
नवनाथ भ��सार पारायण �नयम

पारायण कस केराव?े

�ी नवनाथ भ��सार या �थंात एकूण चाळ�स अ�याय आहते. या �थंाच पेारायण नऊ �दवसात पणू� कराव.े काही साधक या
प�तीन पेारायण न करता रोज ५ त १े०० ओ�ा वाचतात. काहीजण रोज एक अ�याय वाचतात. तर काही जण ठरा�वकच
एक अ�याय रोज वाचतात, कारण यातील ��यके अ�याय एका �व�श�य फल�ा�तीसाठ� आह.े

पणू� ��ने वे भ��भावान,े तसचे नाथानंा शरण जाऊन केलले पारायणाच �ेद� अनभुव �न��त यतेात

पारायणाची पवू�तयारी

'�ी नवनाथ भ��सार' �ा �थंाच पेारायण स�ु कर�यापवू� फुल,े हार, तळुशी, सगुधंी उदब�ी, धपू, कलश, �व�ाची पान,े
सपुा�या , नवै�ेासाठ� पढेे इ. तसचे अ�गधं, श�य तर हीना अ�रच, रागंोळ�, नारळ इ. गो�ी तयार ठेवा�ात. नतंर श�ुोदकाने
�नान क�न भ�मलपेन कराव.े कलश �थापन करावा. दवेापढुे �व�ाची पान,े सपुारी व द��णा ठेवावी, तसचे नयनमनोहर
सुंदर रागंोळ� काढावी, समई लावावी. (ही समई �हणजचे नदंाद�प, सातही �दवस अखडं तवेत ठेवावी.) नतंर कलशाची पजूा
क�न प�ुषानंी श�यतर स�ंया क�न १०८ वळेा गाय�ी जप करावा.

एवढे झा�यावर �ीगणशे, �ीकुलदवैत, आपल से�ग�ु �याच�माण वेडील मडंळ�ना सा�ागं वदंन क�न �याचं शेभुाशीवा�द
�याव.े

नवनाथ पारायणासाठ� सोवळ-ेओव�याच फेारस �ेनयम नाहीत. श�ु धतू व�� प�रधान क�न पारायण केल तेरी चालत.े

असो. या �थंाच पेारायण शभु �दवशी, शभु न��ावरच श�यतो स�ु कराव.े (रो�हणी, उ�रा, अ��नी, पषु,् ह�त, मगृ, �च�ा,
अनरुाधा व रवेती ही शभु न�� आेहते. आ�ण ग�ुवार व श�ुवार ह शेभु �दवस मानल जेातात.

या नतंर उज�ा तळहातावर उदक (पाणी) घऊेन सकं�पाचा उ�चार करण आेव�यकआह.े कोणतहेी धा�म�क कृ�य
कर�यापवू� फल�ा�तीसाठ� सकं�पाचा उ�चार करण आेव�यक असत.े परतं पु�ुकळ लोकानंा ही गो� ठाऊक नसत.े �यामळुे
फलाची �ा�ती होत नाही.

हा सकं�प पढु�ल�ाण उे�चारावा-

�ीम�नगणा�धपतय नेम:। मात�ृपत�ृयो नम:। इ�दवेता�यो नम:। कुलदवेता�यो नम:। �ामदवेता�यो नम:। �थानदवेता�यो
नम:। सव��यो दवे�ेयो नम:।सव��यो �ा�ण�ेयो नम:। एत�कम��धान दवेता�यो नम: ।ॐ त�सत �्ीमद भ्गवत मेहाप�ुष�य
�व�णरूा� य्ा ।�वत�मान�य अ� ��णो पराध��व�णपुद �ेी �तेवाराहक�प वेवै�वत म�व�तर अे�ा�व�श�ततम येगुचत�ुके
क�लयगू �ेथमचरण जे�ब�ू�प भेरतवष�भरतख�ड दे��णतीर शेा�लवाहन शके... नाम सवं�सर.े.. अयन.े.. ऋतो... मास.े..
प�.े.. �तथौ... वासर.े.. �दवस... न��.े... योग.े.. करण.े.. रा�श��थत वेत�मानच�ं.े.. रा�श��थत.े.. �ीसयू�... रा�श��थते
�ीदवेगरुौ शषे �ुहषे युथायथ रंा�श�थान��थतषे सु�स एुव गंणु�वशषेण�व�श�ाया शंभुप�ु�तथौ मम आ�मन: सकलशा��
परुाणो� फल�ा��यथ� असमाकं सहकुटुंबान संप�रवाराणा �ं�पद चत�ुपद स�हताना �ंमे�थयैा�यरुारो�य�ैवया�भीव�ृथ�
सम�ता�य�ूाथ�च �ंीनवनाथ भ��सार �थं�य पारायण कं�र�य तेदगं�वने प�ुतक�पी �ीनवनाथ पजून चं क�र�य ।े आसना�द
कलश, शखं, घटंा, द�पपजून चं क�र�य।े (अस �ेहणनू हातातील उदक ता�हनात सोडाव.े नतंर सकं�पात �हट�या�माण आेसन,
�यास, कलशपजूा तसचे शखं, घटंा, द�प याचंी पजूा क�न �ीनवनाथ पोथीचीही �भेावान भे��पवू�क पजूा करावी व पोथी
वाचनास �ारभं करावा.

