
अ�ावतार �ीगणशेाचे

व�तुंड

व�त�ुडावतारा� द�ेहना �ं�धारकः |

म�सरासरुह�ता स �स�हवाहनगः �मतृः ||

( अथ� : �ीगणशेाचा व�ातुंडावतार हा ��हाडं�व�प
सव� दहेानंा धारण करणारा, म�सरासरुाचा सहंारक
आ�ण �स�ह या वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘व�तुंड’ हा प�हला
अवतार म�सरासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता. दवेराज इ�ंा�या आश�वादान मे�सरासरु
रा�साचा ज�म झाला. हा म�सरासरु �शवभ� होता
�यान दे�ैयग�ु श�ुाचाय� या�ंयाकडनू भगवान



शकंराचंी �शव पचंा�री (ॐ नमः �शवाय) द��ा �ा�त
क�न कठोर तप�या� स�ु केली. �या�या तप�य�वर
भगवान शकंर �स� झाल वे �यानंी म�सरासरुास
वरदान माग�यास सा�ंगतल.े म�सरासरुान अेभय
हो�याच वेरदान मा�गतल वे भगवान शकंरानंी �यास
इ��छत वरदान �दल.े

वरदान �ा�त होताच म�सरासरुान पे�ृवी, �वग� व
पाताळ या ��लोकावंर आ�मण केल आे�ण या
य�ुात व�णराज, कुबरे व यमदवेाचंा पराभव झाला.
म�सरासरु �त�ही लोकाचंा अ�धपती झाला.
म�सरासरुास सुंदर��य व �वषय��य ह देोन प�ु होत.े
आपल देो�ही प�ुा�ंया मदतीन मे�सरासरुाने
सगळ�कड अे�याचार स�ु केला. सव� दवेदवेता
भयभीत झाल वे �यानंी भगवान शकंराकंड धेाव
घतेली. भगवान शकंरानंी सव� दवेदवेतानंा सा�ंगतले
क�, “म�सरासरुाचा पराभव हा �ीगणशेाकडनू
‘व�तुंड’ या अवतारात होणार आह.े �यामळु आेपण
सव� �मळनू �ीगणशेाची आराधना क�यात.” यावर
सव� दवेदवेतानंी �मळनू म�सरासरुा�या �ासातनू म�ु



हो�यासाठ� �ीगणशेाची एका�री म�ंा�ार आेराधना
केली. �या�ंया आराधनवेर सतं�ु होऊन �ीगणशे
व�तुंड अवतारात �कट झाल वे �हणाल,े “आपण
सव� �न���त रहा. ग�व�� म�सरासरुा�या �ासातनू मी
आपली �न��तच म�ुता करने.”

व�तुंडान आेप�या सव� गणासंहीत म�सरासरुा�या
नगरीस घरेाव घातला व दो�ही स�ैयामं�य घेनघोर
य�ुास स�ुवात झाली. म�सरासरु व व�तुंड या
दोघामं�य तेसचे दोघा�ंया स�ैयामं�य सेलग ५ �दवस
यु्� स�ु होत.े व�तुंडा�या गणानंी म�सरासरुा�या
सुंदर��य व �वषय��य या दोन प�ुाचंा वध केला.
प�ुा�ंया �नधनान मे�सरासरु �ाकूळ झाला व
व�तुंडास अपश�द वाप� लागला. �यावर व�तुंडाने
�वराट �प धारण केल वे म�सरासरुास सनुावल,े
“म�सरासरुा, तलुा जर तझु �ेाण ��य असतील तर
मला शरण य अे�यथा तलुाही त�ुया �ाणास मकुावे
लागले.”

व�तुंडा�या भयानक �पास पा�न म�सरासरू
गभ�गळ�त झाला. �याला कळनू चकुल के� आता



आपला अतं �न��त आह.े त�ेहा म�सरासरुाने
व�तुंडापढुे शरणागती प�करली व �भतीपोट� घाब�न
जाऊन अ�यतं �वनयपवू�क गणशे�ततुी गाऊ लागला
व व�तुंडाकड अेभय �मळाव �ेहणनू �ाथ�ना क�
लागला. �या�या �ाथ�नवेर सतं�ु होऊन व�तुंडाने
म�सरासरुास अभय �दान केल वे पढु�ल आय�ुय
शातंतते घाल�व�याकरीता पाताळात जा�याची आ�ा
केली. व�तुंडा�या आ��ेमाण �ेयान पेाताळाकडे
गमन केल.े हाच म�सरासरु पढुे गणपती भ� झाला.
म�सरासरुा�या �ासातनु म�ु झाल�ेया सव�
दवेदवेतानंी दखेील व�तुंडाची �ततुी क�न आभार
मानल.े

�लैो�यावर �वजय �मळ�वल�ेया व म�सरामळु सेव�
दवेदवेतानंा �ास दणेा�या असरुा�या म�सराचा नाश
क�न �यास सरळ मागा�वर आणणा�या व�तुंडासं
�णाम असो !

------------------------



एकदतं

एकदतंावतारौ व दै�ेहना ��धारकः |

मदासरु�य ह�ता स आखवुाहनगः �मतृः ||

( अथ� : �ीगणशेाचा एकदतं अवतार हा ��हाडं�व�प
सव� दहेानंा धारण करणारा, मदासरु सहंारक आ�ण
उ�ंदर या वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘एकदतं’ हा �सरा
अवतार मदासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता. महष� �यवन यानंी आप�या तप�य�न मेदासरु
या द�ैयास �नमा�ण केल.े पढुे हा मदासरु अ�यतं
बलवान व परा�मी असा द�ैय �यवनप�ु �हणनू
ओळखला जाऊ लागला. मदासरुास सम�त
��ाडंावर रा�य कर�याची �बळ इ�छा होती.
याकरीता �यान दे�ैयाचं गे�ु श�ुाचाय� याचंकेड जेाऊन
आपली इ�छा �� केली. श�ुाचाया�नी मदासरुास
आपल �ेश�य बनवनू घतेल वे �कृती�या (दवेी
श���या) एका�री म�ंाची �द�ा �दली. मदासरुाने



श��ची द��ा घतेली व तो वनात तप�य�साठ� �नघनू
गलेा. मदासरुान घेारे तप�या� स�ु केली.
मदासरुाची कठोर तप�या� बरीच वष�चाल हूोती,
�या�या शरीरावर मुं�यानंी वा�ळ तेयार केली, �या�या
आसपास व�ृवलेी तयार झा�या. �यानतंर �या�या
तप�य�वर दवेी �कृती �स� झाली व �तन मेदासरुास
सदवै �नरोगी राह�याच वे ��ाडंावर रा�य कर�याचे
वरदान �दल.े

मदासरुान सेव��थम सपंणू� प�ृवीवर आपल सेा�ा�य
��था�पत केल.े �यानतंर �याच �ेवगा�कड आेगकेूच
केल वे इ�ंदवेासं पराभतू क�न �वग�दखेील काबीज
केला. �यानतंर �यान �ेमदासरु या द�ैया�या सालसा
नामक क�यशेी �ववाह केला. द�ैयक�या सालसले तीन
प�ु झाल.े मदासरुान केैलासपती महादवेासंही
परा�जत केल.े आता मदासरुाच �े�लोकावर शासन
��था�पत झाल.े मदासरुान सेगळ�कड हेाहाकार
माज�व�यास स�ुवात केली. ���ही लोकानंा �याने
जरेीस आणल.े



