
माघ शु. चतुथी! शीिवनायक जनमोतसव!

    भगवान शी गणेशांचया हजारो अवतारांचे वणरन शीमुदगल पुराणकारांनी केलेले आह.े या पतयेक अवताराचे पयोजन 

मातािपता, राकसवध, भकसंरकण 

. लीला वेगवेगळया आहते. 

     आपणास मात सामानयत: गणेशजनमाची एकच कथा जात असते. तीच भादपदी चतुथीला आिण तीच माघी 
चतुथीलाही सांगून आपण मोकळ होतो. वासतिवक ती कथा आह ेकाितक शुधद चतुथीची. तया िदवशी शीगणेशांचा 
"उमांगमलज'' नामक अवतार झाला. आपणास जात असलेली सवरशुत कथा तया चतुथीची आह.े 

      आज आह ेमाघ शु. चतुथी. आजचा गणेशजनम आह ेशीिवनायक जनमोतसव. या चतुथीचे वैभव ह ेआह ेकी ही या 
पृथवीची चतुथी आह.े महामुनी कशयप तथा दवेी अिदतीचया आशमात झालेला हा पृथवीवरील अवतार आह.े 

      शीमन मुदगल पुरणाचया िदतीय खंडात ह ेिवनायक चिरत खूप िवसतारपूवरक विणले आह.े  संिकपत: तयाचा आढावा 
घेऊ.

      गौड पांतात रदकेतू तथा शारदा नामक दामपतयाला जुळी अपतये झाली. तयांची दवेांतक तथा नरांतक अशी नाव ेरढ 

झाली. दवेषी नारदांनी या दोघांना िशवपंचाकरी महामंताचा उपदशे करन तपाचरणास लावले. वरदान रपात 

"शीबहदवे िनिमत कोणतयाही पदाथारने मृतयू नसावा'' असा अदभुत वर भेटला आिण मग जणू आपण अमर झालो या 
भावनेला तयांची राकसीवृती जगाला तसत कर लागली. तीभूवनावर सता सथापन झाली. दवेता सवलोकातून िनवारिसत 

झालया. अरणयवासी ठरलया. मग यांनी दवेता आहार रप यजाचा िवनाश सुर केला. दवेतांना उपवास घडू लागले आिण 

तयांचया या द:ुखाने सवारिधक विथत झाली ती दवेमाता आिदती.

       शीकशयपांसमोर ितने आपली वथा मांडली आिण उतररपात ितला शीगणेशोपासना रहसय पाप झाले. तया आधारे 

ितने कठोर तपाचरण केले आिण फलरपात शीगणेशदशरन तथा पुतरपात आशमात अवतरणयाचे तयांचे शीवचन लाभले.

      इकडे दवेांतक नरांतक अतयाचाराने तसत झालेलया दवेतांनाही अंितम उपाय रपात शीगणेशाराधन सुर केले आिण या 
सगळयांचया आतरतापूणर हाकेला पितसाद रपात माघ शु. चतुथीला कशयपगृही भगवान शीिवनायक रपात अवतीणर झाले.

      या अवतारात अनेकानेक बाललीला पहावयास िमळालया. शीमुदगलपुराणापेका या बाललीलांचे कौतुक 

शीगणेशपुराणाचया कीडाखंडात अिधक वापक रीतीने शबदबद करणयात आले आह.े

     यातील अनेक लीलांचे तातपयीथर मोठे अदभुत आहते. उदा. शी िवनायकाचया उपनयन पसंगी अनेक दवेतांनी तयांना 
भेट रपात शसासे िदली. वरपांगी पाहता उपनयन तर शासाभयासाचा आरंभ. मग शसे का िदली? तर जोवर शास 

आिण शस यांचा समनवय होत नाही तोवर दवेांतक, नरांतक या वृतीचा िवनाश संभव नाही. 

      पुराणकारांनी विणलेले राकस या केवळ वकी नसतात तर तया पवृती असतात. दवे कायारस िवरोध करतात ते 

दवेांतक. तर मानवीय मूलयांना उधवसत करतात ते नरांतक. यांचया िनदारलनाकरीता अिनवायर आह.े हा या कथेचा भाव 

समजून घेणे आिण आचरणात आणणे आवशयक आह.े 

     गंधवरकथा ही अशीच रोचक कथा. गंधवारचे राजे हाहा आिण हह ह ेकशयपाशमात आले. बालिवनायक तेथे खेळत होते. 

या गंधवारनी पंचायतन पूजा आरंिभली. शीगणेश, शीिवषणू, शीशंकर, शीदवेी तथा शीसूयर या पाचही दवेतांचे िनयिमत 



पूजन करणयास पंचायतन पूजन असे महणतात. याचे मूळ कारण सगळया मागारचा समनवय असते. मात पाचांची पूजा 
करतांना तयांना वेगवेगळे मानणयात आिण आमही पाचांचीही पूजा करतो याचाच अिभमान आिण पुढे जाऊन अहकंार 

वाटणाऱया गंधवारना शी िवनायकाने धडा िशकवला.

