	िदवसात	आम या	घरात	काही	बांधकाम	होत
होतं,	आद याच	िदवशी	बांधकाम	पूण	क न	कामगार	िनघनू	गलेे	होते.	 यामळेु	बरीच	धळू	घरात	होती.	ती	माघ	व 	स मी	होती	अथात	गजानन	महाराजांचा	 गट	िदन.
पण	कसं	काय	कोण	जाणे	 या	िदवशी	 गट	िदन	आहे,	याच	ंमला	 मरणच	रािहलं	नाही	आिण	सकाळी	मला	हो टेल	मधनू	मा या	मिै णीचा,	आशाचा	फोन	आला.
सा रका,	अग	ंआज	महाराजांचा	 गट	िदन	आहे	नं	काय	करता	येईल	आप याला?	मी	ितला	 हटलं,	मी	कॉलेजला	येते	मग	आपण	बोल.ू	मी	फोन	ठेवला	आिण	आत
िवचारांची	िविच 	कालवाकालव	झाली.	िजला	महाराजांिवषयी	मािहती	मी	िदली	ितला	 गट	िदन	ल ात	आहे	आिण	आप याला	िव मरण	 हावं?	 याच	िवचारात	मी
कॉलेजला	िनघ याची	तयारी	क 	लागले.	ते	पाहन	आई	 हणाली,	अग	ंघरात	एवढी	काम	ंपडली	आहेत	आिण	तलुा	कॉलेज	काय	सचुतंय?	 यावर	मी	आईला
तावातावात	सांगनू	टाकलं	आज	मी	घरी	आ यावर	तलुा	घरातील	फरशी	धवुून	 व छ	पुसनू	दईेन!	आिण	असं	सांगनू	मी	कॉलेजसाठी	बाहेर	पडले.	मनाच	ंसंतलुन	ढळलं
क 	मोठमोठ्यांची	गडबड	होते,	मी	तर	लहानच	होते.	कॉलेजमध	ेमिै णीनी	का	ग!ं	 गट	िदनाला	काय	करावं?	असा	 श	्न	पु हा	िवचारला.	ते हा	आज	आपण	िदवसभर
महाराजांच	ं मरण	क !	असं	सांगनू	 वतःला	मोकळं	केलं	आिण	कॉलेज	मधील	सव	वग	अटे ड	क न	परती या	बसची	वाट	पाह	लागले.	परतीचा	 वास	सु 	झाला
आिण	मनातील	आदंोलन	गतीशील	झालं.	पश	्चा ापानी	द ध	झालेलं	मन	 हण	ूलागलं,	महाराज	माझी	चकू	झाली,	महाराज	माझी	चकू	झाली	आिण	याच	ंप रमाजन
कसं	करता	येईल	हा	िवचार	मनात	येऊन	मी	महाराजांना	 हटलं,	महाराज	आज	िदवसभरात	जर	मला	 गट	िदनाचा	 साद	िमळाला	तरच	मी	भोजन	करीन	नाही	तर	आज
मी	जेवणार	नाही.

मी	घरी	पोहोचले,	वा तिवक	मला	भूक	अिजबात	सहन	होत	नाही,	पण	आईनी	जेवणाच	ंिवचारलं	ते हा	बाहेर	खाऊन	आले	आहे,	असं	सांगनू	फरशी	 व छ
कर याची	मोहीम	हाती	घेतली.	भुकेने	जीव	कासावीस	झाला	होता,	पण	आज	महाराजांना	मी	काही	बोलले	होते.	बसनू	फरशी	पुसताना	पायात	गोळे	आले,	 येक	वेळी
फडकं	िफरवताना	मी	माग	ेसरकत	होते	आिण	िवचार	पुढे	धावत	होते.	माझं	मन	 हण	ूलागलं,	अग	ंवेडे	त	ूहे	काय	बोललीस?	जेमतेम	पाच	सहा	हजार	लोकसं येच	ेहे
गाव,	गावात	एकही	महाराजांच	ंमिंदर	नाही,	गावात	गजानन	महाराजांची	फारशी	मािहती	नाही,	जेमतेम	बोटावर	मोजता	येतील	एवढ्याच	िठकाणी	पोथी	वाचन	होतं,	तलुा
गट	िदनाचा	 साद	िमळेलच	कसा?	या	िवचारांनी	रडायला	येऊन	महाराजांना	 हणत	होते,	आज	मा यासोबत	तमुचीही	परी ा	आहे,	आज	 साद	िमळाला	तरच	मी
भिव यात	तमु यासमोर	पदर	पसरिव या या	मनि थतीत	राहीन.	नाही	तर	माझी	िह मत	तटूुन	जाईल.	तु ही	बघा	काय	ते.

माझं	काम	आटोपलं,	सं याकाळ	झाली	होती.	मी	हात	पाय	 व छ	धवूून	कपडे	बदलले,	मला	वाटलं,	मिै णीकडे	जाऊन	थोडं	मन	हलकं	करावं.	तेवढंच	भुकेकडे	तरी
िनदान	दलु 	करता	येईल.	मी	आईला	िवचा न	िदपाली या	घरी	गलेे,	तर	ती	आम या	दसुर	्या	मिै णीकडे,	वंदनाकडे	गलेेली!	 हणजे	अजनू	काही	अतंर	चालणं	आले.
पण	 हटलं,	चला	आज	महाराजांनी	परी ाच	 यायची	ठरवली	आहे.	दोन	पावलं	अजनू	चाल.ू	मी	ितथे	पोहोचताच	आतनू	िदपाली	बाहेर	आली.	मला	पाहन	 हणाली,
सा रका	त	ूिकती	भा यवान	आहेस	ग!ं	अग	ंआज	लातरूला	गजानन	महाराज	मिंदरात	 गट	िदनाला	मा या	आ यातफ	महा साद	होता.	ितने	एवढ्या	प नास	िकलोमीटर	दरू
अतंराव न	हा	डबा	मा याकडे	पाठिवला.	तोच	 साद	घेऊन	मी	इथे	आली	आहे.	हा	घे	 गट	िदनाचा	 साद!	ते	ऐकताच	मी	िदपाली या	ग यात	पडून	रडायला	लागले.
ितला	सव	कहाणी	सांिगतली	आिण	 हटलं,	िदपा	असं	 हणतात	क 	तु ही	दोन	पावलं	दवेा या	िदशनेे	चाला,	तो	तमु यासाठी	दहा	पावलं	समोर	येईल.	पण	इथे	तर	मला
दोन	पावलं	जा त	चालवून	माझे	गजानन	महाराज	मा यासाठी	प नास	िकलोमीटर	धावून	आले.	 या	िदवशी	मा यासाठी	 या	 सादाची	गोडी	अवणनीय	होती.

महाराजांनी	 गट	िदनाचा	 साद	दऊेन	मा यावर	कृपा	केली,	 या	कृपा	 सादा या	योगाने	मा या	भ त	वाढ	झाली	हे	तर	खरेच	पण	पुढे	वेळोवेळी	मला	तशी
िचतीही	िदली.	माझं	ल न	ठरत	असताना	आलेला	एक	अनुभव	मला	सांगावासा	वाटतो,	पुढे	िश णा या	िनिम ाने	मी	मा या	मोठ्या	बिहणीकडे	पु याला	जाऊन
राहीले.	एक कडे	माझं	िश ण	पूण	होत	आलं	आिण	दसुरीकडे	मा यासाठी	ल नाची	 थळं	पाहणं	सु 	झालं.	एका	िठकाणाहन	मला	होकार	आला	आिण	घर यांना	खूप
आनंद	झाला,	पण	तो	थोडाच	काळ	िटकला,	कारण	ितकडून	रोज	नवीन	िनरोप,	रोज	नवीन	मागणी	सु 	झाली.	सोनेच	 ा,	पैसे	 ा,	फाइ ह	 टार	हॉटेल	बुक	करा.	घरचे
परेशान	झाले	आिण	इकडे	 या	पंधरा	िदवसांत	मा याही	मनाची	अव था	िविच 	झाली.	रोज या	मना या	हेलका यांनी	मी	 त	झाले	आिण	एका	रा ी	मी	गजानन
महाराजां या	फोटो	समोर	हात	जोडून	उभी	रािहले,	 हटलं,	महाराज	मला	हा	 ास	सहन	होत	नाही.	यातनू	काही	माग	काढा,	मला	ही	अ व थता	आिण	अि थरता	नको,
तमुची	जशी	इ छा	तसं	होऊ	 ा	पण	मला	उ ा या	िदवसात	याच	ंउ र	िमळायला	हवं.	एवढं	 हणनू	मी	झोपी	गलेे.

दसुरे	िदवशी	सकाळी,	मी,	माझी	बहीण,	आिण	ितची	नणंद.	आ ही	ितघी	अगंणात	ग पा	करीत	असताना,	एक	उंच	साव या	रंगाचा	माणसू	समो न	जात	होता,	तो
मा याकडे	पाहन	बडबड	क 	लागला,	ए	बाई,	मोडलं!	मोडलं	तझुं	ल न!	 याच	ंते	बोलणं	ऐकून	बिहणीची	नणंद	 हणाली,	अग	ं या याकडे	ल 	नको	दऊे.	हे	लोक
पै यासाठी	असं	काही	करतात.	 यावर	तो	बोलला,अहो	बाई	पैशाचा	 श	्न	येतोच	कुठे?	 श	्न	उ राचा	आहे,ते	दतेो.	बाईच	ंल न	मोडलं!	जाऊ	 ा,	बाईच	ंल न	मोडलं!
असं	बोलत	तो	िनघनू	गलेा.	बातमी	ल न	मोड याची	होती	पण	ती	महाराजां या	योजनेतनू	होती,	 यामळेु	ती	चांगलीच	असणार,	पुढे	खरोखरच	 या	 थळाशी	संबंध	तटुले
आिण	नंतर	समजलं	क 	 यांनी	अशाच	कारणानी	िकमान	चाळीस	िठकाणी	मन ताप	िदला	होता.



असो,	महाराजां या	आशीवादािशवाय	अजनू	काय	हवं	होतं,	पुढे	 यां या	आशीवादाने	चांग या	िठकाणी	योग	जळूुन	आला.	आज	मी	पोथी	वाचायला	घेते	ते हा
माझी	मलुगी	मला	पोथीतील	िच 	दाखिव याचा	आ ह	करते.	मी	पण	 ेमाने	ितला	िच 	दाखवून	ित याकडून	 हणनू	घेते.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय
गजानन!

सौ.	सा रका	समुीत	समदानी,	घोडेगाव,	ता.	नेवासा	-	९१४६१०७१४७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२५	-	वै राज,	नागराज	आिण	महाराज	-	 ी.	संजय	देशमखु,	नागपूर.

जय	गजानन!	मी	 वचनकार	संजय	दशेमखु,माझा	 वचनाचा	िवषय	असतो	मोरया	अथात	 ी	गणेश!	या	िवषयावर	 वचन	कर यासाठी	माझं	र ण	केलं	संत	िशरोमणी
गजानन	महाराजांनी.	मी	असं	 हणतो,	याच	ंकारण	मा या	आईला	माझं	संगोपन	करताना	वेळोवेळी	गजानन	महाराजांचा	भ कम	आधार	िमळाला	नसता	तर	मी	आजचा
िदवसच	पाह	शकत	न हतो.

माझी	आई	गजानन	महाराजांची	िन सीम	भ 	होती,	 यां यावर	ितची	अढळ	 ा	होती.	अगदी	ित या	बालपणापासनू!	माझे	वडील	रे वेत	नोकरीला	होते.	 यांची
िश ट	ड्यटुी	असायची.	माझी	आई	मला	मा या	लहानपणची	घटना	नेहमी	सांगायची,	मी	ते हा	साधारण	वषाचा	असेन.	आ ही	ते हा	चं पूर	येथे	रहात	होतो.	एक	िदवस
माझी	त येत	िबघडली,	जलुाब	 हायला	लागले,आईने	घर यांना	 हटलं,	कुणा	डॉ टरला	बोलवायला	हवं.	पण	घर यांनी	ित याकडे	ल च	िदलं	नाही.	खरं	तर	आ ही
एक 	कुटंुब	प तीत	अस याने	घरी	बरेच	लोक	होते.	पण	आईकडे	पहा याची	सासर यांची	 ी	 हणावी	इतक 	सहानुभूतीपूण	न हती	आिण	वडील	ड्यटुीवर	गलेे	होते.
अशात	सं याकाळ	झाली	पण	ल णं	काही	घरगतुी	उपायांनी	ठीक	होईनात.	आईनी	पु हा	 हणनू	पािहलं	पण	घर यांनी	आई या	 हण याकडे	दलु 	क न,	आ हाला
मलंु	झाली	नाहीत	का?आ ही	वाढवलीत	नं	 यांना?	एखादी	गटुी	द,े	होईल	तो	ठीक!	असं	 हणनू	आईच	ं हणणं	उडवून	लावलं,	रा 	झाली	थोड्या	वेळात	सगळीकडे
िनजानीज	झाली.	आई	मला	मांडीवर	घेऊन	एकटी	जागी	होती.	गटुी	दऊेन	झाली	पण	ल णं	काही	कमी	झाली	नाहीत,	उलट	आता	अगंही	गरम	वाटू	लागलं	रा ी	तीन
साडेतीनचा	समुार	असेल	मी	हात	पाय	वाकडे	क न	डोळे	िफरवले,	आई	घाबरली,	ितला	आता	कुणाचा	आधार	होता?	आईनी	मला	खाली	ठेवलं,	ती	उठली,	दवेात
गजानन	महाराजांचा	फोटो	होता,	आईनी	रडत	रडत,	तो	फोटो	उालला,	एका	परातीत	पाणी	टाकलं	आिण	तो	फोटो	िभंतीशी	परात	ठेवून	पा यात	उभा	केला,	आता	मी
रडत	न हतो,	िकरिकर	करत	न हतो,	शांत	होतो	आता	आई	रडत	होती,	फोटो	समोर	बसनू	ितचा	संवाद	आता	गजानन	महाराजांशी	सु 	झाला	होता.	ती	 हणत	होती	मा य
आहे	मला	आमची	हयगय	झाली	पण	त	ूपाहतो	आहेस	मी	कुठे	हल	ूशकत	न हते,	घर यांनी	मी	सांगनूही	ऐकलं	नाही,	पण	मला	सांग	यात	 या	बाळाची	काय	चकू	आहे?
आम या	चकु ची	िश ा	 याला	का?	 याच	ंर ण	कर.	मी	तलुा	शरण	आहे,	या	िशवाय	मी	काय	क 	शकते,	र ण	कर!	असं	 हणता	 हणता	रा भरा या	जागरणात	काही
ण	ितला	 लानी	आली,	जेमतेम	उजाडू	लागलं	होतं	आिण	घरा या	दाराशी	एक	बैलगाडी	येऊन	थांबली.	 यातनू	एक	गाडीवान	आिण	दाढी	वाढलेले,	शु 	धोतर	आिण

पांढरी	बंडी	प रधान	केलेले	एक,	असे	दोघेजण	उतरले,	घरात	आले,	ते	आईला	 हणाले	मला	कळलं	तु या	बाळाची	त येत	ठीक	नाही,	मी	 या यासाठी	औषध	आणलं
आहे.	हे	घे	 ा	तीन	पुड्या.	एक	लगचे	द	ेपा यातनू,	एक	दपुारी,	एक	सं याकाळी,	बरं	वाटेल	तु या	बाळाला.	असं	 हणनू	ते	जाऊ	लागले	आईला	वाटलं	 ांना	िनदान
पयातरी	 ावा,	 या	काळी	खूप	िकंमत	होती	 पयाला,	आईने	शोध	सु 	केला	पण	सहजपणे	 पया	काही	सापडला	नाही	ते	वै राज	 हणाले	हे	बघ	मला	काहीही	नको,
तझुं	पोरग	ंबरं	झालं	क 	पाठवून	द	ेएक	 पया,	ते	लगचे	िनघाले	आिण	बैलां या	ग यातील	घुंगरांचा	आवाज	दरू	दरू	गलेा.

आईने	मला	लगचे	एक	पुडी	िदली	आिण	मला	काहीच	िमिनटात	 व थ	झोप	लागली,	उरले या	दोन	पुड्यांनी	मला	पूण	तंदु त	केलं.	सकाळ	झाली,	सयू	वर	आला,
घराला	जाग	आली,	आईला	 श	्न	पडला	होता	ते	वै राज	आले	कसे?	घर यांनी	कुणाला	सांग याची	श यता	न हतीच	तरीही	आईने	सवाना	िवचारलं	क 	 यांनी
कुणाला	िनरोप	िदला	होता	का?	न हताच	िदला!	शजेार यांना	फारसं	मािहती	न हतंच	तरीही	आईने	आजबूाजलूा	िवचारलं,	वडील	घरी	आ यावर	 यांनाही	िवचारलं,
ते हा	फोन	न हतेच	 यामळेु	बाक 	कुणाला	काही	क पनाच	न हती.	कुणीही	कुणाला	सांिगतलं	न हतच,	मग	ते	कोण	होते?	आईसाठी	शवेटपयत	तो	 श	्न	अनु रीतच
रािहला.	आईने	फोटो	पुसनू	जागवेर	ठेवला	पण	ते हापासनू	खाली	दोन	इंच	 े म	रंग	जाऊन	वेगळी	िदस	ूलागली	आिण	आई	 या	 े मकडे	पाहन	ित या	अनु रीत	 श	्नाचं
उ र	शोधत	रािहली.

पुढे	सहा	मिह यानी	विडलांची	बदली	दवेळाली,	(नािशक)इथे	झाली.	आ ही	रे वे	 वाटर	मध	ेरहायला	गलेो.	ितथे	आजबूाजलूा	जंगल	होतं,	माग	ेड गर	होता,	ते हा
ितथे	वीज	न हती,	कंदील	आिण	िचमणी	हेच	काय	ते	 काशाच	ंमा यम.	आई	मला	ही	गो 	नेहमी	सांगायची.	दसरा	येऊ	घातला	होता	 या	िनिम ाने	आम याकडे	आजी
आजोबा	(आईच	ेआई	वडील)	आिण	मावशी	असे	ितघेजण	आले	होते.	 या	िदवशी	कोजािगरी	पौिणमा	होती.	वडील	चार	ते	बारा	ड्यटुीवर	गलेे	होते.	महारा ात	बरेच
िठकाणी	कोजािगरी	पौिणमलेा	मोठ्या	मलुाला,	मलुीला,	ओवाळ याची	 था	आहे.	 याला	आसनी	असं	 हणतात.	 या	सं याकाळी	आईनी	सतरंजी	पसरली,	 यावर	पाट
मांडला	व	औ वणासाठी	तबक	तयार	केलं.	हे	सगळं	कंिदला या	अगदी	मदं	 काशात	होत	होतं.	आईनी	 थम	दवेाला	ओवाळलं,	महाराजांना	ओवाळून	संजयचा	जीव
या	िदवशी	तु हीच	वाचवला	 याच	ंसदवै	र ण	करा,	अशी	 ाथना	केली.	मला	पाटावर	बसवलं,	मला	शजेार या	आले या	मावश सह	सवानीच	औ वण	केलं.
औ वणाच	ंकाम	पूण	होताच	आईने	तबक	दवेासमोर	ठेवलं	आिण	मला	पाटाव न	उचललं.	आई	मला	घेऊन	जेमतेम	माग	ेसरकली	असेल	तोच	पाटाखालनू	एक	दोन
फूट	लांबीचा	नाग	अचानक	पाटावर	आला.	थोडा	पाटावर	ि थरावला,	फणा	काढून	सग यांकडे	पािह यासारखं	केलं	आिण	िनघनू	गलेा.	सगळे	ि तिमत	होऊन	फ
पहात	राहीले.	नंतर	कंदील	घेऊन	शोधाशोध	केली	पण	तो	कुठेही	िदसला	नाही.	सगळे	धा ताव यासारखे	झाले.	आजोबा	आईला	 हणाले,	त	ूयावर	िवचार	क न	बघ.
याच	ेदोनच	अथ	िनघतात,	एकतर	महाराजांनी	नागापासनू	र ण	केलं,	नाही	तर	महाराज	 या	 पात	आशीवाद	दऊेन	गलेेत.	पण	काहीही	असो,	मला	तरी	महाराजां या
अि त वाची	ही	 िचती	वाटते.	त	ूएक	काम	कर,	मला	एक	 पया	द	ेमी	शगेांवला	जाणारच	आहे,	ते हा	तु यातफ	ितथे	दईेन.	आजोबांच	ंते	वा य	ऐकून	आई	नखिशखांत
शहारली,	ितला	 या	िदवशी या	एक	 पयाची	आठवण	झाली,	ितने	लगचे	एक	 पया	महाराजांना	दे यासाठी	आजोबां या	हातावर	ठेवला.	ती	दि णा	ित या	डो यातनू
आले या	थबांनी	आपोआपच	ओली	झाली	होती.

पुढे	आ ही	मोठे	झालो,	आईने	तोच	फोटो	पुढील	प नास	वष	दवेात	सांभाळून	ठेवला.	पूजा	करताना	ित या	हातात	तो	फोटो	पाहन	आ ही	भावंड	 हणायचो,	आई	तो
फोटो	नवीन	करायचा	का?	ती	 हणायची,	िबलकूल	नाही.	अरे	तो	महाराजांचा	जागतृ	फोटो	आहे!	पु हा	आ हपूवक	 हटलं	क 	अग	ंती	 े म	तरी	बदलवून	घेऊ,	 यावर
मा 	काहीच	न	बोलता	 या	रंग	गलेे या	भागावर	पकड	मजबूत	क न	फ 	आम याकडे	पहायची	आिण	 हणायची.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय



गजानन!

ी.	संजय	देशमखु,	नागपूर	-	९८६०३६२२४५.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२६	-	मागदशक	स ु 	-	 ीमती	वैशाली	िवलास	फाटक,	पुण.े

जय	गजानन!	मी	वैशाली	फाटक,	सांगली	माझं	माहेर	आिण	पोफळी	माझं	सासर.	१९७४	ला	माझं	ल न	झालं.	मागील	पंचचेाळीस,	शहेेचाळीस,	वषापासनू	मी	गजानन
महाराजां या	अनुसंधानात	आहे.	गजानन	िवजय	 थंाची	आजपयत	एकासनी	आिण	वेगवेग या	प तीने	खूप	पारायणं	पूण	झालीत,	िचतंन	झालं,	आता	मनातनू	पटायला
लागलं	आहे	क ,	स ु ं वर	 ा	ठेवून	रहा	ते	तु हाला	मागाव न	ढळू	दणेार	नाहीत.	तमु या	मनोकामना	पूण	करतील	आिण	दःुख	वाट्याला	आलंच	तर	ते	भोग याची
श 	तु हाला	 दान	करतील.	अशा	तीनही	बाबतीतील	अनुभव	जीवनात	मा या	वाट्याला	आलेत.

जीवनात	सखु	दःुखाच	ंिम ण	असायचचं,	१९९५	साली	मा या	मोठ्या	मलुाच,ंिड लोमा या	शवेट या	वषाला	असताना	अपघाती	िनधन	झालं.	मी	पूण	हलनू	गलेे,
हळवं	मन	आतनू	बाहे न	रडायच,ं	गजानन	महाराजांना	मी	उभं	राह याची	शि 	मागत	होते.	मा या	काही	मिै णी	मला	 हण	ूलाग या,	अग	ंत	ूकुणाला	गु 	कर	मनाला
आधार	िमळेल,	पण	मला	ते	पटत	न हतं.	मी	 हणायची	गजानन	महाराज	आहेत,	तेच	माझे	गु .	एका	मिै णीने	खूप	आ ह	धरला	क 	िचपळूणला	एक	जण	आहेत	ते
तु हाला	हवा	तोच	गु 	मं 	दतेात,	ते	ऐकून	मला	हसायला	आलं,	पण	सग याच	 हण	ूलाग या	क 	या	गु पौिणमलेा	त	ूितथे	जा	मी	भांबाव यासारखं	होऊन	ितला	हो
हटलं	आिण	साधारण	एक	तासाभरात	मला	काहीतरी	वेगळं	वाटायला	लागलं,एक	िपवळं	कापड,	 यावर	साधारण	मठूभर	लांबीची	िचलीम,	गधंाच	ेओढलेले	प ,े	 यावर
हळदीकंुकवाची	बोटं,	असं	 य	एकसारखं	नजरेसमोर	यायला	लागलं,	मला	अ य	काही	िदसेना,	सचुनेा,	यात	बराच	वेळ	गलेा	आिण	मला	पुंडिलक	भोकरे	आिण	भागी
ठाकरीणीची	गो 	आठवली,	मी	लगचे	महाराजां या	फोटोसमोर	हात	जोडून	उभी	झाले,	 हटलं	हा	मी	संकेत	समजते,	मी	कुठेही	जाणार	नाही.	तु हीच	माझे	गु ,	तमुचे
चरण	हेच	 ा	 थान.	माझी	 ाथना	झाली	आिण	अ रशः	 णातच	ते	 य	नजरेसमो न	बाजलूा	झालं	आिण	मी	नॉमल	झाले.	स ु ं नी	मागावर	सांभाळून	ठेवलं.

मा या	ल नाला	जेमतेम	एक	मिहना	झाला	होता,	एके	रा ी	यांना	अचानक	उलट्या	आिण	जलुाब	सु 	झाले,	ते	काही	के या	थांबेनात.	कमालीचा	अश पणा	येऊन
यांना	दवाखा यात	भरती	करावं	लागलं,	सलाईन	लावावं	लागलं,	डॉ टरांना	सहजी	िनदान	होईना	डॉ टर	 हणाले	बाक 	कॉ पिलकेश स	झाले	नाही	 हणजे	िमळवलं.
पाह	गॉड	इज	 टे!	मग	काय	माझा	गॉड	एकच.	मी	महाराजांना	 हटलं,	सं याकाळपयत	यांना	घरी	येऊ	द,े	मी	गजानन	िवजयची	एकवीस	पारायणं	करीन.	डॉ टरांना	िनदान
होऊन	औषध	लाग	ूपडलं	आिण	 ांना	सं याकाळी	िडसचाज	िमळाला.	यां यावर	आलेलं	गडंातर	टळलं	होतं.

मी	एकट्यात	िवचार	करीत	असते	ते हा	मला	कधी	कधी	वाटतं,	गजानन	महाराजां या	चरणाशी	िकती	िविवध	 कार या	माग या	घेऊन	भ 	येत	असतात.	महाराजांना
सग यांकडेच	ल 	 ावं	लागतं.	मी	एकदा	महाराजांना	एक	िविच 	मागणी	केली,	कदािचत	असं	कुणीही	मािगतलं	नसेल,	अगदी	आगळी	वेगळी	मागणी.

मला	पाच	नणंदा	हो या	आिण	एक	दीर	होते,	सासरे	हयात	असताना	ितघ ची	ल न	झालीत.	दीराचहंी	ल न	नंतर	झालं,	आ हाला	दोन	मलंु	आिण	एक	मलुगी	आिण
दीरांना	दोन	मलंुच	होती.	असं	 हणतात	क ,	क यादानाच	ंसौभा य	लाभावं	तो	एक	चांगला	योग	समजतात.	मला	मनातनू	वाटायच	ंक 	जर	दो ही	नणंदांच	एकाच	िदवशी
ल न	हो याचा	योग	आला	तर	एक च	ंक यादान	दीर	जावेला	करता	येईल.	मी	तशी	इ छा	कुटंुबात	 य ही	क न	दाखिवली,	मळुात	ल न	ठरणंच	मह वाचा	ट पा	,	तेच
सहजासहजी	श य	नाही.	 यात	एकदम	दोन	ल न	आिण	तेही	एकाच	िदवशी?	मला	सवानी	वेड्यात	काढलं.	मी	 हणायची	सहा य	होतो	जगजेठी।	हेत	ूशु द	अस यावर.
मी	गजानन	महाराजांना	रोज	तशी	 ाथना	करायची,	 हणायची	यात	माझा	काही	 वाथ	नाही.	मी	 यां यासाठी	अशी	इ छा	ध न	आहे.	महाराजांनी	माझी	मनोकामना	पूण
केली.	२७	जलैु,	१९८७	रोजी	मा या	दो ही	नणंदांची	ल न,	एकाच	तारखेला,	एकाच	वेळी,	एकाच	िठकाणी,	गजानन	महाराजां या	कृपेने	 यवि थत	पार	पडली	आिण
यात	एक च	ंक यादान	आ ही	केलं	आिण	एक च	ंक यादान	दीर-जावेनी	केलं	आिण	 या	िदवसापासनू	मा या	जावेची	महाराजांवर	 ा	 ढ	झाली.

मा या	मनातील	अनेक	इ छा	महाराजांनी	वेळोवेळी	पूण	के यात.	अगदी	मनोवांिछत	अप य	 ा ी	पासनू	तर	 ांची	नोकरी	परमनंट	होईपयत.	मीही	अनेक	वेळा
महाराजां या	चरणी	एकवीस	पारायणं पी	दवुाची	जडुी	अपण	केली	आिण	हे	सव	होत	असताना	मा या	नकळत	महाराज	मा या	मनावर	सं कार	करते	झाले.	कदािचत
पुढे	मला	फार	मोठ्या	संकटाला	सामोरं	जायच	ंआहे	 हणनू	क 	काय	२००८	 या	समुारास	एक	वा य	राहन	राहन	मा या	मनात	घोळायला	लागलं	दवेा	जशी	तझुी	इ छा,
यातच	माझं	भलं!	मग	हळूहळू	मनातनू	काही	माग	ूनये	असं	वाटायला	लागलं.	म	े२००८	मधील	ती	घटना.	ितसरा	अ याय	वाचत	असताना,	हे	गडंांतर	 पाच	े।	मृ य	ूदोन
कारच	े।	भौितक	आिण	दिैवक	साच	े।	हे	आहेत	 यात	जगी	॥	मृ य	ूजो	का	अ याि मक	।	तो	कवणा याने	न	टळे	दखे	।	पाहा	अजनुाचा	बालक	।	कृ णा	सम 	पडला
रणी	॥	या	ओ यांवर	मन	घटुमळायला	लागलं.	एकसार या	 याच	ओ या	डो यासमोर	नाचत	हो या.	२७	म	े२००८	रोजी	हे	घरातच	 ेन	हॅमरेज	होऊन	जिमनीवर
कोसळले,यांना	दवाखा यात	आय.	सी.	य.ू	मध	ेहलिव यात	आले	पण	ितथेही	र ाची	उलटी	होऊन	हे	सग या या	पलीकडे	पोहोचले,	२९	म	ेरोजी	 ांनी	जगाचा	िनरोप
घेतला	आिण	मृ य	ूजो	का	अ याि मक	।	तो	कवणा याने	न	टळे	दखे	।	या	ओ या	मा या	नजरेसमोर	वारंवार	का	येत	हो या,	याचा	उलगडा	झाला.	महाराजांनी	ते	दःुख
भोग याच	ेधयै	मला	 दान	केलं	होतं.

चौतीस	वष	साथ	दऊेन	अचानक	िम टर	िनघनू	गे यावर	िनमाण	झाले या	प रि थतीला	त ड	दे यासाठी	आव यक	असणारे	धयै	महाराजांनी	मला	दऊेन	आज	मा या
मनाची	घडण	अशी	तयार	केली	आहे	क ,	 यां यासमोर	 ाथनेला	उभी	रािहले	क 	एकच	मागणं	मािगत या	जातं,	गजानन	महाराजा	तमु या	इ छे माणे	होऊ	 ा.	तमुची
इ छा	तीच	माझी	इ छा	अस	ू ा!	अथात	आज	ही	इ छा	आनंददायी	वाटते	याच	ंकारण	महाराजांिवषयी	मनात	सात याने	चालणारे	िचतंन	आिण	 या	िचतंनाला	आधार
असणार	्या	दोन	गो ी,	एक	 हणजे	गजानन	िवजय	 थंाच	ेपारायण	आिण	दोन,	महाराजांचा	मनात	सतत	सु 	असलेला	जप	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय
गजानन!

ीमती	वैशाली	िवलास	फाटक,	पुण	े-	९६६५९६५८९६.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२७	-	जय	जय	 वामी	गजानन	-	 ी.	पुंडिलक	रामकृ ण	दोड,	खुरई,	िज.	सागर	(म.	 .)

जय	गजानन!	जामनेर	तालु यातील	त डापूर	या	गावी	एका	गरीब	कुटंुबात	या	पुंडिलकाचा	ज म	झाला.	विडलांच	ंनाव	रामकृ ण.	मा या	नावाला	साजेलसं	वातावरण
मला	आम या	कुटंुबात	लाभलं.	१९६६	चा	तो	काळ,	 या	काळात	शोभून	िदसेल	अशी	आमची	कुटंुब	सं या	मोठी	होती.	आ ही	दोन	भाऊ	चार	बिहणी,	भावंडात	अतंर
जा त.	 यामळेु	१९७८	साली	मा या	मोठ्या	बंधूचं	ंल न	झालं	ते हा	मी	लहान	बारा	वषाचा	होतो.	िववाहानंतर	नवीन	वर-वध	ूदशनासाठी	तीथ थानी	जा याची	 था
आम या	प रवारात	सु वातीपासनू	होती,	 यानुसार	भाऊ	उ मराव	व	सौ.	चं कला	विहनी	यां यासोबत	घरातील	एक	 ये 	सद य	आिण	मी,	आ ही	दशनासाठी
शगेांवला	जावे	असे	ठरले,	२०	एि ल	१९७८	ला	शगेांवी	मी	 थमच	गजानन	महाराजां या	समाधीवर	म तक	टेकले	व	मनाने	ठरिवले,	महाराज!	आजपासनू	मी	तमुचा
भ .

१९८९-९०	साली	मी	महाराजां या	कृपेने	बी.	एड.	झालो	आिण	िश क 	पेशा	 वीकारला,	 यानंतर	मी	िश क	 हणनू	िविवध	सं थामधनू	वेगवेग या	िठकाणी
नोकरी या	िनिम ाने	िफरलो.	१६	फे वुारी	१९९३	ला	माझा	िववाह	संप न	झाला	आिण	परंपरेनुसार	सप रवार	गजानन	महाराजां या	दशनासाठी	शगेांव	गाठलं.	ते हा
मला	क पनाही	न हती	क 	आता	आप याला	नोकरी या	िनिम ाने	खूप	दरू	जावे	लागणार	आहे.

	च	ेदशन	घेऊन	परतलो	आिण	२२	फे वुारी	१९९३	ला	जवाहर	नवोदय	िव ालय,	क तनपूर,	िज.	बहराईच	उ.	 .	येथे	िश क	पदावर	 ज	ूहो यासाठी	ऑडर
हातात	पडली.	माच	१९९३	ला	मी	क तनपूर	येथे	सेवेत	 ज	ूझालो.	घरापासनू	तेराश	ेिक.	मी.	लांब	उ र	 दशेात.	आता	िनदान	काही	वष	तरी	ितथे	रहाणं	भाग	होतं	कारण
शाळे या	 शासनात	िविश 	काळानंतरच	बदलीसाठी	अज	करता	येतो,	 यामळेु	मनातनू	तो	बदल	 वीकारला	पण	मनाला	 ख ख	याची	होती	क 	शगेांवला	दशनासाठी
जाणं	सहजासहजी	श य	होणार	न हतं	िशवाय	ितथे	महाराजांच	ंमिंदरही	न हतं,	मिंदर	तर	अस	ू ा	पण	फोटो	दखेील	िमळू	शकला	नाही.	मग	मी	शगेांव	सं थानला	एक
िवनंितवजा	प 	िलिहलं	आिण	मला	शगेांव	 यव थापनाच	ंकौतकु	वाटलं,	वा तिवक	ितथे	शकेडो	प 	 या	काळात	येत	असत,	परंत	ु यांनी	मा या	प ाची	यो य	ती	दखल
घेऊन	मला	महाराजांच	ेदोन	सुदंर	फोटो	पाठिवले.	पुढे	रोज	फोटो	समोर	उभा	झालो	क 	सू 	मनात	एक	िवचार	येऊनच	जायचा	महाराज	िकती	दरू	पाठवलं	मला,	आता
पुढील	बदली	तरी	अशा	िठकाणी	होऊ	 ा	क 	सहजपणे	तमु या	दशनाला	येणे	श य	 हावे.

माच	२००१	मध	ेआ हाला	बदलीसाठी	अज	करता	येत	होता,	अज	भरत	असताना	महाराजांना	 ाथना	करता	करता	मी	िलिहले	महारा ात	कुठेही	आिण	अज	िदला.
म	ेमिह यातील	सट्ुयामध	े थम	शगेांव	दशनाला	पोहोचलो	ते हा	महाराजां या	कानावर	ही	गो 	घातली	आिण	पुढील	आदशेाची	वाट	पाह	लागलो.	२०	जलैु	२००१	ला
माझी	बदली	नवोदय	िव ालय,	नवसारी,	अमरावती	येथे	झाली.	माझी	मनोकामना	पूण	झाली.

शगेांवची	वारी	करता	येते	या	आनंदात	सहा	वष	कशी	िनघनू	गलेीत	कळलंच	नाही	आिण	पु हा	बदली	हो याच	ेिदवस	आले.	पु हा	फॉम	भरावा	लागला,यावेळी
दसुर	्या	 दशेात	जायच	ेहोते.	सवाचा	नंबर	लागनू	मा यासाठी	शवेट या	दोनच	जागा	िश लक	उर या,	 या	 हणजे	उ.	 .	तील	हरदोई	व	ज म	ूजवळ	कठूआ	!
नाईलाजाने	कठूआसाठी	पसंती	न दिवली.	शगेांवपासनू	खूप	दरू	जा याचा	योग	येत	होता.	मन	नाराज	झालं	चहेर	्यावर	उदासी	आिण	मनात	शगेांव	आलं.	जनू	मिह यात
शगेांवी	जाऊन	महाराजांना	साकडं	घातलं	क 	एक	वष	माझी	बदली	पुढे	ढकला.	२९	जनू	२००७	ला	सिमती या	संकेत थळावर	आम या	बदलीची	यादी	जाहीर	होणार
होती.	२९	जनूला	िव ालयात	जाऊन	संगणकावर	यादी	पािहली,	माझाच	िवश	्वास	बसेना,	माझी	बदली	टळली	होती.	नाव	न	आ याने	मला	आपोआप	ितथेच	एक
वषाच	ंए सटशन	िमळालं	होतं.

मी	दरवष 	शगेांवला	दशनासाठी	जातच	होतो,	जसं	जमले	तसं,	आतापयत	अनेक	वेळा	जाणं	झालं,	पण	६	जनू	२०१२	ला	झालेली	शगेांव	वारी	एक	वेग या	कारणाने
आजही	मा या	 मरणात	आहे.	मला	आठवतं,	सं याकाळी	साडेसात	वाजता	भुसावळ	 टेशनव न	पॅसजरनी	आमचा	 वास	सु 	झाला	पण	काहीच	वेळात	काळेकु 	ढग,
िवजांचा	लखलखाट,	गडगडाट	होऊ	लागला.	गाडी	बोदवड	 टेशनात	िशरत	होती	आिण	धो	धो	पाऊस	सु 	झाला.	गाडी	बराच	वेळ	ितथे	थांबून	होती.	अथातच	पुढील
वासाला	िवलंब	होऊन,	रा ी	साडेअकरा या	समुारास	आ ही	शगेांवला	उतरलो.	बाहेर	पडताच	सं थानची	बस	आ हाला	िमळाली,	मिंदर	प रसरात	पोहोचताच	भ
िनवास	 .	पाच	मध	ेचौकशी	केली	असता	 म	िश लक	नाही,	असे	िवश	्व त	सू ांनी	सांिगतले.	आ ही	भ िनवास	एकमध	ेचौकशी	केली,	ितथेही	जागा	न हती.	आता
रा ीच	े१२	वाजनू	गलेे	होते,	 या	िदवशी	ितथे	खूप	गद 	होती,	मग	आ ही	गा ा	भाड्यानी	घेऊन	मिंदर	 ांगणातच	झोपलो.	रा ी	दीड	वाजता	पावसाने	सव	भ 	गणांना
जाग	ेकेले	आिण	सवानाच	आजबूाजलूा	जागा	शोधनू	झोप याची	सोय	करणे	 म ा 	झाले.

रा ी	साडेतीन,	चार या	समुारास	मला	जाग	आली,	पाहतो,	तो	प नी या	उशाशी	असलेली	बॅग	गायब	झाली	होती,	माझी	झोप	पार	उडाली	कारण	बॅगमधील	व तूचंी
यादी	मला	आठवू	लागली,	पैशाची	पस,	घड्याळ,	मोबाईल,	एटीएम	काड,	पॅनकाड,	 ाय ह ग	लायस स	व	मतदान	काड.	मी	बायको	मलुांना	जाग	ंकेलं,	आजबूाजलूा
चौकशी	केली	पण	 यथ.	 येक	जण	वेगवेगळा	स ला	दऊे	लागला.	मग	 णभर	डोळे	िमटून	िवचार	केला	आिण	 हटलं,	आपण	पिहले	महाराजांच	ंदशन	घेऊ	नंतर
पोिलसां या	कानावर	घाल.ू	महाराजांसमोर	 या	िदवशी	फार	काही	बोलणं	सचुलंच	नाही.	एकच	 हटलं	गजानन	बाबा	तु ही	सव	जाणताच,	आज	मा याजवळ	काहीच
नाही,	बाक 	सामान	गलंे	तर	जाऊ	 ा,	पण	कागदप 	फार	मह वाची	आहेत,	ती	िमळाली	तर	खूप	बरं	होईल.

दशन	घेऊन	आ ही	सकाळी	सात या	समुारास	पोिलस	 टेशन	गाठले.	ितथे	 ी.	शखे	हवालदार	ड्यटुीवर	होते,	 यांना	सव	हक कत	सांिगतली,	 यांनी	मी	सांिगतले या
नंबरवर	फोन	केला.	दसुर	्या	ितसर	्या	 रंग या	वेळी	फोन	उचल या	गलेा.	तो	हॉटेलचा	वेटर	होता	 यानी	सांिगतलं,	ही	बॅग	पायरीवर	ठेवलेली	िदसली,	 यात	हा	फोन
वाजला	 हणनू	मी	उचलला.	 ी	शखे	यांनी	 याला	प ा	िवचारला,	आ ही	लगचे	ितथे	पोहोचलो.	बॅग	पाहन	मला	आनंद	झाला	पण	एक	शट,	पैशाची	पस,	आिण
कागदप 	 यात	न हते.	पु हा	थोडा	िनराश	झालो	पण	आता	अ य	काही	कर यासारखे	न हते.	हरवले या	कागदप ाचा	एफ.	आय.	आर.	न दिवला.	ितथ या	फौजदार



साहेबांनी	चौकशी	क न	वाटेत	अडचण	आलीच	तर	 यां या	सहीिश यासह	एक	प 	िदलं	व	काही	पैसे	दऊे	केले.	मी	प 	घेतले	पण	पैशाला	िवन पणे	नकार	दऊेन
‘गजानन	महाराजांची	इ छा’	असं	 वगत	बोलनू	 टेशनचा	माग	धरला.

पाय	 टेशनची	वाट	चालत	होते	आिण	िवचार	पुढे	धावत	होते.	िमळतील	का	कागद	प ?	क 	डु लीकेट	करावे	लागतील?	पण	आपण	तर	गजानन	महाराजांना
सांिगतलं	आहे?	कोण	आणनू	दईेल?	क 	पोलीसांचा	फोन	येईल?	िवचारां या	तं ीतच	 टेशन	आलं.	समोर	एक	काड	पडलेलं	िदसलं,	ओळखीच	ंवाटलं,पािहलं	तर
माझंच	पॅनकाड	होतं,	पुढे	दोन	पावलावर	िनवडणकू	काड	आढळलं,	पाहतो	तो	काय	माझे	सव	कागदप 	एका	रेषेत	पडलेले	आढळले.	मग	काय	आनंद	गगनात	मावेना.
भराभर	एकेक	कागद	उचलत	गलेो	आिण	 येक	वेळी	महाराजांच	ेआभार	मानत	मखुाने	नाम	घेत	गलेो,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	पुंडिलक	रामकृ ण	दोड,	खुरई,	िज.	सागर	(म.	 .)	-	९४२४४२६९४२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२८	-	 ी	गजानन	महाराजांचा	कृपाशीवाद	-	 ीमती	मिनषा	मनोहर	घोरपडे,	िसहगड	रोड,	पुण.े

जय	गजानन!	संत	कवी	ह.	भ.	प.	दासगण	ूमहाराज	िवरिचत	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	करीत	असताना	असे	अनेक	 संग	आहेत	क 	िजथे	भ ांनी	केलेला	धावा
आिण	महाराजांच	ंहाकेला	धावून	जाणं	िकंवा	काही	मागदशन	करणं,	याच	ंवणन	वाचलं	क 	मनातील	भि भाव	 विलत	झा यािशवाय	राहत	नाही.	मग	वाटतं	ध य	ती
भ 	ध य	तो	दवे!	पुढे	असही	वाटतं	क 	आपलीही	भ 	अशी	ती 	होऊ	शकेल	का?	माझी	एक	मै ीण	आहे	ितची,	गजानन	िवजय	 थंाची	शकेडो	पारायणं	झाली
आहेत.	ितला	महाराजांिवषयी	अनेकदा	असेच	िवल ण	अनुभव	आले	आहेत.	ित या	एका	अनुभवात	ती,	महाराज	आिण	मी	असा	संबंध	आहे,	 हणनू	तो	अनुभव	मला
सांगावासा	वाटतो.

