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|| ÍzÉuÉÉÌS ´ÉÏ aÉÑÂprÉÉã lÉqÉÈ || 
 

Introduction 
 
 

We started the series on Ganesha aShTa avatAra mUrthis. The eight avatara murthis of 

GaNEsha are: 

वक्रतणु्डश्चैकदन्त महॊदर गजाननााः । 

लम्बॊदरश्च ववकटॊ ववघ्नराजश्च धमू्रकाः ॥ 

 

Each avatAra mUrtI is directed against one rajO guNA. Mudgala pUrAnA gives a 

detailed story of each of the rajO guNa as an asura and how gaNEshA takes avatArAs 

to eliminate those asurAs. There are shlOkAs provided at the end of each avatArA, daily 

recital of which will aid in removal of the respective rajO guNA. We had already covered 

VakratuNDa, ekadantA, and lambOdarA in the past issues. In the current issue, we are 

covering the remaining 5 ganEsha avatAra murtIs (so that you can use the entire set 

during the upcoming Vinayaka cathurti pUjA). gajAnanA is responsible for eliminating 

lObhA (greed). lambOdara gaNEshA is responsible for eliminating krOdhA (anger). 

vikaTa gaNEshA is responsible for eliminating kAmA (desires). vighnarAja ganEshA is 

responsible for eliminating mamakAra (possessive – “Mine” ness). dhUmravarNa 

gaNeshA is responsible for eliminating ahamkara (ego – “I” ness) 

 

The kanyA rAshi nAtha AvaraNa is included as the continuation of the rAshi (mAsa) 

series. This AvaraNa can be performed along with the amAvAsya pUjA. 

 

We hope that this issue will be a good addition to your spiritual collection. 

 

Lalithai vEdam sarvam. 
Surrendering to the holy pAdukAs of Shri Guru, 

 

mÉëMüÉzÉÉqoÉÉ xÉqÉãiÉ mÉëMüÉzÉÉlÉlSlÉÉjÉ 
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|| श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री गजवक्त्र (गजानन )गणपमि जप क्रिः 

 

अस्य श्री गजवक्त्र (गजानन ) महामन्रस्य । 

गणक ऋव ाः । गायरी छन्दाः । श्री गजानन दवॆता । 

 

गं बीजं । श्रीं शवताः । स्वाहा कीलकं । 

श्री गजवक्त्र गणॆश प्रसाद वसविद्वारा मम लॊभ नाशनार्ॆॆ जपॆ वववनयॊगाः । 

 

कर न्यासः  

 

श्रीं गां अङ्गषु्ठाभयां नमाः । 

श्रीं गीं तजॆनीभयां नमाः । 

श्रीं गूं मध्यमाभयां नमाः । 

श्रीं गैं अनावमकाभयां नमाः । 

श्रीं गौं कवनवष्ठकाभयां नमाः । 

श्रीं गाः करतलकरपषृ्ठाभयां नमाः । 

 

अङ्ग न्यासः 

 

श्रीं गां हृदयाय नमाः । 

श्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । 

श्रीं गूं वशखायै व ट् । 

श्रीं गैं कवचाय ह  ं। 

श्रीं गौं नॆररयाय चौ ट् । 

श्रीं गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊं इवत वदग्बन्धाः | 
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ध्यानि ्

 

मतुावणं गजवरमखंु चन्रचडंू वरनॆरं 

 मॊक्षाधीशं वरमभयद ंह्यङ्कुशं पाशवयॆम ्। 

बधु्या वसध्याश्च सवहतमजं ज्ञानमोक्षावभधाभयां 

 ध्यायॆ वनत्य ंगजमखुयतंु साङ््य संस्रं् गणॆशम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवदंॆ्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 

 

िन्रः  

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा ।  (16 अक्षरं) 
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अङ्ग न्यासः 

 

श्रीं गां हृदयाय नमाः । 

श्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । 

श्रीं गूं वशखायै व ट् । 

श्रीं गैं कवचाय ह  ं। 

श्रीं गौं नॆररयाय चौ ट् । 

श्रीं गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊम ्इवत वदवग्वमॊघाः । 

 

ध्यानि ् 

 

मतुावणं गजवरमखंु चन्रचडंू वरनॆरं 

 मॊक्षाधीशं वरमभयद ंह्यङ्कुशं पाशवयॆम ्। 

बधु्या वसध्याश्च सवहतमजं ज्ञानमोक्षावभधाभयां 

 ध्यायॆ वनत्य ंगजमखुयतंु साङ््य संस्रं् गणॆशम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 
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श्री गजवक्त्र गणपमि आवरण पूजा क्रिः 

 

पीठपूजा - 

 

मण्डूकावद परतत्वाय नमाः । 

तीव्रायै नमाः । 

ज्वावलन्यै नमाः । 

नन्दायै नमाः । 

भॊगदायै नमाः । 

कामरूवपण्यै नमाः । 

उग्रायै नमाः । 

तॆजॊवत्यै नमाः । 

ववघ्नववनावशन्यै नमाः । 

 

श्री गजवक्त्र गणॆश आवाहनि ्- 

 

मतुावणं गजवरमखंु चन्रचडंू वरनॆरं 

 मॊक्षाधीशं वरमभयद ंह्यङ्कुशं पाशवयॆम ्। 

बधु्या वसध्याश्च सवहतमजं ज्ञानमोक्षावभधाभयां 

 ध्यायॆ वनत्य ंगजमखुयतंु साङ््य संस्रं् गणॆशम ्॥ 

 

श्री गजवक्त्र गायरी - 

 

गजवक्त्राय ववद्मह ॆसं्यातीताय धीमवह तन्नॊऽसङ्गाः प्रचॊदयात ्। 
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श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशं  ध्यायावम आवाहयावम नमाः 

। आवाहन मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । स्र्ावपता भवा । स्र्ापण मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । संवस्र्तॊ भवा । संवस्र्त मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । सवन्नरुिॊ भवा । सवन्नरुि मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । सम्मखुी भवा । सम्मखुी मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । अवकुवण्ितॊ भवा । अवकुण्िन मरुां प्रदर्शयॆ । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम नमाः । 

वन्दन धॆन ुयॊवन मरुाञ्श्श्च प्रदर्शयॆ । 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । आसनं कल्पयावम 

नमाः  

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । पादयॊाः पादं्य 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । हस्तयॊाः अघ्यं 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । मखॆु आचमनीयं 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । शिुॊदक स्नानं 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । स्नानानन्तरं 

आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । वस्त्रावण कल्पयावम 

नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । आभरणावन 

कल्पयावम नमाः । 
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श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । वदव्य पररमल गन्धं 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । गन्धस्यॊऽपरर 

हरररा कुङ्कुमं कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । धपूं कल्पयावम 

नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । दीपं कल्पयावम 

नमाः  

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । नैवॆदं्य कल्पयावम 

नमाः  

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । सगुन्ध ताम्बलंू 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । नीराञ्श्जनं 

कल्पयावम नमाः । 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆशाय नमाः । प्रदवक्षण 