�स�यासाठ� करावाचा सकं�प



काही वळेा ह पेारायण �स�यासाठ� कर�याची वळे यते.े उदाहरणाथ�, एखाद� ���आजारी असले �क�वा फार मो�ा
सकंटात सापडली असले तर �तला �वतःला ह पेारायण करण शे�य नसत.े अशावळे� त �ेया ���साठ� �स�या कुणाला
कराव लेागत.े अशावळे� सकं�पाचा उ�चार कसा करावा असा �� कुणाला पडले. �यासाठ� पढु�ल�माण सेकं�प सोडावा.

'अमकु गो�ा�प�,े अमकु शम�णा व�ृोऽह (ं��ी असले तर अमकु ना�ना व�ृोऽह)ं यजमान�य (��ी असले तर यजमा�याया)
�ीनवनाथ दवेता �ी�त�ारा इ� कामना �स�थ��ीनवनाथ भ��सार�थं पारायण कं�र�य'े इ.

मा�, सकं�पाचा �प� उ�चार के�या�शवाय पारायण �क�वा अ�य कोणतहेी धा�म�क कृ�य के�हाहीे क� नय.े कारण �याचे
इ�फल �मळत नाही असा शा��ाथ� आह.े अगद� �न�काम भावनने पेारायण करावाच अेसले त�ेहाही '�ीनवनाथ दवेता �ी�यथ�'
�क�वा '�ीनवनाथ दवेता कृपा�ा��थ�' अस �ेहणाव.े �सर मेह�वाच सेागंावाच �ेहणज,े ह वेाचन कधीही मनात क� नय,े ते
मो�ानचे कराव.े �यायोग घेरातील वातावरण श�ु बनत.े बाधा �क�वा पीडा �र पळतात. (फ� म�ंजप मनात करावा.)

पारायणकाळात कस वेागाव?े

पारायणकाळात कडकडीत ��चय� पाळाव.े स�य बोलाव वे सपंणू� �दवस �ीद� व नवनाथ याचं �ेमरण करीत आनदंात
घालवावा. वाचल�ेया भागातील नाथाचं�या लीलाचं �ेमरण, �च�तन कराव.े या काळात श�यतर जा�तीत जा�त वळे मौनच
पाळाव.े

रोजच वेाचन झा�यावर �ीगणशे, �ी�शव, �ीदवेी, �ीद� व �ीनवनाथ या�ंया ख�ा आवाजात आर�या �हणा�ात, तसचे
�याचंी �नवडक �तो� सेुंदर चालीत �हणावीत.

रोज �कती अ�याय वाचावते?

पारायणकाळात रोज �कती अ�याय वाचावते या �वषयी मतभदे आहते. परतं सुव�साधारणतः पढु�ल �कार वेाचन के�यास
एकाच �दवशी जा�त वाचन कर�याचा ताण पडत नाही.

प�ह�या �दवशी १ त ६े अ�याय

�स�या �दवशी ७ त १े२ अ�याय

�तस�या �दवशी १३ त १े८ अ�याय

चौ�या �दवशी १९ त २े४ अ�याय

पाच�ा �दवशी २५ त ३े० अ�याय

सहा�ा �दवशी ३१ त ३े६ अ�याय

सात�ा �दवशी ३७ त ४े० अ�याय

रोज�या वाचनानतंर आरती, �सादाबरोबरच श�यतो दवेापढुे धपू जाळावा. धपूामळु देवैत जागतृ राहत.े तसचे धपूा�या
सवुासामळु आेपल मेनही �स� राह�यास मदत होत.े दवेाला हीना अ�रही लावायला �वस� नय.े

पारायण पणू� झा�यावर �शव �क�वा द�ा�ये यानंा अ�भषके करावा. तसचे �ा�ण व सवुा�सनी (म�ेण) यानंा भोजन, �वडा व
द��णा दऊेन त�ृत कराव.े

���यानंी पारायण कराव केा?



'�ी नवनाथ भ��सार' �थंाच पेारायण ���यानंी कराव केा? असा �� प�ुकळदा �वचारला जातो. याच केारण, �ीग�ुच�र� हा
�थं ���यानंी वाच नूय अेशी �प� आ�ा ��स� द�ावतार �ीवासदुवेानदं सर�वती ऊफ� ट�ब�ेवामी महाराज यानंी आप�या
'��ी�श�ा' या �थंात �दली आह.े याच केारण या �थंात वदेा�र आेललेी आहते, अस ते सेागंतात.

