
*नागपचंमीपजून*Ǥ Ǥ

नागपचंमी�या �दवशी नागदवेतचे पेजून , नागपचंमीपजून करतानंा सव�सामा�य लोकानंा नागपजून कस केराव,े याची नमेक�
मा�हती नसत.े पजूा करताना ती भावपणू� �हावी आ�ण नागदवेतचेी �या�ंयावर कृपा �हावी, या हतेनू धेमा�चरण �हणनू पढु�ल
पजूा�वधी �दला आह.े

*आचमन*

पढु�ल ३ नाव उे�चार�यावर ��यके नावा�या शवेट� डा�ा हातान पेळ�न पेाणी उज�ा हातावर घऊेन �याव –े

*�ी केशवाय नमः । �ी नारायणाय नमः । �ी माधवाय नमः ।*

या नावान हेातावर पाणी घऊेन खाली ता�हणात सोडाव –े

*�ी गो�व�दाय नमः ।*

�यानतंर पढु�ल नाव अेन�ुम उे�चारावीत –

*�व�णव नेमः । मधसुदूनाय नमः । ���व�माय नमः । वामनाय नमः । �ीधराय नमः । �षीकेशाय नमः । प�नाभाय नमः ।
दामोदराय नमः । सकंष�णाय नमः । वासदुवेाय नमः । ���ुनाय नमः । अ�न��ाय नमः । प�ुषो�माय नमः । अधो�जाय नमः
। नार�स�हाय नमः । अ�यतुाय नमः । जनाद�नाय नमः । उप�े�ाय नमः । हरय नेमः । �ीकृ�णाय नमः ।*

(हात जोडाव.े)

*�ाथ�ना*



*�ीम�महागणा�धपतय नेमः ।*

(गणाचंा नायक असल�ेया अशा �ी गणपतीला मी नम�कार करतो.)

*इ�दवेता�यो नमः ।*

(मा�या आरा�य दवेतलेा मी नम�कार करतो.)

*कुलदवेता�यो नमः ।*

(कुलदवेतलेा मी नम�कार करतो.)

*�ामदवेता�यो नमः ।*

(�ामदवेतलेा मी नम�कार करतो.)

*�थानदवेता�यो नमः ।*

(यथेील �थानदवेतलेा मी नम�कार करतो.)

*वा�तदुवेता�यो नमः ।*

(यथेील वा�तदुवेतलेा मी नम�कार करतो.)



*आ�द�या�दनव�हदवेता�यो नमः ।*

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

*सव��यो दवे�ेयो नमः ।*

(सव� दवेानंा मी नम�कार करतो.)

*सव��यो �ा�ण�ेयो नमो नमः ।*

(सव� �ा�णानंा (�� जाणणाया�ना) मी नम�कार करतो.)

*अ�व�नम�त ।ु*

(सव� सकंटाचंा नाश होवो.)

*समुखु�कैद�त� क�पलो गजकण�कः ।*

*ल�बोदर� �वकटो �व�ननाशो गणा�धपः ।।*

*ध�ूकेतगु�णा�य�ो भालच��ो गजाननः ।*

*�ादशतैा�न नामा�न यः पठे�छृणयुाद�प ।।*

*�व�ार�भ �ेववाह चे �वशे �ेनग�म तेथा ।*

*सङ्�ाम सेङ्कटचेवै �व�न�त�य न जायत ।े।*

(सुंदर मखु असललेा, एक दात असललेा, �फ�कट करडा रगं असललेा, ह�ी�माण केान असललेा, �वशाल पोट असललेा,
(�ज�ना�ंया नाशासाठ�) �व�ाळ �प असललेा, सकंटाचंा नाश करणारा, गणाचंा नायक धरुकट रगंाचा, गणाचंा �मखु,
म�तकावर च�ं धारण करणारा आ�ण ह�ी�माण ते�ड असललेा �ा �ी गणपती�या बारा नावाचं �ेववाहा�या वळे�, �व�ा�यास
चाल कूरतानंा, (घरात) �वशे करतानंा अथवा (घरातनू) बाहरे पडतानंा, य�ुावर जातानंा �क�वा सकंटकाळ� जो पठण करील



�क�वा ऐकेल �याला �व�न येणेार नाहीत.)