नमस्कारान ्कल्पयावम नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रय । 

अनजु्ञां गजवक्त्रं दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥ 

 

षडङ्ग िपपणि ्- 

 

श्रीं गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गूं वशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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श्रीं गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणां (मिन्दौ) 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 
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प्रथिावरणि ्- बिन्दौ 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

ॐ श्रीं वसदध््यै नमाः । श्री वसवि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंबदुध््यै नमाः । श्री बवुि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

अननॆ प्रर्मावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री गजवक्त्र प्रीयताम ्। 

 

मििीयावरणि ् - बिकॊणॆ 

 

श्री इच्छा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ज्ञान शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वक्रया शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 
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श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन वद्वतीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री गजवक्त्र प्रीयताम ्। 

 

िृिीयावरणि ्- षट्कॊणॆ 

 

ॐ मॊदाय नमाः । श्री मॊद श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ प्रमॊदाय नमाः । श्री प्रमॊद श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ दमुुॆखाय नमाः । श्री दमुुॆख श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ समुखुाय नमाः । श्री समुखु श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ अववघ्नाय नमाः । श्री अववघ्न श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ववघ्नकारकाय नमाः । श्री ववघ्नकारक श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

षट्कॊणॆ सबन्िषु - 

 

श्रीं गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गूं वशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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एतााः ततृीयामावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः 

सवॊॆपचारैाः संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं ततृीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन ततृीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री गजवक्त्र प्रीयताम ्। 

 

िुररयावरणि ्- अष्टपिॆ 

 

ववनायकाय नमाः । श्री ववनायक  श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ववरूपाक्षाय नमाः । श्री ववरूपाक्ष श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररकमाॆय नमाः । श्री कू्ररकमॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

अपरावजताय नमाः । श्री अपरावजत श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गजग्रीवाय नमाः । श्री गजग्रीव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चण्डवॆगाय नमाः । श्री चणवॆग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररचण्डाय नमाः । श्री कू्ररचण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पराक्रमाय नमाः । श्री पराक्रम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 
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श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं तरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन तरुरयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री गजवक्त्र प्रीयताम ्। 

 

 

पञ्चिावरणि ्- भूपुरॆ 

 

प्रथम रॆखायाां - 

 

अ ंअवणमा वसदध््यै नमाः । श्री अवणमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

मं मवहमा वसदध््यै नमाः । श्री मवहमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

लं लवघमा वसदध््यै नमाः । श्री लवघमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गररमा वसदध््यै नमाः । श्री गररमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ई ंईवशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ईवशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं ववशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ववशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्राकाम्य वसदध््य ैनमाः । श्री प्राकाम्य वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्रावि वसदध््यै नमाः । श्री प्रावि वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

बितीय रॆखायाां - 

 

ब्राह्मम्यै नमाः । श्री ब्राह्मी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहशॆ्वयै नमाः । श्री माहशॆ्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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कौमायै नमाः । श्री कौमारी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वैष्णव्यै नमाः । श्री वैष्णवी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वाराह्यै नमाः । श्री वाराही श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहनॆ्र्यै नमाः । श्री माहनॆ्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चामणु्डायै नमाः । श्री चामणु्डा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

महालक्ष्मम्यै नमाः । श्री महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

तृतीय रॆखायाां - 

 

लं इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रं अग्नयॆ नमाः । अग्नी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टं यमाय नमाः । यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कं्ष वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यं वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

श्रीं गं गजवक्त्राय ज्ञानकैवल्यदाय स्वाहा । श्री गजवक्त्र गणॆश श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 
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अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन पञ्श्चमावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री गजवक्त्र प्रीयताम ्। 
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गजानन श्लोकः 

 

मदु्गल उवाच - 

 

शावन्तरूपधरं लॊभ ंदृष््वा दवॆ ॆयॊऽमलााः । 

गजाननं वनजं नारं् हव ॆता नॆमरुादरात ्॥ १ ॥ 

 

गजाननं पजूवयत्वा ववधानॆन सरु ॆयाः । 

पनुाः प्रणम्य तं सवॆॆ तषु् वाुः करसंपटैुाः ॥ २ ॥ 

 

ववदहॆरूपं भवबन्धहारं सदा स्ववनष् ंस्वसखुप्रद ंतम ्। 

अमॆयसां्यॆन च लभयमीशं गजाननं भवतयतुा भजामाः ॥ ३ ॥ 

 

मनुीन्रवन्दं्य वववधबॊधहीनं सबुवुिद ंबवुिदरं प्रशान्तम ्। 

ववकालहीनं सकलान्तगं वै गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ४ ॥ 

 

अमॆयरूपं हृवदसंवस्र्तं तं ब्रह्माहमॆकं भ्रमनाशकारम ्। 

अनावदमध्यान्तमपाररूपं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ५ ॥ 

 

जगत्प्रमाणं जगदीशमॆवमगम्यमादं्य जगदावदहीनम ्। 

अनात्मनां मॊहप्रद ंपरुाणं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ६ ॥ 

 

न भनॆू रूपं न जलं प्रकाशं न तॆजवसस्रं् न समीरणस्र्म ्। 

न खॆ गतं पञ्श्चववभवूतहीनं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ७ ॥ 
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न ववश्वगं तैजसगं न प्राजं्ञ समवष्व्यवष्स्र्मनंतगं न । 

गणुैववॆहीनं परमारॆ्भतंू गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ८ ॥ 

 

गणुॆशगं नैव च वबन्दसुंस्रं् न दवॆहनं बॊधमयं न दुवंिम ्। 

संयॊगहीनााः प्रवदवन्त तत्स्रं् गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ९ ॥ 

 

अनागतं नैव गतं गणॆशं करं् तदाकारमयं वदामाः । 

तर्ावप सवं प्रभदुहॆसंस्रं् गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १० ॥ 

 

यवद त्वया नार् कृतं न वकवञ्श्चत्तदा करं् सवॆवमद ंववभावत । 

अतॊ महात्मानमवचन्त्यमॆव गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ ११ ॥ 

 

सवुसविद ंभतजनस्य दवंॆ स कावमकानावमह सौ्यद ंतम ्। 

अकावमकानां भवबन्धहारं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १२ ॥ 

 

सरॆुन्रसॆव्यं ह्यसरैुाः ससुवॆ्यं समानभावॆन ववराजयन्तम ्। 

अनन्तवाह ंम ुकध्वजं  तं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १३ ॥ 

 

सदा सखुानन्दमयॆ जलॆ च समरुजॆ चॆक्षरुसॆ वनवासम ्। 

द्वदं्वस्य पानॆन च नाशरूपॆ गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १४ ॥ 

 

चताुःपदार्ाॆ ववववधप्रकाशास्त एव हस्तााः स चतभुुजंॆ तम ्। 

अनार्नारं् च महॊदरं वै गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १५ ॥ 

 

