
नागपंचमी पूजन

अनतं (�हणजचे शेष), वासकु�, प�नाभ, क�बल,
शंखपाल, धृतरा�, त�कआ�ण का�लया या नागांची

या �दवशी पजूा केली जात.े

वास�ुकः त�क�ैव का�लयो म�णभ�कः।

ऐरावतो धृतरा�ः काक�टकधन�यौ ॥

-- (भ�व�यो�रपरुाण – ३२-२-७)

का�लया नागाचा पराभव क�न यमनुा नद��या

पा�ातनू भगवान �ीकृ�ण सरु��त वर आले तो �दवस

�ावण शु� पचंमीचा होता. �या �दवसापासनू
नागपजूा �चारात आली असे मानले जात.े

दर बारा वषा�नी नागपचंमी�या �दवशी देशभरातील

नाथ स�ंदायाचे लोक गगंा-गौतमी (अ�ह�या-गौतमी)
सगंमावर �नान करतात.

�ावण म�ह�यातील प�हला आ�ण मह�वाचा सण

�हणजे नागपचंमी. नाग या �ा�याब�ल आदर व प�ूय



भावना समाजात �जव�यासाठ� हा सण पाळला

जा�याची परंपरा आह.े या �दवशी घरोघरी नाग
देवाची पजूा क�न �याला �स� कर�याची �था आह.े
वदेकाळापासनू चालत आलेला हा सण अ�यंत

मह�वाचा मानला जातो. या�दवशी ���या नवीन
अलंकार, व��े नसेनू नागदेवताची पजूा करतात.
���या पाटावर हळद-चदंनाने नाग-नागीण आ�ण

�यां�या �प�लांची �च�े काढून �याला �ध, ला�ा,
आघाडा, �वा� वा�न पजूा करतात. �ावण म�ह�यात

�हणजचे पावसा�यात आघाडा सव�� उगवतो. या
सणात या वन�पतीला मह�वाचे �थान असत.े
नागदेवताची पजूा क�न �याला �ध, साखर,
उकडीची परुणाची �द�ड क�न नवै�े दाखवला जातो.
या सणाला �वशेषत: ग�हाची खीर आ�ण च�याची

डाळ, गळू यांपासनू बनवले�या उकडीची परुणाची

�द�ड तयार केली जात.े

'भावाला �चरंतन आयु�य आ�ण अनके आयुधांची

�ा�ती होवो आ�ण तो ��येक �:खआ�ण सकंट यातनू

तारला जावो', हहेी उपवास कर�यामागे एक कारण



आह.े

नागपचंमीसाठ� वदेकालापासनू अनके �था आहते.
�यापके� एक कथा..

स�ये�री नावाची एक क�न� देवी होती. स�ये�र हा
�तचा भाऊ होता. स�ये�रीचा म�ृयू नागपचंमी�या

आद�या �दवशी झाला. �यामळेु भावा�या शोकात

स�ये�रीने अ� �हण केले नाही. स�ये�रीला �तचा
भाऊ नाग�पात �दसला. त�ेहा �तने �या नाग�पाला

आपला भाऊ मानले. �या वळे� नागदेवतनेे वचन �दले

क�, जी बहीण माझा भाऊ �हणून पजूा करील, �तचे
र�ण मी करीन. �यामळेुच �या �दवशी नागाची पजूा

क�न ��येक ��ी नागपचंमी साजरी करत.े.

तसचे �सरी कथा का�लया नागाचा पराभव क�न

यमनुा नद��या पा�ातनू भगवान �ीकृ�ण सरु��त वर

आले.. त�ेहापासनू नागपचंमीची �था स�ु झाली

असहेी मानले जात.े तसचे या �दवशी शेतकरी शेत

नांगरत नाही. तसचे नववधू माहरेी येतात. �झ�मा,
फुग�ा, झाडाला झोके बांधून खळेणे या गो�ी



क�न ���या हा सन आनदंाने साजरा करतात.
नागपचंमी�या �दवशी काहीही �च� नये, कापू नये,
तळू नये, चलुीवर तवा ठेवू नये वगरेै सकेंत पाळले

जातात.

