
                         भाघ गणेळजमंती - श्रीवलनामक जन्भोत्वल! 

                 श्रीगणेळ जन्भोत्वल म्शटरे की आऩणाव एकच कथा सात अवते. देली 
ऩालवतीने अगंालयीर भऱ उतयलरा इ. भग जन्भ बाद्रऩदाचा अवो की भाघाचा अवो की 
जेष्ठाचा आऩण वगऱे शीच कथा वांगतो , ऐकतो. भात्र लास्तल शे आशे की शी कथा आशे 
कार्तवक ळुद्ध चतुथीची त्मा ददलळी श्रीगणेळांचा उभांगभरज नाभक अलताय झारा आशे. 
वलवसात कथा मा अलतायाची आशे. 

        भाघ ळुद्ध चतुथीचा अलताय शा कश्मऩ अददती गशृीचा श्रीवलनामक अलताय आशे. 
त्माची कथा श्रीभुद्गर ऩुयाणान्तयी तथा श्रीगणेळ ऩुयाणान्तयी लर्णवत आशे. 

        श्रीभुद्गर ऩुयाणानुवाय गौड प्ांतात तय श्रीगणेळ ऩुयाणात अगंदेळात मा कथेचा 
आयंब लर्णवरा आशे. स्थऱ जयी लेगऱे अवरे तयी व्मक्ती एकच आशे 'रुद्रकेतू!' भुद्गर ऩुयाण 
म्शणते तो याषव शोता तय गणेळ ऩुयाण म्शणते ब्राम्शण शोता. आता शा भेऱ कवा घारामचा? 

तय जन्भाने बरेशी ब्राम्शण शोता ऩण लतृ्तीने याषव शोता अवाच त्माचा बालाथव. 

        त्माची धभवऩत्नी शोती देली ळायदा. अ त्मंर्तक  वाध्ली अळा मा याणीऩावून 
रुद्रकेतूव जुऱे अऩत्म झारे. फाऩाने ऩयभ आनंदाने त्मांच ेनाभकयण केरे ऩण त्मा नालातच 
त्माची आर्ण ऩुढे भुरांच्माशी वलकृतीच ेअधोयेखांकन झारे भुरांची नाले ठेलरी 'देलांतक - 
नयांतक'. 

         देलत्लारा नाकायणाया, वंऩवलणाया, त्मावाठी प्माव कयणाया तो देलांतक तथा 
भानवलमतेचा वलनाळक तो नयांतक आता फाऩानेच शी नाले ठेलल्मालय भुरे काम लेगऱे 
चांगुरऩण दाखवलणाय? 

        भुरांनी फारऩणीच उग्र तऩस्मा केरी. श्रीबोरेनाथ ळंकयांना प्वन्न करुन घेतरे. 
याषवांची ऩदशरी भागणी अवते भतृ्मू नवाला. अवे लाटणेच याषवी आशे. तवे लयदान मभऱतच 
नवते. भग लय भागगतरा श्री ब्रह्भदेल र्नमभवत कळानेशी भतृ्मू नवाला. श्री मळलांनी तथास्तु 
म्शटरे. याषवांना लाटरे आता आऩण अभय झारो. भग त्मांच्मातीर 'याषव' जागे झारे आर्ण 
'स्त्रीभांव भददयावक्त:!' मा भागावने उच्छाद वुरु झारा. स्लगव, भतृ्म,ू ऩाताऱ वलवत्र केलऱ आर्ण 
केलऱ मा उबमतांचाच ध्लज पडकू रागरा. 



         देलता लनलावी झाल्मा. वगळमांच्मा द:ुखाने आणखी द:ुखी झारेरी व्मक्ती म्शणजे 
देलभाता अददती. भुरांच्मा मा शारअऩेष्टा र्तरा ऩशालत नव्शत्मा. ती उद्वलग्न भनाने श्री 
कश्मऩांच्मा वभोय जाऊन ऩोशचरी.  