महाखमुारूिमकालकालं ववदहॆयॊगॆन च लभयमानम ्। 

अमावयनं मावयकमॊहद ंतं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १६ ॥ 
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रववस्वरूपं रववभासहीनं प्रभु ंपरॆशं परवन्द्यमॆवम ्। 

अचालकं चालकबीजभतंू गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १७ ॥ 

 

महशॆ्वरीस्रं् च सशुवतहीनं प्रभु ंपरॆशं परवन्द्यमॆवम ्। 

अचालकं चालकबीजभतंू गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १८ ॥ 

 

वशवावददवैॆश्च खगैाः सवुन्दं्य नरैलॆतावकृ्षपशपु्रभवूभाः । 

चराचरैलॊॆकववहीनमॆवं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ १९ ॥ 

 

मनॊवचॊहीनतया ससुंस्रं् वनववृत्तमारं ह्यजमव्ययं तम ्। 

तर्ावप दवंॆ परु आवस्र्तं तं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ २० ॥ 

 

वयं सधुन्या गणपस्तवॆन तरै्व नत्याचॆनतस्तवैव । 

गणॆशरूपाश्च कृतास्त्वया तं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ २१ ॥ 

 

गजा्यबीजं प्रवदवन्त वॆदास्तदवॆ वचहॆ्नन च यॊवगनस्त्वाम ्। 

गन्छवन्त तॆनैव गजाननस्त्वं गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ २२ ॥ 

 

परुाणवॆदााः वशवववष्णकुाद्याऽमरााः शकुाद्या गणपस्तवॆ वै । 

ववकुवण्ितााः वकं च वयं स्तवाम गजाननं भवुतयतुा भजामाः ॥ २३ ॥ 
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फलस्िुमि  

 

गजानन उवाच - 

 

भवत्कृतमदीयं वै स्तॊरं सवॆर वसवितम ्। 

भववष्यवत ववशॆ ॆण मम भवतप्रदायकम ्॥ 

 

परुपौरप्रद ंपणूं धनधान्यवववधॆनम ्। 

सवॆसंपत्करं दवॆााः पिनाच्रवणान्नणृाम ्॥ 

 

मारणॊच्चटनादीवन नर्शयवन्त स्तॊरपािताः । 

परकृत्यं च ववपॆ्रन्रा अशभु ंनैव बाधतॆ ॥ 

 

संग्रामॆ जयद ंचैव याराकालॆ फलप्रदम ्। 

शरचू्चाटनदॆ्य  ुप्रशस्तं तद्भववष्यवत ॥ 

 

कारागहृगतस्यैव बन्धनाशकरं भवॆत ्। 

असाध्यं साधयॆत ्सवॆमनॆनैव सरु ॆयाः ॥ 

 

एकववंशवतवारं चैकववंशवत वदनाववधम ्। 

प्रयॊगं याः करॊत्यॆव स भवॆत ्सवॆवसविभाक् ॥ 

 

धमाॆरॆ्काममॊक्षाणां ब्रह्मभयूस्य दायकम ्। 

भववष्यवत न सन्दहॆाः स्तॊरं मद्भवतवधॆनम ्॥ 

 

|| इवत श्री मदु्गल परुाणॆ गजानन स्तॊरं सम्पणूॆम ्|| 
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|| श्री लम्िॊदर गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि िपपयामि निः || 
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श्री लम्िॊदर गणपमि जप क्रिः 

 

अस्य श्री लम्बॊदर महामन्रस्य । 

हयग्रीव ऋव ाः । गायरी छन्दाः । श्री लबॊदरॊ दवॆता । 

 

गं बीजं । ह्रीं शवताः । स्वाहा कीलकं । 

श्री लम्बॊदर प्रसाद वसविद्वारा मम क्रॊध नाशनारॆॆ् जपॆ वववनयॊगाः । 

 

कर न्यासः  

 

ह्रां गां अङ्गषु्ठाभयां नमाः । 

ह्रीं गीं तजॆनीभयां नमाः । 

हंू्र गूं मध्यमाभयां नमाः । 

ह्रैं गैं अनावमकाभयां नमाः । 

ह्रौं गौं कवनवष्ठकाभयां नमाः । 

ह्राः गाः करतलकरपषृ्ठाभयां नमाः । 

 

अङ्ग न्यासः 

 

ह्रां गां हृदयाय नमाः । 

ह्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । 

हंू्र गूं वशखायै व ट् । 

ह्रैं गैं कवचाय ह  ं। 

ह्रौं गौं नॆररयाय चौ ट् । 

ह्राः गाः अस्त्राय फट् । 
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ॐ भभूुवॆस्वरॊं इवत वदग्बन्धाः | 

 

ध्यानि ्

 

रताभ ंवरदाभयॆ स्वरदनं सद्दावडमं वबभ्रतं 

 शणु्डायां परृ्मुॊदकंच सवहतं पाशाङ्कुशौ बाह वभाः । 

नागास्यं हृवदवॆदमातसृवहतं श्रीकॆशमारायतंु 

 कॊट्यण्डायतुपणूॆनैजजिरं लम्बॊदरं वचन्तयॆ ॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मन ॆमहानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 

 

िन्रः  

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । (24 अक्षरं) 
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अङ्ग न्यासः 

 

ह्रां गां हृदयाय नमाः । 

ह्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । 

हंू्र गूं वशखायै व ट् । 

ह्रैं गैं कवचाय ह  ं। 

ह्रौं गौं नॆररयाय चौ ट् । 

ह्राः गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊम ्इवत वदवग्वमॊघाः । 

 

ध्यानि ् 

 

रताभ ंवरदाभयॆ स्वरदनं सद्दावडमं वबभ्रतं 

 शणु्डायां परृ्मुॊदकंच सवहतं पाशाङ्कुशौ बाह वभाः । 

नागास्यं हृवदवॆदमातसृवहतं श्रीकॆशमारायतंु 

 कॊट्यण्डायतुपणूॆनैजजिरं लम्बॊदरं वचन्तयॆ ॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 
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|| श्री लम्िॊदर गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री लम्िॊदर गणपमि आवरण पूजा क्रिः 

 

पीठपूजा - 

 

मण्डूकावद परतत्वाय नमाः । 

तीव्रायै नमाः । 

ज्वावलन्यै नमाः । 

नन्दायै नमाः । 

भॊगदायै नमाः । 

कामरूवपण्यै नमाः । 

उग्रायै नमाः । 

तॆजॊवत्य ैनमाः । 

ववघ्नववनावशन्यै नमाः । 

 

श्री लम्िॊदर गणॆश आवाहनि ्- 

 

रताभ ंवरदाभयॆ स्वरदनं सद्दावडमं वबभ्रतं 

 शणु्डायां परृ्मुॊदकंच सवहतं पाशाङ्कुशौ बाह वभाः । 

नागास्यं हृवदवॆदमातसृवहतं श्रीकॆशमारायतंु 

 कॊट्यण्डायतुपणूॆनैजजिरं लम्बॊदरं वचन्तयॆ ॥ 

 

श्री लम्िॊदर गायरी - 

 