शवेट� सव� दवेदवेता �ीगणशेास शरण गले वे �यानंी
मदासरुा�या �ासापासनु म�ु� �मळ�यासाठ�
�ीगणशेाची आराधनसे स�ुवात केली. �या�ंया
तप�य�स शभंर वष�पणू� झा�यानतंर �ीगणशे
�याचंसेमोर एकदतं या अवताराम�य �ेकट झाल.े
एकदतंाच �ेव�प अ�यतं भयानक होत,े भ� शरीर व
हातात परश,ु पाश अशी आयधु अेसनू त उेदंरावर
�वार होत.े एकदतंान देवेदवेतानंा मदासरुापासनू
म�ु�च वेरदान �दल.े

इकड नेारदमनु�नी मदासरुास स�ुचत केल के�
एकदतंान सेव� दवेदवेतानंा वरदान �दलले आेह वे
आता एकदतं तझुा अतं कर�याकरीता त�ुयाशी य�ु
करणार आहते. ह सेमजताच मदासरु �ोधाने
भडकला व आप�या सव� स�ैय घऊेन एकदतंाशी यु्�
कर�यास �नघाला.
मदासरु व एकदतं य�ुासाठ� एकमकेानंा सामोर आेल.े
एकदतंान मेदासरुा�या �ताकड �ेनरोप पाठ�वला,
“तलुा जर �जवतं रहायच अेसले तर दवेदवेताचंा �शे
करण बेदं कर, �याचं रेा�य �यानंा परत कर. त जूर



अस केेल नेाहीस तर तझुा अतं �न��त आह.े” हे
एकून मदासरु �ोधान य�ुास सरसावला. �याने
आप�या धन�ुयावर बाण सरसावला पण तवेढयात
एकदतंाचा परश मूदासरुास यऊेन लागला व मदासरु
बशे�ु पडला. श�ु�वर आ�यावर मदासरुास कळनू
चकुल के� एकदतं �हणजचे सव�साम�य�शाली
परमा�मा आहते. मदासरु एकदतंास शरण आला.
मदासरुान एेकदतंाची �मा मा�गतली व �ीगणशेाची
�ढ भ�� आपणासं �ा�त �हावी यासाठ� �याचंी �ततुी
क� लागला.
एकदतंान मेदासरुावर �स� होऊन सा�ंगतल के�,
“माझी भ�� करायची असले तर यापढुे �जथ मेाझी
पजूा-अच�ना चाल अूसले �तथ ते अू�जबात जायचे
नाहीत. यापढुे त पूाताळात जाऊन रहा.” �यानसुार
मदासरु पाताळात �नघनू गलेा व सव� दवेदवेता
आनदंान एेकदतंाचा जयजयकार व गणशे�ततुी क�
लागल.े

�लैो�यावर �वजय �मळ�वल�ेया, मदान उे�म�
झाल�ेया आ�ण सव� दवेदवेतानंा �ास दणेा�या



असरुा�या �शेाचा नाश क�न �यास सरळ मागा�वर
आणणा�या एकदतंास �णाम असो !

------------------------

महोदर

महोदर इ�त �यातो �ान��म�काशक: |

मोहासरु�य श�वु�आखवुाहनगः �मतृः ||

( अथ� : �ीगणशेाचा महोदर अवतार हा ��म�ान
�काशक असनु, मोहासरु सहंारक आ�ण उ�ंदर या
वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘महोदर’ हा �तसरा
अवतार मोहासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता. तारकासरु नामक द�ैयराज सव� दवेदवेतानंा
आ�ण ऋ�ष-मनु�ना �ास दते होता. सव� धा�म�क
काया�म�य �ेव�न �नमा�ण करत हाता. �यामळु जेप, तप
आ�ण य�ासंारखी धा�म�क काया�म�य बेाधा �नमा�ण



होत होती. तारकासरुा�या कृ�यामंळु सेव� ऋ�ष-मनुी
हरैाण झाल हेोत.े �यावळे� महादवेा�ंया आ�श�वादाने
�याचंा प�ु का�त�केय यान अेसरुाचंा राजा तारकासरु
याचा वध केला.
तारकासरुा�या वधान अेसरुावंर मोठे सकंट �नमा�ण
झाल.े द�ैयानंा �याचं हे�क �मळवनू द�ेयासाठ�
कोण�या असरुास द�ैयराज पद बहाल कराव येा
�वचारान दे�ैयग�ु श�ुाचाय� यानंा �ासल.े मोहासरु
नामक एक परा�मी रा�स द�ैयग�ु श�ुाचाया�चा
�श�य होता. श�ुाचाया�नी �यास द�ैयराज पद बहाल
करता यऊे शकत अेसा �वचार केला व �यास तप�या�
कर�यास सा�ंगतल.े द�ैयग�ुं�या आ�नेसुार
मोहासरुान सेयु�दवेाचंी कठोर तप�या� केली व
सयु�दवेास �स� क�न घतेल.े सयु�दवेाकंडनू
मोहासरुान सेव�� �वजयी हो�याच वेरदान �मळ�वल.े
वरदान �मळताच मोहासरु द�ैयग�ु श�ुाचाया�कडे
आला व �यानंा हक�कत सा�ंगतली. श�ुाचाया�नी
मोहासरुास द�ैयाचंा राजा घोषीत केल वे �याचा
रा�य�भषकेदखेील केला.



मोहासरुान आेप�या परा�मान �े�लोकावंर �वजय
�मळ�वला. �त�ही लोकावंर मोहासरुाच रेा�य
��था�पत झाल,े सगळ�कड हेाहाकार माजला.
सयु�दवेा�ंया वरदानामळु उे�म� झाललेा मोहासरु
सवा�ना �ास दऊे लागला. �या�या भयाने
��लोकामंधील सव� दवेदवेता आ�ण ऋ�ष-मनुी
घाब�न गले.े सयु�दवेा�ंया वरदानामळु मेोहासरुास
सव�� �वजय �ा�त होत आह �ेयामळु मेोहासरुा�या
�ासातनू म�ु� �मळ�व�यासाठ� सव� दवेदवेता आ�ण
ऋ�ष-मनुी सयु�दवेाकंड गेले वे �यानंा मोहासरुा�या
जाचातनू सटुका हो�याचा माग� �वचारला.
सयु�दवेानंी �यासवा�ना �ीगणशेा�या एका�री म�ंा�ारे
गणशेाची आराधना कर�यास सा�ंगतल.े मोहासरुा�या
�ासातनू ��लोकानंा वाच�व�यासाठ� सव� दवेदवेता
आ�ण ऋ�ष-मनुी �ीगणशेाची आराधना क� लागल.े
�या�ंया तप�य�वर सतं�ु होऊन �ीगणशे महोदर या
अवतारात �कट झाल.े सवा�नी �ीगणशेाची मनोभावे
�ततुी केली व मोहासरुा�या �ासातनु ��लोकासं
म�ुता �मळवनू �ावी अशी याचना केली. सवा�ना



मोहासरुा�या �ासातनू �न��तच म�ु करने असे
आ�ासन दऊेन महोदर उ�ंदरावर �वार होऊन
मोहासरुाशी यु्� कर�यास रवाना झाल.े

इकड देवेष� नारदमनु�नी ही बातमी मोहासरुापय�त
पोच�वली आ�ण महोदरा�या अनतं परा�मी़, �द�
आ�ण अनतंकोट� ��माडं �ेया�या उदरात सामावली
आहते अशा महोदरा�या �व�पाबाबतही सा�ंगतल.े
द�ैयग�ु श�ुाचाया�नीदखेील मोहासरुास महोदरास
शरण जा�याबाबत स�ुचत केल.े तवेढयात महोदराचा
�त �हणनू भगवान �व�ण मूोहासरुाकड आेल वे �यास
�हणाल,े “असरुराज मोहासरु, मी अनतं परा�मी
भगवान महोदर याचंा �त आह.े त�ुही महोदरास शरण
जाऊन ��लोकासं धम�पवू�क जीवन �तीत
कर�याम�य केोणतीही बाधा आणणार नाही असे
वचन �द�यास भगवान महोदर त�ुहाला �मा करतील.
जर त�ुही �यानंा शरण नाही गलेात तर मा�
य�ुभमुीवर तमुचा बचाव असभंव आह.े” ह ऐेकताच
मोहासरुाचा अहकंार न� झाला. �यान भेगवान
�व�णूंना सा�ंगतल के�, “त�ुही भगवान महोदरानंा