या सणा�या �न�म�ाने �ववा�हत ब�हणीला �तचा भाऊ

माहरेी घऊेन येतो अशी प�ती भारतात �ढ आह.े
नागपचंमीला ���या व मलुी झाडाला झोके बांधून

गाणे �हणत झोके घतेात. पजूलेा जा�यासाठ� हाताला
म�द� लाव�याची प�तही हौसचेा भाग �हणून आलेली

�दसत.े

या �दवशी म�हला �झ�मा-फुगडी असे गोल आकार

तयार क�न न�ृय व खळे खळेतात.

पजूचेे �व�प

या �दवशी म�हला घराची �व�छता करतात. ज�मनी
शेणाने सार�वतात. अंगणात रांगोळ� काढतात.
नागाची �च�े �भ�तीवर काढतात आ�ण �याची पजूा



करतात. काही �ठकाणी नागा�या वा�ळापाशी म�हला
गाणी �हणत जातात आ�ण वा�ळाची पजूा करतात.

पूजा �वधी

-----------

आचमन

पढु�ल ३ नावे उ�चार�यावर ��येक नावा�या शेवट�

डा�ा हाताने पळ�ने पाणी उज�ा हातावर घऊेन

�यावे –

�ी केशवाय नमः । �ी नारायणाय नमः ।�ी माधवाय

नमः ।

या नावाने हातावर पाणी घऊेन खाली ता�हणात

सोडावे –

�ी गो�व�दाय नमः ।



�यानतंर पढु�ल नावे अन�ुमे उ�चारावीत –

�व�णवे नमः । मधुसदूनाय नमः । ���व�माय नमः ।

वामनाय नमः । �ीधराय नमः । �षीकेशाय नमः ।

प�नाभाय नमः । दामोदराय नमः । सकंष�णाय नमः ।

वासदेुवाय नमः । ��ु�नाय नमः । अ�न��ाय नमः ।

प�ुषो�माय नमः । अधो�जाय नमः । नार�स�हाय

नमः । अ�युताय नमः । जनाद�नाय नमः । उप�े�ाय

नमः । हरये नमः । �ीकृ�णाय नमः ।

(हात जोडाव.े)

�ीम�महागणा�धपतये नमः ।

(गणांचा नायक असले�या अशा �ी गणपतीला मी

नम�कार करतो.)

इ�देवता�यो नमः ।

(मा�या आरा�य देवतलेा मी नम�कार करतो.)

कुलदेवता�यो नमः ।

(कुलदेवतलेा मी नम�कार करतो.)

�ामदेवता�यो नमः ।



(�ामदेवतलेा मी नम�कार करतो.)

�थानदेवता�यो नमः ।

(येथील �थानदेवतलेा मी नम�कार करतो.)

वा�तदेुवता�यो नमः ।

(येथील वा�तदेुवतलेा मी नम�कार करतो.)

आ�द�या�दनव�हदेवता�यो नमः ।

(सयूा�द� नऊ �हदेवतांना मी नम�कार करतो.)

सव��यो देव�ेयो नमः ।

(सव� देवांना मी नम�कार करतो.)

सव��यो �ा�णे�यो नमो नमः ।

(सव� �ा�णांना मी नम�कार करतो.)

अ�व�नम�तु ।

(सव� सकंटांचा नाश होवो.)

समुखु�ैकद�त� क�पलो गजकण�कः ।

ल�बोदर� �वकटो �व�ननाशो गणा�धपः ।।

धू�केतगु�णा�य�ो भालच��ो गजाननः ।



�ादशैता�न नामा�न यः पठे�छृणुयाद�प ।।

�व�ार�भे �ववाहे च �वशेे �नग�मे तथा ।

सङ्�ामे सङ्कटेचवै �व�न�त�य न जायते ।।

(सुदंर मखु असलेला, एक दात असलेला, �फ�कट

करडा रंग असलेला, ह�ी�माणे कान असलेला,
�वशाल पोट असलेला, (�ज�नां�या नाशासाठ�)
�व�ाळ �प असलेला, सकंटांचा नाश करणारा,
गणांचा नायक धुरकट रंगाचा, गणांचा �मखु,
म�तकावर च�ं धारण करणारा आ�ण ह�ी�माणे त�ड

असलेला �ा �ी गणपती�या बारा नावांचे �ववाहा�या

वळे�, �व�ा�यास चालू करतांना, (घरात) �वशे
करतांना अथवा (घरातनू) बाहरे पडतांना, यु�ावर

जातांना �क�वा सकंटकाळ� जो पठण करील �क�वा

ऐकेल �याला �व�ने येणार नाहीत.)