*श�ुला �बरधर दंवे शं�शवण� ◌ चंतभुु�जम ।्*

*�स�वदन �ंयायते स्व��व�नोपशा�तय ।े।*

(सव� सकंटा�ंया नाशासाठ� श�ु व�� नसेल�ेया, श�ु रगं असललेा, चार हात असल�ेया �स� मखु असल�ेया अशा दवेाचे
(भगवान �ी�व�णूंच)े मी �यान करतो.)

*सव�म�लमा��य �ेशव सेवा�थ�सा�धके ।*

*शर�य �ेय�बके गौ�र नाराय�ण नमोऽ�ततु ।े।*

(सव� मगंलाम�य मेगंल, प�व�, सवा�च के�याण करणाया�, तीन डोळ अेसल�ेया, सवा�च शेरण �थान असल�ेया, श�ु
वण�असल�ेया ह नेारायणीदवेी, मी तलुा नम�कार करतो.)

*सव�दा सव�काय�ष नुा��त तषेामम�लम ।्*

*यषेा �ं�द�थो भगवा�म�लायतन हं�रः ।।*

(मगंल अशा �नवासात (वकैंुठात) रहाणार भेगवान �ी�व�ण �ुया �ंया �दयाम�य अेसतात, �याचंी सव� काम नेहेमी मगंल होतात.)

*तदवे ल�न सं�ुदन तंदवे ताराबल चं��बल तंदवे ।*

*�व�ाबल दंवैबल तंदवे ल�मीपत तेऽेङ्�� यगु �ंमरा�म ।।*

(ह ले�मीपती (�व�णो), त�ुया चरणकमलाचं जे �ेमरण तचे ल�न, तोच उ�म �दवस, तचे ताराबळ, तचे च�ंबळ, तचे �व�ाबळ
आ�ण तचे दवैबळ होय.

*लाभ�तषेा जंय�तषेा कंुत�तषेा पंराजयः ।*

*यषेा�म�द�वर�यामो �दय�थो जनाद�नः ।।*



(�नळसर काळा रगं असललेा सवा�च के�याण करणारा असा (भगवान �व�ण)ु �या�ंया �दयाम�य वेास करतो, �याचंा पराजय
कसा होईल ! �याचंा नहेमी �वजय होईल, �यानंा 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 ।।*

(जथे मेहान योगी असा (भगवान) �ीकृ�ण आ�ण महान धनधुा�री अजु�न आहते, तथे ऐे�य� अन ज्य �न��त असतो, अस मेाझे
मत आ�ण अनमुान आह.े)

*�वनायकं ग�ुं भानुं���व�णमुह�ेरान ।्*

*सर�वत� �णौ�यादौ सव�काया�थ��स�य ।े।*

(सव� काय��स��स जा�यासाठ� �थम गणप�त, ग�ु, सयू�, ��ा-�व�ण -ुमहशे आ�ण सर�वतीदवेी यानंा नम�कार करतो.)

*अभी��सताथ��स�यथ�प�ूजतो यः सरुासरुःै ।*

*सव��व�नहर�त�म गैणा�धपतय नेमः ।।*

(इ��छत काय� �स��स जा�यासाठ� दवे आ�ण दानव सवा�ना पजूनीय असल�ेयाआ�ण सव� सकंटाचंा नाश करणाया� अशा
गणनायकाला मी नम�कार करतो.)

*सव��वार�धकाय�ष �ुय���भवुन�ेराः ।*

*दवेा �दश�त नुः �स�����शेानजनाद�नाः ।।*

(�त�ही लोकाचं �ेवामी असलले �े�ा-�व�ण -ुमहशे ह �े�दवे (आ�हाला) स�ु केल�ेया सव� काया�म�य येश दवेोत.)

*दशेकाल*



आप�या डो�यानंा पाणी लावनू पढु�ल दशेकाल �हणावा.

