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�पतदृोष लखे

ब�ताशंी लोका�ंया प��केत �पतदृोष असतोच असतो. याला कारण घरात
होणा�या �ा� कमा�चा लोप ह आेह .े ग�ड परुाणा नसुार , अ�ंयकमा� नतंर
करावयाचा �वधी हा सवा�ना एकसारखाच असतो. तो �हणज देहनापासनू
दहाव �ेदनी दश��या �वधी , नतंर ११ , व १२ वा एक� वा वगेवगेळा , या
बारा�ात सप�डी �हणनू �वधी असतो जो ह�ली केलाच जात नाही. यावर
उ�र �मळत आेम�यात करत नाही ! परतं यूा वळे� कोणताही भदे न करता
सव� वणा�ना एकाच �कारच �ेवधी शा��ात �दल आेहते . या नतंर करतात
तरेावा. नतंर उदकशातंी क�न वष�भरान �ेथमा��दक करतात. या वळे�ही
अ�दपरूीत व �थमा��दक अशी दोन �ा� केरावयाची असतात जी कोणी
ह�ली करत नाहीत....

तसचे घरात कोणी पवु� बाहरे गलेा �तथ� या�से गलेा तर तो परत यईेलच
याची शा�ती नसायची व तो �तकड �ेजवतं आह वेा मतृ याचाही प�ा
नसायचा ! अशावळे� बारा वष�वाट पा�न तो मतृ आह अेस सेमजनू



पळसा�या पानाचंा पतुळा बनवनू �याच देहन क�न मग पढु�ल �वधी करावे
अस शेा�� सागंत .े परतं हु केोणी पवू� केल हेोत वेा नाही ह सेमज�यास
माग�च नसतो कारण , �प�ा �वभ� झा�या व व�ृ लोक ज मेाग�दश�क
असतात �यानंा हवा तसा स�मान �दला जात नाही!

तर वरील सव� गो�ी �पतदृोषास कारणी भतू ठरतात. आता आपण
अ�ंय�ेीतील �वधी उ�ापासनू जाणनू घऊेत व नतंर �मान �ेपतराचंा �ास
नमेका कसा ओळखावा व �यावरील उपाय काय त देररोज जाणनू घऊेत.

मन�ुय मतृ झाला क� सव� सपंल अेसा अनकेाचंा समज असतो . परतंू
म�ेयावरही वासना न सपं�यान तेी ��� अतीस�ूम दहेान तेी वासना पणू�
होईल यासाठ� झटत असत .े दहे जो ��य� �दसतो तो यानतंर कारण दहे ,
महाकारण दहे व स�ूमदहे या �पात ती ��� असत येातील स�ूम दहे तो
पढु�ल माग��मणसे �नघतो परतं जुोवर औ�व�दहैीक होत नाही तोवर कारण व
महाकारण दहे �त�त रहातात . आपण �हणतो क� कणखर मनान केेललेा
सकं�प वातावरणात �मसळनू तो पणू��वासच जातो अगद� याच �माणे
जाणा�या �जवा�या जर इ�छा खपूच बाक� असतील व ससंारात �जव गुंतला
असले तर म�ृय�ूया समयाय ई�र मनात न यतेा पाळ�व �ाणी , आवड�या
��� , जवेण बाक� असले तर जवेण अस �ेदसत रहात वे तचे �च�तन करत
ती ��� मतृ होत !े

मन�ूय गलेा तरी �याच डेोळ चेार तास , �कड�या चार तास , �वचा वगरैे
�जवतं असतात इतकेच काय तर च�क र� �वाहही दोन तास स�ु असतो
यातच वासना काय त ले�ात �या ! तर अ�या या वासनाचंी पतू� कर�यासाठ�
लागललेी तगमग �या जीवास म�ु� �मळ दूते नाही व ती सतत घरातील



���स यनेकेन �कार अेडचणी उ�प� करत असत अेगद� तशीच जसे
एखा�ा सकंटातनू एखाद पे�ूय आपली सटुका करत तेसचे !

