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खडंोबाचेखडंोबाचेखडंोबाचेखडंोबाचे    नवरानवरानवरानवरा     

 दन िवशेष : रिववार हा खंडोबाचा मान यांत आलेला 
आह.े सोमवती अमाव या, चै ी, ावणी व माघी पौ णमा, 
चंपाष ी व महािशवरा  ा दवसांना िवशेष मह व आह.े 
म हारी-मातड हा िशवाचा भैरव अवतार मानला अस यान े
रिववारला मह व आल ेअसाव.े चै ी पौ णमा हा मातड-
भैरवाचा अवतार दन आह.े ावणी पौ णमेस म हारी व बाणा 
यांचा िववाह झाला. माघी पौ णमा हा हाळसेचा ज म दवस 
आह.े तर मागशीष शु  ष ी हणजेच चंपाष ी या दवशी 
खंडोबा, ऋष या िवनंतीला मान दऊेन मणी-म लाचा वध 
क न लग य पाने गट झाल.े 

 महारा  आिण कनाटकांतील बारा िस  थाने :  

महारा : १) कड-ेक  ह ेपठार, जेजुरी २)िनमगाव ३) पाली-पबर 
सातारा ४) नळदगु (धाराशीव-उ मानाबाद) ५) शगुड 
(अहमदनगर) ६) सातारे (औरंगाबाद) ७) माळेगाव 

कनाटक: १) मैलारपूर-पबर (िबदर) २) मंगसू ली (बेळगाव) ३) 
मैलार लग (धारवाड) ४) दवेरगडूु (धारवाड) ५) म मलैार 
(ब ळारी).बरीचशी मािहती ीखंडोबा िवशेषांक 
१९७८" साद" या मािसकामधनू साभार घेतली आह.े 
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 खंडोबा ह ेअनेक कुटंुबे आपल ेकुलदवैत हणून मानतात. 
खंडोबाला मिण-म लाचा वध केला हणून म लारी (म हारी), 
मैलार, तसेच ( हाळसाचादवेीचा पती हणनू) हाळसाकांत, 
मातडभैरव, कवा ( कंद पवतावरील खंडा घेऊन दै याचा वध 
करणारा हणून) खंडोबा हणतात. कंद पवतावरील ीशंकर 
आप या खडगासह म लासुराचा वध कर यास आला, यावेळी 
खडगाला खंडा असे नांव पडल.े हा ीशंकरांचा अवतार 
खंडामंिडत झाला हणून याला खंडोबा अस े हण ूलागल.े 

खडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाची    वशेभषुावशेभषुावशेभषुावशेभषुा    ::::    

 साधारणपण ेिव लासारखी दहेय ी, पांढरे धोतर, 
डो याला माल, अंगरखा, उपरण ेअसा साधाच वेष असतो. 

मखुमखुमखुमखु    भभभभ     ::::    

 बेल-भंडार वाहण ेहीच याची मुख भि  होय. हळदपूड, 
सु या खोब  या या वा ा एक  क न तो साद व """"यळेकोटयळेकोटयळेकोटयळेकोट    
यळेकोटयळेकोटयळेकोटयळेकोट    जयजयजयजय    म हारम हारम हारम हार""""  हा गजर करतात. याचा अथ असा 
लावतात, क  ह ेखंडरेाया, सव  भरपूर अ -धा य िपकू द.े 
यायोगे सव  सुकाळ होईल आिण आ हाला भरपूर दान-धम 

करता येईल. 
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खडंोबा याखडंोबा याखडंोबा याखडंोबा या    हातातंीलहातातंीलहातातंीलहातातंील    व तुव तुव तुव तु    ::::    

 खंडोबा या चार हातांत खडग, ि शूळ, डम  व िधर 
मुंडासह पानपा  असत.े जवळ कु ा असतो. 

 मान माण े थम मान नंदीला, नंतर घो ाला व नंतर 
कु याला असा असतो. 

दवे थानेदवे थानेदवे थानेदवे थाने    ::::    

 महारा ांत व कनाटकांत खंडोबाची बरीच दवे थाने आहते. 
मो ा माणावर या ा भरणारी एकंदर मुख अशी अकरा 
थाने आहते. 