परतं 'ु�ीनवनाथ भ��सार' या �थंात कुठेही वदेा�र नेस�यामळु हेा �थं प�ुषा�ंमाणचे ���यानंीही वाच�यास काहीच हरकत
नाही. �यायोग �ेयाचंा �न��तच फायदा झा�या�शवाय राहणार नाही.

पारायणकाळात कोणत �ेनयम पाळावते?

'�ी नवनाथ भ��सार' या �थंाच पेारायण करताना पाठकान केाही मह�वा�या �नयमाचं केाटकेोरपण पेालन करण आेव�यक
आह,े तरच �याला पारायणाच अेनभुव यतेील. ह �ेनयम पढु�ल�माणःे

१) वाचन �नानो�र, अगंाला भ�मलपेन क�नच कराव.े भ�म कपाळावर, दो�ही दडंावंर, �दयावर व गडु�यानंा लावाव वे ते
लावताना भ�मलपेनाचा म�ं अथवा केवळ 'ॐ नमः �शवाय' एवढेच �हणाव.े

२) वाचन मनात न करता �वतःला ऐकू जाईल इत�या मो�ा आवाजात कराव.े यायोग �ेव�नकंपन �ेनमा�ण होऊन वातावरण-
श�ु होत.े

३) रोजच वेाचन सपंपेय�त म�य केाहीही बोल नूय,े

४) वाचन पणू� एका�तने �ेहाव.े तो तो कथा �सगं डो�यापढुे उभा राहण आेव�यकआह,े

५) सात �दवसातंच वाचन सपंवाव,े व या काळात दवेापढुे अख�ड नदंाद�प तवेत ठेवावा.

६) या काळात (खर तेर नहेमीच!) सा��वकच अ� सवेन कराव,े

७) तसचे कडक ��चय� (का�यक, वा�चक व मान�सक) पाळाव,े

८) या काळात 'ॐ चतै�य गोर�नाथाय नमः' या म�ंाचा जमले �ततका जप करावा.

९) पारायणकाळात बाहरेच केाहीही खाऊ-�पऊ नय.े (खर तेर साधकान हेा �नयम नहेमीच पाळावा!),

१०) या काळात अत�वाथ� भाषण-�शव �क�वा द� याचंी �तो� �ेहणावीत.

१२) रोजच वेाचन सपं�यावर नाथाचंी मानसपजूा करावी.

१३) काह��या मत पेारायणकाळात नहेमी�माण पेोथी बासनात बाधंनू ठेव नूय.े झाल�ेया अ�यायापय�त उघडीच ठेवावी.

१४) श�यतो पवू� वा प��म �दशसे त�ड क�न बसाव.े

१५) या सात �दवसातं श�यतो ज�मनीवर चटई वा काबंळ टेाकून डा�ाच कुशीवर झोपाव,े

१६) पारायण सपं�यावर पोथीची पजूा करावी व सागंत�ेया �दवशी भोजनात भाजणी�या �पठाच वेड केरावते.

तस �ेनयम सागंायच तेर प�ुकळआहते, परतं �ुयातील अगद� मह�वाच तेवेढे यथे �ेदल आेहते.

साधकानंी आणखी एक मह�वाची गो� ल�ात ठेवावी, ती अशी क�, ��यके पारायण के�यावर काही �द� अनभुव यतेीलच
अस नेाही. अनभुव यणे ने यणे हे तेमुच मेन व शरीर �कती �माणात श�ु झाल आेह वे त�ुही �कती भ��भावान वे तळमळ�ने
पारायण केल येावर अवलबंनू आह.े सरुवातीची काही �क�वा बरीच पारायण मेन व शरीर श�ु हो�यातच खच� पडतात, तर



�क�यकेदा तमुची वा�त शू�ु नसले तर ती श�ु हो�यासाठ� खच� पडतात. साधकानंी या गो�ी नीट ल�ात ठेवनू अनभुव
य�ेयाची घाई क� नय.े पारायण करावसे वेाटण हेा दखेील एक अनभुवच आह!े कारण तशी ब�ु� दखेील �या दवैता�या
इ�छ�ेशवाय व कृप�ेशवाय �नमा�ण होतच नाही!!

�क�यके �ीमतं लोक घरात �ा�णाकडनू पारायण के�न घतेात. काह��या घरात �ा�णाकंडनू वष�भर 'स�तशती' च पेाठ स�ु
असतात. अथा�त �याचाही �यानंा फायदा होतो. फ� अशा पाठा�ंया वळे� तो �वण कर�याच पे�य �यानंी अव�य पाळाव.े
नाहीतर इकड �ेा�ण पाठ करतो आह आे�णआपण ट�.�ही. वरील �फ�मीगीताचंी मजा लटुताहते अस हेोऊ नय!े

पारायणकाळात काय खाव?े

पारायणकाळात अथा�तच श�ु व सा��वक अ� �याव हे वेगेळ सेागंायला नकोच. या काळात कादंा, लसणू पणू� व�य� आह.े
तसचे, 'अ�धक�य अ�धकं फल'ं या �यायान येा काळात सोव�यात केललेा �वयपंाक सवा�त उ�म. तसचे, बाहरेच सेव� पदाथ�
व�य� . बाहरे पाणीदखेील न घणे उे�म! (ह �ेनयम खया� साधकान खेर तेर कायमच पाळावते. तथा�प, त ने जमल तेर �नदान
पारायणकाळात तरी अव�य पाळावते.) खर तेर शरीराला एका �व�श�य प�तीन रेाह�याच 'ेवळण लागाव'े यासाठ� दखेील
अधनूमधनू पारायण केरावयाची असतात!