एका	पहाटे	मिै णीला	 व न	पडलं.	 व नात	येऊन	गजानन	महाराज	ितला	 हणाले.	‘वंशाचा	िदवा!	वंशाचा	िदवा!’	एवढं	बोलनू	 त ध	झाले.	ितला	 थम	काही
अथबोध	होईना.	नंतर	 हणाले,	तझुी	मै ीण	जी	मिनषा	आहे,	 या	मिनषाला	उ ा	सकाळी	िदवा	द.े	मिनषा	घोरपडेला	उ ा	सकाळी	िदवा	 ायचा	आिण	एवढं	बोलनू
िदसेनासे	झाले.	सकाळ	होतच	आली	होती,	मै ीण	जागी	झाली,	 वाभािवकपणे	ित या	मनात	िवचार	च 	सु 	झालं,	आपण	घरातीलच	िदवा	 ायचा	आहे	का?
यापे ा	तळुशीबागते	जाऊन	छान	नवीन	िदवा	िवकत	 यावा	व	तो	दणें	के हाही	चांगलं.	कारण	हा	महाराजांचा	आदशे	आहे.	मै ीण	 नान	पूजा	क न	तयार	झाली	आिण
दारावरची	बेल	वाजली,	मै ीणीनी	दार	उघडलं,	दारात	पोरगलेीशी	 ी	उभी	होती,	िजला	चार	पाच	वषापूव 	मिै णीने	गजानन	महाराजांची	उपासना	कर याचा	स ला
िदला	होता.	 या	स यानुसार	केले या	गजानन	महाराजां या	भ ची	 िचती	आ यामळेु	ितने	मिै णीसाठी	िवन पणे	एक	भेटव त	ूआणली	होती.	पाच	वषा या
कालावधीनंतर	ती	 थमच	येत	होती.	ितने	एक	सुदंर	चांदीचा	िदवा	आणला	होता,	ितचा	भ भाव,	हातातील	िदवा	आिण	िदवा	ये याआधीच	िद यािवषयी	महाराजांनी
केलेलं	मागदशन,	या	तीनही	कारणांनी	मिै णीच	ेडोळे	पाणावले.	मिनषाला	कोणता	िदवा	 ावा?	या	 श	्नाच	ंउ र	ितला	िमळालं	होतं.

मला	मिै णीचा	िनरोप	िमळाला,	मी	िदवा	घेऊन	आले.	मला	फारसं	कळलं	नाही	पण	मी	महाराजांसमोर	िदवा	लावून	 ाथना	केली.	दोन	िदवसांनी	तो	िदवा	मी	बाजलूा
ठेवून	िदला.	माझा	मोठा	मलुगा	मनोज,	सनू	मानसी	आिण	पाच	वषाचा	नात	ूमानस	असे	ितघे	ते हा	बोरीवलीत	राहत	होते.	माझा	लहान	मलुगा	मयरू	 यां याकडे	गलेा
होता.	ते	सं याकाळी	बाहेर	िफरायला	गलेे	आिण	येताना	मानस	साठी	तीन	चाक 	सायकल	घेऊन	आले.	मानस	 वयंपाकघरात	 या	सायकलवर	उभा	राहन	ि जव न
काही	काढ याचा	 य न	करीत	असताना	खाली	पडला	व न	एक	बरणीपण	खाली	पडून	फुटली.	ितची	काच	मानस या	डो याला	लागली.	जखम	होऊन	 यातनू
चांगलंच	र 	यायला	लागलं	आिण	 याला	दवाखा यात	भरती	करावं	लागलं,	डॉ टरांनी	सांिगतलं	 याला	अडंर	ऑ झ हशन	ठेवावं	लागले.	मला	ही	सव	घटना
फोनव न	समजली	आिण	वंशाचा	िदवा	या	श दाचा	थोडा	उलगडा	झाला.

मी	लगचे	मिै णीशी	फोनवर	संपक	साधला	आिण	ितला	ही	घटना	सांिगतली.	ते हा	मी	िनयिमतपणे	मा ती	 तो 	 हणत	असे.	आ ही	दोघी	थोडं	सिव तर	बोललो.	मी
तो	िदवा	पु हा	धवुून	पुसनू,	तेलवात	क न	िस द	केला.	महाराजांसमोर	शांतपणे	संक पासह	बसले,	शगेांवचा	औदुबंर	वृ 	आिण	 याही	पूव पासनू	असणारा	मा तीराया
नजरेसमोर	आला	आिण	महाराजां या	सा ीने	 या	िद या या	शांत	 काशात	भीम पी	 तो ाच	ंअकराच	ंएक	आवतन,	अशी	अकरा	आवतने	केलीत.	आ ही	उभयतांनी
महाराजांना	हात	जोडून	वंशाचा	िदवा	तेवत	रहावा	अशी	 ाथना	केली	आिण	मुबंईला	चौकशी	साठी	फोन	केला.	नात	ूनवीन	सायकलवर	बसनू	आनंदात	खेळत	होता.

महाराज	 व नात	येऊन	भ ांना	मागदशन	करतात	असे	अनेक	 संग	गजानन	िवजय	 थंात	आहेत.	पेठकराच	े ा ण	भले	।	सांग	कशाने	रािहले?	।	अरे	गजानन	 वामी
गलेे	।	 या	उभयतां या	 व नात	॥	िवसा या	अ यायात	या	ओ या	वाचताना	मला	दखेील	महाराजांनी	बरेचदा	 व नी	येऊन	 िचती	िद याची	जाणीव	होते.	मनोज	मुबंईला
असताना	मला	नेहमीच	वाटायच	ंक 	याला	पु याला	नोकरी	लागली	तर	बरे	होईल.	अथात	आई	बापांना	मलेु	जवळ	असलेली	आवडतात,	हीच	भावना	 यामाग	ेहोती.	मी
महाराजांना	नेहमी	तशी	िवनंती	करायची,	एकदा	सं याकाळी	अशीच	ती तेने	 ाथना	केली	आिण	 याच	रा ी	महाराज	 व नात	येऊन	मला	 हणाले	अग	ंतझुा	मनोज
पु यात	आला	आहे	त	ूकाळजी	का	करतेस?	मी	िम टरांना	सकाळी	हे	सांिगत यावर	 यांनी	 याकडे	फारसं	गांभीयाने	पािहलं	नाही	पण	थोड्या	वेळात	घरासमोर	गाडीचा
ओळखीचा	हॉन	वाजला,	मनोज	आला	होता,	 याला	आ हाला	आश	्चयाचा	ध का	 ायचा	होता.	पण	तो	आत	आ या	आ या	आ हीच	 या या	नवीन	नोकरीचं
िवचा न	 यालाच	आश	्चय	चिकत	केलं.	असे	आहेत	गजानन	महाराज!

भ 	व सल	गजानन	महाराज	के हा	आिण	कसे	येऊन	जातील,	हे	कोण	जाण	ूशकतो?	 हणनूतर	दासगण	ूमहाराजांनी	 हटलं	आहे,	 यां या	िदनचयचा	।	िनयम	न हता
एक	साचा	।	 कार	वायु या	गतीचा	।	न	ये	ठरिवता	कोणासी	॥	मला	आठवतंय	माग	ेमी	एकदा	एकवीस	पारायणांचा	संक प	केला	आिण	 येक	पारायणानंतर	मु ाम
कुणाला	न	बोलावता	 थम	जो	कुणी	येईल	 याला	असोला	नारळ	आिण	स वा	 पया	दि णा	दे याचा	िनणय	घेतला.	माझी	सहा	पारायणं	पूण	झालीत,	सकाळी
ऑिफसची	घाई	असायची,	पण	पारायण,	पूजा,	तळुशीसमोर	रांगोळी,	सव	उरकून	ऑिफसला	जात	असे.	सहा	वेळा	कुणी	ना	कुणी	आलं	होतं,	सात या	पारायणा या
िदवशी	आज	कोण	येईल?	कोण	असेल	ती	 य ?	असा	िवचार	पूजेत,	पोथीत	सतत	डो यात	घोळत	होता.	रांगोळी	काढून	मी	आत	येतच	होते	तो	दारात	असतानाच	बेल
वाजली,	खरं	तर	मी	ितथेच	होते	पण	कुणी	आ याची	चाहलही	लागली	नाही.	वळून	पाहते	तो	पांढरा	पायजमा	आिण	शु 	पांढरा	शट	प रधान	केलेला	तो	माणसू	आत
आला.	मी	िवचारलं	आपण	कुठून	आलात	तर	 हणाला	नागपूर	हन	येणं	झालं	नुकतच	पारायण	झालं	होतं	 यामळेु	मला	तो	चांगला	योग	वाटून	मी	 यांनाच	असोला	नारळ
व	दि णा	िदली	तर	चालेल	का?	असा	 श	्न	केला.	 यावर	 हणाले	मी	तेवढ्याचसाठी	आलो	आहे,	मला	घाई	आहे,	लौकर	 ा.	मी	नारळ	दि णा	दऊेन	 यांना	नम कार
केला,	 याचा	 वीकार	क न	ते	घाईने	िनघनूही	गलेे.

ते	गलेे,	मी	भानावर	आले	आिण	अनेक	 श	्न	डो यात	फेर	ध न	नाच	ूलागले.	बाहेर	लगचे	जाऊन	पािहलं	पण	कुणीही	िदसले	नाही.	आधी	कधी	पािहले	नाही	पु हा
कधी	िदसला	नाही,	कोण	होता	तो	माणसू?	पण	तसं	पािहलं	तर	आता	या	 श	्नांना	काहीच	अथ	न हता,	सव	िवचार	बाजलूा	सा न	मी	ऑिफस या	तयारीला	लागले



आिण	 यांनी	िजथे	पाय	ठेवले	होते	 या	जागलेा	पु हा	नम कार	क न	मनापासनू	पु हा	एकदा	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराजांच	ंमनोमन	 मरण	केलं	 ी	गजानन!	जय
गजानन!	 ी	गजानन!जय	गजानन!

ीमती	मिनषा	मनोहर	घोरपडे,	िसहगड	रोड,	पुण	े-	९०९६०८५११२.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



२९	-	जय	जय	स ु 	गजानना,	र क	तिूच	भ जना	-	सौ.	अनघा	िवजय	जलतारे.	नागपूर.

जय	गजानन!	१९६९	सालची	ही	गो ,	ते हा	मी	सहा	वषाची	असेन,	विडलांची	अमरावतीहन	नागपूरला	बदली	झाली,	वडील	गजानन	महाराजांच	ेभ 	 यामळेु
वाभािवकपणे	नागपूरात	आ यावर	पिहली	चौकशी,	जवळपास	गजानन	महाराजांच	ेमदंीर	आहे	का?	आ हाला	िजथे	घर	िमळालं,	ितथनू	साधारण	दोन	िक.	मी.	अतंरावर
धरमपेठ	येथील	झडा	चौकात	गजानन	महाराज	मदंीर	आहे,	असं	विडलांना	समजलं.	आज	नागपूरातील	अ यंत	जु या	गजानन	महाराज	मिंदरात	या	मिंदराची	गणना	होते.
वडील	ितथे	िनयमाने	दशनाला	जाऊ	लागले.

एक	िदवस	अचानक	माझे	डोळे	आले	आिण	डोळे	बंद	झाले.	वडील	मला	घेऊन	डॉ टरांकडे	पोहोचले,	डॉ टरांनी	एक	औषध	िदलं	आिण	 हणाले,	हे	दोन	दोन	थब
डो यात	घालायच.ं	पण	औषध	घालणार	कसं	?	माझे	डोळे	तर	बंद.	मी	काही	के या	डोळे	उघडेना.	मग	काय	विडलांची	 ा,	ते	 हणाले	मी	िहला	गजानन	महाराजां या
दशनाला	नेतो,	डो यासारखा	नाजकू	भाग,	उगाच	हयगय	नको.	सं याकाळी	विडलांनी	मला	कडेवर	घेतलं	आिण	मिंदरा या	िदशनेे	माग मण	सु 	झालं.	मखुाने
महाराजांचा	नामजप	सु 	ठेवला.	वडील	दवेळात	पोहोचले,	तेथील	अगंारा	लावला,	थोडा	सोबत	घेतला	आिण	 ाथना	केली	क ,	सव वी	तमु या	हाती	आहे.	मा या
मलुीच	ेडोळे	उघडू	 ा.	सं याकाळी	दशन	घेऊन	आ ही	घरी	गलेो	आिण	सकाळी	माझे	डोळे	आपोआप	उघडले, यानंतर	पुढील	औषधोपचार	सोपा	होऊन
आठवड्याभरात	डोळे	पूववत	झाले.

असे	अनेक	लहान	मोठे	अनुभव	विडलांना	अनुभवता	आले	आिण	महाराजां या	चरणी	 यांची	 ा	 ढ	होत	गलेी.	गजानन	िवजय	 थंा या	सोळा या	अ यायात
शवेटी	 हटलं	आहे,	 चीती	वीण	कवणाची	।	परमाथ 	न	िन ा	बसे	।	ती	एकदा	बस यावर	।	मग	मा 	होते	 थीर	॥	संत	सेवा	महाथोर	।	हे	भािवक	जाणती	।.

विडलांना	जशी	 िचती	आली	तशीच	 यां या	साि न यात	राहन	आ हा	तीन	बिहण ना	पण	ती	जवळून	अनुभवता	आली.	वडील	िनयमाने	िवजय	 थंाच	ेपारायण
करायच.े	मी	लहानपणापासनू	 या	गो ीची	सा ीदार	आहे.	विडलांची	पारायण	कर याची	प दत	काही	औरच	होती.	पारायण	करीत	असताना,कुणी	मनात या	मनात
वाचतं.	कुणी	हलक शी	ओठांची	हालचाल	करीत	वाचतं.	कुणी	वेगाने	ओळ व न	बोटं	िफरवून	पारायण	करतात.	कुणाचा	गणुगणु या	सारखा	आवाज	येतो.	वडील
अ यंत	भावपूण,	मोठ्याने,	रसाळ	प दत्ीने	पारायण	करायच.े	आजबूाजनूी	कुणी	नवखा	माणसू	गलेा	तर	 याला	ते	ऐकावसं	वाटायच.ं	शजेारच	ेलोक	नेहमी	असं	बोलनू
दाखवायच.े	विडलांच	ंमत	असं,	क 	जे	करता	ते	भावपूण	अतंःकरणानी	करा.	एक	मा 	िनश	्िचत	क 	आ ही	ितघी	बिहणी	विडलांमळेु	गजानन	िवजय	 थंा या	संपकात
आलो	आिण	पुढे	आ हीही	पारायण	क 	लागलो.	जसा	मा या	त येती या	बाबतीत	अनुभव	आला	तसाच	वेगवेग या	वेळी	घर या	बाक 	सद यांनाही	महाराजां या
कृपा सादाचा	लाभ	झाला.

मा याहन	लहान	आमची	दोन	नंबरची	बहीण,	ित या	त येती या	बाबतीत	आलेला	अनुभव	सांगताना	तर	आजही	अगं	शहा न	येतं.	१९७६	सालची	ही	गो 	आहे.
थम	बिहणीला	ताप	आला,	तसे	आमच	ेनेहमीच	ेडॉ टर	होते	डॉ टर	एम.	एन.	मोरे,	पण	 यावेळी	योग	काही	वेगळा	असावा,	काही	कारणाने	आ ही	एका	वेग या
डॉ टरांना	बिहणीची	त येत	दाखिवली	आिण	 यांच	ंऔषध	सु 	केलं	पण	 यांना	काही	िनदान	होईना	आिण	बिहणीची	त येत	िबघडतच	गलेी,	ताप	नॉमल	होत	न हता,
ितच	ंखाणं	िपणं	कमी	होत	गलंे,	कमालीचा	अश पणा	आला,	ती	बोलेनाशी	होऊन	शांत	िनपिचत	पडली.	डॉ टरांना	िवचारलं,	तर	ते	 हणाले,	ती	अश पणामळेु
झोपली	आहे.	आई	विडलांना	वाटलं,	असेल	अश पणा,	काही	वेळानी	दादांनी	(वडील)	सहज	अगंाला	हात	लावून	पािहला	आिण	पहाताच	दादांना	ध स	्झालं.	अगं
थंड	झालं	होतं	आिण	ित या	ओठां या	बाजलूा	दोन	चार	मुं या	िफरताना	दादांना	िदस या,	 यांचा	समज	झाला	मलुगी	गलेी,	ते	जोरात	ओरडून	आईला	 हणाले	आपली
मलुगी	गलेी	आवाज	ऐकून	शजेारच	ेलोक	आत	आले.	दादा	घाईघाईने	डॉ टर	मोरना	बोलवायला	रवाना	झाले	आिण	डॉ टरांना	घेऊनच	ते	घरी	आले.	डॉ टरांनी
तपासलं,	डॉ टर	 हणाले	ती	कोमात	गलेी	आहे.	आप यापाशी	अ ेचाळीस	तास	आहेत,	या	काळात	ती	शु ीवर	आली	तर	वाचली,	आपण	 य न	क 	बाक
परमशे	्वराची	इ छा.	डॉ टरांनी	ितला	घरीच	सलाईन	लावलं	आिण	औषधोपचार	सु 	केले.	ित यावर	सतत	ल 	ठेवून	रहा,	हे	सांगायला	डॉ टर	िवसरले	नाहीत.

विडलांनी	गजानन	महाराजांना	कळवळून	 ाथना	केली,	गजानन	िवजय	 थं	मा याला	टेकला	आिण	उदब ी	ओवाळून	विडलांच	ंपारायण	सु 	झालं.	िनपिचत	पडून
असलेली	बहीण,	आिण	बाजलूा	िचतंा त	बसलेले	लोक.	 या	िदवशी	विडलां या	आवाजात	एक	वेगळीच	आतता	सग यांना	जाणवू	लागली.	 येक	अ यायानंतर
बिहणी या	अगंावर	अगंार	्याचा	हात	मायेने	िफरत	होता.	दासगणूंच	ेरसाळ	वणन	भावनेला	हात	घालत	होते.

येवीतेवी	मरते	पोर	।	माझे	आता	साचार	।	पाह	क न	एकवार	।	उपाय	हा	शवेटचा	॥	या	ओ या	ऐकताना	तर	विडलांसह	बाजलूा	बसले यांना	हंदका	आवरणं	कठीण
झालं.	अगदी	पोथीसारखीच	प रि थती	होती.	पुढे	ओ या	आ या,	अमतृतु य	तझुी	 ी	।	 याची	करावी	आज	वृ ी	।	नको	क स	मला	क ी	।	महापु षा	गजानना	॥
भावनां या	िहंदो यावर	मन	खाली	वर	होत	होतं.	पु हा	सगळे	आशावादी	होत	होते	आिण	मनापासनू	त येतीसाठी	 ाथना	करीत	होते.	ती	 ाथना	महाराजां या	चरणाशी
पोहोचली.	डॉ टरां या	उपचाराला	यश	आलं,	िदलेला	अवधी	संप या या	आधीच	बहीण	शु ीवर	आली.	तो	टायफॉईड	अस याच	ंिनदान	झालं,	अथातच	पुढे	यो य
कालावधीत	ितची	त येत	ठणठणीत	झाली.

आज	आ हा	सव	बिहण ची	आिण	आम या	कुटंुिबयांची	गजानन	महाराजांवर	 ा	आहे.	आजही	आ ही	एक 	ग पा	करीत	असतो	ते हा	गजानन	महाराजांचा	िवषय
िनघाला	क 	माग	ेघडून	गलेे या	बर	्याच	 संगात	महाराजांचा	 ा 	झालेला	कृपाशीवाद	आठवतो	आिण	सवच	मनोमन	महाराजांच	ेआभार	मानून	 यांच	ं मरण	करतो.	 ी
गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	अनघा	िवजय	जलतारे.	नागपूर	-	९७३००७४७९३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.



आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३०	-	अगाध	करणी	तझुी	गु वरा	न	कोणा	कळ	े-	सौ.	अजंली	 शांत	प लवार,	औरंगाबाद.

जय	गजानन!	माणसा या	आयु यात	काही	घटना	अशा	घडतात	क 	 या	नेहमीकरीता	ल ात	तर	रहातातच,	पण	जर	आपण	 यापासनू	काही	धडा	घेतला	तर	 या	घटना
आप याला	बरंच	काही	िशकवून	जातात.	स ु 	गजानन	महाराजांची	भ 	करणारे	आपण	सव	भ 	अशा	काही	अनुभवांमधनू	गजानन	महाराजांवर	 ा	ठेवून	भ
करीत	रािहलो	आिण	महाराजांची	लीला,	 यांची	करणी,	आप या	क पने या	बाहेर	आहे,	हे	जर	समजनू	घेऊ	शकलो	तर	संत	 हणतात	 या	 माणे	आपली	वाटचाल
यो य	िदशनेे	होते	आहे,	असं	आपण	 हण	ूशकू.

मी	माझं	भा य	समजते	क ,	मी	गजानन	महाराज	आिण	गजानन	िवजय	 थंा या	संपकात	आले.	मी	आठ या	वगात	होते,	आ ही	 यां या	घरी	भाड्यानी	रहायचो
यां या	घरी	गजानन	महाराज	 कट	िदन	मोठ्या	 माणात	साजरा	 हायचा.	 या	काकू	आईला	 हणाय या,	तमु या	दो ही	मलुांना	(	मी	आिण	माझा	भाऊ)	 कट	िदनाला
पोथी	वाचायला	लावा.	ितथनू	माझी	पोथी	सु 	झाली,	ती	ल नानंतरही	सु च	रािहली.	अगदी	िम टरां या	नोकरी या	बदली	मळेु	वेगवेग या	गावीही	महाराजां या	कृपेने
गजानन	िवजय	वाचन	सु च	रािहले	आिण	शगेांवला	गे यावर	 थम	समाधीला	यथाश 	 दि णा	व	नंतर	गादी	समोर	पारायण,	असा	आनंदही	महाराजांनी	मला	अनेक
वेळा	 ा 	क न	िदला.	पारायणा या	आनंदासह	महाराजांनी	 िचती	पण	अनेक	वेळा	िदली.	गजानन	महाराजांिवषयी	आले या	अनेक	अनुभवांपैक 	सोमवती
अमाव येला	आलेला	एक	अनुभव	नेहमी	करीता	ल ात	रहावा	असाच	आहे.

२०१६	ची	ही	गो 	आहे.	िम टरांची	बदली	झा यामळेु	 यांना	औरंगाबादहन	को हापूरला	िश ट	 हावं	लागलं.	मी	मा 	दोन	मलुांसह	औरंगाबादलाच	रहात	होते.
ते हा	मी	घरी	महाराजांचा	 गट	िदन	मोठ्या	 माणात	साजरा	करीत	असे.	 या	वष 	 कट	िदन	एक	माचला	आला	होता.	महाराजांसमोर	काय	करता	येईल?	यावर	िवचार
सु 	होता.	असं	वाटलं	एकवीस	िदवसात	एकवीस	पारायणं	करावीत,	एकिवसावं	पारायण	 कट	िदनाला	क 	या.	ते	लीप	इयर	अस याने	फे वुारी	एकोणतीस	िदवसांचा,
हणजे	१०	फे वुारी	पासनू	पारायणाला	सु वात	करावी	लागणार.

असा	सव	तारखांचा	िहशबे	मनात	सु 	होता	आिण	२५	जानेवारी	ला	नागपूरात	सासर	्यांच	ंिनधन	झालं.	अं यिवधी	आिण	पुढील	ि यांसाठी	 हणनू	मी	व	मलंु	घर या
गाडीने	नागपूरात	हजर	झालो.	आता	सहा	सात	फे वुारीला	तेरावा	चौदावा	व	पुढे	उदकशांत.	मा 	आठ	फे वुारीला	अमाव या	येत	होती.	सोमवती	अमाव या,	 यामळेु
िदरांनी	उदकशांत	९	फे वुारीला	कर याचा	िनणय	घेतला.	मा या	मनात	िवचारांच	ं 	सु 	झालं.	जर	आपण	१०	फे वुारीला,	इथनू	िनघालो	तर	एकिवसावं	पारायण
गट	िदनाला	कसं	येऊ	शकेल?	मग	दसुर	्या	मनाने	उचल	खा ली	क 	आपण	८	फे वुारीलाच	िनघ	ूऔरंगाबादला	पंधरा.	िदवस	घर	बंद	आहे,	ते हा	९	फे वुारीला
साफसफाई	क न	घेऊ	 हणजे	१०	पासनू	पारायणं	सु 	करता	येतील.

८	फे वुारीला	सकाळी	९	वाजता	मी	आिण	दोन	मलंु,	आ ही	औरंगाबादसाठी	अमरावती	रोडने	िनघालो.	अमरावती	रोड	फोर	लेन	आहे.	मध	ेिड हाइडर,आिण	दो ही
बाजूंनी	वेगाने	वाहतकू	सु 	असते.	साधारण	एकश	ेतीस	िक.	मी.	अतंरावर	ितवसा	हे	गाव	येतं.	ते	 ॉस	क न	आ ही	पुढे	िनघालो,	८०-९०	 या	 पीडने	गाडी	पुढे	जात
होती,	मोठा	मलुगा	 ीराम	बाजलूा	सीट	वर	होता	तर	धाकटा	तेजस	गाडी	चालवत	होता.	मी	माग या	सीटवर	होते.	समोर	डॅशबोडवर	गजानन	महाराज	िवराजमान	होते.
माझे	िव णसूह नामाच	ेपाठ	सु 	होते,	मलुगा	रामर ा,	मा ती	 तो 	 हणत	होता.	गजानन	िवजय	 थंही	जवळ	होता.	अशा	वातावरणात	 वास	सु 	होता.	फोर	लेन
र ता	अस याने	वाहतकु त	अडथ याची	श यता	कमी	होती.	पण	वाहतकू	िनयम	धा यावर	बसवणारे	लोक	के हा	कुणाला	कसे	अडचणीत	आणतील	सांगता	येत	नाही.
वाटेत	एका	िठकाणी	िड हाइडरवर	वाढले या	झाडामागनू	अचानक	एक	 ॅ टर	र यावर	आला.	आता	 ेक	दाबून	गाडी	थांबिवणे	श य	न हते,	गाडी	 ॅ टरवर	जाऊन
आदळली	असती.	 हणनू	मलुाने	गाडी	डावीकडे	घेतली	जेणेक न	गाडी	 ॅ टर या	समो न	पुढे	िनघेल,	तशी	ती	िनघालीही	पण	डावीकडे	खोल	खड्डा	आिण	 याला
लागनू	शते	होतं.	 हणनू	र यावर	आण यासाठी	गाडी	उजवीकडे	घेतली,	आता	ती	िड हाइडरवर	आपट याची	िभती	होती	 हणनू	गाडीला	 ेक	लावत	पु हा	डावीकडे
वळवली	आिण	काय	होतयं	हे	कळ या या	आत	पु हा	शतेी या	बाजलूा	येत	गाडी	डा याबाजलूा	पलटली,	मग	गाडी	पूण	उलटी	झाली,	मग	उजवी	बाज	ूखाली	झाली
मग	पु हा	एकदा	कुस	बदलावी	तशी	पलटून	गाडी	सरळ	होऊन	थांबली.	पुढची	दोन	चाकं	खड्ड्यात	मागील	दोन	चाकं	उंचवट्यावर	अशी	ितरपी	गाडी.	हे	सगळं	काही
िमिनटात	घडलं.	 या	काही	िमिनटात	एक	मलुगा	 ाय ह गवर	ल 	दे याचा	 य न	करीत	होता,	मोठा	मलुगा	आई	ग,ं	धावरे	गजानन	बाबा,	असं	ओरडत	होता	आिण
मलुांची	आई	गजानन	महाराज	तु हीच	आहात	आता	तु हीच	आहात	असं	 हणत	होती.	गाडी	थांबली	आ ही	ितघं	गाडीतनू	खाली	उतरलो	ितघांनाही	साधा	ओरखडाही
आला	न हता.	गाडी या	उज या	बाजू या	आिण	मागील	बाजू या	काचचेा	पूण	चरुाडा	झाला	होता.	 ाय हर	आिण	बाजू या	सीट या	मधील	छताचा	भाग	दगडावर
आपटून	सहा	इंच	खाली	आला	होता.	आता	ब यांची	गद 	जमा	होऊ	लागली	होती.	अथात	मदतही	िमळाली,	िम टर	आिण	दीर	लगचे	यायला	िनघाले.

आ ही	गाडी या	बाजलूा	उभे	होतो,	मलुगा	अ व थपणे	मला	 हणाला	आई	डॅशबोडवर	गजानन	महाराज	िदसत	नाहीत.	मग	आ ही	ितघांनीही	आजबूाजलूा,	गाडीत,
बराच	शोध	घेतला.	पण	ते	कुठेच	िदसले	नाहीत	आिण	ते हा	ते	एक	गढुच	रािहलं.	नंतर	िम टर	आिण	दीर	आ यावर	कार	कंपनीत	फोन	क न	गाडीची	पुढील	 यव था
करायला	सांिगतली	आिण	आ ही	एफ.	आय.	आर.	साठी	ितवसा	पोलीस	 टेशन	गाठलं.	ितथला	पोलीस	यांना	 हणाला,	साहेब	तो	 पॉट	डजरस	आहे.	मी	मागील	दीड
वषापासनू	इथे	आहे,	या	काळात	ितथे	बरेच	अपघात	झालेत	आिण	ते	सव	फॅटल	होते.	(जीवाची	हानी	होणारे)	इत या	मोठ्या	अपघातात	या	लोकांना	साधा	ओरखडाही
येऊ	नये,	हे	क पने या	बाहेरच	ंआहे.

सव	सोप कार	पूण	क न	आ ही	पु हा	नागपूरला	परतलो.	मी	मलुांना	 हटलं	मोठ्या	संकटातनू	महाराजांनी	तारलं	आहे.	आता	 थम	शगेांवला	दशन	घेऊन	नंतरच	मी
औरंगाबादला	येणार.	९	तारखेला	उदक	शांत	होऊन	आ ही	बसनी	शगेांवसाठी	िनघालो.	दहा	तारखेला	शगेांवला	पारायण	केलं	पुढील	पारायणं	रीतसर	ठर या माणे	घरी
पार	पडलीत	आिण	 कट	िदन	एकिवसा या	पारायणाने	साजरा	झाला.



पोथीमध	ेबाळाभाऊंनी	भाऊ	कवरांना	 हट याचा	उ लेख	आहे	क ,	मानवाच	ेअवघे	बेत	।	िस दीस	जाणे	अश य	।	संतां या	जे	असेल	मनी	।	तेच	येत	घडोनी	॥
भरवसा	 यांच	ेचरणी	।	ठेवून	 व थ	असावे	।	महाराजांनी	मला	उदकशांती या	काय माला	उपि थत	ठेवून,	पारायणाची	सु वात	शगेांवहन	क न	घेतली.	क पनाही	केली
न हती	असा	सुदंर	 कट	िदन	पण	करवून	घेतला.	 हणनूच	महाराजांसमोर	हात	जोडले	क 	त डून	आपसकूच	श द	बाहेर	पडतात	अगाध	करणी	तझुी	गु वरा	।	न	कोणा
कळे	॥	कार	कंपनी या	वकशॉपमध	ेगलेी	होती,	ती	पुढे	पूण	चांगली	होणार	होतीच,	चार	िदवसांनी	ितथ या	वक	मनेॅजरचा	फोन	आला,	मडॅम	लवकरात	लवकर	गाडी
कर याचा	 य न	करतो	आिण	हो,	तु ही	सांिगतलं	होतं	 हणनू	मी	चके	केलं,	डॅशबोडला	थोडी	गपॅ	होऊन	आत	गजानन	महाराजांची	मतू 	अगदी	सखु प	आहे.	मी
मलुांना	ती	मािहती	िदली	आिण	 वाभािवकपणेच	आ ही	एक 	जय	घोष	केला,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	अजंली	 शांत	प लवार,	औरंगाबाद	-	९४२२२१२९४६.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३१	-	गु 	यो य	अस यावरी	वाया,	न	जाई	सेवा	खरी	-	 ी.	िमिलंद	िभडे,	बडनेरा.

जय	गजानन!	चम कारािशवाय	नम कार	नाही.	ही	 हण	अ यंत	साथ	आहे.	चम कार	जाणवला	तरच	नम कार	कर याची	जगाची	रीत	आहे,	हेही	खरे	आहे.	पण
नम कार	करता	करता	चम कार	जाणवला	तर	होणारा	नम कार	अिधक	भावपूण	झा यािशवाय	राहत	नाही,	हेही	िततकंच	खरं	आहे.

गजानन	महाराजांना	नम कार	कर यास,	मी	के हा	 ारंभ	केला	मला	आठवतं	नाही.	मा या	घरी	असं	काही	वातावरण	न हतं	क 	मी	गजानन	महाराजां या	संपकात	यावं
हां	पण	एवढं	मा 	िनश	्िचत	क 	 या	भागात	मी	रािहलो,	तो	 दशे	मा 	 यां या	चरण	 पशाने	पावन	झालेला	आिण	 यात	ध यता	मानणारा	 दशे	आहे.	अमरावती या
जवळ	बडनेरा	येथे	माझं	राहणं.	पोथीत	 हटलं	आहेच,	महाराज	शगेांवासी	आले	।	परी	न	 थीर	राहीले	।	हमशेा	ते	भटकत	िफरले	।	मनास	येईल	 या	 थळा	॥	अकोट
अकोले	मलकापूर	।	नावे	सांगावी	कुठवर?।,	शगेांव,	आकोट,	अमरावती.	िकंवा	शगेांव,	अकोला,	अमरावती.	हा	तो	प ा	आहे	क 	िजथे	महाराजांनी	अनेक	वेळा	भटकंती
केली,	 यामळेु	 या	भागातील	रिहवाशांकडून	गजानन	मिहमान	ऐक याच	ेभा य	मला	लाभले	आिण	 यातनू	गजानन	िवजय	 थंाचा	प रचय	होऊन	शगेांव या	वार	्या	सु
झा या.

बडनेरा	हे	मु य	रे वे	लाईनवर	येतं,	 यामळेु	मनात	येईल	ते हा	शगेांवला	जाणे	हा	छंदच	लागला	होता.	घरची	आिथक	ि थती	यथातथाच	होती	पण	ते हा	ितक टही
अगदी	अ प	होतं.	कधी	िम ही	ितक ट	काढून	 यायच	े यामळेु	िम ांसोबत	शकेडो	वेळा	शगेांवला	जाणं	झालं	होतं.	आम या	 वासात	अनेक	वेळा	आम या	बोल याचा
िवषय	असायचा	पायी	वारी.	लोक	आषाढीला	एवढे	दरूदू न	पायी	वारीत	हजेरी	लावतात	आिण	पंढरीचा	कळस	पाहन	समाधान	पावतात.	पोथीत	पुंडिलक	भोकरे	पायी
वारीला	जात	असा	उ लेख	आहे,	बडनेरा-शगेांव	साधारण	१३४	िक.	मी.	अतंर	आहे.	आपण	पायी	वारी	करावी	का?	असा	िवषय	चचला	असायचा	आिण	एक	िदवस
आ ही	तीन	िम ांनी	हे	 य ात	आण याच	ंठरिवलं.

मी	 वत	मोती	नगर	अमरावतीचा	माझा	िम 	िकशोर	दशेमखु	आिण	अजनू	एक	िम ,	असे	आ ही	ितघे	९	जानेवारी	२००५	रोजी	सकाळी	बडनेरा	येथनू	शगेांवसाठी
पायी	वारीला	िनघालो.	आ हा	ितघांनाही	पायी	चाल याचा	अनुभव	असा	न हताच.	वाटेत	िजथे	सं याकाळ	होईल	ितथे	थांबायच,ं	फ 	अकोला	येथे	िकशोरची	बहीण
अस यामळेु	ितथला	मु काम	तेवढा	मनात	होता,	बाक 	महाराज	करवून	घेतील	 ा	िवश	्वासाची	िशदोरी	सोबत	होती.	पिह या	िदवशी	उ साहाने	चाल यास	 ारंभ	केला,
आपसात	ग पा	करीत	वाटचाल	सु 	होती.	अशा	वेळी	मौन	ठेवून	नाम मरण	केले	तर	पु यसंचय	होऊन	श चा	 यथ	अप यय	टळतो,	याची	क पना	ते हा	न हती.
यामळेु	दपुार	टळता,	टळता,	ितघांनाही	कमालीचा	थकवा	तर	जाणवू	लागलाच	पण	ितघां याही	पायाला	चांगलेच	फोड	आले	आिण	पाऊल	पुढे	टाकणे	कठीण	झाले.
मधापुरी	नामक	गावाला	आ ही	पोहोचलो	होतो,	ितथे	एक	लहरी	बाबा	मठ	िदसला.	 यांनी	आम या	िव ांती	आिण	भोजनाची	सोय	केली.

मा 	दसुर	्या	िदवशी	आ ही	जे हा	पुढे	जा याचा	िनणय	घेतला,	आम या	ितसर	्या	िम ाने	माघारी	परत याचा	िनणय	घेत यामळेु,	मी	आिण	िकशोर	आ ही	दोघेच
शगेांव या	िदशनेे	पुढे	िनघालो.	रा भरा या	िव ांतीमळेु	थकवा	थोडा	कमी	झाला	होता	पण	पायांची	अव था	गभंीर	झाली	होती.	पाऊल	टेकवणं	कठीण	होतं.	कसं	बसं
काही	िक.	मी.	अतंर	चाललो	तर	एक	धाबा	िदसला	आिण	 या	धा यावर	एका	छोट्या	खोपट्यात	एक	िशपंी	दकुान	थाटून	बसला	होता.	ितथे	िचं यांचा	ढीग	पाहन
िम ा या	डो यात	एक	क पना	आली	 या	नुसार	आ ही	 या	िशं याला	िचं या	दे याची	िवनंती	केली,	 याने	 या	सहज	दऊे	के या,	मग	आ ही	नाडी	आिण	लांब
िचधंी या	सहा याने	दो ही	पायांना	 या	िचं या	बांध या.	ते	 प	िदसायला	खूप	िविच 	िदसत	होतं.	आ ही	गावात	असतो	तर	मलुांनी	आ हाला	िचधंीवाले	बाबा	 हणनू
िचडवलं	असतं,	इतकं	ते	हा या पद	होतं.	पण	 या	िचं यां या	सहा याने	आमच	ंमाग मण	पुढे	सु 	झालं,	पाय	 ास	दते	होते	पण	आता	मना या	खंबीरतेने	शरीरा या
वेदनांवर	िवजय	िमळिवला	होता,	गजानन	महाराजांच	ं मरण	आिण	शगेांवच	ंदशन,	दोनच	गो ी	मह वा या	हो या.

मिुतजापूर	साधारण	तीन	िक.	मी.	वर	आलं	असेल,र या या	बाजलूा	मातीच	ंपठार	आिण	ितथे	गद	छायेच	ंकडुिलंबाच	ंझाड	होतं,	थोड्या	िव ांती	साठी	आ ही	ितकडे
वळलो.	झाडाखाली	एक	ऐशंी	 या	वयातील	खेडवळ	 हातारेबाबा	बसले	होते.	 यांनी	िवचारलं,	कोठं	चालले?	 हटलं,	शगेांवला!	गजानन	बाबा या	दशनाला?	 यांचा
श	्न.	मग	िवचारलं,	पायाला	कपडे	काऊन	बांधले?	 हटलं,	पायी	वारी	करतो	आहे,	चालनू	पायाला	फोड	आलेत.	बडनेर	्याहन	येतो	आहे.	 हणाले,	बा पा	इत या
दू न?	कायले	शरीराची	कािहली	क न	रािहले	बापा	हो,	यानं	कां	दवे	भेटतो	कां?	अरे	माय	बापाची	सेवा	करावी,	मानुसक नं	वागावं,	दवे	 यानं	खूष	होतो.	माहं	ऐकान	तर
घराकडे	परत	जा.	पायाला	दवापानी	करा.	दोन	िदवसात	पाय	ठीक	होऊन	जाईन.	दहेाच	ेहाल	अन्	दवेाची	 ा ी	याचा	काही	संबंध	नाही	राजे	हो.	दवे	अतंरात	ठेवा	लागते.
याच	ंनाम मरण	करा	लागते.	मन	शु द	असन	ितथे	दवे	राहते.	एवढं	बोलनू	आम याकडे	पािहलं,	 यां या	नजरेत	वा स य	ओत ोत	भरलं	होतं.	आ ही	उठलो	 यांना
नम कार	केला,	 हटलं,	येतो	आ ही.	 यांनी	िवचारलं,	मग?	कोठं	चालले?	आ ही	 हटलं,	शगेांवला	 यावर	 हणाले,	आता	तमुची	मज .	 यांनी	आशीवाद	िदला	गजानन
बाबा	तमुच	ंभलं	करो	!

आ ही	शगेांव या	िदशनेे	पुढे	िनघालो.	बघता	बघता	मिुतजापूर या	वेशीवर	येऊन	पोहोचलो.	िम 	 हणाला,	गावात	िशर याआधी	िचं या	काढून	घेऊ.	एका	चहा या
टपरीवर	आ ही	थांबलो,	दोघांनीही	िचं या	काढ या	आिण	दोघांचीही	नजर	माग	ेतीन	िक.	मी.	वर	काही	िदसतं	का	यासाठी	वळली	पण	इत या	माग	ेपहा याची	िद य ी
आम या	जवळ	न हती.	आ ही	डोळे	िव फा न	एकमकेांकडे	पाह	लागलो.	दोघांचहेी	पाय	पूण	ठीक	झाले	होते.	पुढील	दोन	िदवसात	पायी	चालत	असतानाच
नाम मरणाचा	आ हाला	िमळालेला	स ला	आ ही	आचरणात	आणला	आिण	अितशय	समाधानी	वृ ीने	आमची	वारी	पूण	झाली.

आज	 या	घटनेला	खूप	वष	होऊन	गलेीत.	आता	ती	जागाही	तशी	रािहली	नाही	पण	आजही	ितथनू	जा याचा	कधी	योग	आला	तर	वेडं	मन	ते	कडुिलंबाच	ंझाड	कुठे
िदसतं	का	आिण	 याखाली	कुणी	आहे	का?	हा	शोध	घेत	रहातं.	मग	लगचे	 हातारेबाबांचा	स ला	आठवतो	नाम मरण,	करा	अन्	जप	सु 	होतो,	 ी	गजानन!	जय
गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!



ी.	िमिलंद	िभडे,	बडनेरा	-	८३०८९३०७६६.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३२	-	मी	गेलो	ऐसे	मानू	नका,	भ त	अतंर	क 	नका	-	 ी.	िजते 	िवनायक	करमरकर,	नागपूर.

जय	गजानन!	शगेांव या	वाटेवर	चालायला	मला	मा या	आईनं	िशकवलं.	माणसा या	मनात	 बळ	िन ा	असेल	आिण	दवैतावर	िन सीम	 ेम	असेल	तर	बा
प रि थती	माणसा या	भ त	फारसे	अडथळे	आण	ूशकत	नाही.	वा तिवक	आमची	आिथक	प रि थती	हलाखीची	होती,	आईला	नोकरी	करणं	भाग	होतं.	ती	रे वे	मे स
ायमरी	शाळेत	िशि का	 हणनू	काम	करायची.	गजानन	महाराज	ितच	ंदवैत!	आ ही	िजथे	रहायचो	ितथनू	शाळा	तीन	ते	चार	िक.	मी.	अतंरावर	होती.	बस	आिण	 र ाचे
पैसे	वाचवून	आई	रोज	पायी	शाळेत	जायची	ते	पैसे	बाजलूा	ठेवून	शगेांव या	ितक टाच	ेपैसे	जमले	क 	शगेांवची	वारी	करायची.

अि मतेने	जगा,	आपलं	गार	्हाणं	सांगायचचं	झालं	तर	गजानन	महाराजांना	सांगा,	आततेने	हाक	मारा,	ते	तमु या	हाकेला	ओ	दतेीलच.	अशी	िशकवण	दते	दते	ितनं
आयु य	घालवलं.	२००८	साली	आईने	जगाचा	िनरोप	घेतला.	वडील	एका	टॉक ज	मध	ेबुक ग	 लक	होते,	चार	मलुी	एक	मलुगा,	घरभाडे,	अ य प	िमळकत.	 ा	सव
रेट्यात	 यांचा	 वास	२००३	मधचे	पूण	झाला.	कशीबशी	बिहण ची	ल न	झालीत.	खाजगी	प दत्ीने	मला	थोडेफार	पैसे	िमळू	लागले	होते	आिण	मीही	ल ना या	बेडीत
अडकलो.