लम्बॊदराय ववद्मह ॆशवतसंस्र्ाय धीमवह तन्नॊ दवन्ताः प्रचॊदयात ्। 
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ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशं  ध्यायावम 

आवाहयावम नमाः । आवाहन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । स्र्ावपता भवा । स्र्ापण मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । संवस्र्तॊ भवा । संवस्र्त मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । सवन्नरुिॊ भवा । सवन्नरुि 

मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । सम्मखुी भवा । सम्मखुी मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । अवकुवण्ितॊ भवा । 

अवकुण्िन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणशॆ श्री 

पादकुां पजूयावम नमाः । वन्दन धॆन ुयॊवन मरुाञ्श्श्च प्रदर्शयॆ । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

आसनं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

पादयॊाः पादं्य कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

हस्तयॊाः अघ्यं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

मखॆु आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

शिुॊदक स्नानं कल्पयावम नमाः । 
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ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

वस्त्रावण कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

आभरणावन कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

वदव्य पररमल गन्धं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

गन्धस्यॊऽपरर हरररा कुङ्कुमं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

धपूं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

दीपं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

नैवॆदं्य कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

सगुन्ध ताम्बलंू कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

नीराञ्श्जनं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆशाय नमाः । 

प्रदवक्षण नमस्कारान ्कल्पयावम नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रय । 

अनजु्ञां लम्बॊदरं दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥ 
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षडङ्ग िपपणि ्- 

 

ह्रां गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हंू्र गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रैं गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रौं गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्राः गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणां (मिन्दौ) 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 

 

प्रथिावरणि ्- बिन्दौ 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

ॐ श्रीं वसदध््यै नमाः । श्री वसवि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंबदुध््यै नमाः । श्री बवुि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 
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अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन प्रर्मावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 

 

मििीयावरणि ् - बिकॊणॆ 

 

श्री महाकाल्यै नमाः । महाकाली श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री महालक्ष्मम्यै नमाः । महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री महासरस्वत्यै नमाः । महासरस्वती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन वद्वतीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 
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िृिीयावरणि ्- षट्कॊणॆ 

 

ह्रां गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रीं गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हंू्र गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रैं गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रौं गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्राः गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः ततृीयामावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः 

सवॊॆपचारैाः संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणशॆ श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं ततृीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन ततृीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 

 

िुररयावरणि ्- अष्टपिॆ 

 

श्री जयायै नमाः । जया श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ववजयाय ैनमाः । ववजया श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री अवजतायै नमाः । अवजता श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वनत्यायै नमाः । वनत्या श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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श्री शौण्ड्यै नमाः । शौण्डी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ववलावसन्यै नमाः । ववलावसनी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री समुङ्गलायै नमाः । समुङ्गला श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री अनन्तायै नमाः । अनन्ता श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं तरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन तरुरयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 

 

पञ्चिावरणि ्- षॊडश दलॆ 

 

श्री इच्छा शक्त्त्यै नमाः । इच्छा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वक्रया शक्त्त्यै नमाः । वक्रया शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ज्ञान शक्त्त्यै नमाः । ज्ञान शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वसदध््यै नमाः । वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री सभुगायै नमाः । सभुगा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री लवलतायै नमाः । लवलता श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री कावमन्यै नमाः । कावमनी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री काममावलन्यै नमाः । काममावलनी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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श्री सरस्वत्यै नमाः । सरस्वती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वश्रयै नमाः । श्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री गौयै नमाः । गौरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वागीश्वयै नमाः । वागीश्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री नवलन्यै नमाः । नवलनी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वामायै नमाः । वामा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ज्यॆष्ठाय ैनमाः । ज्यॆष्ठा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री रौर्यै नमाः । रौरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन पञ्श्चमावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 

 

षष््ठयावरणि ्- भूपुरॆ 

 

प्रथम रॆखायाां - 

 

अ ंअवणमा वसदध््यै नमाः । श्री अवणमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

मं मवहमा वसदध््यै नमाः । श्री मवहमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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लं लवघमा वसदध््य ैनमाः । श्री लवघमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गररमा वसदध््यै नमाः । श्री गररमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ई ंईवशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ईवशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं ववशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ववशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्राकाम्य वसदध््य ैनमाः । श्री प्राकाम्य वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्रावि वसदध््यै नमाः । श्री प्रावि वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

बितीय रॆखायाां - 

 

ब्राह्मम्यै नमाः । श्री ब्राह्मी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहशॆ्वयै नमाः । श्री माहशॆ्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कौमायै नमाः । श्री कौमारी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वैष्णव्यै नमाः । श्री वैष्णवी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वाराह्यै नमाः । श्री वाराही श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहनॆ्र्यै नमाः । श्री माहनॆ्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चामणु्डायै नमाः । श्री चामणु्डा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

महालक्ष्मम्यै नमाः । श्री महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

तृतीय रॆखायाां - 

 

लं इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रं अग्नयॆ नमाः । अग्नी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टं यमाय नमाः । यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कं्ष वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यं वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः  ष््ठयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं गं नमॊ भगवतॆ लम्बॊदराय सवॆकामप्रदाय स्वाहा । श्री लम्बॊदर गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं  ष््ठयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन  ष््ठयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री लम्बॊदर प्रीयताम ्। 
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लम्िॊदर श्लोकः 

 

दवॆ ॆय ऊचाुः - 

 

श्रॆष्ठं प्रधानं सकलावदभतंू सवांतगं पणूॆमनन्तभावम ्। 

वनत्यं वनजात्मानमवचन्त्यसंस्रं् लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १ ॥ 

 

बॊधॆन हीनं स्वसखॆु वनमग्नं बीजात्मकं सां्यमनन्तवॆद्यम ्। 

वैदहॆयॊगॆन च लभयमॆवं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ २ ॥ 

 

जीवं परमानन्दमयं परॆशं बॊधस्वरूपं प्रकृतॆलॆयस्र्म ्। 

दहॆवैवॆहीनं च तदात्महीनं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ३ ॥ 

 

सॊऽह ंसदाभदॆववववजॆतं वै दहॆात्मयॊगं सकलावभासम ्। 

वनत्यं परुाणं परुु ं गणॆशं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ४ ॥ 

 

वबन्दसु्वरूपं मनसाऽर् गम्यं पादवैवॆहीनं च चतषु्पद ंयम ्। 

नानात्मभॆदावश्रतमॆकदन्तं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ५ ॥ 

 

नादस्वरूपं च गणुॆशमॆकं सवॆर चक्षाुः श्रवुततणु्डभतुम ्। 

सवॆर हस्तॊदरपादपद्मं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ६ ॥ 

 

संस्रं् स ुिुौ समभावद ंवै द्वदं्वज्ञमादं्य वद्वववधावभासम ्। 

आनन्दकन्द ंतमसा ववभातं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ७ ॥ 

 

 



 

41  

 

सकू्ष्ममस्वरूपं च तर्ान्तरस्रं् सवॆज्ञमादं्य गणनायकं यम ्। 

ववज्ञानकॊशस्र् ववहारकारं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ८ ॥ 

 