असो. काहीजण या काळात ह�व�या� खाऊन राहतात. कारण ह अे� सवा�त सा��वक समजल आेह.े

'धम��स�ध'ु या सव�मा�य �थंात पढु�ल पदाथा�चा ह�व�या� �हणनू उ�लखे आह-े साळ�च तेा�ंळ, जव, मगू, तीळ, राळ,े वाटाण इे.
धा�य.े पाढंरा मळुा, सरुण इ. कंद, स�धव व सम�ुो�प� अशी लवण,े गाईच �ेध, दही व तपू. तसचे फणस, आबंा, नारळ, केळ,े
रायआवळ हेी फळ,े �याच�माण �ेजर,े सुंठ व साखर, काह��या मत,े �धभात, साखर ग�हाची पोळ�, तपू चालले. मीठ, �तखट,
आबंट नको. गळूही नको.

अथा�त �यानंा ह पेाळण शे�य आह अेशासंाठ�च ही मा�हती यथे �ेदली आह.े �यानंा एवढे काटकेोर �नयम पाळता यणेार नाहीत
अशानंी पारायणकाळात श�ु सा��वक अ� घ�ेयास हरकत नाही.

पोथीबाबत काही �नयम

असो. आता '�ीनवनाथ भ��सार' �ा पोथीच पेारायण क� इ��छणाया� पाठकानंा या पोथी�या सदंभा�त काही सचूना अव�य
या �ा�ाशा वाटतात. �या अशा-

१) ही पोथी एक अ�यतं प�व� व�त सूमजनू ती श�यतो रशेमी कापडात बाधंनू प�व� जागी ठेवावी.

२) पोथीच पेारायण करताना पान उेलट�यासाठ� बोटाला थुंक� लावनू पान केधीही उलट नूयते. (हा �नयम अ�य �थंाचंी पाने
उलटतानाही खर तेर अव�य पाळावा.)

३) रोजच पेारायण सपं�यावर पोथीवर फूल वाह�यास �वस� नय.े त�पवू� पोथी कपाळ� लावनू �तला न�भावान वेदंन कराव.े

४) आरती झा�यावर पोथी व�नही नीराजंन ओवाळाव वे उदब�ी दाखवावी.

५) पोथी�या �पात नाथाचंचे वा�त� घरात आह अेस सेमजनू �तची काळजीपवू�क जपणकू करावी.

मानसपजूा

या पाठाचंा अनभुव लवकर यावा यासाठ� एक �भावी उपाय साधकानंा सचुवावासा वाटतो. तो �हणज 'ेमानसपजूा'.
मानसपजूते �या �या दवैताचंा सबंधंसा�ात मनाशी जोडला जात अस�यान वे मन ह शेरीराप�ेा स�ूम अस�यान आेपण �या
दवैता�या �नकट लवकर जातो.



या सदंभा�त महष� रमण यानंा भटेल�ेया एका व�ृ ��ीची गो� या �ठकाणी म�ुाम सागंावीशी वाटत.े

एकदा महष� रमण या�ंया दश�नासाठ� दोन व�ृ ���या आ�या. नम�कार-चम�कार झा�यावर �यात�या एका व�ृ ��ीने
महष�ना न� �वरात �हटल,े 'महाराज, आज गलेी .....

�ाव अेशी मी �याचंी कळवळनू �ाथ�नाही करत.े परतं मुाझी इ�छा अ�ाप पणू� होत नाही.'

�यावर महष� �णभर �वचारम�न होऊन मग �हणाल,े 'त�ुही उ�ापासनू भगवतंाची मानसपजूा स�ु कराआ�ण मला तीन
म�ह�यानंी प�ुहा भटेा.'

महष�चा �नरोप घऊेन ती व�ृा आनदंान तेथेनू �नघनू गलेी.

�यानतंर तीन म�हन उेलटल आे�ण ती अ�तशय त�ृत अतंःकरणान पे�ुहा महष�कड आेली आ�ण �यानंा वदन करीत �हणाली,
'महाराज, माझ केाम झाल!े भगवतंानंी मला सा�ात दश�न �दल!े!'

मानसपजूचेा म�हमा असा आह!े

मानसपजूा कशी करावी?