१) जेजुरी (पुण)े  

२) शेबुड (अहमदनगर)  

३) िनमगाव दावडी (पुणे) 

४) सातारे (औरंगाबाद)  

५) पाली-पबर (सातारा)  

६) मंगसुळी (बेळगांव)  

७) मैलार लग (धारवाड)  
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८) मैलार दवेगु  (धारवाड) 

९) म णमैलार (ब लारी )  

१०) मैलापुर-पबर (िबदर)  

११) नळदगु-धाराशी (उ मानाबाद). 

ीीीी    ेे ेे     जजेरुीजजेरुीजजेरुीजजेरुी : 

 जेजुरी ह ेगांव पु या या आ ेयेस ३० मैलावर पुणे-पंढरपुर 
र यावर आह.े उंच ड गरावरील ह ेदवे थान पूवािभमुख आह.े 
या मं दरांत असणा  या राममं दरात एक लेख आह.े या माण ेह े
थान ये  कृ ण १३, शके १७९२ म ये ी रामचं  म हार ढगे 

जोशी, बायजाबाईच ेजेऊर यांनी बांधल ेअसा उ लेख आह.े 
गडकोटावर दो ही बाजूंनी उघ ा असणा  या ६३ ओ  या आहते. 

 जेजुरी ह ेस ा ी या कुशीत वसलेल ेगाव सा ात 
म हारीच येथे नांदतो आह.े ी शंकराने मातड भैरव अवतार 
इथेच धारण केला. दि ण ेम ये मिण-म लाचा संहार के यानंतर 
आपली राजधानी ही येथेच वसवली. मातड भैरवा या मुळ 
अवतार ठकाणाला हणजचे स ा ी या या ड गररागांना 
जया ी नाव लाभल.े आिण काळाचे घात याचे जेजुरी झाल.े 
या म हारीस हळद ि य हणून येथे येणारा येक भ  मु  
हाताने हळदचणू उधळीत असतो. उ सवाम ये तर सारा आसमंत 
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व प रसर भंडाराने सुवणमय होतो, हणूनच जेजुरीला 
सुवणनगरी हटल ेजात.े 

 ी े  पाली े ात खंडोबा- हाळसा येथे िववाहब  
झाल,े सातारा िज ात तारळी नदी काठी वसललेा िनसगर य 
गाव नेहमी भ ांनी फुललेला असतो, आजही पौष मिह यात 
खंडोबा हाळसा यांचा िववाह येथे संप  होतो, मूळात या 
गावच ेनाव राजापुर येथे पालाई नावाची एक गवळण राहत 
होती ती या भ मुळे ी खंडोबा येथे लग पाने गट झाल े
ित या नावाव नच या गावास पाल अथवा पाली ह ेनाव ा  
झाले. 

ीीीी    ेे ेे     नळदगुनळदगुनळदगुनळदगु    / / / / अणदरूअणदरूअणदरूअणदरू : 

 नळदगु ह ेगावं सोलापूर या ईशा येस साधारण ३० 
मैलावर आह.े असे सांगतात क  या ठकाणी खंडोबाची तीन 
थाने आहते. शके १५३६ म ये एक थान क यात होते. अस े

कागदप ात आह.े नळदगु गावा या उ रेस दोन एक मैलांवर 
दोन थाने जवळ जवळच आहते. अिह याबाईन ेबांधलले े
दवेालय आज िस  आह.े सुमारे तीन मलैांवर अणदरू गांवी 
खंडोबा वसतीस असतो असे भ  मानतात. 

 नळदगु व अणदरू ही दोन गाव ेऐितहािसक वारसा 
सांगणारी आहते. या दोन ही ठकाणी खंडोबाची मं दरे आहते. 



6 

 

अणदरू येथे खंडोबा वषातील १०.२५ मिहने व नळदगु येथे 
१.७५ मिहन ेवा त  करतात असे मानल ेजात.े यामूळे ह े
खंडोबाचे एकच थान मानले जाते. ी खंडोबा व बाणाई यांचा 
िववाह येथेच संप  झाला, येथील नळराजाची प ी दमयंती ही 
खंडोबा भ  होती ती या भ मूळे खंडोबा थम या ठकाणी 
आल.े उ मानाबाद - सोलापूर या महामागावर उ मानाबाद 
पासुन ५८ कमी व सोलापूरपासुन ४८ कमी अंतरावर नळदगु 
आह.े नळदगु मधून महामागान ेसोलापूर कड ेजाताना ४.५ 
कमी वर दि णेकड ेअणदरू कड ेजाणारा र ता लागतो. 