इ.	स	२०१५	ची	ही	गो 	आहे.	मी,	बायको	आिण	आमची	एक	मलुगी,	आ ही	ितघं	भाड्या या	घरात	रहात	होतो.	कसाबसा	संसाराचा	गाडा	रेटत	होतो.	जे	काही
थोडंफार	कमवत	होतो	तो	पैसाही	कमी	िमळू	लागला.	उधारी	वाढत	गलेी,	घरभाडं	थकत	गलंे,	अनेक	मिह यांच	ंभाडं	थकलं.	घरमालक	चांगला	 हणनूच	 यानी	र यावर
काढलं	नाही.	 यालाही	कळत	होतं	क 	याची	िनयत	चांगली	आहे,	हा	काम	शोधतो	आहे,	पण	नशीब	साथ	दते	नाही.	मी	ही	शरीराने	आिण	मनाने	थकून	गलेो	होतो.	नको
ते	िवचार	मनात	डोकावू	लागले	आिण	आई या	श दांची	आठवण	झाली.	मी	माझी	कैफ यत	शगेांवला	जाऊन	सांग याच	ंठरवलं.	बायकोला	सांिगतलं,	मी	एक
आठवड्यात	परत	येतो.	जेमतेम	एक	वेळ या	ितक टाच	ेपैसे	आिण	फार	तर	दहा	वीस	 पये	वरती,	एवढेच	पैसे	होते.	एका	शबनम	बॅगमध	ेदोन	चादरी	आिण	एक	 ेस
ठेवला	आिण	शगेावची	वाट	धरली.

शगेांवला	पोहोचताच	नाग	मिंदरा या	बाजलूा	जो	मोकळा	हॉल	आहे,	ितथे	चादर	घालनू	िनवार	्याची	जागा	िनश	्िचत	केली.	 यानंतर	पुढील	सात	िदवस,	चार
स वाचारला	उठणे,	नंतर	शिुचभूत	होऊन	पहाटे	पाच	वाजता	खाली	मळू	 व पातील	मतू च	ंदशन	घेणे	आिण	नंतर	पारायणगहृात	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	करणे,
नंतर	महा साद	घेऊन	तृ 	होणे.	जवळ	पैसे	न हते	 यामळेु	सं याकाळी	जेवणाचा	 श	्नच	न हता.	पूण	सात	िदवस	एकवेळ	जेवून	महाराजां या	अनुसंधानात	घालिवले,
यां याच	कृपेने	त येतही	ठीक	रािहली.	सात या	िदवशी	िनरोप	घे यासाठी	महाराजांसमोर	उभा	झालो,	डो यातनू	अ ू	वाहत	होते.	महाराजांना	 हटलं,	आज	मी	परत
िनघतोय.	तु ही	जाणताच	ितक टाचहेी	पैसे	जवळ	नाहीत	पण	सांभाळून	 या.	मी	शु द	मनाने	िनघतो	आहे.	मला	माझं	पु य	िकती	मािहती	नाही,	पण	मला	वाटतं	मा या
आईची	पु याई	खूप	होती.	ित या	स यानुसार	माझं	गार	्हाणं	तमु या	समोर	मांडलं	आहे,	आता	अिधक	काय	बोल?ू	येतो	मी.

मी	परती या	 वासात	ठरवलं	होतं	क ,	टी.	सी.	आलाच	तर	 याला	सगळं	खरं	सांगायच,ं	खोटं	बोलायच	ंनाही.	जे	होईल	ते	होऊ	द.े	जनरल या	 या	ड यात	 या	िदवशी
टी.	सी.	आला.	पण	आश	्चय	 हणजे	मा या	आजबुाजलूा	सवाकडे	ितक टाची	चौकशी	केली,	पण	मा याकडे	पािहलंही	नाही	आिण	िनघनू	गलेा.	गाडी	नागपूर	 टेशनला
थांबली	मी	सखु प	बाहेर	पडलो.	मी	िसताबड 	भागात	येऊन	पोहोचलो,	ितथे	कसं	काय	कोण	जाणे	अचानक	अशी	 ेरणा	झाली	क 	राजाराम	वाचनालयात	जा!	मी
पंचवीस	वषापूव 	लहानपणी	कधी	ितथे	गलेो	होतो,	माझी	पावलं	 या	िदशनेे	वळली.	ितथे	समोर	मला	वतमानप 	िदसले,	मी	ते	चाळू	लागलो	आिण	माझी	 ी	एका
चौकटीवर	येऊन	थबकली,	ितथे	िलहीलं	होतं,	सहकार	नगर	गजानन	महाराज	मिंदरात	पुजारी	हवा.	अपे ा:-	पूजेच	ेकाय	 यवि थत	करणे.	िनवासाची	सोय	मिंदरात
कर यात	येईल.	फोन	नं.	मी	 या	नंबर	वर	फोन	केला,	 यांनी	दोन	िदवसांनी	भेटीला	बोलावले.

शगेांवला	महाराजांनी	माझं	गार	्हाणं	ऐकलं,	सात	िदवसा या	आत	माझा	 श	्न	माग 	लावला.	अनेक	लोकांमधनू	गजानन	महाराजां या	मतू ची	पूजा	कर याची
जबाबदारी	मा यावर	टाक यात	आली.	िनवासाचा	 श	्न	सटुला.	नागपूरात	सहकार	नगरला	गजानन	महाराज	मिंदराची	िव तीण	जागा	आहे.	र याला	लागनू	थोडं	आत
मिंदराचा	मु य	 वेश	दरवाजा,	ितथनू	तीन	चार	पावलावर	तळुशी	वृंदावन,	ितथनू	तीन	चार	पावलांवर	मिंदरा या	पायर	्या	आिण	दार.	आत	मिंदरात	 वेश	केला	क
साधारण	पंधरा	पावलावर	पादकुा,	पुढे	गाभारा	आिण	 यात	महाराजांची	मतू .	पायर	्या	चढून	मिंदरात	आलं	क 	उज या	कोपर	्यात	एक	त पोस	ठेवला	आहे,	ितथे	वर
महाराजांचा	मांडी	घालनू	 स न	िच 	बसलेला	मोठा	फोटो	आहे.	ितथेच	कोपर	्यात	एका	छोट्या	रॅकमध	ेकाही	गजानन	िवजय	 थं	ठेवले	आहेत.	मिंदरात	सकाळ
सं याकाळ	पूजा	आरती	होते,	दशनासाठी	येणार	्या	भािवकांची	सं या	गु वारला	भरपूर	असतेच	पण	अ य	िदवशी	पण	बरेच	भािवक	येतात.	सकाळी	बारा या	समुारास
िनयमाने	सहा	सात	भािवक	दशनाला	येतात.	मी	साधारण	 याच	समुारास	पादकुां या	भोवती	 व छ	पुसनू,	मिंदराच	ंदार	बंद	क न	पु हा	सं याकाळी	दशनासाठी	उघडतो.

शु वार,	२०	ऑ टोबर	२०१७	ची	ही	गो .	िदवाळी	पाड याचा	तो	िदवस	होता.	आद या	िदवशी	ल मीपूजना या	िनिम ाने	मिंदरातील	फोट ना	हार	घातले	होते,
बरेच	लोक	दशनाला	येऊन	गलेे	होते.	 या	िदवशी	साधारण	साडेअकरा या	समुारास	मला	काहीतरी	िविच 	वाटायला	लागलं,	मिंदरात	एक	अ व थ	करणारी	गढू	शांतता
जाणवत	होती.	मिंदरात	अ य	कामासाठी	असलेला	एक	कमचारी	आवारात	दरू	कुठे	गलेा	होता.	पावणे	बारा	वाजत	आलेत,	पण	 या	िदवशी	नेमाने	येणार	्या	भािवकांपैक
एकही	मिंदरात	वळला	नाही.	मी	पादकुां या	बाजलूा	खाली	मान	क न	साफ	करीत	उभा	होतो,	अचानक	कुणी	 क	भर	गलुाबाची	फुलं	बाजलूा	ठेवावीत	असा	घमघमाट
सटुला,	कुणीतरी	बाजलूा	आहे	असं	जाणवलं,	मी	बाजलूा	पािहलं	आिण	नखिशखांत	शहारलो,	मी	खालनू	वर	पहात	गलेो,	 थम	गडु यापयत	आलेले	हात	िदसले,
बाजलूा	एक	सहा	फूट	उंच	अजानुबाह	पु ष	उभा	होता.	अगंात	मळकट	गुड्ंया	तटुलेला	हाफ	शट,	खाली	बरमडुा	वजा	पैजामा,	डोळे	असे	भेदक	क 	नजर	आप या
शरीराला	भेदनू	आरपार	िनघनू	जाईल.	मला	एक	उ णता	जाणवायला	लागली.	काय	बोलावं	सचुनेा.	कसं	तरी	मी	 हटलं,	मी	येथील	पुजारी	आपण.,	मला	तोडत	 हणाले,
हो	आ ही	सव	जाणतो!	तमु या	आई या	पु याईने	तु ही	आहात.	बरं,	िहशबे	वगरेै	ठेवता	क 	नाही?	काही	पैसे	 ायच	ेआहेत,	काढा	पावती	पु तक	असं	 हणनू	एक



खुच 	ओढून	 यावर	बसले.	अगंातील	शट	काढून	टाकला,	 हणाले,	हां	आता	कसं	आ ही	आम या	वेषात	आलो.	खां ावरील	बॅग	मधनू	दोन	हजारा या	चार	नोटा
काढ या	आिण	पाचशे या	सहा.	मग	 हणाले	हं	आता	आ हाला	आवडणारा	आकडा	झाला.	हे	 या	अकरा	हजार.	मी	 हटलं	नाव	काय	िलह?	 हणाले	िलहा.	गजानन
महाराज,	मी	 हटलं	अहो	असं	नाव	नाही	िलिहता	येणार	तर	 हणाले	न	िलहायला	काय	झालं?	सगळीकडे	आमच	ंनाव	िमरिवता	मग	इथे	का	नाही?	ठीक	आहे	असं	करा
शगेांवला	आ हाला	नारायण	 हणतात	तु हीही	नारायण	िलहा.	मी	सवयीने	पावती	आिण	खडीसाखर	 यांना	दऊेन	नम कारसाठी	खाली	वाकलो,	जय	गजानन	 हटलं
आिण	 यांचा	 पश	मा या	डो याला	जाणवला.	जण	ू चडं	िव तु	 वाहाचा	संचार	 हावा	तसं	होऊन	मी	घामाघमू	होऊन	गलेो.	ते	उठले	कोपर	्यातील	फोटोकडे	 यांनी
पािहलं,	 हणाले,	हा	हार	आमचा	आहे.	मग	 हणाले,	गजानन	िवजय	 थं	िमळेल	का?	मी	यं वत	पुढे	होऊन	एक	पोथी	काढली	आिण	 यांना	दणेार	तोच	फोटोचा	हार
आपोआप	खाली	पडला.	 यांनी	झटकन	जिमनीवर	टाकलेला	शट,	पोथी	आिण	तो	हार	जवळ या	िपशवीत	ठेवला.	 हणाले,	येतो	आ ही	आिण	मी	पहाताच	रािहलो.
तळुशी	वृंदावनापयत	ते	गलेे	आिण	िदसेनासे	झाले.	मला	काही	सचुनेा,	भानावर	आलो	आिण	वरती	घरात	िशरलो,	बायको	वेड्यासारखी	मा याकडे	पहायला	लागली
ितला	 हटलं	मला	आघंोळ	करायची	आहे.	आघंोळ	क न	शरीर	थोडं	शांत	झालं.	बायकोला	सगळा	 कार	कथन	केला,	मग	मनही	थोडं	शांत	झालं.	 या	िदवशी	आई या
पु याईने	मला	महाराजांनी	 िचती	िदली	होती.	मी	गलेो	ऐसे	मानू	नका,	भ त	अतंर	क 	नका.

आ ही	मिंदरातील	सी.	सी.	टी.	 ही.	कॅमरेा	चके	केला	तर	 यात	फ 	मा या	हालचाली	िदस या.	अ य	कुणीच	िदसलं	नाही.	मी	 साद	दतेाना	िदसलो,	पण	कुणाला
िदला	ते	िदसलं	नाही.	पैसे	घेताना	िदसलो,	पण	अकरा	हजार	कुणी	िदले	ते	िदसलं	नाही.	मिंदरा या	 यव थापनाने	ते	अकरा	हजार	 पये	महाराजांचा	आशीवाद	 हणनू
जपून	ठेवावे	असं	ठरवलं	आहे.	आिण	हा	सव	 संग	आयु यभर	जपून	ठेव याचा	मी	 य न	करणार	आहे	आिण	 यासाठी	सहा यभूत	ठरणारा	जप	सोबत	असणारच	आहे.
ी	गजानन	!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	िजते 	िवनायक	करमरकर,	नागपूर	-	९६२३८७०११८.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३३	-	अगाध	स ा	संतांची	-	 वाती	देशमखु,	वधा.

जय	गजानन!	माणसा या	आयु यात	 या	काही	बर	्या	वाईट	घटना	घडतात	 याचा	प रणाम	होऊन	माणसाच	ं यि म व	घडत	जातं.	मा या	आयु यात	अनेक	वेळा	मी
शा ररीक	 ्या	आिण	मानिसक	 ्या	पार	तटूुन	जा याचा	योग	आला,	पण	गजानन	महाराजां या	कृपेने	मी	 यातनू	सावर या	गलेे.	मा 	 याचा	प रणाम	असा	झाला	क
आता	मी	 यां यासमोर	बसते,	संभाषण	कर याचा	 य न	करते,	ते हा	जसं	एखा ा	मलुीनी	ित या	विडलांशी	िकंवा	आजोबांशी	बोलावं,	िकंवा	 संगी	थोडं	भांड याचा
वर	असावा,	तसं	काहीसं	माझं	होतं.	ते	नेहमी	माझं	ऐकतातच	असं	नाही,	पण	ितथे	आप या	ल ात	येतं	क 	बालकाच	ेिहत	माऊलीवीण	कोण	जाणे?	पण	बहतांश	वेळा
ते	आपला	 ामािणक	ह 	ऐकतात.	अथात	हा	अनुभव	मा यासह	अनेक	गजानन	महाराज	भ ांचा	आहे.	गजानन	महाराज	 यां या	भ ांसाठी	जीवन	जग याचा	एक	फार
मोठा	आधार	आहेत.

इ.	स	२००५	मध	ेमी	मा या	दोन	मलु सह	व याला	 थाियक	हो याचा	िनणय	घेतला.	मला	आचाय	िवनोबा	भावे	 ामीण	 णालयात	ऑडीट	से शनला	नोकरी
िमळाली.	साधारण	 याच	समुारास	सीमालाही	ितथेच	नोकरी	लागली.	ती	मा यापे ा	दहा	वषानी	लहान,	पण	चांगली	मै ी	 हायची	असेल	तर	वय	कधीच	आड	येत	नाही.
सीमा	मला	मडॅम	 हण	ूलागली	पण	आमची	मै ी	 ढ	झाली.	सीमाच	ंल न	इ.	स	२००४	मध	ेझालं.	सवसामा य	 ीला	मातृ वाची	ओढ	असते	तशी	ती	ितलाही	होती.
ितची	आिथक	ि थती	समाधानकारक	नस यामळेु	ितला	नोकरी	करणं	भाग	होतं.	अशात	ितने	 वतः या	पसंतीने	ल न	के यामळेु	घ न	फारसं	सहकाय	असं	न हतं.

ल नाला	चार	वष	होत	आलीत,	या	काळात	सीमाला	िमसकॅरेज	होऊन	चार	ते	पाच	वेळा	मातृ वपदाने	हलकावणी	िदली.	सीमा	मानिसक	 ्या	पार	खचनू	गलेी,	ितचा
धीर	संपत	चालला.	ती	मा याजवळ	ितच	ंमन	मोकळं	करायची,	 हणायची,	मडॅम	गजानन	महाराजांजवळ	मा यासाठी	काही	बोला	नं!	तशात	२००८	साली	व याला
गजानन	महाराजांवर	एक	मोठ्या	 माणावरील	नाटकाचा	शो	जाहीर	झाला.	मी	आ हाने	सीमाला	नाटक	पाह याचा	स ला	दऊेन	नाटका या	उ कट	 णी	महाराजांना
िवनंती	कर याचा	स ला	िदला.	सीमा	ित या	सासबूाईसंोबत	 या	िदवशी	नाटकाला	गलेी	अन्	फारच	 भािवत	झाली.	सव	उपि थतांना	झणुका	भाकरीचा	 साद	वाट यात
आला.

योग	चांगला	जळूुन	आला,	सीमाने	काहीच	िदवसात	मला	गडु	 यजू	िदली.	 या	िदवशी	मा या	ग यात	पडून	ती	खूप	रडली.	 हणाली,	मडॅम	मला	मलुगी	हवी	आहे,
पण	या	आधी	झालं	तसं	 हायला	नको.	तु ही	 लीज	गजानन	महाराजांना	मा यासाठी	साकडं	घाला.	 हटलं,	ठीक	आहे,	उ ा	अनायास	गु वार	आहे,	सकाळी	 थम
महाराजां या	मिंदरात	जाऊ,	नंतर	डॉ टरांकडे.	डॉ टरांचा	पूण	स ला	नीट	ऐकायचा.	 हणाली,	ठीक	आहे	उ ा	साडेनऊला	मिंदरात	भेटू	या!

दसुर	्या	िदवशी	सकाळी	मगनवाडी	येथील	गजानन	महाराज	मिंदरात	मला	च क	साडी	प रधान	केलेली	पाहन	सीमा	कुतहुलाने	पाह	लागली,	ितला	 हटलं	बाई	ग	ंआज
तु यासाठी	मी	अ रशः	महाराजांसमोर	पदर	पस न	मागणी	करणार	आहे	आिण	आजच	नाही,	इथनू	 येक	गु वारी	मी	महाराजांसमोर	हे	मागणं	मागणार	आहे.	तेथील
पुजारी	हे	सगळं	ऐकून	 स न	हसले	आिण	मनोमन	आ हाला	साथ	दे याच	ंठरवून	 हणाले,	आत	या	आिण	जे	काही	बोलायच	ंते	बोला.	मनात	 हटलं,	दवे	पावला.	मी
महाराजांसमोर	बसले,	उदब ी	ओवाळली,	सीमा	ल पूवक	ऐकत	होती,	महाराज	तु ही	सव	जाणताच.	तु हीच	सव	ठीक	करणार	आहात,	पण	तरीही	स या	चार	गो ी
तु हाला	सांगते	आहे.	एक-	या	वेळी	आधीसारखं	न	होता	गो 	पूण वास	 या.	दोन-ितची	आिथक	ि थती	तु ही	जाणता,	या	सग यात	ितची	नोकरी	सटुायला	नको.	तीन-
बाळंतपणाचा	खच	आ हाला	फार	झेपणार	नाही	ितकडेही	ल 	अस	ू ा	आिण	चार.	ितला	मलुगी	झाली	तर	आ हाला	आनंद	होईल.	बाळंतपणानंतर	मी	 वखचाने
ित या	बाळाला	दशनासाठी	शगेांवला	घेऊन	येईन.	माझी	 ाथना	संपली,	िमिनटभरानंतर	मी	डोळे	उघडले.	 हटलं,	चला	डॉ टरांकडे	जाऊ.	आमची	नोकरी	ितथेच
अस यामळेु	डॉ टरांनी	आपुलक नी	तपासलं.	केस	िह ी	समजनू	घेतली	आिण	 थम	दोन	मिहने	बेड	रे ट	सांिगतली.	या	सग या	काळात	बाक 	लोकांसह	ऑिफसनी
छान	साथ	िदली.	ितथे	राहन	ितला	काम	कर याची	अनुमती	िदली.	दोन	मिह यानंतर	डॉ टरांनी	तपासनू	सांिगतलं	क ,	केस	कठीण	आहे.	आ हालाही	िशक यासारखं	यात
आहे.	सारखं	सारखं	ि लड ग	हा	काळजीचा	िवषय	आहे.	िधस	िस टम	इज	रेअर,	बट	इट	इज	दअेर.	आपण	काळजी	घेऊच.	 या	ल णा	सह	आिण	िचतंायु 	काळजीसह
सीमानी	नव या	मिह यात	 वेश	केला.	बाक 	कुणी	काही	उ साह	दाखिवणार	न हतंच.	 यामळेु	मी	ितचा	पाळणा	कर याचा	िनणय	घेतला.	घर या	ग चीवर,	जलैु	शवेट
िकंवा	ऑग टचा	पिहला	आठवडा	होता.	तो	िदवस	आला,	सं याकाळी	काय म	होता.	पावसा याच	ेिदवस,	िवदभात	खूप	पाऊस	होतो,	असं	नाही.	पण	जलैु	ऑग ट
या	काळात	येणारा	पाऊस	कधी	झड	लागणारा	तर	कधी	धो-धो.	नेमका	 या	िदवशी	सकाळपासनू	पावसानी	जोर	धरला.	काळेभोर	ढग.	धो	धो	पाऊस.	थांबायच	ंनाव	नाही,
मी	सग यांना	िनरोप	दऊेन	ठेवले	होते.	माझा	महाराजांवर	पूण	भरवसा	होता.	मी	पोथी	वाचायला	बसले.	तेरावा	अ याय	वाचायला	घेतला,	तै	महाराज	 हणाले	 यामिसंग
।	ऐसा	सिचतं	होसी	कागा	।	तलुा	न	उ ा	दईेल	दगा	।	हा	पज य	कधीही	॥	आताच	मी	वा रतो	 यासी	।	ऐसे	बोलनू	आकाशासी	।	पाह	लागले	पु यराशी	।	तो	आभाळ
फाकले	॥	मघे	 णात	िनघनू	गलेे	।	सव	ठायी	उन	पडले	।	हे	एका	 णात	झाले	।	अगाध	स ा	संतांची	॥	महाराजांना	 हटलं	हा	पावसाळा	आहे	हे	खरंच.	पाऊस	यायलाच
हवा.	पण	मी	तु हाला	सांगनू	काय म	ठरवला,	आता	सव	जबाबदारी	तमुची.	मी	पुढील	कामाला	लागते.	मी	रेनकोट	चढवला,	लाईटवा या या	दकुानात	पोहोचले.
सं याकाळी	दोन	लाईट	लावायला	सांिगतले,	 याने	 थम	आभाळाकडे	मग	मा याकडे	पाहन	चहेर	्यावर	 श	्निच ह	आणले.	 याला	सांिगतलं.	बाक 	िचतंा	कर याचं
तमुच	ंकाम	नाही.	तीच	गो 	कॅट रंगच	ंकाम	करणार	्या	बाईचंी	आिण	सजावट	करणार	असले या	 य ची	झाली.	सीमाचा	फोन	आला.	ितलाही	सांिगतलं,	त	ूसाडेपाचला
मा याकडे	येते	आहे.	पावसाची	काळजी	गजानन	महाराजांवर	सोपवली	आहे	आिण	फोन	बंद	केला.	साडेपाच	वाजले	आिण	पाऊस	अचानक	थांबला.	नुसता	थांबला
नाही	तर	रा ी	साडेआठपयत	सुदंर	काय म	पार	पडला.	सीमाला	घेऊन	ितचा	नवरा	घरी	परत	पोहोचला	आिण	पु हा	धो	धो	पाऊस	सु 	झाला.

नऊ	मिहने	पूण	झाले	होते,	३	स टबर	२००९	िसझे रयनची	तारीख	ठरली.	मी	मिंदरातनू	अगंारा	घेऊन	दवाखा यात	पोहोचले,	िवशषे	अनुमतीने	अगंार	्याच	ंबोट	मी
पोटाला	लावलं,	सीमानी	डॉ टरांना	सांिगतलं	क 	माझं	बाळ	सवात	पिहले	 वाती	मडॅम या	हातात	 ायच.ं	मध या	काळात	आ ही	पेशटंची	आिथक	ि थती	आिण	तो
इथलाच	कमचारी	आहे.	हे	ल ात	घेऊन	फ 	आकार याची	िवनंती	क न	ठेवली	होती.	 या	िदवशी	सीमाला	क यार न	 ा 	झालं,	सीमाची	नोकरीही	िटकून	रािहली



आिण	ित या	बाळंतपणाच	ंिबल	काढ यात	आलं	 .	सहाश.े	या	वेळी	महाराजांनी	मा या	सग या	गो ी	ऐक या	हो या.	मी	 वखचाने	सीमाला	बाळासह	शगेांवला	नेऊन
माझा	नवस	पूण	केला.	 यावेळी	ितचा	नवरा	शगेांवला	आला	नाही,	पण	आज	प रि थती	बदलली	आहे.	सव	कौटंुिबक	वातावरण	चांगलं	होऊन	पूण	कुटंुब	गजानन
महाराजां या	भ त	रस	घेऊ	लागले	आहे.	सीमा	तर	या	सव	 संगात	गजानन	महाराजां या	कृपेने	इतक 	आनंदीत	झाली	क 	मडॅमच	ं वाती	नाव	आहे.	 यातील	अ र
तरी	आप या	मलुी या	नावात	असावं	 हणनू	ितने	ित या	मलुीच	ंनाव	 वरा	ठेवलं.	बार या या	िदवशी	सीमा	मला	 हणाली,	मडॅम	तु ही	काही	ित या	कानात	बोला	नं,
मी	लगचे	खाली	वाकले	आिण	 वरा या	कानात	हळूच	सांिगतलं,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

वाती	देशमखु,	वधा	-	९७६४९७२७७९.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३४	-	ते	नाण,ं	भाव	भ चं	-	 ी.	शैलेश	देशकर,	अहमदाबाद.

जय	गजानन!	आपण	गजानन	महाराजांची	भ 	करतो,	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	करतो.	पण	बरेचदा	मा या	मनात	येतं,	आपण	ओवी	वाचतो,	पण	 यावर	मनन
िकती	करतो?	ओळ	वाचतो	पण	पचवतो	का?	अथात	हे	माझं	मनोगत	आहे.	 यामळेु	मी	मा या	पुरतं	बोलतो	आहे.	मी	अनेकदा	पोथीत	भाऊ	कवरांचा	 संग	वाचला
आहे,	गु राया	कृपारासी	।	नको	उपे ू	लेकरासी	।	ही	िशदोरी	सेव यासी	।	यावे	धावून	स वर	॥	थोर	आपुला	अिधकार	।	 णात	पाहता	केदार	।	मग	या	या	येथवर	।	का	हो
अनमान	करीतसा	॥	हे	मी	वाचतो.	पण	 य ात	काय	झालं	क 	मी	वयानी	मोठा	होत	असताना	आिण	चांगला	इंिजिनअर	होत	असताना,	मा यातील	भाबड्या	भ ने
मला	सचुवलं	क ,	आपण	भारतात	वेगवेग या	िठकाणी	िफरतो	तर	सोबत	गजानन	िवजय	 थं	घेऊन	िफरायच	ंआिण	 या	मा यमातनू	गजानन	महाराजांना	 या	िठकाणाचं
दशन	कर यासाठी	 यायच.ं	मग	काय?	सात	आठ	 योतीिलग,	 ारका,	बदरीनाथ,	वृंदावन,	मथरुा	आिण	कळस	 हणजे	पंढरपूर	सु दा.	अशा	 येक	िठकाणी	िवजय	 थं
पात	महाराजांना	घेऊन	गलेो.	अशा	रीतीने	एकदा	केदारनाथला	पोहोचलो.	महाराजांशी	संवाद	केला.	महाराज	हे	केदारनाथ.	आमच	ंदशन	झालं	आिण	मी	बाहेर	पडलो,
माग	ेअसले या	शकंराचाय	मठात	दशन	घेऊन	परत	िफरलो,	तो	ितथे	काही	साध	ूबसले	होते.	मी	ितकडे	वळलो	आिण	एका	साध	ूसमोर या	परातीत	काही	पैसे	ठेवले
आिण	बाजलूा	होणार	तोच	चमकलो,	मा या	नजरेनी	काही	िटपलं,	मी	वाकून	पािहलं,	ितथे	गजानन	महाराजांची	मतू 	होती.	एवढ्या	दरू	केदारनाथला	गजानन	महाराज?
मी	साधलूा	िवचारलं,	साध	ूमहाराज	ये	िकसक 	मरूत	है?	आप	इ हे	जानते	हो?	साध	ू हणाला	हां	बेटा	ये	शगेांवके	गजानन	महाराज	है!	और	इ हे	कौन	नही	जानता?	बेटा	ये
तो	सव यापी	है.	ये	कहां	नही?	हे	सव	ऐकून	माझंच	मला	हसायला	आलं.	 णात	पाहता	केदार	ही	ओळ	मला	 या	िदवशी	समजली.	ितथनू	पुढे	हा	दशन	 कार	कमी
झाला	आिण	मनातील	 ा	जा त	झाली.

पुढे	गजानन	िवजय	 थंाच	ंवाचन	अिधक	समरसनू	होऊ	लागलं	आिण	महाराजां या	कृपेने	वेळोवेळी	सखुद	अनुभव	सु दा	वाट्याला	आलेत.	इ.	स.	१९९१	मधील
घटना	मला	आठवते.	 या	वेळी	भारतात	शअेर	माकट	मध	ेबूम	िप रएड	होता,	भरभराट	होती.	 या	वेळी	मराठी	माणसू	शअेस	वगरेै	गो पासनू	दरूच	होता.	माझं	िश ण	सु
होतं,	मा या	िम ा या	डो यात	एक	क पना	आली.	एका	चांग या	कंपनीचा	शअेर	माकटमध	ेयेतो	आहे,	तो	िवकत	 यावा.	हजार	 पये	भरायच	ेहोते.	मला	ते हा	 यातील
काहीही	कळत	न हतं	पण	मी	विडलांना	पैसे	मािगतले, यांनी	अितशय	नाखुशीने	हा	आयु यातील	पिहला	व	शवेटचा	चके,	असं	 हणनू	मा याकडे	चके	सपुूद	केला.	मी
गजानन	महाराजांच	ंनावं	घेऊन	फॉम	भ न	िदला	आिण	िम ानी	असे	आठ	दहा	िम ांच	ेचके	कंपनीकडे	पाठिवले.	शअेस	अ	�ॅलॉट	 हायला	बरेच	िदवस	लागणार	होते,
यामळेु	ती	गो 	मा या	िव मरणात	गलेी.	मी	आपला	अ यासात	गुतंनू	गलेो.

महाराजांचा	 कट	िदन	जवळ	येत	होता.	माझं	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	सु 	होतं.	 कट	िदन	कशा	प तीने	करावा?	थोडे	जा त	लोक	 सादासाठी	बोलवता
येतील	का?	पण	आपण	िव ाथ 	आहोत.	वगरेै	िवचार	डो यात	घोळत	होते.	 कट	िदना या	काहीच	िदवस	आधी,	मला	पहाटे या	समुारास	 व न	पडलं.	मला	िदसलं	क
मी	शगेांवला	गलेो	आहे.	दशना या	बारीतनू	िफ न	माझं	दशन	पूण	झालं.	गादीच	ंदशन	घेऊन	मी	आवारात	आलो	आिण	िभ ुका या	 पात	महाराज	मा यासमोर	आले,
मी	 यांना	काही	पैसे	िदले.	वा तिवक	पैसे	घेऊन	 यांनी	िनघनू	जायच.ं	पण	तसं	न	होता	ते	 हणाले,	हात	पुढे	कर,	तलुा	मी	पैसे	दतेो	आहे.	हा	पैसा	तलुा	 गट	िदनासाठी
वापरायचा	आहे.	चांग या	प दत्ीने	 गट	िदन	साजरा	कर	!	असं	 हणनू	 यांनी	मा या	हातावर	पूव 	चलनात	होतं	तसं	पंचवीस	पैशाच	ंनाणं,	चार	आणे	मा या	हातावर
ठेवले.	मी	ना यासह	मठू	बंद	केली	आिण	मला	जाग	आली.	आतनू	आनंदा या	ऊम 	उठत	हो या.	मी	सकाळीच	विडलांना	 व न	सांिगतलं,	 यांनी	मोठ्या	 माणावर	 गट
िदन	क च	असा	िनणय	घेतला.	आम या	ग पा	होत	असतानाच	 याने	मा याकडून	शअेस	साठी	हजार	 पयाचा	चके	नेला	होता,	तो	िम 	आला.	 यानी	आनंदाची	बातमी
आणली	होती.	 याने	भरले या	आठ	नऊ	फॉमस	्पैक 	फ 	मला	शअेस	अ	�ॅलॉट	झाले	होते	आिण	ते	िवक यास	हजार	 पयाच	ेत बल	साडे	दहाहजार	 पये	िमळत
होते.	महाराजांनी	संकेत	केला	होताच,	आ ही	शअेस	िवकून	आले या	पैशातनू	 कट	िदन	मोठ्या	 माणावर	कर या या	तयारीला	लागलो.

यावष 	 कट	िदन	चांगलाच	मोठ्या	 माणावर	झाला.	भजन,	पूजन,	आरती,	महा साद,	सव	सा संगीत	पार	पडलं.	अहमदाबादसार या	शहरात	 याकाळी	गजानन
महाराज,	 कट	िदन	या	िवषयी	फारशी	मािहती	न हती.	 या	काय माचा	प रणाम	असा	झाला	क 	अनेकांनी	आपुलक ने	चौकशी	क न	पुढील	वषापासनू	सव	लोकांनी
िमळून	काय म	कर याचा	िनणय	घेतला.	आज	पंचवीस	वष	झालीत,	महाराज	दरवष 	आम याकडून	वाढ या	 माणावर	 कट	िदन	करवून	घेताहेत.	पण	या	सव
पाश	्वभूमीवर	मला	१९९१	साली	घडलेली	एक	गो 	आजही	अगदी	जशी या	तशी	आठवतेय.

मला	आठवतं,	 या	िदवशी	साडेतीनश	ेलोक	महा सादासाठी	आले	होते,	पूजेकरीता	आ ही	एका	गु ज ना	बोलावले	होते.	मोठ्या	 माणात	आरती	झाली.	आरती या
वेळी	लोकांनी	तबकात	पैसे	टाकले,	आता	सव	काय म	संपत	आला	होता.	आ ही	महा सादा या	तयारीला	लागलो.	आ ही	गु ज ना	 हटलं	तबकातील	पैसे	दि णा
हणनू	ठेवून	 या.	गु ज नी	 या माणे	तबक	 रकाम	ंक न	फोटो या	बाजलूा	ठेवून	िदलं.	महा साद	घेऊन	आिण	पुढील	वष 	 कट	िदन	कर याचा	िनणय	घेऊन	सवानी
िनरोप	घेतला.	मी	एकटा	महाराजां या	फोटो	समोर	उभा	झालो.	काय मा या	यशाने	मन	समाधानाने	भ न	आले	होते	आिण	डोळे	भ भावाने	डबडबले	होते.
महाराजांना	 हटलं,	तु ही	सचुिव या माणे	िदले या	पैशातनू	 कट	िदन	कर याचा	 य न	केला.	तो	गोड	मानून	आशीवाद	 ा	आिण	मी	गडु यावर	झकूुन	म तक
टेकिवलं,	माझं	ल 	तबकाकडे	गलंे.	तबकात	एक	नाणं	होतं,	मला	ते	पािह यासारखं	वाटलं,	मी	उ सकुतेने	ते	नाणं	उचललं.	ते	पंचवीस	पैशाच	ंनाणं	होतं,	ते	चार	आणे
होते,	ते	तेच	चार	आणे	होते	जे	महाराजांनी	मला	दऊेन	 गटिदन	कर याचा	आशीवाद	िदला	होता,	ते	नाणं	मी	 दयाशी	कवटाळून	धरलं	आिण	महाराजांचा	आशीवाद
हणनू	पाक टात	ठेवून	िदलं,	खरं	सांगतो	 या	िदवसापासनू	माझं	पाक ट	 रकाम	ंनाही	झालं.

आजही	ते	नाणं	मा या	पाक टात	आहे.	लोकांसाठी	जरी	ते	चलनातनू	बाद	झालेलं	नाणं	असलं	तरी	मा यासाठी	मा 	 या	ना याच	ंवणन	आहे.	 ी	गजानन!	जय
गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	शैलेश	देशकर,	अहमदाबाद	(िवश्	व त,	स ु 	धाम	गजानन	महाराज	मंिदर)	-	९४२७०१६३७८.



श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३५	-	 ी	गजानन	लीलेचा,	पार	कधी	न	लागायाचा	-	सौ.	लीना	धा रया,	पुण.े

जय	गजानन!	कोकणातील	रायगड	िज ात	माणगाव	या	छोट्या	गावात	माझं	बालपण	गलंे.	लहानपणी	आजी या	माग	ेमाग	ेिफरत	असताना	ित या	मनात	असणारी
गजानन	महाराजांची	भ 	आिण	गजानन	िवजय	 थंाच	ंवाचन,	मा याकडे	के हा	आलं	कळलंच	नाही.	मी	माहेरची	अि मता	शठे,	ल नानंतर	झाले	लीना	धा रया.	 हणजे
तसं	पािहलं	तर	मी	गजुराथी	पण	आ ही	सगळे	घरी	मराठीच	बोलतो.	या	मराठीचा	उ लेख	मी	या यासाठी	करते	आहे	क 	संत	किव	दासगण	ूमहाराजांच	ंरसाळ	मराठी
गजानन	िवजय	 थंा या	मा यमातनू	मा यापयत	पोहोचलं,	हे	मी	माझं	भा य	समजते.	गलेी	अनेक	वष	मी	रोज	एक	अ याय	या माणे	पारायण	करते.	िशवाय	मिह यात
एकदा	तरी	एक	िदवसीय	पारायण	करते.

ल नानंतर	मला	वाटायच,ं	क ,	मा या	िम टरांनीही	गजानन	िवजय	 थं	वाचावा	जेणेक न	 यांना	गजानन	महाराजांच	ेमहा य	कळेल	व	 यां या	मनात	महाराजां
िवषयी	भि भाव	जागतृ	होईल.	मी	 यांना	अनेक	वेळा	तसं	 हटलंही	पण	 यांनी	 याकडे	फारसं	ल 	िदलं	नाही.	अथात	ते	 यां या	 यवसायात	अितशय	 य त	असतात	हे
यामागच	ंमोठं	कारण	होतं.	िम टर	वाचनाच	ंमनावर	घेत	नाहीत	हे	ल ात	आलं,	ते हा	महाराजांना	 हटलं.	माझी	 ामािणक	इ छा	तु ही	जाणताच	बाक 	आता	तमुची
मज .

महाराज	आप या	लहान	लहान	इ छा	पूण	क न	 याचा	प रणाम	मा 	छान	घडवून	आणतात,	असं	बरेच	वेळा	ल ात	येतं.	गलेी	पंधरा,	सोळा	वष	झालीत,	आ ही
गणपती या	दहा	िदवसात	के हातरी	एकदा	सगळे	िमळून	शगेांवला	जातोच,	तसं	२००९	साली	आ ही	दोघं,	मलुगा,	माझी	बहीण	ितच	ेिम टर,	लहान	बहीण,	असे	सव
शगेांवला	दशनासाठी	पोहोचलो.	दशनानंतर	मनात	आलं	क 	आज	बंकट	सदन	पहावं.	 हणनू	आ ही	सव	ितथे	पोहोचलो.	आ ही	ितथे	असताना	अचानक	एक	गहृ थ
ितथे	आले.	उंच,	पांढरा	शु 	पायजमा	आिण	अगंात	पांढरा	फुलशट	असा	पोशाख	होता.	 यां या	हातात	एक	लहान	पोथी	सारखं	सािह य	होतं.	 यावर	िलिहलं	होतं,	सखु-
शांती-समाधान	व	सखु	समृ ीत	वाढ	करणारे	गजानन	महा य.	 यांच	ं यि म व	 स न	होतं.	ते	आ हाला	 हणाले,	या,	मी	तु हाला	बंकट	सदना	िवषयी	मािहती	सांगतो.
मग	 यांनी	महाराजांना	 याकाळात	आघंोळ	कशी	घातली,	तो	आघंोळीचा	दगड,	बैठक,	महाराजां या	लीला,	या	िवषयी	पाच	िमिनटे	मािहती	िदली	आिण	मग	 यांनी	ते
पु तक	मा या	िम टरांना	दऊेन	 हटलं,	तु ही	फार	 य त	असता	पण	हे	रोज	वाचा.	फार	वेळही	लागणार	नाही	आिण	तु हाला	गजानन	महाराजांिवषयी	मािहतीपण	होईल.
िम टर	ते	पाहन	हो	 हणाले	आिण	ते	गहृ थ	िनघनू	गलेे.	पु तक	पाहन	बिहण ना	मोह	झाला	क 	आप याही	जवळ	हे	पु तक	असावे,	 हणनू	मग	आ ही	बरीच	दकुानं
िफरलो.	पण	पु तक	काही	िमळालं	नाही.	ते हा	मा या	ल ात	आलं	क ,	ते	गहृ थ	िनरपे पणे	पु तक	दऊेन	िनघनू	गलेे,	ते	पु तक	सहज	उपल ध	होईलसे	िदसत	नाही,
आम यासोबत	दोघंजण	होते,	नेमकं	यांनाच	कसं	पु तक	िदलं?	हे	फार	 य त	असतात	हे	 यांना	काय	ठाऊक?	आजबुाजलूा	बाक 	लोक	होते,	हे	नेमके	आम याकडे	कसे
आले?	मला	या	पाश	्वभूमीवर	पोथीतील	ओवी	आठवली,	समथ	वा य	खोटे	झाले	।	ऐसे	कोणी	न	कधी	ऐिकले	।	असो	शगेांवच	ेलागले	।	लोक	भजनी	 वाम या	॥
मनात	 हटलं	बघयूा	काय	होतंय	ते.	आज	ही	गो 	जनुी	झाली	पण	मी	 ांजळपणे	सांगते	क 	ते हापासनू	िम टरांच	ंवाचन	सु 	झालं	आिण	ते	महाराजां या	 ेमात	पडले,
वाम या	भजनी	लागले.

आता	गजानन	 वामी	आम या	सग या	घराचचं	दवैत	झालं.	मी,	हे,	मलुगी,	मलुगा.	आ हा	सग यांनाच	शगेांव,	गजानन	महाराज,	गजानन	िवजय	 थं,	हा	आवडीचा
िवषय	झाला.	महाराजांनी	अनेक	वेळा	लहान-सहान	 संगातनू	आमच	ंहे	 ेम	वाढीस	लावलं.	एक	आई	 हणनू	मला	इ.	स	२०१२	मध	ेघडलेला	एक	 संग	इथे	सांगावासा
वाटतो.	२	माच	२०१२	रोजी	आम या	ल ना या	एकिवसा या	वाढिदवसाला	महाराजांनी	एक	अनुभव	िदला.	 या	रा ी	आ ही	दोघे	आिण	मलुगा	रोहन	हॉटेलमधे
जेवायला	गलेो.	उ म	दजाच	ंहॉटेल	होतं.	आ ही	ितघंही	एकाच	टेबलवर	जेवलो,	जेवण	झालं	आिण	घरी	यायला	िनघालो,	तो	रोहनला	अ व थ	वाटू	लागलं.	वाटलं,
थोडी	अ	�ॅिसडीटी	असावी,	 हटलं	घरी	जाऊन	एखादी	गोळी	घेतली	क 	होईल	ठीक.	पण	 य ात	घरी	जाताना	गाडीतच	 याला	भडभडून	उलटी	झाली,	इतक 	क
गाडी	पूण	घाण	होऊन	गलेी.	घरात	िशरलो	तो	 या या	अगंावर	पूण	रॅश	आला,	सवागाला	खाज	सटूु	लागली,	खाजव यावर	अगंावर	च 	ेपडले.	अितशय	काळजी
कर यासारखी	सगळी	ल णं	होती.	रा ीच	ेदहा	वाजनू	गलेे	होते.	मला	रोहनची	तगमग	पहावत	न हती.	एका	आई या	 दयात	भावनांची	िविच 	कालवाकालव	होत
होती,	रडायला	येत	होतं	पण	रडताही	येत	न हतं.	आईच	रडली	तर	मलुाच	ंकाय?	आईसाठी	एकच	माग	होता,	गजानन	महाराजांचा	धावा.	काळजीत	हेही	होते	पण	यांनी
लगचे	िनणय	घेऊन	आमच	ेफॅिमली	डॉ टर,	डॉ टर	लाहोट ना	फोन	केला.	नशीबाने	ते	दवाखा यातच	होते,	 हणाले	ताबडतोब	घेऊन	या.	गजानन	महाराजांचा	धावा
करतच	आ ही	दवाखा यात	पोहोचलो.	ितथे	टेबलवर	मला	गजानन	आिशष	मािसकाचा	अकं	िदसला,	 यावर	असलेला	गजानन	महाराजांचा	फोटो	पाहन	जीवात	जीव
आला.	डॉ टरांनी	लगचे	रोहनला	तपासलं,	 याला	फूड	पॉयझन ग	झा याच	ंिनदान	केलं.	 यानंतर	डॉ टर	जे	बोलले	ते	ऐकून	आ ही	आश	्चय	चिकत	झालो.	 हणाले,
तमु यावर	दवेाची	कृपा	आहे.	आजच	सकाळी	एका	कंपनीचा	माणसू	मा याकडे	आला	आिण	अ नातनू	होणार	्या	िवषबाधवेर	या	दोन	गो या	आिण	मलम	दऊेन	गलेा.
जण	ू या	तमु यासाठीच	कुणीतरी	पाठव या.	कारण	ही	काही	वारंवार	येणारी	केस	नसते.	िशवाय	या	गो या	अजनू	बाजारात	याय याच	आहेत.	तु हाला	कुठेही	िमळणार
नाही.	एवढंच	काय	मा याकडे	दखेील	तु हाला	 ायला	ितसरी	गोळी	नाही,	अथात	 याची	गरजही	नाही.	ते	ऐकून	मा या	त डून	सहज	िनघालं	गजानन	महाराज	क 	जय.
मी	गजानन	आिशषचा	तो	अकं,	महाराजांचा	फोटो	डो याला	लावला	आिण	दोन	िदवसांसाठी	अकं	 ा	 हणनू	डॉ टरांची	परवानगी	घेतली.