'�ी नवनाथ' पोथीच आेपल रेोजच पेारायण पणू� झा�यावर �याच आसनावर डोळ बेदं क�न बसाव वे डो�यापढुे कोण�याही
एका (आप�या जा�त आवडणाया�) नाथाचंी मतू� आणावी. मा� ही मतू� दगडी नसावी तर �जवतं �व�पातील असावी.
�यानतंर �यानंा न�भावान मेनानचे वदंन क�नआपण एरवी करतो तशीच पजूा परतं मुनान केर�यास स�ुवात करावी. पजूचेे
सव� उपचार मनानचे करावयाच अेस�यान पेजूसेाठ� सो�या-चादं�ची उपकरण �ेक�वा र�नजडीत समयाही सहजपण वेापरता
यतेील! ही पजूा स�ु असताना 'ॐ चतै�य गोर�नाथाय नमः' �क�वा 'ॐ चतै�य जालदंरनाथाय नमः' इ. कोणताही म�ं (आप�या
आवडीनसुार) सतत मनाम�य से�ु असावा. �यामळु �ेच� अ�य� जात नाही व एका�ता साध�यास मदत होत.े

या पजू�ेया वळे� नाथानंा श�ुोदकान �ेनान घालाव,े भ�म आ�ण गधं लावाव.े ग�यात हात घालावा, म�तकावर व पायावंर फुले
वाहावीत. उदब�ी लावावी, धपू दाखवावा आ�ण �वन�भावान वेदंन कराव.े नतंर नवै�े दाखवनू �याचंी आरती करावी. �या�ंया
पायावर डोके ठेवनू �याचंी कृपा हो�यासाठ� �ाथ�ना करावी. (इतरही काही मागण अेस�यास त मेागाव)े ह सेव� झा�यावर ती
पजूा मनानचे �वस�ज�त करावी व डोळ उेघडावते.

मानसपजूा दवैता�या जवळ लवकर नते.े �यामळु �ेतच मेह�व �वशषे आह.े या मानसपजूलेा वळेही कमी लागतो व ती
कोण�याही साधना�ंशवाय व कुठेही करता यते.े

श�ु आचरणाची गरज

तथा�प, नाथा�ंयाकृपसेाठ� व �स�तसेाठ� केवळ ऐवढेच क�न भागणार नाही. पारायणक�या�न आेपल नेहेमीच देनै�ंदन
आचरणही श�ु व अ�यतं �नम�ळ ठेवल पेा�हज.े �याच आेहारावर काटकेोर �नय�ंण असल पेा�हज.े खया� साधकान शे�यतो
बाहरेच (ेपरा�) खाऊच नय हे उे�म. कारण �या अ�ावर कोणत से�ंकार झालले अेसतील ह सेागंता यते नाही. परतंु
आजकाल बाहरेच आेयतचे पदाथ� घरी आणनू खा�याची त�ण-त�ण�ना एक चटकच लागली आह.े �यानंा साधना क�न
काही �ा�त क�न �यावयाच आेह �ेयानंी तरी काही �नयम ह केटा�ान पेाळायलाच हवते. �या�शवाय �यानंा साधनतेल �ेद�
अनभुव �ा�त होण केदा�पही श�य नाही!

साधकान �ेसया�ला लबुाडण,े फस�वण,े या गो�ीही टाळायलाच ह�ात. 'आ�ही एवढ� पारायण केेलीत परतं आु�हाला दवैी
��ातं एकदाही झाला नाही' अशी वारवंार त�ार करणाया� पाठकानंी थोड अेतंमु�ख होऊन आल केाय चकुत आेह येाचा शोध
कठोरपण �ेयायला हवा आ�ण मगच ��ा�त वगरैचेी अप�ेा करायला हवी!



आचारः �थमो धम�ः

ओघानचे आल �ेहणनू शरीर व मन:श�ु��या सदंभा�त आणखी दोन श�द सागंावसे वेाटतात.

आमचा �ह��धम� हा आचार�धान आह.े 'आचारः �थमो धम�ः' ह वेा�य सवा��या प�रचयाचचे आह.े हा आचार शरीरा�या व
मना�या श�ु�साठ� अ�यतं आव�यकआह.े मन:श�ु� ही शरीरश�ु�वर अवलबंनू आह वे शरीरश�ु�साठ� अ�श�ु� मह�वाची
आह.े 'आहारश�ुो स�वश�ु�ः' अस शेा��वचन आह.े परतं शु�ु� �हणज केेवळ �व�छता न�ह हे �ेवसरता कामा नय.े या श�ु�त
�व�छतबेरोबरच प�व�ता अप�े�त आह.े साबणान शेरीर �व�छ होईल परतं पु�व� होणार नाही. खया� प�व�तसेाठ� आचार,
�वचार, उ�चार व आहार श�ु ठेवण आेव�यकआह,े व यासाठ� �ाणायाम, उपासना व श�ु सा��वक आहार या गो�ी
मह�वा�या आहते. यायोग �ेाण व मानस��ाची श�ु� झाली तर �ान�ेरी�या ६ �ा अ�यायात �हट�या�माण शेरीरातील
पचंभतूापंकै� प�ृवी व आप या त�वाचं अेशं कमी होतात व शरीर हलके होऊन यो�याला आकाशगमनाद� �स�� �ा�त होत.े

