
பகவான் குபபரனின் 
கதை 

சாந்திப்பிரியா 

 
அனைவருமே லடச்ுமி மேவிோை் செல்வே்திை் அதிபதி எை்மே 

நினைக்கிை்ோரக்ள் எை்ோலுே்  லட்சுமி மேவி அதிரஷ்்டே்திை் அதிபதி 

ேடட்ுமே. அவளது செல்வே்னே பாதுகாேத்ு பராேரிப்பது பகவாை் குமபரமை. 

அதிரஷ்்டமுே்  செல்வமுே் ஒரு நாணயே்திை் இருபக்கங்கள்ோை், ஒை்மோடு 



ஒை்று இனணந்ே சபாருள் சகாண்டது எை்பதிைால் இப்படிப்பட்ட 

கருே்துக்கள் நிலவுகிை்ேை.  

 

மவே காலே்தில் பகவாை் குமபரை் ஒரு சேய்வோக வணங்கப்படட்ு 

இருந்திருக்கவில்னல எை்ோலுே் பிே் காலே்தில்  ஆலயங்களில் குமபர 

வழிபாடு சோடங்கியது. பகவாை் குமபரமை செல்வே், அதிருஷ்டே்  ேே்றுே் 

ேகிழ்ெச்ியிை் அதிபதி எை்போக கருேப்படட்ு ஹிந்து ேேே்னேே் ேவிர 

சபௌே்ே ேேே் ேே்றுே் னைைிய ோேங்களில் அவனர பல்மவறு சபயரக்ளில் 

அனழே்து வணங்குகிை்ோரக்ள்.   

 

பகவாை் குமபரைிை் மோே்ேே் பிே கடவுடக்ளில் இருந்து ோறுபட்டது . அவர ் 

கூை் மபாட்ட, குள்ள உருவில் , மூை்று  கால்களுடை், ஒரு கண் ோே்ேே்னே 

விட சிறியோகவுே்  காணப்படுபவர.் முேலில் பகவாை் குமபரை்  ஒரு 

சேய்வோகமவா, துனண சேய்வோகமவா, அல்லது மேவ கணோகமவா கூட  

கருேப்படவில்னல. அவனர  அை்னேய ஸ்ரீ லிங்கானவ ஆண்டு வந்திருந்ே 

அசுரரக்ளிை் வே்ெே்னே மெரந்்ே ஒரு அரெர ்  எை்மே நினைே்ோரக்ள். 

பகவாை் குமபரனுனடய ஒை்று விட்ட ெமகாேரரக்ள் ராோயணேத்ில் 

கூேப்படுே்  ராவணை், குே்பகரண்ை் ேே்றுே் விபீஷணரக்ள் ஆவர.் அவரிடே் 

இருந்ே மிகவுே் விமெஷோை பேக்குே் மேரினை ராவணை் பிடுங்கி 

சகாண்டு விட்டாை்.  பகவாை் குமபரைிை் விமெஷ மேனர ராவணை் பிடுங்கி 

சகாண்டதிை் காரணே் அது எங்கு மவண்டுோைாலுே் பேந்து செல்லுே் ெக்தி 

சகாண்டது. அது இருப்பவரிடே் செல்வே் சகாழிக்குே்.  ஆகமவ அனே 

னவே்துக் சகாண்டுோை் ோை் செய்ே தீய செயல்களுக்கு ராவணை் 

பயை்படுே்திக் சகாண்டாலுே், அனே இராோயண யுே்ேே் முடிந்ே பிை் 

பகவாை் ராேபிராை் மீண்டுே் பகவாை் குமபரனுக்கு திருப்பிே் ேந்து 

விட்டார.்   

 

