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     मोहासुर िवनाशक शी महोदर िवनायक 

      कधीकाळी तारकासुर नामक एक भयावह राकस जनमाला आला. तयाने भगवान शी बहदवेांची कठोरतम 

तपशरचयार केली. िपतामह पकट झाले. याने वरदान मािगतले की मला मृतयू नसावा. शी बहदवे महणतात की हे
संभवच नाही. जर मलाच अंत आह ेतर मी तुला अनंत कसे कर शकेल? हा फार तर मृतयू कसा असावा ते मग. 

ते दतेा येईल.

       तारकासुर िवचारात पडला. नेमकया याच संधीचा लाभ घेणयासाठी दवेषी नारद तेथे उपिसथत झाले. 
तयांनी तारकासुरास उपाय सांिगतला. भगवान शंकरांची पती दवेी सती दकयजात भसम झाली आह.े शंकरांना 
बायकोच नाही. मग पुत होणयाचा पशच नाही. तू िशवपुताचया हातून मृतयू माग महणजे तू अमरच होशील.

       दवेषीचया दरूदषृीची अतयलपही जाणीव नसलेला राकस या जाळयात बरोबर फसला. तयाने बहदवेांना 
तसेच वरदान मािगतले. बहदवे महणाले 'तथासतु!' आपण अमर झालो या आनंदात तारकासुर िनघाला आिण 

तयाचया तपशरचयेचया पिरणाम वशात िशविववाहाची बीजे रोवलयाचया आनंदात दवेषी नारद गमन करते झाले.
िनयतीचया चकाने वेगळी गती घेतली.

       तारकासुराने जगताला, तैलोकयाला ताही ताही करणयास भाग पाडले. सगळ जग िजकले. दवेताही 
वनवासी झालया. पण तारकासुर िवनाशाचा उपायच हाती लागेना. पतयक शंकरांनाही पाथरना करन उपयोग 

नवहता कारण पशाचे समाधान होत े-'िशवपुत'.

       दवेतांची ही समसया सोडिवणयाचे कायर दखेील दवेषी नारदांनीच केले. तयांनी दवेतांना सांिगतले की 
पूवरजनमीची सतीच या जनमात िहमाचल कनया पावरती रपात अवतरीत झाली आह.े हा आशेचा िकरण 

िदसताच सगळया दवेता िहमाचलाकडे आलया. आईसाहबेांचया निवनरपाचे दशरनाने धनय झालया. 

      सगळयांनी तयांना अवतार कायारथर पाथरना केली. पण पश वेगळाच होता. भगवान शी भोलेनाथ अथांग 

समाधीत गढून गेले होत.े तयांना दहेभानावर आणलया िशवाय ना िववाह संभव होता ना संतती.

      ह ेकायर करणार कसे? शेवटी सगळयांनी िमळून ही जबाबदारी भगवान मदनांवर सोपिवली. शी कामदवे 

आपला सखा वसंतासह कामिगरीवर लागले. िभललीणीचया वेषात दवेी पावरतीला समोर ठेऊन शी मदनांनी  
अमोघ बाणाचा पहार केला.

      नेमका पिरणाम घडला. भगवान योगिनदतेून बाहरे आले. समोर िदसली दवेी पावरती. तया अतुलनीय 

रपाचा पिरणाम झाला आिण योगीराज राजेशर शी भोलेनाथही पाघळले. पदीघर काळापासून संिचत 

भावनांना अचानक उधान आले आिण शीशंकर सखिलत झाले.

       नंतरचया काळात िशवनेतागीने मदनदाह िशवपावरती िववाह दवेसेनापती सकंदांचा जनम आिण 

तयांचयादारे तारकासुर वध 



. सवरजात भाग यथारप पार पडला.

       मात दवेी पावरतीचया पथम दशरन समयी पितत झालेले िशववीयर वथर कसे जाणार? तयापासून एक 

भयावहकाय राकस जनमाला आला. शीिशवांना पावरतीरपाचया झालेलया मोहाचया पिरणाम रपात पगटलेला 
तो राकस इितहासात मोहासुर नावाने ओळखला गेला.

      मोहासुराचे पालकतव जंृभासूर नामक राकसाने सवीकारले. शीशुकाचायारचे िशषयतव घेतलेलया मोहासुराने 

पारंिभक साधना केली.