मं दरांची झाललेी थलांतरे, या ांचे बदले या जागा व अनेक 
धा मक संघष आिण इितहासाची पा भुिम असणारी ही भूिम 
इितहासा या पाउल खूणा घेउन नांदत आह.े 

ीीीी    ेे ेे     मणृमलैारमणृमलैारमणृमलैारमणृमलैार : 

 खंडोबा कनाटक म ये मैलार या नावाने ओळखला जातो. ह े
गाव येथील मैलार मं दरासाठी िस  अस यान ेया गावास 
मैलार हचे नाव ा  झाले आह.े या गावास मणृमलैार या 
नावानेही ओळखल ेजात.े येथील मं दरातील मैलाराची मूत  
माती पासुन बनवललेी आह,े अशी लोकांची ा आह ेयामूळे 
मृणमैलार असेही हणतात. हा प रसर खंडोबा व मिण-म ल 
दै य यु  भुिम आह ेव याच ठकाणी मातड भैरवने मिण म ला 
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चा वध केला व लग पाने वास केला येथे ऋषीमनु नी 
माती या मैलाराची मुत  बनवली तीच ही मूत  अस याच े
थािनक लोक सांगतात. मृणमैलार कनाटक रा यातील ब लारी 

िज ात तालु याचे ठकाण असले या हाडग ली पासुन ४० 
कमी अंतरावर आह.े गुंतल व रा ीय महामाग ं  ९ वरील 

राणीबेनुर येथून ३४ कमी आह.े 

ीीीी    ेे ेे     दवेरगु ादवेरगु ादवेरगु ादवेरगु ा : 

 पुणे-बंगलोर मागावर पु यापासून साधारणपण े४०० 
मैलावर दवेरग  ह े टेशन आह.े तथूेन ड गरावरील ह ेदवे थान 
४ मैलावर आह.े ह ेदवे थान चु या-मातीच ेआह.े मं दराची 
िशखरे खुजी वाटतात. या दवे थानास शके १६३८ ते १७६७ 
पयत अनेक दणे या िमळा याच ेिशलालेख व कागदप े आहते. 

 दवेरगु ा ह ेकनाटकातील मधील गाव मैलार मं दरासाठी 
हणजेच खंडोबा मं दरासाठी िस  आह.े या गावाचे मुळनाव 

गुडगु ापूर हणजेच टेकडीवरील गाव पण येथील मं दरामुळे 
दवेाच ेटेकडीवरील गाव हणनू दवेरगु ा झाल.े खंडोबाने 
यामिण म ल रा सांचा वध केला, या रा सांचे राजधानीच ेह े

गाव यांचे मृ यू समयी या िवनंती व न दवेान े यांचे ेतासन 
क न येथे वास केला अशी जन ुती आह.े टेकडीवर वसलले ेह े
गाव सुंदर आह.े दवेरगु ा कनाटक रा यात असुन रा ीय 
महामाग ९ वर धारवाड कडून बंगलोर कड ेजाताना मोतीबेनुर 
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गावाच ेपुढे ९ कमी अंतरावर र याचे पूव बाजुस दवेरगु ा कड े
जा यासाठी कमान दसत ेयेथून ८ कमी अंतरावर दवेरगु ा 
आह.े राणीबेनुर - गुंतल र यावर दवेरगु ा अस याने या 
मागाव न ही येथे पोहचता येत.े 

ीीीी    ेे ेे     आ दमलैारआ दमलैारआ दमलैारआ दमलैार : 

 आ दमलैार ह ेकनाटक मधील खंडोबाचे िस  े  
कनाटक म ये खंडोबा मलैार या नावान ेओळखला जातो. 
खंडोबा िवषयक आ  ंथ ''''म हारीम हारीम हारीम हारी    महा यमहा यमहा यमहा य'''' याची ही ज म 
भूिम या ंथात शेवटी या े ाचे वणन कर यात आलले ेआह.े 
या ऋषीमळेू शंकराने मातड भैरव अवतार धारण केला, यांची 

ही तपोभूमी, यामूळे या े ास आ दमलैार हटल ेजाते. 
आ दमलैार कनाटक रा यातील िबदर िज ात, िबदर पासुन 
२० कमी अंतरावर आह.े ह ेमं दर सपाटीवर असुन गाडी 
र याने थेट मं दरा पयत पोहचता येते. मं दरास श थ आवार 
असुन कोटाचे पूव ार भ  आह.े 

ीीीी    ेे ेे     सातारेसातारेसातारेसातारे    ::::    

 ह ेगांव औरंगाबाद टेशनपासून २ मैलांवर आह.े येथे 
चंपाष ीला फार मोठी या ा भरते. 