�ी�ती बाधंव , पारशी लोक , इ�लामीक लोक इ�याद� लोकही �पत कृाय�
करतात फ� �याचंी प�त वगेळ� असत .े �ी�ती बाधंव ह मेतृा�या कबरीवर
फुल ,े वाईन , केक ठेवतात व �या�या �मतृीसाठ� वाटतातही ! अगद� �ाणीही
आप�या पवू�जासं वदंन करतात . यात ह�ी हा �ाणी अ�यतं पढुे आह .े हा
ह�ीचा कळप एका माद��या नते�ृवाखाली अ� व पाणी या�ंया शोधात
�थलातंर करीत असतो . वाटते अनके बाधंव ( ह��च )े मतृ होतात .
अशावळे� तथे थेाबंनू घोळ�यान �े�ाजंली वा�न पढुे �नघतात यावळे�
गलेलेा ह�ी �या�या जवळचा असतो तो जरा र�गाळतो परतं �ूयाला काहीजण
आधार दऊेन बाहरे आणतात . हा �कार इथचे थाबंत नाही तर �या तारखसे
तो ह�ी/ह�ीण गलेा होता �याच �दवशी आठवणीन �ेयाच जागी सव� कळप
�या मतृास मानवदंना द�ेयास उप��थत रहातो . यावळे� मतृा�या अ�थी तथेे
असतात . कळपातील ��यके सद�य �या उचलनू आप�या कपाळ� लावतात .
तथे जेरावळे थाबंतात व प�ुहा आप�या मागा�न जेातात . ( ह सेव� मी नाही
सशंोधकानंी �स� केल आेह �ेयावर डी�क�हरी या चनॅलेवर काय��म
�दश�त केला गलेा होता ) यावळे� कळपातील सद�य काही खा�या�या
व�तहूी नतेात �या �या अ�थ�जवळ अप�त करतात.

या सवा�त मानव अ�यतं �गत �हणनू �यान आप�या पवू�जासं ��ाजंली
दणे �ेकती गरजचे अेसत ते पेहा !

उ�ा आपण �प�डदानच का व दहावा बारावा �हणज नेमेके काय त पेा�त

�थम �दनी गले�ेया ���चा दाह स�ंकार होतो यावळे� मतृ�थानी ,



�ार�थानी , �व�ातंी �थानी का� रचनवेळे� आ�ण चौकात �प�ड दतेात यामळुे
भमुीवरील , गहृवा�त ,ु �तेास वाईट श��नी अप�व� क�नय येासाठ� केले
जात .े पढुे नव�ारावंर �प�ड ढेवनू ��ाद नावा�या मासं भ�क अ��नस
आवाहन क�न बोलावल जेात .े �मशानात �प�डदान करताना �तेसखा
�हणज �ेया �दवशी आणखी कोणी गलेलेी ��� असले �यासाठ�ही �प�डदान
केल जेात .े

नतंर ��यके �दवशी �मशानात जाऊन दहा �दवसापंय�त �प�ड �ावते .
नतंर दहा�ा �दवशी दश��या �वधी होत .े जर दररोज �प�डदान केल अेसले
तर दहा�ा �दनी केवळ एक �प�ड दऊेन काक बली �ावा लागतो अ�यथा
एकाचवळे� दश�प�ड �ाव लेागतात . ही दश��या �वधीची सकं�पना मानवी
ज�मावर अधारीत आह .े जस �ेथम मात�ेया गभा�त छोटासा �प�डच असतो
तशीच क�पना क�न प�हला �प�ड दतेात . यात सम व �वषम �ा� अशी
सकं�पना असत .े �वषम�दनी अवयव �प�डही दतेात . प�हला �प�ड म�तक ,
�सरा �प�ड कान , न�े , आ�ण नाक , तीसरा �प�ड गळा , खादं ,े भजुा व
व�:�थल , चौथा �प�ड नाभी , �ल�ग /यो�न व गदुा , पाचवा �प�ड जान ,ु जघंा ,
पाय , सहावा �प�ड सगळ� मम� �थान ,े सातवा �प�ड सग�या ना�ा , आठवा
�प�ड दात केस वगरै ,े नववा �प�ड �वय� व रज , दहावा �प�ड सपंणू� शरीर .
अगद� हचे आई�या पोटातही घडत असत वे दहा�ा म�ह�यात बाळाचा ज�म
होतो . याच सकं�पनवेर दहे जळाला मग पढुे गभा�त जाताना �या �जवास
सगळ शेरीर अवयव �मळाव �ेह सकं�पना असत .े �यामळु देहावा हा दहा�ा
�दवशीच करावा . तीस�या , पाच�ा �दवशी नाही कारण यात वळे �क�वा
कोणी नातवेाईक यावते �हणनू �दला जाणारा हा वळे नाही .

