
॥ �ीम�ागवत -
स�ताहपारायण�व�ध ॥

कायने वाचा मनसा�प पातकं । �न�य �ंकुव���त
शठा हठेन थ ॥े
पर�वप�ुा म�लना �राशयाः । स�ताहय�ने कलौ
पनु��त त ॥े
( प�परुाण )

�ीम�ागवतस�ताहपारायण ह इेतर सव�
मो�साधना�ंन ��े आह,े अस�भागवतमाहा��यातं
सा�ंगतल�आह.े ‘‘ राजाहः स�ख�य�च "् �ा
पा�णनी�या �ाकरणस�ूान�स�ताह अस��प �स�
झाल�असनू सात �दवसानं� ज�पणू� केल�जात�,
�यालाच स�ताह �हणतात. ‘ य�फल नंा��थ तपसा
न योगने समा�धना ॥ अनायासने त�सव�
स�ताह�वण लेभते ॥् य�ा�ज��त स�ताहः स�ताहो



गज��त �तात ॥् तपसो गज��त �ा�च�ैतीथा����य �ंह
गभ��त ॥ ’

ज�फल तप, योग, य� इ�या�द �कारानंी �मळत
नाही, त�फळ स�ताह�वणान��ा�त होत�, अस�
�टल�आह.े ह�स�ताहपारायण शकुाचाया�न�
परी��त र्ाजाला �ीकृ�ण �नजधामाला ग�ेयानतंर
क�लयगुाचंी ३० वष�पणू� होऊन ३१ व�वष� स�ु
झाल�असता भंा�पदातील नवमी �तथीपासनू
�ारभं क�न सा�ंगतल.े �ाच �ीम�ागवताच�
स�ताहपारायण गोकणा�न�कलीची दोनश तेीस वष�
पणू� झाली असता आंपला भाऊ जो धुंधकुारी
�याची �पशा�च�वापासनू म�ुता कर�याक�रतां
सयूा��या सागं�याव�न आषाढ म�ह�यातंील
नवमीला सरुवात क�न केल�. ��प�ु अशा
सनका�द मनुीन� ह�च भागवतस�ताहपारायण भ��,
�ान व वरैा�य �ानंा तरतरी य�ेयाक�रतां
क�लयगुाची दोनश�साठ वष�गलेी असता कंा�त�क
म�ह�या�या श�ुलप�ातंील नवमीला �ारभं क�न
केल�, अशा कथा आहते. एकंदर�त क�लयगुाला



�ारभं होऊन आज ५००० वष�झाली आहते,
अथा�त �्ा सव� गो�ी ४००० वषा�पवू��या आहते; व
शकुान�परी��ताला भागवत सा�ंगतल��याला
आजपावण पेाचं हजारावर वष�झाली अस��दसनू
यते.े

स�ताहपारायणाला आषाढ, �ावण, भा�पद,
आ��न, का�त�क व माग�शीष� ह सेहा म�हन येो�य
होत, अस�शा��ातं सा�ंगतल आेह.े �ापंकै�
कोण�या�ह एका म�ह�यातं �यो�त�यानंा म�ुत�
�वचा�न �या �दवसापासनू �ारभं करावा. व��यान�
उ�रकेड ते�ड क�न बसाव�, व �वण कर�यास
बसल�ेया �ो�यानंी पवू�कड ते�ड क�न बसाव�.
व��यान�स�ताहाला �ारभं कर�यापवू�, पवू� �दवशी
�ौर कराव�; सयू�दयापवू� ५ घटका �नानस�ंया�द
�न�यकृ�य क�न सयू�दयाला कथारभं करावा.
आरभं कर�यापवू� �ीकृ�णमतू�ची पजूा क�न -

ससंारसागर मे�न दं�न मंा कं�णा�नध ॥े
कम�मोहगहृीता� मंाम�ुर भवाण�वात ॥्



असा म�ं �णनू �ाथ�ना करावी. नतंर
�ीम�ागवत�थंाची पजूा करावी आ�ण हातातं
नारळ घऊेन उभ�रहाव�, व पढु�ल म�ं �णावाः-
" �ीम�ागवता�योऽय �ं�य�ः कृ�ण एव �ह ॥
�वीकृतोऽ�स मया नाथ म�ु�यथ�भवसागर ॥े
मनोरथो मद�योऽय संकळः सव�था �वया ॥
�न�व��ननेवै वत��ो दासोऽह तंव केशव ॥"

ह मे�ं �णनू पोथीची �ाथ�ना करावी. सयू�दयाला
कथलेा �ारभं क�न साड तेीन �हर �णजे
सयू�दयापासनू १० तास पय�त कथाकाय� चालवाव�.
म�यतंरी दोन घटका �वसावा �यावा. अशारीतीन�
सात �दवसातं ह�सव� भागवत सकाळ� ४। तास
स�ंहता व सायकंाळ� ७ तास अथ��वचन, अशा
�मान�पणू� कराव�. भागवताच एेकंदर अ�याय
३३५ आहते. ��त�दवश� प�ास अ�याय �ा �मान�
सहा �दवसातं ३०० अ�याय व सातव �ेदवशी ३५
अ�याय वाच�याची परपंरागत प�ती चाल आूह.े



म�यतंरी जी दोन घटका �व�ातंी �यावयाची
तवे�ा वळेातं �व�णभु�ानंी कथाक�त�न,
भगव�ाम�मरण, भगव�गणुवण�न वगरैे
भगव��षयक गो� कर�यार हरकत नाही. काहंी�ह
न खाता संात �दवस उपोषण क�न स�ताह�वण
करण�अ�धक चागंल�; परतं तुस�करण�
�कृ�तमाना�माण�अश�य अस�यास यथाश��
हलक�अ� सवेन कर�यास हरकत नाही. तपू, �ध,
�क�वा फळफळावळ खाऊन सात �दवस
स�ताह�वण करण��ह सखुकारक होत�. मनाला
समाधानकारक आहार न �मळा�यामळु�जर
कथा�वणाकड केरण�अ�धक चागंल�, अस�
शा��ातं सा�ंगतल आेह.े सात �दवसपय�त ��चय�
पाळाव�, ज�मनीवर घ�गडी वगरै अेथं�न �यावर
�नजाव�, व प�ावळ�वर भोजन कराव���दल धा�य
( हरबया�ची डाळ वगरै )े, मध, तले, ग�हासारखी
जडा��, नासक�, कुसके, उ��, �शळ�वगरै खेाऊं नये
काम, �ोध, मद, मान, म�सर, लोभ, दभं, मोह व



�षे �ा सव� गो�ी सात �दवसपय�त व�य�करा�ा.
�ा�माण�स�ताह�वण झा�यानतंर शवेट� उ�ापन
कराव�. स�ताहपारायण केल�असता धंम�, अथ�,
काम व मो� �ा चारी प�ुषाथा�ची �ा��त होत.े अस�
शा��ातं सा�ंगतल आेह.े

॥ �ीकृ�णाप�णम�त ॥ु
----------------------------
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