कोधासुर िनयंतक भगवान शी लंबोदर !
राकसवीर शृंखलेत एक भयानक नाव आहे ते महणजे भसमासुर . भगवान शी शंकरांचया अघोर तपानंतर तयाने
जगाचया इितहासात कोणीही कधी न मािगतलेले वरदान मािगतले 'मी जयाचया डोकयावर उजवा हात ठे वील तो
ततकाळ भसम वहावा' तपाचया पभावासमोर शीशंकरांचाही नाईलाज होता. राकस कोणालाही भसम कर
शकणयाचया कमतेमुळेच भसमासुर नावाने िवखयात झाला.
वरदान तर िमळाले पण तयाचवेळी तयाचया मसतकात एक राकसी िवचार आला की हे वरदान खरे कसे ? तपासणी
करायला हवी. तयाच कणी समोर शंकर आहेत असे पाहन तो हात वर करन तयाचयाचकडे येऊ लागला. तयाला तसे
येताना पाहन शीशंकर मनोमन महणाले कोणया माकडाचया हाती आपण कोलीत िदले . पण आता िवचार करणयात
अथर नवहता. पळणयािशवाय पयारयच नवहता. समोर शीशंकर आिण मागे हात वर के लेला भसमासुर अशी शयरत सुर
झाली.
शी भोलेनाथ कै लासावर आले. राकस तेथे आला. तयाला समोर िदसली माता पावरती. ितचया ितपुरसुंदरी
सौदयारवर हा भाळला आिण शंकरांना सोडू न ितचयाकडे वळला. तयाचया आसुरी वृतीची जाणीव झालेली
जगनमाता कणात गुप झाली.
ती गुप झाली महटलयावर आचंिबत झालेला तो पुनहा शंकरांचया मागे लागला. या िनरपाय िवघावर अंितम उपाय
रपात शीशंकरांनी शी िवघराजाचे सतवन आरं िभले.
भगवान शीगणेशांनी पेरणा िदली आिण वैकुंठनाथ शीहरीनी अलौिकक सौदयरवतीचे रप धारण के ले . मागारत तया
रपवतीला पाहताच शंकरांना सोडू न राकस थांबला. तया मोिहनीला िववाहयाचना कर लागला. ती महणाली
तुझया समान महानवीराची अधारिगनी होणे कोणालाही आवडेलच. पण आता मला नृतयाची इचछा आहे. तू
माझयासह माझयाच सारखे नृतय के ले तर मी तुझी होईल.
िवशरविवजयाची अफाट कमता अंगी असलेला तो अफाटवीर तया सीचया तालावर नाचू लागला. बराच वेळ तयाला
नाचवून नाचवून दमवलयानंतर शीहरीनी नृतयातील एक अवसथारपात आपला उजवा हात आपलयाच डोकयावर
ठे वला. 'सारखे' नृतय करणयाचया नादात भसमासुरानेही तसेच के ले आिण िवशरवाचे हे संकट सवहसते जळू न गेले .
मधयकाळात घडलेली ही मोिहनीलीला न कळलेले शीशंकर धावतच होते . पण थोडयावेळाने मागे कोणीच नाही हे
कळलयावर ते थांबले. शीगणराज कृ पेने आपलयावरील संकट टळले महणून धनयवाद देऊन मोकळे झाले.
काही काळाने मुकुंदपूर नामक गामी तयांना मोिहनीलीलेचा सगळा कथाभाग एका देवसममेलनात कळला. तयावेळी
तयांनी ते अितसुंदर रप दाखवावे यासाठी शीहरीनी िवनंती के ली. शीहरी महणतात तया िविशष कणी गणराज
पेरणेने घडलेली ती किणक घटना होती आता ते कसे करणार? पण शीशंकर हटालाच पेटले आिण शेवटी शीहरीचा
नाईलाज झाला.
मोिहनीचया तया जगनमोहक रपाकडे पिहले आिण मदनारी शंकर, आपण कोण आहोत? कु ठे आहोत? हे कोण आहेत?
जवळ पावरती आहे हे सगळे िवसरन ितचयाकडे झेपावले.
कामदेव दाहक शीिशवांना काममोिहतरीती असे येताना पाहन शीहरी मुळ रपात पगटले. शीशंकरांना तो धका
असहनीय होता. सगळयांसमोर आपलयाकडू न घडलेलया या पशुतुलय वतरनामुळे तयांना सवत:चाच अनावर कोध
आला आिण तया रागात ते तेथून पसथान करते झाले.
मात मोिहनीचया रपात कामातुर झालेलया शीिशवांचया पिततवीयारतून एक भयानक राकस पगट झाला पुढे तो
दैतयगुर शुकाचायारकडे आला दैतयगुरंनी िवचारले तू कोण? तयाचयाजवळ काहीच उतर नवहते. तो बोलत नाही
महटलयावर शीशुकाचायारनी धयान लावले. सवर कथाभाग कळलेलया तयांनीच तयाचया उतपतीनुसार तयाचे नामकरण
के ले 'कोधासुर'.

दैतयगुरंचया आदेशानुसार तयाने शीसुयारचे आराधन के ले आिण अनय वरदानांसह पधान वरदान मािगतले उतपती,
िसथती आिण लय असणा-या कशापासुनही मरण नसावे.
वरदानासोबत आली उनमतता. देवराजय िवनाशाची राकसी भावना. मागर ठरलेलाच होता. दैवी सता नष करायची
तर धमरसता िवनाश अटळ होता. तोच मागर चोखाळला गेला. ताही! ताही! करणारे देवही वनवासी ठरले.
कोधासुर िवनाशाचया उपायाथर देवगुर बृहसपतीना पाथरना करणयात आली. ते महणाले आपण सगळे च उतपती,
िसथती आिण लयाने युक आहोत आपण तयाचे काहीच कर शकत नाही. या ितनहीचया पार आहेत के वळ आिण
के वळ शीगणराज आहेत तयांना शरण जाणयािशवाय पयारय नाही.
देवतांचया शरणागत तपसयेला फळ आले आिण भकवतसल भगवान अवतिरत झाले तया अवतार लीलेला नाव आहे
'शीलंबोदरावतार'
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