
�नान�व�ध

नद� इ�या�द तीथा�वर जाऊन श�डीला गाठ
मा�न, गडु�याप�ेा जा�त उदक असले तथेे
उभा रा�न कमी असले तथे खेाली बसनू
आचमन कराव;े व *"मम का�यकवाचक
मान�सक दोष �नरसनपवू�क सव�कम�सु
श�ु��स�यथ��ातः�नान कं�र�य"े* असा सकं�प
क�न उदकाला नम�कार करावा. पवूा��भमखु
अथवा �वाहा�भमखु होऊन तीन वळेा बडुी
मा�न अगं धवुाव.े�नान के�यावर दोनदा
आचमन क�न *"आपो�ह�ा०"* या म�ंाने
माज�न क�न *"इम मं गेगं०े"* या म�ंान तेीन
वळे उदक ढवळनू *"ऋत चं०"*या स�ूाने
(का�यायनशाखी असतील �यानंी "��पद०" या
ऋचने)े अघमष�ण कराव.े उदकाम�य बेडुी
मा�न �नान क�नआचमन कराव.े नतंर



जलतप�ण �वक�पके�न कराव.े त तेप�ण अस -े

उपवी�त क�न *"��ादयो य देवेा�ता�दवेा�ंत०
भदू�वान०"*इ�या�द,

�नवीती क�न *"कृ�ण�पैायनादयोये
ऋषय�तान०*इ�या�द आ�ण
�ाचीनावी�त क�न

*"सोमः�पतमृा�यमो��गर�वान��न�वा�ादयो ये
�पतर�तान०'* इ�या�द �कार तेप�ण कराव.े

एका नद�म�य �ेनान करीत असता �सया�नद�चे
�मरण क� नय.े या �ठकाणी त�ै�रीय शाखी
इ�या�दकानंी तप�णाम�य ऋे�ष इ�या�दक �सया�
दवेता �या�ा अस सेा�ंगतल आेह.े
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*घरी उ�णोदकान �ेनान*



घरी �नान करावयाच ते उे�णोदकान केराव,े
शीतोदकान के� नय.े �याचा �व�ध पा�ाम�ये
शीतोदक घालनू �यावर उषोदक घालाव.े
*"शनंो दवेी० । आपः पनु तं०ु । ��पदा�दव०े ।
ऋत च० । आपो�ह�ा० ।"* या पाच ऋचानंी ते
उदक अ�भम�ंण क�न
*"इम मं०े"* इ�या�द म�ंानंी तीथा�च �ेमरण
करीत �नान कराव.े गहृ�नाना�वषयी सकं�प,
आचमन, अघमष�णआ�ण तप�ण ही नाहीत.
�नानानतंर आचमन व माज�न ही करावी.
या�माण �ेनान के�यावर व��ान अेथवा हाताने
अगंावरील पाणी न पसुता कोरड केापसाचे
व�� प�रधान क�न वर�या बाजनू ओेल वे��
काढाव.े क�छर�हत (कासोटा न घातललेा),
उ�रीय व��र�हत, न�न, व��र�हत अशा
प�ुषाला �ौत अथवा �मात�कमा��वषयी



अ�धकार नाही. �हरेी व�� धारण करणारा,
द�धव�� धारण करणारा, �शवलले वे ��ंथय�ु
व�� धारण करणारा. भगव वे�� धारण
करणारा आ�ण �दगबंर ह सेव�न�न होत.
�पळलले वे�� खा�ंावर ठेव नूय.े व��
�पळावयाच ते घेरी चोहरेी क�न खाली दशा
क�न भ�ूमवर �पळाव,े नद��या काठ� वर दशा
क�न �पळाव.े �तहरेी व�� �पळ नूय.े �याचंा
�पता व �य�े �ाता �जवतं आह �ेयानंी उ�रीय
व�� धारण क� नय.े पाघंरावयाच वे�� सवा�नी
धारण कराव.े या�माण �ेन�य अस �ेातः�नान
सा�ंगतल.े (म�या��नान दखेील �न�यआहे
अस केोणी �थंकार �हणतात)
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*न�ैम��क �नान*



सतुक�, बाळतंीण, रज�वला, �चतसेबंधंी का�,
�ते , इ�या�दकाचंा �पश�झाला असले तर �नान
कराव.े

न�ैम��क �नान �ा�त झाल अेसता त रेा�ी
दखेील कराव.े मतृ�दवस, ज�म�दवस, स�ंा�ंत,
�ा��दवस, �वतःचा ज�म�दवस उ�णोदकाने
�नान क� नय ,े न�ैम��क �नाना �वषयी
जलतप�ण इ�या�दक �व�ध नाही. �न�य �नान
के�यावाचनू भोजन के�यास उपवास करावा.
�हण, स�ंा�त, इ�या�दकासंबंधंी न�ैम��क
�नान के�यावाचनू भोजन अथवा पान के�यास
आठ हजार गाय�ीजप करावा.
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*वा�ण�नान*े



दश�, �तीपात, रथस�तमी, इ�या�द �दवशी
�नान, का�त�क �नान, माघ�नान इ�या�द ही
का�य �नान हेोत. या�माण जेलाम�य बेडुी
मा�न करावयाची वा�ण�नान सेा�ंगतली.
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*गौण�नान*े

*"आपो�ह�ा०"* इ�या�द म�ंानंी अगंावर
�ो�ण करण ते मे�ं�नान. गाय�ीम�ंान देहा
वळेा उदक अ�भम�ंण क�न �यान सेवा�गावर
�ो�ण करण ते गेाय�ी�नान.भ�मान �ेनान
करण आे�नये �नान. ओ�या व��ान अेगं पसुणे
त के�पल �नान. �व�णचू चेरणतीथ�, �ा�णाचे



चरणतीथ�यानंी अगंावर �ो�ण करण,े �व�णचूे
�यान. इ�या�द �सरी अनके �नान आेहते.
गौण�नानानंी जप, स�ंया, इ�या�द
कर�या�वषयी श�ु� होत;े �ा�, दवेपजूा
या�वषयी होत नाही. ��य�ा�वषयी
�वक�पके�न होते
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*�नान करताना*

गगं चे यमनु चेवै गोदाव�र सर�वती ।
नम�दा �स�ध कुावरेी जलऽे��मन स्���ध�कु�
॥१॥
गगंा गगं�ेत यो �युात य्ोजनाना शंतरै�प ।



म�ुयत सेव�पाप�ेयो �व�णलुोकं स ग�छ�त ॥२॥
गगंा�ार केुशावत��ब�वके नीलपव�त ।े
�ना�वा कनखल तेीथ�पनुज��म न �व�त ॥े३॥
पापोऽह पंापकमा�ऽह पंापा�मा पापसभंव: ।
�ा�ह मा कंृपया गगं सेव�पापहरा भव ॥४॥
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