याच �ठकाणी साधकानंी, 'दवेताना तं सुा���य अंच�क�य तपोबलात'् ह शेा��वचनही ल�ात ठेवल पेा�हज.े �हणज,े अच�का�या
तपोबलावर ��तमते दवेताचं सेा���य अवलबंनू असत.े यासाठ�च दवेदवेताचंी कृपा व सा���य हव अेसले तर साधकाने
अतंबा�� श�ुच�व पाळल पेा�हज.े आम�या धम�शा��ात परा� न घणे,े �याच�माण सेोवळ-ेओवळ पेाळण इे. �नयम याच
�र��ीन सेा�ंगतलले आेहते. परतं �ुयानंाच आ�ही सा�ंत 'अधं��ा' �हण लूागलो आहोत याप�ेा �द�वाची गो� ती कोणती?

पारायण सात �दवसाचंचे का?

प�ुकळ लोक असा �� �वचारतात क�, '�ीग�ुच�र�' �क�वा '�ीनवनाथ भ��सार' या �थंाचं पेारायण सात �दवसातंच का
कराव?े आ�ही रोज थो�ा ओ�ा वाच�या तर चालणार नाही का?

या ��ाच उे�र अस के�, रोज थो�ा ओ�ा वाच�यात गरै काहीच नाही. 'अकरणात मदं करण �ंयेाः' ही �हण ��स�चआह.े
परतं सुात �दवसा�ंया पारायणाच मेह�व काही वगेळचे आह.े त एेक �दवसा�या �क�वा तीन �दवसा�ंया पारायणाला यणे शे�य
नाही.

'नसु�या पारायणाप�ेा स�ताहा�या अन�ुानात काही �व�श�य हते अूसतात. १) 'सकं�प कम��न�यः' या�माण केाय�पतू�ला
आपला मनो�न�य मदत करतो. हा इतका �न�य नसु�या पारायणात असत नाही. २) स�ताहात जो �त�थपणा असतो, तो
�न�या�या पारायणात कोणी पाळ�त नसतात. �त�थपण रेा�ह�यान एेक �कारची श�� उ�प� होत.े ३) स�ताहात ब�धा
�दवसाचा सव� वळे �यातच खच� पडतो. तसा �न�या�या पारायणात फारच थोडावळे �या काया�त व बाक�चा आप�या ससंारात
जातो... (तसचे वार सात आहते, वण� �हणज �ेकाशवण� (रगं) हहेी सातच आहते, �ा�ती सातच आहते, पाताळ सेात व
�वग�ही सात आहते...)'

एक �क�वा तीन �दवसाचं पेारायण केवळ नाइलाज �क�वा वळेअेभावी कर�यास हरकत नाही. तथा�प अशा पारायणात खर तेर
मनाची एका�ता नीट साभंाळता यते नाही. कारण शरीराला तशी सवय नसत.े (�यामळु एेक �दवसाच पेारायण करताना
शरीराला ताण यतेो व काही वळेा तर के�हा ह पेारायण सपंत अेसा �वचारही मनात यऊेन जातो!) यासाठ�च स�ताह प�तीने
वाचन करण हेाच उ�म माग� होय.

�द� अनभुव कधी यतेील?

'�ीग�ुच�र�' �क�वा '�ीनवनाथ भ��सार' अशासार�या �थंाचंी भ��भावान पेारायण केरणाया� साधकानंा काही वळेा अनके
�द� अनभुव आ�याच देाखल आेहते. याम�य नेवनाथाचं �ेक�वा एखा�ा नाथाचं देश�न होण,े �या�ंयाकडनू काही सदंशे �मळणे
�क�वा पारायण काही �व�श�य हतेनू केेलले अेसले तर �या सदंभा�त काही सचूना �मळण,े याच�माण वे�ृी पणू� आनदंमय होण,े
सवुास यणे,े �वग�य नाद ऐकू यणे इेथपासनू 'आदशे' �क�वा 'अलख'्यासारख शे�द ऐकू यणे इे, अनकेानके अनभुवाचंा उ�लखे
करावा लागले. ��ततु लखेकाला यापकै� बरचे अनभुव आलले आेहते. तथा�प, अस आे�या��मक अनभुव �सया�ला सागं नूयते



असा द�डक अस�यान �ेयाब�ल जा�त काही �ल�हता यते नाही. (फ� अस अेनभुव �न��तपण येतेात व अनभुव यतेात ही
कपोलक��पत कथा न�ह,े ह ठेामपण सेागं�यासाठ�च अनभुव आ�याच सेा�ंगतल आेह.े)

अनभुव का यतेात?