स्र्लूस्वरूपं सकलावभमानं श्रॆष्ठं रजॊयतुमनन्तमाद्यम ्। 

अन्नात्मभॊगॆ  ुववहारवसिं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ९ ॥ 

 

अध्यात्मरूपं तमसा चरन्तं रव्यप्रकाशं परमारॆ्भतूम ्। 

दहॆवॆन्रयज्ञानमयं च िुवण्िं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १० ॥ 

 

वनत्यं रजॊदहॆववकारगं वै कमॆस्वरूपं ववववधॆवन्रयस्र्म ्। 

तज्जावधभतूात्मकं अप्रमॆयं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ ११ ॥ 

 

ज्ञानस्वरूपं सकलामरस्रं् सवॆॆवन्रयज्ञानकरं प्रभु ंवै । 

तज्जावधदवैप्रचरंु महान्तं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १२ ॥ 

 

आकाशरूपं सकलावभासं नादप्रचरंु सकलावदभतूम ्। 

भतैूाः सदा खॆलकमावदनारं् लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १३ ॥ 

 

वायसु्वरूपं जगदकॆचालं प्राणावदसंस्रं् स्वववभागद ंयम ्। 

दहॆप्रचारं दशनामवभश्च लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १४ ॥ 

 

तॆजाःस्वरूपं सकलावभासं द्वदं्वप्रचारं जिरॆ  ससुंस्र्म ्। 

सन्धौ सदा व्याप्य ववभागकारं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १५ ॥ 

 

जलस्वरूपं रसयतुमॆव पवुष्प्रद ं ड्रसगं परॆशम ्। 

वनत्यारभॆावस्य प्रकाशद ंयं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १६ ॥ 
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पथृ्वीस्वरूपं च धराधरॆशं सवाॆन्नमलंू ववववधौ वधस्र्म ्। 

आकाररूपं च गजाननं वै लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १७ ॥ 

 

ववराट्स्वरूपस्र्मनन्तपारं सवॆरनॆरं च सहस्रशी ॆम ्। 

सवरॆ हस्ताननपादकावद ंलम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १८ ॥ 

 

रजॊयतंु सवृष्करं वद्वजॆशमावदस्वरूपं प्रवपतामह ंयम ्। 

समानभावॆन सरुासरुस्रं् लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ १९ ॥ 

 

सत्वप्रचारं हरररूपधारं यं तामसं शङ्करवॆ संस्र्म ्। 

सयूॆप्रचारं जगदवंबकागं लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ २० ॥ 

 

इत्यावदभदॆाैः सवुवराजमानं सवैववॆहीनं त ुकरं् स्तवुीमाः । 

दवॆााः वशवाद्याश्च ववकुवण्िता वै लम्बॊदरं तं च वयं नतााः स्माः ॥ २१ ॥ 

 

ब्रह्म उवाच  

 

स्ततु्वा दवॆ ॆयस्त्वॆवं प्रणॆमसु्तॆ गजाननम ्। 

लम्बॊदरस्तानवुाच महाभागान ्सवुसविदाः ॥  

 

भवत्कृतवमद ंस्तॊरं भवॆत ्मत्प्रीवतवधॆनम ्। 

पितां शणॄ्वतां सद्याः सवॆवसविप्रदायकम ्॥ 

 

धमाॆरॆ्काममॊक्षाणां साधनं ब्रह्मद ंपरम ्। 

भववष्यवत सदा मान्यं सवॆकायॆॆ  ुसवॆदा ॥ 
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मारणॊच्चाटनादीवन स्तॊरॆणैव सरु ॆयाः । 

भववष्यवत न सन्दहॆाः परकृत्यववनाशनम ्॥ 

 

परुपौरावदकं सवं लभतॆ स्तॊरपािताः । 

धनधान्यकलरावद सखंु ववन्दवत मानवाः ॥  

 

कारागहृगतं सद्यॊ मॊचयॆत ्स्तॊरपािताः । 

हृदीवप्सतं लभतॆ ्सवॆमॆकववंशवतवारताः ॥ 

 

एकववंशवतपािांश्च स्तॊरस्यास्य कररष्यवत । 

स सद्यॊ वह फलं भुतं एकववंशवद्दनाववध ॥ 

 

 

 

|| इवत श्री मदु्गल परुाणॆ लम्बॊदर स्तॊरं सम्पणूमॆ ्|| 
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|| श्री मवकट गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री मवकट गणपमि जप क्रिः 

 

अस्य श्री ववकट महामन्रस्य । 

अगत्स्य ऋव ाः । जगती छन्दाः । श्री ववकटॊ दवॆता । 

 

गं बीजं । ॐ शवताः । स्वाहा कीलकं । 

श्री ववकट प्रसाद वसविद्वारा मम काम नाशनार्ॆॆ जपॆ वववनयॊगाः । 

 

कर न्यासः  

 

गां अङ्गषु्ठाभयां नमाः । 

गीं तजॆनीभयां नमाः । 

गूं मध्यमाभयां नमाः । 

गैं अनावमकाभयां नमाः । 

गौं कवनवष्ठकाभयां नमाः । 

गाः करतलकरपषृ्ठाभयां नमाः । 

 

अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 
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ॐ भभूुवॆस्वरॊं इवत वदग्बन्धाः | 

 

ध्यानि ्

 

मालांमॊदक पङ्कजस्व परशनू ्हस्तांबजैुवबॆभ्रतं 

 मतुादामलसद्गळं शवशधरं नॆररयं तवुन्दलम ्। 

रतं जीवद पवुष्शवतसवहतं वचन्तामणीभ ूणं  

 ध्यायॆह ंववकटावभधं गणपवतं वदव्यांबरालङ्कृतम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मन ॆमहानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 

 

िन्रः  

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । (28 अक्षरं) 
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अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊम ्इवत वदवग्वमॊघाः । 

 

ध्यानि ् 

 

मालांमॊदक पङ्कजस्व परशनू ्हस्तांबजैुवबॆभ्रतं 

 मतुादामलसद्गळं शवशधरं नॆररयं तवुन्दलम ्। 

रतं जीवद पवुष्शवतसवहतं वचन्तामणीभ ूणं  

 ध्यायॆह ंववकटावभधं गणपवतं वदव्यांबरालङ्कृतम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मन ॆताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 
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|| श्री मवकट गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री मवकट गणपमि आवरण पूजा क्रिः 

 

पीठपूजा - 

 

मण्डूकावद परतत्वाय नमाः । 

तीव्रायै नमाः । 

ज्वावलन्यै नमाः । 

नन्दायै नमाः । 

भॊगदायै नमाः । 

कामरूवपण्यै नमाः । 

उग्रायै नमाः । 

तॆजॊवत्यै नमाः । 

ववघ्नववनावशन्यै नमाः । 

 

श्री मवकट गणॆश आवाहनि ्- 

 

