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सकाळ %ी महाराज+चा -ंगार होत असत+ना सव5 भ7+नी ऑनलाईन अनुभिवली. दरवष? @माणे @गटिदन उEव नंतर येणाGा शIनवारी Jणजे ६ माच5ला साजरा झाला. 
@गट िदन ॲानलाईन @NेOपत करQाचे ठरले. हा उEव साजरा करणे मग तो @SN असो वा अ@SN एक भU िदU सोहोळाच असतो.  Vकतीतरी WX अWX हात आZण 
मने िदवसरा[  हा जग\ाथाचा रथ यश^ी पणे ओढQासाठa काय5रत असतात.  
    काय5bमाचे अगदa तपशीलवार Iनयोजन , Sा िदवसाcा Vकतीतरी िदवस आधीपासूनची तयारी,  िवचार ,फg रिवचार , आZण येणाGा अडचणiवर मात करत मग मुj 
िदवस येतो. सगळg  महाराज+cा आशीवkदाने Iनlवmn पार पडते आZण माऊली सगळp सेवा गोड कqन घेतात. या वष? कोरोनाcा कृपेने हा उEव एक िदवसापुरता मयkिदत 
न राहाता Sाला सtाहाचे ^qप  @ाt झाले. तं[uानाcा सहाvाने या वष? बरचे काय5bम आयोxजत करता आले. 

 
    
     @गटिदनाcा @Sेक उEवात काहy ना काहy िवशेष असतेच! हया वष?ची पzर{|ती वेगळp असूनहy सगळा काय5bम यथास+ग व नेहमीcा }श~ीत उ�म @कार े%ी 
महाराज+नी साजरा करवून घेतला. िवशेष Jणजे भजन, नामजप, पारायण, बाळगोपाळ+चे सं�ार सव5च वृIध�गत होऊन मानस सेवा जा~ झा�ा. मंिदरात राहून संसाzरक 
बाबीत मन गुंतQा ऐवजी, घरी राहून %ी महाराज+कडg  Iच� लागले होते. िवयोगातून झाले�ा भ7�चा थोडा अनुभव आला.  
 

@Sेका ऐसे वाटावे। समथ5 आप�ा घरी �ावे | यथास+ग करावे। पूजन S+चे येणेzरती।। 
 

हy आप�ा @Sेक भ7ाची इ�ा महाराज+नी �ावष? एकाचवेळp सव�cा िदवाणखा�ात िवराजमान होऊन आZण S+cाकडून मानसपूजा क�न घेऊन पूण5 कg ली. आZण 
मुj Jणजे Sात जगभरातील भ7+ना ऑनलाईन सहभागी होता आले. सो}शयल zड�}स�गcा या काळामधे माऊलiने S+cा पzरवाराला मा[ जवळ आणले.  
|| जय गजानन || 

सेवा काय'(म, माच' २०२१ 

!ंगार  सेवा  आ*ण  आरती  

दर  गु0वारी  सकाळ3  4 :३०  वाजता  

द8नंिदन  नाम  जप  

सायंकाळ3 ७ वाजता 

 
वरील काय()म+िवषयी अ/धक मा1हती 
4मळिव6ासाठ9 :क; वा <ी गजानन सवेा 
संBेला दDणगी दD6ासाठ9 कृपया येथ ेभेट 
Kा: https://shrigajananseva.org/ 
 
 
संBेचे Mयंसेवक हो6ासाठ9, कृपया 
info@shrigajananseva.org या ईमेल वर 
संपकP  साधा.   
 

||अनंत कोट4 56ा7 नायक महाराजा;धराज यो=गराज पर56 स@Aदानंद भDEFतपालक शेगIव ;नवासी समथ' सLMN Oी गजानन महाराज कP जय || 

मा?सक वृAपB, माचD २०२१ 

!गट िदन सोहळा िव-ेष अंक 
    जय गजानन. %ी महाराज माघ व� ७, शकg  १�०० िद. २३-२-१�७� ला मा�ा� वेळgस 
शेगावात @गट झाले. तो िदवस @गट िदन Jणून साजरा करQात येतो. महाराज+cा 
अलौVकक साम�kने असंj भ7+चे क�ाण झाले आहg आZण होत आहg . भ7+चा हा 
अजोड िव�ास सSतेcा कसोटaवर अनुभवास आलेला आहg .  
    ‘आनदंाचे डोहy आनंद तरगं’ असेच �ाचे वण5न करता येईल असा गजानन महाराज 
@गट िदन उEव गेली सहा वष� बे एzरयामधे साजरा होतो आहg . दरवष? इथे zडस�बर 
मzह�ातील सु�aतच @गट िदन उEवाची मुहूत5मेढ होते आZण मग सुq होते सव5 
सेवेकG+ची Iनयोxजत कामे करQाची लगबग. गे�ा वष?हy १� फg �ुवारीला @गट िदन 
अ तशय थाटात साजरा झाला आZण काहy िदवसातच कोरोनाचे सावट सगळpकडg  
पसरले. मंिदर बंद ठgवQात आले आZण बरचे मzहने तर महाराज+चे ॲानलाईन दश5नहy 
घेत+ आले नाहy. मग हळूहळू गुqवारची पूजा Iनयxमत �पाने सु� झाली आZण 
भ7मंडळp �ा सेवेत ॲानलाईन सहभागी होऊ लागले. 
    ४ माच5 २०२१ ला माघ व� सtमी Jणजे महाराज+चा @गट िदन आZण गु�वारहy 
होता. Sािदवशी महाराज+चा अxभषेक करQात आला. महाराज+cा उपासनेतील 
अ¢क, अभंग, बाव\ी, चालीसा, @ाथ5ना ~ो[ आZण %ी महाराज+चा जप अशी भावपूण5  
 