आम�या नगरात आणनू �या�ंया दश�नाचा लाभ
आ�हासं क�न �ावा.” यावर भगवान महोदराने
मोहासरुा�या नगरीत �वशे केला.
मोहासरुान मेहोदराचं येथो�चत �वागत केल.े �या�ंया
�वागताला प�ुपव�ृी केली �यानंा वाजतगाजत
महालात आणल.े �याचंी ��ापवू�क पजूा-अचा� क�न
�ततुी केली. आप�याकडनू झाल�ेया अपराधाचंी
�मायाचना केली. भगवान �व�णूंनी सा�ंगत�या�माणे
मोहासरुान �े�लोकासं धम�पवू�क जीवन �तीत
कर�याम�य केोणतीही बाधा आणणार नाही असे
वचन महोदरास �दल.े �या�या भ��वर �स� होऊन
महोदरान मेोहासरुास अभय �दल,े �या�या अपराधानंा
�मा केली. मोहासरूान मेहोदरास वचन �द�या�माणे
दवेदवेता आ�ण ऋ�ष-मनुी यानंा �ास दणे बेदं केल.े
सव� धा�म�क काय��न�व��नपण पेार पड लूागल.े
सगळ�कड आेनदंाच वेातावरण �नमा�ण झाल.े

�लैो�यावर �वजय �मळ�वल�ेया, मोहान उे�म�
झाल�ेया आ�ण सव� दवेदवेता व ऋ�ष-मनु�ना �ास
दणेा�या असरुा�या मोहाचा नाश क�न �यास सरळ



मागा�वर आणणा�या महोदरास �णाम असो !

------------------------

गजानन

गजानन: स �व�ये: सा�ंय�ेय: �स��दायक: |

लोभासरु�हता� व आैखगु�: �क��त�ता: ||

( अथ� : �ीगणशेाचा गजानन हा अवतार
स�ंया��मधारक �हणजचे अस�ंय यो�यानंा �स��
�दान करणारा असनु, लोभासरु सहंारक आ�ण उ�ंदर
या वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘गजानन’ हा चौथा
अवतार लोभासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता.
धना�धपती कुबरे एकदा शकंर-पाव�ती या�ंया
दश�नाकरीता कैलास पव�तावर गलेा. शकंर पाव�तीचे
दश�न घते असताना दवेी पाव�ती�या सौदया�न मेो�हत



झाला व �त�याकड एेकटक पा� लागला. ह पेा�न
दवेी पाव�ती अ�यतं �ोधीत झाली. �तचा �ोध ल�ात
घऊेन धना�धपती कुबरे �भतीन थेरथर काप लूागला.
आता आप�यास दवेी�या �ोधास सामोर जेावे
लागणार या �भतीन केुबरे गभ�गळ�त झाला व �या
�णी �या�या शरीरातनू एक लोभासरु नामक द�ैय
�नमा�ण झाला.
लोभासरु हा द�ैय अस�यामळु तेो शकंर-पाव�तीस
�णाम क�न द�ैयकुळाच गे�ु श�ुाचाय� या�ंयाकडे
�नघनू गलेा. लोभासरु अ�यतं परा�मी होता.
श�ुाचाया�नी आपणासं द��ा �दान करावी या हतेनूे
तो श�ुाचाया�ना �वनतंी क� लागला. द�ैयग�ु
श�ुाचाया�नी �या�या �वनतंीस मान �दला व �याला
आपल �ेश�य बनवनू घतेल.े श�ुाचाया�नी लोभासरुास
भगवान शकंरा�ंया पचंा�री म�ंाची द��ा �दान केली
व �शवकृपा �ा�प कर�यासाठ� तप�या� कर�यास
वनात �नघनू जा�याचा आदशे �दला.
ग�ुं�या आदशेा�माण लेोभासरुान वेनात जाऊन
अ�पाणी �याग क�न, अगंावर भ�म धारण क�न



�शवशभंो�या कठोर तप�य�स स�ुवात केली. �या�या
अनतं कालपय�त चालणा�या कठोर तप�य�वर
भोलनेाथ �स� झाल वे लोभासरुाससमोर �कट झाल.े
�यानंी लोभासरुास वरदान माग�यास सा�ंगतल.े
लोभासरुान मेहादवेाकंडनू ��लोकापंासनु �नभ�य
हो�याच वेरदान �मळ�वल.े �त�ही लोकापंासनू
�नभ�यतचे वेरदान �ा�त होताच लोभासरू उ�म� झाला.
�यान सेव� द�ैयानंा एक� क�न अत�ुय स�ैयसनेा तयार
केली व �त�ही लोकावंर आ�मण केल.े प�ृवीवरील
सव� राजानंा पराभतू क�न वच��व ��था�पत केल.े
�वगा�कड आेगकेूच क�न इ�ंास पराभतू केल वे
�वग�ही काबीज केला. पराभतू इ�ंदवेान मेदतीकरीता
�ी�व�णूंकड धेाव घतेली. �ी�व�णूंनी द�ैया�ंवरोधात
य�ु पकुारल.े लोभासरु व �ी�व�ण यूा�ंयाम�ये
घनघोर य�ु झाल.े पण महादवेा�ंया �नभ�यतचे वेरदान
लाभल�ेया लोभासरुापढुे �व�णूंचहेी काही चालले
नाही. आता लोभासरुान केैलासाकड केूच कर�याचे
ठर�वल आे�ण महादवेानंी आप�या �ताकरवी �नरोप
पाठ�वला, “ह मेहादवेा, मला आपणाकडनू �ा�त



�नभ�यत�ेया वरदानाच �ेमरण �हाव.े या वरदानामळुे
मी �त�ही लोकावंर �वजय �मळ�व�यास स�म झालो
आह.े त�ुहीदखेील या परा�मी लोभासरुाशी य�ु
कर�यास स�ज �हा अथवा कैलास सोडनू �नघनू
जा.” महादवेानंा आपण �दल�ेया वरदानाच सेाम�य�
�ात अस�यामळु ते केैलास सोडनू तप�य�करीता
वनात �नघनू गले.े

�त�ही लोकावंर �वजय �मळ�व�यावर लोभासरुा�या
आनदंाला पारावार रा�हला नाही. आपण जगज�ेा
झालो या अहकंारान �ेयान सेव�� अराजक माज�वल.े
दवेदवेता, �ा�मण, ऋ�षमनुी यानंा �ास दऊेन हरैाण
केल.े सगळ�कडील धा�म�क य�याग, पजुा-अच�ना
आद�वर अकंुश आणला. सव� धम�-कम� बदं झाल.े या
प�र��थतीतनू माग� काढ�याकरीता �च�तातरू दवेदवेता,
�ा�मण, ऋ�षमनुी ह �ेव�ा�म�ाचं पे�ु, आचाय� र�ैय
या�ंयाकड गेले.े र�ैयमनु�नी सवा�नी गजाजनाची
आराधना कर�यास सा�ंगतल.े �व�नहता� �ीगणशेच
या प�र��थतीतनू आपणासवा�नी बाहरे काढू शकतात
�यामळु सेवा�नी �ीगणशेाची आराधना करावी, असा



स�ला र�ैय मनु�नी सवा�नी �दला. �या�ंया
स��यानसुार सवा�नी �ीगणशेाची मनोभाव आेराधना
केली. �या�ंया आराधनवेर �स� होऊन �ीगणशे
उदंरावर �वार होऊन गजाजन अवतारात �कट झाले
व �यानंी सवा�ना लोभासरुा�या �ासातनु म�ु
कर�याच आे�ासन �दल.े