        देली अददतीच्मा मा आगभनाने श्री कश्मऩ अर्तप्वन्न झारे. र्तची भागणी दोन 
स्तयालयीर शोती. एक तय ऩूलवऩुत्रांच्मा व्मथांच ेर्नयाकयण शले शोते. ऩण दवुयी फाजू अगधक 
ददव्म शोती. ती म्शणारी आजलय भाझ्मा उदयी वगळमा देलता आल्मा. ऩण ऩयब्रह्भ ऩयभात्भा 
स्लानंदनाथ श्रीगणेळ भाझ्मा घयी फाररीरा कवे कयतीर? 

      श्रीकश्मऩ म्शणारे देली! तऩाचयणारा ऩमावम नाशी. भनीऴा जजतकी वलळार वाधना 
र्ततकीच बव्म रागेर की नाशी? श्रीगणेळांना प्वन्न कयण्मावाठी त्मांच्मामळलाम दवुया कोण 
वशाय्मक ठयणाय? तू गणेळोऩावनाच कयाली.  

      श्रीकश्मऩांकडून उऩावनावलधी ल भंत्र प्ाप्त करून देली अददती गशनायण्मात मळयरी. 
अगाध तऩातच यत झारी. पररुऩात बगलान स्लानंदनाथ प्गट झारे आर्ण फाररीरांच े
देलदरुवब बाग्म देली अददतीव राबरे. 

       देलता लनलावी ठयल्मा शोत्मा. त्मांनीशी मा वंकट र्नलायणाथव श्रीगणेळोऩावनेचा भागव 
अनुवयरा. मा वगळमांवभोय शी बगलान प्गटरे. दळबुज, मवशंारूढ, मवद्धीफुद्धी वभजन्लत शोते. 
त्मांनी देलतांना आळीलवचन ददरे रलकयच आम्शी श्रीअददतीच्मा घयी वलनामक रुऩात अलतीणव 
शोऊ. देलांतक नयांतक लध करून बूबाय शयण करू. वगळमांच्मा आनंदारा ऩायालाय उयरा 
नाशी.  

       आता वगऱेच त्मा ळुबददनाची आतवऩणे लाट ऩाशू रागरे. भाघ ळुद्ध चतुथीरा, 
भंगऱलायी दऩुायी फाया लाजता, भध्मान्श वभमी बगलान वलनामक रुऩात प्गट झारे.  
वगळमांऩेषा उत्कट अवल्माने मा अलतायाव  'भशोत्कट' अवे नाभकयण कयण्मात आरे. 

        श्रीवलनामक अलतायाच्मा अनेकानेक कथा दोन्शी ऩुयाणात लणीत आशेत. 

        श्री भशोत्कटांच्मा उऩनमन वंस्कायाच्मा लेऱी वगळमा देलतांनी त्मांना ळस्त्रात्रचे 
ददरी. कोणी म्शणेर भुंजीत  शत्माये कळारा? तय उऩनमनाचा शा शी एक बाल आशे की भी 
शून कोणालय आक्रभण कयणाय नाशी. ऩण कोणी अगंालय आराच तय भायशी खाणाय नाशी. 



        वलनामक अलतायात श्रीगणेळांनी गंधलव गलवशयण, धमु्राध्नलध, बळृुंडी कथेच्मा आधाये 
बजक्तभागावच ेर्नरुऩण, ळुक्र वलद्रभुा कथेतून वाधकाची जीलनळैरी, देली मवद्धीफुद्धी च्मा नायी 
वैन्माचा प्थभ प्मोग, देलांतक नयांतक वलनाळ रीरा अळा अनेक रीरा केल्मा आशेत. त्मा 
वगळमा अपाट वललेचनाचा वलऴम अवल्माने भुऱातूनच ऩशाव्मात. 

         मा वलनामक अलतायाची प्गटीकयण कथा शी आजची कथा आशे. भाघ ळुद्ध चतुथी 
शी वलनामक जमंती आशे. मा अलतायाच ेलैबल शेकी शा कश्मऩ अददती आश्रभात झारा 
अवल्माने शा ऩथृ्ली लयीर अलताय आशे. शी बूरोकाची गणेळ जन्भ चतुथी आशे. 

      जम गजानन !            जम वलनामक!           जम गणेळ!              