शु�ला�बरधरं देवं श�शवण� चतभुु�जम् ।

�स�वदनं �यायेत् सव��व�नोपशा�तये ।।

(सव� सकंटां�या नाशासाठ� शु� व�� नसेले�या, शु�
रंग असलेला, चार हात असले�या �स� मखु



असले�या अशा देवाचे (भगवान �ी�व�णंूच)े मी �यान
करतो.)

सव�म�लमा��ये �शवे सवा�थ�सा�धके ।

शर�ये �य�बके गौ�र नाराय�ण नमोऽ�ततुे ।।

(सव� मगंलाम�ये मगंल, प�व�, सवा�चे क�याण
करणाया�, तीन डोळे असले�या, सवा�चे शरण �थान

असले�या, शु� वण�असले�या हे नारायणीदेवी, मी
तलुा नम�कार करतो.)

सव�दा सव�काय�षु ना��त तषेामम�लम् ।

येषां ��द�थो भगवा�म�लायतनं ह�रः ।।

(मगंल अशा �नवासात (वकंुैठात) रहाणारे भगवान
�ी�व�णु �यां�या �दयाम�ये असतात, �यांची सव�
कामे नहेमी मगंल होतात.)

तदेव ल�नं स�ुदनं तदेव ताराबलं च��बलं तदेव ।

�व�ाबलं दैवबलं तदेव ल�मीपते तऽेङ्�� युग ◌ं

�मरा�म ।।

(हे ल�मीपती (�व�णो), त�ुया चरणकमलांचे जे



�मरण तचे ल�न, तोच उ�म �दवस, तचे ताराबळ, तचे
च�ंबळ, तचे �व�ाबळ आ�ण तचे दैवबळ होय.)

लाभ�तषेां जय�तषेां कुत�तषेां पराजयः ।

येषा�म�द�वर�यामो �दय�थो जनाद�नः ।।

(�नळसर काळा रंग असलेला सवा�चे क�याण

करणारा असा (भगवान �व�णु) �यां�या �दयाम�ये
वास करतो, �यांचा पराजय कसा होईल ! �यांचा
नहेमी �वजय होईल, �यांना सव� (इ��छत) गो�ी �ा�त
होतील !)

य� योग�ेरः कृ�णो य� पाथ� धनधु�रः ।

त� �ी�व�जयो भ�ूत�ु�वा नी�तम��तम�म ।।

(जथेे महान योगी असा (भगवान) �ीकृ�ण आ�ण

महान धनधुा�री अजु�न आहते, तथेे ऐ�य� अन् जय
�न��त असतो, असे माझे मत आ�ण अनमुान आह.े)

�वनायकं ग�ंु भानुं ���व�णुमह�ेरान् ।

सर�वत� �णौ�यादौ सव�काया�थ��स�ये ।।

(सव� काय� �स��स जा�यासाठ� �थम गणप�त, ग�ु ,



सयू�, ��ा-�व�णु-महशे आ�ण सर�वतीदेवी यांना

नम�कार करतो.)

अभी��सताथ��स�यथ� प�ूजतो यः सरुासरैुः ।

सव��व�नहर�त�मै गणा�धपतये नमः ।।

(इ��छत काय� �स��स जा�यासाठ� देव आ�ण दानव

सवा�ना पजूनीय असले�या आ�ण सव� सकंटांचा नाश

करणाया� अशा गणनायकाला मी नम�कार करतो.)

सव��वार�धकाय�षु �य���भवुन�ेराः ।

देवा �दश�तु नः �स��� ��ेशानजनाद�नाः ।।

(�त�ही लोकांचे �वामी असलेले ��ा-�व�णु-महशे हे

��देव (आ�हाला) स�ु केले�या सव� काया�म�ये यश

देवोत.)

आप�या डो�यांना पाणी लावनू पढु�ल देशकाल

�हणावा.

�ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या �वत�मान�य

अ� ��णो ��तीये पराध� �व�णुपदे

�ी�ेतवाराहक�पे ववै�वतम�व�तरे अ�ा�व�श�ततमे



युगे युगचत�ुके क�लयुगे �थमचरणे ज�ब�ु�पे

भरतवष� भरतख�डे द��णपथे राम��ेे बौ�ावतारे

द�डकार�ये देशे गोदावया�ः द��णे तीरेे शा�लवाहन

शके अ��मन् वत�माने �ावहा�रके �वकारीनाम

सवं�सरे द��णायने वषा� ऋतौ �ावण मासे शु�लप�े

पचं�यां �तथौ *** वासरे *** �दवसन��े *** योगे
*** करणे *** ��थते वत�माने **** ��थते वत�माने
�ीसयू� *** ��थते वत�माने *** ��थते वत�माने
�ीशन�ैरौ शेषेषु सव��हषुे यथायथं रा�श�थाना�न

��थतषुे एवङ् �ह-गणु�वशेषेण �व�श�ायां

शुभप�ुय�तथौ…

( �रका�या जागी पचंांगानसुार उ�लेख करावते )

(महाप�ुष भगवान �ी�व�णंू�या आ�नेे ��ेरत

झाले�या या ��देवा�या �सया� पराधा�मधील

�व�णुपदातील �ी�ेत-वराह क�पामधील ववै�वत

म�वतंरातील अ�ा�वसा�ा युगातील चतयुु�गातील

क�लयुगा�या प�ह�या चरणातील आया�वत� देशातील

(ज�ब�ु�पावरील भरतवषा�म�ये भरत खडंाम�ये

दंडकार�य देशाम�ये गोदावरी नद��या द��ण तटावर



बौ� अवतारात राम��ेात) स�या चालू असले�या
शा�लवाहन शकातील �ावहा�रक �वकारी नावा�या

सवं�सरातील (वषा�तील) द��णायनातील वषा�

ऋततूील �ावण म�ह�यातील शु�ल प�ातील

आज�या पचंमी �तथीला ह�त न��ातील �स�

योगातील शुभघडीला, �हणजे वरील गणु�वशेषांनी

यु� शुभ आ�ण प�ुयकारक अशा �तथीला)

सकं�प

(उज�ा हातात अ�ता �या�ात आ�ण पढु�ल

सकं�प �हणावा.)

मम आ�मनः परम�ेर-आ�ा�प-सकल-शा��-
��ुत�म�ृत-परुाणो�-फल-�ा��त�ारा मम सकुटु�ब�य

सप�रवार�य सव�दा सव�तः सप�भय�नव�ृ�पवू�कं

सप��साद�स���ारा �ीपरम�ेर�ी�यथ�

�ावणशु�लप�च�यां यथामी�लतोपचारैः नागपजूां

क�र�ये । त�ादौ �न�व��नता�स�थ� महागणप�त�मरणं



क�र�ये । शरीरशु�थ� दशवारं �व�णु�मरणं क�र�ये।

कलश-घ�टा-द�प-पजूनं च क�र�ये ।

(‘क�र�ये’ �हट�यावर ��येक वळे� डा�ा हाताने

पळ�भर पाणी उज�ा हाताव�न खाली सोडाव.े)

(मला �वतःला परम�ेराची आ�ा�व�प असले�या

सव� शा��-��ुत-�म�ृत-परुाणातील फळ �मळवनू

परम�ेराला �स� कर�यासाठ� मा�या कुटंुबाची,
प�रवाराची सप�भयापासनू सदासव�काळासाठ� म�ुता

होऊन आशीवा�द �मळ�यासाठ� �ावण शु� पचंमीला

नागपजूा करत आह.े �याम�ये प�ह�यांदा

�व�ननाशनासाठ� महागणप�त�मरण करत आह.े
श�ररा�या शु��साठ� दहा वळेा �व�णु�मरण करत

आह.े तसचे कलश, घटंा आ�ण �द�ाची पजूा करत

आह.े)

�ीगणप�त�मरण

व�त�ुड महाकाय को�टसयू�सम�भ ।

�न�व��नं कु� मे देव सव�काय�षु सव�दा ।।

(वळलेली स�ड, �वशाल शरीर, कोट� सयूा�चा �काश



असले�या हे (गणेश) देवा, माझी सव� कामे नहेमी
�व�नर�हत कर.)

ऋ��-ब�ु�-श��-स�हत-महागणपतये नमो नमः ।

(ऋ��, ब�ु� आ�ण श�� यांस�हत महागणपतीला

नम�कार करतो.)

महागणपतये नमः । �याया�म ।

(महागणपतीला नम�कार क�न �यान करतो.)

(मन:पवू�क �ी गणपतीचे �मरण क�न हात जोडून

नम�कार करावा.)