लोभासरुान मेहादवेाचंी भ�� क�न �यानंा �स�
क�न घतेल वे �या�ंया वरदानामळुचे तो उ�म� झाला
होता. जगज�ेा झा�यामळु केोणाचहेी �हणण ऐेकून
वा समजनू घ�ेया�या मन��थतीत नसललेा उ�म�
लोभासरु हा केवळ भगवान शकंराचं �ेहणण �ेन��त
ऐकून घईेल या �वचारान गेजाननान लेोभासरुाशी
बोलणी कर�याकरीता महादवेानंा �वनतंी केली.
गजानना�या �वनतंीनसुार महादवे लोभासरुाकड आेल.े
लोभासरुान मेहादवेानंा �माण केला. महादवेानंी
लोभासरुास गजाननाचा �नरोप �दला, “गजाननापढुे
तझुा पराजय �न��त आह.े त गूजाननास शरण ये
अथवा य�ुासाठ� स�ज हो.” पढुे महादवेानंी �यास
गजाननाची महती सा�ंगतली आ�ण �यास शरण जाणे



लोभासरुासाठ� कस के�याणकारक आह हेहेी पटवनू
�दल.े अस�ंय यो�यानंा �स�� �ा�त क�न दणेारा
एकमवे माग� �हणज गेजाननास शरण जाण हेा आह.े
एवढे सागंनू महादवे �नघनू गले.े

इकड दे�ैयग�ु श�ुाचाया�नीदखेील लोभासरुास
गजाननास शरण जा�याचाच स�ला �द�ला.
लोभासरुान गेजाननास शरण जा�याचा �नण�य घतेला
व गणशे�ततुी गाऊन गणशेाची भ�� क� लागला.
�या�या भ��वर �स� होऊन गजानन �कट झाल.े
लोभासरुान गेजाननाकड आेप�या अपराधानंा �मा
कर�याची याचना केली. �यास �मा क�न गजाननाने
पातालात गमन कर�याचा आदशे �दला. लोभासरु
गजाननास वदंन क�न पातालात �नघनू गलेा.
लोभासरुान मेाजवलले अेधम�, अ�नती आ�ण
अ�याचार सपं�ुात आ�यान सेव�� आनदंाच वेातावरण
�नमा�ण झाल.े �त�ही लोकामं�य गेजाननाचा
जयजयकार होऊ लागला.
�लैो�यावर �वजय �मळ�वल�ेया, लोभान उे�म�
झाल�ेया आ�ण सव� दवेदवेता व ऋ�ष-मनु�ना �ास



दणेा�या असरुा�या लोभाचा नाश क�न �यास सरळ
मागा�वर आणणा�या गजाननास �णाम असो!!!
----------------------

लबंोदर

ल�बोदरावतारो व �ैोधासरु�नबह�णः ।
श����ाखगुः सद य्त त्�य धारक उ�यत :े ||

( अथ� : �ीगणशेाचा लबंोदर हा अवतार
श����मधारक तथा स��व�प असनु, �ोधासरु
सहंारक आ�ण उ�ंदर या वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘लबंोदर’ हा पाचवा
अवतार �ोधासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता.
सम�ुमथंना�या वळे� �ी�व�णूंनी अ�यतं सुंदर असे
मो�हनी�प धारण केल हेोत.े �ी�व�ण मूो�हनी �पात
इतके �पवान �दसत होत के�, सव� दवे व द�ैय यानंा



�या�ंया �पाची भरुळ पडली होती. भगवान
शकंरदखेील �ी�व�णूं�या मो�हनी�पावर भाळल.े
�ी�व�णूंनी ज�ेहा मो�हनी�पाचा �याग केला त�ेहा
भगवान शकंर अ�यतं नाराज झाल.े व�त�ु�थती
ल�ात यतेा, महोदव अ�यतं �ोधीत झाल वे
�ोधामळु �ेया�ंया शरीरातनू एक द�ैय �नमा�ण झाला.
�या द�ैयाचा रगं अ�यतं काळा असनू डोळ तेाबंसू
रगंाच हेोत.े

हा द�ैय द�ैयग�ु श�ुाचाया�कड गेलेा. श�ुाचाया�नी
आपणासं द��ा �दान करावी या हतेनू तेो �यानंा
�वनतंी क� लागला. द�ैयग�ु श�ुाचाया�नी �या�या
�वनतंीस मान �दला व �याला आपल �ेश�य बनवनू
घतेल.े महादवेा�ंया �ोधामळु हेा द�ैय �नमा�ण झाला
अस�यामळु शे�ुाचाया�नी या द�ैयाच नेाव ‘�ोधासरु’
अस ठेेवल वे शाबंर नामक द�ैयाची लाव�यवती क�या
��ती �ह�यासमवते �यानंी �ोधासरुाचा �ववाहदखेील
लावनू �दला. �ोधासरुास ��ाडंावर �वजय �ा�त
कर�याची इ�छा होती ह जेाणनू श�ुाचाया�नी �यास
�वधीपवू�क सयु�म�ंाची �द�ा �दान केली व सयु�कृपा



�ा�त कर�यासाठ� तप�या� कर�यास वनात �नघनू
जा�याचा आदशे �दला.
ग�ुं�या आदशेा�माण �ेोधासरुान वेनात जाऊन
अ�पाणी �याग क�न, एका पायावर उभ रेा�न
सयू�दवेा�ंया कठोर तप�य�स स�ुवात केली. अनके
तपानंतंर �ोधासरुा�या तप�य�वर �स� होऊन
सयु�दवे �कट झाल.े �ोधासरुान सेयु�दवेाकंड वेरदान
मा�गतल,े “दवेा, मला सपंणू� ��माडं �ज�क�याची
अ�भलाषा आह.े म�ृयवूरदखेील मला �वजय
�मळवायचा आह.े आपण मला अमर�व बहाल
कराव.े” सयु�दवेानंी �ोधासरुास इ��छत वरदान �दल.े

वरदान �ा�त झा�यानतंर �ोधासरु ��माडं
�ज�क�यास स�ज झाला. श�ुाचाया�नी �याला
द�ैयराज पद बहाल केल.े प�ृवीवरील सव� राजानंा
पराभतू क�न �यान आेपल वेच��व ��था�पत केल.े
�याच�माण वेकैंुठ आ�ण कैलासावरदखेील �याची
स�ा ��था�पत झाली. �ोधासरुान सेयु�दवेावंरदखेील
आ�मण क�न सयु�लोक का�बज केल.े आप�याच
वरदानामळु आेप�याला सयु�लोकाचा �याग करावा



लागतोय ह पेा�न सयु�दवेही हताश झाल.े

�ोधासरु सव�� अहकंारान रेा�य क� लागला. �या�या
�ासास कंटाळनू दवेदवेता व ऋ�षमनु�नी सखुकता�-
�खहता� �ीगणशेाची आराधना स�ु केली. �या�ंया
आराधनवेर �स� होऊन �ीगणशे लबंोदर या
अवतारात �कट झाल वे �ोधासरुा�या �ासातनू म�ु�
�मळवनू द�ेयाच आे�ासन �यानंी सवा�ना �दल.े ही
वाता� �ोधासरुापय�त पोचली.
इकड लेबंोदरान �ेोधासरुावर आ�मण केल.े
उ�ंदरावर आ�ढ झाललेा मोठया उदरा�या लबंोदराचे
तजे�वी �प पा�न �ोधासरु चक�त झाला. लबंोदर व
�ोधासरु या दोघामं�य तेुंबळ य�ु झाल.े एकामागनू
एक परा�मी रा�स धारातीथ� पड लूागलले पेा�न
�ोधासरु चवताळनू लबंोदरास �हणाला, “मी सम�त
��माडं �ज�कलले आेह.े त मुाझा काय पराजय
करणार? मला अमर�वाची �ा�ती आह.े” यावर
लबंोदरान �ेोधासरुास सनुावल,े “कोण�याही
वरदानाचा वापर हा धम� आ�ण �नती यासं अनसु�न
करावयाचा असतो. मा� वरदान �मळताच त उू�म�



झालास. सगळ�कड अेराजकता माज�वलीस. त�ुया
कृ�यामंळु �ेा�त वरदानातील शभुता न� झाली आह.े
तझुा अतं कर�याकरीताच मी हा अवतार घतेला आह.े
त�ुया ग�ुंना सव� �ात आह.े त �ुयाचंशेी
�वचार�व�नमय क� शकतोस. तझुा यापढुे �जवतं
रहायच अेसले तर मला शरण य अे�यथा तझुा अतं
�न��त आह.े” �ोधासरुान दे�ैयग�ु श�ुाचाया�ना
लबंोदराब�ल �वचारल.े श�ुाचाया�नीदखेील �यास
लबंोदरा�या अवताराबाबत स�व�तर सा�ंगतल आे�ण
लबंोदरास शरण जा�याचा स�ला �दला.
�ोधासरु लबंोदरास शरण आला व �यान आेप�या
अपराधाचंी �मा मा�गतली. तो लबंोदराची अच�ना व
�ततुी क� लागला. �या�या भ��वर �स� होऊन
लबंोदर �कट झाल.े �ोधासरुान लेबंोदराकडे
आप�या अपराधानंा �मा कर�याची याचना केली.
�यास �मा क�न लबंोदरान पेातालात गमन
कर�याचा आदशे �दला. �ोधासरु लबंोदरास वदंन
क�न पातालात �नघनू गलेा. सव�� आनदंाचे
वातावरण �नमा�ण झाल.े �त�ही लोकामं�य लेबंोदराचा



जयजयकार होऊ लागला.
ब�माडंावर �वजय �मळ�वल�ेया, �ोधा�नीन उे�म�
झाल�ेया आ�ण सव� दवेदवेता व ऋ�ष-मनु�ना �ास
दणेा�या असरुा�या �ोधाचा नाश क�न �यास सरळ
मागा�वर आणणा�या गजाननास �णाम असो !

---------------------------

�वकट

�वकटो नाम �व�यात: कामास�ुव�दाहक: ।
मयरुवाहन�ाय संौर��धरा �मतृ: ||

( अथ� : �ीगणशेाचा �वकट हा अवतार
सौर��ाधारक असनु, कामासरु सहंारक आ�ण मयरु
/ मोर या वाहनावर आ�ढ असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘�वकट’ हा सहावा
अवतार कामासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला
होता.



�ीगणशेा�या शापामळु एेका ‘ वृंदा ’ नामक क�यनेे
रा�सकुळात ज�म घतेला. �व�णभू� अस�यान तेी
बालपणापासनूच �ी�व�णूंची �न�यनमेान पेजूा करीत
अस.े उपवर झा�यावर �तचा �ववाह रा�सकुळातीलच
‘ जालधंर’ नामक महापरा�मी अशा असरुाशी झाला.
�व�णभू� वृंदा ही अ�यतं धम�शील व प�त�ता होती.
वृंदाशी �ववाह झा�यान �ेतच मेहापा�त��य व
पा�व�या�या तजेान जेालधंरास अ�धक श�� �ा�त
झा�या व तो सव�� �वजय �ा�त क� लागला.
जालधंरास सम�त प�ृवीवर �वजय �मळ�व�याची
अ�भलाषा होती. वृंद�ेया पा�व�यान वे प�ुयाईने
जालधंर ��भवुनात अ�ज��य ठ� लागला. �याने
सम�त रा�स व प�ृवीलोकावंर �वजय तर
�मळवीलाच पणआता तो दवेदवेता व ऋषीमनु�नाही
�ास दऊे लागला. �वगा�चा अ�धपती हो�यासाठ�
उ�म� जालधंरान देवेदवेताशंी य�ु पकुारल.े

जालधंर व दवेतामं�य घेनघोर य�ु स�ु झाल.े वृंद�ेया
पा�त��या�या �भावामळु जेालधंरावर दवेदवेता
�वजय �ा�त क� शकत न�हत.े वृंदचे पेा�त��याचा



�भाव कमी के�यास जालधंराच सेाम�य� आपोआप
कमी होईल ह �ेी�व�णूंनी ताडल.े परतं,ु वृंदा ही
�न�सीम �व�णभू� अस�यामळु �ेी�व�णूंसमोर मोठा
पचे �नमा�ण झाला.
यावर सव� दवेानंी �ी�व�णसू जालधंरामळु �ेत�ही
लोकावंर कशा �कार सेकंट ओढवल आेह वे धम� कम�
न� होऊन कशा �कार अेधम� माजत आह हे पेनु:�
सा�ंगतल.े तसचे लोकक�याणाकरीता वृंदचे पेा�त��य
भगं कर�या�शवाय आता कोणताही पया�य नाही
हदेखेील पटवनू �दल.े शवेट� �ी�व�ण दूवेदवेतानंा
मदत कर�यास तयार झाल वे जालधंराच �ेप धारण
क�न त वेृंदचे पेा�त��य भगं कर�यास �नघाल.े

जालधंराच �ेप घऊेन �व�ण वूृंद�ेया महालात पोचल.े
जालधंर�पी �व�णूंस पाहताच आपला पती य�ुात
�वजयी होऊन परत आला आह येा �वचारान वेृंदा
�या�ंया चरणास �पश� कर�यास गलेी. वृंदने �ेव�णूं�या
चरणास �पश� करताच �तच पेा�त��य भगं पावल.े
अ�ानात का होईना पण वृंद�ेया पा�त�ताभगंामळुे
जालधंराभोवतीच सेरं�णकवच न� झाल वे �या�णी



य�ुात दवेानंी जालधंरावर �वजय �मळ�वला व
जालधंराच शेीर धडापासनू वगेळ केेल.े त शेीर वृंद�ेया
महाली यऊेन पडल.े सोबत जालधंर�पी �ी�व�णू
असताना जालधंराच शेीर अचानक समोर यऊेन
पडलले पेा�न वृंदा अ�यतं �ोधीत झाली व �तने
जालधंर�पी �ी�व�णूंस जाब �वचारला असता �व�णूं
आप�या मळू �पात �कट झाल.े

�ी�व�णूंना पाहताच सारा �कार वृंद�ेया ल�ात आला.
आप�या पतीस पराभतू कर�यासाठ� कपट�पणान वे
खो�ा वागणकू�तनू आपल तेप आ�ण पा�त��याचा
भगं कर�यात आललेा आह हे सेमजताच �ोधीत
वृंदने �ेी�व�णूंना दगड बन�याचा शाप �दला. वृंद�ेया
शापान �ेी�व�णचू ते�काळ एका दगडाम�य �ेपातंर
झाल.े यामळु �ेी�व�णूंना ‘शाळ��ाम’ या नावाने
ओळखल जेात.े �ी�व�णूंना �ापातनू म�ु
कर�यासाठ� ल�मीसह सव� दवेदवेतानंी वृंदकेडे
�ाथ�ना केली. वृंदने �ेी�व�णसू �ापातनू म�ु केल वे
जालधंरासह सती गलेी.
�ी�व�णूंनी जालधंरा�या �वनाशाकरीता जालधंरप�नी