பகவாை்  குமபரனுக்கு ஒரு கண் சிறியோக ஆைேே்குே், உடே்பு மகாணலாக 

உள்ளேே்குே்  ஒரு காரணக் கனே உண்டு. ஒருமுனே பகவாை் குமபரை் 

னகலாயே்துக்கு செை்ேமபாது அங்கு பாரவ்தி மேவியுடை் சிவசபருோை் 

குதூகுலோக இருந்ேனேக் கண்டார.் பாரவ்தி மேவியிை் அழனகக் கண்ட 



பகவாை் குமபரை் அதில் ேயங்கி, வாயில் வழிந்ே சைாள்ளுடை் ேை் 

கண்கனள ேை்னை அறியாேமலமய சிமிட்டிைார.் அனேக் கண்ட பாரவ்தி 

மேவியாைவள் அவர ்ேை்னை காேே்துடை் மநாக்குகிோர ்எை எண்ணி, இைி 

அவர ் அலங்மகாலோை உருவில்ோை்  காட்சி ேருவார ் எை்று  ொபமிடட்ு 

விட்டாள். உடமைமய பகவாை் குமபரரிை் மோே்ேே் அலங்மகாலோை ஒரு 

கூைர ்உருவில் ோறியது. 

 

ஆகமவ ேைது ொபே்னே விலக்கிக் சகாள்ள திருக்மகாளூர ்ஆலய இடே்துக்கு 

செை்று அங்கு ேவே்தில் அேரந்்து விட்டார.் திருக்மகாளூர ் ஆலயே் உள்ள 

இடே் அந்ே காலே்தில் ஒரு அடரந்்ே காடட்ு பிரமேெே் ஆகுே். ேே்மபாது அந்ே 

ஆலயே் 108 திவ்ய மேெங்களில் ஒை்ோகுே். அங்கு செை்று ேவே்தில் இருந்ே 

பகவாை் குமபரை் முை் பாரவ்தி மேவி மோை்ே பகவாை் குமபரருே் ோை் 

அவனர எந்ே விேோை  ேவோை மநாக்கே்திலுே்  பாரக்்கவில்னல எை்றுே் 

ேை்னை ேை்ைிேத்ு ேைது ொபே்னே விலக்க மவண்டுே் எை்றுே் மகடட்ுக் 

சகாள்ள, அவளுே் அவரது கண்கனள திருே்பக் சகாடுக்க அந்ே கண் 

இை்சைாரு கண்னண விட சிறியோக அனேந்து விட்டது. மேலுே் பகவாை் 

குமபரனுக்கு  சேய்வ அந்ேஸ்து சகாடுே்து வடக்கு தினெயிை் 

அதிபதியாகவுே், அங்கிருந்ேபடி அவர ் லட்சுமி மேவியிை் செல்வேன்ே 

பாதுகாே்துக் சகாண்டு இருக்குே் பகவாைாக இருக்கவுே்  அவனர 

நியமிே்ோர.்இப்படியாக அவருக்கு சேய்வ அந்ேஸ்து கினடே்ேது. 

 

அனே மபாலமவ இை்சைாரு கனேயுே் உள்ளது. அந்ே கனேயிை்படி  பகவாை் 

குமபரைிை் ேவேன்ே சேெச்ி அவர ் முை் காட்சி அளிே்ே பாரவ்தி மேவி 

அவரது ொபே்னே ஓரளமவ நீக்கி விடட்ு, ொபே் முழுவதுே்  விலக நிதி ேே்றுே் 

செல்வே்துக்கு அதிபதியாை பகவாை் விஷ்ணுனவ நினைே்து ேபே் 

செய்யுோறு கூறிைாள். அவருே் அனே செய்ய அவருனடய ொபே் முே்றிலுே் 

விலகியது. சேய்வ அந்ேஸ்ே்து கினடே்ேது.  