*�ीम�गवतो महाप�ुष�य �व�णोरा�या �वत�मान�य अ� ��णो ��तीय पेराध��व�णपुद �ेी�तेवाराहक�प वेवै�वतम�व�तरे
अ�ा�व�श�ततम येगु येगुचत�ुके क�लयगु �ेथमचरण आेया�वत�दशे जे�ब�ु�प भेरतवष�भरतख�ड दे�डकार�य देशे गेोदावया�ः
द��णतीर बेौ�ावतार रेाम��े अे��मन व्त�मान शेा�लवाहनशके �ावहा�रके हमेलबंीसवं�सर दे��णायन वेषा�ऋतौ �ावणमासे
श�ुलप� अे� प�च�या �ंतथौ बहृ�प�तवासर उे�राफा�गनु�दवसन�� पे�रघयोग भेावकरण एेवगंणु�वशषेणे �व�श�ायां
शभुप�ुय�तथौ.*

(महाप�ुष भगवान �ी�व�णूं�या आ�ने �े�ेरत झाल�ेया या ��दवेा�या �सया� पराधा�मधील �व�णपुदातील �ी�ते-वराह
क�पामधील ववै�वत म�वतंरातील अ�ा�वसा�ा यगुातील चतरु य्गुातील क�लयगुा�या प�ह�या चरणातील आया�वत� दशेातील
(ज�ब�ु�पावरील भरतवषा�म�य भेरत खडंाम�य देडंकार�य दशेाम�य गेोदावरी नद��या द��ण तटावर बौ� अवतारात
राम��ेात) स�या चाल अूसल�ेया शा�लवाहन शकातील �ावहा�रक हमेलबंी नावा�या सवं�सरातील (वषा�तील)
द��णायनातील वषा� ऋततूील �ावण म�ह�यातील श�ुल प�ातील आज�या पचंमी �तथीला उ�राफा�गनु न��ातील प�रघ
योगातील शभुघडीला, �हणज वेरील गणु�वशषेानंी य�ु शभु 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 सकुट�ुब�य सप�रवार�य सव�दा
सव�तः सप�भय�नव�ृ�पवू�कं सप��साद�स���ारा �ीपरम�ेर�ी�यथ��ावणश�ुलप�च�या यंथामी�लतोपचारःै नागपजूा कं�र�ये
। त�ादौ �न�व��नता�स�थ�महागणप�त�मरण कं�र�य ।े शरीरश�ुथ�दशवार �ंव�ण�ुमरण कं�र�य।े कलश-घ�टा-द�प-पजून चं
क�र�य ।े*

(‘क�र�य’े �हट�यावर ��यके वळे� डा�ा हातान पेळ�भर पाणी उज�ा हाताव�न खाली सोडाव.े)

(मला �वतःला परम�ेराची आ�ा�व�प असल�ेया सव� शा��-��ुत-�म�ृत-परुाणातील फळ �मळवनू परम�ेराला �स�
कर�यासाठ� मा�या कुटुंबाची, प�रवाराची सप�भयापासनू सदासव�काळासाठ� म�ुता होऊन आशीवा�द �मळ�यासाठ� �ावण
श�ु पचंमीला नागपजूा करत आह.े �याम�य पे�ह�यादंा �व�ननाशनासाठ� महागणप�त�मरण करत आह.े श�ररा�या श�ु�साठ�
दहा वळेा �व�ण�ु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��न कंु� म देवे सव�काय�ष सुव�दा ।।*

(वळललेी स�ड, �वशाल शरीर, कोट� सयूा�चा �काश असल�ेया ह (ेगणशे) दवेा, माझी सव� काम नेहेमी �व�नर�हत कर.)

*ऋ��-ब�ु�-श��-स�हत-महागणपतय नेमो नमः ।*

(ऋ��, ब�ु�आ�ण श�� यासं�हत महागणपतीला नम�कार करतो.)

*महागणपतय नेमः । �याया�म ।*

(महागणपतीला नम�कार क�न �यान करतो.)

(मन:पवू�क �ी गणपतीच �ेमरण क�न हात जोडनू नम�कार करावा.)