पाच बोळक� घऊेन �यावर पाच �प�ड सोबत पाच का�ावंर �पवळ व��
ज �ेवज सेारख �ेदसत ते अेसत छे�ी �हणनू . पाच पोळ� पा�का जोड वगरैे
असतात . पाच �प�ड प�हला गले�ेया ���चा , �सरा �तेसखा , तीसरा
ववै�वत यम , चौथा वायस �हणज केावळा व पाचवा �तेा�धपती ��ा�या



नाव �ेावा . यानतंर वायसबली �हणज केावळा �शवण हेोत .े व कावळा
�शवला नाही तर दभा�चा कावळा करतात . यात दभ� , काळ तेीळ , जव व
पाढंरी फुल ,े माका , तलुसीप� अ�यतं मह�वाच अेसत .े

अकराव �ेदनी सव� घरातील कपड वेगरै �ेव�छता केली जात .े यानतंर
पचंग� वगरै �ेाशन क�न वषृो�सग� �वधी पवू� करीत असत . याच �दवशी
एको��� ( �हणज फे� एकास उ�शेनू केलले )े �ा� केल जेात .े
यापाठोपाठ ��गण �ा� , वसगुण �ा� व यानतंर मलीन मा�सक �ा�
केल जेात .े यावळे� �व�वध दशदान के�न समा�ती केली जात .े

बाराव �ेदवशी स�प�डी �ा� केल जेात .े यात चार �प�ड बनवनू �यातील
गले�ेया ����या नावा�या �प�डाच तेीन भाग क�न बाक��या तीन �प�डात
�मसळल जेातात . चार �प�डात प�हला �प�ड मतृ ���चा , �सरा �प�ड �तेाचे
व�डल , तीसरा आजोबा , व चौथा पणजोबाचंा असतो . यातील प�ह�या
�प�डाच तेीन भाग उरल�ेया तीन �प�डात �मसळ�यावर गत ��� �पतलृोक�
जात वे पणजोबासं म�ु� �मळत .े हा �वधी के�या �शवाय सतुकातनू सटुकाच
होत नाही व पढुे कोणतहेी शभु कम� क� शकत नाहीत हा �नयम सव� वणा�स
लाग आूह .े नतंर पाथये �ा� क�न �वधी सपंतो .

तरेाव �ेदनी �थम �नधनशातंी करतात . यात गणशेपजुन प�ुयाहवाचन
�� पजुन करतात व �व�ाकंड �ेव�वध स�ुाच पेठण करतात तर बाक�कडे
हवन केल जेात .े नतंर सतुकात गधं , कुंकू वगरै लेावलले नेसत ते लेावनू
घरातील दवेपजूा केली जात .े या �वधीसाठ� चार ग�ुजी लागतात . यात
उबं�यावर सपुारी फोडली जात .े

यानतंर तरेा�ाच �ेा� केल जेात .े यासोबतच श�ु सोळा मा�सक �ा�े
केली जातात . यात तरेा �ा�ण भोजनास सागंतात . परतं अूभावी �कमान



पाच �हणज देोन दवेा कडील व तीन �पतराचं अेस भेाजेन करतात . यास
मा�सक �नव�ृी असहेी �हणतात . आल�ेया ग�ुज�स व चालवणा�या
ग�ुज�स दशदान पेददानाद� सह उदककुंभ व द��णा �दली जात .े �पारी
आहरे क�न यजमानाचं मेामा यजमानास मा�ती�या म�ंदरात नतेात . तथेे
नवीन �नराजंनात �दवा लावनू नमन क�न बाहरे पडताना दवेळाची घटं�
वाजवतात . या�दवसापासनू रोजची कम�कर�यास स�ुवात केली जात .े जर
कोणाचा �ववाह ठरला असले तरच तो �वनायक शातंी क�न करावा अ�यथा
पढुे तीन वष��ववाह करता यते नाही हा समज अ�यतं चकु�चा आह �ेयामळुे
अस के� नय .े

तरेाव वेगरै आेटोप�यावर चौदाव �ेदवशी वातावरण श�ु� साठ�
उदकशातंी नावाचा �वधी करतात . उदकशातंी अथा�त जलाची श�ु� असा
सरळ अथ� होतो परतं �ु�य�ात जर पाहील तेर जल ह अे�यतं प�व� माननू
�या�ार सेम�ंक केललेी पचंत�वाचंी श�ु� �हणज उेदकशातंी होय . जर
आपण मतृ झाल�ेया ����या घरात गलेात तर सहज ल�ात यते के� �तथे
सपंणू� भागात उदासी पसरली आह .े मग अशावळे� ह शेोकम�न वातावरण
सा�न पढुे चालण वे दनै�ंदन काम केरण हेी �नकड असत .े यासाठ� ही
उदकशातंी करतात .

