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'लोभासुर िनदारलक शी गजानन अवतार'
एकदा भगवान शी भोलेनाथांनी कै लास पवरतावर एक महोतसवाचे आयोजन के ले . सगळया
बहांडात आमंतणे पाठिवणयात आली. पतयक कै लासनाथाचे आमंतण महटलयावर सगळयाच
देवीदेवता आपलया संपूणर वैभवािनशी उपिसथत झालया. एके क देवता समोर येत होती. िशवपूजन
करन, नजराना पदान करन आशीवारद घेत होती. आरं भी शीहरी तथा शीबहदेवांशी गळाभेट
झालयावर भगवान आसनाधीश झाले आिण मग सगळया देवतांचा कम लागला. एके क देवता
समोर येत होतया. तयात थोडयावेळाने कम लागला देवतांचे खिजनदार अलकानगरीचे राजे
शीकु बेरांचा. रिसक गण रप यकांचे राजे शीकु बेर महणजे रिसकतेचा मेरमणी. शीकु बेरांनी
शीशीवपावरतीचे वंदन पूजन के ले. मात दशरनाथर कु बेरांची मान वर गेली आिण वृती अध:पितत
झाली. आई जगदंबा पावरतीचे ते तैलोकयसुंदरीरप पाहन वातसलयभाव जागृत होणयाऐवजी
शीकु बेरांचया मनात कामभावना जागृत झाली. शीकु बेरांचया नजरे तील ते पिरवतरन देवी पावरतीने
िटपले आिण ती भीषण संतापली. माझयाकडे पाहन अशी भावना जागृत होतेच कशी? अशा भीषण
रागाने ितने कु बेरांकडे भेदक नजर फे कली आधीच उफाळलेली कामवासना आिण तयात मातेचया
िवशरविवनाशक कोधाचा बसलेला दणका शीकु बेर सखिलत झाले . आणखीनच लिजत झाले. तशीच
मान खाली घालून बाहेर पडले. सगळी सभा सतंिभत झाली होती.
जगदंबा अतयािधक संतापली. शेवटी शीभोलेनाथांनीच शांत के ले. ते महणाले अग! अशी संतापतेस
कशाला? तू आहेसच इतकी सुंदर की युगायुगाची समाधी सोडू न मी तुझया सौदयारने घायाळ झालो
मग तया बालकाचा काय दोष? जाऊ दे माफ कर. कमाशीला आहेस तू. शीशंकरांचया बोलणयाने
पावरती शांत झाली. मग तयांनी कु बेरास बोलावून घेतले. तयांचीही समजूत काढली. तयांची अवसथा
मेलयाहन मेलयासारखी झाली. पण शीशंकरांनी समजावले. तया शकीपतनातून िनमारण झालेलया
तया मुलास घेऊन जाणयास सांिगतले. शीकु बेरांची इचछाच नवहती. पण या सगळया पकारानंतर
आिण तयातही शीशंकरांना नाही महणायची तयांची ताकदच नवहती तयामुळे नाईलाजाने कु बेर
बालकासह अलका नगरीत परतले.
िनयतीने ितकडे एक वेगळाच डाव मांडला. पाताळामधये तार नामक राकस आपलया कु ळाचया
भावी वृदीसाठी िचतागसत होता. राकसराजय तैलोकयावर कसे पसतािपत होईल या िचतेत होता.
कमरधमर संयोगाने देवषी नारदा तेथे आले. देवषी देवतांइतके च दैतयांनाही पुजय वाटतात. ताराने
तयांची पूजा के ली आिण आपली समसया सांिगतली. देवषीचया मुखातून िनयतीने आपली चाल पुढे
के ली. शीनारदांनी तयास सांिगतले की अलका नगरीत जा कु बेराचया नवजात बालकास पळवून
आण. तयाचयादारे तुझया सगळया मनीषा पूणर होतील. तार राकस अलके स पोहचला बालकास
पळवून मोकळा झाला.
देवखिजनदार कु बेरास वातार कळली पण तयांचा मुलाचया ठायी लोभच नवहता तयामुळे पळवून
नेलयाचे तयांना दु:ख झालेच नाही. मुलाठायी लोभ नसला तरी जगदंबेचया रपापती िनमारण

झालेलया लोभापायी जनमाला आलेलया तया बालकाचे नाव भिवषयात लोभासुर असेच झाले .
ताराने बालक दैतयगुर शुकाचायारकडे नेले. बालकाचया मसतकलेखास पाहन तयांनी तयास
शीिशवपंचाकरी महामंताचा उपदेश िदला. बालकाने अचाट तप:शरचयार के ली आिण पिरणाम
रपात तैलोकय िवजयासह मनोवाणीमयापासून मृतयु नसावा असा अपूवर वर लाभला.
वरदान संपन लोभासुराने शीशुकाचायारचया आशीवारदानंतर सकल तैलोकयास वश के ले . देवतांवर
नेहमीपमाणे वनवासाची वेळ आली.
अडचण आलयावरच भगवान आठवतात या िनयमाला देवताही अपवाद नसतात. समसयागसत,
वनवासी देवता लोभासुर िनदारलनाचा िवचार कर लागलया पण उपाय िदसेना. बराच काळ गेला
आिण तयाकाळातील तपाचया फलरपात महामुनी रै भयांचे तेथे आगमन झाले . सगळयांनी तयांची
महापूजा के ली आिण उपायाथर पाथरना के ली. महषी रै भयांनी सकलमनोकामना पूरक एकमेव उपाय
विणला शीगणेशोपासना.
सगळया देवतांनी, ऋषीमुनीनी गणेशाराधानेला महामागर जोपासला आिण पिरणामरपात
भगवान शी सवानंदनाथ 'गजानन अवतार धारण करते झाले.
शीगणेशांनी आरं भी शीशंकरांना िशषाई साठी पाठिवले पण तयाचा काहीच उपयोग झाला नाही.
राकसराज युदाथर सज झाला. मग मोरयांनी लीला रपात आपला परशु सोडला. तयातून
िनघालेलया भीषण अिगजवालांनी दैतय सैन जळू लागले. लोभासुराने तयावर पजरनयासाचा पयोग
के ला. पण तयाने हतपभ वहायला ते सामानय अिगअस थोडेच होते . तयाने पजरनयासही सुकिवले
आिण तरीही अिगवषारव सुरच रािहला. या अकिलपत पकाराने भयभीत लोभासुर शीशुकाचायारना
शरण गेला. दैतयगुरंनी तयास शीगजानन रहसय समजावून िदले. ते आपण आगामी चतुथीस पाह
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