         शीिवनायकांनी तया पाचही मूती िगळून टाकलया. मग आकांडतांडव करणाऱया गंधवारना सवत:च पाचही रपात 

दशरन िदले. सगळे काही "मोरयाच'' आह ेह ेसमजावून सांगणारी ही मोरया कृती आह.े 

        शी िवनायकांचया लीला सथानात कशयपाशमािशवाय काशीकेतालाही मोठे वैभवशाली सथान आह.े 

        काशीराजयाचया मुलाचया िववाहाचया िनिमताने शीिवनायक काशी नगरीत आले. तेथे तयांनी सगळयाच 

गावकऱयांना लळा लावला. सगळयांनाच वाटू लागले की शीिवनायक आपलया घरी यावेत. हा आगह खूपच वाढला आिण 

मग एकेिदवशी शीिवनायकांनी घोिषत केले उदा आमही सगळयांचयाच घरी येऊ.

        ही वातार सगळया गावात पोहोचली. गावाबाहरे एका झोपडीत राहणाऱया महषी शुकल तथा दवेी िवदमुा नामक 

दामपतयाला ही वातार कळली. पण आनंदवक करावा ही वथा हचे कळेना. कारण पभू घरी येणार हा आनंद पण 

सवागताला घरात फुटकी कवडीही नाही याचे द:ुख.

       शेवटी आह ेतयासह सवागताची तयारी सुर झाली. राखेने रांगोळी, दभीने धवजा, फुलाने आसन तयार करणयात 

आले. पण खायला काय दणेार? शेवटी िभका मािगतली. िमळेल तया सगळयाचे पीठ करन लापसी करणयात आली.

         दसुऱया िदवशी राजवैभवाने सवागत करणाऱया सगळयांना सोडून भगवान शीशुकलांचया झोपडीतच गेले. भगवान 

वैभवाचा नवह ेतर भावाचा भुकेला असतो ह ेसांगणारी ही कथा. 

       िवनायक अवताराची वैभवशाली कथा आह ेचतुथी वैभव कथनकारी शी भृशुंडीकथा.

      एके िदवशी सकाळीच काशीराजा शीिवनायकांचया महाली आले आिण तयांनी जे दशृय पािहले तयावर तयांचा 
िवशासच बसेना. कारण शी िवनायकांची अशा िदवतम उपचारांनी शीिवनायकांची पूजा संपन झाली होती की जे 

उपचार कािशराजाला राजवाडयात सुदा संभव नवहते.

     ही पूजा कोणी? कधी? कशी? केली असे अनेक पश राजाचया मनात आले. राजवाडयात येऊन कोणी अशी पूजा केली 
कशी? आिण मग ते आपलयाला कसे कळले नाही? शेवटी काशीराजाने शीिवनायकांनाच पश केला. उतर रपात महान 

गाणपतय महषी शीभृशंुडीचे महातमय कळले.

     राजाने तयांचया दशरनाची अपेका वक केली. िवनायककृपेने  राजा अमलाशमात (नामलगाव िज. बीड) पोहोचला 
आिण तयाचया आशचयारस पारावार उरला नाही.

      भक भगवदरप होते. महषीचया भुमधयातून सोडच फुटली होती. तयांचे नावच होते महषी भृशुंडी. जगातील ह े

एकमेव उदाहरण.

       राजाने आपलया येणयाचा उदेश सांिगतला. महषी भृशुंडीनी केलेली मानसपूजा िवनायकास पतयकरपात 

पोहोचलयाचे सांिगतले तथा दशरनाथर येणयाची पाथरना केली.



      आशचयारचा आणखी एक धका तेवहा बसला जेवहा महषीनी िवचारले िवनायक गजशुंडाधारी आहते का? राजा 
महणाला नाही. महषी महणाले "मग मी दशरनाथर येणार नाही.'' 

      महषी भृशुडीचया या अतयुतकट एक िनषचेया फलरपात शीिवनायक आपलया मूळ गजशुंडा रपात नटले. 
भकीमागारतील या एकिनषलेा अधोरेिखत करणारा अवतार आह ेशीिवनायक अवतार.

     शीिवनायक अवतारातील एक वैिशषयपूणर कथाभाग महणजे दवेी िसदीचया अिधपतयाखाली सथािपत सी सैनय. नारी 
सैनयाचा हा कदािचत जगातील पथम पयोग असावा.

      शीिवनायक अवतारातील अंितम कथा अवतरणकारण रप लीला महणजे दवेांतक नरांतक वध.

      अशा रपात आपलया या अवतारातील िविवध लीला संपन करन शीगणराजपभू आपलया सवानंद लोकी परतले.

       अशा या िदवसवरपातील कृतीयुगीन अवताराची अवतरण ितथी आह ेमाघ. शु. चतुथी.

                                                                             जय गणेश!                                               

                    

                        