असो. आता ह अेनभुव कुणाला यतेील व त केा यतेात �याब�ल मा�हती पा�.

ह अेशा�कारच �ेद� अनभुव अथा�तच पवू� सा�ंगत�या�माण शेरीर व मनाची श�ु� झा�यावरच यतेील यात शकंा नाही.
तोपय�तची पारायण येा गो���या पतू�तसेाठ�च होतील. यासाठ�च, पाठकानंी अनभुवाचंी घाई क� नय.े फळ प�क झा�यावर
झाडाव�न आपोआप गळणारच आह,े अगद� �याच�माण शेरीर व मन एका �व�श�य पातळ�पय�त श�ु झा�यानतंर �द�
अनभुव न मागताही आपोआप यणेार आहते!

अथा�त, �यासाठ� आणखीही काही �नयम पाठकानंी पाळण आेव�यकआह.े

प�हला मह�वाचा �नयम �हणज वेाचन पणू� एका�तने �ेहायला हव.े ही एका�ता इतक� असावी क�, कथा�सगंाशी पणू� एक�प
झा�यामळु तेो तो �सगं ��य� डो�यासमोर घडतो आह अेस वेाटल पेा�हज.े �सरा मह�वाचा �नयम �हणज हे वेाचन पणू�
भ��भावान �ेहायला हव.े ह देोन �नयम फार मह�वाच आेहते. वरवर पाहता त सेोप वेाटल तेरी त अेमलात यणे फेार अवघड
आह!े

पाराय�याच �ेद� अनभुव

'�ीनवनाथ भ��सार' या �थंा�या पारायणाच सेाधकानंा अनकेदा �द� अनभुव यतेात. ही पारायण सेकाम व �न�काम अशा
दो�ही प�तीन केेली जातात. मा� खया� साधकान तेी �न�काम भावनने केरणचे अ�धक यो�य ठरले. ती तशी के�यास अनकेदा
�व�ात नाथाचं देश�न घडत आे�ण मन आनदं� व शातं बननू साधक कृतकृ�य होतो!

या �थंातंील २८ �ा अ�याय�या �न�य पारायणामळु अेनके अ�ववा�हत त�ण-त�ण�च �ेववाह जम�याची अनके उदाहरणे
आहते. �याचं �ेववाह जम�यात बरचे अडथळ येते होत.े परतं रुोज न चकुता पणू� ��ने येा अ�यायाच एेक पारायण स�ु
के�यानतंर एक म�हना त एेक वष� या मदुतीत �याचं �ेववाह झाल!े

'�ीनवनाथ भ��सार' या �थंा�या चाळ�सा�ा अ�यायात �यातील ��यके आ�याय कोण�या काया�साठ� वाचावा याची मा�हती
�दललेी आह.े �याम�य २े८ �ा अ�याया�वषयी �ल�हताना माल कूवी �हणतात-

'अ�ा�वसा�ा अ�यायात।�प�गल के�रता �मशानात। �वर� होऊ�न भत�रीनाथ। पणू� तप आचरला । तो अ�याय क�रता �वण
पठण। �या भा�वकाचं हेोईल ल�न। कातंा लाभले गणुवान। सदा रत सवेसेी॥'

अथा�त या अ�याया�या पठणामळु मेलुानंा जशी गणुवान कातंा �मळत �ेयाच�माण मेलु�नाही गणुवान पती लाभतो यात मळु�च
सशंय नाही.

अ�ा�वसा�ा अ�याया�माणचे या �थंा�ंया ५ �ा अ�यायाच घेरात �न�य पठण के�यास घरातील बाधा �क�वा �पशा�चपीडा �र
होत येात मळु�च सशंय नाही. म�यतंरी एके �ठकाणी अस वेाच�यात आल के� �या �ंया प��केत कालसप�योग आह अेशानंीही
हा अ�याय रोज वाच�यास हा दोष कालातंरान �ेर होतो. इतर अ�याया�ंया पठणाचहेी ४० �ा अ�यायात सा�ंगतल�ेया
फल�तुीनसुार फारच आ�य�कारक अनभुव यतेाना �दसतात.

नवनाथ आप�या भ�ाचंी काम आेप�या बाव� वीरामंाफ� त करीत असतात. मा� �या�ंया कामात कुणावरही अ�याय होत नाही.

अ�याय वाचतानाची फल�तुी



ब�तके पोथी�थंात अखरे�या अ�यायात ��यके अ�याया�या वाचनाची फल�तुी �दललेी आढळत.े तशी ती '�ीनवनाथ
भ��सार' �थंातही अखरे�या �हणज चेाळ�सा�ा अ�यायात �दललेी आह.े

आपण ती थोड�यात पा�-

अ�याय प�हला - या�या �न�य वाचनान वेा केवळ �वणानहेी घरातील समधं बाधा �ासनू �नघनू जात.े

अ�याय �सरा - अपार धनाची �ा�ती

अ�याय �तसरा - श�ूंचा नाश

अ�याय चौथा - कपट, कार�थान बेदं पडनू श�चूा नाश होईल व �नरतंर शातंी लाभले.