 

பகவாை் குமபரை் கூைராக இருந்ேதிைால் பல இடங்களுக்குே் அவரால் 

செல்ல முடியவில்னல எை்பதிைால் பகவாை் பிருே்ோனவ நினைே்து கடுே் 

ேவே் புரிந்ோர.் அனேக் கண்டு ேைே் ேகிழ்ந்ே பகவாை் பிரே்ேனுே்  சேய்வ 



சிே்பியாை விஸ்வகரே்ானவ அனழே்து அவருக்கு பேக்குே் புஷ்பக 

விோைே்னே ேயாரிே்து சகாடுக்க கூறி அது ேயாராைதுே் அனே பகவாை் 

குமபரனுக்கு அளிே்து சேய்வே் எை்ே அந்ேஸ்னேயுே் ேந்ோராே். அனே 

மபாலமவ இை்சைாரு கனேயுே் உள்ளது. அந்ே கனேயிை்படி ஒருமுனே ஒரு 

சிவாலயே்தில் கூைராக இருந்ோலுே்  பகவாை் குமபரை் திருடெ ்  

செை்ோராே்.  ஆைாலுே் அவர ் விடா முயே்சியுடை் ேைது காரியேத்ில் 

கண்ணாயிருந்ேதிைால், அனேக் கண்டு ேகிழ்ந்து மபாை சிவசபருோை், 

பகவாை் குமபரர ் திருட வந்ோலுே் அந்ே பாவே்னே  விலக்கி அவருக்கு 

சேய்வ அந்ேஸ்னே பகவாை் சிவசபருோை் சகாடுே்ோராே். 

 

பகவாை் விஷ்ணு ஒரு காலே்தில் பகவாை் சவங்கமடெ சபருோை் 

அவோரே்தில் இருந்ேமபாது  லட்சுமி மேவினய மீண்டுே் திருேணே் செய்து 

சகாள்ள மவண்டிய கட்டாயே் வந்ே கட்டே்தில் ேைது கல்யாண 

செலவிே்காக பகவாை் சிவசபருோை் ேே்றுே் பகவாை் பிருே்ோவிை் 

முை்ைினலயில் பகவாை் குமபரைிடே் கடை் வாங்கிைாராே். இந்ே விரிவாை 

கனேனய பகவாை் சவங்கடாெலபதி ஜீவ ெரிே்திரே்தில் படிக்கலாே். அவர ்

வாங்கிய அந்ே கடனை அனடக்குே்வனர அந்ே கடனுக்காை வட்டினய  

கலிகாலே்தில் அவருனடய பக்ேரக்ள் ேருவாரக்ள் எை்று ஒப்பந்ேே்ேே்தில் 

னகசயழுே்து மபாடட்ுே் ேந்ோராே். அேைால்ோை் திருப்பதியில் பக்ேரக்ள் 

ேருே் காணிக்னக பகவாை் சவங்கடாெலபதியிை் கடனுக்காை வட்டி எனுே் 

புைிேோை காணிக்னக எைக் கருேப்படுகிை்ேது . 

 

 

 



The story of Lord Guber 

Santhipriya 

 
There is misconception that Goddess Lakshmi is Goddess of wealth, while the 

fact is otherwise. Lord Guber is keeper of wealth and Goddess Lakshmi is 

Goddess of fortune. Goddess Lakshmi grants wealth and Lord Guber account 

them and distribute them as directed, as the wealth is under the custody of 

Lord Guber.  Since the meaning of both fortune and wealth are associated and 

interlinked with each other, the misconception is wide spread.  

 



It is surprising that an important deity like Lord Guber has not been widely 

worshipped in Vedic period, and only in the later years, his importance has 

been realized and in few of the temples his worship has also begun.  Lord 

Guber is one divine who has been accepted as Lord of wealth, happiness and 

fortune, but in different names and slight change in appearance in all three 

religions such as Hinduism, Buddhism and in Jainism.   

 

Lord Guber’s appearance was quite different from that of other divines as he 

appear with deformed body like a dwarf. He is featured with three legs and set 

of only eight teeth and one of his eye is distinctly smaller than the other in 

Hinduism while in other religions, he is seen in the posture of laughter, but a 

short, stout  personality. 