वृंदचे सेती�व भगं के�यान ‘ेकामासरु’ नामक एक
तजे�वी द�ैय �नमा�ण झाला. �यान दे�ैयग�ु
श�ुाचाया�कडनू �द�ा घतेली आ�ण वनात जाऊन
महादवेाचंी घोर तप�या� स�ु केली. �या�या तप�य�वर
�स� होऊन महादवेानंी �यास �त�ही लोकावंर �वजय
�मळ�व�याच वेरदान �दल.े कामासरु परत द�ैयलोकात
आला. �यास द�ैयाचंा अ�धपती कर�यात आल वे
म�हषासरुनाम असरुाची क�या ‘त�ृणा’ �ह�याशी �याचा
�ववाह झाला. कामासरुदखेील इतर द�ैया�ंमाणे
महादवेाकंडनू �मळाल�ेया वरदानान उे�म� झाला व
दवेदवेतावंर अ�याचार क� लागला.
कामासरुा�या �ासातनू म�ुता �मळ�व�याकरीता सव�
दवेदवेता म�ुल ऋष�कड गेले.े म�ुल ऋष�ना �यानंा
मयरुशे��ेी जाऊन �व�नह�या� �ीगणशेाच �ेयान
कर�यास सा�ंगतल.े सव� दवेदवेता मयरुशे��ेी जाऊन
आप�यावर ओढवलले केामासरु�पी �व�न �र
कर�यासाठ� �व�नह�या� �ीगणशेाची आराधना क�
लागल.े �या�ंया आराधनवेर �स� होऊन �ीगणशे
मोरावर �वराजमान होऊन �वकट �व�पात �कट



झाल.े अथा�त, कामासरुा�या सहंाराकरीता �ीगणशेाने
‘�वकट’ या �पात अवतार घतेला व कामासरुा�या
�ासातनू सवा�ची म�ुता होईल असा आ�श�वाद �दला.
दवेदवेताचंा नायक बननू �ीगणशेान केामासरुासोबत
य�ु पकुारल.े दवे व दानवामं�य तेुंबळ य�ु स�ु झाल.े
�वकट�पातील �ीगणशेान केामासरुास ललकारल,े
“महादवेा�ंया वरदानान ते �ूत�ही लोकावंर स�ा �ा�त
कर�या�या �य�नात सगळ�कड अेधम� माजवलास.
�यामळु आेता तझुा अतं �न��त आह.े मला शरण
य�ेया�शवाय तलुा पया�य नाही.” यावर कामासरु
�ोधीत झाला व �यान आेपली गदा �वकट
�ीगणशेास फेकून मारली. गदचेा �वकट गणशेावर
काहीही प�रणाम झाला नाही उलट �वकट गणशेा�या
केवळ एका ���नचे कामासरूा�या सव� श�� लोप
पाव�या व तो धाडकन म�ुछा� यऊेन पडला. सचतेना
आ�यानतंर कामासरुास कळनू चकुल के� �वकट
गणशेा�या केवळ एका ���नचे कोण�याही श��ा�वना
आपली ही अव�था झाली आह.े �यामळु �ेयास शरण
गलेलेचे चागंल.े घाबरललेा कामासरु �वकटा�या



पायावर डोके ठेवनू �याची माफ� माग लूागला. �वकट
गणशेान केामासरुास माफ केल.े

महादवेा�ंया वरदानान उे�म� झाल�ेया आ�ण सव�
दवेदवेता व ऋ�ष-मनु�ना �ास दणेा�या असरुा�या
अहकंाराचा नाश क�न �यास सरळ मागा�वर
आणणा�या �वकट गणशेास �णाम असो !

-----------------------

�व�नराज

�व�नराजावतारा� शषेवाहन उ�यते |

ममतासरु ह�तास �व�ण�ु��ेत वाचकः ||

(अथ� : �ीगणशेाचा �व�नराज हा अवतार
�व�ण�ु�ाधारक असनु, ममतासरु सहंारक आ�ण
शषेावर �वराजमान असा आह)े

�ीगणशेान अे�ावतारापकै� ‘�व�नराज’ हा सातवा
अवतार ममतासरु या रा�सा�या सहंाराकरीता घतेला



होता.
दवेी पाव�ती एकदा आप�या स�यासंोबत हा�य�वनोद
करीत बसली होती. हसता हसता अचानक �त�या
हा�यातनू एक पव�तासमान महाकाय रा�स �नमा�ण
झाला. �याला पाहताच पाव�ती व �त�या स�या
अच�ंबत झा�या. दवेी पाव�तीन आेप�या हा�यातनू
उ�प� झाल�ेया या असरुाच नेाव ‘ममतासरु’ असे
ठेवल वे �यास �ीगणशेा�या षडा�र म�ंाची �द�ा
�दली. दवेी पाव�तीन मेमतासरुास शभुा�श�वाद �दल वे
�ीगणशेाची भ��भाव आेराधना व इ��छत
फल�ा�तीसाठ� तप�या� कर�यास सा�ंगतल.े दवेी
पाव�ती�या आ�नेसुार ममतासरु �ीगणशेा�या
आराधनकेरीता वनात �नघनू गलेा. वनात जात
असताना �याची शबंरासरु नावा�या असरुाची भटे
झाली. ममतासरु व शबंरासरु ह देोघहेी प�ह�या
भटे�तच एकमकेाचं �ेम� झाल.े ममतासरुान �ेयास
आप�या ज�माचा व�ृातं स�व�तर कथन केला. तसचे
�याची सम�त ��ाडंावर रा�य कर�याची म�नषा
आह हे देखेील सा�ंगतल.े �यानतंर शबंरासरुाने



ममतासरुास �याची म�नषा पणु� कर�याकरीता
सव�तोपरी मदत कर�याच वेचन �दल.े

शबंरासरु ममतासरुास असरुा�ंया रा�यात घऊेन गलेा.
शबंरासरुाचा ज�म कसा झाला व �याची ��हाडंावर
�वजय �मळ�व�याची �बल इ�छा जाणनू सव�
असरुा�ंया दवेावंर �वजय �मळ�व�या�या आशा
प�लवीत झा�या. शबंरासरु व इतर असरुानंी
ममतासरुास अनके असरुी �व�ा �शक�व�या.
लवकरच ममतासरु असरुी �व�ामं�य पेारगंत झाला.
मग शबंरासरुान �ेयाला ��ाडंावर �वजय �ा�त
कर�याचा हते सूा�य कर�याकरीता �ीगणशेाची
तप�या� कर�याच सेचु�वल.े

ममतासरुान वेनात जाऊन �ीगणशेाची घोर तप�या�
स�ु केली. हजारो वष��याची तप�या� अ�वरत स�ु
होती. अनके यगु उेलट�यानतंर �ीगणशे �कट झाले
व ममतासरुा�या तप�य�वर �स� होऊन �यानंी �यास
वर माग�यास सा�ंगतल.े ममतासरुान आेपली
��ाडंावर �वजय �ा�त कर�याची म�नषा
गणशेासमोर �� केली. आपला ��ाडंावर �वजय



�ा�त कर�याचा हते �ून�व��न पार पडावा असा वर
ममतासरुान मेा�गतला. �ीगणशे तथा�त �ूहणनू
अतंधा�न पावल.े

�ीगणशेाकडनू आपणासं इ��छत वर �मळाला ही
आनदंाची बातमी आपला �म� शबंरासरुास
द�ेयाकरीता ममतासरु �या�या भटे�स �नघाला.
शबंरासरु, असरुाचं गे�ु श�ुाचाय� व इतर असरुानंा
��य� भटेनू ममतासरुान सेव� व�ृातं कथन केला.
सपंणु� असरु रा�य आनदंान जे�लोष साजरा क�
लागल.े ममतासरुास �व�वध अलकंार व श��ा��े
भटे�व�पात द�ेयात आली. असरुाचं गे�ु श�ुाचाय�
यानंी �यास असरुाचंा राजा घोषीत केल.े याच �सगंी
शबंरासरुान आेपली क�या ममतासरुास अप�ण क�न
�तचा प�नी �हणनू �वीकार कर�याची �वनतंी केली.
ममतासरुाचा �ववाह शबंरासरुा�या क�यशेी झाला.
इ��छत वर �ा�ती, असरुराज पदाचा रा�या�भषके व
असरुक�यशेी �ववाह या सवा�नी ममतासरु भारावनू
गलेा. आनदंा�या भरात �यान �े�ाडंावर �वजय �ा�त
कर�यासाठ� य�ुाची घोषणा केली.