ीीीी    ेे ेे     पालीपालीपालीपाली    ::::    
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 पाली ह ेगाव सातारा-को हापूर र यावर साता  यापासून 
१५ मैलावर आह.े सातारा तालु यांतील अतीत या गावाजवळ 
ते ५ मैलावर क  हाड तालु यांत आह.े या मं द  याओवरीत एक 
िशलालेख आह.े ह ेदवे थान शके १६९४ म ये चै  व  १३, 
गु वार या दवशी ी. गणेश खंडो व ीमिहपत खंडो 
पारगावकर यांनी बांधल.े 

ीीीी    ेे ेे     मगंसळुीमगंसळुीमगंसळुीमगंसळुी    ::::    

 मंगसुळीच ेह ेदवे थान बेळगांव िज ांत अथणी तालु यांत 
आह.े येथे अि न मिह यांत मोठी या ा भरत ेआिण अि न शु  

ादशीस भंडारा होतो. या ठकाणी वा या साखळदडं तोडतो. व 
याव न भिव यही वतिवल ेजाते. 

ीीीी    ेे ेे     मलैार लगमलैार लगमलैार लगमलैार लग    ::::    

 ह े थान धारवाडपासून सुमारे २ मैलावर आह.े उंच 
टेकडीवरील ह ेदवे थान पूवािभमुख आह.े 

    

खडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाची    उपासनाउपासनाउपासनाउपासना : 

 खंडोबाचे उपासक मागशीष ितपदपेासून मागशीष 
ष ीपयत सटीच ेनवरा  हणून कुळधम पाळतात. ितपदलेा 
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सकाळी लवकर उठून सडा-संमाजन करावे. नंतर नवरा  
बसिवणा  यान े ान क न शुिचभूत हावे. 

खडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाची    पजूापजूापजूापजूा : 

 खंडोबाची तांदळा, िशव लग व चतुभुज मूत  या ित ही 
पकांची पूजा होते. बरोबर कु ा व घोड ेमा  असतातच. 

ल समारंभांतच खंडोबाचा टाक घेतात. घरी याच टाकावर 
नवरा  बसिवल ेजात.े दवेाची व छता, घासपूस क न पूजा 
करावी. कापूर-चंदनिम ीत पाणी एका भा ांत घऊेन त े
पूजेसाठी वापरावे. पूजा करताना सुगंिध फुल,े गुलाल, व भंडारा 
वहावा. भंडारा लावलेल ेतांदळूाचे दाण ेवहावेत. पूजा करतांना 
दवेाला ि य तांबडी, िनळी, पांढरी कमळे व इतर या रंगाची 
फुल,े पा रजातक, झडूची, मालती फुल ेअपण करावीत. 

प ीप ीप ीप ी : 

 प ी हणून दवेाला नागवलेीची पाने, िब वप ,े हळदीची 
पाने, अशोकप े, तुळसीप े, दवुाकुरप े, आं याची पाने, 
जाईची, कवठाची, जांभळीची, सबजाची पाने दवेास िवशेष 
ि य आहते, अस ेम हारी महा याम ये हटल ेआह.े िमळतील 
ती प ी-पाने दवेास वहावी. दवेासमोर सुगंधी धूप जाळावा. 
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उ म व ,े अलकंार दवेास अपण करावेत. दवेासमोर वाटीत 
दधू ठेवाव.े योदशगुणी पानाचा िवडा दवेाला अपण करावा. 
दवेावर पिह या दवशी िव ा या पानांची माळ बांधतात. 
दवेाजवळ अखंड तेला-तूपाचा नंदादीप सहाही दवस तेवत 
ठेवतात. दवेाला रोज माळ वाहतात, दवेाची रोज पूजा, नैवे  व 
आरती करतात. आरतीसाठी पीठाचे दवेही केले जातात. सहा 
दवसांपैक  एका दवशी तरी उपवास करावा. म हारी 

महा याचे, म हारी तो ांचे वण नवरा ा या या दवसांत 
फार फलदायी होते. 