मालांमॊदक पङ्कजस्व परशनू ्हस्तांबजैुवबॆभ्रतं 

 मतुादामलसद्गळं शवशधरं नॆररयं तवुन्दलम ्। 

रतं जीवद पवुष्शवतसवहतं वचन्तामणीभ ूणं  

 ध्यायॆह ंववकटावभधं गणपवतं वदव्यांबरालङ्कृतम ्॥ 

 

श्री मवकट गायरी - 

 

सवद्वकटाय ववद्मह ॆरॊगहन्रॆ च धीमवह  तन्नॊ दवन्ताः प्रचॊदयात ्। 
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ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणशंॆ  

ध्यायावम आवाहयावम नमाः । आवाहन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । स्र्ावपता भवा । 

स्र्ापण मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । संवस्र्तॊ भवा । 

संवस्र्त मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । सवन्नरुिॊ भवा । 

सवन्नरुि मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । सम्मखुी भवा । 

सम्मखुी मरुां प्रदर्शय ॆ। 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । अवकुवण्ितॊ 

भवा । अवकुण्िन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणशॆ 

श्री पादकुां पजूयावम नमाः । वन्दन धॆन ुयॊवन मरुाञ्श्श्च प्रदर्शयॆ । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । आसनं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । पादयॊाः पादं्य कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । हस्तयॊाः अघ्यं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । मखॆु आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । शिुॊदक स्नानं कल्पयावम नमाः । 
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ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । वस्त्रावण कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । आभरणावन कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवरॆॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । वदव्य पररमल गन्धं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । गन्धस्यॊऽपरर हरररा कुङ्कुमं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । धपूं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । दीपं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । नैवॆदं्य कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । सगुन्ध ताम्बलंू कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । नीराञ्श्जनं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट 

गणॆशाय नमाः । प्रदवक्षण नमस्कारान ्कल्पयावम नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रय । 

अनजु्ञां ववकटं दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥ 
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षडङ्ग िपपणि ्- 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणां (मिन्दौ) 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 

 

प्रथिावरणि ्- बिन्दौ 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

ॐ श्रीं वसदध््यै नमाः । श्री वसवि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंबदुध््यै नमाः । श्री बवुि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 
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अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन प्रर्मावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 

 

मििीयावरणि ् - बिकॊणॆ 

 

श्री इच्छा शक्त्त्यै नमाः । इच्छा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वक्रया शक्त्त्यै नमाः । वक्रया शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ज्ञान शक्त्त्यै नमाः । ज्ञान शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन वद्वतीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 
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िृिीयावरणि ्- षट्कॊणॆ 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः ततृीयामावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः 

सवॊॆपचारैाः संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं ततृीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन ततृीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 

 

िुररयावरणि ्- अष्टपिॆ 

 

ववनायकाय नमाः । श्री ववनायक  श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ववरूपाक्षाय नमाः । श्री ववरूपाक्ष श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररकमाॆय नमाः । श्री कू्ररकमॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

अपरावजताय नमाः । श्री अपरावजत श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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गजग्रीवाय नमाः । श्री गजग्रीव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चण्डवॆगाय नमाः । श्री चणवॆग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररचण्डाय नमाः । श्री कू्ररचण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पराक्रमाय नमाः । श्री पराक्रम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं तरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन तरुरयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 

 

पञ्चिावरणि ्- िादशदलॆ 

 

श्री वमराय नमाः । वमर श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री रवयॆ नमाः । रवव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री सयूाॆय नमाः । सयूॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री भानवॆ नमाः । भान ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री खगाय नमाः । खग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री पषू्णाय नमाः । पषू्ण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वहरण्यगभाॆय नमाः । वहरण्यगभ ॆश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री मरीच्यॆ नमाः । मरीवच श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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श्री आवदत्याय नमाः । आवदत्य श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री सववर ॆनमाः । सववत ृश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री अकाॆय नमाः । अकॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री भास्कराय नमाः । भास्कर श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवॆरॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन पञ्श्चमावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 

 

षष््ठयावरणि ्- भूपुरॆ 

 

प्रथम रॆखायाां - 

 

अ ंअवणमा वसदध््यै नमाः । श्री अवणमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

मं मवहमा वसदध््यै नमाः । श्री मवहमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

लं लवघमा वसदध््यै नमाः । श्री लवघमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गररमा वसदध््य ैनमाः । श्री गररमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ई ंईवशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ईवशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं ववशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ववशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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पं प्राकाम्य वसदध््य ैनमाः । श्री प्राकाम्य वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्रावि वसदध््यै नमाः । श्री प्रावि वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

बितीय रॆखायाां - 

 

ब्राह्मम्यै नमाः । श्री ब्राह्मी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहशॆ्वयै नमाः । श्री माहशॆ्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कौमायै नमाः । श्री कौमारी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वैष्णव्यै नमाः । श्री वैष्णवी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वाराह्य ैनमाः । श्री वाराही श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहनॆ्र्यै नमाः । श्री माहनॆ्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चामणु्डायै नमाः । श्री चामणु्डा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

महालक्ष्मम्यै नमाः । श्री महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

तृतीय रॆखायाां - 

 

लं इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रं अग्नयॆ नमाः । अग्नी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टं यमाय नमाः । यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कं्ष वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यं वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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एतााः  ष््ठयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं गं ववकटाय सवरॆॊगहराय पवुष्दाय सञ्श्जीवनाय जुं साः श्रीं स्वाहा । श्री ववकट गणॆश 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं  ष््ठयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन  ष््ठयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववकट प्रीयताम ्। 
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मवकट श्लोकः 

 

दवॆ ॆय ऊचाुः  

 

अजं परुाण ंपरमव्यय ंच सदात्मरूपं सकलावभासम ्। 

असवद्वहीनं ववववधांतरस्रं् भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १ ॥ 

 

अनावदमध्यान्त ववववजॆतं यत ्सजुीवनं जीवनधमॆधारम ्। 

सदामतंृ ब्रह्म ववकारहीनं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ २ ॥ 

 

त्वयैव माया रवचता खवबंबात ्स्वयं दधौ जीवनवबंबवीयॆम ्। 

बभवू यतुा रचनॆ समर्ाॆ भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ३ ॥ 

 

तर्ा ह्यसरूपमय ंच सां्य ंकृतं तर्ा ब्रह्म सबुॊधरूपम ्। 

अनन्तभदॆावश्रतमप्रमॆय ंभजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ४ ॥ 

 

तताः स्वबॊधॆन कृतं च सॊऽह ंपववरमॆकावश्रतमावदरूपम ्। 

जगद्वरं वबन्दमुय ंतर्ा वै भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ५ ॥ 

 

जगच्चतषु्पादमय ंच ताभयां व्यष््या समष््या च यतंु वह सषृ्म ्। 

अजॆ  ुसंजीवनद ंगणॆशं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ६ ॥ 

 

ततं त्वया भदॆववहीनभावात ्प्रकाशरूपॆण ववभावस नार् । 

अनन्तलीलाकरमप्रमॆय ंभजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ७ ॥ 
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अजैववॆहीनॊऽवस गजानन त्वं तर्ाऽवप सवॆर ववभावस भक्त्त्या । 