 

Originally Lord Guber was not considered divine, not even semi or demi god or 

celestial in status. He got the status of demi god much later. He  belonged to 

the clan of the Rakshasas (Demons or Asuric forces) who ruled the then Lanka 

before Demon King Ravan took over the reins after overthrowing Lord Guber 

who had a magic chariot which did wonders including generating wealth. 

Guber’s half-brothers were Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana, all three of 

Ramayana fame.  Ravan stole magic chariot Pushpaka from Lord Guber since it 

not only flew anywhere one desired, but also gave enormous wealth to the one 

who possessed it. Ravan misused it to further his nefarious activities during 

Ramayana era. However after the war ended Lord Ram ensured that Lord 

Guber got back his chariot.    

There is an interesting story on how Lord Guber got one of his eyes impaired, 

body deformed and attained divine status. Once when Lord Guber went to 

Mount Kailas, he happened to see Lord Shiva spending happy moments with 

his consort with Goddess Parvathi. Amazed to see the splendour and beauty of 

Goddess Parvathi, one of his eyes winked itself in admiration of her beauty as 

he drooled.  Goddess Parvathi mistook that he looked at her with drooling 

eyes out of  lust and cursed that he would always look ugly. Immediately he 

turned into a ventricose dwarf displaying ugly teeth and lost  all nine kinds of 

wealth.  

In order to overcome the curse, he went to the present Tirukolur temple site 

(which is in Tirunelveli district in Tamilnadu, India) which was a forest then and 

penanced seeking pardon. Tirukolur temple is one out of 108  Divya Desam 

temples. When the Goddess appeared before him, Lord Guber pleaded with 



Goddess Parvathi to forgive him and explained that he had not seen the 

Goddess with any evil intention and his eyes winked out of anxiety. Accepting 

his plea, Goddess Parvathi forgave Guber and blessed  his eye grew back, but it 

was smaller than the other one. Further taking pity on him he was rewarded to 

be the guard of Northern direction and   lord to control and maintain the 

wealth and material of Goddess Lakshmi. Thus he attained  divine in status.  

As per another legend Goddess Parvathi after partially removing the curse on 

his appearance asked him to pray to  Lord Vishnu to  get back the wealth since 

he was custodian of Nidhi called wealth. Hence Lord Guber went to Tirukolur 

temple site which was a forest then and prayed to Perumal (Lord Vishnu) and 

got the lost wealth redeemed.  

Since Lord Guber was deformed and faced difficulty in moving around. Lord 

Brahma took pity on him and ordered Viswakarma, the architect of the divines 

to build an aerial chariot called Pushpaka Vimana in which he moved and 

threw jewels and other precious objects to people who prayed to him to aid 

them avert poverty.  

One other legend tells  that it was Lord Brahma who gave Lord Guber the 

status of divine after Lord Guber, who was half-brother to Ravan, Lord Guber  

performed stringent penance seeking boon of divine status from Lord Brahma. 

In yet an  other legend, Lord Guber was a dwarf and attempted to rob a Shiva 

temple in mid of night and his effort did not succeed. However seeing his 

perseverance, pleased Lord Shiva granted him the divine status.   

Once Lord Venkateswara who was incarnate of Lord Vishnu, took loan from 

Lord Guber to meet his marriage expenses with Goddess Lakshmi, in the 

presence of Lord Shiva and Lord Brahma promising that the principle amount 

would be repaid to him till which time his devotees (of Lord Venkateswara) 

would continue to pay the interest on behalf of Lord Venkateswara in Kaliyug.  

(The detailed story can be read in Venkatachalapathi Charithra). In view of this 

in Tirupathi Tirumala temple (Tirupathi Balaji temple in India) the offers of  the 

devotees go to wipe off Lord Vishnu's loan and is therefore their offerings 

remain spiritually meritorious. 

 

 

 