एक	गोळी	डॉ टरांनी	ितथेच	िदली,	दसुरी	घरी	आ यावर	 ायची	होती,िशवाय	मलम	होतेच.	आश	्चय	 हणजे	तासाभरातच	रोहन	एकदम	ठीक	झाला.	दसुरे	िदवशी	 या
गो यांचा	आ ही	बाजारात	खरोखरच	शोध	घेतला.	खूप	दकुानं	पालथी	घातलीत	पण	आ हाला	 या	कुठेही	िमळा या	नाहीत.	एवढंच	काय	दकुानदारांनी	ते	नावही
ऐकलं	न हतं.	खरं	 हणजे	आपण	एखादी	व त	ूशोधतो	ते हा	ती	िमळाली	क 	आप याला	आनंद	होतो	पण	इथे	उलटच	होतं.	 या	गो या	बाजारात	नाहीत	आिण	केवळ
आप याच	डॉ टरांकडे	नेम या	 याच	िदवशी,	आप याचसाठी	कुणीतरी	 या	आणनू	ठेवा यात.	याचा	अथ	मा या	 ीतनू	तरी	एकच	होता.	तो	 हणजे,	 ी	गजानन!	जय
गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!



सौ.	लीना	धा रया,	पुण	े-	९०११४५९३५१.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३६	–	सेवा	हीच	अनुभिूत	–	अि मता	सेन,	ड िबवली	(पूव).

जय	गजानन!	गजानन	िवजय	 थंात	वाचकाला	आिथक,	सामािजक,	अ याि मक	पातळीवर	मागदशन	िमळू	शकेल	अशा	अनेक	ओ या	आहेत.	एकोणीसा या
अ यायात	बाळाभाऊंना	उपदशे	करताना	महाराज	जे हा	 हणतात,	आ ही	ही	भावंडे	सारी	।	येतो	झालो	भूमीवरी	।	कैव या या	मागावरी	।	भािवक	आणनू	सोडावया	॥	हे
ऐकून	बाळाभाऊं या	डो याला	 ेमा ूंचा	पूर	येतो,	हे	वणन	पारायणात	मी	जे हा	वाचते,	ते हा	माझे	डोळे	पाणावतात	आिण	महाराजांना	िवनंती	के या	जाते.	महाराज
मला	कैव या या	वाटेवर	घेऊन	चला.

मी	एकांतात	जे हा	िवचार	करीत	असते	ते हा	मला	नेहमी	वाटतं,	भ 	साठी	भ ,	नामासाठी	नाम	आिण	गजानन	महाराजांची	सेवा,	हेच	असावं	काम!	महाराजांची
अखंड	सेवा	घडो,	हेच	मी	महाराजांना	लहानपणापासनू	मागत	आले	आहे	आिण	महाराजांनीही	 याकडे	ल 	िदले	आहे.	बाक 	बाबतीत	 यांनी	अनेक	 संगी	मा या
इ छा	पूण	के याच	पण	आज	मी	जे	काही	इथे	सांग	ूइि छते	 यात	सेवा	घडू	 ा,	ही	माझी	िवनंती	महाराजांनी	मा य	केली	 या	िवषयी	कृत ता	 य 	क न	ही	सेवा
अखंड	घडत	राहो,	अशी	िवन 	 ाथना	 यां या	चरणी	करणं,	हा	माझा	शु द	हेत	ूआहे.

दहा	वषापूव 	एकदा	मा या	मनात	ती तेने	असा	िवचार	आला	क ,	आपण	शगेांवची	पायी	वारी	करावी,	पण	हे	जमणार	कसं?	मी	एक	 ी,घ न	परवानगी	िमळणे
दरूची	गो ,	पण	मनात	इ छा	ती 	होती.	प रणामी	महाराजांनी	असा	काही	योग	जळुवून	आणला	क 	आ ही	काही	समिवचारी	लोक	एक 	येऊन	इ.	स.	२००९	ला
आमचा	क याण	ते	शगेांव	पायी	वारी	कर याचा	योग	जळूुन	आला	आिण	हे	पायी	वारी	 करण	ितथेच	न	थांबता	महाराजां या	कृपेने	दर	वष 	जानेवारी	मिह यात	१	ते	१७
तारखे या	दर यान	आ ही	एकवीस	भािवक	क याण-शगेांव	पायी	वारी	करीत	आहोत.	आज	दहा	वष	या	वारीला	पूण	झालीत.	सोळा	ते	सतरा	िदवस	पायी	चालनू	आ ही
शगेांव	गाठतो.	वारीत	एकवीसच	भािवक	असावेत	असं	काही	आ ही	ठरिवलेलं	नाही.	परंत	ुवाटेवर	कधी	कधी	अगदी	लहान	गावात	रा ी	मु काम	असतो.	अशा	वेळी
भ 	आमची	िनज याची	सोय	महाराजांवरील	भ 	पोटी	करतात.	अशात	घर	लहान	असेल	तर	थंडीच	ेते	िदवस	अस यामळेु	आ हाला	घरात	िनवारा	दऊेन	 वतः	मा
बाहेर	झोपतात.	या	सग या	पाश	्वभूमीवर	आ ही	वारीतील	सं या	वाढिव याचा	 य न	करीत	नाही.	एक	मा 	िनश	्िचत	आहे	क ,	महाराजां या	भ ांनी	केले या
आदराित यामध	ेअनेक	 दय पश 	 संग	आ हाला	अनुभवायला	िमळाले	आहेत	आिण	ते	सव	महाराजां या	भ त	वाढ	करणारे	आहेत.

इ.	स.	२०१५	ची	ही	गो ,	आमची	क याण-शगेांव	पायी	वारी	पूण	झाली.	मुबंईला	असणारे	आमच	े नेही	आिण	गजानन	महाराजांच	ेभ 	 ी.	माधवकाका	जोशी
यांची	मी	िन या माणे	भेट	घेतली,	 यांनी	आिशवाद	दऊेन	पुढील	वारी या	आधी	गजानन	िवजय	 थंाची	५०१	पारायणं	पूण	कर,	असं	सांिगतलं.	ितथे	समोरच	महाराजांचा
फोटो	होता,	माझे	हात	नम कारासाठी	जळुले.	मनावर	आले या	दडपणासह	मा या	त डून	 श	्न	िन ाला,	३६५	िदवसात,	५०१	पारायणं?	हे	मी	कसं	क 	शकणार?
माधवकाका	आ मिवश	्वासाने	उ ारले,	त	ूहे	क 	शकशील!	 यांच	ंते	वा य	मनात	घोळतच	मी	घरी	पोहोचले.	माझे	िम टर	जय	यां या	कानावर	मी	ती	गो 	घातली.	माझे
िम टर	बंगाली	आिण	मी	मराठी.	माझं	पाहन	 यांनी	इं जीतनू	महाराजांची	पोथी	वाचणं	सु 	केलं	होतं.	ते	 हणाले,	महाराजांची	इ छा	असेल	तर	काहीही	अश य	नाही.

मी	२२	जानेवारी,	२०१५	रोजी	५०१	पारायणं	करायला	सु वात	केली.	कधी	िदवसाला	दोन	तर	कधी	एका	िदवसात	तीन	पारायणं	महाराज	मा याकडून	करवून	घेत
होते.	असं	करत	माझी	४८०	पारायणं	पूण	झाली	आिण	मला	ल ात	आलं	क 	मला	पोथी	पाठ	झाली	आहे.	मग	मी	सवानुमते	असा	िनणय	घेतला	क 	बाक 	पारायणं
शगेांव	मिंदराला	 दि णा	घालीत	पूण	करायची.	मी	२४	नो हबर	२०१५	ते	१६	िडसबर	२०१५	या	काळात	शगेांव	भ 	िनवास	 .	एक	येथील	खोली	 .	एकोणीस	मधे
वा त यास	राहीले.	सं थानमध	ेतसा	वेगळा	फॉम	भ न	िदला.	दर	चोवीस	तासांनी	तेथील	वा त यासाठी	सचूना	दऊेन	 दि णा	करीत,	करीत	माझी	एकवीस	पारायणं	पूण
झालीत.	महाराजांनी	एका	वषात	मा याकडून	५०१	पारायणं	पूण	कर याची	सेवा	करवून	घेतली.

महाराजांची	सेवा,	महाराजांचाच	आशीवाद	घेऊन	केली	तर	महाराजच	ती	पूण	करवून	घेतात,	असं	अनुभवास	येतं.	मी	मुबंईला	ड िबवली	इथे	असते.	पाच	वष	झालीत
मी	दर	गु वारी	शगेांवला	दशनासाठी	येऊन	जसं	जमले	तसं	ितथे	पारायण	कर याचा	माझा	 य न,	महाराजां या	कृपेनेच	पूण	होऊ	शकला.	इ.	स.	२०१०	ला	महाराजांनी
मा याकडून	तीन	िदवसात,	पिह या	िदवशी	नऊश,े	दसुरे	िदवशी	आठश	ेव	ितसरे	िदवशी	चारश.े	अशा	एकवीसश	े दि णा	पूण	करवून	घेत या.

मा याकडून	महाराजांची	सेवा	घडत	होती	पण	मी	तसा	नवस	मा 	कधी	बोलले	न हते.	मा 	इ.	स.	२०१३	ची	गो 	असावी.	माझी	आई,	िज याकडून	मा याकडे	ही
भ 	चालनू	आली.	ती	साधारण	७४	वषाची	असताना	एक	िदवस	घरातच	पाय	घस न	पडली.	ितच	ंमण याच	ंऑपरेशन	करावं	लागलं.	एक कडे	ितला	मधमुहेही	होता,
ती	अथं णाला	िखळ यासारखी.	झाली	ते हा	मा 	मी	शगेांवला	येऊन	महाराजांना	िवनंती	केली	क ,	एकतर	आईला	पायावर	उभे	करा	अथवा	सोडवा.	मी	१००८
दि णा	करीन.	महाराजांनी	माझं	ऐकलं,	आई	चाल	ूलागली	आिण	मी	नवस	फेड यासाठी	शगेांव	गाठलं.	तो	म	ेमिहना	होता.	नेमका	दशमी,	एकादशी,	 ादशी	असा	योग
आला.	मी	 या	तीन	िदवसांत,	एक कडे	पारायण	गहृात	हजेरी	लावली	आिण	मला	आठवतं	एकादशी या	 या	िदवशी	काही	अ याय	वाचनू,	मी	दपुारी	बारा या	समुारास
१००८	 दि णा	घालायला	सु वात	केली.	म	ेमिहना	 हणजे	ऐन	उ हाळा,	 या	िदवशी	महाराजांच	ंसाि न य	अवतीभवती	जाणवत	होतं,	 यामळेु	उ हाची	दाहकता	कमी
आिण	भ ची	शीतलता	जा त	असा	योग	जळूुन	आला	होता.	महाराजांची	कृपा ी	आप यावर	आहे	याची	जाणीव	होत	होती.	 या	िदवशी	गजानन	महाराजांनी	कुठली
अचाट	श 	 दान	केली,	ते	तेच	जाणोत.	पण	अ रश:	ना	भूक,	ना	तहान,	ना	बाथ म,	ना	काही,	कुठलाही	खंड	न	पडता	,	रा ी	जवळपास	एक या	समुारास	 दि णा
पूण	क नच	मी	थांबले.	महाराजांना	नम कार	केला.	अ साि वक	भाव	दाटून	आले	होते.	आजबूाजलूा	कुणीही	न हतं.	मग	ितथे	अ ूंना	वाट	मोकळी	क न	िदली.	काही
िमिनटांनी	ल ात	आलं,	आता	आप याला	भ 	िनवास	चार	मधील	खोली	 .	पाच	मध	ेपरतायला	हवं	आिण	जाणीव	झाली	आज	आपण	काहीही	खा लं	नाही.	आता
तर	सव 	सामसमू	झाली,	सगळं	बंद.	याच	िवचारात	मी	मु य	 वेश ारा या	बाहेर	आले	आिण	अचानक	कुठुनसे	एक	 हातारे	बाबा,	मळकट	धोतर,	अगंात	पांढरा	सदरा
समोर	उभे	झाले,	मला	िवचारलं	बेटा,	चहा	घेणार?	मी	 हटलं,	बाबा	थोडा	गोड	चहा	िमळेल?	 हणाले,	पाच	िमिनटं!	पाचच	िमिनटात	एक	मोठा	काचचेा	 लास	भ न



गोड	चहा	आिण	दोन	िबि कट	पुडे	मला	दऊे	केले.	चहा	िपणार	्यांना	चहा	नेहमी	चांगलाच	वाटतो,	पण	 या	रा ीचा	तो	चहा	आिण	ती	िबि कटं	मा यासाठी	िवल ण
श दायी	ठरलं.	मी	पैशाच	ंकाही	िवचार याआधीच	ते	 लास	घेऊन	िनघनूही	गलेे	.

मी	भ 	िनवासात	पोहोचले,	िनवांतपणे	अघंोळ	केली,	महाराजांसमोर	उभी	झाले.	सेवा	घडली	 हणनू	कृत तेने	नतम तक	झाले,	पुढेही	अशीच	सेवा	हातनू	घडू	 ा
हणनू	 ाथना	केली	आिण	अथं णावर	पहडले.	माझा	डोळा	लागला.	पहाटे-पहाटे,	अधवट	 व नाव था,	अधवट	जागतृी	अशा	अव थेत	एक	मदं	सवुास	खोलीत
दरवळला.	मा या	कानावर	आवाज	आला,	घाब 	नकोस	मी	आहे	आिण	मला	महाराज	िदसले.	फ 	काही	 ण.	मा या	१००८	 दि णा	आिण	एका	वषात	५०१
पारायणांचा	 सादच	जण	ूमहाराजांनी	िदला	होता.	महाराज	जण	ूमला	सांगनू	गलेे.	दःुख	न	करावे	यि कंिचत	।	आ ही	आहो	येथे	ि थत	।	तु हा	सांभाळ या ती	स य	।
तमुचा	िवसर	पडणे	नसे	॥.

उ हा या या	िदवसात	िदवसभर	चाल यानंतर	वा तिवक	शरीराला	आिण	मनाला	दसुर	्या	िदवशीही	थकवा	जाणवायला	हवा	होता,	पण	तसं	काहीही	ल ण	न हतं.
शरीराने	आिण	मनानेही	मी	पूण	 फुि लत	होते.	ती	 ादशी	होती,	मला	पारायण	पूण	करायच	ंहोतं.	मी	पारायणगहृात	गलेे.	वाचन	सु 	कर यासाठी	पोथी	मा यावर	धरली
आिण	गादीवरील	फोटोकडे	बघनू	मनात	जयघोष	केला.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

अि मता	सेन,	ड िबवली	(पूव)	–	९८६७४२५१५३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३७	–	गु त वाचे	आकषण	–	सीताराम	 वामी,	चे नई/वडोदरा.

जय	गजानन!	माझं	नाव	सीताराम	 वामी.	आ 	 दशेातील	पश	्िचम	गोदावरी	िज ात	नरसापूरम	या	लहान	गावात	माझा	ज म	झाला.	माझं	बालपण	आिण	िश ण
आ 	 दशेातच	पार	पडलं.	माझी	मातभृाषा	अथातच	तेलग	ूमाझं	इंिजिनअर ग	िवशाखाप णमला	झालं.	मी	केिमकल	इंिजिनअर	आहे.	हे	सव	ऐकून	तु ही	 हणाल	या
माणसाचा	संबंध	शगेांव या	गजानन	महाराजांशी	कसा?	तर	 याच	ंअसं	आहे	क 	 येकाच	ेस ु 	ठरलेले	आहेत.	स ु मधील	गु वाकषण	िश याला	यो य	प दत्ीने
गु ं कडे	आकिषत	क न	घेतं.

मला	नोकरी या	िनिम ाने	१९८५	साली	वडोदरा	(बडोदा)	येथे	जा याचा	योग	आला.	ितथे	मी	एका	मराठी	कुटंुबाशी	जळु या	गलेो	आिण	१९८८	साली	िवमलशी
िववाह	होऊन	मी	 यांचा	जावई	झालो.	िवमलची	मोठी	बहीण	आिण	ितच	ेिम टर	गजानन	महाराजांच	ेभ !	ते	मला	वारंवार	गजानन	महाराजांिवषयी	सांगायच.े	अशात
आ ही	इ.	स.	२०००	 या	समुारास	अ िवनायक,	पंढरपूर,	िशड ,	शगेांव	अशा	 थळांच	ंदशन	घेतलं	आिण	 या	लोकांनी	मला	गजानन	िवजय	 थंाची	इंि लश	आवतृी
घेऊन	िदली	व	हे	वाचा	तमुच	ंभलं	होईल,	असा	स ला	िदला.	मी	ते	पु तक	 वीकारलं	आिण	कपाटात	ठेवून	िदलं,	मी	अनेक	वेळा	पु तक	हाती	धरायचो	पण	कधी	चार
ओळी	वाचनू	तर	कधी	एखाद	ंिच 	पाहन	कपाटात	ठेवून	 ायचो.	वा तिवक	मला	वाचनाची	 चडं	आवड	पण	 या	पोथीचा	योग	महाराजां या	मनात	काही	वेगळा	होता.

पोथी	घेऊन	जवळपास	दोन	वष	होत	आलीत,	अजनूही	वाचनाचा	योग	आला	न हता	आिण	महाराजांनी	एक	िवल ण	योग	जळुवून	आणला.	२००२	ची	ती	गो
असावी.	आता	मी	इंिडयन	ऑइल	काप रेशन	मध	े ज	ूझालो	होतो.	उ र	 दशेातील	आ ा	येथनू	जवळ	तुडंला	नावाच	ंगाव	आहे.	ितथे	आम या	 लांटच	ंकाम	सु 	होतं.
कंपनीने	मला	ितथे	इ पे शनसाठी	पाठिवलं.	दरू	अ ात	गावी	एकटं	जायच	ंआहे.	 हणनू	घर यांनी	मा या	सामानासोबत	मला	पोथी	िदली.	मी	पण	ती	आधार	 हणनू
ठेवून	घेतली.	मी	तुडंला	येथे	पोहोचलो.	हॉटेलवर	सामान	ठेवलं	आिण	 लांटला	भेट	िदली.	मला	ितथलं	वातावरण	वेगळं,	संशया पद	आिण	भयावह	वाटलं.	मी	थोडा
वेळ	ितथे	घालवून	सं याकाळी	परत	येतो,	असं	सांगनू	हॉटेलवर	परतलो.	 या	िदवशी	 थमच	मला	जाणवलं	क 	इथे	आप याला	एकच	आधार	आहे	आिण	तो	 हणजे
गजानन	महाराज,	मी	सामानातनू	पोथी	बाहेर	काढली	आिण	च क	चार	अ याय	वाचनूच	पोथी	बाजलूा	ठेवली.	मनातनू	महाराजांचा	खूप	आधार	वाटू	लागला.	मी
सं याकाळी	पु हा	कामा या	िठकाणी	गलेो,	मी	टेबलशी	बसलो	असतानाच	अचानक	सहा	सात	गुडं	 वृ ीची	माणसं	च क	हातात	बंदकू	घेऊन	आत	िशरली,	 यांनी
मा या	कानिशलाला	बंदकू	लावली.	 यां या	मते	 यांना	आम या	कंपनीकडून	वीस	ते	पंचवीस	लाख	 पये	 यायच	ेहोते.	ते	 हणाले.	आ ही	तु हाला	इथनू	बाहेर	जाऊ
दणेार	नाही,	जा त	गडबड	केली	तर	मा न	टाकू.	 या	िदवशी	मी	आयु यात	 थमच	महाराजांचा	धावा	सु 	केला.	थोडा	धीर	आला.	मग	प रि थती	समजावून	घेतली.
मा या	ल ात	आलं	आम या	सब	काँ ॅ टरनी	पैशाच	ेगरै यवहार	क न	 यांच	ेपैसे	िदले	नाहीत.	गजानन	महाराजां या	 मरणामळेु	मी	धयैाने	 संगाला	सामोरा	जाऊ
शकलो.	माझी	बाज	ू यांना	पटली.	 या	दोन	तीन	िदवसांत	एक कडे	हॉटेलवर	सकाळ	सं याकाळ	िमळून	मी	पारायण	पूण	केलं	आिण	दसुरीकडे	महाराजां या	कृपेने
प रि थती	िनवळत	गलेी.	हा	माणसू	आप या	िहतासाठी	काही	करेल	अशी	 यांना	खा ी	पटली	आिण	तो	दौरा	संपला.	ितथनू	माझं	रोज	एक	चॅ टर	 माणे	पारायण	सु
झालं.	दसुर	्या	पारायणाच	ेवेळी	एकिवसा या	चॅ टर	मध	ेदशमी	एकादशी	 ादशी	ला	पारायणाच	ेमह व	असा	उ लेख	आला.	ते हा	मला	सहज	वाटलं	क 	तुडंला	येथे
कोण या	तीन	िदवसांत	आपण	पारायण	केलं?	मी	आश	्चय	चिकत	झालो	जे हा	मी	कॅलडरम ये	तपास	केला.	महाराजांनी	मा याकडून	आयु यातील	पिहलं	पारायण
योगायोगाने	दशमी	एकादशी	 ादशीलाच	करवून	घेतलं	होतं	.

माझी	िन ा	आता	गजानन	महाराजां या	चरणी	जडली.	मला	मनातनू	वाटू	लागलं	क ,	अ माला	दखेील	महाराजांिवषयी	काही	कळावं,	पण	 यासाठी	आव यक	होती
तेलग	ूपोथी.	 यासाठी	मी	शोध	घेतला	पण	तेलग	ूपोथी	काही	िमळू	शकली	नाही,	ही	२००७	ची	गो 	आहे.	मी	 या	िवचारात	असतानाच	मला	कामासाठी	जपानला
जा याचा	योग	आला.	मला	आठवतं	तो	म	ेमिहना	होता,	मी	महाराजांसमोर	उभा	रािहलो	क 	मला	जण	ूते	सचुवायच	ेक 	अ मासाठी	तचू	तेलगतूनू	पोथीच	ंभाषांतर	कर.
थम	मी	हा	िवचार	बाजलूा	सारला.	कारण	गलेी	पंचवीस	वष	माझी	तेलग	ूिलही याची	सवय	सटुली	होती.	पण	एकदा	रा ी	दोन या	समुारास	मा या	कानात	कुणीतरी
हटलं,	उठ,	पोथीच	ंतेलग	ूभाषांतर	कर.	मी	खडबडून	जागा	झालो	आिण	कागद	घेऊन	रा ीच	भाषांतर	सु 	केलं.	 या	नंतर	मला	लगातार	रोज	रा ी	बरोबर	दोन	वाजता
कुणी	तरी	उठव यासारखी	जाग	येत	रािहली	आिण	मी	भाषांतर	करीत	रािहलो.	आषाढी	एकादशी या	िदवशी	माझं	रफकाम	पूण	झालं.	मी	महाराजां या	चरणी	ती	पोथी
ठेवून	 ाथना	केली.	 हटलं,	महाराज	तु ही	सचुिव या माणे	हे	काम	केलं	आहे	याला	पूण	चांग या	 पात	मी	गणपती	बसतील	 या	िदवसापयत	पूण	क न	 या	िदवशी
पूजेत	ठेवून	अथवशीषाची	एकवीस	आवतनं	करीन	मा 	आता	मला	हे	काम	सं याकाळी	ते	रा ी	साडेदहा	पयत	कर याची	अनुमती	 ा	आिण	ही	पोथी	मी	अ माला
शगेांव	इथे	दऊे	इि छतो	ते	तु ही	घडवून	आणा.	महाराजांनी	ही	िवनंती	मा य	केली	 याच	रा ीपासनू	मला	कुणीही	उठवलं	नाही	आिण	मा या	अ मासाठी	तेलग	ूपोथी
तयार	झाली.	पुढे	भारतात	परत यावर	मी,	िवमल,	मलुगा	आनंद,	आिण	आमच	ेिलमकर	 हणनू	एक	 नेही,	आ ही	अ माला	घेऊन	शगेांवला	पोहोचलो	ितथे	 थम	ती
पोथी	खाली	महाराजां या	चरणाला	लावून	वर	 ीराम	मिंदरात	अ माला	पोथी	दऊेन	नम कार	केला.	अ माला	 हटलं,	पारायणगहृात	बसनू	आज	एकिवसावा	अ याय
वाच,	उ ापासनू	रोज	एक	अ याय	वाचशील.	ही	मी	जपानहन	तु यासाठी	आणलेली	भेट	आहे.	ऐकून	ितच	ेडोळे	भ न	आले	आिण	मीही	कृतकृ य	झालो.

पुढे	बदली या	कारणाने	इ.	स.	२०१५-१६	ला	मी	चे नई	येथे	वा त यास	होतो	.	महाराजांनी	मा याकडून	इंि लश	मधनू	तेलग	ूभाषांतराच	ंकाम	करवून	घेतलं	होतं
आिण	आता	मी	दवेपूजेला	बस यावर	मला	वारंवार	आतनू	अशी	सचूना	होऊ	लागली	क 	साईबाबांवर	एक	छोटी	तेलग	ूपोथी	आहे,	 या	पोथीच	ंइंि लशमध	ेभाषांतर	कर.
वारंवार	अशी	 ेरणा	होऊ	लाग यामळेु	मी	तेलगमूधनू	इंि लश	भाषेत	ती	छोटी	पोथी	भाषांतरीत	केली.	मा 	पुढे	काही	 ेरणा	न	झा याने	मी	ते	तसच	ठेवून	िदलं.	मला	१८
फे वुारी	२०१६	रोजी	बडोदा	इथे	जाणं	आव यक	होतं.	ते हा	मनात	िवचार	आला	क 	हे,	भाषांतर	चे नईमधील	साई	मिंदरात	दाखवून	बडोदा	येथनू	येताना	शगेांवला
महाराजां या	चरणी	लावू	जेणेक न	महाराजांनी	केले या	सचूनेची	अमंलबजावणी	पूण	होईल.	मी	गजानन	महाराजांना	तशी	 ाथना	केली	आिण	 हटलं	तु ही	सगळं
जाणताच,	तु ही	तमु या	योजनेनुसार	यो य	काय	ते	क न	 यालच,	असं	 हणनू	नम कार	केला.



१०	फे वुारी,	२०१६	रोजी	सकाळी	उठतानाच	महाराजांनी	 ेरणा	िदली	क 	भाषांतरीत	पोथीच	ंि ंटआऊट	काढून	तयार	ठेव.	वाटलं,	आपण	शगेांवला	 या	 व पात
काम	ने यासाठी	ही	सचूना	असावी,	 हणनू	 या माणे	मी	ि ंटआऊट	तयार	केलं.	मी	११	फे वुारीला	ऑिफसला	गलेो	आिण	महाराजांची	योजना	पाहन	मी	थ क	झालो.
यानीमनी	नसताना	एक	सहकारी	मा याजवळ	आला,	मा या	खां ावर	हात	ठेवून	 हणाला.	 वामी	यार	आय	वॉ ट	वन	फेवर	 हटलं	काय?	 हणाला,	ऑन	थट थं	आय
अ	�ॅम	गोईगं	टू	िशड 	आय	वॉ ट	यवुर	कंपनी.	तझुं	 लेनच	ंितक ट	मी	काढीन,	पु याला	जाऊन	टॅ सीने	िशड ला	जाऊ.	िशड ला	दशनाला	जाताना	मी	छातीशी
कवटाळून	काही	ि ंटेड	कागद	आणलेले	िम ाने	पािहले,	मी	 ापूवक	ते	साई ं या	चरणावर	ठेवले	ते हा	 यानी	िवचारलं,	हे	सव	काय	आहे?	ते हा	 याला	गजानन
महाराज	आिण	साईबाबांची	ती	संयु 	योजना	समजावून	सांिगतली.	ऐकून	 याच	ेडोळे	भ न	आले.	माझे	डोळे	तर	घळघळा	वाहत	होते.

मी	कुठेतरी	वाच याच	ंआठवतं	क ,	गजानन	महाराजांनी	समाधी	घेतली	ते हा	िशड ला	साईबाबा	अ व थ	झाले	होते	आिण	साईनाथांपाशी	 ान ी	अस याचा
उ लेख	गजानन	महाराजां या	त डी	गजानन	िवजय	 थंात	आलाच	आहे.	शवेटी	आपण	सामा य	माणसं,	आप याला	यातलं	फारसं	काही	कळत	नाही.	जगा या
क याणा	संतां या	िवभूित	 यामळेु	संतां या	चरणी	 ढभाव	ठेवा	आिण	मखुाने	नाम	जप	चाल	ूठेवा.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सीताराम	 वामी,	चे नई/वडोदरा	–	९८८४१७५१०१.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३८	–	जैसे	करशील	तैसे	करी,	परी	दया	अस	ूदे	अतंरी	–	 ीमती	शीतल	शरद	करंदीकर,	नािशक.

जय	गजानन!	नािशक	येथील	पंचवटी	काळाराम	मिंदराजवळ	माझं	आजोळ.	ितथेच	माझं	बालपण	गलंे.	काहीही	समज याच	ंवय	नसतं	इत या	लहानपणी	आजीकडून
गजानन	िवजय	 थंातील	गो ी	ऐक या.	 यामळेु	आजी	आिण	गजानन	महाराज	मा यासाठी	 े या	गो ी	हो या.

१९७१	ची	घटना,	मी	पाच या	वगात	होते.	२६	जानेवारीला	शाळेतील	मोठ्या	वगातील	मलु चा	पोलीस	परेड	 ाउंडवर	काय म	होता.	आम या	शाळेतील	काय म
सकाळी	आठ	वाजता	संप यावर	सव	मलु ना	ितकडे	ने यात	आले,	मी	व	माझी	एक	मै ीण	राधा	आ ही	दोघी	शाळे या	गणवेषात	मोठ्या	मलु या	माग	ेमाग	ेपोलीस	परेड
ाउंड	वर	जाऊन	पोहोचलो.	तो	काय म	संप यावर	ितथनू	परत	येताना	सी.	बी.	एस.	कोटाजवळ	मोठा	र ता	 ॉस	करीत	असताना,	मिै णीचा	हात	सटूुन	ती	पलीकडे
पोहोचली,	पण	मी	भर	र यात	असतानाच	समो न	येणार	्या	 कचा	ध का	मला	लागला.	मा या	त डून	ते हा	फ 	आजी,	गजानन	महाराज	असे	दोन	श द	बाहेर	पडले.
शाळेच	ेएक	िश क	दवेघरे	यांच	ंल 	जाऊन	 यांनी	मला	बाजलूा	केलं	आिण	मी	बेशु 	झाले.	मला	शाळेत	ने यात	आलं,	ितथे	काही	वेळाने	मी	शु ीवर	आले,	ते हा
बाजलूा	असणारे	िश क	आपसात	 हणत	होते.	ही	वाचली	कशी	हे	खरोखर	आश	्चयच	आहे.	ते	वा य	मा या	मनावर	कोर या	गलंे	आिण	सोबत	कोर या	गलंे	गजानन
महाराजांच	ंनाव.	१९८२	साली	माझं	ल न	झालं	आिण	मी	सौ.	शीतल	शरद	करंदीकर	झाले.	माझे	मोठे	दीर	खामगाव	येथे	अस यामळेु	आिण	खामगाव-शगेांव	अतंर
जेमतेम	सोळा,	सतरा	िक.	मी.	 यामळेु	अनेकदा	शगेांवला	जा याची	संधी	िमळाली.	ितथनू	मतू 	आणनू	घरी	ितची	 ाण ित ा	झाली.

महाराजांनी	जीवनात	िविवध	अनुभव	िदलेत	आिण	कठीण	 संगात	जीवनातील	स याला	सामोरे	जाऊन	खंबीरपणे	उभं	राह याची	श ही	िदली.	महाराजांनी	एका
अनुभवातनू	मला	िशकवलं,	स याला	सामोरं	जावंच	लागतं.	स याला	पाठ	िफरवून	नाही	जगता	येणार.	तो	अनुभव	दःुखद	आहे,	गभंीर	आहे,	पण	जीवनात	कठीण	 संग
आलेच	तर	खंबीरपणे	लढा	हे	सांगणारा	आहे.	माणसाला	कधी	कधी	सचूक	 व न	पडतात.	ते	 व न	जर	सखुद	असेल	तर	आप याला	आ हाददायी	वाटतं.	पण	ते	जर
िवपरीत	असेल	तर	आपण	अ व थ	होतो.	संतांसारखं	आप याला	 याकडे	समबु दीने	नाही	पाहता	येत.	आपण	 याकडे	सा ीभावाने	नाही	पाह	शकत.

मला	तीन	मलुी	आहेत.	इ.	स.	२०००	ची	गो .	माझी	मोठी	मलुगी	ते हा	बारावी	साय सला	होती.	१	माच या	समुारास	ितची	परी ा	सु 	होणार	होती.	तो	फे वुारीचा
म य	असावा,	एका	रा ी	मला	 व न	पडलं.	 व नात	मी	पािहलं	क 	िम टरांनी	भगवे	कपडे	प रधान	केले	आहेत.	ते	शांत	बसले	आहेत	आिण	मला	ते	ओळखत	नाहीत.
मी	मलु ना	बोलावून	समोर	उभं	केलं	तर	 यांनी	मलु नाही	ओळखलं	नाही.	ते	 व न	पाहन	मी	अ व थ	झाले.	िम टरांना	सांिगत यावर	ते	कदािचत	मनातनू	काही	समजले,
पण	जाऊ	द	ेल 	दऊे	नकोस,	असं	मला	 हणाले,	चार	िदवस	बेचनैीत	गे यावर	मी	गजानन	महाराजांना	 ाथनापूवक	 हटलं.	काय	समजावा	मी	याचा	अथ?	काय	होणार
आहे?	तु ही	जे	मागदशन	कराल	तसं	वाग याचा	मी	 य न	करीन.	दसुर	्याच	रा ी	मला	 व न	पडलं.	गोदावरी	नदी या	काठावर	मी	आिण	िम टर	पा यात	पाय	सोडून
बसलो	आहोत,	मा या	पायाला	सापानी	वेढा	घातला	आहे.	मी	िम टरांना	ते	दाखिवलं	आिण	ते	काढा	अशी	खूण	केली	पण	ते	शांतपणे	बघत	रािहले	आिण	मीच	मग	तो
वेढा	बाजलूा	केला.	याचा	अथ	सरळ	होता.	महाराजांनी	जण	ूसचुवलं	क 	येणार	्या	संकटाला	खंबीरपणे	त ड	द.े	तु या	अडचणी	तलुाच	दरू	कराय या	आहेत.	एकटीला.
सकाळी	उठ यावर	िन य	 ाथनेसोबत	एकच	वा य	महाराजांना	बोलले,	सांभाळून	 या.

माच	मिहना	सु 	झाला,	मलुीची	बारावीची	परी ा	सु 	झाली.	यांना	अचानक	ताप	आला.	जोरदार	कावीळ	झाली,	दःुखणं	िवकोपाला	गलंे.	दवाखा यात	अ	�ॅडिमट
करावं	लागलं.	डॉ टरांना	नीट	िनदान	कदािचत	झालं	नाही,	मलुीचा	ितसरा	पेपर	होता,	 या या	आद या	रा ी	हे	खूपच	िसरीयस	झाले.	आ ही	सव	रा ी	दीड	वाजेपयत
दवाखा यात	होतो.	मोठी	मलुगी	उ रा	घरी	पेपरचा	अ यास	करीत	होती.	मला	रा ी	थोडी	िव ांती	घे,	 हणनू	नातेवाईकांनी	घरी	पाठिवलं.	मी	उ राला	 हटलं,	आता
अ यास	बाजलूा	ठेवून	थोडी	िव ांती	घे.	आ ही	दोघी	अथं णावर	िवसावलो.	मला	थोडीबहत	क पना	आली	होती.	मी	गजानन	महाराजांना	आ हा	सवासाठी	बळ
मागत	होते.	मलुीने	डॉ टर	 हावे	ही	ित या	विडलांची	इ छा	 यां या	िजवंतपणी	पूण	होईल	का?	असं	मो ं	 श	्न	िच ह	नजरेसमोर	नाचत	असतानाच	दवाखा यातनू
पहाटे	िनरोप	आला,	सव	संपलं	होतं.	महाराजांनी	पूवसचूना	िदले या	संकटाला	सामोरं	जाणं	आता	भाग	होतं.

उ राचा	सकाळी	अकरा	वाजता	पेपर	होता,	ितला	सवानी	िवचारलं,	उ रा	काय	करायच?ं	उ राच	ंउ र	ऐकून	मलाही	थोडा	धीर	आला.	ती	 हणाली,	मी	डॉ टर	 हावं
ही	दादांची	इ छा	होती.	अ यास	क न	परी ा	दणें	आिण	डॉ टर	होणं,	हीच	 यांना	खरी	 ांजली	ठरेल.	सकाळी	सव	सोप कार	पूण	करायच.े	नंतर	मी	पेपरला	जाणार.
ित या	िनणयाचा	सवानी	मान	राखला.	मी	मनातनू	गजानन	महाराजांजवळ	ित यासाठी	श 	मािगतली.	उ रा	 या	परी ेत	उ म	पास	झाली,	न हे	ती	कॉलेज	मधनू
पिहली	आली,	पुढे	ती	डॉ टर	झाली.	आज	मा या	तीनही	मलुी	चांग या	प दत्ीने	िश ण	पूण	क न	 यां या	घरी	आहेत.	दवैयोगाने	घडणारी	गो 	जर	टळूच	शकत	नसेल
तर	महाराजांनी	 याची	पूव	सचूना	दऊेन	ते	भोग याच	ंधयै	िदलं,	ही	गो 	मला	मह वाची	वाटते.	मग	आपण	एखा ा	िपडीताला	गजानन	महाराजांचा	धावा	करायला
सांगतो	आिण	 याचा	 याला	फायदा	होतो.	ते हा	 या या	नकळत	 याने	ती	आप या	वेदनांवर	घातलेली	समाधानाची	फंुकर	ठरते.

मी	 या	शाळेत	िशि का	आहे	ितथे	मा यासोबत	माझी	एक	मै ीण	होती,	ितला	संिधवाताचा	खूप	 ास	होता.	इ.	स.	२००९	 या	समुारास	तो	 ास	इतका	वाढला	क
ितला	उठणे,	बसणे,	चालणे	सवच	कठीण	होऊन	बसले.	मी	ितला	भेटायला	हॉि पटलला	गलेे	ते हा	ित या	वेदना	बघवत	न ह या.	ती	मला	 हणाली,	मी	नोकरीचा
राजीनामा	दतेे	आहे.	मला	हे	जीवन	जग यात	 वार य	वाटत	नाही.	मी	हताश	झाले	आहे.	हे	दखुणं	जीव	नकोसा	करणारं	आहे.	काही	िदवसांनी	प रि थतीत	फारसा	फरक
न	होताच	ितला	सटुी	िमळाली,	ती	घरी	गलेी,	मी	घ न	गजानन	िवजय	 थं	घेतला	आिण	ितला	भेटायला	गलेे.	ितला	 थं	दऊेन	 हटलं,	काहीही	कर याची	तलुा	इ छा
नाही	हे	जरी	खरं	असलं	तरी	ही	पोथी	वाच.	जसं	जमले	तसं	जेवढी	जमले	तेवढी.	एक	पान,	िनदान	पाच	ओ या	रोज	वाच.	गजानन	महाराजां या	इ छेने	काय	होईल	ते
होऊ	द,े	असं	 हणनू	वाच.	ितने	माझी	ती	गो 	ऐकली	आिण	ितच	ंवाचन	महाराजांपयत	पोहोचलं.	हळूहळू	ती	खूपच	बरी	झाली.	पुढे	ितने	दोन	वष	नोकरी	क न
वे छािनवृ ी	घेतली.	ित या	घर यांनी	हे	सव	जवळून	अनुभवलं.	 यांनी	 वतःची	कार	घेतली	 यातनू	ते	सहकुटंुब	शगेांवला	दशनासाठी	जाऊन	आले.	आज	ितच	ंपूण



कुटंुब	महाराजां या	भ त	िवजय	 थंा या	पारायणाचा	आनंद	घेत	आहे.

आता	माझं	िनवृ ीच	ंवय	झालं.	आयु यातील	पूव	घटनांचा	मी	जे हा	िवचार	करते	ते हा	मला	पोथीतील	ओ या	आठवतात,	संत	मृ य	ूना	टािळती	।	िनसगा माणे
वागती	।	प र	संकटाते	वा रती	।	आगतंकु	अस यास	ते	॥	घडणारी	घटना	तीच	असते	पण	 याकडे	पाह याचा	आपला	 ीकोन	फार	मह वाचा	असतो.	आपली	 ी
मह वाची	असते	आिण	यो य	ती	 ी	 दान	कर याच	ंसाम य	स ु ं जवळ	असतं.	 यामळेु	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराजां या	चरणी	मी	एकच	 ाथना	करते,	आ हा	सव
भ ांवर	कृपा ी	अस	ू ा	आिण	आम याकडून	सतत	नाम मरण	क न	 या	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ीमती	शीतल	शरद	करंदीकर,	नािशक	–	८१४९६२३१९७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



३९	–	गजानन	माऊलीचं	अि त व	–	सौ.	कमला	आ माराम	हनवते,	ठाण.े

जय	गजानन!	असं	 हणतात,	माणसा या	आयु यात	हस याला	फार	मह व	आहे.	हसत	रहा,	मजेत	रहा.	हे	खरंही	आहे.	पण	मला	इथे	एक	सांगावसं	वाटतं	क
माणसा या	आयु यात	यो य	वेळी	रड यालाही	तेवढच	मह व	आहे	आिण	ही	जाणीव	मला	गजानन	महाराजांनी	मा या	पिह या	शगेांव	भेटीत	क न	िदली.	 या	िदवशी	मी
शगेांवला	जर	रडले	नसते,	तर	एकतर	मी	आज	मानिसक	 ्या	अ व थ	अव थेत	असते,	िकंवा	 दयिवकार	अथवा	अ य	 याधीने	 त	असते.	दवेदशनाचा	योग	नशीबात
असावा	लागतो,	असं	 हणतात.	खरं	तर	बुलडाणा	िज ातील	रायपूर	सैलानी	या	गावी	माझं	सासर	आिण	बुलडाणा	िज ातच	शगेांव.	 हणजे	वा तिवक	ल नानंतर
शगेांव	दशनाचा	योग	लगचे	यायला	हरकत	न हती,	पण	योग	आला	नाही.	अथात	मला	 वतःला	ते हा	गजानन	महाराजांिवषयी	मािहतीही	न हती.

माझं	ल न	वायसेुनेत	कायरत	असणारे	 ी.	आ माराम	हनवते	(	आता	िनवृ 	िवंगकमांडर)	यां याशी	झालं.	आम या	संसारवेलीवर	दोन	फुलं	फुलली.	मोठी	मलुगी	मीता
आिण	धाकटा	मलुगा	संदीप.	वायसेुनेत	अस यामळेु	िजथे	यांची	बदली	होणार	ितथे	आमचा	मु काम	हलणार,	हे	ठरलेलं	होतं.	मलुांच	ंिश ण	होत	असतानाच	आम या
मीताच	ंल न	इ.	स.	१९९४	मध	ेित या	वया या	मानाने	थोडं	लवकरच	एका	ऑथ पेिडक	डॉ टरशी	झालं.	इ.	स.	१९९६	ला	ितला	क यार न	 ा 	झालं.	िदवस	आनंदात
चालले	होते,	आ ही	ते हा	राज थान	मध	ेजैसलमरे	येथे	होतो	आिण	मलुगी	नािशकला	होती.