काही लोकाचंा गरैसमज असतो क� उदकशातंी हा �वधी फ� यावळे�च
केला जातो परतं ,ु तस नेसनू हा �वधी घरातील कलह , आजारपण , काही
�वशी� होणार �ेास , सतत मान�सक तणाव व �यामळु सेव� घर डी��ब होऊन
सतत भाडंण ,े नकुसान व यान झेाललेी पचंत�वाचंी हानी भ�न
काढ�यासाठ�ही हा �वधी दर सहा म�ह�यान आेप�या घरी करावा अस शेा��
सागंत .े तसचे नारायणबली , व नागबली क�नआ�यावरही काही लोक ही



उदकशातंी करतात . �था�नक ग�ुजी �यानंी नारायण बली केललेा असतो ते
याब�ल क�पना दतेात �क�वा �या ग�ुज�नी हा �वधी कर�यास पाठवल तेे
याब�ल सागंनू हा �वधी करवनू घतेात .

या �वधीत चार ग�ुजी असतात . �थम गणशेपजुन व पचंवा�यीय
प�ुयाहवाचन क�न मग एका नवीन कलशास धपुवनू �यात पाणी घातले
जात .े यथे हेवन करीत आहोत अशी सकं�पना क�न हवनाच वेळे�
हवनपा�ासाठ� कर�याच �ेथडंील कम� करतात . नतंर चारही �दशसे दभ�
माडंनू ��दवेाचं पेजून केल�ेया कलशावर शभंर त हेजार अ�या �कारे
दभा�च अे�छादन करतात . ह अे�छादन एखा�ा झोपडी सारख �ेदसत .े

चारही �दशासं बसनू चारही ग�ुजी चतवु�दातील ऋचाचं �ेवर व सरुात
पठण करतात . नतंर यजमानासह सव� कुटूंबीयावर आ�ंया�या डहाळ�ने
��कलशातील पा�यान गे�ुजी अ�भषके करतात ! यानतंर दहीभाताचा
नवै�े दाखवनू �वसज�न होत .े मग यजमानास आ�शवा�द म�ंान नेारळ दऊेन
तो नारळ यजमानानंी प�नी�या ओट�त �ायचा असतो व या नारळाच गेोड
पदाथ�च बनवतात .

माग �ेदलले तेरेा�ा पय�तच �ेवधी यथासागं पार पडल के� मग यतेे
अ�दपरुीत �ा� . अ�दपरूीत �हणज �ेया�दवशी वष�पतू� झाली �याच �ेा� !
जस रे�ेव�ेया पासवर स�ावीस तारखचेा पास स�वीसला सपंत �ेयानसुार �या
�त�थस म�ृय झूाला �याची आदली �त�थ ही अ�दपरूीतासाठ� घतेात . उदा.
म�ृय मूाघ कृ�ण दशमी असले तर पढु�ल वष� माघ कृ�ण नवमीस अ�दपरूीत
व दशमीस �थमा��दक �हणज पे�हल वेष� �ा� होय . ह खेर तेर कायम
कराव अेस शेा�� सागंत पेरतं �ूकमान प�हल तेीन वष� तरी �प�डदाना सह



ग�ुजी बोलावनू कराव अेस वेाटत .े

आता आपण वळयूात मळू �वषयाकड �ेपतदृोष ! वरील सव� कम�करताना
य��कंतीतही तटृ� चालत नाही जस पेजुते एखाद� व�त नूसले तर एवेजी
अ�ता वाहतात तस इेथ चेालत नाही . �यामळु वेा ग�ुज�नी �दललेी मा�हती
नीट न समजण ,े कधी कधी ग�ुजी ज सेागंतात त वे घरातील काही मडंळ�
ह आेम�यात नसत �ेहणतात �यामळु तेो �वधी केलाच जात नाही याने
प��केत �पतदृोष यते असतो . ह अेनके �प�ा माग चेालत आलले अेसत .े
जसा एखादा आजार एकदम उ�वत नाही �याची ल�ण आेधी �दसतात व
नतंर तो आजार जोर करतो अगद� तसचे ह अेसत !े

१ ) घरातील कता� प�ुष अचानक म�ृय पूावण .े

२ ) घरातील त�ण मलुाचा अचानक काहीही न घडता सा�या कोण�याही
कारणान अेचानक म�ृय हूोण .े

