
 

 टिळक! तुमचा गणपती सोहळा 
आजही त्याची नेहमी प्रमाणे आम्ही आठवण काढतो. नवीन पाहुणे म्हणून 
न्हवे तर एका लहान बाळाच्या स्वागतासाठी, आम्ही आमच सववस्व ववसरून 
त्याचा पे्रमात रमतो.  
खरंच टिळक, आम्ही ककतीही कोसळले असलो तरीही, त्याला बघनू लहान 
बाळा सारखे होऊन जातो. 
 

पटहल्याच टिवशी ममरवणूक घेऊन "गणपती बाप्पा मोरया, मगंल मूती मोरया"  
असे म्हणत, नाचत खेळत, सवव प्रथम पुजणायाव, आमच्या गणरायाला, 
एकिन्ताला घरी आणतो. "सुखकताव ि:ुखहताव", "तुझ मागतो मी आता" आणण 
असल्या अनेक आरतीत आम्ही सगळे रंगून जातो. 
 
टिळक, ह्या अकरा टिवसाच्या सोहळ्यात, आम्ही आमच्या शधु्धितच नसतो. 
शाळेत मशकलेल्या तुमच्या शौयव पराक्रमाला, आजही आम्ही ववसरलो नाही. 
तुमच्या अमर गाथा आजही आमच्या डोळ्यांसमोर जीवंत होतात. 

 

टिळक, तुमचा लढा तर इंग्रजा ववरूधिांचा होता, स्वतंत्र भारतासाठी होता, खरं 
म्हिले तर अमाणुसकी समोर होता, सत्या साठी होता. टिळक, तुम्ही टिलेल्या 
या गणपतीच्या गजवना तेव्हाही गाजल्या होत्या, त्याचा आवाज आम्ही आजही 
एकतोए. तुमच्या त्या कायावला आजही आठवण करून, आमच्या डोळ्यात अश्रू 
वाहू लागतात. तमु्ही तुमच्या रक्ताच पाणी करून, तुमच्या हाडान्चा चूरा 
करून, लोकााँपयतं आपला सत्याचा ववचार पहोचवायला, लोकांना एकत्र 
करण्याचा तुमच्या लढ्याला माझे शब्िच कमी पडतात हो. त्या अध्स्मतेवर, 
माझे हे लहान से ववचार, ततथे पहोचायला नेहमी प्रयत्नच करत असतात. 
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पण टिळक, ह्या ममत्र मंडळांचा हा कुठला लढा चालू आहे? 

डडस्को थेकच्या रंगारंग नाच गाण्यात, त्यातून होणारय्ा धवतन प्रिषूणात, कुठली 
गजवना वाहताएत? गल्लीत, बोळ्यात, रस्त्यात मंडपे उभारून, रस्त्यात गिी 
आणून कुठली ववचार वािणी करताएत? लोकांना त्रास िेऊन आज हा कसला 
गणपती सोहळा साजरा करताएत? ही कुठली स्पिाव जमलेली आहे, ध्जथे हरलो 
ककव्हा ध्जकंलो, पण काय ममळवणार आहेत? 
 
टिळक, इतरां सारखं िलुवक्ष करून, 'असो' म्हणून मी ही पुढे तनघालो होतो पण 
ववसजवना नंतरचा िेवाला टिलेल्या कष्िाला पाहून माझा जीव कोसळला, माझा 
आत्मा ि:ुखावला. कारण त्या बाळाला जीवापेक्षा ही जास्त पे्रम िेऊन, आपण 
त्याला घरात आणतो, न आवडणारय्ा ववसजवनाच्या क्षणातून कसे बसे आपण 
बाहेरही पडतो, पण त्याच बाळाचे पाण्यात ववसजवना नंतर होणारे हाल आपण 
कसे पाहु शकतो? आपण त्याला असे वारय्ावर कसे सोडू शकतो? 

त्या होणारय्ा तनसगव प्रिषूणा कड ेआपण का िलुवक्ष करतो? 

त्या मुड ेत्रास होणारय्ा लाखो जीवनांचा असला का वािोडा करतो? 

खरं म्हणजे, तर त्या िेवासोबत साठून ठेवलेल्या आपला भावना, आपला पे्रम, 

आपलं सवव काही त्या पाण्यात आपण असेच वाहून िेतो. 
 

टिळक, तुम्ही आणण तुमचा सोहळा आज म्हाला कुठेही टिसत नाही. तुमचा सण 
आता नुसता तनसगावच्या प्रिषूणात रमला आहे. डडस्को थेकच्या, जोर जोराने 
वाजणारय्ा लाऊड स्पीकरच्या नाच गाण्यात आणण त्यातून होणारय्ा धवतन 
प्रिषूणात नुसताच वावरत चालला आहे. रस्त्यात जमलेल्या अस्या हजारो 
मांडवयांचा गिीत तो कुठे हरवला आहे. 

आज तर तो एका स्पिेचा ववषयच बनून राटहला आहे. 
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आम्ही सवे तर म्हणतोए कक, "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वषी लवकर या." 
पण टिळक, हे सगळ पाहून जर तुमचे डोळे भरणार नसतील तर हा घ्या तुमचा 
गणपती सोहळा. आणण नुसताच जर तुम्ही बघत राहणार असमशल, तर आम्हाला 
नको हा तुमचा गणपती सोहळा. त्योवर आम्ही तुमच्या शब्िाना मग असेच 
म्हणू,  
"गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वषी तू नको ये रे बाबा................" 
 

आवरून घ्या ममत्रान्नो. आजनूही उशीर झाला न्हवे, तो बिलचा िडा परत 
मशकून घ्या आणण नवीन शरुुवात करा. वरगणणत गोळा झालेल्या पैस्यातून 
लोकांची सेवा करा. जर कमी पडले तर आपल्या णखश्यातून िाकण्याची तयारी 
ही िाखवा. डडस्को थेक आणण लाउड स्पीकरच्या गजवना न्हवे तर तुमच्या 
चांगल्या कतुवत्वाची गजवना आम्हास एकू द्या. 
 

ह्या अकरा टिवसाच्या गणपती सोहळ्यात, गररबांना खाऊ घाला, लोकांना मित 
करा, मशक्षणाची मोटहमे चालवा, अपंग आणण वदृ्ांना आपला हाथ द्या, आपली 
बोळ, गल्लीला, आपल्या पररसराला स्वच्छ करा, िरेक लहान मोठ्या अडचणीला 
तुम्ही सांभाळून घ्या, तनसगव प्रिवूषत होण्याला वाचवनू घ्या आणण असल्या अनेक 
मोटहमेला आता होऊनच द्या. 
 

जर असेच तुम्ही लोकांसाठी ध्जजणार असाल तर असली एक काय, हजारो ममत्र 
मंडळाची स्थापना करा. या मोटहमेत मनापासून आम्हा सवव सामान्य 
नागररकांचा, तुम्हाला पाटठंबा असेल. आणण अमभमानाने सगळे परत म्हणेल, 
 

"गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वषी टिळका सोबत तुम्ही नक्कीच या" 
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