इ.	स.	१९९८	चा	शवेट	आम या	जीवनात	फार	मोठं	वादळ	घेऊन	आला.	जावई,	मलुगी	आिण	नात	दचुाक 	व न	जात	असताना	एका	िठकाणी	समो न	एक	ड पर
आला.	बाजलूा	रेती	पसरली	होती,	 याव न	गाडी	 लीप	झाली	आिण	गाडीव न	पडून	जोरदार	मकुा	मार	लाग याच	ंिनिम 	झालं.	वया या	फ 	२३	 या	वष 	मलुीला
पोरकं	क न	आमची	मीता	या	जगातनू	िनघनू	गलेी.	आ हाला	जैसलमरे	इथे	िनरोप	आला	ते हा	जैसलमरे-नािशक	या	साधारण	साडेबाराश	ेिक.	मी.	 वासासाठी
आ हाला	टॅ सी	क न	िनघावं	लागलं.	तीन	िदवसपयत	ितच	ंशरीर	अं यसं कारासाठी	आमची	वाट	पहात	होतं.	 वासात	आ ही	दोघं	सु नपणे	बसनू	होतो.	नेमकं	काय
झालं	कळायला	माग	न हता	अडीच	वषा या	नातीचा	शोक	पाहन	आत या	आत	िविच 	कालवाकालव	झाली.	 ांची	अव था	िविच 	झाली.	माणसू	मोठा	झाला	क
याला	कधी	कधी	रडता	पण	येत	नाही.	मलुगी	 ांची	अ यंत	लाडक .	मला	बरेचदा	वाटतं	क 	आ ही	ि या	रडून	अ ूंना	वाट	क न	दतेो	पण	पु ष	बरेचदा	आत या
आत	रडत	राहतात.	मग	 या	सग या	िवचारांचा	प रणाम	होऊन	मी	पण	रडले	नाही.	बरेचदा	शू यात	नजर	लागनू	बसनू	रहायची.	अबोल	झाले,	सव	अथशू य	वाटू
लागलं,	घरातनू	बाहेर	पडू	नये	असं	वाटायच.ं	 याचा	मा या	वाग या	बोल यावर	प रणाम	होऊ	लागला.	िहला	वेड	लागले	क 	काय	असं	सवाना	वाटू	लागलं	दोन	मिहने
अशी	सगळी	ि थती	होती.	अशात	भुसावळला	आम या	एका	नातेवाईकाकडे	ल न	िनघालं	आिण	मला	थोडं	जबरद तीनंच	ल नाला	ने याचा	िनणय	घर यांनी	घेतला.
आ ही	भुसावळला	पोहोचलो,	ितथे	माझा	एक	भाऊ	आला	होता.	सव	प रि थती	पाहन	 याने	आ हाने	आ हा	दोघांना	शगेांवला	गजानन	महाराजां या	दशनाला
जा याचा	स ला	िदला.	 ांना	 हणाला	एकदा	तु ही	गजानन	महाराजांच	ंदशन	घेऊन	तर	या.	बघ	ूया	काय	होतंय	ते?	 ांची	सैिनक 	िश त,	हे	नाि तक	नाहीत	पण
दवेासंतां या	दशनावर	यांचा	फारसा	िवश	्वासही	न हता,	पण	 ांनी	शगेांवला	जा याचा	िनणय	घेतला	आिण	आ ही	दोघं	शगेांवला	पोहोचलो.	 या	िदवशी	मी	 थमच
महाराजांच	ंदशन	घेणार	होते.	मी	दशनासाठी	तळघरात	उतरले,	महाराजां या	नजरेतील	ती	िवल ण	क णा	मी	पािहली.	ते	जण	ूआ मीयतेने	मला	िवचारत	होते,	बाई	ग,ं
काय	दःुख	आहे	तलुा?	ब स!	कुणीतरी	आपलं	भेटावं	आिण	 या याजवळ	आपण	अतंःकरण	मोकळं	करावं	असं	झालं.	माझा	बांध	फुटला,	जोराचा	हंदका	आला.	मी
चहेेर	्यावर	दो ही	हात	ध न	तशीच	धावत	वर	आले.	आवारात	असले या	बचवर	बसले	आिण	हमसनू	हमसनू	रडले.	हे	बाजलूा	उभे	होते	आिण	अ रशः	अधा	तास	मी
रडत	होते.	रडणं	थांबलं	ते हा	जसं	काही	आप या	मनाव न	कुणी	मणभराचा	भार	खाली	उतरवून	ठेवावा	तसं	झालं.	 ांचहेी	डोळे	 या	िदवशी	पाणावले.	 या	िदवशी
शगेांव	माझं	माहेर	झालं.

या	आम या	वारीनंतर	हे	दोन	कारणांनी	महाराजांच	ेभ 	झाले.	एक	कारण	तर	उघड	होतं,	आ हा	दोघांनाही	एक	मानिसक	आधार	िमळाला	आिण	दसुरं	कारण	 हणजे
वायसेुनेत	अिधकारी	असनूही	शगेांवची	िश त,	 व छता	आिण	 यव थापन	पाहन	ते	खूष	झाले.	आम या	शगेांव	वार	्या	सु 	झा या	आिण	 येक	वारी	तेथील
व छतेिवषयी,	िश तीिवषयी	आ हाला	अनुभव	समृ 	करीत	रािहली.	दशना या	बारीत	हजारो	लोक	असनूही	कुठे	ग धळ	नाही,	म ये	कधी	चहाची	सोय,	औषधाची
सोय,	म येच	बाहेर	जावं	लाग यास	पासची	सोय.	सारच	कसं	शांततेत.	 सादाचा	दाणा	पडला	तरी	सेवेकरी	उचलनू	घेणार.	इथे	एक	 संग	सांगावासा	वाटतो.	एकदा	आनंद
सागर	प रसरात	एक	माणसू	सवयीने	खरा	(मावा,	गटुका)	थुकंला.	मागचे	असले या	सेवेकर	्याने	तो	पुसनू	टाकला.	थोडं	समोर	गे यावर	पु हा	तेच	झालं.	पण	सेवेकर	्याने
काहीही	नबोलता	पु हा	पुसलं,	हे	 या	माणसानं	पािहलं.	पु हा	मान	वाकवून	थुकंणार,	तो	न पणे	उभं	राहन	पुस या या	तयारीत	असले या	सेवेकर	्याकडे	 याच	ंल 	गलंे.
तो	ओशाळला,	 यानं	कान	धरले	आिण	जवळील	गटु याची	पुडी	केरा या	पेटीत	टाकून	सेवेकर	्यासमोर	कान	ध न	माफ	करा,	पु हा	असं	होणार	नाही,	असं	बोलला.
ांच	ं हणणं	सै यात	आ ही	िश त	पाळतो,	ितथे	आ हाला	धाक	असतो,	बंधन	असतं	पण	इथे	असं	काहीही	नसताना	हे	कसं	होतं?	याच	ंउ र	एकच!	इथे	गजानन

माउलीच	ंअि त व	आहे.

असो,	मध या	काळात	ओझरला	होतो	ते हा	शगेांव	श य	होत	होतं	पण	पुढे	चदंीगडला	बदली	झाली	अन्	 या	काळात	शगेांव	दशन	होऊ	शकलं	नाही.	मा 	नंतर	म य
दशेात	आमला	इथे	 ांची	बदली	झाली.	ितथनू	कारने	सासरी	आलो	तर	वाटेत	शगेांव	दशन	श य	होतं.	सासरहन	िनघालं	क 	शगेांव-अचलपूर-परतवाडा-भैसदहेी,	वाटेत
घाट	ितथे	खंडोबा	मदंीर	आिण	पुढे	आमला	असा	माग	होता.	वाटेत	आिदवासी	व ती	अस याने	 िॅफक	ते हा	 या	मानाने	कमी	होता.	एि ल	२००६	ची	ही	गो ,	आ ही
शगेांवहन	दशन	घेऊन	िन ालो.	परतवाडा-भैसदहेी या	म ये	घाट	आहे.	एक कडे	खोल	दरी	आहे.	आम या	मा ती	८००	मध	ेमी	आिण	हे	आ ही	दोघं	होतो.	गाडी
वेगाने	चालली	होती.	वाटेत	र यातच	एक	दगड	होता	तो	चकुव या या	 य नात	 ांचा	कारवरील	ताबा	सटुला	आिण	कार	दरी या	बाजलूा	जाऊ	लागली.	समोर	खोल
दरी	होती.	आ हाला	आमचा	मृ य	ूिदस	ूलागला.	मी	जोरात	गजानन	बाबा	धावा,	गजानन	बाबा	वाचवा,	असं	ओरडले	आिण	नशीबाने	 ेक	लागले.	पण	 याहीपे ा
अचानक	थांबावी	अशी	गचका	दऊेन	गाडी	थांबली.	दोन	बाजूंनी	आ ही	दोघं	खाली	उतरलो.	मोजनू	दीडफुटावर	खोल	दरी	होती	चांगलीच	खोल,	ितथे	गलेो	असतो	तर



कदािचत	कुणालाही	काहीही	िमळालं	नसतं.	काळ	आला	होता	पण	गजानन	बाबांनी	वेळ	येऊ	िदली	नाही.

आ ही	दोघांनीही	मृ य	ूपािहला	होता.	आमची	दोघांचीही	नजर	 या	दरी	खोर	्यात	आ हाला	वाचवणारा	कोण?	याचा	शोध	घेत	होती.	ितथ या	झाडाझडुपात,
पानाफुलात,	ितथे	वाहत	असले या	वार	्यात	गजानन	माऊलीच	ंअि त व	शोधत	असतानाच	आ ही	नम कारासाठी	हात	जोडले	आिण	आम या	त डून	उ फूत	श द
बाहेर	पडले,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	कमला	आ माराम	हनवते,	ठाण	े–	९६५३२६७९१३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४०	–	 णात	गमना ती	क रसी,	इि छले या	 थला	–	सौ.	िनलीमा	महेश	आमोणकर,	पणजी,	गोवा.

जय	गजानन!	मा या	माहेरीच	मा या	आईने,	माझी	ओळख	मा या	गजानन	महाराजांशी	क न	िदली	 यामळेु	शाळेत	होते.	ते हापासनूच	गजानन	िवजय	 थंाची	दशमी,
एकादशी,	 ादशी.	अशी	ि िदवसीय	पारायणं	अनेक	वेळा	महाराजांनी	मा याकडून	करवून	घेतली.	मी	माझे	गजानन	महाराज,	असं	 हटलं,	ते हा	मला	जाणीव	आहे	क
असे	हजारो	भ 	आहेत	क 	जे	महाराजांकडे	माझे	महाराज	 हणनू	पाहतात	आिण	 यांना	महाराज	आप या	सोबत	आहेत	अशी	जाणीव	सात याने	होत	असते,	तशीच
जाणीव	मलाही	होत	असते.	महाराजही	एकाच	वेळी	अनेकां या	 ाथनेला	ओ	दते	असतात,	 ितसाद	दते	असतात.	 ा	 ितसादाच	ेपडसाद	अनेक	भािवकांपयत
पोहोचतात	मग	 या	भािवकां या	मनातील	महाराजां या	सोबतीची	जाणीव	अिधकािधक	 ढ	होत	जाते.

असो,	मी	सौ.	िनलीमा	महेश	आमोणकर,	स या	पणजी	गोवा	येथे	वा त यास	असते.	माझं	माहेर	पु याला,	ितथनू	शगेांवची	पालखी	जायची.	 यामळेु	आईच	ंगजानन
िवजय	 थंाच	ंवाचन	आिण	पालखीत	गजानन	महाराजांच	ंदशन,	या	दो ही	गो मळेु	महाराजांची	भ 	मनात	 ळली.	पुढे	इ.	स.	१९८९	 या	१	जानेवारीला	माझं	ल न
झालं.	पण	अप य ा ीचा	योग	मा 	निशबात	िवलंबानेच	होता.	इ.	स.	२००८	ला	 हणजे	ल नानंतर	त बल	एकोणीस	वषानंतर	आ हा	दोघांसाठी	डॉ टरांनी	गडु	 यजू
क फम	केली.	गडु	 यजूच	ंतर	ठीक	झालं	पण	अडचणी	अजनू	बाक 	हो या.	िदवस	भरत	आले	होते.	एक	िदवस	डॉ टरांनी	परी ण	के यानंतर	 यांचा	चहेरा	गभंीर	झाला.
ते	 हणाले	मडॅम	एक	 ॉ लेम	वाटतोय,	जळुी	अप य	आहेत	आिण	 यातील	एका या	बाबतीत	थोडी	काळजी	वाटतेय.	श य	आहे	क 	 यात	काही	शारी रक	 यंगही	असू
शकेल.	आपण	चांग यात	चांगली	 यव था	क 	या,	तु ही	थोडं	आधी	हॉि पटलला	अ	�ॅडिमट	 हा.	बाक 	गरंॅटी	कशाचीच	दतेा	येत	नाही.

आ हा	दोघांवर	िकती	 चडं	मानिसक	दडपण	आलं	असेल	याची	क पनाच	केलेली	बरी.	अशा	वेळी	एकच	आधार	होता	तो	 हणजे	गजानन	महाराज	मी	गजानन
िवजय	 थं	सोबत	घेऊन	पुणे	येथे	 बी	हॉल	मध	ेअ	�ॅडिमट	झाले.	मी	दवाखा यातच	गजानन	िवजयची	पारायणं	सु 	केली.	महाराजांना	 हटलं	महाराज,	मलुगा	वा
मलुगी	यानी	काही	फरक	पडणार	नाही	आहे,	पण	जे	काही	होईल	ते	बालक	सखु प	आिण	यो य	होऊ	 ा.	एक	िदवस	पारायण	करताना	मी	फारच	भावुक	झाले.	रडायला
येऊ	लागलं	आिण	मी	महाराजांना	 हटलं,	आता	तु हीच	र णकत!	एका	अप याची	शाश	्वती	तर	डॉ टरांनी	िदली	आहे	दसुर	्या	िवषयी	 यांना	िचतंा	आहे.	पण	मी	तर
हणते,	दो हीच	ंर ण	करणारे	तु हीच	आहात.	दसुरं	अप यही	 यवि थत	ज माला	येऊ	 ा.	मी	 या या	वजनाइतक 	चांदी	शगेांवला	तमु या	चरणी	अपण	करीन.	११
ऑग ट,	२००८	रोजी	डॉ टरांनी	िसझी रयन	कर याच	ंठरवलं,	कृपािसंध	ूगजानन	महाराज	हाकेला	धावून	आले	आिण	दोन	मलुी,	दो हीही	सु ढ	अव थेत	महाराजांनी
मा या	पदरात	घात या.	डॉ टरांनी	आश	्चयासह	आमच	ंअिभनंदन	केलं	आिण	महाराजांनी	आम याकडून	२०११	 या	िडसबरमध	ेचांदी	समपणाचा	माझा	नवस	पूण
क न	घेतला.

मा या	दोन	मलुी,	िनती	आिण	नेहा.	दोघीही	मा या	लाड या.	दोघ नाही	माझा	लळा.	कधी	कधी	लहान	मलंु	 यां या	नकळत	भिव याची	जाणीव	आप याला	क न
दतेात	क 	काय	असं	वाटतं.	 याच	ंअसं	झालं,	एकदा	मी	अथं णावर	पहडले	होते.	मा या	बाजलूा	िनती	होती.	ितने	मा या	पोटाव न	हात	िफरवला	अन्	मला	िवचारलं,
आई	तु या	पोटात	काय	आहे	ग?ं	मी	दलु 	केलं.	पु हा	काही	िदवसांनी	ितनं	हात	िफरवून	तोच	 श	्न	केला	पण	लहान	आहे	 हणनू	मी	ल 	िदलं	नाही.	काही	िदवस	मधे
गलेेत,	मा या	पोटात	उज या	बाजलूा	दखुायला	लागलं.	काही	िदवसांनी	ते	दखुणं	बरंच	वाढलं.	माझे	मोठे	दीर	डॉ.	िदलीप	आमोणकर	गो याला	सजन	आहेत.	 यां या
सांग याव न	 कॅिनंग	क न	घेतलं	आिण	पोटात	िल हरला	लागनू	ट्यमूर	अस याच	ंिनदान	झालं.	पणजी	येथे	डॉ टरांच	ं हणणं	होतं	क 	छोटं	ऑपरेशन	लेझरनी	करावं
लागले,	पण	माझे	दीर	िसनीयर	डॉ टर,	 यांना	यात	फार	मोठी	 र क	वाटत	होती.	 यांनी	ठरिवलं	क 	गडुगाव-ह रयाणा	येथे	मदेांता	हॉि पटल	आहे	ते	िल हरसाठी	नंबर
एकच	ंहॉि पटल,	आहे	ितथे	ऑपरेशन	करायच.ं	कदािचत	हे	जीवावरच	ंदखुणं	आहे	हे	 यां या	ल ात	आलं	होतं.

इ.	स.	२०१६	 या	स टबर	मिह यात	वीस	तारखेला	आ ही	िद ली	येथे	जा यासाठी	गोवा	िवमानतळावर	पोहोचलो.	मलुी	घरीच	राहणार	हो या,	ितथे	मला	िनरोप
दतेाना	जेमतेम	आठ	वषा या	दो ही	मलु नी	मा या	कमरेला	िवळखा	घालनू	मा याकडे	पाहन	मला	 श	्न	केला.	आई	त	ूपरत	येणार	नं?	ते हा	ितथे	असले या	 येकानीच
मान	बाजलूा	वळवून	आपले	अ ू	दसुर	्याला	िदस	ूनयेत	याची	काळजी	घेतली.

आ ही	गडुगावला	मदेांता	हॉि पटलला	पोहोचलो,	ते हा	तपासणी	नंतर	ितथ या	डॉ टरांच	ंवा य	ऐकून	सवा याच	पायाखालची	जमीन	सरकली,	 यां या	मते	चांगला
मोठा	ट्यमूर	िल हरला	लागनूच	आहे	 यामळेु	ओपन	सजरी	करणं	आव यक	आहे.	छातीपासनू	बबीपयत	ओपन	सजरी!	आठ	ते	दहा	तास	हे	ऑपरेशन	चालेल.	२४
स टबरला	आपण	हे	ऑपरेशन	क .	मी	पूण	हलनू	गलेे,	पण	पयाय	न हता.	गजानन	महाराजांची	पोथी	घेतली	आिण	दवाखा यात	भरती	झाले.	िम टरां या	िम ाची
बायको	मारीया	 हणनू	मा या	सोबत	होती.	२४	स टबरला	पहाटे	तीन	वाजता	मला	उठव यात	आलं.	आघंोळ	झाली,पहाटे	पाच	वाजता	ऑपरेशन	िथएटरमध	ेने यात
आलं.	आठ	दहा	तास	ऑपरेशन	होऊन	दपुारी	तीन	वाजता	मला	बाहेर	आण यात	आलं.	एखादा	पूण	वाढलेला	मोठा	लाल	कांदा	जसा	िदसतो	तसा	ट्यमूर,	िल हरचा
काही	भाग	कापून	बाहेर	काढ यात	आला.	मी	दसुरे	िदवशी	दपुारी	बारा	वाजता	शु ीवर	आले.

पण,	मला	आता	उलट्या	सु 	झा या	अन्	 या	काही	के या	थांबेनात.	चार	िदवस	उलट्या	होत	हो या.	 कॅिनंग	मध	ेआतड्याला	गाठ	पड यासारखं	िदसलं.	डॉ टर
हणाले,	हे	पु हा	री	ओपन	करावं	लागणार.	आता	हे	मा या	सहनश या	बाहेर	होतं.	मी	िम टरांना	 हटलं,	तु हाला	जे	करायच	ंते	करा,	पण	मला	एकदा	गजानन
महाराजांच	ंदशन	 यायच	ंआहे.	ते	 हणाले	क ,	त	ूबरी	झाली	क 	जाऊ,	पण	मला	शाश	्वती	वाटत	न हती

अशात	सकाळी	डॉ टर	आले.	 यांनी	मा या	नाका	त डात	न या	घात या	 हणाले,	रा ी	ऑपरेशन	क .	मला	मृ यचूा	आभास	होऊ	लागला.	मला	ल ात	आलं	क
आता	महाराजांच	ंदशन	होणे	नाही.	मी	आतनू	कळवळून	महाराजांना	िवनवत	होते.	मला	गजानन	अ कातील	दासगणूं या	ओळी	आठव या	 णात	जल	आिणले	नसनू
थब	 या	वापीला	।	 णात	गमना ती	क रसी	इि छले या	 थला	।	 णात	 व पे	िकती	िविवध	धा रसी	धीवरा	।	करी	पदनता	वरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥	साधारण	अकरा



साडेअकरा	ची	वेळ	असावी.	िम टर	खोलीत	आले,	 यांनी	सहज	टी.	 ही.	ऑन	केला.	माझी	नजर	ितकडे	गलेी,	मी	हातानेच	 यांना	टी.	 ही.	राह	 ा	 हणनू	खुणावले,
गजानन	महाराजांचा	िसनेमा	सु 	झाला	होता.	महाराजांनी	मला	 णात	दशन	िदलं	होतं.	दरू	गडुगावला	 या	दवाखा यात	मी	रडत	रडत	तो	िसनेमा	पािहला.	माझी	 ाथना	न
बोलताच	 या	िदवशी	एका	वेग या	पातळीवर	पोहोचली	होती.	बाजलूा	मारीया	उभी	होती.	ितला	एवढंच	समजलं	होतं	क 	महाराज	माझं	 ा	 थान	आहे.	ितनं	भावपूण
ाथना	करत	पोथी	मा या	अगंावर	िफरवणं	सु 	केलं.	संपूण	िसनेमा	पाहताना	डो यातनू	भि धारा	वाहत	हो या.	िसनेमा	संपला.	मलाच	ल ात	नाही	आलं,	मा या
उलट्या	थांब या	हो या.	सं याकाळी	डॉ टर	आले.	 यांनी	तपासलं,	आनंदानी	न या	बाहेर	काढ या.	मा या	आतड्याची	ि थती	ठीक	झाली	होती.	आश	्चय	घडलं	होतं.
या	रा ीच	ंऑपरेशन	र 	झालं	होतं.	आठ	िदवसांनी	 या	रा ी	मी	िनवांत	झोपी	गलेे.	दसुरे	िदवशी	मी	पूण	ठीक	झाले	होते.	 या	िदवशी	मी	खायला	मािगतलं.

पिहला	घास	हातात	घेतला	अन	बाजलूा	असले या	मारीयाकडे	पािहलं,	तीही	आनंदाने	मा याकडे	पहात	होती.	ितनं	मा या	भावना	जवळून	अनुभव या	हो या,
महाराजां या	 मरणाथ	हात	कपाळावर	गलेा	आिण	मारीयाकडे	पाहन	 हटलं,	मारीया,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	िनलीमा	महेश	आमोणकर,	पणजी,	गोवा	–	९८२२३०४८३३.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४१	–	संकटाते	टािळती,	अगांतकु	अस यास	ते	–	सौ.	मानसी	योगेश	वाळूजंकर,	ड िबवली	(पूव).

जय	गजानन!	मी	सौ.	मानसी	योगशे	वाळंूजकर.	पूवा मीची	मधेा	करंबेलकर,	मला	गजानन	महाराजांच	ं ेम	मा या	आईकडून	िमळालं.	म यंतरी	मला	गजानन
महाराजांनी	एका	फार	मोठ्या	संभा य	अपघातातनू	वाचवलं,	 या	िवषयी	मी	तु हाला	सांगणारच	आहे	पण	 या	पूव 	मा या	आई या	 यानीमनी	नसताना	महाराजांनी
यांची	ओळख	ितला	कशी	क न	िदली	ते	सांगावंसं	वाटतं.

माझी	आई	अगदी	दोनच	वषाची	असताना	ितच	ेवडील	गलेे.	हा	१९५०	 या	आसपासचा	काळ.	मा या	िवधवा	आजीला	ित या	तीन	मलु सह	 या	काळात	घरातनू
बाहेर	काढ यात	आलं	पण	आजी	कतृ ववान	होती.	र नािगरी	िज ातील	दवे ख	येथे	आजीने	ते हा	हो टेलवर	मे न	 हणनू	काम	केले	आिण	ित या	तीनही	मलु ना
वतः या	पायावर	उभे	केले.	आजीच	ंनेहमी	सांगणं	असायच,ं	 वकतृ वावर	िवश	्वास	ठेवा,	एक	अनािमक	श 	तु हाला	मदत	करते.	पुढे	मलुी	मोठ्या	झा या,
१९७०-७१	 या	समुारास	आईची	मोठी	बहीण	अचानक	वारली.	आजीने	आकाशाकडे	पाहन	 श	्न	केला.	भगवंता,	तलुा	ही	त ण	मलुगी	िदसली?	ब स	आिण	आजी
कायरत	झाली,	ितला	तर	उभं	राहणं	भागच	होतं.

पुढे	मलुी	मोठ्या	झा या,	आजीने	दो ही	मलु ची	ल न	लावलीत.	ल नानंतर	माझे	आई	बाबा	आजीला	घेऊन	ड िबवलीला	रहायला	आलेत.	माझा	ज म	१९७८	चा,
मा या	ज मा	आधी	दोन	मिहने	आईला	 व न	पडलं.	 व नात	िनळसर	रंगाचा	वेष	प रधान	क न	एक	गहृ थ,	 यांना	आईनं	याआधी	कधीच	पािहलं	न हतं.	आई या
समोर	उभे	झाले	आिण	आईला	व	आजीला	 हणाले,	मोठी	मलुगी	हवी	आहे	नं?	िमळेल,	िमळेल	.

या	 व नानंतर	काही	िदवसांनी	आम या	शजेार या	एक	काकू,	 यांच	ंनाव	शृगंारपुरे,	आईकडे	एक	पोथी	घेऊन	आ या.	आई या	हातात	ती	पोथी	दऊेन	 हणा या	ही
पोथी	वाचा,	सव	सरुळीत	पार	पडेल.	ती	पोथी	होती	 ीगजानन	िवजय	 थं.	आई	ती	पोथी	 थमच	पहात	होती.	आईने	उ सकुते.	पोटी	सहज	पानं	पलटिवली,	िच
पािहलीत	आिण	आईला	अथबोध	झाला	क 	ित या	 व नात	गजानन	महाराज	येऊन	गलेे.	आईच	ंवाचन	सु 	झालं,	सव	सरुळीत	पार	पडलं	माझा	ज म	झाला	काही
िदवसांनी	महाराज	आईला	 व नात	येऊन	िवचा न	गलेे,	काय?	िमळाली	मोठी	मलुगी?	आईनं	दसुर	्याच	िदवशी	शजेार या	काकंूना	 हटलं	आमच	ंजमले	ते हा	आ ही
शगेांवला	िनश	्िचतच	जाणार	पण	तमुच	ंजाणं	आधी	झालं	तर	मा यासाठी	गजानन	िवजय	 थं	घेऊन	या.	अशा	 रतीने	ते हा	पासनू	गजानन	महाराज,	गजानन	िवजय	आिण
आमचा	सह वास	सु 	झाला.	पुढे	आई	मोठ्या	 माणावर	महाराजांचा	 कट	िदनही	क 	लागली	आिण	वेळोवेळी	महाराजांच	ेअनुभवपण	येऊ	लागले.

आज	सव 	 माट	फोनची	सं या	भरपूर	वाढली	आहे.	म यंतरी	जे हा	 हाट्सअ	�ॅपची	लोकि यता	खूप	वाढीस	लागली	ते हा	गजानन	महाराजां या	काही	भ ांनी
याचा	वापर	गजानन	िवजय	 थंा या	साखळी	पारायणासाठी	सरेुख	 रतीने	क न	घेतला.	यात	एकवीस	वाचकांचा	 पु	क न	दर	गु वारी	 येकाने	एक,	या माणे	संपूण
एकवीस	अ यायाच	ंपारायण	कर यात	येतं.	आपला	अ याय	वाचनू	झाला	क 	तसं	 येकाने	 पु	 मखुाला	कळवायच.ं	कुणाला	काही	कारणाने	जर	वाचन	श य	न	झाले
तर	 या	अ यायाची	सोय	 मखुाने	क न	 यायची.	 येकाने	पुढ या	गु वारी	पुढचा	अ याय	या	 माने	वाचत	जायच.ं	आज	िविवध	भागात	असे	शकेडो	 पु	दर	गु वारी
पारायण	क न	ही	सेवा	महाराजां या	चरणी	अपण	करतात.

हे	सव	इथे	सांगायच	ंकारण	 हणजे	इ.	स.	२०१७	 या	आषाढ	मिह यात	मी	अशा	एका	पारायण	 पुमध	ेसहभागी	झाले.	दर	गु वारी	 ा	 पुसाठी	 हणनू	एक	अ याय
वाच यास	 ारंभ	झाला.	अ याय	वाच या या	संदभात	मी	एक	ठरिवलं	होतं	क ,	श यतो	अ याय	सं याकाळी	पाच	स वापाच या	समुारास	वाचायचा	आिण	वाचन	करीत
असताना	मध	ेश यतो	कुणाशी	बोलायच	ंनाही,	आपली	जागा	सोडायची	नाही.	आमच	ंघर	पिह या	मज यावर,	समोरची	खोली	आकाराने	थोडी	मोठी	िजथे	आ ही	टी.
ही.	ठेवला	आहे	आिण	िजथे	मी	पोथी	वाचन	करते	ती	खोली	साधारण	आठ	बाय	दहा	फुटाची	आहे.	खोलीत	िभंतीला	लागनू	छोटसं	दवेघर,	दवेघरावर	दोन	मोठे	फोटो
आहेत,	एक	ग दवलेकर	महाराजांचा	आिण	एक	गजानन	महाराजांचा.	दवेघरासमोर	बसलं	तर	माग	ेिभंतीला	लागनू	आप या	पाठीशी	एक	छोटं	डायिनंग	टेबल,	 या	मागे
छोट्या	जागते	एक	जा तीच	ंिसिलंडर,	 या	माग	ेआडवा	िकचन	ओटा,	मॉड्यलुर	टाईप	िकचन	अस याने	क यात	दारामाग	ेचाल	ूिसिलंडर.	जा तीच	ंिसिलंडर	आिण
चाल	ूिसिलंडरच	ंदार	या	मध या	जागते	 लॅि टकमध	ेभाजी,	कांदा,	लसणू	इ यादी.

मला	आठवतं	तो	मागशीष	मिहना	होता	 हणजे	आता.	माझे	आषाढ	ते	मागशीष	असे	पाच	सहा	मिहने	दर	गु वार या	पोथी	वाचनाच	ेहोत	आले	होते.	मा या
सं याकाळ या	िनयिमत	वेळेत	माझं	वाचन	सु 	होतं,	अ य	वेळेत	मला	श य	न हतंच	असं	नाही	पण	मी	आपली	ती	एक	वेळ	ठरिवली	होती.	१४	िडसबर	२०१७,
मागशीषातील	शवेटचा	गु वार.	मागशीषातील	गु वारी	महाल मीची	पूजा	कर याचा	अनेक	िठकाणी	 घात	आहे.	मीही	 या	िदवशी	दवेघराशजेारी	चौरंगावर	लाल
मखमली	व 	आ छादनू	 यावर	महाल मीचा	फोटो	ठेवला	होता.	बाजलूा	समई	शांतपणे	तेवत	होती.	 या	गु वारी	मा यावर	सहावा	अ याय	वाच याची	जबाबदारी
होती.

दपुारी	एक	दीडची	वेळ	होती.	मी	आिण	सासरे	आ ही	दोघं	बाहेर	टी.	 ही.	पहात	होतो	आिण	मला	आतनू	सचूना	झाली	क 	उठा	आिण	पोथी	वाचायला	 या.	 थम	मी
याकडे	ल 	िदलं	नाही,	पण	मग	मला	आतनू	अ व थ	वाटून	एक	सारखी	सचूना	होऊ	लागली,	पोथी	वाच!	मग	मा 	मी	उठले,	दपुारी	पावणे	दोनला	 थमच	मी	पोथी
वाचायला	सु वात	केली.	मगंलाचरण	झालं	आिण	टायरमधनू	हवा	बाहेर	यावी	तसा	आवाज	कानावर	आला,	मी	चमकून	माग	ेगसॅ	शगेडीकडे	बिघतलं	पण	बटणं	बंद
होती	मी	पु हा	वाच	ूलागले.	सहा या	अ यायातील	 या	ओ या.

आगट्या	पेट या	एकसरां	।	अजमासे	हो	दहा	बारा	।	तेणे	ड ब	झाला	खरा	।	गगनोदरी	धमुाचा	॥,	आगीची	सचूना	पु हा	तोच	आवाज	कानाला	भासला	आिण	डो यात
ल ख	 काश	पडला.	गसॅ	िसिलंडर	लीक	असावं.	कधी	न हे	ते	तडक	उठले.	माग	ेटेबलला	वळसा	घालनू	पुढे	झाले,	िसिलंडर या	क याच	ंदार	उघडलं,	िसिलंडर	मधनू
गसॅ	बाहेर	येत	होता.	ताबडतोब	नॉब	बंद	केलं.	मग	ल ात	आलं	क 	समई	शांत	करायला	हवी.	पु हा	टेबल या	बाजनेू	समई या	िदशनेे	यायला	िनघाले	तो	टेबल	खालनू



वायगुतीने	आिण	वायमुागाने	बाहेर	आलेला	गसॅ	समईपयत	पोहोचला	आिण	तेवढ्या	भागात	एकच	भडका	उडाला,	वाटेतील	कांद,े	लसणू,	 लॅि टक	आदी	जळून	काळं
झालं.	मी	टेबल या	या	बाजलूा	अस याने	मा या	नजरेसमोर	ते	घडलं	पण	मी	बाजलूा	सरुि त	होते.

निशबानं	जा तीच	ंिसिलंडर	 रकाम	ंहोतं	 याची	ऑडर	अजनू	 ायची	होती,	महाराजांनी	मला	पोथी	वाचायला	 या,	अशी	बु ी	िदली	 हणनू	ठीक	अ यथा	गसॅ	काही
फार	वेळ	क डून	थोडीच	राहणार	होता	आिण	समई	तर	ितथे	होतीच.	 या	िदवशी	योगाने	आलेला	सहावा	अ याय,	मला	उठून	गसॅ	पहा याची	झालेली	 ेरणा,	नाहीतर
समई	आिण	गसॅ	याम ये	मी	होतेच	क !	या	सवावर	मात	करणारा	एक	िवचार	 हणजे	चाल	ूिसिलंडरचा	केवढा	मोठा	 फोट	 या	िदवशी	होऊ	शकला	असता.

पण	आता	ते	सव	टळलं	होतं.	मागशीषातील	 या	शवेट या	गु वारी	महाल मी	आई	तर	मला	पावलीच	आिण	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	र णाकरीता	मागदशक
ठरले.	गजानन	महाराजांच	ंआप याकडे	ल 	आहे	या	पे ा	अ य	कुठली	भावना	मा यासाठी	 े 	ठरणार	होती?	मी	मनातनू	महाराजांच	ेआभार	मानले	आिण	एकच
हटलं.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	मानसी	योगेश	वाळंूजकर,	ड िबवली	(पूव)	–	९८२०५६९०५०.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४२	–	 याचे	िनयोजन	हाच	अनुभव	–	सौ.	रािधका	मोहन	आचरेकर,	चबूर,	मुबंई.

जय	गजानन!	आपण	गजानन	महाराजांच	ेअनुभव	ऐकतो,	वाचतो,	अनुभवतो.	आपण	बरेचदा	 या	घटनांमध	ेचम काराचा	शोध	घेतो.	पण	या	सवावर	मी	िवचार	करते,
ते हा	मला	नेहमी	वाटतं	क 	एखादी	गो 	सरुळीतपणे	पार	पडणं,	एखा ा	कामात	कुणी	अचानक	सहा यभूत	ठरणं,	कुणाकडून	वेळेवर	मोलाचा	स ला	िमळणं,	कुणी
अचानक	मदतीला	धावून	येणं,	हे	सव	 या याच	योजनेतनू	होत	असतं.	तोच	 याचा	अनुभव	असतो.

मी	मॅ ीकला	असतानाची,	 हणजे	साधारण	१९७८-७९	ची	गो 	आहे.	ते हा	परी ेत	िमळणार	्या	गणुां या	ट केवारीची	वेडी	शयत	सु 	 हायची	होती.	पिह या
झट यात	मॅ ीक	पास	हीच	फार	मोठी	गो 	होती.	पण	तेही	कठीण	होतं.	आम या	कुटंुबात	आ ,े	माम,े	मावस,	चलुत	अशी	बरीच	भावंडं	होती.	 यां या	पैक 	कुणीही
मॅ ीकला	पिह या	 य नात	उ ीण	झाला	न हता	आिण	आता	माझी	वेळ	होती.	घरची	आिथक	आिण	शै िणक	प रि थती	फारशी	चांगली	न हती.	आई	चौथी
िशकलेली,	िशकवणीच	ंखुळ	ते हा	न हतं	आिण	असतं	तरी	घरी	पैसा	न हता.	 यातनू	माझं	इंि लश	आिण	गिणत	बेताचच	होतं.	 हणजे	मी	पण	पिह या	 य नात	िनघणं
जरा	कठीणच	होतं.

आई	ते हा	गजानन	िवजय	 थंाच	ंिनयिमत	वाचन	करीत	असे.	 यामळेु	पोथीतील	कथांमळेु	आिण	िच ांमळेु	महाराज	ऐकून	माहीत	होते.	परी ा	अगदीच	जवळ	आली
होती	आिण	एकेरा ी	महाराज	 व नात	आले,	मी	 यांना	नम कार	केला,	ते	मला	 हणाले,	काळजी	क 	नकोस,	मी	आहे	ना?	घाबरतेस	कशाला?	सव	ठीक	होईल,
अडचणी	दरू	होतील.	दसुरे	िदवशी	दपुारी	मी	ते	 व न	आईला	सांगतच	होते	तो	माझी	खास	मै ीण	जय ी	सावंत	मा याकडे	आली,	मला	 हणाली,	साधना	माझा
मावसभाऊ	गिणत	खूप	छान	िशकवतो,	तो	आप याला	िशकवायला	तयार	आहे	आिण	पास	हो यासाठी	आव यक	ते	इंि लशही	िशकवेल.	झालं!	 या	िवषयांची	िभती
होती	 यांचीच	सोय	झाली.	आता	 श	्न	होता	वेळेचा,	 हणजे	फार	वेळ	िश लक	न हता,	तर	तीही	अडचण	दरू	झाली.	कारण	ितत यातच	िश कां या	रा य यापी
संपाची	घोषणा	झाली,	 याचा	प रणाम	 हणनू	परी ा	पुढे	ढकल यात	येऊन	आव यक	तो	वेळही	उपल ध	झाला	आिण	आ हा	सव	भावंडांमध	ेमी	पिहली	ठरले	क 	िजने
पिह याच	 य नात	मॅ ीक	परी ा	उ ीण	केली.	मी	मॅ ीक	पास	होणं	हा	मा यासाठी	महाराजांचा	फार	मोठा	अनुभव	होता.	 यामळेु	मनात	 यां यािवषयी	 दा	 ढ	झाली
नसती	तरच	नवल.

पुढे	१९८६	ला	माझं	ल न	झालं	आिण	ल नानंतर	आम या	ओमकार	चा	ज म	झाला.	मा या	मनातील	 दपेोटी	मी	महाराजांना	बोलले	क 	आ ही	दोघं	मलुाला
घेऊन	शगेांवला	दशनासाठी	येऊ.	मी	 याब ल	मोहन	 हणजे	मा या	िम टरांना	सांिगतलं.	 यांनी	महाराजांच	ंनाव	ऐकलं	होतं,	परंत	ु यांना	फारशी	मािहती	न हती,	अनुभव
न हता.	 यांचा	दवेावर	िवश	्वास	पण	बुवाबाजीवर	नाही.	 यामळेु	मनात	थोडी	शकंा	घेऊनच	ते	मा या	नवसासाठी	 हणनू	शगेांवला	यायला	तयार	झाले.	मला	आपलं
नेहमी	वाटतं	क 	कुणी	साशकं	मनाने	शगेांवला	जात	असेल	तर	महाराजांच	ं ीद	वा य	आहे,	अरे	त	ूशगेांवला	ये	तर	खरं,	बाक 	पुढे	पाह!

तो	१९९०	चा	म	ेमिहना	होता.	आ ही	 थम	मुबंईहन	जळगावला	मा या	मावशीकडे	पोहोचलो	व	दसुरे	िदवशी	जळगावहन	शगेांवला	जा याच	ंठरिवलं.	ते हा
जळगावला	थांबत	असले या	गाड्या	अगदी	अ प	हो या.	एखादी	गाडी	सटुली	क 	दसुर	्या	िदवसावर	बेत	ढकल याची	वेळ	असायची.	शगेांवहन	२.३०	ला	परतीची
गाडी	होती.	आ ही	दोघं	मलुासह	शगेांवला	पोहोचलो.	 टेशनवर	घोषणा	झाली	क 	२.३०	ची	गाडी	भरपूर	लेट	असनू	ती	सं याकाळी	पाचपयत	सटेुल.	 हणजेच
आ हाला	दशनासाठी	भरपूर	वेळ	उपल ध	होता.	आमच	ंशगेांव	दशन	छान	झालं.	िम टरांनाही	 स न	वाटलं.	गाडी	लेट	असली	तरी	कधी	कधी	ती	वेळे या	आधी	पण
येऊ	शकते.	या	िवचाराने	आ ही	 टेशनची	वाट	धरली.	आ ही	पुलावर	होतो	तोच	समो न	एक	गबाळ	वेषातील	खेडवळ	माणसू	धावत	आम याकडे	आला.	आ हाला
हणाला,	तु हाला	जळगावला	जायच	ेआहे	ना?	चला	लवकर	ती	पहा	खाली	जळगावची	गाडी	उभी	आहे.	ती	सटेुलच,	आता	चला	घाई	करा.	ते	ऐकून	आ ही	पळत
सटुलो,	गाडीत	कसाबसा	 वेश	िमळाला	आिण	गाडी	सटुली.	गाडी	सटुली	आिण	आ ही	भानावर	आलो.	कोण	होता	तो?	 याला	कसं	मािहत	आ हाला	जळगावला
जायच	ेआहे?	मळुात	आपण	तर	मुबंईच,े	बरं	आपण	तर	कुठे	बोललोही	नाही.	आप या	दोघांिशवाय	हे	कुणालाच	मािहती	नाही.	पण	आता	या	 श	्नांना	तसा	काहीच
अथ	न हता.	गाडी या	वेगासोबत	 श	्न	बाजलूा	जाऊन	 यांची	जागा	 दनेे	के हाच	काबीज	केली	होती.

असो.	तर	अशी	मी	एक	महाराजांची	 दाळू	भ 	रािधका	आचरेकर,	मुबंईला	चबूर	येथे	रहाते.	२००६	ची	एक	घटना	सांगते	आिण	तमुची	रजा	घेते.	ते हा	माझे	दोन
भाऊ	नंद	ूआिण	रािवन	नवी	मुबंई	वाशी या	पलीकडे	जईुनगर	येथे	रहात	होते.	सोबत	आई	होती.	चबूर-जईुनगर	हे	अतंर	जवळपास	वीस	िक.	मी.	 या	िदवशी	आषाढी
एकादशी	होती.	नंद	ूने	सेकंडहॅ ड	मा ती	 हॅन	घेतली	होती.	 या	िदवशी	सं याकाळी	नंद,ू	 याची	बायको	दशना,	मलुगा	सोहम	आिण	रािवन,	 याची	बायको	तनुजा	आिण
यांचा	चार	मिह याचा	मलुगा	दवेम	असे	सगळे	सानपाड्याला	खरेदी	उरकून	मा याकडे	आले.	आई	घरीच	होती,	रािवनला	अगंात	ताप	होता.	ते	रा ी	मा याकडे	८	वाजता
आले	आिण	फराळ	उरकून	व	आईसाठी	फराळाच	ंघेऊन	रा ी	उिशरा	मा याकडून	परतीसाठी	िनघाले,	परतीचा	 वास	जा तीत	जा त	पाऊण	तासाचा	पण	रा ीच	ेबारा
वाजत	आले	तरीही	पोहोच याचा	फोन	आला	नाही.	मी	इकडे	अ व थ	झाले.	बारा या	समुारास	रािवनचा	फोन	आला,	ताई	वाशी	टोल	ना याजवळ	आमची	गाडी	बंद
पडली	आहे.	नंद	ूआिण	विहनी	मकॅेिनकला	शोधायला	गलेे	आहेत.	लहान	मलेु,	ि या,	अपरा ीची	वेळ.	मी	बेचनै	झाले.	पु हा	थोड्या	वेळाने	फोन	आला.	मकॅेिनक	कुठे
िमळत	नाही	आहे	आिण	गाडी	सु 	होत	नाही	आहे,	आ ही	िजथे	फोन	ठेवतो	ितथेच	गजानन	महाराजांची	मतू 	आहे.	मी	महाराजांना	 हटलं	महाराज	तु हीच	यातनू	काही
माग	काढू	शकता.	मा या	हातात	तु हाला	 हणणं	हाच	माग	आहे.	काही	तरी	मदत	 यांना	िमळू	द.े	मी	 ाथना	क न	अ व थपणे	आत	बाहेर	िफरत	होते	मधचे	मतू 	समोर
बसनू	पु हा	 ाथना	करीत	होते.