असरुराज ममतासरुान �ेत�ही लोकाशंी य�ु पकुारल.े
�ीगणशेा�या आश�वादामळु �ेया�या मागा�त कोणतहेी
�व�न आल नेाही व �यान �े�हाडंावर �वजय �मळ�वला.
प�ृवी, पाताळ आ�ण �वग� तीनही लोक ममतासरुास
शरण गले.े ममतासरु आप�या �वजयान उे�म� झाला.
�यान देवेदवेता व ऋ�षमनु�चा छळ स�ु केला. य�-
याग बदं झाल वे असरुाचं रेा�य स�ु झाल.े सगळ�कडे
हाहाकार माजला. दवेदवेता व ऋ�षमनु�नी �व�नराज
�ीगणशेाकड धेाव घतेली. सम�त ��हाडंास उ�म�
ममतासरुापासनू वाच�व�याकरीता �ाथ�ना क� लागल.े
�ीगणशेान �ेयाचंी �वनतंी मा�य केली व नारद मनु�ना
आपला �त �हणनू ममतासरुाकड पेाठ�वल.े

नारदमनु�नी ममतासरुान आेपला उ�माद थाबंवनू
�ीगणशेास शरण य�ेयाचा सदंशे �दला. पण उ�म�
ममतासरुान मेी कोणासही शरण यणेार नाही असे
सागंनू नारदमनु�चा अवमान केला. �ीगणशे अ�यतं
�ोधीत झाल वे �व�नराज �पात �कट झाल.े
शषेनागावर �वराजमान �व�नराज गणशेा�या हातात
कमळाच फेूल होत.े �यानंी आप�या हातातील कमळ



असरुा�ंया रा�यावर �भरकावल.े �या कमळा�या
केवळ सगुधंान सेव� असरू मछु�त झाल.े ह पेा�न
ममतासरुाचा अहकंार गळनू पडला आ�ण तो �भतीने
थरथर काप लूागला. ममतासरु �व�नराज गणशेास
शरण आला. �या�ंयाकड �ेमायाचना क� लागला.
�व�नराज गणशेान �ेयास �मा केली व पाताळात
जाऊन वा�त� कर�यास सा�ंगतल.े ममतासरू
पाताळात �नघनू गलेा व ��हाडंावरील असरुाचं रेा�य
सपं�ुात आल.े सव� दवेदवेता व ऋ�षमनुी �व�नराज
�ीगणशेाची �ततुी गाऊ लागल.े अशा �कारे
�व�नराज �ीगणशेान मेमतासरुाचा अहकंार न� क�न
��हाडंास असरुा�ंया �ासातनू वाच�वल.े

�ीगणशेा�या वरदानान उे�म� झाल�ेया आ�ण सव�
दवेदवेता व ऋ�ष-मनु�ना �ास दणेा�या असरुा�या
अहकंाराचा नाश क�न �यास सरळ मागा�वर
आणणा�या �व�नराज �ीगणशेास �णाम असो !

---------------------



ध�ुवण�

ध�ूवणा�वतारा��भमानसरुनाशक:।
आखवुाहन एवासौ �शवा�मा त सु उ�यत:े।।
ध�ुवण� अवतार अ�भमानासरुाचा नाश करणारा आह.े
तो �शव�� �व�प आह.े �याला मषूक वाहन असहेी
�हटल जेात.े लोक �पतामहान सेह��ाशंलुा
कम�रा�या�या अ�धपती पदावर �नय�ु केल.े रा�यपद
�ा�त झा�यावर सयू�दवेा�या मनात अहकंार उ�प�
झाला. त �ेवचार क� लागल के�, 'कमा��या �भावाने
�पतामह स�ृीची रचना करतात, कमा�मळुचे �व�णू
जगताच पेालन करतात, कमा��ार �ेशवसहंार समथ�
आह.े सपंणू� जग कमा�धीन आह आे�ण मी �याचंा
सचंालकआह.े

सव�जण मा�या अधीन आहते'. असा �वचार करता
करता �यानंा �श�कआली आ�ण �या �श�केमधनू एक
महाकाय प�ुष उ�प� झाला. तो प�ुष द�ैयग�ु
श�ुाचाया�कड गेलेा. त�ेहा श�ुाचाया�नी �याला



प�रचय �वचारला असता �यान सेा�ंगतल के� माझा
ज�म सयू�दवेा�या �श�केपासनू झाला आह.े मी अनाथ
व अना��त असनू मला त�ुही आ�य �ा. आप�या
��यके आ�चे मेी पालन करील.

ह ऐेकून श�ुाचाय� थोडा वळे �यान��त झाल आे�ण
�हणाल 'ेतझुा ज�म सयूा��या अहभंावामळु झेाला आहे
�हणनू तझु नेाव 'अहम' अस ठेेव�यात आल आेह.े तू
तप�या क�न श�� �ा�त कर एवढे सागंनू द�ैय
ग�ुन �ेयाला गणशेाचा षोडाशा�र म�ं आ�ण जप
�वधी �दला.
अहम ज्गंलात जाऊन उपवास करत गणशेम�ंाचा
जप क� लागला. �याची कठोर तप�या पा�न
��य�ात मषूक वाहन, गजानन, ��न�े, एकदतं �कट
झाल.े �यानंा आप�या समोर पा�न �यान �ेणाम केला.
सतं�ु होऊन लबंोदर �याला �हणाल,े 'मी तझु तेप
आ�ण �तवन पा�न �स� झालो. तलुा जो वर
मागायचा असले तो वर मला माग!'.

अहम न् �ेभलूा हात जोडनू ��हाडंाच रेा�य आ�ण



आरो�याचा वर मा�गतला. 'तथा�त'ू �हणत गणराय
अतंधा�न पावल.े अहम आ्नदंान आेप�या ग�ुकडे
ग�ेयावर �यानंी �याच केौतकु केल.े ग�ु श�ुाचाया�नी
�याला द�ैयधीशपद� �नय�ु केल.े �यान �ेवषय��य
नावाच एेक सुंदर नगर �नमा�ण केल.े अहम �्तथचे
असरुाबंरोबर रा� लागला. नतंर �मादासरुाची क�या
ममताशी �याचा �ववाह झाला.
काही �दवसानंतर �याला गव� आ�ण ��े नावाच देोन
मलु झेाल.े �याच सेासर �ेमादासरु यानंी ��ाडंावर
�वजय �ा�त क�न सखु उपभोगायच �ेयाला सा�ंगतल.े
अह�ला आप�या सासया�च �ेहणण पेटल.े मग
श�ुाचाया�चा आशीवा�द घऊेन आप�या स�ैयासह
�वजयी घोडदौड स�ु केली.
�यान पेाताळावरही आ�मण केल.े परम �तापी
अहतंासरुा�या भीतीपोट� शषेान �ेयाला कर द�ेयास
सरुवात केली. नतंर �वगा�वर आ�मण केल �ेव�णलूा
असरुा�ंया अमोघा��ासमोर पराभतू �हाव लेागल.े
सव�� अहकंासरुाच अे�धप�य झाल हेोत.े दवे, ऋषी