�यानतंर शरीरशु��साठ� दहा वळेा �ी�व�णूचे �मरण

करावे – नऊ वळेा ‘�व�णवे नमो’ आ�ण शेवट�

‘�व�णवे नमः ।’ असे �हणाव.े

कलशपजून

ग�े च यमनुे चवै गोदाव�र सर�व�त ।



नम�दे �स�धुकावरेी जलेऽ��मन् स���ध� कु� ।।

(हे गगंा , यमनुा, गोदावरी, सर�वती, नम�दा, �स�धु
आ�ण कावरेी (न�ांनो) या पा�याम�ये वास करा.)

कलशाय नमः ।

(कलशाला नम�कार करतो.)

कलशे ग�ा�दतीथा�न् आवाहया�म ।

(या कलशाम�ये गगंाद�तीथा�चे आवाहन करतो.)

कलशदेवता�यो नमः ।

(कलशदेवतलेा नम�कार करतो.)

सकलपजूाथ� ग�धा�तप�ुपं समप�या�म ।

(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)

(कलशावर गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

घटंापजून

आगमाथ� तु देवानां गमनाथ� तु र�साम् ।



कुव� घ�टारवं त� देवता�ानल�णम् ।।

(देवां�या आगमनासाठ� आ�ण रा�सां�या

जा�यासाठ� देवतांना आवाहन�व�प घटंानाद करत

आह.े)

घ�टायै नमः ।

(घटेंला नम�कार असो.)

सकलपजूाथ� ग�धा�तप�ुपं समप�या�म ।

(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)

(घटेंला गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

द�पपजून

भो द�प ���प��वं �यो�तषां �भरु�यः ।

आरो�यं दे�ह प�ुां� मत: शा��तं �य�छ मे ।।

(हे �द�ा, तू ���व�प आहसे. �यो�तषांचा अचल
�वामी आहसे. (त)ू आ�हाला आरो�य दे, प�ु दे, ब�ु�



दे आ�ण शांती दे.)

द�पदेवता�यो नमः ।

(द�पदेवतलेा नम�कार करतो.)

सकलपजूाथ� ग�धा�तप�ुपं समप�या�म ।

(सव� पजूसेाठ� गधं, फूल आ�ण अ�ता अप�ण करतो.)

(समईला गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

अप�व�ः प�व�ो वा सवा�व�था�तोऽ�प वा ।

यः �मरे�पु�डरीका�ं स बा�ा�य�तरः शु�चः ।।

(अंतर्-बा�) �व�छ असो वा अ�व�छ असो,
कोण�याही अव�थते असो. जो (मन�ुय) कमलनयन
(�ी�व�णूच)े �मरण करतो, तो आतनू आ�ण बाह�ेन

शु� होतो.)

(या म�ंाने तळुशीप� पा�यात �भजवनू

पजूासा�ह�यावर आ�ण आप�या अंगावर पाणी

�ो�ण कराव.े)



हळद �म��त चदंनाने �भ�तीवर अथवा पाटावर नागाचे

�च� काढाव.े (अथवा नवनागांची �च�े) �च�ा�या
�ठकाणी पढु�ल नामम�ंांनी नवनागांचे आवाहन कराव.े
उज�ा हातात अ�ता घऊेन ‘आवाहया�म’ असे
�हणतांना नागदेवत�ेया चरणी अ�ता वहा�ात.

ॐअन�ताय नमः । अन�तम् आवाहया�म ।।

ॐ वासकुये नम: । वास�ुकम् आवाहया�म ।।

ॐ शेषाय नम: । शेषम् आवाहया�म ।।

ॐ शङ्खाय नम: । शङ्खम् आवाहया�म ।।

ॐ प�ाय नम: । प�म् आवाहया�म ।।

ॐ क�बलाय नम: । क�बलम् आवाहया�म ।।

ॐ कक�टकाय नम: । कक�टकम् आवाहया�म ।।

ॐ अ�तरये नम: । अ�तरम् आवाहया�म ।।

ॐ धृतरा�ाय नम: । धृतरा�म् आवाहया�म ।।

ॐ त�काय नम: । त�कम् आवाहया�म ।।

ॐ का�लयाय नम: । का�लयम् आवाहया�म ।।



ॐक�पलाय नम: । क�पलम् आवाहया�म ।।

ॐ नागप�नी�यो नमः । नागप�नीः आवाहया�म ।।

ॐ अन�ता�दनागदेवता�यो नम: । �याया�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना नमन क�न मी �यान करतो.)

१. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । आवाहया�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांचे आवाहन करतो.)

२. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । आसनाथ�

अ�तान् समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना आसना�ती अ�ता अप�ण

करतो.)

(अ�ता �च�ावर वाहा�ात.)

३. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । पा�ं समप�या�म

।

(अनतंाद� नागदेवतांना पाय धु�यासाठ� पाणी अप�ण

करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)



४. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । अ�य� समप�या�म

।

(अनतंाद� नागदेवतांना अ�या�साठ� पाणी अप�ण
करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

५. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । आचमनीयं

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना आचमनासाठ� पाणी अप�ण

करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

६. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । �नानं समप�या�म

।

(अनतंाद� नागदेवतांना �नानासाठ� पाणी अप�ण
करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

७. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । व��ं समप�या�म

।



(अनतंाद� नागदेवतांना व�� अप�ण करतो.)

(व�� वहाव.े)

८. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । उपवीतं

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना उपवीत अप�ण करतो.)

(जानवे �क�वा अ�ता वहा�ात.)

९. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । च�दनं

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना गधं अप�ण करतो.)

(अनतंाद� नवनागांना गधं-फुल वहाव.े)

१०. नागप�नी�योनमः । ह�र�ां समप�या�म ।

(नागप�न�ना हळद वहातो.)

११. नागप�नी�योनमः । कुङ्कुमं समप�या�म ।

(नागप�न�ना कंुकू वहातो.)

१२. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । अलङ्काराथ�

अ�तान् समप�या�म ।



(अनतंाद� नागदेवतांना अलंकार �हणून अ�ता अप�ण

करतो.)

(अ�ता वाहा�ात.)

१३. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । पजूाथ�

ऋतकुालो�वप�ुपा�ण तलुसीप�ा�ण �ब�वप�ा�ण

�वा�ङ्कुरां� समप�या�म।

(अनतंाद� नागदेवतांना स�या�या ऋततू फुलणारी

फुले तसचे तळुशीप�े, बलेाची पान,े �वा� अप�ण
करतो.)

(फुले, हार इ�या�द वहाव.े)

१४. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । धूपं समप�या�म

।

(अनतंाद� नागदेवतांना धूप ओवाळतो.)

( उदब�ी ओवाळावी.)

१५. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । द�पं

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना द�प ओवाळतो.)



(�नरांजन ओवाळाव.े)

१६. ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । नवै�ेाथ�

परुत�था�पत नवै�ंे �नवदेया�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना समोर ठेवलेला नवै�े �नवदेन

करतो.)

(�ध-साखर, ला�ा यांचा तसचे कुलपरंपरेनसुार खीर

इ�या�द पदाथा�चा नवै�े दाखवावा.)

(उज�ा हातात दोन तळुशीची पाने घऊेन पा�याने

�भजवनू घऊेन �यांनी नवै�ेावर पाणी �ो�ण कराव.े
तळुशीची पाने हातात ध�न ठेवावीत आ�ण डावा हात

आप�या छातीवर ठेवावा, पढु�ल म�ंातील ‘�वाहा’
श�द �हणताना उजवा हात नवै�ेापासनू नागदेवतां�या

�दशेने पढेु �यावा.)

�ाणाय �वाहा ।

(हे �ाणासाठ� अप�ण करत आह.े)

अपानाय �वाहा ।

(हे अपानासाठ� अप�ण करत आह.े)



�ानाय �वाहा ।

(हे �ानासाठ� अप�ण करत आह.े)

उदानाय �वाहा ।

(हे उदानासाठ� अप�ण करत आह.े)

समानाय �वाहा ।

(हे समानासाठ� अप�ण करत आह.े)

��णे �वाहा ।

(हे ��ाला अप�ण करत आह.े)

(हातातील एक तळुशीचे पान नवै�ेावर आ�ण एक

पान नागदेवतां�या चरणी वहाव.े पढु�ल म�ंांतील

‘समप�या�म’ �हणतांना पळ�ने उज�ा हातावर पाणी

घऊेन ता�हणात सोडाव.े)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । नवै�ंे समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना नवै�े अप�ण करतो.)