साधारण	अ या	तासाने	फोन	आला,	ताई	आ ही	घरी	पोहोचलो.	मी	िवचारलं	गाडी	सु 	झाली	का?	 यावर	रिवननं	सांिगतलं,	अग	ंनाही	िव 	िदशनेे	एक	मा ती
सि हस	 हॅन	आली.	 यां याकडूनही	गाडी	सु 	झाली	नाही,	मग	 यांनी	टो	क न	आ हाला	घरी	सोडलं.	मी	 यांना	िवचारलं	तु ही	आम यापयत	कसे	पोहोचलात?	तर



यांनी	सांिगतलं,	आ हाला	वकशॉपला	एक	फोन	आला	क 	अमकु	िठकाणी	गाडी	बंद	पडली	आहे,	 यात	लहान	मलेु	आिण	ि या	आहेत.	तु ही	जाऊन	मदत	करा.
आ ही	 यांना	िवचारलं	क 	तु ही	कोण?	 यावर	 यांनी	सांिगतलं	मी	बस	मधील	एक	 वासी	आहे	गाडी या	बाजनेू	आमची	बस	गे यामळेु	मा या	हे	ल ात	आलं.	तु ही
कृपया	 यांना	मदत	करा.	फोन	ठेवला	आिण	लगचे	आ ही	िनघालो.

सगळे	घरी	सखु प	पोहचले	होते.	वेळेवर	मदत	िमळायला	कुणीतरी	िनिम 	ठरला	होता.	कुणीतरी	अचानक	सहा यभूत	ठरणं	हा	 या याच	योजनेचा	भाग.	 या	रा ी
पिहले	अ व थपणाने	झोप	येत	न हती	आिण	नंतर	गजानन	महाराजां या	 मरणात	झोप	हरवली	होती.	गादीवर	पडून	जप	मा 	सु 	होता.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी
गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	रािधका	मोहन	आचरेकर,	चबूर,	मुबंई	–	९८६९२६८२३७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४३	–	ि काल 	गजानन	महाराज	–	 ी.	उ हास	(	बाबू	)	मजुमुदार,	नागपूर.

जय	गजानन!	गजानन	िवजय	 थंात	एकोणीसा या	अ यायात,	नागपूरातील	 या	सीताबड त	महाराज	आ याचा	उ लेख	आहे	 याच	सीताबड त	आिण	महाराज	 या
भागात	होते	साधारण	 याच	भागात	मा या	विडलांनी	८	जलैु	१९२५	रोजी,	 यां या	मोठ्या	भावाला	मदतीला	घेऊन	एक	पु तक	िव च	ेदकुान	काढले.	विडलां या
महेनतीमळेु	दकुान	खूप	चालले,	नावा पाला	आले.	मा 	पुढे	माझे	काका	आिण	काकू	दोघांचहेी	िनधन	झाले.	विडलांनी	भावा या	मलुां ती	असलेली	जबाबदारी
वीका न	दोन	मलुांना	दकुानात	भागीदार	 हणनू	घेतले.	मा 	पुढे	िकतीही	टाळ याचा	 य न	केला	तरी	कौटंुिबक	कलह	उ वलाच	आिण	विडलांनाच	दकुानातनू	दरू
सार याचा	 य न	होऊन	वडील	हताश	झाले.	१९२५	ते	१९६२	त बल	सदतीस	वष	 या	दकुानासाठी	र 	आटवलं	ते	दकुान	सोडून	दऊेन	वडील	घरी	बसले	आिण
मानिसक	आघातामळेु	पार	मोडून	गलेे.

आज	माझं	वय	७५	 या	पुढे	आहे.	पण	ते हा	मी	त ण	होतो.	मी	खूप	समजावून	पािहलं,	 यांना	 हटलं,	बाबा	बंदकू	लढत	नसते	तर	 या	बंदकू माग	ेअसणारा	सैिनक
लढत	असतो.	आपण	नवीन	दकुान	काढू,	पण	एक	ना	दोन,	ऐकायलाच	तयार	न हते.	माणसाला	अशा	वेळी	 दा	खूप	बळ	दतेे	पण	 यांचा	संत,	दवे,	मतू पूजा	यावर
अिजबात	िवश	्वास	न हता.	ते	कधी	मिंदरात	जायच	ेनाही	क 	घरी	दवेपूजाही	करायच	ेनाही.

माझी	आई	मा 	१९५०	पासनूच	गजानन	महाराजांची	भ 	होती.	जमले	तसं	पारायण	करणं	आिण	 या	काळी	शगेांवहन	 येक	काय मा या	वेळी	भ ांना	मनीऑडर
फॉम	येत	असे,	 यातनू	अकरा	 पये	शगेांवला	पाठिवणे	व	ितथनू	आलेला	 साद	 दनेे	घेऊन	आ हालाही	ती	दते	असे.	आई या	नातेवाईकांमधहेी
गजाननमहाराजांिवषयी	 दा	होती.	मला	आठवतं,	ते हा	इंदोरहन	आईच	ेकाही	नातेवाईक	शगेांवला	जा यासाठी	 हणनू	नागपूरला	आले	होते.	 यांनी	विडलांना	खूप
आ ह	केला.	 हणाले,	अहो	 वासासाठी	 हणनू	तरी	आम या	बरोबर	शगेांवला	चला,	तेवढंच	तमु या	मनाला	बरं	वाटेल.	कसेबसे	ते	तयार	झाले,	सव	लोक	शगेांवला
गलेे.	दोन	िदवस	ितथे	रािहले.	परत	येताना	वडील	च क	 े म	केलेला	महाराजांचा	फोटो	आिण	 दा	घेऊनच	परतले.	काय	चम कार	झाला	कुणास	ठाऊक,	अ रशः
पंधरा या	अ यायातील	 या	ओ या	खर	्या	ठर या,	पश	्िचमलेा	मावळला	।	तोच	पूवकडे	आला	।	िवचार	सयु	 याचा	भला	।	 ीधरा	सखुी	कर यास	॥	एक	संता	वाचनू	।
िवचाराच	ेप रवतन	।	कोणी	न	क 	शके	आन	।	स य	एक	 यांनाच	कळे	॥

विडलांनी	जु या	दकुानावरील	ह क	सोडून	िदला	आिण	ताराबाई	बुट कडे	दकुानाचा	गाळा	आरि त	केला.	महाराजां या	फोटो	समोर	दकुाना या	नावा या	अनेक
िच ्या	टाकून	 यातील	एक	मला	उचल यास	सांिगतली	आिण	मी	उचलले या	िच ीत	नाव	होतं	से ल	बुक	 टॉल,	तो	फोटो	कुल वािमनी या	फोटो	सोबत	आजही
आम या	दकुानात	आहे.	दकुान	सु 	झालं,	मी	शगेांवला	जाऊन	गजानन	महाराजांना	वृ ांत	कथन	केला	आिण	दकुानाकडे	व	मा याकडे	ल 	दे याची	 ाथना	क न
आलो.	 यां या	कृपेने	दकुान	इतकं	भरभराटीला	आलं	क 	आजही	नागपूर	आिण	पु तक	असा	िवषय	िनघाला	क 	जाणकारां या	त डून	से ल	बुक	 टॉल	नावाचा
उ लेख	होतो.	दकुाना या	वाटचालीत	महाराजांचा	आशीवाद	सतत	मा यासोबत	होता	माझी	पण	शगेांव	वारी	आिण	वाचन	अशी	सेवा	होत	होती.	वडील	गे यावरही
दकुानाची	वाटचाल	मा याकडून	 यांनी	यो य	 रतीने	करवून	घेतली.

माणसा या	आयु यात	सगळे	िदवस	सारखेच	येतील	हे	संभवत	नाही.	मा 	संकटा या	काळात	भगवंताच	ंअिध ान	िटकून	रािहलं	तर	माणसू	खंबीरपणे	उभा	राह	शकतो.
इ.	स.	१९९५	चा	फे वुारी	मिहना	होता.	दपुारची	वेळ	होती.	एक	माणसू	दकुानात	आला,	गद 	असली	तरी	आपलं	येणार	्या	जाणार	्याकडे	ल 	असतंच.	धोतर,	पांढरा
झ बा,	उंच,	भेदक	 ी.	असा	तो	माणसू	मा याकडे	एकटक	पहात	होता,	 याची	नजर	मला	अ व थ	करीत	होती.	थोडी	गद 	कमी	झा यावर	मी	 याला	िवचारलं,
आप याला	काय	हवं	आहे?	तो	 हणाला,	मला	तमु यासाठी	एक	पूजा	बांधणं	आव यक	वाटतंय,	मला	एकाव न	 पये	 ा.	जा त	उहापोह	न	करता	मी	 या या	हातावर
पैसे	ठेवले	आिण	तो	िनघनू	गलेा.	ती	गो 	मा या	िव मरणात	गलेी.

समुारे	आठ	िदवसांनी	गु वारी	दपुारी	एक या	समुारास	तोच	माणसू	पु हा	दकुानात	आला.	 याच	भेदक	 ीने	मा याकडे	पहात	होता.	दकुानात	आत या	बाजलूा	थोडं
िनवांतपणे	बोलता	येतं,	मला	खुणेनी	तो	आत	घेऊन	गलेा.	गभंीर	आवाजात	 हणाला,	तमु या	जीवनात	अ यंत	गभंीर	आिण	दा ण	 संग	घडणार	आहे.	तमु यावर	जीव
जाईल	इतकं	मोठं	संकट	येणार	आहे.	हे	संकट	मी	टाळू	शकत	नाही,	 याची	ती ता	थोडी	कमी	क 	शकतो.	 यानी	एक	लाल	कापडात	घ 	आवळलेली	पुरचुडंी	मला
दऊेन	सांिगतलं	क 	सदवै	जवळ	बाळगा,	संकट	गे यावर	या	पुरचुडंीला	नमदते	सोडून	 ा.	नमदा	आिण	महाराज	हा	संबंध	मनात	येऊन	महाराजांच	ंनाव	घेऊन	मी	ती
पुरचुडंी	पॅ ट या	चोर	क यात	ठेवणं	सु 	केलं.

२५	एि ल	१९९५	ला	काही	कामासाठी	मला	इंदोरला	जा याचा	योग	आला.	ितथनू	३०	एि ल	रोजी	सकाळी	सात	वाजता	सरकारी	बसने	भोपाळला	जायच	ंहोतं.	मी
ितिकट	घेतानाच	एक	गहृ थ	भेटले,	 हणाले,	मलाही	भोपाळला	जायच	ंआहे.	आ हाला	 ाय हर या	माग या	लाईनीत	बस या	मधोमध	दोन	जागा	िमळा या.	मी
िखडक 	जवळ	बसलो.	आमचा	 वास	सु 	झाला.

िसहोर या	आधी	एका	वळणावर	आमची	बस	आिण	लोखंडी	सळाक 	असलेला	एक	 क	यांची	जबरद त	ट कर	झाली,	वेगामळेु	िखड या	कापून	सळाक 	आत
िशर या.	मा या	समोरील	 य च	ंशीर	कापले	जाऊन	धडा	वेगळं	होऊन	मा या	मांडीवर	येऊन	पडलं,	माझा	उजवा	हात	िखडक त	होता	तो	काप या	जाऊन	मा या
डा या	हातात	आला,	मा या	मागील	सीट	वरील	माणसाच	ंशीर	वेगळं	होऊन	माग	ेजाऊन	पडलं.	िकंका यांनी	वातावरण	हाद न	गलंे.	सव 	र ाचा	सडा	पडला.

आ हाला	दसुर	्या	बसने	 थम	िसहोर या	हॉि पटलमध	ेआिण	ितथे	सोयी	नस याने	नंतर	अ	�ॅ यलु सने	भोपाळ या	हमीदीया	हॉि पटलमध	ेने यात	आलं.	तो
अनोळखी	माणसू	पूणवेळ	सावलीसारखा	मा यासोबत	होता.	 या या	हातात	माझी	बॅग	होती	कारण	मा या	हातात	माझा	हात	होता.	 याही	ि थतीत	माझं	महाराजांचं
मरण	सु 	होतं.	 चडं	र ाव	होऊनही	मी	बेशु 	झालो	नाही,	ही	महाराजांचीच	कृपा.	 या	माणसाला	मी	घरचा	आिण	दकुानातील	नंबर	दऊेन	वृ 	कळिव याची



िवनंती	केली.	नागपूरहन	भोपाळला	िनरोप	पोहोच यावर	भोपाळच	ेनातेवाईक	आ यानंतरच	 या	माणसाने	 वतःच	ेनाव	गाव	काहीही	ओळख	न	दतेा	माझी	बॅग
यां याकडे	सोपवून	िनरोप	घेतला.

वेळेत	उपचार	न	िमळा याने	माझा	हात	तसाच	रािहला.	बाक 	उपचार	पूण	होऊन	मी	एकहाती	नागपूरकडे	िनघालो	येताना	हशगंाबाद	येथे	ती	लाल	पुरचुडंी	नमदते
सोडून	िदली.	घडून	गलेे या	 या	 संगात	मी	जर	बेशु 	झालो	असतो	तर	मी	बेवारसच	ठर याची	श यता	होती.	पण	महाराज	सतत	सोबत	होते.	मी	जे	 य	पािहले	ते	पाहन
धडधाकट	माणसूही	शु द	हरपेल,	अशी	ि थती	होती.	मांडीवरील	शीर	पाहन	 णभर	वाटलं	मीच	गलेो	क 	काय?	 चडं	र 	जाऊनही	मला	शु ीवर	ठेवणारं	कोण	होतं?

आज	ती	घटना	घडून	वीस	बावीस	वष	होऊन	गलेीत,	पण	आठवणीनं	आजही	थरकाप	होतो.	महाराजांसमोर	गडुघे	टेकवून	मी	नम कार	करतो	ते हा	माझा	एकच	डावा
हात	नम कारासाठी	समोर	येतो,	ते हा	महाराजांना	मनात	 हणतो,	माझा	उजवा	हात	तु ही	 हा	आिण	मा याकडून	नम कार	करवून	 या	आिण	सतत	नाम मरणाची	बु ी
दऊेन	मा याकडून	तमुच	ंनाव	ओठावर	येऊ	 ा.	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	उ हास	(	बाबू	)	मजुमुदार,	नागपूर.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४४	–	देव	तेची	असती	संत,	संत	तेची	देव	सा ात	–	सौ.	ि या	मोहन	कुलकण ,	सांगली.

जय	गजानन!	मी	आज	गजानन	महाराजांिवषयी	अनुभव	सांगायच	ंठरिवलं	खरं,पण	खरं	सांगायच	ंतर	मला	मा या	वया या	३२	 या	वषापयत,	गजानन	महाराज	कोण?
कोठले?	 यांची	समाधी	शगेांवला	आहे,	ते	शगेांवच	ेगजानन	महाराज	आहेत	या	ब ल	काही	काहीच	मािहती	न हती.	एवढेच	काय	मी	तर	 यांच	ंनावही	ऐकलं	न हतं.	या
भ या	वाटेवर	 येकजण	कुठ या	ना	कुठ या	दवेाचा	भ 	असतो,	 यावर	 याची	िनतांत	 ा	असते,	 या माणे	मी	पण	 ी	गु दवे	द ांची	भ 	होते.	 यां यावर
माझी	िनतांत	 ा	होती.	सांगलीला	रहात	अस याने	वरचवेर	नृिसंहवाडीला	जाणे	होत	होते.	पण	माझी	 दा	गजानन	महाराजां या	िदशनेे	वळिव याचा	योग	भगवंतानेच
घडवून	आणला.

याच	ंअसं	झालं,	माझे	दीर	हे	पंढरपूरला	बँकेत	नोकरीस	होते.	ते	िव ल	भ !	ते	िनयिमत	िव ला या	दशनाला	जात	पालखीला	जात.	अन्	एक	िदवस	 यांना
पालखीत	ठेवलेली	गजानन	महाराजांची	पोथी	 साद	 हणनू	िमळाली.	ते	अिववािहत	अस यामळेु	 यांनी	ती	पोथी	मा याकडे	आणनू	िदली,	अन्	सांिगतलं,	विहनी	हे
गजानन	महाराज	खूप	मोठे	संत	आहेत.	 यांची	 िचती	ताबडतोब	येते.

मी	पोथी	हातात	घेऊन	िकतीवेळ	तशीच	 त ध	बसनू	रािहले.	 यातील	फोटो	वगरेै	बिघतले	आिण	दवेघरात	पोथी	ठेवून	िदली.	पण	रा ी	झोपताना	मा 	सतत	हा	िवचार
होता	क ,	आता	हे	महाराज	कोण?	कुठले?	मी	तर	द गु ं ना	मानते.	 यांना	सोडून	या	महाराजांना?	 याच	िवचारात	रा ी	झोपी	गलेे.	अन्	काय	नवल!	मला	पहाटे	 व न
पडले.	मी	नरसोबा	वाडीला	गलेे	आहे.	दशनाला	गलेे.	 दि णा	घालताना	माझी	नजर	िशखरावर	गलेी,	तेथे	पहाते	तो	शगेांवच	ेगजानन	महाराज!

मला	खूप	आनंद	झाला.	पोथी	घरात	आ या	आ या	महाराजांची	 िचती	आली.	द 	आिण	मी	एकच!	हाच	संदशे	 यांनी	मला	िदला	असे	मला	वाटले.	सव	दवे
नम कार:	केशवं	 ितग छित.	या	उ ची	 िचती	आली.	लगचेच	मी	पारायणाला	बसले,	मग	काय	गजानन	िवजय	 थंाची	 याती	आपण	सव	जाणताच.	एवढी	 यात	गुगं
होऊन	गलेे,	मला	भानच	उरले	नाही.	मी	दशमी,	एकादशी,	 ादशी	अशी	पारायणं	कर याचा	सपाटा	लावला.	तीन	मलु या	पाठीवर	मला	मलुगा	 हावा	ही	माझी	इ छा
यां या	कृपेने	पूण	झाली.	मलुाला	दशनासाठी	आणीन	हा	माझा	नवस	पूण	कर याक रता,	आ ही	शगेांवला	ऐन	िसझनम ये	 रझ हशन	न	करताच	िनघालो.	मनात
शगेांवला	जायच	ेएवढेच	काय	ते	होते.	गाड्यांना	तफुान	गद !	मा या	मिै णीच	ेवडील	 हणालेसु दा,	कोठे	चाललीस?	 हटलं	शगेांवला!	 रझ हशन	केलंस	का?	 हटलं,
नाही.	मग	तु ही	एवढे	पाच	सहा	लोक	कसं	जाणार	एवढ्या	गद त.	मा या	त डून	सहज	िनघालं.	महाराज	नेतील	क !	अन्	ते	अ रशः	खरं	झालं.	एवढ्या	गद त	आ ही
घाईघाईत	एका	 रझ हशन या	ड यात	िशरलो.	ितथे	एक	संपूण	मोठा	बाक	 रकामा	होता.	मी	पटकन	 हटलं,	अहो	हे	बघा	महाराजांनी	आप यासाठी	जागा	ठेवलीय.
आ ही	सव	 या	जागी	िवराजमान	झालो.	मी	गजानन	महाराजांच	ेमनोमन	आभार	मानले.	पुढे	टी.	सी.	ड यात	चढला.	पु हा	परी ा.	मी	महाराजांचा	धावा	सु 	केला.	पण
तो	आम याकडे	न	येताच	िनघनू	गलेा.	मला	आनंदानं	रडू	कोसळलं.	ऐन	िसझनम ये	िबना	 रझ हशनच	ेआ ही	 रझ हशनच	ेसखु	अनुभवत	दसुरे	िदवशी	शगेांवला
पोहोचलो.

मिंदरात	आलो	तर	भ 	िनवास	हाऊसफु ल.	सव 	तोबा	गद .	लोक	मिंदरा या	 ांगणात	बसनू	होते.	तो	१९८०	चा	काळ,	ते हा	आज या	इत या	भ 	िनवासा या
सोई	 हाय या	हो या.	मी	 ांना	 हटलं,	तु ही	लॉज	बघनू	या,	हे	ितकडे	गलेे.	मी	मलुांना	घेऊन	सामानाजवळ	महाराजां या	 मरणात	बसनू	होते.	सांगायची	गमंत	 हणजे
नवस	फेड या या	िवचारात	जसा	रे वे	गद चा	िवचार	डो यात	आला	नाही.	तसा	दशमी,	एकादशीचा	िवचार	आला	नाही.	एकादशीला	शगेांवला	नेहमीच	गद 	असते.
चडं	गद मळेु	यांची	िचडिचड	होत	होती	आिण	मनात या	मनात	धा तावून	मी	महाराजांचा	धावा	करीत	होते.	इत यात	एक	पंधरा	सोळा	वषाचा	मलुगा	एवढ्या	गद तनू
मा याकडे	आला	िन	 हणाला,	तु हाला	खोली	पािहजे	नं?	तो	अक मात	कसा	आला,	मलाच	खोली	िवषयी	कसं	काय	िवचारतो	आहे?	काहीच	न	उमगनू	यं वत	हात
समोर	केला.	 यानं	मा याकडे	एक	िक ली	िदली	व	सांिगतले	४५	नंबरची	खोली	आहे,	आिण	ताडकन	िनघनू	गलेा.	मी	अवाक्	होऊन	बघतच	रािहले.	इत यात	हे	आले
िन	तावातावाने	ओरडले,	तलुा	महाराजांनी	दशमी	एकादशीलाच	बोलावले	होते	का?

मी	काहीच	न	बोलता	 यां याकडे	िक ली	िदली	आिण	सांिगतलं	४५	नंबरची	खोली	आहे.	आता	अवाक्	 हायची	वेळ	यांची	होती.	आ ही	सव	ितथे	गलेो,	४५
नंबरची	खोली	आम यासाठी	उपल ध	होती.	कॉमन	संडास	बाथ म	असलेली,	जु या	प तीची	ती	खोली	होती,	पण	आमची	सोय	झाली	होती.	मी	जाहीर	केलं,	दशन
झा यािशवाय	खाणेिपणे	काही	नाही.	खूप	लोक	आले	होते.	रांगते	उभे	राहन	दशन	घेतलं,	ते हा	समाधान	झालं.

या	सं याकाळी	शगेांवला	महाराजांची	पालखी	िनघणार	होती.	ती	मा या	साठी	एक	पवणीच	होती.	मा या	आ हाखातर	आ ही	सव	पालखी	सोबत	चाल	ूलागलो,
पालखी	दऊेळात	परत	येत	असताना	बाजलूा	असले या	एका	मिंदरा या	िशखराकडे	माझी	नजर	गलेी	आिण	मी	आतनू	मोह न	उठले.	 या	िदवशी	 थमच	मा या	हातात
गजानन	िवजय	 थं	आला	होता	 या	रा ी	मला	 व नात	नरसोबा या	वाडीला	मिंदरा या	िशखरावर	शगेांव या	गजानन	महाराजांनी	दशन	िदलं	होतं,	आज	मला	शगेांवला
गजानन	महाराजांच	ंदशन	होत	होतं.	मा या	त डून	एकदम	श द	बाहेर	पडले,	गजानन	महाराज!	 याबरोबर	सवाचीच	नजर	ितकडे	वळली	आिण	सवानीच	भि भावाने
हात	जोडले	.

या	शगेांव	वारीत	आमच	ंदशन	खूपच	छान	झालं.	आज	मी	गजानन	महाराजांशी	जळु या	गे यामळेु	अ यंत	समाधानी	आहे	आिण	या	समाधानाच	ं ेय	िव ला या
वारीत	पालखीतनू	िमळाले या	 या	पोथीच	ंआहे,	याची	मला	मनोमन	जाणीव	आहे.	अथात	ती	पोथी	मा यापयत	पोहोचिव याची	योजना	 या	गजानन	महाराजांची	आहे
यांना	माझं	सदवै	वंदन	आहे.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	ि या	मोहन	कुलकण ,	सांगली	–	८९७५७२८५८९.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.



आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४५	–	अिचं य	जगता ती	कृती	तझुी	न	कोणा	कळ	े–	 ी.	अ ण	कृ णराव	देशपांडे,	औरंगाबाद.

जय	गजानन!	मी	अ ण	कृ णराव	दशेपांडे,	माझं	ल न	झालं.	माझी	प नी	सौ.	सं या	ित या	माहेराहन	सोबत	गजानन	महाराजांची	भ 	घेऊन	आली.	गजानन
महाराजांिवषयी	काही	ितने	सांिगतलं	तर	काही	मी	जवळून	अनुभवलं,	पण	मी	मा 	भ गगंे या	काठावरच	उभं	राहणं	पसंत	केलं.	ित या	लहान	भावा या	मिेडकल
वेशा या	वेळी	ितनं	महाराजांना	साकडं	घातलं	क ,	तो	डॉ टर	होताच	मी	 याला	दशनासाठी	घेऊन	येईन	आिण	मरेपयत	तमु या	पोथीच	ंवाचन	करीन.	 या माणे	तो
आज	नांदडे	येथे	एक	नामांिकत	 दयरोग	त 	 हणनू	आहे.

आमचा	लहान	मलुगा	मयरू	सात या	वगात	असताना	मदू वराने	आजारी	झाला.	४,५	डॉ टर	सतत	 य न	करीत	होते	पण	काही	के या	ताप	काही	उतरत	न हता,	मी
घाबरलो	पण	िहने	धीर	सोडला	नाही.	महाराजां या	फोटोला	पाहन	ती	बोलली	दवेा	माझा	िदवा	वाचव,	तो	बरा	होताच	 याला	घेऊन	मी	तु या	दरबारात	िदवा	लावीन.
रा ी	दोन	वाजता	 याचा	ताप	उतरला,	धोका	टळला	होता.	रा ी	दोनपयत	ती	अखंड	नाम मरण	करीत	होती.

अशा	अनेक	लहान	मोठ्या	 संगातनू	ितची	 दा	वाढतच	होती	पण	मी	मा 	अजनूही	कोरडाच	होतो.	इ.	स	१९८५	ची	गो ,	ते हा	मी	शासक य	वै क य
महािव ालयात,	व र 	िलिपक	पदावर	कायरत	होतो.	 यावेळी	औरंगाबाद	गहृिनमाण	मडंळात	( हाडा	कॉलनी)	चार	खो यांचा	एक	गाळा	मी	मोठ्या	िहंमतीने	बुक	केला.
पण	काम	सु 	होताच	काही	अतंगत	वादामळेु	 यावर	 यायालयाची	 थिगती	आली.	प रणामी	ते	काम	रगाळलं,	अशात	ऑ टोबर	१९८८	साली	माझी	बदली
आबंाजोगाई	येथील	शासक य	वै क य	महािव ालयात	झाली.

आिथक	ि थती	ठीक	नसेल	तर	सवसामा य	माणसासाठी	अथकारण	एक	तारेवरची	कसरत	असते.	आम या	घरी	दोन	मलंु,	दोन	मलुी,	मलुी या	ल नासाठी	मी	कसाबसा
पैसा	जोडीत	होतो.	तो	जनू	१९९१	साली	गहृिनमाण	मडंळ,	औरंगाबाद	यांचकेडून	अचानक	प 	आलं	क 	गाळा	हवा	अस यास	ता काळ	 पये	साठ	हजार	भ न	गाळा
ता यात	 या.	 या	काळात	माझा	भावठाणकर	 हणनू	एक	िम 	मा या	पाठीशी	उभा	रािहला,	 याने	धीर	िदला,	 हणाला,	गा यासाठी	पैसे	भर,	मलुीच	ंल न	ठरलंच	तर	मी
सहा य	करीन.	मी	पैसे	भ न	गाळा	ता यात	घेतला.

या	गा याचा	मािसक	ह ा	१५००	 पये	होता,	तो	मा या	पगारातनू	भरणं	मला	श य	न हतं,	ते हा	डो यात	एक	िवचार	आला	क 	काही	िदवस	घर	िकरायानं	 ावं
आिण	एका या	म य थीनं	दडंारे	नामक	लाईटच	ंकाम	करणार	्या	एका	 य ला	घर	िकरायानं	िदलं.	 याला	घर	काय	भाड्यानं	िदलं	ितथेच	ददुवं	आड	आलं.	 याने	दोन
तीन	मिहने	िकराया	िदला	पण	नंतर	पैसे	दणें	तर	बंदच	केलं	उलट	तो	गाळा	 वतः या	नावावर	क न	घे याचा	 य न	सु 	केला.	ही	बाब	मा या	कानावर	येताच	मी
शासक य	कज	काढून	एक	रकमी	१	लाख	८०	हजार	 पये	भरले	व	 यायालयात	खटला	दाखल	केला.

शहा याने	कोटाची	पायरी	चढू	नये	 हणतात,	पण	इलाज	न हता.	एक कडे	कोटा या	तारखांवर	तारखा,	 याच	काळात	 हणजे	५	फे वुारी	१९९२	ला	मोठ्या	मलुीचं
ल न,	 यासाठी	कज,	घराचा	ह ा,	 यातच	मातो ीला	झालेला	जीवघेणा	ककरोग.	भरीस	भर	नांदडे	येथे	बदली,	दवे	माझी	कठोर	परी ाच	पहात	होता.	कधी	कधी	तर
नांदडे	-औरंगाबाद	ितिकटासाठी	पैसे	नसत.	अशी	पाच	वष	गलेीत.	अ यंत	हलाखीत	आ ही	िदवस	काढीत	होतो.	ही	मला	धीर	दते	होती.	 हणायची,	महाराजां या	चरणी
नवस	बोला.	ते	न क च	आप याला	यातनू	माग	दाखवतील.	 यांना	 हणा	काम	झा यावर	शगेांवला	एक	िदवसाची	 ासािदक	पंगत	दऊे.	मी	ित यावर	िचडून	 हणायचो,
माझं	काम	झा यािशवाय	मी	महाराजां या	दरबारात	पाऊल	सु ा	ठेवणार	नाही.

६	माच	१९९६	ला	कोटात	तारीख	होती	 हणनू	मी	औरंगाबादला	जाऊन	आलो	पण	घर	िमळ याच	ंकाहीच	िच ह	न हतं,	मी	हताश	झालो.	अशात	९	माच	१९९६
रोजी	िहचा	भाचा	सिचन	मा नीकर	याच	ंनागपूरला	ल न	होतं.	मलुाच	ंमॅ ीकच	ंवष	अस यामळेु	मी	आिण	लहान	मलुगी	वैदहेी	आ ही	नागपूरला	जावं	असं	ठरलं.	मला
आठवतं	७	माचला	पहाटे	मलुगा	अ यास	करतो	आहे	क 	नाही	ते	पहावं	 हणनू	उठलो	आिण	पु हा	झोपलो.	साडे	चारला	माझा	डोळा	लागला	आिण	 या	पहाटे	मला
व न	पडलं.	मी	आिण	मलुगी	वैदहेी	 टेशनवर	बाकावर	बसलो	आहोत.	पांढर	्या	शु 	वेषातील	गजानन	महाराजांसारखे	िदसणारे	एक	गहृ थ	काठी	टेकत	मा याकडे
आले	आिण	मला	िवचारलं	कुठे	िनघालेत?	 हटलं	नागपूरला!	अ छा,	िवदभातच	जाता	आहात,	एक	काम	करां	शगेांवला	जाऊन	महाराजांच	ंदशन	 या.	मी	 यांना	माझा
िनधार	सांगणार,	 यापूव च	ते	 हणाले,	तझुं	काम	तर	झालं	आहे!	जा	शगेांवला	जा!	मला	लगचे	जाग	आली,	मी	लगचे	घर यांना	जाग	ंकेलं	आिण	शगेांवला	जा याचा
िनणय	जाहीर	केला.	प नी	 हणाली,	तु ही	ठीक	आहात	नं?	कालच	औरंगाबादहन	आलात	आज	हे	काय?	पण	माझा	िनधार	प का	होता.

७	माच	१९९६	ला	रा ी	नांदडेहन	िनघनू	८	माचला	आ ही	शगेांवला	पोहोचलो	दशन	घेऊन	कायालयात	गलेो,	ितथे	आदरणीय	िशवशकंरभाऊ	पाटील	होते.	 यांना
सव	हक कत	कथन	केली	आिण	पंगत	वाढ याचा	खच	िवचारला	तो	खच	दहा	हजार	 पये	होता	पण	ते हा	मा याजवळ	सहाच	हजार	 पये	होते.	पण	भाऊंनी	प रि थती
समजनू	घेतली,	मला	 हणाले,	ठीक	आहे,	बाक 	पैसे	तु ही	नंतर	पाठवा.	आमची	माणसं	 वयंपाक	करतील	तु ही	सवानी	पंगत	वाढ यात	सहभाग	 या.	 या माणे
ते हा या	प तीने	आ ही	पंगत	वाढ यावर,	आमची	वेगळी	पंगत	वाढून	आमच	ंछान	आदराित य	केले,	मला	सोवळं,	िहला	साडी,	चांदी या	पादकुा	िद या.	सवाचा
िनरोप	घेऊन	आ ही	रा ी	नागपूरला	पोहोचलो.

ल न	घरी	माझे	मोठे	मे हणे	जे	 हाडाच	ेमोठे	अिधकारी	होते	ते	आले	होते,	 यांनी	िवचार याव न	मी	 यांना	शगेांवहन	आ याच	ेवृ 	कथन	केले,	ते	मला	 हणाले.
काय	हे?	अहो	या	काळात	 व नावर	िवश	्वास	ठेवून	तु ही	नवस	फेडून	आले?	असं	 हणनू	ितथे	जमलेले	सवच	आमची	चे ा	क 	लागले.	मी	मा 	िनमटूपणे	ऐकून	मनात
महाराजांच	ं मरण	करीत	िनवांत	रािहलो.

९	माच	१९९६	रोजी	िववाह	आटोपून	रा ी या	बसने	आ ही	नागपूरहन	नांदडे	साठी	िनघालो.	सकाळी	ऑिफसमध	ेउपि थत	झालो.	दपुारी	लंच	टाईमला	घरी	येऊन



जेवून	ऑिफसला	परतलो.	तो	सव	सहकारी	िम ांनी	एकदम	भोवती	गराडा	घातला	आिण	ते	मला	पाट 	माग	ूलागले.	 हटले,	कशाब ल	तर	 हणाले,	पिहले	पैसे	हातावर
ठेवा	मग	सांगतो.	मी	पैसे	दतेाच	मा या	हातावर	 यांनी	तार	ठेवली.	ती	पहाताच	मला	आश	्चयाचा	ध काच	बसला.	रातोरात	दडंारेनी	घर	 रकाम	ंक न	ितथनू	पलायन	केलं
होतं,	तार	होती	घराचा	ताबा	घे यास	ताबडतोब	या.	ही	गो 	१०	माचची,	मी	११	माच	१९९६	रोजी	मा या	घराचा	ताबा	घेतला.

पाच	िदवसात	महाराजांनी	इकडची	गो 	ितकडे	केली	होती.	 व नात	आलेले	गजानन	महाराजच	होते,	यासाठी	कुणा या	सा ी	पुरा याची	गरज	उरली	न हती.
आतापयत	कोरडा	असलेला	मी	भ गगंते	िचबं	िभजनू	गलेो	होतो,	 याला	 याला	हातावर	पेढा	दऊेन	एकच	 हणत	होतो,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय
गजानन!

ी.	अ ण	कृ णराव	देशपांडे,	औरंगाबाद	–	९८२२५०३२८९.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४६	–	बांधीत	असता	मंदीर	–	सौ	वंदना	शैलेश	देशकर,	अहमदाबाद.

जय	गजानन!	८-९-१९१०	रोजी	ऋषीपंचमी या	पावन	महुतावर	,	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराजांनी	 ी	 े 	शगेांव	येथे	समाधी	घेतली.	शगेांवच	ेमदंीर	आ हा	सव
भ ांसाठी	एक	 दा थान	आहे.	मदंीर	बांधीत	असतानाच	ेकाही	अनुभव	ह.	भ.	प.	संतकवी	दासगण	ूमहाराजांनी	गजानन	िवजय	 थंात	कथन	केले	आहेत.	आज
महारा ात	आिण	महारा ाबाहेर	िमळून	महाराजांची	शकेडो	मिंदरं	आहेत	आिण	जवळपास	 येक	मिंदर	बांधीत	असताना,	काही	ना	काही	अनुभव	भ ांना	आला	आहे.

जसे,	उदा.	अमरावती	िज ातील	डोमक	येथे	नुकतेच	२०१७	साली	संत	गजानन	महाराज	सेवा	सिमती	डोमक	तफ	महाराजांच	ेमिंदर	बांधीत	असताना	गावातील
लोकांना	वाटलं,	बांधकामात	आपण	सेवाथ	 मदान	करावं	आिण	चारश	ेते	पाचश	ेत णांनी	 लॅब या	िदवशी	कुणी	दोन,	कुणी	चार	घमलेी	काँ ट	टाकलं.	ते	पाहन
तेथील	िम ी	आिण	सटर गवाला	 हणाले	आज	आ हीही	िनःशु क	सेवा	दणेार.	ही	गो 	मिंदरा या	इितहासात	नमदू	कर यासारखी	ठरली.	तर	मु ा	असा	आहे	क ,	इ.	स.
२००५	 या	समुारास	अहमदाबाद	येथे	गजानन	महाराजांच	ेमिंदर	बांधीत	असताना	आ हाला	आलेले	काही	अनुभव	 ाितिनिधक	 व पाच	े हणनू	आ ही	सांग	ूइि छतो.
पण	आ हाला	खा ी	आहे	क 	तु ही	कुठेही	मिंदर	बांधा	महाराज	तु हाला	अनुभव	समृ 	करणारच.

तर	झालं	असं	क ,	१९९१	ला	अहमदाबाद	येथे	 कट	िदनाचा	काय म	एका	िठकाणी	 य गत	 व पात	सु ,	झाला,	नंतर	१९९४	ते	२००४	आ ही	सामिुहक
काय म	केला	आिण	सवा या	मनात	आलं	क 	आपण	गजानन	महाराजांच	ंमिंदर	बांधावं,	 या माणे	अहमदाबाद	येथील	चांदखेडा	जवळ,	 ागड	येथे	मिंदरासाठी	जागा
घे यात	आली.	अ य	ततृीये या	िदवशी	अहमदाबाद	मधील	 वामी	नारायण	सां दायाच	ेसंत	पु षो मदास	यां या	ह ते	भूमीपूजन	कर याच	ंठरलं.

भूमीपूजना या	आद या	िदवशी	इतका	जोरदार	पाऊस	पडला	क ,	 या	जागते	जवळपास	कमरेइतकं	पाणी	जमा	झालं.	आता	या	तलावात	भूमीपूजन	 हावं	कसं?
कायक यानी	महाराजांना	 ाथना	क न	 मदानाची	श 	मािगतली.	मदैानातच	एक कडे	मातीचा	बंधारा	टाकून	 या	पलीकडे	पाणी	फेकणं	सु 	केलं,	कायक यानी	सात
आठश	ेबाद या	पा याचा	उपसा	केला,	पूण	पाणी	काढून	टाकलं,	पाऊस	थांबला,	ऊन	आलं.	दसुरे	िदवशी	ितथे	भूमीपूजनाचा	काय म	झाला	ते हा	काल	इथे	तळं	होतं,
हे	सांगनूही	खोटं	वाटलं	असतं.	महाराजांनी	परी ा	घेतली	खरी	पण	पाठीशी	अस याचा	 ययही	िदला.	आता	भूमीपूजन	तर	झालं	पण	िवरोधाभासातील	गमंत	बघा,	 या
िदवशी	ितथनू	पाणी	बाहेर	फेकले	आिण	आता	बांधकामासाठी	पा याची	गरज	होती.	 या	साठी	 ामपंचायतीत	अज	केला,	तेथील	अिधकार	्याने	अज	तर	 वीकारला
नाहीच	उलट	मी	तु हाला	 या	जागवेर	मदंीर	बांध	ूदणेार	नाही,	असं	धमकावून	आ हाला	बाहेरचा	र ता	दाखिवला	.

आ ही	टँकरने	पाणी	आणवून	पाय यापयत	बांधकाम	केले.	आ ही	असं	ठरिवलं	होतं	क ,	गजानन	महाराजां या	या	मिंदरात	 ीद ,	 वामी	समथ,	साईबाबा,	मा ती,
गणपती,	महादवेाची	िपंडी	या	सवाची	 थापना	करावी.	हे	सव	काम	सरुळीत	 हावे	 हणनू	गजानन	यवुा	वगातील	एक	सद य	सहप रवार	गजानन	महाराजांचा	आशीवाद
घेऊन	अ िवनायका या	या ेला	गलेा.	 याने	 येक	िठकाणी	गणपती	समोर	मदंीरा या	कामात	येणार	्या	अडथ यां या	िवषयी	मािहती	िदली	आिण	तेथील	पुजार	्याकडून
एक	 ीफळ	मागनू	घेतले.	परत	आ यावर	आ ही	संभा य	मदंीरा या	आठ	िदशांना	ती	आठ	 ीफळं	जमीनीत	पुरली	आिण	महाराजांचा	आशीवाद	घेऊन	बांधकाम	सु
केले.	काहीच	िदवसात	आ हाला	कळले	क 	आ हाला	परवानगी	नाकारणारा	अिधकारी	बदलनू	कुठे	दरू	गलेा	आहे	आिण	नवीन	अिधकारी	आ हाला	परवानगी	दे यास
उ सकु	आहे.	मदंीराच	ंबांधकाम	वेगानं	सु 	झालं	आिण	एक	िदवस	काही	मजरू	अचानक	घाब न	उठले,	एक	आठ	फुटी	नाग	ितथनू	सळसळ	करीत	जाताना	 यांनी
पािहला,	काही	िदवसांनी	पु हा	तेच	झालं.	नंतर	तो	मध	ेमध	ेिदसत	रािहला,	बांधकाम	करणार	्यामध	े याची	दहशत	िनमाण	झाली,	तो	चचचा	िवषय	झाला.	मग	आ ही
सवानी	महाराजांना	 ाथना	केली,	महाराज	िनश	्िचतंपणे	काम	होऊ	 ा.	 या	 ाथनेनंतर	नाग	पु हा	आला	नाही,	पण	या	गो ीला	केवळ	योगायोग	 हणता	येणार	नाही
कारण	मदंीरावर	 या	िदवशी	कळसारोहण	झालं	 या	िदवशी	नागराजांनी	पु हा	दशन	िदलं,	िकंबहना	 यांनी	कळसाकडे	पािहलं	आिण	ते	िनघनू	गलेे.

मिंदराच	ंकाम	होत	असतानाच	आ ही	जयपूरला	सव	मू यासाठी	आमची	मागणी	न दिवली	होती.	 या माणे	मतू 	तयार	झा याचा	िनरोप	आ यावर	आ ही	गाडी	क न
जयपूरला	गलेो.	गाडीचा	 ाइ हर	 हणाला,	साहेब	येताना	ऑ ाय	आिण	चिेकंगसाठी	आप याला	थांबावं	लागले,	कमीत	कमी	तीन	तास	आपले	ितथे	जातील	 हटलं,
ठीक	आहे.	आ ही	जयपूरला	पोहोचलो,	 या	सुदंर	मतू 	पाहन	आ ही	भाविवभोर	झालो.	मतू संह	आमचा	परतीचा	 वास	सु 	झाला.	आश	्चय	 हणजे	 या	िदवशी
आ हाला	कुठेही	कुणीही	थांबिवलं	नाही.	तो	 ाइ हर	 हणाला	सहाब	िपछले	दस	बीस	सालसे	गाडी	चला	रहा	हँ.	ऐसा	कभी	नही	हआ.	 या या	या	बोल यावर	आ ही
नुसतेच	हसलो	आिण	माग	ेगाडीत	असले या	सव	दवेतांना	नम कार	केला.

आता	मदंीर	दशनासाठी	खुले	झाले.	आ ही	अिभषेकासाठी	 हणनू	दवेतां या	लहान	पंचधातू या	मतू 	तयार	करवून	घेत या,	मा 	काहीच	िदवसात	मिंदरात	चोर	येऊन
या	पंचधातू या	मतू 	चोरीला	गे या.	आ ही	पोिलसात	त ार	केली	पण	काही	फायदा	झाला	नाही.	मग	आ ही	गजानन	महाराजांना	 ाथना	केली.	महाराज	चोरांनी	 या
मतू 	िवक या	तर	हरकत	नाही,	 यांच	ंभलं	होवो	पण	 या	मतू 	खंिडत	होऊ	नयेत.	बाक 	तु ही	समथ	आहात.	या	गो ीला	तीन	वष	झालीत	आिण	एका	ऋषीपंचमी या
िदवशी	मिंदरात	नाम मरणाचा	काय म	सु 	असतानाच	शजेार या	मिंदरातील	एक	माणसू	आ हाला	बोलवायला	आला	आपके	िचलीमवाले	बाबाक 	मरूत	हमारे	मदंीरमे
कोई	रखके	गया	है.	आ ही	ताबडतोब	 या	मिंदरात	पोहोचलो.	चोरीला	गलेे या	सव	मू या	तो	चोर	ितथे	ठेवून	गलेा	होता.	महाराजांनी	आमची	 ाथना	ऐकली	होती.