�यानतंर शरीरश�ु�साठ� दहा वळेा �ी�व�णचू �ेमरण कराव –े नऊ वळेा *‘�व�णव नेमो’* आ�ण शवेट� *‘�व�णव नेमः ।’* असे
�हणाव.े

*कलशपजून*

*ग� चे यमनु चेवै गोदाव�र सर�व�त ।*

*नम�द �ेस�धकुावरेी जलऽे��मन स्���ध�कु� ।।*

(ह गेगंा , यमनुा, गोदावरी, सर�वती, नम�दा, �स�ध आु�ण कावरेी (न�ानंो) या पा�याम�य वेास करा.)

*कलशाय नमः ।*



(कलशाला नम�कार करतो.)

*कलश गे�ा�दतीथा�न आ्वाहया�म ।*

(या कलशाम�य गेगंाद�तीथा�च आेवाहन करतो.)

*कलशदवेता�यो नमः ।*

(कलशदवेतलेा नम�कार करतो.)

*सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�या�म ।*

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

(कलशावर गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

*घटंापजून*

*आगमाथ�त दुवेाना गंमनाथ�त रु�साम ।्*

*कुव�घ�टारव तं� दवेता�ानल�णम ।्।*

(दवेा�ंया आगमनासाठ� आ�ण रा�सा�ंया जा�यासाठ� दवेतानंा आवाहन�व�प घटंानाद करत आह.े)

*घ�टाय नैमः ।*

(घटंलेा नम�कार असो.)



*सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�या�म ।*

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

(घटंलेा गधं, फूल आ�ण अ�ता वाहा�ात.)

*द�पपजून*

*भो द�प ���प��व �ंयो�तषा �ंभरु�यः ।*

*आरो�य दं�ेह प�ुा�ं मत: शा��त �ंय�छ म ।े।*

(ह �ेद�ा, त �ू��व�प आहसे. �यो�तषाचंा अचल �वामी आहसे. (त)ू आ�हाला आरो�य द,े प�ु द,े ब�ु� द आे�ण शातंी द.े)

*द�पदवेता�यो नमः ।*

(द�पदवेतलेा नम�कार करतो.)

*सकलपजूाथ�ग�धा�तप�ुप संमप�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 �मर�ेप�ुडरीका� सं बा�ा�य�तरः श�ुचः ।।*



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

(या म�ंान तेळुशीप� पा�यात �भजवनू पजूासा�ह�यावर आ�णआप�या अगंावर पाणी �ो�ण कराव.े)

हळद �म��त चदंनान �ेभ�तीवर अथवा पाटावर नागाच �ेच� काढाव.े (अथवा नवनागाचंी �च�)े �च�ा�या �ठकाणी पढु�ल
नामम�ंानंी नवनागाचं आेवाहन कराव.े उज�ा हातात अ�ता घऊेन ‘आवाहया�म’ अस �ेहणतानंा नागदवेत�ेया चरणी अ�ता
वहा�ात.

*ॐअन�ताय नमः । अन�तम आ्वाहया�म ।।*

*ॐ वासकुय नेम: । वास�ुकम आ्वाहया�म ।।*

*ॐ शषेाय नम: । शषेम आ्वाहया�म ।।*

*ॐ शङ्खाय नम: । शङ्खम आ्वाहया�म ।।*

*ॐ प�ाय नम: । प�म आ्वाहया�म ।।*

*ॐक�बलाय नम: । क�बलम आ्वाहया�म ।।*

*ॐकक�टकाय नम: । कक�टकम आ्वाहया�म ।।*

*ॐअ�तरय नेम: । अ�तरम आ्वाहया�म ।।*

*ॐ धतृरा�ाय नम: । धतृरा�म आ्वाहया�म ।।*

*ॐ त�काय नम: । त�कम आ्वाहया�म ।।*

*ॐका�लयाय नम: । का�लयम आ्वाहया�म ।।*

*ॐक�पलाय नम: । क�पलम आ्वाहया�म ।।*

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

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नम: । �याया�म ।*

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

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । आवाहया�म ।*



(अनतंाद� नागदवेताचं आेवाहन करतो.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । आसनाथ�अ�तान स्मप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा आसना�ती अ�ता अप�ण करतो.)

(अ�ता �च�ावर वाहा�ात.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । पा� संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा पाय ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । अ�य�समप�या�म ।*

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

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । आचमनीय संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा आचमनासाठ� पाणी अप�ण करतो.)