महानवैेमहानवैेमहानवैेमहानवैे  : 

 सटी या दवशी पुरणपोळीचा नैवे , वां याचे भरीत-
बाजरी या रोड याचा नैवे  दाखिवतात. खंडोबा या नैवे ाला 
चातुमास सोडून आठ मिहन ेवांगी चालतात. महारा ांत 
चातुमासांत कांदा, लसणू, वांगी व य असतात. कांदा फ  
चंपाष ी याच दवशी चालतो. चंपाष ीस ा ण-सुवासीनीस 
भोजन, वा या-मरुळीस भोजन घालावे. भोजनानतंर यांना 
पानिवडा-दि णा दऊेन नम कार करावा. तसेच खंडोबाची 
वाहन ेकु ा व घोडा यांनाही खाऊ घालाव.े सटी या दवशी 
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दवेासाठी तेल व नैवे  नेतात. तळी भरणे-उचळण ेहाही नवस 
कार करतात. नंतर नवरा  उठवतात. 

वारीवारीवारीवारी    मागणेमागणेमागणेमागण े: 

 काही घरांतून चंपाष ी या दवशी वारी माग याची प त 
आह.े या दवशी नैवे  हणून पुरणपोळी करतात. जेवावयास 

ा ण, वा या-मुरळीस बोलावतात. जेवण वाढल ेक  घरांतील 
सवजण ा ण, वा या-मुरळीकडून ''''वारीवारीवारीवारी    खडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाची'''' हणून 
यां या पानांतून पुरणपोळी घेतात आिण ती साद हणून 

खातात. वारीचा अजुनही एक कार हणज ेखंडोबा या 
रिववार या पिव  दवशी काही घरा यांत वारी मागतात. 
ता हण घेऊन पाच घरी ''''वारीवारीवारीवारी    खडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाचीखडंोबाची'''' हणून ओरडतात. 
साधारणपण ेकोरड ेपीठ वारीत दले जात.े याची घरी येऊन 
भाकरी बनवनू ती घरातील सवजण साद हणून खातात. 
यामुळे अशा घरास खंडोबा अ -धा याची कमतरता कधीच 
भासू दते नाही, असा समज आह.े 

दानदानदानदान----धमधमधमधम : 

 या नवरा ांत आप या श नुसार खंडोबासाठी हणून 
दान-धम करावा. अ दानास फार मह व आह.े कंुकू-अ तांसह 
पान-िवडा ावा. 
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दवटीदवटीदवटीदवटी----बधुलेबधुलेबधुलेबधुल े: 

 दवटी- बुधल ेयाचे मह व अस ेआह ेक  मिणम लाचा वध 
के यानंतर दवेा या ठकाणी अंधार होता तो जावा हणून 
भ ांनी उज ा हातात सो याचे, िपत याची कवा लोखंडाची 
दवटी घेऊन ती पेटवावी आिण दवेास ओवाळाव.े ओवाळताना 

पायापासून डो यापयत दवेास ओवाळाव.े नंतर दवटी डा ा 
हातात घेऊन उज ा हाताने पूजा करावी. नैवे  झा यावर ती 
दवटी दधुांत शांत (िवझवावी.) करावी, व त ेदधू सवानी तीथ 
हणून यावे. ल कायात अगर नंतर ग धळ घालण े हणजचे 

म हारीची तुतीपर गाणी गाण ेऐकणे, दवेास यासाठी पाचारण 
करणे. याही चलीत था आहते. 

खडंोबाचेखडंोबाचेखडंोबाचेखडंोबाचे    ष ाष ाष ाष ा     उ सवउ सवउ सवउ सव    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय? ? ? ? घट थापनाघट थापनाघट थापनाघट थापना    कशीकशीकशीकशी    करावीकरावीकरावीकरावी????    