तर	एकंदरीत	आ ही	गजानन	महाराजांच	ेमदंीर	बांधीत	असताना	आ हाला	आलेला	हा	अनुभव	आहे	आिण	सु वातीला	 हट या माणे	तो	 ाितिनिधक	आहे.	बाक
कुठे	पैशाची	सम या,	कुठे	जागचेी	सम या,	कधी	बांधकाम	सािह याची	सम या,	कुठे	मतू िवषयक	बाब,	एक	ना	अनेक	सवच	बाबतीत	महाराज	कुठ या	ना	कुठ या	 पाने
सहा य	करीतच	असतात,	माग	दाखिवतच	असतात.	आपलं	काम	इतकंच	क 	 यां यासमोर	भावपूण	अतंःकरणाने	उभे	रहा	आिण	मनापासनू	 हणा.	 ी	गजानन!	जय
गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ	वंदना	शैलेश	देशकर,	अहमदाबाद	(स ु धाम	गजानन	महाराज	मंदीर)	–	८८६६४४३८८६.



श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४७	–	िचंता	सार	्या	दूर	करी,	संकटातनूी	पार	करी	–	सौ.	आरती	कोकडकर	वडोदकर,	औरंगाबाद.

जय	गजानन!	मी	सौ.	आरती	कोकडकर,	वडोदकर	१९९७	ला	माझं	ल न	झालं.	१९९८	ला	मोठी	मलुगी	सायलीचा	ज म	झाला.	यांची	खाजगी	नोकरी,	पगार	फारसा
असा	न हताच.	पण	२००४	साली	बॉसशी	ताि वक	वादिववाद	होऊन	तीही	नोकरी	सटुली	आिण	आम या	परी ेचा	काळ	सु 	झाला.	आप या	मळू	गावी	परतावं
हणनू	नािशकहन	आ ही	नागपूरला	परतलो.

पूव 	िहंदी	िसनेमात	िहरो	नोकरीसाठी	वणवण	िफरतो	हे	पािहलं	होतं.	पण	 य 	जीवनात	नवर	्यावर	ती	वेळ	आली	ते हा	दवे	आठवू	लागले.	मला	एका	खाजगी
शाळेत	अ यंत	तटुपुं या	पगारावर	नोकरी	िमळाली,	िशवाय	दोन	चार	लहान	मलुांना	िशकवून	ते	पैसे	जोडून	केवळ	दोन	घास	पोटात	ढकल याची	सोय	झाली.	पण	आपण
बायको या	भरवशावर	जगतोय	या	क पनेतनू	नवर	्याच	ंमानिसक	ख चीकरण	होऊन	नको	ते	िवचार	 या या	डो यात	घर	क 	लागले.	 वािभमानी	वृ ीमळेु	कुणाला
काही	माग याचा	 श	्नच	न हता,उलट	भावाबिहण नी	आपुलक नं	िवचारलं,	तरी	दयेची	भीक	या	क पनेनी	जीव	नकोसा	 हायचा.	एकदा	दधू	आणायलाही	पैसे	न हते,
मग	आ ही	काळाच	चहा	िपत	होतो.	ते हा	मलंु	 हणाली,	आई	आ हालाही	काळा	चहा	चालेल.	 या	सं याकाळी	धरमपेठ	येथील	गजानन	महाराज	मिंदरात	जाऊन
महाराजांसमोर	बसनू	मी	खूप	रडले,	मग	मी	रोज	मिंदरात	जाऊन	महाराजांशी	बोल	ूलागले,	कधी	रडायची,	कधी	बोलायची,	कधी	िचडायची.	िनदान	लहान	मलुांची	तरी
क व	करा,	असं	 हणायची.

२००६	मध	ेयांना	नोकरी	िमळाली,	वाटलं	आता	ठीक	होईल.	पण	२००८	ला	ती	कंपनी	बंद	पडली,	पु हा	बेकारी.	पण	आता	कदािचत	महाराजांना	दसुर	्या
आघाडीवर	माझी	परी ा	पहायची	होती.	लहान	दीरांनी	ऑिफसमध	े ां या	िवषयी	बोलनू	ठेवले	होते,	 याचा	फायदा	होऊन	 ांना	औरंगाबाद	येथे	नोकरी	िमळाली	आिण
आ ही	सव	औरंगाबादला	आलो.	 ांची	नोकरी	सु 	झाली.	िडसबर	२००९	सायलीची	त येत	िबघडली	 हणनू	ितला	जवळ या	डॉ टरांना	दाखिवलं.	 यांना	वेगळा
संशय	येऊन	 यांनी	डॉ.	पारगावकर	यां याकडे	पाठिवलं,	ितथे	ितच	ंपूण	चकेअप	के यावर	ित या	 दयाला	िछ 	अस याच	ंल ात	येऊन	 यांनी	औरंगाबाद	मधील
कमलनयन	येथील	डॉ.	आनंद	दवेधर	यां याकडे	जा याचा	स ला	िदला.	डॉ टरांनी	 रपोट	पाहन	२३	िडसबरला	अ	�ॅडिमट	होऊन	२४	िडसबरला	ऑपरेशन	करावं
लागले,	अ यथा	मलुगी	हातची	जाईल,	असं	सांिगतलं.	२३	तारखेपयत	दीड	लाख	 पयांची	सोय	करावी	लागले	हेही	सांगायला	डॉ टर	िवसरले	नाहीत.	 या	अनोळखी
गावात	प रि थती	कठीण	झाली	पण	आमच	ेघरमालक	राव	 हणनू	होते	ते	 हणाले	आ ही	पाठीशी	आहोत,	 ां या	ऑिफसमध	ेमिेड लेमची	सोय	होती	परंत	ूलगचे	पैसा
िमळेल,	 ाची	श यता	कमीच	होती.	हे	सकाळी	महाराजांसमोर	बसले,	 हणाले.	ही	ि थती	िनमाण	करणारा	तचू	आहेस	तर	माग	काढणाराही	तचू	आहेस.	मिेड लेम या
ऑिफसातनू	फोन	आला	७५%	र कम	िमळू	शकेल.

२४	िडसबरला	डॉ टर	 हणाले,	५०-५०	चा सेस	आहेत.	दहा	वषा या	सायलीला,	ऑपरेशन	िथएटरमध	ेनेताना	क पनाही	न हती	क 	ितला	िकती	िद यातनू	जायचं
आहे.	ितचा	िन पाप	चहेरा	दाराआड	गलेा	आिण	आ ही	उर	फुटून	रडायला	लागलो.	५,६	तास	ऑपरेशन	चाललं.	मला	एकदा	सायली	आिण	एकदा	गजानन	महाराज
आलटून	पालटून	िदसत	होते.	डॉ टरांनी	बाहेर	येऊन	ऑपरेशन	यश वी	झा याच	ंसांिगतलं	ते हा	आ ही	दोघांनीही	महाराजांच	े ितिनधी	 हणनू	 यां या	पायावर	डोकं
ठेवलं.	 थम	४२	तास	अितद तेच	ेआिण	नंतर	दोन	वष	काळजी	 यावी	लागले,	असा	स ला	िदला.

कधी	कधी	मनाला	वाटतं	महाराजांनी	आप याला	िव ाथ 	 हणनू	 वीकारले	आहे	क 	काय.	कारण	वेगवेग या	 कारे	सारखी	आमची	परी ा	सु 	असते,	अथात
पास	हो यासाठी	मागही	तेच	दाखिवतात	 हणा.	 यांनी	आिथक	परी ेत	पास	केलं.	आ ही	२०१०	मध	ेगाडी	घेतली,	२०१२	मध	े वतःचा	 लॅट	घेतला.	आम या
ित पती	पाक	येथील	सोसायटीत	काही	वषापूव 	२०१६	मध	ेएक	िविच 	अपघात	झाला.	सोसायटीत	िस टे स या	२०००	िलटर या	जु या	टा या	िव स	काढ या.	सव
टा या	चौ या	मज यावरील	ग चीवर	हो या.	पाच	सहा	लोक	दोरी या	सहा याने	टा या	खाली	उतरिव याच	ेकाम	करीत	होते.	खाली	मलंु	खेळत	होती	 हणनू	िम टर
मलुांना	बाजलूा	कर यासाठी	खाली	गलेे	होते,	 लॅटमधील	लोक	गलॅरीतनू	हे	सव	पहात	होते.	दोरी या	सहा याने	एक	एक	टाक 	खाली	घे याच	ंकाम	होत	होतं	आिण
अचानक	दोर	तटुला,	ती	एवढी	मोठी	टाक 	व न	खाली	यायला	िनघाली,	सग यां या	ल ात	आलं	क 	ही	टाक 	आता	मा या	िम टरां या	अगंावर	पडणार,	िभतीमळेु
सव	ओरडू	लागले,	मी	जोरात	गजानन	महाराज	धावा,	महाराज	धावा,	असं	जीवा या	आकांताने	ओरडत	खाली	धावले.	टाक 	कशावर	तरी	आपट याचा	जोराचा
आवाज	कानावर	आला,	हे	पालथे	गटेजवळ	पडले	होते.	पाहन	काळजात	ध स	्झाले.	टाक च	ेदोन	तकुडे	झाले	होते.	पण	महाराजां या	कृपेने	हे	सरुि त	होते.	आता
मा या	सोबत	 लॅट	मधील	सवच	लोक	खाली	जमा	झाले	होते.	झालं	असं	क ,	टाक 	लोखंडी	गटेवर	पडून	ितच	ेदोन	तकुडे	झाले,	 ांना	 पश	क न	एक	तकुडा	बाजलूा
पडला.	 ांना	थोडासा	ध का	बस यासारखं	झालं,	 ांना	उठवून	आ ही	उभं	केलं,	आ ही	 लॅटमध	े२०१४	पासनू	गजानन	महाराज	 कट	िदन	साजरा	करत	होतो	अथात
गजानन	महाराज	हेच	दवैत	हे	सव	जाणनू	होते.	मी	जोरात	ओरडले	गजानन	महाराज	क 	उपि थतांनी	 ितसाद	िदला,	जय!	 या	िदवसापासनू	उपि थत	सवाचीच
महाराजांवर	 दा	 ढ	होऊन	आ ही	अिधक	उ साहाने	 कट	िदन	साजरा	कर यास	 ारंभ	केला.

आता	महाराजां या	आशीवादाने	सव	 यवि थत	सु 	आहे.	नाही	 हणायला	कंपनीत	थोडा	पगारा या	अिनयिमततेचा	 श	्न	आहे,	पण	महाराज	ठीक	करतीलच	असा
िवश	्वास	आहे.	बाक 	मध	ेमध	ेमहाराज	काही	आनंदाच	े ण	दते	असतात,	ते	 ण	जीवन	जग याचा	उ साह	वाढिवत	असतात.

२०१७	 या	 कट	िदनाला	आ हाला	वृ दी	अस यामळेु	केवळ	कुणाकडून	नैवे 	दाखवून	महा साद	 हावा	असा	िनणय	ठरला.	पारायण	स या	क 	नये	असं	काही
पो ांनी	सांिगतलं.	 कट	िदन	आहे	आिण	महाराजांसमोर	पारायण	नाही	या	क पनेने	मी	अ व थ	झाले.	मी	महाराजांसमोर	उभी	झाले,	 यांना	 हटलं,	महाराज	मी	 संगी
तमु याशी	भांडले,	तु हाला	कधी	दोन	श द	बोलले	पण	ती	प रि थतीच	तशी	होती.	मी	इतक 	कठोर	नाही	हो!तमु या	समोर	 कट	िदनाला	गजानन	िवजय	 थं	पारायण
नाही,	ही	क पनाच	मला	बेचनै	करते	आहे.	आता	तु ही	बघा	काय	ते,	काही	माग	काढता	आला	तर	उ म!	 ाथना	क न	मी	झोपी	गलेे.



कट	िदनाला	सकाळी	मला	एक	फोन	आला,तो	नागपूर या	 ी	अभय	अजंीकर	यांचा	होता.	आरती,	आ ही	औरंगाबादला	आलो	आहोत,	आज	 कट	िदन	आहे.	मी
सोबत	गजानन	िवजय	 थं	आणला	आहे.	मला	एक	शांत	जागा	हवी	आहे,	िजथे	मी	पारायण	क 	शकेन.	ते	ऐकून	अ रशः	मा या	डो यातनू	घळघळ	पाणी	वाह
लागलं.	घराचा	प ा	नीट	समजावून	मी	फोन	खाली	ठेवला.	 कट	िदनाला	घरी	पारायण	होणार	होतं.	दोन	हातांनी	दो ही	डोळे	पुसले	आिण	मनात या	मनात	महाराजांचे
आभार	मानून	हात	जोडून	 हटले.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	आरती	कोकडकर	वडोदकर,	औरंगाबाद	–	९३२६७७७०८०.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४८	–	स ु 	वाचूनी	सापडेना	सोय	–	 ी.	धनंजय	कुलकण ,	लातरू.

जय	गजानन!	मराठवाड्यातील	लातरू	िज ात	औसा	तालु यातील	होळी	हे	एक	माझं	लहानसं	गाव!	माझं	नाव	धनंजय	कुलकण .	आताशा	गे या	काही	िदवसात
जीवनात	आिथक	 थैय	येऊ	पहात	आहे,	अ यथा	आतापयत	जीवन	हलाखी या	प रि थतीतच	 यतीत	केलं,	असं	 हणायला	हरकत	नाही.	आपण	वाचक	सव	सू
आहात,	 यामळेु	एखा ा	ऑटो	चालकाची	आिथक	ि थती	काय	असावी	हे	मी	आपणास	सांग याची	गरज	नाही.	 यातनू	वेळोवेळी	अडचण ची	शयत	असेल	तर
िवचा च	नका.	असो,	आता	आपला	िवषय.	गजानन	महाराजांिवषयी	मला	आलेले	अनुभव.	गजानन	िवजय	 थंात	चौदा या	अ यायात	बंडूता या	कफ लक	होतो,	सव
पैसा	संपून	जातो,	ते हा	महाराज	 याला	 ेरणा	दऊेन,	 वतःकडे	वळवून,	तो	 यांना	ओळखत	नसतो	तरी	 याच	ंभलं	करतात.	मा याही	बाबतीत	तसंच	काहीसं	झालं.

माझं	ल न	१९८३	साली	झालं,	ते हा	मी	बँकेत	िप मी	एजंट	होतो.	पण	काही	एजंटनी	िमळून	घोटाळा	के यामळेु	बँकेने	ती	योजना	बंद	केली	आिण	मी	ऑटो	चालवू
लागलो.	एक कडे	उ प न	कमी	तर	दसुरीकडे	घरात	तीन	मलुी,	एक	मलुगा	असं	मोठं	कुटंुब.	१९९५	 या	नो हबर	मधील	ही	गो 	आहे.	माझी	लहान	मलुगी,	आरती	ते हा
चार	वषाची	होती.	ितला	चालताना	उजवा	पाय	टेकवणं	 ासदायक	होतं	आहे	असं	ल ात	आलं,	वेदनेमळेु	ती	रडायला	लागली.	कुणी	 हणाले	कु प	आहे,	कुणी
हणालं	पायात	काटा	िकंवा	काही	गलंे	असेल.	ते	दखुणं	खूपच	वाढलं	 हणनू	मग	आ ही	ितला	आबंाजोगाई	रोड	वरील	डॉ.	 यंकट	येलाले,सजन	 ां याकडे	घेऊन
गलेो.	 यांनी	तपासनू	सांिगतलं	क ,	ऑपरेशन	करणं	गरजेच	ंआहे.	तीन	हजार	 पये	खच	अपेि त	आहे,	दोन	तीन	िदवसात	ऑपरेशन	केलं	तरी	चालेल	पण	फार	जा त
उशीर	करायला	नको.	मा या	डो यात	ित या	त येतीसोबतच	पैसा	कुठून	आणायचा	हा	 श	्न	उभा	झाला.	मी	कसंतरी	क न	याला	माग	 याला	माग	क न	पैसे	जमा	केले.

मध या	काळात	मा या	प रिचत	सौ.	शकंुतला	 यंकटराव	यादव	यां याशी	अचानक	भेट	झाली,	 यांना	मी	आरती या	ऑपरेशन	िवषयी	सांिगतलं.	 या	मला	 हणा या,
एक	काम	कर,त	ूआरतीला	घेऊन	शगेांवला	 ी	गजानन	महाराजां या	दशनासाठी	जाऊन	ये,	महाराजांना	त येती	िवषयीसांगनू	ये.	मी	 हटलं,	अहो	विहनी	मी	शगेांवला
जाईन	तर	ऑपरेशनसाठी	पैसे	कुठून	आणीन?	यावर	 यांनी	धीर	दते	 हटलं,	त	ूजाऊन	तर	ये,	ितथे	वाजवी	तेवढाच	खच	कर.	परत	आ यावर	ऑपरेशनसाठी	कमी	पडले
तर	मी	सहा य	करीन.

मी	सहकुटंुब	रा ी या	बसने	शगेांवला	िनघालो.	महाराजांच	ंशांतपणे	दशन	झालं.	 यांना	 ाथना	केली,	रा ी	बाजलूा	सभामडंपात	एक	 पया	 ित	गादी	 माणे	दोन
गा ा	घेऊन	 यावर	झोपलो.	मलुांना	डोळा	लागला,	आ ही	िचतेंमळेु	 व थ	झोपू	शकत	न हतो.	म यरा ी या	समुारास	आरती,	आई	पाय	दखुतो	आहे	 हणनू	रडू
लागली.	ही	ित या	पायावर	हात	िफरवून	करतील	हं	बेटा	गजानन	बाबा	ठीक,	असा	धीर	दते	होती,	पहाटे	के हा	तरी	डोळा	लागला.	अगदी	उजाडतच	होतं	तर	आ हाला
जाग	आली,	िहच	ंल 	सहज	आरती या	पायाकडे	गलंे,	दखुर	्या	जागतेनू	काही	बाहेर	आ यासारखं	िदसत	होतं.	चार	ग हाएवढे	 लेि झबल	वायरच	ेतकुडे	असावेत	असे
तकुडे	बाहेर	आलेले	िदसत	होते.	ते	आ ही	बाजलूा	क न	पाय	 व छ	पुसला,पायाच	ंदखुणं	थांबलं	होतं.	आरती	उभी	राह	शकत	होती.	ती	 हणाली,	आई	गजानन
बाबांनी	माझा	पाय	ठीक	केला.	लातरूला	परत यावर	डॉ टरांना	दाखिवलं.	 यांनी	सांिगतलं	ऑपरेशनची	गरज	टळली	आहे.	शकंुतला	विहन या	कानावर	हे	सव
घातलं, यांनी	गजानन	िवजय	पोथी	दऊेन	पारायण	करायला	सांिगतलं	आिण	मा या	जीवनात	भ चा	उदय	झाला.

मी	 या	काळात	१००	 पये	रोज	 माणे	ऑटो	िकरायाने	घेऊन	चालिवत	असे,	 हणजे	तीन	हजार	 पये	मिहना	तो	खच	 हायचा,	अशात	मग	उधार	िकराणा,	कापड,
अशी	दणेी	डो यावर	वाढत	होती,	लोकांच	ंदणें	आहे,	ही	क पना	जीव	नकोसा	करीत	होती.	आम या	गावाकडे	मला	विडलोपािजत	चार	एकर	जमीन	िमळाली	होती.
मनात	िवचार	आला	क 	ती	जमीन	िवकून	लोकांच	ंदणें	 ावं	आिण	 वतःचा	ऑटो	आिण	एखादा	 लॅट	 यावा.	 या	जिमनीचा	दर	ते हा	स वा	लाख	 पये	एकर	होता	पण
लोकांना	माझी	आिथक	ि थती	आिण	माझी	पडती	बाज	ूमािहती	अस यामळेु	ते	िकंमत	पाडून	सौदा	करीत	होते, यामळेु	माझं	भरपूर	नुकसान	होत	होतं.	काय	करावं?	या
िवचारात	असतानाच	आपण	हे	गजानन	महाराजांना	सांगनू	पहावं	असा	िवचार	मनात	आला,	मी	महाराजांसमोर	उभा	झालो,	 यांना	कबूल	केलं	क 	जर	यो य	िकंमत	 ा
झाली	तर	मी	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	क न	शगेांवला	 पये	अकरा	हजार	अ नदानासाठी	दईेन.	खरं	सांगतो,	दसुरे	िदवशी	सकाळी	मी	अ रशः	झोपेत	असतानाच
एक	पांडुरंग	जाधव	 हणनू	गहृ थ	घरी	आले	आिण	मा यासमोर	बाजार	भावा माणे	मी	तमुची	जमीन	घे यास	तयार	अस याचा	 ताव	मांडला.	मी	शगेांवला	अकरा
हजार	 पये	िदले	ते हा	मला	िमळाले या	चांदी या	 ासािदक	पादकुा	आजही	मी	जे हा	पाहतो	ते हा	महाराजांिवषयी	असले या	 दते	िनश	्िचतपणे	वाढ	होते.

आता	अजनू	एक	गो 	इ.	स.	२०००	सालची.	३०	ऑग ट	२०००	ला	पहाटे	चार	वाजता	मला	बायकोने	उठवलं.	 हणाली,	अहो	माझं	डोकं	डा या	बाजलूा	खूप
दखुतंय	आिण	हे	सांगत	असतानाच	डो याशी	धरलेला	ितचा	हात	खाली	पडला,	ती	बेशु 	झाली.	मी	ताबडतोब	ितला	उचलनू	ऑटोमधनू	आम या	डॉ टरांकडे	घेऊन
गलेो,पण	ते	 हणाले,	यांना	ताबडतोब	कृ णा	हॉि पटल	मध	ेडॉ.	सौ.	उ वला	कुलकण 	यां याकडे	घेऊन	जा,	मी	लगचे	 या	दवाखा यात	दाखल	झालो.	 ाथिमक
तपासणीत	पॅरेलेिससचा	अदंाज	क न	 ेन	हॅमरेज	आहे	क 	काय	ते	पहावं	लागले.	सकाळी	एम	आर	आय	क न	घेऊ,	तीन	हजार	 पये	लागतील.	असं	सांिगतलं.	आता
सकाळ	होईपयत	शांत	बसायच	ंहोतं,	िहला	बेडवर	ठेवलं	होतं.	मी	दवाखा या या	पायरीवर	बसनू	त येत	आिण	पैशांची	िचतंा	करत	दोन	गडु यांमध	ेदोन	हाता या
कोपरात	डोकं	ठेवून	बसलो.	मला	डोळा	लागला	आिण	 व नात	गजानन	महाराज	आले.	 हणाले,	िचतंा	क 	नकोस,	तु या	बायकोला	काहीही	होणार	नाही,	ितला
पॅरेलेिसस	नाही	आिण	 ेन	हॅमरेजही	नाही.

सकाळ	झाली,	मी	माझे	िकराणा	दकुानदार	जवाहर	बाहेती	यांना	भेटलो.	 यांनी	एम	आर	आय	साठी	तीन	हजार	 पये	दऊे	केले.	सकाळी	लवकरच	िववेकानंद	हॉि पटल
मध	ेएम.	आर.	आय.	क न	 या माणे	डॉ टरांनी	उपचार	सु 	केले.	दपुारी	बाराचा	समुार	असेल,	मी	अ व थपणे	दवाखा या या	बाहेर	चकरा	मारीत	असताना	मला
पो टमनने	आवाज	िदला,	धनंजय	कुलकण 	आपणच	का?	शगेांवहन	आप यासाठी	अगंारा	व	 साद	आला	आहे.	मी	यं वत	तो	घेतला	आिण	तो	पो टमन	ितथनू
गे यावर	मला	ल ात	आलं	मी	तर	शगेांवला	पैसेच	पाठिवले	न हते.	मग	हा	अगंारा	कसा?	दसुरं	असं	क 	पो टमन	घरी	येईल	हे	समज	ूशकतं,	मी	दवाखा यात	आहे	हे



याला	कसं	समजणार.	मी	ती	पुडी	कपाळाशी	टेकली	आिण	माझी	पावलं	खोलीकडे	वळली.	िहला	अगंारा	लावला	अन्	साखरेचा	कण	हळूच	िजभेवर	ठेवला.

काही	तासात	ही	शु ीवर	आली.	फारच	लवकर	 गती	होते	आहे,	हे	पाहन	डॉ टरांनी	समाधान	 य 	केलं.	सात	िदवसात	ही	पूण	ठीक	झाली.	िहला	पॅरेलेिसस	न हता,
ते	 ेन	हॅमरेज	न हतं.	सात	िदवसांच	ंसंपूण	िबल	लाखाहन	थोडं	जा त	झालं.	 यावेळी	ऑटोतनू	शाळेत	जाणार	्या	मलुां या	पालकांनी	मदतीचा	हात	पुढे	केला.	 यां या
पाने	महाराज	पावले.	पुढे	हळूहळू	सवा या	ऋणातनू	मु 	झालो.	आज	तीनही	मलु ची	ल न	झाली	आहेत,	मलुाच	ंल न	झालं	आहे	आिण	महाराजां या	कृपेने	गाडी
ळावर	आहे.	अशी	ही	साठा	उ रांची	कहाणी	पाचा	उ री	सफुळ	संपूण.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	धनंजय	कुलकण ,	लातरू	-९९२२४१३६१८.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



४९	–	ऐसी	कृपा	देव	संतांची	–	डॉ.	अशोक	 ा णकर,	पुण	े/	नागपूर.

जय	गजानन!	मी	एक	आयवुिदक	डॉ टर	आहे.	१९७६	ला	पुणे	येथनू	आयवुदातील	पदवी	 ा 	केली.	ल नाचा	योग	लगचे	जळूुन	आ याने	१९७७	ला	नागपूरातील
क णा	समथ	िहच	ेसोबत	माझा	िववाह	झाला.	ते हा	क णाची	नोकरी	नागपूरला	से ल	टेिल ाम	ऑिफसला	होती.	मला	कुठेतरी	दवाखाना	सु 	करायचा,	तर
नागपूरलाच	क ,	या	िवचाराने	आ ही	नागपूरला	 थाियक	झालो.

गजानन	महाराजांिवषयीच	ं ेम	मला	मा या	विडलांकडून	आलं	आिण	 यात	वाढ	हो याच	ंकारण	असं	झालं	क 	१९८५	 या	समुारास	मला	कळलं	क ,	रामदासपेठ
भागात	 ी	आबा	अ केर	 हणनू	आहेत.	 यां याकडे	गु वारी	स संग	असतो.	मी	ितथे	जाऊ	लागलो.	 यामळेु	मला	गजानन	महाराजां या	काही	भ ांची	संगतही	 ा
होऊ	शकली,	सोबत	महाराजांिवषयी	 ेमही	वाढीस	लागलं.	 या	सवाचा	चांगला	प रणाम	होऊन	मी	गांधीनगर	येथील	 लॅट	मध	ेएका	आटोपशीर	खोलीत	जयपूरहन	एक
साधारण	दीड	फूट	उंचीची	महाराजांची	संगमरवरी	मतू 	आणनू	ितची	 थापना	केली	आिण	रोज	सकाळी	मी	छान	सा संगीत	पूजा	कर याचा	आनंद	घेऊ	लागलो.	गजानन
िवजय	 थंाच	ंिन य	पारायण	होऊ	लागलं.

आप याला	मािहती	आहे	क 	दहा या	अ यायात	ल मण	घडेुचा	एक	 संग	आहे.	 यात	 या या	पोटदखुीवर	महाराज	 साद	 हणनू	 या या	प नीकडे	आबंा	फेकतात
आिण	तो	आबंा	ती	 याला	खाऊ	घालते,	 या	वेळ या	ओ या	आहेत,	हे	वै ांनी	जई	ऐकले	।	तई	 या	वाटले	वाईट	।	अहो	बाई	तु ही	काय	।	केलेत	हे	हाय	हाय	॥	आबंा
हेच	कुप य	होय	।	या	पोटातील	रोगाला	।	माधव	िनदानी	हेच	किथले	।	सु ुतांनीही	विणले	॥	िनघंटाने	कथन	केले	।	शारंगधर	 हणे	ऐसेच	।	ऐसे	वै 	बोलले	।	परी	झाले
अघिटत	॥	ल मणाच	ेपोट	स य	।	रेच	होऊन	अक मात	।	मऊ	होऊन	गलेे	हो	।	शौ या	वाटे	 याधी	गलेी	॥	हळूहळू	श 	आली	।	िनसगा या	बाहेरी	वै शा 	काही	न
करी	।	तेथे	उपयोगी	पडते	खरी	।	कृपा	दवे	संतांची	॥

िनघंटु	 हणजे	औषधांवरील	पु तक.	वरील	ओ यात	आलेली	जी	नावे	आहेत	ते	उ च	कोटीच	ेआयवुद	जाणकार	आहेत,	 यात	सांिगतलेली	मािहती	स यच	आहे	पण
याही	पलीकडे	दवे	संतांची	कृपा	कधी	कधी	चम का रक	प रणाम	घडवून	आणते.	हे	सव	मी	इथे	सांग याच	ंकारण	मलाही	असाच	काहीसा	अनुभव	आला.

लड	 ेशर	हा	श द	आता	आप यासाठी	काही	नवीन	नाही.	डॉ टरांनी	 लड	 ेशर	मोजले	क 	ते	 हणतात	नॉमल	आहे,	अगदी	१२०/८०	छान!.	वाढ या	वयात	हेच
१४०/९०	असलं	तरी	नॉमल	समज या	जातं.	 या यापे ा	अित	वाढलं	तर	हाय	 लड	 ेशर	आिण	कमी	झालं	तर	लो	 लड	 ेशर.	त येतीला	दो ही	घातकच!	अजनू	एक,
वर या	 ेशरला	िस टॉिलक	 हणतात	आिण	खालचा	आकडा	डाय टॉिलक	 हट या	जातो.	आता	या	पाश	्वभूमीवर	मी	अनुभवलेली	इ.	स.	२००१	ची	घटना	सांगतो.

३१	िडसबर	२००१	ला	आ ही	काही	भ 	मडंळ नी	एक 	येऊन	सं याकाळी	स संग	क न	छान	भजनादी	काय म	केला	आिण	 साद	 हण	क न	जो	तो	आप या
घरी	परतला.	१	जानेवारीचा	िदवस,	सकाळी	मी	लवकर	उठलो	खरा,	पण	पोटात	काहीसं	अ व थ	वाटायला	लागलं	मी	िन या माणे	पूजा	करायला	मतू 	समोर	आलो	पण
आतनू	काही	वेगळी	जाणीव	होऊ	लागली	आिण	जोरदार	उलट्या	आिण	जलुाब	सु 	झाले.	पार	गळून	गलेो	महाराजांना	कसेबसे	हात	जोडले,	पु हा	बाथ मम ये	जाऊ
लागलो	आिण	नशीब	असं	क 	दार	लावायच	ंसचुलच	नाही.	मी	धाडकन	ितथेच	कोसळलो.	कसाबसा	घरी	असले या	मलुाला	आिण	बायकोला	आवाज	िदला.	 यांनी
मोठ्या	मिु कलीने	मला	अथं णावर	आणनू	ठेवलं	आिण	माझी	एक	मानलेली	बिहण,	जी	 यवसायाने	नस	आहे,	ितला	ताबडतोब	ये यासाठी	िनरोप	िदला.	ितने	येता
णीच	 थम	माझी	प स	(नाडी)	पािहली	आिण	डो यात	पाणी	आणनू	 हणाली	ताबडतोब	डॉ टरांना	बोलवायला	हवं.	सौ.	ने	ताबडतोब	माझे	िम 	आहेत	नांदडेकर
हणनू	 यां या	डॉ टर	मलुाला	अिन ला	फोन	केला.	तो	 या या	अजनू	एका	डॉ टर	िम ालाच	घेऊन	लगचे	आला.	 या या	डॉ टर	िम ाने	सव	 थम	 लड	 ेशर
तपासलं	आिण	तो	हादरलाच,	 याचा	 वतःवर	िवश	्वास	बसत	न हता	कारण	ते हा	माझं	 लड	 ेशर	िस टॉिलक	 हणजे	वरच	ं ेशर	फ 	४०	होतं.	मग	खा ी	कर यासाठी
अिन नेही	तपासलं.	 यालाही	प रि थती	ल ात	आली.	अिन ने	 िस 	डॉ टर	िनिखल	बालंखे	यांना	फोन	लावला,	ते हा	ते	कुणाचीतरी	अ	�ॅि जओ ाफ च	करीत
होते.	 हणाले	ताबडतोब	घेऊन	या.	मध या	काळात	 यांनी	 यां या	डॉ टर	प नीला	सव	सांगनू	मला	अ	�ॅडिमट	कर याची	सोय	केली.	डॉ.	अिन 	गाडीत	एक	सारखं
माग	ेमा या	प नीला,क णाला	िवचा न	कदािचत,मी	अजनू	आहे	नं	याची	खा ी	क न	घेत	होता.

मला	तपासनू	डॉ.	बालंखे	 हणाले,	काहीही	सांगता	येत	नाही.	 या	िदवशी	नेमक 	अडचण	अशी	झाली	क 	 ी.	व	सौ.	बालंखे	यांना	हैदराबाद	येथे	कॉ फर ससाठी
जाणं	भाग	होतं.	 यामळेु	मला	रामदासपेठ	येथील	अनजा	हाट	हॉि पटलमध	ेहलिवणे	आव यक	ठरले.	माझी	त येत	थोडी	सधुारली	पण	धोका	टळला	न हता.	मला	आय
सी	य	ूमध	ेठेव यात	आलं.	मा या	अगंावर	हॉि पटलचा	 ेस	चढिव यात	आला.	मा या	प नीने	िवशषे	परवानगी	घेऊन	शटा या	वर या	िखशात	गजानन	महाराजांचा	एक
लहान	फोटो	आिण	अगंारा	ठेवला	व	मला	मा या	कानात	तसं	सांिगतलं.

डॉ टरांनी	 लड	 ेशर	अित	कमी	झा यामळेु	 दयाला	इजा	झाली	आहे,	 हणजे	सी.	ए.	डी.	कॉरोनरी	आटरी	डीसीस	असे	िनदान	केले.	 या	रा ी	मला	आय	सी	य	ूमधे
व न	पडलं,	 व नात	मला	 यायला	यमदतू	आलेत,	ते	मा यावर	झडप	घालणार,	तो	मी	िखशातील	महाराजांचा	फोटो	 यांना	दाखिवला,	ते	घाब न	पळून	गलेे	असं	दोन
तीनदा	झालं.	मग	मी	तो	फोटो	नम कार	क न	िखशात	ठेवून	िदला.	तोच	पु हा	ते	आले	पण	यावेळी	 ी	गजानन	महाराज	 या	यमदतूांना	रागावून	 हणाले,	तु ही	मा या
अशोकला	नेऊ	शकत	नाही.	मग	ते	यमदतू	िनघनू	गलेे.	पुढे	आठवड्याभरातच	मी	पूण	बरा	होऊन	डॉ टरांनी	आयु यभर	 या	 हणनू	सांिगतले या	गो या	थोड्या	सोबत
घेऊन	घरी	परतलो.	मा 	 या	गो या	घेऊन	मला	डोकेदखुीचा	 ास	सतावू	लागला,	 हणनू	मी	डॉ टर	बालंखना	फोन	केल 	ते	 हणाले,	एकदा	अ	�ॅि जओ ाफ 	क न
या.

एकिवरा	हॉ पीटल	मध	े यात	 दयरोग	त 	डॉ टर	अजीज	खान	यांनी	अ	�ॅि जओ ाफ 	केली.	ती	सु 	असतानाच	 यांनी	माझं	अिभनंदन	केलं.	 हणाले,	डॉ टर
आपके	हाटको	कुछ	भी	नह 	हआ	है.	अगले	बीस	साल	तक	वह	िफट	रह	सकता	है!	कॉ ॅ यलेुश स!	डॉ टर	बालंखेनी	तो	 रपोट	पाहन	माझी	सव	औषध	ंबंद	केली



आिण	मी	पूण	ठीक	झालो.	वरच	ं लड	 ेशर	फ 	चाळीस	असताना	कुणी	चांग या	प तीने	िजवंत	राहील	ही	क पनाच	चम का रक	वाटते.	पण	आपण	पारायणात
नेहमीच	वाचतो	नं	क 	िनसगा या	बाहेरी,	वै शा 	काही	न	करी,तेथे	उपयोगी	पडते	खरी,	कृपा	दवेसंतांची.	या	िशवाय	मी	तरी	काय	वेगळं	 हण	ूशकतो?	हां	एवढं	मा
हणतो	क 	संकटकाळी	महाराजांनी	अशीच	कृपा	सव	भ ांवर	ठेवावी	आिण	भ ांनीही	 यांच	ंिन य	 मरण	करीत	 यांच	ंनाव	 यावं,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी
गजानन!	जय	गजानन!

डॉ.	अशोक	 ा णकर,	पुण	े/	नागपूर	–	८१४९८४३०८८.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



५०	–	 ी	गजानन	महाराजांची	उपाय	योजना	–	 ी.	समीर	दामले,	नागपूर.

जय	गजानन!	गजानन	िवजय	 थंा या	चौ या	अ यायात	महाराजां या	िचलीमीसाठी	िव तव	माग याकरीता	लहान	मलेु	जानक राम	सोनाराकडे	जातात.	जानक राम
अ य	ततृीयेचा	सण	 हणनू	िव तव	दे यास	नकार	दतेो.	ते हा	मलंु	 याला	 हणतात,	गजानन	महाराज	दवेांचहेी	दवे	जाण.	हा	उ लेख	जे हा	मा या	नजरेखालनू	जातो,
ते हा	मला	मा या	आजीची	(आईची	आई)	 कषाने	आठवण	येते,	कारण	आजीचा	एक	फंडा	होता,	ती	 हणायची	दवे	 हणजे	गजानन	महाराज!	ितची	एक	िफलॉसॉफ
होती.	ित यासमोर	जर	कुणी	 हटलं	क 	गजानन	महाराजांनी	मला	अमकु	िदलं	तमकु	नाही	िदलं,	तर	ते	ितला	आवडायच	ंनाही.	ती	 हणायची	महाराजांनी	मला	काय
िदलं?	हाच	िहशोब.	पण	मी	महाराजांना	काय	िदलं?	 याच	ंकाय?	मी	 यांची	उपासना	करतो	का?	मी	दशनाला	गलेो?	मी	मनापासनू	पारायण	केलं?	मी	नाम मरण	करतो
का?	मळुात	महाराजांनी	भ माग	सोपा	असं	 हटलं.	परंत	ुतो	साध यास	कठीण	आहे,	असंही	सांिगतलं	आहे.	 यासाठी	आव यक	असणारं	आचरण	महाराजांनी
सांिगतलं,	ते	आपलं	असावं.	आपण	 या	मागाने	चाल याचा	 य न	करावा.	बाक 	सव	गो ी	 यां यावर	सोडून	 ा यात.	असं	ितच	ं हणणं	असायच,ंअसो.	आजी या	 या
गो ी	उ मच	हो या.	मला	 या	िकती	जमणार	आहे	दवे	जाणे,पण	एक	मा 	झालं.	आजीमळेु	गजानन	महाराजांची	भ 	मा 	जीवनात	ि थरावली.	इतकच	नाही	तर
महाराज	यो य	वेळी	भ ाची	काळजी	घेतात	असा	अनुभवही	आला.	दोन	अनुभव	सांग याचा	 य न	करतो.	एक	२००१	चा	आहे	तर	दसुरा	२००५	चा	आहे.	 थम
२००५	चा	अनुभव	सांगतो	नंतर	२००१	चा.

गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	हा	मा या	जीवनातील	अिवभा य	भाग	झाला.	मी	पोथीत	 हटले या	िविश 	िदवसांना	पारायण	क न	आनंद	 ा 	क 	लागलो.
गु पु य	योगावर	पारायण	हाही	नेहमीचा	भाग	झाला.	एकदा	नेमक 	गु 	पु य	योगावरच	यवतमाळ	येथे	कंपनीने	िमट ग	ठेवली,	आ ही	गे ट	हाऊसमध	ेउतरलो	होतो.
िमट ग	सकाळी	९.३०	वाजता	होती.	तो	ऑग ट	स टबर	मधील	काळ	होता,	मला	िनश	्िचत	तारीख	आठवत	नाही,	पण	 या	िदवशी	गु पु यामतृ	योग	होता.	मला
पारायणासाठी	चार	तास	लागतात.	अथात	िमट ग या	आधी	पारायण	पूण	करायच	ंतर	पहाटे	लवकर	उठणं	आव यक	होते.	माझी	खोली	पिह या	मज यावर	होती.	मी
सं याकाळी	गे ट	हाऊस	वर	असले या	माणसाला	बोलावून	सांिगतलं	मला	उ ा	पहाटे	साडेचारला	उठवशील.	तो	 हणाला	ठीक	आहे	साहेब.	 याला	िवचारलं,	तझुं
नाव?	तो	 हणाला,	गजानन!	िनज यापूव 	महाराजांना	 ाथना	करताना	 हटलं,	 या	गजाननाला	सांिगतलं	आहे	उ ा	लवकर	उठवायला.	िमट ग या	आधी	पारायण	होईल
तर	बरे!	गु वारी	पहाटे	बरोबर	साडेचार या	समुारास	मला	कुणीतरी	आवाज	िदला,	उठा!	माझी	झोप	चाळवली,	पु हा	आवाज	आला.	उठा	पारायणला	बसायचयं	ना?
मला	जाग	आली,	मी	उठून	बाथ मला	गलेो.	चहेर	्यावर	पा याचा	हबका	मा न	 े श	होऊन	बाहेर	येऊन	पािहलं,	दार	आतनू	जर	बंद	आहे	तर	मला	आवाज	िदला	कुणी?
कारण	दार	वाजवून	तर	मला	कुणी	उठवलं	नाही!	मी	आघंोळ	क न	पूण	तयार	झालो,	तळुस	अथवा	फूल	िमळालं	तर	पहावं	 हणनू	दार	उघडून	िज याने	उतरतच	होतो	तर
गजानन	घाई	घाईने	डोळे	चोळत	वर	येत	होता.	मला	 हणाला,	साहेब	माफ	करा,	मला	जागच	आली	नाही.	मी	 या याकडे	पाहन	फ 	ि मतहा य	केलं.	मी	 याला	फुलं
आण यासाठी	पाठिवलं.	महाराजांनी	माझा	फुलं	आण याचा	वेळ	वाचिवला	होता.	 या	िदवशी या	पारायणात	एका	वेग याच	पातळीवरील	एका ता	साधली	होती.

ऑ टोबर	२००१	ची	घटना,	िदवाळसण	होता.	 या	िदवशी	आईला	ऑिफस	होते.	ती	पी.	ड ल.ू	डी.	मध	ेनोकरीला	होती.	ितला	आणायला	दपुारी	एक या	समुारास
िस हील	लाई स	भागाकडे	चाललो	होतो.	बोले	पे ोल	पंपाजवळ	मी	शांतपणे	 कूटरने	सरळ	जात	होतो.	पुढे	दोन	दा डे	सायकल	वेडीवाकडी	कशीतरी	चालिवत	जात
होते.	 यातील	एक	मा या	 कूटरवर	धडकला,	 या	ध याने	दोघेही	खाली	पडले.	वा तिवक	मी	सरळ	िनघनू	गलेो	असतो	तर	चालले	असते.	पण	मी	 यांना	काही	लागले
तर	नाही	ना	हे	पाह यासाठी	उतरलो.	 यांना	काहीही	झालं	न हतं,	पण	जमले या	गद त	कुणीतरी	एक	दगड	मा या	डो याला	मारला.	माग	ेडो याला	जखम	होऊन	 यातनू
र 	वाह	लागले.	सव	गद 	पांगली.	मला	शटवर	र 	िदस	ूलागलं.	काही	बघे	ितथे	उभे	होते,	कुणी	मदतीला	येईना,	तोच	एक	ऑटो	 र ा	ितथे	थांबली.	ऑटोमधनू	एक
माणसू	खाली	उतरला.	अिधकार	वाणीने	िक ली	मागनू	माझी	 कूटर	बाजलूा	लावली,	माझा	दडं	ध न	मला	ऑटोत	बस याची	सचूना	केली.	वेगानं	ऑटो	लता	मगंशेकर
हॉि पटलकडे	वळिवला	पण	ितथे	ओ.	पी.	डी.	ला	डॉ टर	 या	िदवशी	 यावेळी	उपल ध	न हते	 हणनू	मरू	ममेो रयल	हॉि पटल	मध	ेमला	घेऊन	गलेा.	ितथे	मी	 याला
सासर या	लोकांचा	लॅ डलाईन	नंबर	िदला	आिण	मी	बेशु 	झालो.