अतॊ गणेशं ववकटं वदवन्त भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ८ ॥ 

 

हररस्वरूपॆण ववनायक त्वं सरुक्षसीद ंरजसा ववधाता । 

तर्ा तमॊयतुतया हरॊऽवस भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ९ ॥ 

 

प्रसषृ्कमाॆवण तदन्तरस्र्ॊयॆमाऽवस संजीवनरूपकॆण । 

वक्रयास्वरूपॆण त ुशवतसंस्र्ॊ भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १० ॥ 

 

सदात्मरूपॆण च िुवण्िराज स्र्ोतॊऽवस ववश्वभंर ववश्वमतॆॆू । 

न तॆ कदावच्चज्जगवत प्रवॆशॊ भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ ११ ॥ 

 

सदावदपजू्य ंसकलैाः सवुन्दं्य गणॆशवसविप्रदमासमंतात ्। 

सवुचत्तभास ंगजकणॆधारं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १२ ॥ 

 

स्वानन्दनावम्न नगरॆ ससुंस्रं् वरनॆरयतंु म ूकॊपररस्र्म ्। 

महॊदरं चैकरद ंववभपूं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १३ ॥ 

 

स्वभतपकॆ्ष  ुववराजमानं ववघ्नैववॆहीनं मनसॆवप्सतं च । 

अभतसवाॆवश्रतनाशकारं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १४ ॥ 

 

वनयंतरृूप ंतव हस्तसंस्रं् जगत्स ुनानाववधब्रह्मस ुप्रभॊ । 

महाङ्कुशं ह्यङ्कुशधारमॆकं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १५ ॥ 

 

भ्रमात्मकं बन्धनमॆकमॆव तदवॆ पाशं प्रभहुस्तसंस्र्म ्। 

स्वभवतकृद्वधंनहावनकारं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १६ ॥ 
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त्वदावश्रतानां न भय ंकदावचत ्सदाऽभयं तॆ करसंवस्र्तं च । 

प्रत्यज्य दषु्ा भयसंयतुास्तॆ भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १७ ॥ 

 

वनजामतंृ ववघ्नपत ॆयदन्नं जगत्स ुसंस्रं् प्रभहुस्तगं तम ्। 

समुॊदकं मॊदकरं जनानां भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १८ ॥ 

 

असन्मयी सवॆगता वववभन्ना परं सदाऽस्याश्च सशुावन्तसंस्र्म ्। 

अतॊ वदन्तॆ ववकटं जनास्त्वां भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ १९ ॥ 

 

वयं स्तवुीमॊऽल्पसबुॊधगााः वकं प्रभु ंन शक्त्यं वनगमावदवभश्च । 

शकुावदवभस्तॊतमुपारगं यं भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ २० ॥ 

 

तर्ावप तॆ दशॆनजॆन नार् बॊधॆन ब्रह्मॆश ससुंस्ततुॊऽवस । 

अताः प्रतषु्ॊ भव दीनपाल भजामह ॆतं ववकटं परॆशम ्॥ २१ ॥ 

 

ववकट उवाच - 

 

इद ंस्तॊरं कृतं सवैमॆदीय ंमत्पदप्रदम ्। 

भववष्यवत जनायैव पित ॆशणृ्वतॆ परम ्॥ 

 

भवुतमवुतप्रद ंपणूं परुपौरावदवधॆनम ्। 

धनधान्यावदकं कामप्रद ंस्त्रॊरस्य पािताः ॥ 

 

 ट्कमॆसाधनकरं परकृत्यववनाशनम ्। 

नानारॊगहरं पणूं भववष्यवत ससुॆववताम ्॥ 
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कारागहृगतानां च बन्धमोक्षकरं भवॆत ्। 

सहस्रावतॆनॆनैव सदा सौभाग्यवधॆनम ्॥ 

 

नानापापसमहूानां दाहकं पिनात्तर्ा । 

सवॆवसविकरं चैव भववष्यवत न संशयाः ॥ 

 

एकववंशवतवारं याः पविष्यवत वनरन्तरम ्। 

स सव ंसाधयॆत ्सद्यॊ वदनानामॆकववंशवतम ्॥ 

 

 

|| इवत श्री मदु्गल परुाणॆ ववकट स्तॊरं सम्पणूॆम ्|| 
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|| श्री मवघ्नराज गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री मवघ्नराज गणपमि जप क्रिः 

 

अस्य श्री ववघ्नराज महामन्रस्य । 

राधाकृष्ण ऋव ाः । पङ्वताः छन्दाः । श्री ववघ्नराजॊ दवॆता । 

 

गं बीजं । श्रीं ऐ ंशवताः । स्वाहा कीलकं । 

श्री ववघ्नराज प्रसाद वसविद्वारा मम ममकार नाशनार्ॆ ॆजपॆ वववनयॊगाः । 

 

कर न्यासः  

 

गां अङ्गषु्ठाभयां नमाः । 

गीं तजॆनीभयां नमाः । 

गूं मध्यमाभयां नमाः । 

गैं अनावमकाभयां नमाः । 

गौं कवनवष्ठकाभयां नमाः । 

गाः करतलकरपषृ्ठाभयां नमाः । 

 

अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 
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ॐ भभूुवॆस्वरॊं इवत वदग्बन्धाः | 

 

ध्यानि ्

 

शङ्खं चक्राङ्कुशौस्वैाः कुसमुशरगणुॆ स्वॆक्षचुाप ंकुिारं 

 शालीगचु्छं कराबजैाः दधतमर्सदां म ूकारूिमीशम ्। 

रताभ ंचन्रचडंू वरनयनसवहतं वसिलक्ष्मम्याच वागी- 

 श्वयाॆयतंु गजवरवदनं ववघ्नराजं भजॆहम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मन ॆमहानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 

 

िन्रः  

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । (24 अक्षरं) 
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अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊम ्इवत वदवग्वमॊघाः । 

 

ध्यानि ् 

 

शङ्खं चक्राङ्कुशौस्वैाः कुसमुशरगणुॆ स्वॆक्षचुाप ंकुिारं 

 शालीगचु्छं कराबजैाः दधतमर्सदां म ूकारूिमीशम ्। 

रताभ ंचन्रचडंू वरनयनसवहतं वसिलक्ष्मम्याच वागी- 

 श्वयाॆयतंु गजवरवदनं ववघ्नराजं भजॆहम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मन ॆताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 



 

67  

 

 

|| श्री मवघ्नराज गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री मवघ्नराज गणपमि आवरण पूजा क्रिः 

 

पीठपूजा - 

 

मण्डूकावद परतत्वाय नमाः । 

तीव्रायै नमाः । 

ज्वावलन्यै नमाः । 

नन्दायै नमाः । 

भॊगदायै नमाः । 

कामरूवपण्यै नमाः । 

उग्रायै नमाः । 

तॆजॊवत्यै नमाः । 

ववघ्नववनावशन्यै नमाः । 

 