१. @गटिदनाIनxम� गजानन िवजय £ंथाचा दररोज १ अ�ाय वाचन  व एक माळ नामजप - 
२/१२ ते ३/४ 

२. दोन वेळा ३६ तासाचा अखंड नामजप. २-२०, २-२१ आZण २-२७, २-२� 
३. ह. भ. प. कु. �ो¤ाताई मोदले य+चे २ िदवसीय @वचन 
भाग १ : महाराज+चा £ंथ @माण - अ�ाय पzहला - महाराज+चे @ाक¥  २/२६ 
भाग २ : स¦ु�ष+cा जीवनातील कम5योग  २/२� 

४. @गट िदनाcा िदवशी अxभषेक, �§पठण, -ंगार , नाम¨रण , पालखी , महा@साद व 
आरती.  

�. दपुारी ४-६ बालगोपाळ+चा स+�ृ तक काय5bम झाला . भारतापासून हजारो मैल ल+ब राहून 
दgखील आपली भाषा व सं�ृती िटकावी Jणून बाळ गोपाळ व S+चे आईवडpल उEाहाने 
@यª करत असतात. या वष? «ोक , ~ो[ , भजन व @गटिदनािवषयीचे मुल+cा मनातील 
िवचार S+cाच श¬ात ऐकायला xमळाले.  

६. सं�ाकाळp भारतातून %ी uाने�र मे%ाम व S+cा सहकाG+नी भावपूण5 भजने सादर 
कg ली Sामुळg  िदवस भरातील @स\ व भि7मय वातावरण आZणकच मंगलमय झाले. 

७. ‘भेटaलागi जीवा लागलीसे आस’ अशा Uाकुळमनाने व भिवात लवकरच सेवा संधी xमळो 
या आशेने महाराज+ची शेजारती झाली. 

        वरील काय5bम+चा आनंद घेQासाठa कृपया पुढaल संकg त |ळावर भेट �ा : 
https://shrigajananseva.org/prakat-din-utsav 
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महाराज&'ा मूत* +ापने िवषयी थोड7 से… 
    २०१६ cा @कट िदन उEवा नंतर अनेक भ7+cा मनात असा िवचार ठामपण ेआला Vक %ी गजानन महाराज+च ेएक मंिदर न®� ब ेएzरया म�े असावे. }शव दुगk टg¯ल 
�ा सं|ेने %ी महाराज+ची मूत? |ापनेची क°ना मा� कg ली आZण Sानुसार भ7 मंडळ±चे काम जोमान ेसु� झाल.े सवkत मोठa अडचण होती ती मंिदरासाठa आवXक 
तो Iनधी गोळा करQाची. तरीहy %ी महाराज+वर पूण5 %²ा ठgवून अनेक सेवेकG+नी @ त³ापनेची व उEवाची तयारी जोमाने सु� कg ली. कामाची िवभागणी अनेक छो¥ा 
तुकµ+म�े करQात आली जसे - जनसंपक¶ , Iनधी उभारणी, पालखी सोहळा, महाराज+चा -ंगार आZण इतर सजावट, शोभा या[ा, महा@साद  इSादa. पzहली पायरी - %ी 
गजानन महाराज+cा फोटोची |ापना १७ नो·̧बर २०१६ �ा िदवशी }शव दुगk मंिदरात झाली. पुढcा पायरीसाठa महाराज+cा कृपेने एका भ7ाने पुढाकार घेऊन मूत? तयार 
होQापासून, मूत? अमेzरकg त पाठवQाची Uव|ा होईपय¹त सगळp जबाबदारी घेतली. गजानन महाराज हg ^तः वेद उ�मzरSा जाणत होते Sामुळg  पूजा हy वैिदक प²तीन े
·ावी अशी इ�ा होती. संयोगाने पंzडतजiना गजानन महाराज+िवषयी माzहती होती, तसेच S+नी तेलग ूगजानन िवजय �ा £ंथाचेहy एक पारायण कg ल.े  
    @थम िदवशी महाराज+ची मूत? मंिदराcा बाहgर पट+गणात |ापन कqन, महा यuाला सुरवात झाली. तो िदवस महाराज+चाच गु�वार १६ फg �ुवारी २०१७ होता. रा[ी 
जवळपास ३-४ तास हy पूजा चालली. Sानंतर तो यu आZण िदवा रा[भर तेवत ठgवणे हy परीNा होती. Sाच रा[ी मोठg वादळ सु� होणार होते आZण बरोबर पहाटg ३.३० ला 
जोराच ेवादळ सु� झाल.े Sात भ7+नी महाराज+ना हाक िदली आZण बाहgर उभे कg लेल ेतंब ूधqन अNरशः ३-४ तास सेवेकरी उभे होते. सकाळp यu पूण5 झा�ावर मूत?ची 
@ाण-@ त³ापना झाली आZण महाराज+ना थोµावेळ IनजवQात आले. त�·ा कुठg वादळ श+त झाल.े महाराज भ7+ची कशी परीNा घेतात हg या घटनेवqन न®�च लNात 
येईल.  
 