३ ) एने जवेणाच वेळे� घरात भाडंण हेोण वे �यामळु अे� वाया जाण .े

४ ) घरात चागंली केललेी प�ुयकृ�य लेाग नू पडण वे आणखी वाईट होणे
�यामळू �े�ा डळमळ�त होण .े

५ ) दोन स�य असलले भेाऊ (ल�नानंतंरही स�य कायम ) अचानक �वत�ू
यऊेन वगेळ हेोण वे अगद� हा मरावा इतका �षे वाढण .े

६ ) दोन भाऊ असता एकाच खेपू चागंल हेोण वे �सरा अगद� दरी�� बनणे
व यो�य असनूही नोकरी , �ववाहात नाकारल जेाण .े

७ ) घरात अनके जण �क�वा काही जण अ�ववा�हत असण वे घरा�यात
सतंती नसण .े

८ ) पसैा यो�य कारणासाठ� खच� न होता तो अचानक उ�वल�ेया
आजारपण अ�ॅसीड��ट यावर खच� होण वे कज� काढाव लेागण .े



९ ) �व�वध �कारची �भतीदायक �व� पेडण �ेयात घरातील व�डलमडंळ�
खायला मागत आहते अस �ेदसण .े

१० ) �तथ�या�ा , तथे केेललेी �ा� लेाग नू पडण .े

१) घरात परुसे अे�धा�य भ�नही त ने परुण वेा बनवलले वेाया जाण .े ( हे
अ� बाहरे टाक�यावर कोणताही �ाणी खात नाही ).

२ ) घरात काही दवेाच केाय� वा शभुकाय� ठरल के� नमे�या अडचणी उ�या
रहाण वेा ऐनवळे� भाडंण हेोण वे केल�ेया काया�च सेमाधान सा�य न होण .े

३ ) घरा�यात कुटूंब �वभ� होण वे होणारी काय�बदं पडण .े

४ ) घरात व�डलधारी मडंळ� काहीही माग�दश�न कर�यासाठ� �श�लक न
रहाण .े

५ ) हाती घतेलले केाम यश�वीरी�या स�ु होण पेण म�यचे खीळ बसण.े

६ ) घरातील मलुगा / मलुगी सव� काही यो�य असनूही �ववाह न होण .े

७ ) जोड�यात कोणताही दोष नसताना व डा.ॅ इलाज स�ु असनूही सतंती न



होण /े सतंती न वाचण /े वारवंार गभ�पात होण /े सतंतीत �गं असण /े
मतीमदं सतंती ज�माला यणे.े

आप�याला होणारी सतंती ही फ�आ�ण फ� �पतरा�ंया
आ�शवा�दानचे होत !े जर सतंती होत नसले तर ज�ेहा �ा� करतो त�ेहा तीन
�प�ड असतात �यातील दोन नबंरचा ( मधला) �प�ड सतंती न होणा�या ��ीस
खा�यास दतेात !

आपण जी द�पावली करतो ती दखेील �पतरासंाठ�च असत .े नकुतचे
महालय व �पतपृधंरवडा आटोपललेा असतो . यानतंर कोजागीरीस आकाश
द�पदान करतात अथा�त आकाश कंद�ल लावतात .मग स�ु होत दे�पावलीची
धामधमू . यात �पतरासं आ�ही खपू सखुी आहोत ह देाखवण हेा हते अूसतो .
याचवळे� द��णकेड दे�पदान करतात . यमतप�ण करतात .

या �पतदृोषासाठ� �ी�प�डी , नारायण बली , नागबली , केला जातो .
तसचे आणखीही काही सोप उेपाय आहते तहेी के�यान फेायदा �मळतो .

नारायण बली व नागबली ह देोन �वत�ं �वधी आहते . तीन �दवसात
प�हल नेारायण बली , �सरी नागबली व �तसर �ेदनी गणशेपजुन प�ुयाह
वाचनाद� कम� व नव�हाचं हेवन केल जेात .े

�ी�प�डी हा �वधी एकाच �दवसात करता यतेो .

वरील �वधी �ी��े �यबंके�र , ना�शक , नरसोबाची वाडी , वाराणसी ,
गोकण� महाबळ�ेर , गया �याग , आद� �ठकाणी �थान महा��यामळु केेला
जातो . तसचे जथे तेलुसीची वन आेहते तथे ,े वडाच झेाड , तलाव व �ी
�शवम�ंदर , सगंम�थान , सम�ु �कनारा , �प�पळव�ृ व �शवाच मे�ंदर व नद�



सगंमाच �ेठकाणीही हा �वधी केललेा चालतो . ह�ली हा �वधी हरीहर�ेर
यथेहेी करतात .