म�ये पानीयं समप�या�म ।

(म�ये �प�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)



उ�रापोशनं समप�या�म ।

(आपोशनासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

ह�त��ालनं समप�या�म ।

(हात धु�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

मखु��ालनं समप�या�म ।

(त�ड धु�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

करो�त�नाथ� च�दनं समप�या�म ।

(हाताला लाव�यासाठ� चदंन अप�ण करत आह.े)

मखुवासाथ� पगूीफलता�बलूं समप�या�म ।

(मखुवासासाठ� पान-सपुारी अप�ण करत आह.े)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । म�ला�त��यद�पं

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना नम�कार क�न मगंलारती

अप�ण करतो.)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । कपू�रद�पं

समप�या�म ।



(अनतंाद� नागदेवतांना नम�कार क�न कापराची

आरती ओवाळतो.)

(कापराची आरती ओवाळावी.)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । नम�कारान्

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना नम�कार करतो.)

(सा�ांग नम�कार घालावा.)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । �द��णां

समप�या�म ।

(अनतंाद� नागदेवतांना नम�कार क�न �द��णा

घालतो.)

(घ�ाळा�या का�ां�या �दशेन,े �हणजे डावीकडून
उजवीकडे वतु�ळाकार �फरत �वतःभोवती �द��णा

घालावी.)

�ावणे शु�लप�च�यां य�कृतं नागपजूनम् ।

तने त�ृय�तु मे नागा भव�तु सखुदाः सदा ।।

अ�ाना��ानतो वाऽ�प य�मया पजूनं कृतम् ।



�यूना�त�र�ं त�सव� भो नागाः ��तमुह�थ ।।

यु�म��सादा�सफला मम स�तु मनोरथाः ।

सव�दा म�कुले मा�तु भयं सप��वषो�वम् ।।

(�ावण शु�ल पचंमीला मी हे जे नागपजून केले आह,े
�या पजूनाने नागदेवता �स� होऊन मला नहेमी सखु

देणाया� होवोत. हे नागदेवतांनो, अ�ानाने वा
जाणतपेणी मी हे जे पजून केले आहे �यात काही उणे

-अ�धक झाले अस�यास मला �मा करावी. तमु�या
कृपमेळेु माझी सव� मनोरथे पणू� होवोत. मा�या
कुळाम�ये कधीही सप��वषापासनू भय उ�प� होऊ

नये.)

ॐअन�ता�दनागदेवता�यो नमः । �ाथ�नां समप�या�म

।

(अनतंाद� नागदेवतांना नम�कार क�न �ाथ�ना

करतो.)

(हात जोडून �ाथ�ना करावी.)

आवाहनं न जाना�म न जाना�म तवाच�नम् ।



पजूां चवै न जाना�म ��यतां परम�ेर ।।

(हे परम�ेरा, मी ‘तलुा आवाहन कसे कराव,े तझुी
उपासना कशी करावी, तझुी पजूा कशी करावी’, हे
जाणत नाही. �यामळेु तू मला �मा कर.)

म��हीनं ��याहीनं भ��हीनं सरेु�र ।

य�पू�जतं मया देव प�रपणू� तद�तु मे ।।

(हे देव�ेरा, म�ं, ��या अथवा भ�� मी काहीच

जाणत नाही, असे असनूही मी केलेली पजूा प�रपणू�
होऊन त�ुया चरणी अप�ण होऊ दे.)

कायेन वाचा मनस�े��यैवा� ब�ुा�मना वा

�कृ�त�वभावात् ।

करो�म य�त् सकलं पर�मै नारायणाये�त समप�ये तत्

।।

(हे नारायणा, श�ररान,े वाणीन,े मनान,े (इतर) इं��यांनी,
ब�ु�न,े आ��याने अथवा �कृती�वभावानसुार जे जे

मी करतो, ते ते मी त�ुहाला अप�ण करत आह.े)

अनने कृतपजूनने अन�ता�दनवनागदेवता: �ीय�ताम् ।



(या केले�या पजूनाने अनतंाद� नागदेवता �स�
होवोत.)

(असे �हणून उज�ा हातावर पाणी घऊेन ता�हणात

सोडावे आ�ण दोन वळेा आचमन कराव.े)

सायंकाळ� �वसज�ना�या वळे� पढु�ल �ोक �हणून

पजून केले�या नागदेवतां�या चरणी अ�ता वा�न

�वसज�न कराव.े

या�तु देवगणाः सव� पजूामादाय पा�थ�वात् ।

इ�काम��स�थ� पनुरागमनाय च ।।

(पजूा �वीका�न सव� देव इ�काम�स��साठ� पनु:
ये�यासाठ� आपाप�या �थानी जावोत.)