॥ चंपाष ी दवसी अवतार ध रसी मणी म ल दै यांचा संहार क रसी 
॥॥ 

 चंपाष ी चा क रती जे क रती कुळधम याचे होत आह ेप रपूण धम ॥ 

चपंाष ीचपंाष ीचपंाष ीचपंाष ी : 

 ीखंडरेाया या उपासनेतील अ यंत मह वपूण उ सव, 
ीम हारी मातडाचे षडरा ो सावाचा सांगता दवस. या 

दवशी मातड भैरवान ेम लासुर दै याचा संहार केला व 
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भूतलावरील अ र  टाळल.े िवजायो सावाम ये दवेगणांनी 
मातड भैरावावर भंडारा बरोबरच चंपावृ ी अथात चा याची 
पु पवृ ी केली हणूनच मागशीष शु  ष ीला चंपाष ी असे 
नाव िमळाल.े आप या घरातील सवाना सुख-समाधान आिण 
आरो यपूण जीवनाचा आनंद िमळावा, तसेच आप यावर येणारी 
संकटे नाहीशी हावीत यासाठी षडरा ो सव कालावधीत 
आप या घराम ये ढी माण ेकुळधम कुलाचार पाळावेत. 
मांसाहार, म पान क  नये, िवषया या आहारी जावू नये. 
घराम ये त पाळावे, उपवास करावा, आचरण शु  ठेवाव.े 
घरातील वातावरण मंगलमय आिण स  राहील यासाठी 
सवानी कटा ान े य  करावेत. 

सािह यसािह यसािह यसािह य : 

 कंुभ कलश, िव ाची पाने, सुपारी, छोटी नाणी, कलशाला 
बांध यासाठी दोरा, धूप-दीप, गुगुळ, कंुकू, हळद, अ ता, 
गुलाल, पंचामृत इ यादी पूजेच ेसािह य अमाव ये या दवशीच 
जमवनु ठेवाव.े ितपदलेा ात:काली उठून ानादी आटोपून 
सव दवे टाक पंचामृतान े ािलत क न दवेघर वछ क न 
यावे. चंदन पाट कवा चौरंगावर नवीन व  टाकून 

कुळाचारा माने माती अथवा भंडार पा ामधे पा याचा कलश 
ठेऊन यावर नागवेलीची पाने नारळ ठेवुन िवधीवत घट थापना 
करावी. घटा या डा ा बाजुस जोड पानावर हाळसा दवेी या 
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ी यथ सुपारी ठेवावी व उज ा बाजुस जोडपानावर बान ु
दवेी या ी यथ सुपारी पुजन करावे. नवरा ीम ये अखंड योत 
लावतो तशीच ष ा  उ सवातही दवेासमोर अखंड योती 

वलीत करावी परंतु त पूव  या गो ी ल ात ठेवा ात... 

०१. ष ा  उ सवात दवे खंडरेाया या घटासमोर सहा दवस 
अखंड योत लावली जात.े दवेासमोर एक तेलाची आिण एक 
शु  तुपाची योत लावावी. 

०२. मं  महोदिध (मं ा या शा  पु तका) नूसार अ ीसमोर 
कर यात आले या जपाचा साधकाला हजारपट जा त फळ ा  
होते. असे हटल ेजात ेक ,  

दीपम घृत युतम द े, तेल युत: च वामत:। 

अथ - तुपाचा दवा दवेा या उज ा बाजूला आिण तेलाचा दवा 
दवेा या डा ा बाजूला ठेवावा. 

०३. अखंड योत संपूण सहा दवस विलत राहण ेआव यक 
आह.े यासाठी एका छो ा द ाचा उपयोग करावा. अखंड 
द ाम ये तेल, तूप टाकायचे अस यास कवा वात ठीक 

करायची अस यास छोटा दवा अखंड द ा या मदतीन े
विलत क न बाजूला ठेवावा. 
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०४. अखंड दवा योत ठीक करताना िवझला तर छो ा 
द ान ेअखंड दवा पु हा विलत करावा. सहा दवस 

घटावरती वेगवेग या फुलां या माळा वाहा ात. मं  जप 
जागरण, भजन, गायन करावे. चपंाष ी या दवशी दवेाला 
पुरणावरणाचा नैवे  तसेच वां याचे भरीत भाकरीचे रोडगे 
असा नैवे  दाखवावा. तळीभंडार क न घटो थापन करावे. या 
सहा दवसात मातड भैरव तो ाचे, म हारीिवजय ंथांचे 
वाचन करावे. 