(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । �नान संमप�या�म ।*

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



(ता�हणात पाणी सोडाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । व�� संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा व�� अप�ण करतो.)

(व�� वहाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । उपवीत संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा उपवीत अप�ण करतो.)

(जानव �ेक�वा अ�ता वहा�ात.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । च�दन संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा गधं अप�ण करतो.)

(अनतंाद� नवनागानंा गधं-फुल वहाव.े)

*नागप�नी�योनमः । ह�र�ा संमप�या�म ।*

(नागप�न�ना हळद वहातो.)

*नागप�नी�योनमः । कुङ्कुम संमप�या�म ।*

(नागप�न�ना कुंकू वहातो.)



*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । अलङ्काराथ�अ�तान स्मप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा अलकंार �हणनू अ�ता अप�ण करतो.)

(अ�ता वाहा�ात.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । पजूाथ�ऋतकुालो�वप�ुपा�ण तलुसीप�ा�ण �ब�वप�ा�ण �वा�ङ्कुरा�ं समप�या�म।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा स�या�या ऋततू फुलणारी फुल तेसचे तळुशीप�,े बलेाची पान,े �वा� अप�ण करतो.)

(फुल,े हार इ�या�द वहाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । धपू संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा धपू ओवाळतो.)

( उदब�ीओवाळावी.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । द�प संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा द�प ओवाळतो.)

(�नराजंन ओवाळाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । नवै�ेाथ�परुत�था�पत नवै�े �ंनवदेया�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा समोर ठेवललेा नवै�े �नवदेन करतो.)

(�ध-साखर, ला�ा याचंा तसचे कुलपरपंरनेसुार खीर इ�या�द पदाथा�चा नवै�े दाखवावा.)

(उज�ा हातात दोन तळुशीची पान घेऊेन पा�यान �ेभजवनू घऊेन �यानंी नवै�ेावर पाणी �ो�ण कराव.े तळुशीची पान हेातात
ध�न ठेवावीत आ�ण डावा हात आप�या छातीवर ठेवावा, पढु�ल म�ंातील ‘�वाहा’ श�द �हणताना उजवा हात नवै�ेापासनू



नागदवेता�ंया �दशने पेढुे �यावा.)

*�ाणाय �वाहा ।*

(ह �ेाणासाठ� अप�ण करत आह.े)

*अपानाय �वाहा ।*

(ह अेपानासाठ� अप�ण करत आह.े)

*�ानाय �वाहा ।*

(ह �ेानासाठ� अप�ण करत आह.े)

*उदानाय �वाहा ।*

(ह उेदानासाठ� अप�ण करत आह.े)

*समानाय �वाहा ।*

(ह सेमानासाठ� अप�ण करत आह.े)

*��ण �ेवाहा ।*

(ह �े�ाला अप�ण करत आह.े)



(हातातील एक तळुशीच पेान नवै�ेावर आ�ण एक पान नागदवेता�ंया चरणी वहाव.े पढु�ल म�ंातंील ‘समप�या�म’ �हणतानंा
पळ�न उेज�ा हातावर पाणी घऊेन ता�हणात सोडाव.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । नवै�े संमप�या�म ।*

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

*म�य पेानीय संमप�या�म ।*

(म�य �ेप�यासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

*उ�रापोशन संमप�या�म ।*

(आपोशनासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

*ह�त��ालन संमप�या�म ।*

(हात ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

*मखु��ालन संमप�या�म ।*

(त�ड ध�ुयासाठ� पाणी अप�ण करत आह.े)

*करो�त�नाथ�च�दन संमप�या�म ।*

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



*मखुवासाथ�पगूीफलता�बलू संमप�या�म ।*

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

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । म�ला�त��यद�प संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा नम�कार क�न मगंलारती अप�ण करतो.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । कपू�रद�प संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा नम�कार क�न कापराची

आरती ओवाळतो.)

(कापराची आरती ओवाळावी.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । नम�कारान स्मप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा नम�कार करतो.)

(सा�ागं नम�कार घालावा.)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । �द��णा संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा नम�कार क�न �द��णा घालतो.)