---------------------

कहाणी

ऐका नागोबा देवा, तमुची कहाणी, एक नगर होत.ं
�तथं एक �ा�ण होता. �या �ा�णाला पाच सात

सनुा होता. चातमुा�सात �ावणमास आला आह.े



नागपचंमीचा �दवस आह.े कोणी आप�या आजोळ�,
कोणी पजंोळ�, कोणी माहरेी अशा सव� सनुा ग�ेया
आहते. सवा�त धाकट� सनू होती. �त�या माहरेचं
कोणीच न�हत.ं त�ेहा ती जरा �ख� झाली व मनात

माझा सव�सबंधंी नागोबा देव आहे असं समजनू

नागोबा देव मला माहरेा�न �यायला येईल. असं �हणू
लागली.

शेषभगवानास �तची क�णा आली. �यानं �ा�णाचा

वषे घतेला व �या मलुीला न�ेयाक�रता आला. �ा�ण

�वचारात पडला. हा इतके �दवस कुठं लपनू रा�हला व

आताच कोठून आला. पढंु �यानं मलुीला �वचारलं

�तनहंी हाच माझा मामा असं सां�गतलं. �ा�णानं

�तची रवानगी कली. �या वषेधारी मामानं वा�ळात

नलें. खरी हक�कत �तला सां�गतली आ�ण फणीवर

बसवनू आप�या बायकामलुांना ताक�द �दली क�,
�हला कोणी चावू नका!

एके �दवशी नागाची नागीण बाळंत होऊ लागली.
त�ेहा �तला हातात �दवा धरायला सां�गतला. पढंु ती



�ाली. �तची �पलं वळवळ करी लागली. ही मलुगी
�भऊन गलेी. हातातला �दवा खाली पडला. पोरांची
शेपटं भाजली. नागीण रागावली. सव� हक�कत
नवया�ला सां�गतली. तो �हणाला, �तला लौकरच
सासरी पोचव.ू पढंु ती पवू�वत् आनदंानं वागू लागली.
ऐके �दवशी मलुीला अपार सपं�ी �दली. आपण

मन�ुयदेह धारण क�न, �तला सासरी पावती केली.

नागाची पोरं मोठ� झाली. आप�या आईपाशी चौकशी

केली, आमची शेपटं कशान तटुली? �तनं मलुीची गो�

सां�गतली. �यांना फार राग आला. �हचा सडू �यावा

�हणून पाटावर व �भ�तीवर नागाची �च�ं काढली,
�यांची पजूा केली, जवळ नागाणे, ला�ा, �ध वगरेै

ठेवलं. उकडीचा नवै�े दाखवला. हा सव� �कार
नागांची �पलं पहात आहते. सरतशेेवट� �तनं देवाची
�ाथ�ना केली, जय नागोबा देवा, �जथं माझे भाऊ
लांडोबा, पुडंोबा असतील �तथं खशुाल असोत, असं
�हणून नम�कार केला. इकडे सव� �कार �ांनी पा�न

मनातील सव� राग घाल�वला. मनात �ह�या�वषयी दया

आली. पढंु �या �दवशी �तथं व�ती केली, �ध, पाणी



ठेवतात �यात पहाटेस एक नवर�नांचा हार ठेवनू

�नघनू गलेे. �सया� �दवशी हार उचलून ग�यात घातला.
तर जसा �तला नागोबा �स� झाला तसा त�ुहां आ�हां

होवो. ही साठा उ�राची कहाणी, पाचा उ�री सफुळ
सपंणू�.

---------------

॥ नवनागनाम�तो�म् ॥

�ीगणेशाय नमः ।

अन�तं वास�ुक� शेषं प�नाभं च क�बलम् ।

शङ्खपालं धृतरा�ं त�कं का�लयं तथा ॥ १॥

एता�न नवनामा�न नागानां च महा�मनाम् ।

सायङ्काले पठे���यं �ातःकाले �वशेषतः ॥ २॥

त�य �वषभयं ना��त सव�� �वजयी भवते् ॥ ३॥

॥ इ�त �ीनवनागनाम�तो�म् स�पणू�म् ॥



----------------------------

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�

पाचगेावकर
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