
 

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाांच्या 120 मुलाांनी घातले दगडूशेठ हलवाई गणपतीला साकडे 
 

आत्महत्याग्रस्त मुलाांची शैक्षणिक जबाबदारी भारतीय जैन सांघटनेने उचलली असून आज त्या मुलाांना पुण्याच ेदशशन 
घडविण्यात आले. मुलाांमध्ये सिाशत आकर्शिाच ेस्थळ म्हिजे दगडूशेठ हलिाई गिपती. आज या १२० मुलाांनी 
दगडूशेठ हलिाई गिपतीच ेननव्िळ दशशन न घेता सिाांनी त्याची आरती देखील केली तसेच आपले देिाकड ेअसलेले 
साकड ेएका प्राथशनेतून माांडले. तसेच आजच ेविशेर् म्हिजे आज दगडूशेठ गिपती मांददरात अन्नकोट साजरा केला 
जातो, या अन्नकोट साजरा करण्याचा उद्देश म्हिजे जगभरात दकुाकाळ कहीही पडू नये यासाठग गिपतीकड ेघातलेले 
साकडचे होय.  

"हा अन्नकोट िर्ाशतून एकदाच येत असतो. अन्नकोटाचा उद्देशच मुळात कुठेही दकुाकाळ पडू नये यासाठग देिाकड े
घातलेले साकड ेआहे आणि आज नेमके याच ददिशी या मुलाांनी देिाच ेदशशन घेतले म्हिजे गिपती ननश्चचतच त्याांच े
दखुः दरू करेल. " अशी भािना दगडूशेठ गिपतच ेविचिस्त महेश सूयशिांशी याांनी व्यक्त केली. 

मुलाांना दगडूशेठ हलिाई गिपतीच ेदशशन घडिण्यामागचा हेतू विचारला असता भारतीय जैन  सांघटनेच ेसांस्थापक 
शाांतीलाल मुत्था म्हिाले की,   "९५% मुलाांनी पुण्यासारखे मोठे शहर यापूिी केव्हाही बनघतले नव्हत.े आज त्याांना 
पुिे शहर दाखिायचा योग आला आणि महत्िाचां म्हिजे गिपतीकड ेत्या मुलाांनी आपल्या शेतकरी बाांहिाांसाठग, 
आपल्या आईसाठग, आपल्या घरासाठग आणि स्ितःच्या भवितव्यासाठग प्राथशनेतून साकड ेघातले आहे. या सिश मुलाांच े
भवितव्य गिरायाने चाांगले घडिािे हीच माझीही इछा आहे. "  

या प्रसांगी काही विद्यार्थयाांना बोलतां केले असता महेंद्र नागरगोजे या १०िीतील विद्यार्थयाशने हृदयस्पशी भािना 
व्यक्त केली. तो म्हिाला "आज मी पदहल्याांदा पुिे शहर बघतोय. दगडूशेठ गिपतीच ेदशशन घेऊन त्याच ेभव्य ददव्य 
रूप बघून देिाकड ेएकच मागिे केले त ेम्हिजे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला तुझ्यासारखच िैभि ममळू दे ककमान 
शेतकऱ्याला कजशमुक्त करून समाहानाने जगू दे."  मला मशकून मोठे व्हायच ेआहे आणि गािाकड ेजाउन माझ्या 
गािी माझ्या मशक्षिाचा उपयोग करीन असेही तो यािेळी म्हिाला. 

तसेच प्रनतभा चौहरी या विद्यार्थशनीने," मला पुिे शहर खूप आिडले. गिपतीकड ेबघून खूप प्रसन्न िाटत होत. 
गिपती आमच ेदखु नक्कीच दरू करेल याची मला खात्री आहे. " अशी भािना व्यक्त केली.  

तसेच, " या गिपतीसमोर जो हात जोडतो त्याला समाहान ममळाल्यामशिाय राहत नाही. आज या गिपतीसमोर या 
सिश मुलाांनी आपले गाऱ्हािे माांडले. त्याांच्या अडचिी हे दैित ननश्चचत दरू करेल आणि त्याांच्या मशक्षिामध्ये त्याांना 
गिपतीच ेआशीिाशद ममळाल्यामशिाय राहिार नाही." असा विचिास दगडूशेठ गिपतीच ेविचिस्त राजूशेठ साखला 
याांनी व्यक्त केला.  



दगडूशेठ हलिाई गिपतीबरोबरच शननिार िाडा, आगाखान पेलेस, कात्रजच ेसपोद्यान, पेशिेपाकश  तसेच सारस बाग 
हेदेखील या मुलाांना आज दाखविण्यात आले आहे. 

या आगळ्या िेगळ्या कायशक्रमाला आपि प्रमसद्धी द्यािी ही विनांती. बातमीसोबतच मुलाांनी आरतीच्या स्िरूपात 
गिपतीला घातलेल्या साकड्याची प्रतही  जोडत आहोत. 
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