महाराज&'ा च:र;ातील माघ म:ह>ातील काह@ घटना 
    माघ शु»द पंचमी वसंतपंचमी Jणून ओळखली जाते. शेगावात @गट�ानंतर २ वष�नी Jणजेच शकg  १�०२ cा माघ शु»द पंचमीला %ी महाराज+नी भ7+कडून वसंतपूजा 
करवून घेतली होती. दासनवमीला %ी महाराज+नी रामदास ^ामicा qपात बाळकृ¼ बुव+ना बाळापूर येथे दश5न िदले होते.  
    %ी गजानन महाराज ११ फg �ुवारी १९०७ रोजी महा}शवरा[ीला %ी भा�र पाटaल य+ना घेऊन %ी Nे[ ¾ंबकg �र येथे गेले होते. तेथे कुशावत5 कंुडात ¿ान कg �ाचा, %ी 
महादgवाचे दश5न घेत�ाचा व %ी गोपाळदास महंत य+cा भेटaचा उÀेख %ी गजानन िवजय £ंथातील ११ Uा अ�ायात आहg . 
 

महाराज, लहान मुल&'ा नजरतूेन 

 
                     घटकg त भजन ते गण गण । घटकg त जय जय रघुवीर असे। 

 
!ी गजानन सेवा सं+ेिवषयी थोड2 से… 
शेग$वचे संत *शरोमणी 0ी गजानन महाराज$ची  5नः7ाथ9 भ;< हा या सं>ेचा मु@ हAतू आहA . Dाच बरोबर आपला हा गुHभ;<चा समृJ वारसा पुढLल MपढL पयNत पोहोचवता यावा 
OासाठL सं>ा सातDाने काय9 करीत आहA . Oा सेवा कायRत अनेक Tकार ेहातभार लावता येऊ शकतो. 
0ी गजानन सेवा सं>ेचे उWव:  

१) 0ी गजानन महाराज Tगट िदन (माघ वा] स^मी)   
२) 0ी गुHपौaणbमा   
३) 0ी गजानन महाराज संजीवन समाधी िदन (ऋMषपंचमी)  

0ी गजानन सेवा - उपgम: 
१) 0ी गजानन महाराज गुHवार अhभषेक पूजा   
२) 0ी गजानन महाराज मा*सक उपासना   
३) गरजूंना अiदान सेवा  
४) गरजू मुल$ना खेळणी वाटप 

 

 

    अनेक वषR पायी वारी कS Tावर आता वयोवृW झाTामुळS  बाळकृ\बुवा 
व ]Iची प^ी पुतळाबाई दासनवमी उaवाbा वारीला सcनगडावर जाऊ 
शकत नfते. "पुढbावषh नवमीला मी तुला घरी भेटायला येईन" असे 
रामदास jामkनी ]Iना आlासन िदले. आतुरतेने jामkची वाट बघणार े
बाळकृ\ बुवा "जय जय रघुवीर समथ'"  असे उLार ऐकून उaुकतेने बाहSर 
आल,े बघतात तर गजानन महाराज. मनाचे qोक ऐकून ]Iनी महाराजIचे 
पाय धरले पुrा वर बघतात तर रामदास jामी. असे sसनेमाbा खेळापरी 
uणात महाराज तर uणात jामी ]Iना िदसू लागले व ]Iना संvम झाला. 
सवwbा ठायी आyा एकच आहS - "मीच तुझा रामदास "असे ]Iनी बुवIना 
सI=गतले.  ]ा रा{ी jामी j|ात येऊन मी आ}ण गजानन एकच आहोत 
अशी समजूत काढली व शंका ;नरसन कS ले .  
ह~ घटना महाराजIbा एका बाल भDाने आपTा ;च{ात सुंदर रीतीने 
रखेाटली आहS . 
 