खोल	जखम	होती,	डॉ टरांनी	जखमलेा	टाके	घातले.	काळजीच	ंकारण	नाही	 हणाले.	मी	शु ीवर	आलो.	आजबूाजलूा	असले या	नातेवाईकांकडे	ऑटो	वा याची
चौकशी	केली.	तो	ते	लोकं	येईपयत	थांबला	होता.	 यानी	सव	वतृांत	सांिगतला	आिण	िजस	काम	के	िलए	म	ैआया	था	वह	हो	गया	असं	 हणनू	एकही	पैसा	न	घेता	सब
ठीक	हो	जाएगा!	असा	आशीवाद	दऊेन	चालता	झाला.	माझी	जखम	ठीक	झाली,	पण	डोकं	दखुू	लागलं	आिण	ते	काही	के या	थांबेना.	गोळी	घेतली	क 	तेवढ्यापुरतं
थांबून	पु हा	डोकं	दखुणं	सु .	हा	डॉ टर	तो	डॉ टर,	कुणी	 हणे	 लॉट	असेल,	कुणी	 हणे	 कॅिनंग	करा.	सव	झालं	पण	काहीच	आराम	नाही.	औषध	बदल	झाला,	डॉ टर
बदल	झाला.	अ य	उपाय	झाले	पण	काहीही	आराम	नाही.	मी	बेजार	झालो,	कामात	ल 	लागनेा.	अशात	दोन	महीने	गलेे	असतील,	मध	ेमध	ेमहाराजांची	आठवण	होतच
होती.	पण	आता	मा 	िनधार	केला.	सौ	ला	 हटलं	चल	शगेांवला	जाऊन	महाराजांना	दाखवून	येऊ,	सांगनू	येऊ.

दपुारी	शगेांवसाठी	बसने	िनघालो.	वाटेत	बस	फेल	झाली.	बर	्याच	वेळाने	दसुर	्या	बसने	सोय	होऊन	रा ी	शगेांवला	पोहोचायला	बराच	उशीर	झाला.	रा 	बरीच	झाली
होती.	भ 	िनवास	जवळील	सेवेकरी	 हणाले,	खोली	दतेा	येणार	नाही.	मिंदरात	कायालयात	अ य 	बसले	आहेत	 यांची	िच ी	आणा.	आ ही	कायालयात	गलेो.	ितथे
माननीय	िशवशकंरभाऊ	होते.	 यांना	भेट यावर	ते	 हणाले,	काही	बोल	ूनका	मी	सव	जाणतो.	बाजलूा	बसले या	कुणाला	तरी	ते	 हणाले,	िच ी	िलहा	मी	सही	करतो.
भ 	िनवास	 मांक	पाच	मध	ेआ ही	िवसावलो.

दसुरे	िदवशी	पहाटे	उठून	ते हा	असले या	 या	लहान	दारातनू,	पूव	दारातनू	आत	आिण	पश	्िचम	दारातनू	बाहेर	या	प दतीने	मी	सहा	फूट	उंच	माणसू	दशनासाठी	खाली
उतरलो.	महाराजांसमोर	हात	जोडले,	सव	 यथा	सांिगतली	 हटलं,	तु ही	सव	जाणताच.	आज	मु ाम	या	कारणाने	मी	आलो	आहे.	र ण	करा	असं	सांगनू	पायरी	चढून	वर
आलो	आिण	दारातनू	बाहेर	पडत	असताना,	डोकं	थाडकन	दारावर	आपटलं.	 चडं	िझणिझ या	उठ या,	दो ही	हाताने	डोकं	ध न	बाहेर	पडलो.	काही	सेकंद	डोकं	खूप



दखुलं,पण	ते	मार	लाग यावर	दखुावं	तसं	दखुलं	आिण	थांबलं.	थांबलं	 हणजे	असं	थांबलं	क 	आज	 या	गो ीला	पंधरा	वषापे ा	जा त	काळ	लोटला	पण	माझं	डोकं
दखुणं	बरं	झालं	आहे.	मोठ	मोठ्यांना	िजथे	िनदान	झालं	न हतं	ते	गजानन	महाराजांना	 णात	समजलं	होतं.	िकंबहना	ते	आधीच	सव	जाणनू	होते.	शगेांवहन	परत यावर
िम ांनी	िवचारलं,	कारे	काय	झालं	शगेांवला?	मी	 हटलं,	काही	नाही	डोकं	दखुायच	ंथांबलं!	 हणाले,	थांबलं?	कसं	काय?	 यावर	मी	आकाशाकडे	पहात	दो ही	हात	वर
क न	उ र	िदलं,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

ी.	समीर	दामले,	नागपूर	–	९८३४९२६५८८.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



५१	–	 ी	गजानन	महाराजांची	भ 	हाच	उ म	योग	–	सौ.	मिनषा	िवंचुण-कोलनकर,	नागपूर.

जय	गजानन	!	आपण	जी	साधना	करतो,	जे	दवेा	धमाच	ंकरतो,	ते	करीत	असताना	 यापासनू	लोकांना	 ास	न	होईल,	सवा या	वेळा	 यवि थत	पाळ या	जातील	अशी
काळजी	घेऊन	जर	हे	सव	केलं,	तर	 या	सवाच	ंमह व	अिधकच	वाढतं.	मी	मा या	आईला	सव	काम	ेवेळेत	 हावी	 हणनू,पहाटे	तीन	वाजता	उठून	गजानन	िवजय	 थंाचं
पारायण	करताना	पािहलं	आहे.	ितला	महाराजांची	वेडी	भ 	होती,	असं	 हटलं	तर	 यात	फारसं	वावग	ंहोणार	नाही.	आ हा	सव	भावंडांमध	ेमा या	 कृती या	कारणाने
ितचा	मा यावर	िवशषे	लोभ	होता.	िकंबहना	माझं	कसं	होईल	याची	ितला	काळजीच	होती.	लहानपणी	अश पणामळेु	मी	सारखी	आजारी	पडायची.	रडकं,	आजारी,
अश 	मलू	आईच	ंअसं	 हणतात.	 या	 हण या माणे	ती	गजानन	महाराजांना	सतत	मा या	िवषयी	सांगत	असायची.	आमच	ंघर	नागपूरला	वसंत	नगरला	आहे,	ितथनू
धरमपेठ	झडा	चौकातील	गजानन	महाराज	मदंीरात,	दोन	अडीच	िकलोमीटर	अतंर	ती	दर	गु वारी	ित या	एका	मिै णी	सोबत	पायी	चालत	जायची.	उ हाळा,	िहवाळा,
पावसाळा	हा	 म	ितने	कधी	चकुवला	नाही.	ती	महाराजांना	नेहमी	 हणायची,	महाराज	या	िनशीकडे	ल 	 ा!	(िनशी	 हणजे	मिनषा	नावाचा	 ेमो चार)	ितच	ंचांगलं
होऊ	 ा.	चांगलं	 थळ	िमळू	 ा.	ित या	 ा	 ाथनेचा	मला	दहुेरी	फायदा	िमळाला.	एकतर	गजानन	महाराजांिवषयी	मा या	मनात	भ 	िनमाण	झाली	आिण	दसुरं	 हणजे
महाराजांनी	मा याकडे	कृपा ीनं	पािहलं.

६	माच	१९८८	ला	माझा	साखरपुडा	झाला	आिण	५	जनू	१९८८	ही	ल नाची	तारीख	ठरली.	आम या	आई-नानांनी	ठरिवलं	क 	आपण	शगेांवला	 य 	जाऊन
महाराजांना	आमं ण	करायच.ं	ते हा	आज या	इत या	गाड्या	िकंवा	खाजगी	बसेस	न ह या,	मोज या	बसेस	असाय या.	तसेही	वडील	 हणजे	माझे	नाना	एस.	टी.	त
नोकरीला	होते	 हणनू	आ ही	एस.	टी.	बसने	शगेांवला	जा याच	ंठरिवलं.	िनघ यापूव 	आईनं	महाराजांना	 ाथना	केली.	महाराज	तमु या	कृपेनं	िनशीच	ंल न	ठरलं	आहे.
य 	पि का	घेऊन	शगेांवला	येतो	आहे.	ित या	लहानपणापासनू	ितची	काळजी	तमु याकडे	सोपिवली	आहे.	ित याकडे	ल 	अस	ू ा.

आ ही	बसने	 वासाला	िनघालो,	ते	सट्ुयांच	ेिदवस	होते	 यामळेु	बसम ये	बसायला	जागा	िमळणं	मिु कल,	खूप	गद 	होती.	पण	लोक	उतरत	जातात,	जागा	होत	जाते,
या	आशनेे	आ ही	बसमध	ेचढलो,	बस	सु 	झाली.	मी	सवात	समोर	होते.	आ ही	सव	उभे	होतो.	आता	मलाही	महाराजांच	ं ेम	लागलं	होतं.	मी	मनात	 हटलं,	महाराज
ल नाच	ंसांगायला	शगेांवला	येतो	आहोत	पण	इथे	तर	कोण	गद 	आहे.	संपूण	 वासात	कसं	होईल?	हा	मनात	िवचार	आला	तोच	एका	िठकाणी	एक	माणसू	उत न	जागा
झाली.	ितथे	बसलेले	गहृ थ	मला	 हणाले,	इथे	बस.	मी	आईकडे	पािहलं,	आईने	नजरेनेच	मला	संमती	िदली.	 या माणे	मी	बसले.	 यांनी	माझी	चौकशी	केली.	मी	 यांना
ल न	ठर यािनिम 	शगेांवला	जात	अस याच	ंसांिगतलं.	 यांनी	िवचारलं	तमुच,ं	कुणी	ओळखीच	ंआहे	का	शगेांवला?	मी	 हटलं	नाही	आ ही	मिंदरात	जागा	पाह.
महाराज	करतील	काही	सोय!	 यावर	ते	मला	 हणाले,	हे	बघ,	माझं	नाव	वासिनक	आहे,	मी	तु हाला	एक	िच ी	दतेो.	ती	त	ूशगेांव	मिंदरात	कायालयात	द	े हणजे	तमुची
सव	 यवि थत	सोय	होईल.

यानंतर	ते	बहधा	अकोला	असावं	ितथे	बसमधनू	उतरले,जाताना	मला	शभुे छा	दऊेन	िच ी	दे याची	आठवण	िदली.	आ ही	दपुारी	शगेांवला	पोहोचलो,	िच ी	 ावी
क 	न	 ावी	अशा	सं मात	वडील	होते.	मग	 हणाले	महाराजांची	इ छा!	दऊेन	तर	पाह.	विडलांनी	कायालयात	ती	िच ी	दाखवली	आिण	काय	िवचारता	असा	बडेजाव
सु 	झाला.	 यांनी	िवचारलं	कुणाच	ंल न	ठरलं	आहे?	आई	 हणाली	िनशीच,ं	 हणजे	आम या	मिनषाच.ं	मग	काय?	ते	 हणाले,	तु ही	हात	पाय	धवुून	या,	आ ही
जेवायला	वाढतो.	आ ही	जेवायला	बसलो.	मला	चांदीच	ंताट	चांदीची	वाटी.	वरण,	भात,	साजकू	तपू,	पोळी,	भाजी,	गोड	िशरा.	असं	सा संगीत	जेवायला	वाढलं.	एका
श दात	सांगायच	ंतर	माझं	पिहलं	केळवण	गजानन	महाराजांनी	 ी	 े 	शगेांव	येथे	घडवून	आणलं	.	रहा याची	उ म	सोय	केली,	दसुरे	िदवशी	गाडीतनू	वािटका	दशन
घडवून	आणलं	ते हा	वािटका	न याने	बांध यात	आ याने	आिण	आज यासारखं	आनंद	सागर	वगरेै	नस यानं	वािटका	दशनच	मह वाच	ंहोतं.	नंतर	आ हाला	गाडीतनू
यवि थत	बस	 टँडवर	सोडून	छान	िनरोप	िदला.	इथे	एक	गो 	नमदू	करणे	गरजेच	ंवाटतं.	 यां या	सव	 यव थेमळेु	आ ही	 भािवत	झालो	पण	जे हा	दशनाची	वेळ
आली,	ते हा	विडलांनी	 यांना	िवन पणे	सांिगतलं,	क 	दशन	आ ही	लाईनीतनूच	घेणार.	आजही	आपण	पहातो	बारीमध	ेदशनासाठी	भ 	शांतपणे	उभे	असतात.	समोर
घसु याचा	अितरेक	करीत	नाहीत	आिण	हेच	शगेांवच	ंवैिश ्य	आहे.	असो.	आई या	पु याईने	हे	सव	झाले.	अिव मरणीय	अशी	ती	या ा	झाली.	वासिनकज च	ंपिहलं
नाव	मला	आठवत	नाही	पण	महाराजांनी	 यां या	मा यमातनू	सव	घडवून	आणलं,	हे	मी	आजही	िवसरलेली	नाही.

महाराजांनी	मा या	कुटंुबाकडे	वेळोवेळी	कृपा ीनं	पािहलं.	पहात	असतात.	मा या	िम टरांची	त येत	इ.	स.	२०००	ला	खूप	िबघडली	होती	पण	महाराजां या	कृपेने	ते
िव न	टळलं.	मी	तर	 वतःला	महाराजांची	मलुगी	मानते.	म यंतरी	मी	आिण	िम टर	आ ही	दोघे	शगेांवला	गलेो	असताना	मला	वाटलं	क 	 या	िदवशी	पारायण	कर या या
ऐवजी	 दि णा	करा यात.	जेवढ्या	जमतील	तेवढ्या	क ,	या	िवचाराने	 दि णा	सु 	के या	आिण	च क	१०८	 दि णा	पूण	के यात.	आ हाला	दपुार या	गाडीने
भुसावळला	जायच	ंहोतं.	आ ही	शगेांव	 टेशनवर	येऊन	पोहोचलो.

येकाची	शा ररीक	 मता	वेगळीअसते,	कुणाला	कशाने	 ास	होईल	कुणाला	कशाने.	माझे	पाय	 या	िदवशी	खूप	दखुायला	लागले.	इतके	क 	रडू	यायला	लागलं,
आ ही	बाकावर	बसलो	होतो.	 टेशनवर	गाड्या	येत	हो या-जात	हो या.	काही	फा ट	गाड्या	थांबतही	न ह या.	आम या	गाडीला	अजनू	बराच	अवकाश	होता.	मी
िम टरांना	 हटलं,	एखादी	न	थांबणारी	गाडी	थांबली	तर	िकती	बरं	होईल	नं?	कारण	भुसावळचा	 श	्न	न हता,	ितथे	 येक	गाडी	थांबणारच	होती.	िम टरांनी	मला
वेड्यात	काढलं,	 हणाले	काहीही	वेड्यासारखं	बोल	ूनकोस.	मी	महाराजांच	ंनाव	घेऊन	मकुाट	बसले.	इत यात	एक	गाडी	येताना	िदसली	आिण	थोडी	गित	कमी	झाली.
मी	 हटलं,	अहो	कुणी	सांगावं	ही	आप यासाठी	सोय	अस	ूशकेल,	तयार	रहायला	काय	हरकत	आहे	आिण	खरोखरच	आश	्चय	झालं	न	थांबणारी	ती	गाडी	जेमतेम
िमिनटभर	शगेांवला	थांब या	सारखी	झाली.	फ 	आ ही	दोघेच	गाडीत	चढलो.	जण	ूआम या	साठीच	महाराजांनी	गाडी	थांबवावी,	आमचा	 वास	सु 	झाला.	आ ही
वेळे या	बरेच	आधी	िनघालो	होतो.	या	सग या	सखुद	 काराने	पायाच	ंदखुणं	तसंच	कमी	झालं.	मी	समज	ूशकते	क 	हा	योगायोग	अस	ूशकेल.	पण	असे	ना	का?	खरं
सांगायच	ंतर	 ी	गजानन	महाराजांची	भ 	हाच	उ म	योग	आहे.	 हणनू	महाराजां या	चरणी	माझं	मागणं	एकच	क 	हे	गजानन	महाराजा,	असेच	उ म	योगायोग	सवच



भ ां या	जीवनात	वारंवार	घडून	येवोत	आिण	 यातनू	 े रत	होऊन	सव	भ 	तझुा	जयघोष	करोत.	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	मिनषा	िवंचुण-कोलनकर,	नागपूर	–	९४०४५३६७२७.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



५२	–	ऐसी	गजानन	माऊली	भ 	व सल	खरोखरी	–	सौ.	आशा	पै,	गोरेगाव,	मुबंई.

जय	गजानन!	माहेरची	मी	समुन	पाटगावकर	आिण	सासरची	सौ.	आशा	पै.	इ.	स.	१९७२	साली	आ ही	सोलापूर	िज ातील	बाश 	येथे	रहावयास	आलो.	तोपयत
आ हाला	गजानन	महाराजांिवषयी	काहीही	मािहती	न हती.	माझे	वडील, यांना	मी	ता या	 हणते	ते	सोलापूर	िवभागात	रे वेत	 टेशन	मा तर	होते.	 यांची	दर	तीन	वषानी
बदली	होणार,ते हा	आ हा	भावंडांच,ं	चौघी	बिहणी	एक	भाऊ,	िश ण	 यवि थत	 हावं	या	उ शेाने	आई	आ हा	मलुांना	घेऊन	बाश 	येथे	ि थरावली.	बाश ला	भगवंत
मिंदर	नावाने	 िस 	असले या	मिंदरा या	जवळच	आमच	ंघर	होतं.	या	मिंदराची	आ याियका	अशी	आहे	क ,	अबंरीश	राजा	आिण	दवुास	ऋषी	यां या	वादात	 ी	िव णू
आिण	 ी	ल मी	इथे	आले.	मिंदरात	 ी	िव णूं या	माग	े ी	ल मी	आहे	जी	आप याला	आरशात	िदसते.	या	भगवंत	मिंदरात	 ी	गजानन	महाराजांची	पालखी	पंढरपूरहन
परती या	 वासात	थांबते.	आिण	या	मु कामात	सं याकाळी	मिंदरात	वारकरी	भजन,	िकतन	ऐक याचा	योग	आ हा	सवाना	येऊन	आ हाला	गजानन	महाराजांिवषयी
मािहती	िमळाली.	 यातनू	गजानन	महाराजांिवषयी	आकषण	िनमाण	झालं.

१९७८	ला	शगेांवला	महाराजांचा	 गट	िदन	शता दी	सोहळा	होता.	(१८७८-१९७८)	ते हा	आई	आिण	ता या	शगेांवला	जाऊन	आले	व	अितशय	 भािवत	झाले.
यातनू	आ ही	सवानी	 ी	गजानन	िवजय	 थंाच	ंपारायण	के हा	सु 	केलं	ते	कळलंच	नाही.	ते हा	आ हाला	कोणताही	छोटा	मोठा	 श	्न	आला,	परी ा	आली,	कुणी
आजारी	झालं	क 	लगचे	आ ही	महाराजांना	पारायण	मागनू	 यायचो	आिण	 यातनू	बाहेर	पडलो	क 	लगचे	पारायण	पूण	करायचो.	अथातच	महाराजां या	आशीवादाने
परी ा	पास	होत	िश ण	पूण	झालं	आिण	१९८०	साली	मला	मुबंई	येथे	सार वत	बँकेत	नोकरी	लागली.	बाश 	पासनू	मुबंईला	जायला	रे वेने	बारा	तास	लागतात,	तो
वास	पूण	क न	मी	कांिदवली	येथील	शाखेत	 ज	ूझाले.	आम याच	बॅ केत	मला	महाराजां या	कृपेने	जीवनाचा	जोडीदार	िमळाला	आिण	मी	सौ.	आशा	पै	 हणनू
बँके या	बॅ के या	गोरेगाव	शाखेत	कॅिशयर	 हणनू	काम	पाह	लागले.

मा 	ही	सव	 गती	होत	असताना	 ामािणकपणे	सांगायच	ंतर	िवजय	 थंाच	ंपारायण	दलुि त	झालं.	मा याजवळ	महाराजांची	पोथीच	न हती.	सासरच	ेलोक
महाराजांिवषयी	अनिभ 	होते.	अथात	मनात	महाराजांचा	वास	होता,	आहे	आिण	राहील.	 यामळेु	 ातः मरणात	आिण	सं याकाळी,	रा ी	नम कार	महाराजांनाच	होत
होता.

इ.	स.	१९८३	 या	िडसबर	मिह यातील	गो ,	कॅश	काऊंटरवर	अस यामळेु	आली	गलेी	कॅश	पहा याची	जबाबदारी	होती.	एक	िदवस	काम	करीत	असताना	एका
सातश	े पया या	चकेच	ेपेमे ट	मी	चकु ने	एक	हजार	सातश	े पये	केले.	 वाभािवकच	आहे	क 	सं याकाळी	कॅश	टॅली	करीत	असताना	मला	एक	हजार	 पये	कमी	आहेत
असे	ल ात	आले.	प तीस	वषापूव चा	तो	काळ.	आम या	 ीने	हजार	 पये	फार	मोठी	र कम	होती.	मनावर	दडपण	आलं,	 यातनू	मी	दसुर	्यांदा	 े नंट	होते,	घरी	सासू
सासरे	होते.	मी	गजानन	महाराजांचा	धावा	सु 	केला.	सव	 हाउचस,	चे स	वगरेै	पािह यावर	ल ात	आलं	क 	एका	पाट ला	सातश	ेऐवजी	एक	हजार	सातश	े पये	िदले
आहेत	कारण	चके या	माग	ेपेमे ट	केले या	नोटा	नमदू	हो या.	िडनॉिमनेश स	िलहीले	होते.	अथात	आता	 या	पाट नं	हे	मा य	कर यावर	सगळं	अवलंबून	होतं.	 या
पाट कडे	जाणं	आव यक	होतं,	आ ही	िनघालो	मला	सहकार	्यांनी	सहा य	केलं.	मी	महाराजांचा	धावा	करीत	होते.	महाराजांना	 हटलं,	महाराज	माझं	चकुलं,	पारायणात
खंड	पडायला	नको	होता.	मा याजवळ	पोथी	नाही	पण	ही	माझीच	चकु	नाही	का?	मी	पोथी	िमळिव याचा	 य न	करीन.	लवकरात	लवकर	मा याकडून	पारायण	क न
या.	समोर या	पाट ला	स ु दी	 ा.

आ ही	 या	पाट कडे	जाऊन	पोहोचलो.	महाराजांच	ेआभार!	 यांनी	मला	थोडफार	ऐकवलं	पण	हजार	 पये	दऊे	केलेत.	 या	आनंदात	मी	घरी	पोहोचले.	िम टर	बँकेतच
अस याने	 यांना	झालेली	घटना	सांिगतली	पण	बाक 	उगाच	चचा	नको	 हणनू	आ ही	दोघंही	शांत	रािहलो.	िम टरांना	मी	गजानन	िवजय	 थंािवषयी	ते हा	कानावर
घातलं.	गजानन	महाराज	या	िवषयावरही	मी	ते हा	 यां याशी	बोलले.	 यांनीही	ऐकून	घेऊन,	ठीक	आहे.	तलुा	 थं	िमळेल	ते हा	लगचे	पारायण	कर,	असं	 हणनू	धीर
िदला	आिण	कमी	पडलेली	कॅश,	गजानन	महाराज,	 ी	गजानन	िवजय,	या	सग याचा	िवचार	करीत	असतानाच	के हातरी	रा ी	उिशरा	माझा	डोळा	लागला.

दसुरे	िदवशी	सकाळी	सात	साडेसातचा	समुार	असेल,	दाराची	कडी	वाजली	 हणनू	मी	दरवाजा	उघडला.	पाहते	तो	दारात	ता या	उभे.	ता या	बाश हन	मुबंईला	आले?
काहीच	न	कळवता?	सणवार	नाही	काही	कळवलं	नाही	हे	अचानक	आले?	मी	आश	्चययु 	आनंदाने	 यां याकडे	पाह	लागले.	ता या	तु ही?	मी	िवचारलं.	 यावर
यांनी	मला	आश	्चयाचा	जबरद त	ध का	िदला.	मला	िवचारलं,	त	ूकॅशवर	आहेस	का?	तलुा	काही	 ॉ लेम	आला	का?	मी	थ क	होऊन	पाहतच	रािहले.	१९८३	साली
मोबाईल	तर	जाऊच	 ा,	साध	ेफोन	दिेखल	फार	तरुळक	िठकाणी	होते.	कालचीच	ही	घटना.	आ ही	कुणाशी	बोललो	नाही.	बाश हन	मुबंईला	यायला	 टेशन	ते	घर
सगळा	िहशबे	करता	चौदा	तास	लागणार.	सग या	 या	बुचक यात	टाकणार	्या	गो ी,	 यातनू	थोडी	सावरले	अन्	ता यांना	आत	या	 हणनू	आत या	खोलीत	बसायला
पाट	िदला.	पायावर	पाणी	घेऊन	ता या	येऊन	बसले	आिण	मला	सांग	ूलागले.	दर यान	आ ही	सवच	ितथे	जमा	झालो.	ता यांनी	िपशवी	उघडली,िपशवीतनू	गजानन
िवजय	 थं	बाहेर	काढला	 हणाले,	हे	 या	आिण	गजानन	िवजय	 थं	दो ही	हातांनी	मा यासमोर	धरला.	मी	आिण	िम टर	समोर	झालो,	िम टरांनी	चमकून	मा याकडे
पािहलं,	ता या	बोल	ूलागले.

अग	ंयंदा या	आषाढीला	जे हा	वारी	परती या	 वासात	बाश ला	आली	ते हा	तु या	आईला	वाटलं	आप या	समुकेडे,	आशाकडे	गजानन	िवजय	 थं	नाही	ते हा	जर
पालखीत	तो	िमळाला	तर	पहावा	 हणनू	आई	पालखी	दशनाला	गलेी	आिण	 थं	आहे	का	िवचारणा	केली.	ितथ या	लोकांनी	 थं	नाहीत	 हणनू	सांिगतलं.	ऐकून
आईचा	चहेरा	पडला.	इत यात	एक	सेवेकरी	गहृ थ	तेथे	आले,	आईला	 हणाले,	थांबा,	 यांनी	कुठूनशी	एक	पोथी	आईला	आणनू	िदली,	तो	हा	 थं!	आता	मी	आज	इथे
कसा?	हे	िवचारशील	तर	 याच	ंअसं	झालं	क 	कालच	पहाटे	एक	गहृ थ	तु या	आई या	 व नात	आले,	ितला	 हणाले	आशाला	कॅशमध	े ॉ लेम	आहे.	ितला	पोथी	हवी
आहे	लगचे	ितला	पोथी	पोहोचव.



ता यांनी	दो ही	हातात	ध न	ठेवलेली	ती	पोथी	मी	डबडबले या	डो यांनी	दो ही	हातात	घेऊन	नम काराथ	कपाळाला	लावली	आिण	िम टरांकडे	पािहलं, यांचहेी
डोळे	भ न	आले	होते.	ते	पाहन	मा 	माझा	बांध	फुटला,मला	जोरात	हंदका	आला.	मला	असं	रडायला	का	आलं	याच	ंकारण	ितथे	उपि थत	असले यांपैक 	फ
िम टरच	जाण	ूशकत	होते	आिण	माझे	ता या.	 या	िदवसापासनू	िम टरही	महाराजांच	ेभ 	झाले	आिण	पुढे	 माने	आमच	ंसव	कुटंुब	गजानन	महाराजां या	भ त	रंगनू
गलंे.	आजही	मलुगा,	मलुगी,	जावई,	सनू,	नातवंड	गजानन	महाराजां या	भ त	आहेत	हे	पाहन	मन	समाधानानी	भ न	येतं	आिण	हे	समाधान	अिधकच	वाढीस	लागतं
जे हा	के हा,	िजथे	कुठे	श द	कानावर	येतात,	 ी	गजानन!	जय	गजानन!	 ी	गजानन!	जय	गजानन!

सौ.	आशा	पै,	गोरेगाव,	मुबंई	–	९८१९३४८४४.
श दांकन	:	जयंत	वेलणकर	–	९४२२१०८०६९.
आप या	जवळ	गजानन	महाराजांिवषयी	काही	अनुभव	अस यास	 वागत	आहे.



समथ	स ु 	 ीगजानन	महाराज	उपासना	–	उपासना	कर याची	रीत

उपासना	करीत	असतांना	समोर	महाराजांचा	फोटो	ठेवावा	अथवा	महाराज	समोर	आहेत	अशी	क पना	करावी.

१	–	सोबत	अनु मिणका	िदली	आहे	 याच	 माने	उपासना	करावी.	 थम	अनंत	कोटी	 ांड	नायक.	नामघोष	क न	उपासनेस	आरंभ	करावा.

२	–	ओकंार	करीत	असतांना	अथवा	अ य	नाम	घेतांना	शांतपणे	उ चार	क न	िविश 	सं या	पूण	करावी	(जसे	११,२१,१०८	वगरेै).	घाईने	नाम	न	घेता	शांतपणे
भ भावपूण	नाम	 यावे.

३	–	 येक	दोन	नाममं ाम ये	अथवा	पुढील	 मांकावर	जातांना	म ये	शांतपणे	‘समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय’	असा	घोष	शांतपणे	क न	पुढील	नाममं
अथवा	भजन	सु 	करावे.

४	–	५	िमिनटांच	ेमौन	साधत	असतांना	महाराजांशी	संवाद	साध याचा	 य न	करावा	आिण	महाराजां या	सव	उपासकांसाठी	आिण	िवश	्व	क याणासाठी	 ाथना	करावी.

५	–	ही	संपूण	उपासना	 यि गत	पातळीवर	के यास	२५	ते	३०	िमिनटात	पूण	होते	आिण	कुठेही	सहज	करता	येते.

सामुिहक	उपासना

सामिुहक	उपासनेतनू	एक	भ मय	वातावरण	िनमाण	होते.	काही	िविश 	िदवशी,	जसे	गु वार,	एकादशी,	ऋषीपंचमी,	 कटिदन,	गु पौिणमा,	अशा	िदवशी	सामिुहकपणे
ही	उपासना	करता	येईल.

१	जानेवारी	२०१५	रोजी	गु वार	आिण	एकादशी	अशा	शभुमहुतावर	महाराजां या	 ेरणेने	नागपूरात	अशी	सामिुहक	उपासना	सु 	झाली	आिण	िनयमाने	दर	एकादशीला
उपासना	होत	असते.

कुणा या	घरी	अथवा	गजानन	महाराजां या	मिंदरात	एक 	जमनू	(पेन ाई ह	म ये	उपासना	घेता	येते)	साऊंड	िस टीम या	मा यमातनू	एकि तपणे	साधारण	५५	िमिनटात
ही	उपासना	पूण	होते.	पेन ाई ह या	मा यमाने	अशी	उपासना	आज	िविवध	िठकाणी	सु 	झाली	आहे.	उपासनेत	दोन	िनयम	कृपया	कटा ाने	पाळावे	–	एकतर	उपासनेत
कुणीही	कुठलाही	िनधी/पैसा	दणेार	नाही	आिण	 साद	केवळ	साखर	अथवा	पेढे	हाच	राहील.	 हणजे	 यामळेु	 ाचार	आिण	खाणेिपणे	या	गो ीपासनू	दरू	राहन	भ पूण

उपासना	होऊ	शकेल.	अथात	मिंदरासाठी	हा	िनयम	अस याच	ेकारण	नाही.



ी	गजानन	महाराज	उपासना

अनंत	कोटी	 ांड	नायक,	महाराजािधराज,	योगीराज,	पर ,	सि चदानंद,	भ 	 ितपालक,	शगेाव	िनवासी	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय।

१	–	ॐ	(११	वेळा)

२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय।	(१०८	वेळा)

३	–	गण	गण	गणात	बोते।	(१०८	वेळा)

४	–	 ी	गजानन	–	जय	गजानन।	(२१	वेळा)

५	–	 ी	गजानन	बाव नी

६	–	 ी	गजानन	अ क

७	–	अभंग	–	गण	गण	गणात	बोते

८	–	५	िमिनटांच	ेमौन

।	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

आरती	 ीगजानन	महाराज

शवेट	–	अनंत	कोटी....	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

॥	अनंत	कोटी	 ांड	नायक	महाराजािधराज	योगीराज	॥	पर 	सि चदानंद,	भ 	 ितपालक,	शगेाव	िनवासी	समथ	स ु ,	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	॥

हा	घोष	क न	उपासना	पूण	करावी.

॥	समथ	स ु 	 ीगजानन	महाराज	क 	जय॥



॥	 ी	गजानन	नामजप	॥

उपासकांना	नामजप	मोजणे	सोपे	 हावे	 हणनू	मु ाम	 मांक	टाकले	आहेत

जयघोष	क न	शांत	पणे	११	वेळा	ओकंार	 हणनू	उपासनेला	सु वात	करावी

१)	ॐ	२)	ॐ	३)	ॐ	४)	ॐ	५)	ॐ	६)	ॐ	७)	ॐ	८)	ॐ	९)	ॐ	१०)	ॐ	११)	ॐ

१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

११	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

२९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

३८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।



३९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

४९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

५९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

६९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

७९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।



८०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

८९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९०	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

९९	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१००	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०१	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०२	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०३	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०४	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०५	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०६	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०७	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

१०८	–	ॐ	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	।

॥	समथ	स ु 	 ीगजानन	महाराज	क 	जय	॥

१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

११	–	गण	गण	गणात	बोते	।



१२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

२९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

३९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

४९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५२	–	गण	गण	गणात	बोते	।



५३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

५९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

६९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

७९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

८९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९०	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९३	–	गण	गण	गणात	बोते	।



९४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

९९	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१००	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०१	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०२	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०३	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०४	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०५	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०६	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०७	–	गण	गण	गणात	बोते	।

१०८	–	गण	गण	गणात	बोते	।

॥	समथ	स ु 	 ीगजानन	महाराज	क 	जय	॥

१	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

२	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

३	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

४	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

५	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

६	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

७	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

८	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

९	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१०	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

११	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१२	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१३	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१४	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१५	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१६	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१७	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१८	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

१९	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

२०	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

२१	–	 ी	गजानन	!	जय	गजानन!

॥	समथ	स ु 	 ीगजानन	महाराज	क 	जय	॥



॥	 ी	गजानन	बाव नी	॥

जय	जय	स ु 	गजानना	।

र क	तचुी	भ जना	॥१॥

िनगणु	त	ूपरमा मा	त	ू।

सगणु	 पात	गजानन	त	ू॥।२॥

सदहे	त	ूप र	िवदहे	त	ू।

दहे	असिून	दहेातीत	त	ू॥३॥

माघ	व 	स मी	िदनी	।

शगेावांत	 गटोनी	॥४॥

उ ्या	प ावळी	िनिम 	।

िवदहे व	तव	हो	 गट	॥५॥

बंकटलालावरी	तझुी	।

कृपा	जाहली	ती	साची	॥६॥

गोसा या या	नवसासाठी	।

गांजा	घेसी	लावूिन	ओठी	॥७॥

तव	पदत्ीथ	वाचिवला	।

जानराव	तो	भ भला	॥८॥

जानक रामा	िचचंवणे	।

नासवुनी	 व पी	आणणे	॥९॥

मिुकन	चदंचु	ेकानवले	।

खाऊनी	कृताथ	 या	केले	॥१०॥

िविहरीमाजी	जलिवहीना	।

केले	दवेा	जलभरणा	॥११॥

मधमा यांच	ेडंख	तवुा	।

सहन	सखुे	केले	दवेा	॥१२॥

यांच	ेकाटे	योगबले	।

काढूिन	सहजी	दाखिवले	॥१३॥

कु ती	ह रशी	खेळोनी	।

श 	दशन	घडवोनी	॥१४॥

वेद	 हणनूी	दाखिवला	।

चिकत	 िवड	 ा ण	झाला	॥१५॥

जळ या	पलंगावरती	।

िगरीला	ये	 िचती	॥१६॥

टाकळीकर	ह रदासाचा	।

अश	्व	शांत	केला	साचा	॥१७॥
बाळकृ ण	बाळापूरचा	।

समथ	भ िच	जो	होता	॥१८॥

रामदास पे	 याला	।

दशन	दवेुिन	तोषिवला	॥१९॥

सकुलालाची	गोमाता	।

ाड	बह	होती	ताता	॥२०॥

कृपा	तझुी	होतांच	 णी	।



शांत	जाहली	ती	जननी	॥२१॥

घडेु	ल मण	शगेांवी	।

येता	 याधी	तू	ंिनरवी	॥२२॥

दांिभकता	प र	ती	 याची	।

त	ून	चालवूिन	घे	साची	॥२३॥

भा कर	पाटील	तव	भ 	।

उ रलासी	त	ू व रत	॥२४॥

आ ा	तव	िशरसावं 	।

काकिह	मानित	तजु	वं 	॥२५॥

िविहरीमाजी	रि यला	।

दवेा	त	ूगण	ुजवर	्याला	॥२६॥
िपतांबराकरवी	लीला	।

वठला	आबंा	प लिवला	॥२७॥

सबुु ी	दशेी	जो याला	।

माफ	करी	तो	दडंाला	॥२८॥

सवडद	येथील	गगंाभारती	।

थुकूंिन	वा रली	र िपती	॥२९॥

पुंडिलकाच	ेगडंातर	।

िन ा	जाणिुन	केले	दरू	॥३०॥

ओकंारेश	्वरी	फुटली	नौका	।
तारी	नमदा	 णात	एका	॥३१॥

माधवनाथा	समवेत	।

केले	भोजन	अ 	॥३२॥

लोकमा य	 या	िटळकांना	।

साद	तचूी	पाठिवला	॥३३॥

कवर	सतुाची	कांदा	भाकर	।

भि लीस	 वा	 ेमाखातर	॥३४॥

न न	बैसनुी	गाडीत	।

लीला	दािवली	िवपरीत	॥३५॥

बायजे	िच ी	तव	भ 	।

पुंडिलकावर	िवर 	ि ती	॥३६॥

बापुना	मनी	िव ल	भ 	।

वये	होिश	त	ूिव ल	मतू 	॥३७॥

कवठ्या या	 या	वारकर	्याला	।
मरीपासनू	वाचिवला	॥३८॥

वासदुवे	यित	तजु	भेटे	।

ेमाची	ती	खूण	पटे	॥३९॥

उ ट	झाला	हवालदार	।

भि मभूत	झाले	घरदार	॥४०॥

दहेांता या	नंतरही	।

िकतीजणा	अनुभव	येई	॥४१॥



पड या	मजरुा	झेिलयले	।

बघती	जन	आश	्चय	भले	॥४२॥
अगंावरती	खांब	पडे	।

ी	वाच	ेआश	्चय	घडे	॥४३॥
गजानना या	अ ूत	लीला	।

अनुभव	येती	आज	िमतीला	॥४४॥

शरण	जाऊनी	गजानना	।

दःुख	तयाते	करी	कथना	॥४५॥

कृपा	करी	तो	भ ांसी	।

धावुनी	येतो	वेगसेी	॥४६॥

गजाननाची	बाव नी	।

िन य	असावी	 यानीमनी	॥४७॥

बाव न	गु वारी	नेम	े।

करा	पाठ	बह	भ ने	॥४८॥

िव ने	सारी	पळती	दरू	।

सव	सखुाचा	येई	पूर	॥४९॥

िचतंा	सार	्या	दरू	करी	।
संकटातनुी	पार	करी	॥५०॥

सदाचार	रत	स ा	।

फळ	लाभे	बघता	बघता	॥५१॥

सरेुश	बोले	जय	बोला	।

गजाननाची	जय	बोला	॥५२॥

जय	बोला	हो	जय	बोला	।

गजाननाची	जय	बोला।

जय	बोला	हो	जय	बोला	।	गजाननाची	जय	बोला	।	समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	॥



॥	 ी	गजानन	महाराजा क	॥

गजानन	गणुागरा	परम	मगंला	पावना	।

अशीच	अवघे	हरी	दु रत	तेिव	दवुासना	।

नसे	ि भुवनाम ये	तजुिवणे	आ हा	आसरा	।

करी	पदनतावर 	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥१॥

िनरालसपणे	नसे	घडली	अ प	सेवा	करी	।

तझुी	पिततपावना	भटकलो	वथृा	भूवरी	।

िवसंबत	न	गाय	ती	आपुिलया	कधी	वासरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥२॥

आलास	जगी	लाव या	परतनुी	सवुाटे	जन	।

समथ	गु राज	 या	भुषवी	नाम	नारायण	।

हणनू	तजु	 ाथना	सतत	जोडुिनया	करा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥३॥

णांत	जल	आिणले	नसनु	थब	 या	वािपला	।

णात	गगना ती	क रसी	इि छले या	 थला	।

णांत	 व पे	िकती	िविवध	धा रसी	धीवरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥४॥

अगाध	करणी	तझुी	गु वरा!	न	लोका	कळे	।

तलुा	 यजनु	 यथ	ते	अच रतात	नाना	खुळे	।

कृपा	उदक	मागती	 यजनुी	गौतमी या	तीरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥५॥

समथ	 व पा ती	ध न	साच	बाळापुरी	।

तु ही	 कट	जाहला	सशुील	बाळकृ णा	घरी	।

हरी व प	घेऊनी	िदधली	भेट	भीमातीरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥६॥

सि छ 	नौके ती	 वदीय	पाय	हे	लागता	।

जलात	बुडता	तरी	ितजिस	नमदा	द	ेहाता	।

अशा	तजुिस	वाण या	नच	समथ	माझी	िगरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥७॥

अता	न	बह	बोलता	तव	पदांबुजा	वंिदतो	।

पडो	िवसर	ना	कदा	मदीय	हेच	मी	मागतो	।

तु ही	वरद	आपुला	कर	धरा	गणू या	िशरा	।

करी	पदनतावरी	बह	दया	न	रोषा	धरा	॥८॥

समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय।



“गण	गण	गणांत	बोते’’	 तो 	(अभगं)

‘गण	गण	गणांत	बोते’	।

हे	भजन	ि य	स ु ते	॥

या	 े 	गजानन	गु ते	।

तु ही	आठिवत	रहा	याते	॥

हे	 तो 	नसे	अमतृ	ते	।

मं ािच	यो यता	याते	॥

हे	संजीवनी	आहे	नुसते	।

यावहा रक	अथ	न	याते	॥

मं ाची	यो यता	कळते	।

जो	खराच	मांि क	 याते	॥

या	पाठे	दःुख	त	हरते	।

पाठका	अित	सखु	होते	॥

हा	खिचत	अनु ह	केला	।

ीगजानने	तु हांला	॥

या	साधनु	अवघे	याला	।

मनी	ध न	भाव-भि ला	॥

क याण	िनरंतर	होई	।

दःुख	ते	मळुी	नच	राही	॥

अस यास	रोग	तो	जाई	।

वासना	सव	पुरतीलही	॥

आहे	याचा	अनुभव	आला	।

हणिुनयां	किथत	तु हांला	॥

तु ही	बसनू	 े 	शगेांवी	।

तो ाची	 िचती	पहावी	॥

ही	दतंकथा	ना	लवही	।

या	गजाननाची	 वाही	॥

समथ	स ु 	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय।



॥	 ीगजानन	महाराज	आरती	॥

(५	िमनीटे	मौन	ठेवून	नंतर	आरती	 हणावी)

जय	जय	सि च व पा	 वामी	गणराया	।

अवतरलासी	भूवर	जड-मढु	ताराया	॥

॥	जयदवे	जयदवे	॥ध॥ृ

िनगणु	 	सनातन	अ यय	अिवनाशी	।

ि थरचर	 यापुन	उरले	जे	या	जगतासी	।

ते	त	ूत व	खरोखर	िनःसंशय	अससी	।

लीलामा े	ध रले	मानवदहेासी॥

॥	जयदवे	जयदवे	॥१॥

होऊं	न	दसेी	 याची	जाणीव	तू	ंकवणा	।

क नी	“गण	गण	गणात	बोते’’	या	भजना	।

धाता	ह रहर	गु वर	तिूच	सखुसदना	।

िजकडे	पहावे	ितकडे	त	ूिदससी	नयना॥

॥	जयदवे	जयदवे	॥२॥

लीला	अनंत	के या	बंकटसदनास	।

पेटिवले	 या	अ नीवांचिुन	िचलमसे	।

णांत	आिणले	जीवन	िनजल	वापीस	।

केला	 िगरी या	गवाचा	नाश॥

॥	जयदवे	जयदवे	॥३॥

याधी	वा न	केले	कैका	संप न	।

करिवले	भ ालागी	िव ल-दशन	।

भविसंध	ूहा	तर या	नौका	तव	चरण	।

वामी	दासगणचू	ेमा य	करा	कवन॥

॥	जयदवे	जयदवे	॥४॥

॥	अनंत	कोटी	 ांड	नायक	महाराजािधराज	योगीराज	॥	पर 	सि चदानंद,	भ 	 ितपालक,	शगेाव	िनवासी	समथ	स ु ,	 ी	गजानन	महाराज	क 	जय	॥
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