शी गणरायाचे वसतीसथान अथारत “शी गणेश सवानंदलोक”
गणेशोतसवात वेगवेगळया राजवाडे, महाल िकवा मंिदरांचया पितकृ ती
करणयाची शीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपती टसटची परं परा आहे. यंदाचया
गणेशोतसवासाठी टसटने आगळी वेगळी पितकृ ती तयार करन भािवकांना
आशयारचा धका देऊ के लेला आहे.आपलया पुराणात िकवा धािमक
गोषीमधये देवांचया वसतीसथानांचा उललेख नेहमी येत असतो. तयामुळेच
आपलयाला भगवान िवषणूंचे वसतीसथान महणजे िवषणू लोक िकवा वैकुंठ,
महादेवांचे वसतीसथान महणजे िशवलोक िकवा कै लास, बहदेवांचा
बहलोक, इं दादी देवांचा सवगरलोक, सूयार व गहांचे सूयरलोक,
देवीचे वसतीसथान हे शकीलोक महणून ओळखले जाते तसेच आपलया गणपतीचे
वसतीसथान आहे का ? असेल तर ते कोणते? या पशाचे उतर आपलयाला
कु ठे ही सापडलेले नाही.
गणपती ही महादेव –पावरतीचा मुलगा असलयाने सहािजकच तयाचे वसतीसथान हे
कै लासच असेच आपण मानतो. पण गणपती हा गणांचा अिधपती आहे तयामुळे तयाचे
सवतंत वसतीसथान असून तयाला सवानंद लोक महणून ते ओळखले जाते.
मोरगाव हे अषिवनायकातील पिहले गणपतीचे सथान आहे. या मोरगावाचया अनेक
कथा आहेत. या मोरगावाला भूतलावावरील सवानंदलोकाचा दजार सवर
देवदेवतांनीच िदलेला आहे.
कशी आहेत यंदाची सजावट ?
आपण पृथवीवर महणजे भूतालावावर रहातो तयामुळेच ितथेच गणपतीसह सवरच
देवांची उपासना,
आराधना करतो. तसाच गणेशाचा उतसव मंडप महणजे पृथवी आहे. तेथे पुणयकमर
के लयाने आपलयाला सवगर पापी होते असे सांगणयात येते. तयामुळे
पिहलया मजलयावर इंदादी देवांचा सवगरलोक आहे. तेथे राहन पुणय
कमावाले की बहलोक पाप होतो. तयानंतर महालकमी, महाकाली
महासरसवती अशा तीन
देवीचा शकीलोकाची पापी होते. तयानंतर सूयरलोकाची पापी होते.
सूयरलोकांमधये के लेलया चांगलया कमारचे फळ महणजे शी िवषणूंचया
िवषणूलोकात महणजेच वैकुंठात पवेश िमळणे. िवषणूलोकातील सतकमर
आपलयाला महणजेच मानवाला िशवलोकात महणजेच कै लासावर घेऊन जातात.

कै लासावरील
वासतवात करताना काम, कोध, लोभ, मद, मोह, मतसर, मय आिण अहंकार अशा
अषिरपूंवर आपण िवजय िमळवला की अषिवनायक आपलयाला शी गणरायाचया
चरणी महणजेच सवानंद लोकात घेऊन जातात. महणजेच ख-या अथारने मानवी
जीवाला मोक पापी होते. यात पतयेक मजलयावरील
देवतेचे वसतीसथान पितकातमक सवरपात दाखवलेले आहे. सवगरलोकात
इं दादेव आहेत, बहलोकात बहा आहेत तर तीन देवता, तयावर
सूयरमािलका, िवषणूलोकात शी िवषणू शेषषाही भगवान सवरपात समुदात
आहेत तर बफारचछािदत कै लासावर महादेव आहेत. काम, कोध, लोभ, मद, मोह,
मतसर, मय आिण अहंकार हे अष िरपू महणजे असूर महणजेच राकस असून
तयांचयावर िवजय िमळवणयासाठीच शी गणरायांनी अनुकमे शी िवकट गणेश,
शी लंबोदर गणेश, शी गजानन गणेश, शी एकदंत गणेश, शी महोदर
(साकी गणेश), शी वकतुंड गणेश, शी िवघराज गणेश आिण शी
धूमवणर गणेश अशी आठ अषिवनायकची रप घेतली. ते भमारी शकी महणून
आपले पचिलत अषिवनायक दाखवले असून तयावर शी गणेश सवानंद लोक आहे.
भूतलावावरील सवानंद लोक महणजे मोरगाव असलयाने या सवानंद लोकाचयावर
कळस मोरगावचया मंिदराचा आहे. भूलोकावरी गणेश मंडपाचया पूवर वदावाला
धमर मंडपअशून तयात मांजारी शकी व शी िवषणूलकमी आहेत. दिकण
वदाराला अथर मंडपात िवरजा शकी असून तेथे महादेव-पावरती आहेत.
पिशमेला असलेलया शी काम मंडपात िसहासनारढ आदीशकी जगदंबा आहे आिण
उतर वदारावरील मोक मंडपात सूयरनारायण आहेत. तसेच मुखयमंडपाचया
पवेश वदारावर मोद –पमोद वदारपालचया रपात आहेत. तसेच तेथे गणपतीचे
उपासक असलेलया गणपतय ऋषीची छायािचतेही दारावर लावणयात येणार आहेत.
या संपूणर सजावटीसाठी गणपतय शी. सवानंद पुंड आिण मोरगावचया
सवामीचे मागरदशरन लाभले आहे.
देखावाची जिमिनपासूनची उं ची 90 फू ट आहे. एकू ण सात मजली सजावट असून
सवारत वर मोठा
एक व दोनही बाजूला दोन लहान कळत आहेत. या िशवाय अनेक छोटे छोटे कळत
यावर आहेत.
रं गीबेरंगी िदवे याला बसवणयात आलेअसून अनेक रं गांमधये ही देवांची
वसतीसथाने उजळू न िनघणार आहेत.