उ�ा आपण नारायणबली �हणज नेमेके काय व काय �वधी होतात त पेा�

नारायण बली . हा �वधी घरात कोणाचा अपम�ृय ,ू अपघाती ,
आ�मह�या , खनू , �दघ� आजार , पा�यात बडुनू , भाजनू , चोरानंी मा�न
इ�याद� �कार मे�ृय झूाला अस�यास �याचा दोष जाऊन आ�यास गती
�मळावी यासाठ� केला जातो. तसचे घरातील मागील �पढ�त दश��याद�
काय�नीट झाललेी नसतील �या सवा�चा , घरातील न के�या गले�ेया �ा�ाचंा
सव� �कारच सेात �पढ�तील दोष �प�या कडनू व मात केडनू आलले नेाहीसे
होतात . तसचे हा �वधी व�डल आई हयात असतानाही मलुास करता यतेो .

या �वधीची स�ुवात गगंा �नानान हेोत .े तथे गेगंचेी पजुा वगरै के�न �या
जल��ोतास वदंन क�न ह केम� आज स�ु करीत आहोत ह �ेस��स जावो
अस आे�शवा�द मागनू भ�म �नान व म�ृीका �नान व प�ुहा गगंा �नान केले
जात .े यावळे� सफेद व�� नसेायच अेसत .े एक�ा प�ुषानहेी हा �वधी केला
तरी चालतो तस सेम�त कुटूंबीय तथे हेवतेच असहेी काही नसत येासाठ�
एकटा माणसूही हा �वधी जाऊन क�न यऊे शकतो .

यानतंर ओल�ेयानचे �शव म�ंदरास �द��णा घालनू तथेील कुंडाव�न
पाणी भ�न �मशानात जातात . यथे .े ��ा , �व�ण ,ू महशे , यम व �ते या
पचं ��तमाचं (े या ��तमा अन�ुम सेोन ,े चादं� , ता� , लोह व �शस येा�ंया
असतात ) पचंकलशावंर �थापना क�न षोडषोपचार पेजुन केल जेात .े



�तेाच पेजुन क�न यथा�वधी �याच देहनाद� कम� केल जेात .े �या अनषुगंाने
यणेार देश��याद� �वधी केल जेातात . नतंर �या दहन केल�ेया पतु�याची
राख वगरै सेावडनू पा�यात �वसज�त करतात या �दवशी व पढु�ल तीन �दवस
सतुक पाळतात

तीन �दवसाच सेतुक सपंल के� चौ�या �दवशी नागबली करतात . या
�दवशी ��ा , �व�ण ,ू महशे , काल व सप� या पचं दवेताचं षेोडषोपचारे
पजुन होत .े नतंर सपा�च देहनाद� �वधी होऊन अ�डप�ड दान केल जेात .े
प�ुहा सायकंाळ� राख वगरै सेावडनू पा�यात �वसज�त करतात . हा �वधी
घरा�यात कोणी सप� मारला असले �क�वा चकुून अपघातान मेारला गलेा
असले तर �याच देोष जा�याकरीता करतात . कुंडलीतील सप� दोष
( कालसप� ) यान जेातात .

याच तेीन �दवसाचं सेतुक सपंल के� चौ�या �दवशी आघंोळ वगरैे
उरकून ग�ुज��या घरी गणशेपजुन , प�ुयाहवाचन , नव�ह पजुन केल जेाते
याच वेशैी�� अस के� जर तमुची ज�मन�� शातंी झाली नसले तर ती ही
यातच होत इेतके ह पेजुन मह�वाच अेसत .े यानतंर भोजन वगरै झेाल के�
ग�ुज�ना ठरललेी द��णा व ऐपती �माण देान �ेक�वा �या ऐवजी यथाश��
द��णा दतेात .

ह�ली हा �वधी फ� तीन �दवसात उरकला जातो परतं तु शेा�� समंत
आह .े

�पतदृोष जा�या करीता �ी ग�ुचरी�ाचा वीस आ�ण एकवीसावा
अ�याय वाच�यान हेी �ी ग�ुकृपने �ेपतर सतं�ु होऊन �यानंा गती �ा�त होत.े