अ�याय पाचवा - घरात �पशा�चसचंार होणार नाही. ती घरात असतील तर �ासनू �नघनू जातील.

अ�याय सहावा - श��ूया मनातील कपट �र होऊन तो सवेक बनले.

अ�याय सातवा - �च�ता-�था �र होऊन जखीणीच भेय अस�यास तहेी �र होईल. (यासाठ� या अ�यायाच �े�काल वाचन
क�न एक मडंळ (४२ �दवस) पणू� कराव.े)

अ�याय आठवा - परदशेी गलेलेा �म� (��यकर) परत यऊेन भटेले व �च�ता व �था �र होईल.

अ�याय नववा - चौदा �व�ाचं �ेान होईल.

अ�याय दहावा - याच अेन�ुान केल अेसता ���याचं �ेवकार �र होऊन सतंती वाढेल.

अ�याय अकरावा - अ��न�पडा �र होईल व गहृपीडा (दोष) �र होऊन सतंती व सपं�ी �ा�त होईल.

अ�याय बारावा - दवेताचंा �ोभ �र होऊन �या सखु दतेील.

अ�याय तरेावा - ��ीह�यचेा दोष नाहीसा होऊन पवू�जाचंा उ�ार होईल.

अ�याय चौदावा - कारागहृातनू म�ुता होईल.

अ�याय पधंरावा - घरची-बाहरेची भाडंण बेदं होऊन सखु, शातंी लाभले.

अ�याय सोळावा - �ः�व�ाचंा नाश होईल.

अ�याय सतरावा - योगमागा�त �गती होईल व ��ब�ु� न� होऊन पाठक स�मागा�ला लागले.

अ�याय अठरावा - ��ह�यचे पेातक न� होऊन पवू�जाचंी नरकातनू म�ुता होईल.

अ�याय एको�णसावा - मो��ा�ती होईल.

अ�याय �वसावा - वडे �र होईल, �पचं सखुाचा होईल

अ�याय एक�वसावा - गोह�यचे पेातक �र होऊन (म�ृयनुतंर) तपोलोकाची �ा�ती होईल.

अ�याय बा�वसावा - प�ुाची इ�छा असणाया�स प�ु होईल व तो �व�ावतं होऊन �व��जनात मा�यता �ा�त करले.



अ�याय त�ेवसावा - घरात �वपलु सवुण� रा�हल.

अ�याय चो�वसावा - बालह�यचेा दोष �र होऊन वाझं ���यानंा प�ु�ा�ती होऊन तो प�ु सखुात नादंले.

अ�याय पचं�वसावा - �सया�च शेाप बाधणार नाहीत. मानवा�शवाय अ�य ज�म �मळणार नाही. तसचे आरो�य लाभनू प�त�ता
��ीची �ा�ती होईल व गणुी प�ुाचा लाभ होईल.

अ�याय स��वसावा - कुलात कुणाची ह�या झाली असले तर तो दोष ना�हसा होईल. मलु शे��ुवान वेागणार नाहीत.

अ�याय स�ा�वसावा - �थान�� झाल�ेयानंा आपल �ेथान प�ुहा �ा�त होईल. हरवललेी व�त सूापडले.

अ�याय अ�ा�वसावा - पाठकाचा �ववाह होईल व �याला सवेाभावी व गणुवान धम�प�नी �मळले.

अ�याय एकोण�तसावा - �यरोग �र होऊन ��ताप न� होतील.

अ�याय �तसावा - चोरा�या ��ीला बधंन पडले. (�हणजचे चोरापंासनू भय राहणार नाही)

अ�याय एक�तसावा - कुणाचहेी कपटम�ं चालणार नाहीत.

अ�याय ब��सावा - गडंातंर आेपोआप टळतील.

अ�याय तहे�तसावा - धनवुा�त होणार नाही व झाला अस�यास �याची पीडा �र होईल.

अ�याय चौ�तसावा - कोण�याही काया�त यश �मळले.

अ�याय प��तसावा - पोट� महा�स�ाचा ज�म होईल व �या�या योग बेचेाळ�स �प�ाचंा उ�ार होऊन लोक �याची �ततुी
करतील.

अ�याय छ��सावा - सप� �क�वा �व�च चूावला अस�यास �याच �ेवष बाधणार नाही.

अ�याय सद�तसावा - पाठक �व�ावतं होईल, तसचे घरा�याला लागललेा डाग न� होईल.

अ�याय अड�तसावा - �हवताप, नव�वर यासारख तेाप �र होतील.

अ�याय एकोणचाळ�सावा - य�ुात जय �ा�त होईल.

अ�याय चाळ�सावा - यश �ी ऐ�य� प�ु-पौ� इ. सव� गो�ी �ा�त होतील.

*अशोककाका कुलकण�*