जगंलात लपनू राहत होत.े अहतंासरु म� आ�ण मासं
सवेन करत अस.े

तो मन�ुय, नाग आ�ण दवेता�ंया क�यावंर बला�कार,
अपहरण क�न �याचं शेीलहनन करत अस.े अशा
�कार सेगळ�कड पेापाच रेा�य �नमा�ण झाल हेोत.े
जगंलात लपल�ेया दवेता, ऋषी याचं ये� मोडनू
काढण.े तसचे जगंल न� कर�याचा आदशे �याने
�दला. �यामळु देवेता, ऋषी, मन�ुय सव�जण भयभीत
झाल.े म�ंदराम�य देवेा�या जागी असरुा�ंया मतू�
बस�व�यात आ�या हो�या.
या भयानक �ासाला कंटाळनू ��ा, �व�ण आू�ण �शव
यानंी एक� यऊेन गणशेाची आराधना कर�यास
सरुवात केली. �याचंी आराधना पा�न ध�ूवण� �कट
झाल.े सव� दवेतानंी �यानंा �णाम केला आ�ण
अहतंासरुा�या अ�याचारापासनू म�ु� �मळवनू
द�ेयाची �वनतंी केली. �सया� �दवशी रा�ी ध�ूवण�
अहतंासरुा�या �व�ात गलेा. आप�या �द� �पाची
जाणीव �याला क�न �दली.



नतंर �यान सेकाळ� अहतंासरुान अेसरुानंा आप�या
�व�ा�वषयी सा�ंगतल.े तो �हणाला, क� मी ध�ूवणा�ला
��य� पा�हल आेह.े �याचं डेोळ रेागान लेालबुंद
झालले हेोत.े आपल सेपंणू� रा�य जाळनू भ�म केले
आ�ण आपण सव� अश� झा�याच पेा�हल.े दवेगण
�वत�ं होऊन धम�मय जीवन �तीत क� लागले
आहते. असरुानंी �याला �व�ावर �व�ास ठेव नूका.
त�ुहाला वर �ा�त झाललेा आह.े त�ुहाला घाबरायचे
काहीही कारण नाही, अस सेा�ंगतल.े �व�ाचा �भाव
न पड�याच पेा�न ध�ूवणा�न मेहष� नारदाला सदंशे
घऊेन अहतंासरुाकड पेाठ�वल.े नारदान अेहतंासरुाला
ध�ूवण� गणशेाला शरण य�ेयाच सेा�ंगतल अे�यथा
तझुा सव�नाश केला जाईल, असा इशाराही �दला.
त�ेहा अहतंासरु अ�यतं �ो�धत झाला. �तकड देवेगण
ध�ूवणा�जवळ �ाथ�ना क� लागल.े त�ेहा ध�ूवणा�ने
दवेतानंा सा�गतल ते�ुही इथचे बसनू माझी लीला पाहा.
मी अहतंासरुाचा वध करतो.
�भनू आेपल उे� �प धारण केल आे�ण �जथ अेसरु
�दसले �तथ �ेयाला ठार करत अस.े ह पेा�न सव� असरू



भयभीत झाल.े अहतंासरु अ�यतं �ाकूळ झाला.
�या�या प�ुान �ेयाला धीर �दला आ�ण �हणाल आे�ही
असताना त�ुहाला काळजी करायची गरज नाही.
मायाय�ु ध�ुवण� काहीच क� शकणार नाही? एवढे
�हणनू गव� आ�ण ��े दोघानंी  �प�या�या चरणी
�णाम केला आ�ण आप�या सश�� स�ैनकासंह
य�ुभमूीवर पोहचल.े

अ�मत तजे�वी �वाळात त सेव�जण जळनू गले.े हे
सव� पा�न अहतंासरु अ�यतं �ाकूळ झाला. तो
श�ुाचाया�कड गेलेा आ�ण �यानंा ध�ूवणा�पासनू
र�ण कर�याची �वनतंी केली. त�ेहा श�ुाचाया�नी
�याला समजा�वल वे ध�ूवणा�ला शरण जा�याचे
सा�ंगतल.े नतंर अहतंासरु ध�ूवणा�ला रणागंणात
शरण आला आ�ण �मचेी याचना क� लागला. �भनूे
�याला �मा क�न �याला आपला भ� मानल.े �याने
�भलुा �णाम केला आ�ण शातं जीवन �तीत
कर�यासाठ� पाताळात �नघनू गलेा.
------------------------



गणशेावतार�तो�ं

�ीगणशेाय नमः ।
आ��रस उवाच ।
अन�ता अवतारा� गणशे�य महा�मनः ।
न श�यत केथा वं�ुं मया वष�शतरै�प ॥१॥
स�ंपेणे �व�या�म म�ुयाना मं�ुयता गंतान ।्
अवतारा�ं त�या�ौ �व�यातान �्�धारकान ॥्२॥
व�त�ुडावतार� द�ेहना �ं�धारकः ।
म�सरासरुह�ता स �स�हवाहनगः �मतृः ॥३॥
एकद�तावतारो व दै�ेहना �ं�धारकः ।
मदासरु�य ह�ता स आखवुाहनगः �मतृः ॥४॥
महोदर इ�त �यातो ङ्य़ान���काशकः ।
मोहासरु�य श�वु�आखवुाहनगः �मतृः ॥५॥
गजाननः स �वङ्य़येः सा�ंय�ेयः �स��दायकः ।
लोभासरु�हता� च मषूकगः �क��त�तः ॥६॥



ल�बोदरावतारो व �ैोधसरु�नबह�णः ।
आखगुः श����ा सन त्�य धारक उ�यत ॥े७॥
�वकटो नाम �व�यातः कामासरु�दाहकः ।
मयरूवाहन�ाय संौरमा�मधरः �मतृः ॥८॥
�व�नराजावतार� शषेवाहन उ�यत ।े
ममासरु�ह�ता स �व�ण�ु��ेत वाचकः ॥९॥
ध�ूवणा�वतार�ा�भमानासरुनाशकः ।
आखवुाहनता �ंा�तः �शवा�मकः स उ�यत ॥े१०॥
एतऽे�ौ त मेया �ो�ा गणशेाशंा �वनायकाः ।
एषा भंजनमा�णे �व�व���धारकाः ॥११॥
�वान�दवासकारी स गणशेानः �क�यत ।े
�वान�द येो�ग�भ���ो ���ण ना� सशंयः ॥१२॥
त�यावतार�पा�ा�ौ �व�नहरणाः �मतृाः ।
�वान�दभजननेवै लीला�त� भव��त �ह ॥१३॥
माया त� �वय लंीना भ�व�य�त सपु�ुक ।
सयंोग मेौनभाव� समा�धः �ा�यत जेनःै ॥१४॥



अयोग गेणराज�य भजन नेवै �स��त ।
मायाभदेमय �ं� �नव�ृ�ः �ा�यत पेरा ॥१५॥
योगा�मकगणशेानो ��ण�प�तवाचकः ।
त� शा��तः समा�याता योग�पा जनःै कृता ॥१६॥
नानाशा��त�भदे� �थान �ेथान �ेक�यत ।े
शा�तीना शंा��त�पा सा योगशा��तः �क��त�ता ॥१७॥
योग�य योगता ��ा सव��� सपु�ुक ।
न योगा�परम �ं� ��भतूने ल�यत ॥े१८॥
एतदवे पर गं�ु कं�थत वं�स तऽे�लखम ।्
भज �व संव�भावने गणशे �ं�नायकम ॥्१९॥
प�ुपौ�ा�द�द �ंतो��मद शंोक�वनाशनम ।्
धनधा�यसम�ृा�द�द भंा�व न सशंयः ॥२०॥
धमा�थ�काममो�ाणा संाधन �ं�दायकम ।्
भ���ढकर चंवै भ�व�य�त न सशंयः ॥२१॥
इ�त म�ुलपरुाणा�तग�त गंणशेावतार�तो� संपंणू�म ॥्
-------------------------
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