(घ�ाळा�या का�ा�ंया �दशने,े �हणज डेावीकडनू उजवीकड वेतु�ळाकार �फरत �वतःभोवती �द��णा घालावी.)



*�ावण शे�ुलप�च�या यं�कृत नंागपजूनम ।्*

*तने त�ृय�त मु नेागा भव�त सुखुदाः सदा ।।*

*अ�ाना��ानतो वाऽ�प य�मया पजून कंृतम ।्*

*�यनूा�त�र�ं त�सव�भो नागाः ��तमुह�थ ।।*

*य�ुम��सादा�सफला मम स�त मुनोरथाः ।*

*सव�दा म�कुल मेा�त भुय संप��वषो�वम ।्।*

(�ावण श�ुल पचंमीला मी ह जे नेागपजून केल आेह,े �या पजूनान नेागदवेता �स� होऊन मला नहेमी सखु दणेाया� होवोत. हे
नागदवेतानंो, अ�ानान वेा जाणतपेणी मी ह जे पेजून केल आेह �ेयात काही उण-ेअ�धक झाल अेस�यास मला �मा करावी.
तमु�या कृपमेळु मेाझी सव� मनोरथ पेणू� होवोत. मा�या कुळाम�य केधीही सप��वषापासनू भय उ�प� होऊ नय.े)

*ॐअन�ता�दनागदवेता�यो नमः । �ाथ�ना संमप�या�म ।*

(अनतंाद� नागदवेतानंा नम�कार क�न �ाथ�ना करतो.)

(हात जोडनू �ाथ�ना करावी.)

*आवाहन नं जाना�म न जाना�म तवाच�नम ।्*

*पजूा चंवै न जाना�म ��यता पंरम�ेर ।।*

(ह पेरम�ेरा, मी ‘तलुा आवाहन कस केराव,े तझुी उपासना कशी करावी, तझुी पजूा कशी करावी’, ह जेाणत नाही. �यामळु तेू
मला �मा कर.)

*म��हीन �ं�याहीन भं��हीन संरु�ेर ।*

*य�प�ूजत मंया दवे प�रपणू�तद�त मु ।े।*

(ह देवे�ेरा, म�ं, ��या अथवा भ�� मी काहीच जाणत नाही, अस अेसनूही मी केललेी पजूा प�रपणू� होऊन त�ुया चरणी अप�ण
होऊ द.े)



*कायने वाचा मनस�े��यवैा� ब�ुा�मना वा �कृ�त�वभावात ।्*

*करो�म य�त स्कल पंर�म नैारायणाय�ेत समप�य तेत ।्।*

(ह नेारायणा, श�ररान,े वाणीन,े मनान,े (इतर) इ�ं�यानंी, ब�ु�न,े आ��यान अेथवा �कृती�वभावानसुार ज जे मेी करतो, त ते मेी
त�ुहाला अप�ण करत आह.े)

*अनने कृतपजूनने अन�ता�दनवनागदवेता: �ीय�ताम ।्*

(या केल�ेया पजूनान अेनतंाद� नागदवेता �स� होवोत.)

(अस �ेहणनू उज�ा हातावर पाणी घऊेन ता�हणात सोडाव आे�ण दोन वळेा आचमन कराव.े)

सायकंाळ� �वसज�ना�या वळे� पढु�ल �ोक �हणनू पजून केल�ेया नागदवेता�ंया चरणी अ�ता वा�न �वसज�न कराव.े

*या�त दुवेगणाः सव�पजूामादाय पा�थ�वात ।्*

*इ�काम��स�थ�पनुरागमनाय च ।।*

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

१. काही �ठकाणी कुलपरपंरनेसुार सायकंाळ� कथावाचन क�न �वस�जन करतात. अशा काही परपंरा अस�यास �याच पेालन
कराव.े

२. काही �ठकाणी पजून कर�यासाठ� घराबाहरे दारा�या दो�ही बाजूंना �भ�त�वर नागदवेताचं �ेच� काढून पजूा करतात.

३. काही �ठकाणी ��य� नागाची पजूा केली जात.े

४. काही �ठकाणी एकाच नागाच �ेच� काढून पजूा केली जात.े

*सकंलन :- अशोककाका कुलकण�*