      जंृभासुराचया मनात आता तयाचया िववाहाचे िवचार आले. पमदासुर नामक राकसाची 'मिदरा' नामक 

कनया मोहासुरपती झाली. ितचया पासून मोहासुरास उग, कूर, मेधावी, शोधन आिण हरण नामक पाच पुत 

झाले. संसारातील सवरसुखे मोहासुरासमोर हात जोडून उभी होती. पण अशा चाकोरीबद संसारासाठी मोहासुर
जनमालाच आला नवहता. तयाला िवशिवजयाची सवपे पडू लागली. शेवटी तो िवचार पवाह अितपबल झाला 
आिण सगळयांना बोलावून आपला िवचार सांिगतला आिण मोहासुर महातपसयेकिरता गहन वनांतरी पवेशला.

        शी शुकाचायारचे कथन होत ेकोणतीही महान गोष करायची तर सवरपथम हवे सदढृ, आरोगयसंपन शरीर 

'आरोगयं भासकरािदचछेत!' अथारत आरोगय शीसूयर नारायणांकडून पाप होते. अत: मोहासुर शीसुयोपासनारत 

झाला. अखंड सूयोपासना  सुर होती तोवर शी सूयर पकट झाले नाही.

        अनेकानेक वरदान संपन झालेला मोहासुर परतला. शीगुर शुकाचायारनी राजयािभषेक केला आिण 

राकसराज मोहासुर ितभुवन िवजयाथर सज झाला. अथारत िवजय हा केवळ औपचािरकतेचाच भाग होता 
तयाचया वरदान पाप बलासमोर िटकणयाची कमता आता पंचेशरांमधयेही नवहती. कारण वरदानच होते की 
'नामरपातमक कशानेही मृतयू व पराभवही नसावा?

       भारत वषारतील एका िनिबड अरणयात वनवासी झालेलया दवेतांची मोहासुर िवनाशोपायाथर बैठक झाली.
मात उपाय कोणाचयाच जवळ नवहता. शेवटी सगळयांनी शी सुयारनाच िवनंती केली की तुमहीच वरदाने िदली 
आता तुमहीच मागर सांगा.

      शी सूयारनी दवेतांना कमरिसदांत सांगणयास आरंभ केला. ते महणाले आज मोहासुर अजेय आह ेकारण 

तयाची पूवर कमे. आपणही असे िनवारिसत आहोत कारण आपली पूवर कमे. जयावेळी आपण सतेत असतो तयावेळी
ती सता जयाचया कृपेने लाभली तया गणनाथास िवसरतो. आपापलया सवगीय भोगात रमतो अत: पदचयुत 

होतो. तया काळात राकसाने तप केले. पुणय कमावले तयाच ेफळ तो आता  भोगत आह.े तयाच ेपुणयफल 

संपणयाची वाटच पाहावी लागेल आिण तोपयरत आपले पुणयबल वृिदगत करावे लागेल. तरच लाभ होईल. 

दसुरी बाब महणजे तयाला वरदान आह ेकी नामरपातमक कशानेही तयाला भय नाही आिण नामरपातीत ततव 

आह ेएकटे शी गणराज पभू. अत: तयांना शरण जाणयािशवाय अनय पयारयच नाही.



       शी सूयारचया कथनाला सगळयांनी मानयता िदली आिण पिरणाम रपात सगळ शीगणेशोपासनेत रममाण 

झाले. सगळयांची तपसया फळाला आली आिण भगवान शी सवानंदनाथ मोहासुर िवनाशक शी महोदर रपात 

पकट झाले.

         शीनी मोहासुरास समजावणयासाठी पथम दवेषी नारदांना पाठिवले. नारदांनी तयास गणराज 

अवतरणाबाबत सांिगतले आिण शरण येणयास सांिगतले. तयानंतर नारदोपदशेाने भारावलेलया मोहासुरास पूणर 
िन:संशय करणयासाठी शीनी शीिवषणूंना पाठिवले.

          शीहरीनी तयाला महोदरतवाचे रहसय समजावून सांिगतले. नामरपातीत सवानंदनाथ केवळ लीलारपात
आज महोदर झाला असला तरी ते िनगुरण िनराकार परबहच कसे आह ेह ेसमजलेला मोहासुर शीगणराज 

चरणी शरण आला.

         जया सहजतेने तयाने बहांड िजकले होते तयाच सहजतेने भगवंतांनी तयाला सकल तयागास पवृत केले 

आिण मग आपलया गणांमधये सथान िदले.

         ही महोदर अवताराची शी मुदगल पुराणाचया तृतीय खंडातील कथा. हा शंकरांपासून कसा जनमाला 
येतो? मिदरेसोबतच कां िववाह करतो? शीसूयर कमरमागरच कां सांगतात? महोदरतवाचे रहसय काय? 

मोहासुराचा िवनाश महोदर कसे करतात? 

. रहसयाचा िवचार नेहमी पमाणे कृषणचतुथीस पाह. तोवर जय गजानन!

                                                            जय गणेश!                
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