
 शी ढंुिढराज मास माहातमय!

       भारतीय कालगणनेकरीता दोन पदतीचा उपयोग केला जातो. एकास सौरमास महणतात तर दसुरीस चांदमास असे 

महणतात. या दोन गणनांमधये पितवषी सुमारे १३ िदवसांचा फरक पडत जातो. तयामुळे सुमारे तीन वषारनी अशी एक 

पिरिसथती येते की एका चांदमासाचया काळात सूयारचे राशयांतर घडतच नाही. अशा या चांदमासास जयोितष शासाचया 
पिरभाषेत अिधकमास असे महणतात.

        संपूणर चांदमासात सूयारचे एकाच राशीत िसथर असणे या गोषीचा िसथरतेशी संलग रपात िवचार करीत या 
काळातील सगळयाच सतकमारना सथैयर लाभते या भूिमकेतून हा काळ धमरशासाने वतकाल रपात महतवाचा मानला आह.े

        सधयाचया काळाचया िवषणूपधान सवरपानुसार सवरच यास 'पुरषोतम मास' असे महणतात. या काळात िवषणुसमरण
पुजन रप िविवध पिवतकायारस सवरच पाधानय िदलेले पहावयास िमळते.

       गाणपतय सांपदायाचया भूिमकेतून या मिहनयास 'शीढंुिढराज मास' महणणयाची पदत आह.े भगवान शी गणेशांचया 
ढंुिढराज सवरपाची उपासना या काळात िवशेष साधन रपात विणली आह.े

      भगवान शीगणेशांचा फारसा पिरिचत नसलेला अवतार आह ेशीढंुिढराज अवतार शीमुदगल पुराणात या अवताराची
कथा िवसतृत रपात आली आह.े या कथेचा गोषवारा पुढील सवरपात पाहता येईल.

      कधीकाळी या दशेात िदवोदास  नामक राजे होऊन गेले. महाराज िदवोदासास राजय करणयाचा कंटाळा आला महणून
ते संनयास घेऊन तपाचरणात रत झाले. पुणयवान राजा िनघून गेलयाने राजयात पापाचरणाचा पभाव वाढला आिण 

पिरणाम रपात अनावृषीचे संकट साततयपूणर रीतीने जगाला छळू लागले. साततयाचया दषुकाळाने जनता हवालिदल झाली
आिण तयांचया आतर हाकेने शीबहदवेही वाकूळ झाले.

      तपसयारत िदवोदासासमोर येऊन तयांस पुनशरच राजय सवीकारणयाची आजा केली. िदवोदासांनी जगिपतयाचया 
आजेचा तर मान राखला पण अट घातली की माझया राजयात दवेतांचा हसतकेप चालणार नाही. तयांची पूजा अचार सुर 

राहील पण अिधकार माझाच असेल. शीबहदवेांजवळ होकारािशवाय पयारय नवहता.

      िदवोदास पुनहा राजय करणयास िसद झाले. पण तयांची राजधानी होती महानगरी काशी आिण काशीत अिधकार 

चालतो शीिवशरवनाथांचा. आता बहदेवांना शी शंकरांना काशी बाहरे काढणे भाग होते. शेवटी तयांनी वेगळाच उपाय 

योजला. िवनधयपवरतावर तपसयारत मिरिच नामक ऋषीना मोकपदान करणयाचया िनिमताने शी शंकरांना तेथे नेले आिण
मग तेथे सवर घटनाकम सांगून येथेच राहणयाची िवनंती केली. शी शंकरांचा नाईलाज झाला. 

      मात काशीचा िवरह काशीशरवरांना सहन होईना. तयांनी सगळया दवेतांचे समरण केले. दवेांनी वेगळाच मुदा 
मांडला. आमचा अिधकारच नसेल तर आमही िदवोदास राजयात कायरच कशाला करायचे? असे महणत एकेक दवेता गुप 

झाली. अगीने पजविलत होणे सोडले, जलाने, वायुने वाहने बंद केले. 

       दवेतांना वाटले िदवादोस शरण येईल. पण घडले भलतेच. तपोबलयुक राजा िदवादोस सवत:च सगळया रपात 

नटला.



       काय पंचाईत झाली ह ेपाहणयासाठी शीशंकरांनी एकेका दवेतेला काशीत पाठवले. पण आपलयावाचून काहीच अडत 

नाही ह ेपािहलेलया तयांचीच पंचाईत झाली आिण आता परत जाऊन शीशंकरांना काय तोड दाखिवणार? महणत तया 
दवेता ितथेच रमलया. पतयेकाचया अशा जाणयाने शीशंकर अिधकच िवचिलत होत गेले.

       सगळयाच दवेता गेलया आिण ख-या अथारने एकटया पडलेलया शीशंकरांना अंितमपयारय रपात आठवले 'शीगणराज 

चरण'.

       शीशंकरांनी कळवळून शीगणराज पाथरना केली. मी काशीचा िनमारता, मी काशीचा सवामी, मी काशीचा अिधकारी 
या सगळया भमाचा िनरास झालेलया शीशंकरांचया िनमरल िचतात शीिचतामणी पगट झाले. मग समोरही पतयक रपात 

पगट झाले. 

        शीशंकरांनी पूजन सतवन केले आिण काशीवासाथर पाथरना केली. तथासतु महणत भगवान गुप झाले.

        शीशंकरांचया या कायारथर भगवान शी गणेशांनी शीढंुिढराज अवतार धारण केला. आरंभी बाहणरप घेऊन 

शीढंुिढराज काशीनगरीत आले आिण तयांनी जयोितष िवदेचा आधार घेत सकल जणांना आकृष केले. शेवटी तयांचया पचंड
लोकिपयतेचा िवचार करीत राजास तयांची दाखल घेणे भाग पडले. तयांना राजदरबारी पाचारण करणयात आले. महाराज
िदवोदासांचया आदराितथयाचा, पूजनाचा सवीकार करन भगवान शीगणेशांनी तयांना शीिवशरवेशरवराचे पुनरागमन, 

राजय तयागाचा आदशे दते िदवोदासांना मुकी पदान केली. शीिवशनाथांनी काशीत परतताच पथम कायर केले ते 

शीढंुिढराजांची सथापना. आज ह ेसथान आपणास शीिवशरवनाथ मंिदराचया पिशम पवेशदाराजवळच िदसते. शीढंुिढराज 

गणेशांना  वंदन केलयावरच माझया दशरन फलाची पापी होईल असा िनयम शी िवशनाथांनीच तयावेळी घोिषत केला. 

        जयोितषशासाचया आधारे जनतेला आकृष करणारा हा अवतार असलयाने गाणपतय सामपदायानुसार 

जयोितषशासाची दवेता रपात शीढंुिढराजांना वंदन केले जाते. तया जयोितष कालगणनेचा भाग असलयाने या 
अिधकमासास शीढंुिढराज मास महटले जाते.

        काशीनगरीतून पसंग वशात दरुावलेलया आिण पिरणामत: द:ुखी झालेलया शी शंकरांचया द:ुख नाशाथर आिण 

पुनरिप सुसथापने किरता झालेलया या अवताराचया उपासनेने आपलीही सकल द:ुखे दरू होऊन अखंड आनंद भुवन काशीत
आपलीही िनवास भूमी िनिशरचत वहावी आिण तेथूनच आपली सवानंद लोकाची वाटचाल पशसत वहावी यासाठी या 
काळात शीढंुिढराज उपासना अिधक फलदायी विणली आह.े 

       अशा शीढंुिढराज मासाचया सगळयांना हािदक शुभकामना 

             जय गजानन!                       जय गणेश!             