श्री मवघ्नराज गणॆश आवाहनि ्- 

 

शङ्खं चक्राङ्कुशौस्वैाः कुसमुशरगणुॆ स्वॆक्षचुाप ंकुिारं 

 शालीगचु्छं कराबजैाः दधतमर्सदां म ूकारूिमीशम ्। 

रताभ ंचन्रचडंू वरनयनसवहतं वसिलक्ष्मम्याच वागी- 

 श्वयाॆयतंु गजवरवदनं ववघ्नराजं भजॆहम ्॥ 

 

श्री मवघ्नराज गायरी - 

 

ववघ्नराजाय ववद्मह ॆववघ्नहरैश्च धीमवह तन्नॊ दवन्ताः प्रचॊदयात ्। 
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ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆशं  

ध्यायावम आवाहयावम नमाः । आवाहन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । स्र्ावपता भवा । स्र्ापण 

मरुां प्रदर्शय ॆ। 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । संवस्र्तॊ भवा । संवस्र्त 

मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । सवन्नरुिॊ भवा । सवन्नरुि 

मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । सम्मखुी भवा । सम्मखुी 

मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । अवकुवण्ितॊ भवा । 

अवकुण्िन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणशॆ श्री पादकुां 

पजूयावम नमाः । वन्दन धॆन ुयॊवन मरुाञ्श्श्च प्रदर्शयॆ । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

आसनं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

पादयॊाः पादं्य कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

हस्तयॊाः अघ्यं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

मखॆु आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

शिुॊदक स्नानं कल्पयावम नमाः । 
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ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

वस्त्रावण कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

आभरणावन कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

वदव्य पररमल गन्धं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

गन्धस्यॊऽपरर हरररा कुङ्कुमं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

धपूं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

दीपं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

नैवॆदं्य कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

सगुन्ध ताम्बलंू कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

नीराञ्श्जनं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववकट गणॆशाय नमाः । 

प्रदवक्षण नमस्कारान ्कल्पयावम नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रय । 

अनजु्ञां ववघ्नराजं दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥ 
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षडङ्ग िपपणि ्- 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणां (मिन्दौ) 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 

 

प्रथिावरणि ्- बिन्दौ 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

ॐ श्रीं वसदध््यै नमाः । श्री वसवि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंबदुध््यै नमाः । श्री बवुि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 
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अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन प्रर्मावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

मििीयावरणि ् - बिकॊणॆ 

 

श्री ब्रह्मवप्रयाय नमाः । ब्रह्मवप्रय श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री महाकालाय नमाः । महाकाल श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री महामायायै नमाः । महामाया श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन वद्वतीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

 

 

 



 

73  

 

िृिीयावरणि ्- षट्कॊणॆ 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः ततृीयामावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः 

सवॊॆपचारैाः संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं ततृीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन ततृीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

िुररयावरणि ्- अष्टदलॆ 

 

ववनायकाय नमाः । श्री ववनायक  श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ववरूपाक्षाय नमाः । श्री ववरूपाक्ष श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररकमाॆय नमाः । श्री कू्ररकमॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

अपरावजताय नमाः । श्री अपरावजत श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 



 

74  

 

गजग्रीवाय नमाः । श्री गजग्रीव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चण्डवॆगाय नमाः । श्री चणवॆग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररचण्डाय नमाः । श्री कू्ररचण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पराक्रमाय नमाः । श्री पराक्रम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं तरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन तरुरयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

पञ्चिावरणि ्- अष्टदलॆ 

 

श्री सपु्रभतूाय नमाः । सपु्रभतू श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री सवुक्त्राय नमाः । सवुक्त्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वामनाय नमाः । वामन श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री शङ्खपालकाय नमाः । शङ्खपालक श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री उग्राय नमाः । उग्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री कंुभॊदराय नमाः । कुम्भॊदर श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वगररदण्डाय नमाः । वगररदण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री भरैवाय नमाः । भरैव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन पञ्श्चमावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

षष््ठयावरणि ्- भूपुरॆ 

 

प्रथम रॆखायाां - 

 

अ ंअवणमा वसदध््यै नमाः । श्री अवणमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

मं मवहमा वसदध््यै नमाः । श्री मवहमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

लं लवघमा वसदध््यै नमाः । श्री लवघमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गररमा वसदध््य ैनमाः । श्री गररमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ई ंईवशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ईवशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं ववशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ववशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्राकाम्य वसदध््य ैनमाः । श्री प्राकाम्य वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्रावि वसदध््यै नमाः । श्री प्रावि वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

बितीय रॆखायाां - 
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ब्राह्मम्यै नमाः । श्री ब्राह्मी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहशॆ्वयै नमाः । श्री माहशॆ्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कौमायै नमाः । श्री कौमारी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वैष्णव्यै नमाः । श्री वैष्णवी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वाराह्य ैनमाः । श्री वाराही श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहनॆ्र्यै नमाः । श्री माहनॆ्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चामणु्डायै नमाः । श्री चामणु्डा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

महालक्ष्मम्यै नमाः । श्री महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

तृतीय रॆखायाां - 

 

लं इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रं अग्नयॆ नमाः । अग्नी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टं यमाय नमाः । यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कं्ष वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यं वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः  ष््ठयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 
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ॐ श्रीं ऐ ंगं गणपतयॆ ववघ्नराजाय सवॆववघ्नववनावशनॆ स्वाहा । श्री ववघ्नराज गणॆश श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं  ष््ठयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन  ष््ठयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री ववघ्नराज प्रीयताम ्। 

 

 

  



 

78  

 

मवघ्नराज श्लोकः 

 

दवॆ ॆय ऊचाुः  

 

साम्यस्वरूपं वद्वववधॆ  ुसंस्रं् द्वदं्ववैवॆहीनं परमारॆ्भतंू । 

आनन्दनारं् वनजभतपॊ ं तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १ ॥ 

 

सवाॆत्मकं वबम्बमर्ॊ ववधाय तॆनैव द्वदं्व ंरवचतं गणॆश । 

सत्यस्वरूपं च परं ह्यसत्यं तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ २ ॥ 

 

भदॆवैवॆहीनं परमप्रमॆयं सावक्षमयं कृत्य ववनायकत्वम ्। 

तरैव वनत्यं समभावसंस्र्स्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ३ ॥ 

 

िुण्िॆ त्वया भदॆयतंु वद्वतीयं सषृ् ंपरं ब्रह्म ववहारद ंच । 

उत्र्ानरूपं त्वमवप प्रसंस्र्स्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ४ ॥ 

 

त्वन्मायया मॊहयतॆु परॆशॆ अन्यॊन्यमादौ वमवलतॆ प्रकावशन ्। 

तर वस्र्तस्त्वं च ववमॊहशनू्यस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ५ ॥ 

 

त्वत्पॆ्रररतं द्वदं्वमयं परं च सॊऽह ंतर्ा वबन्दमुयं चकार । 

तत्स्र्ाः समत्वॆन ववहारकाररस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ६ ॥ 

 

ताभयां वमवलत्वा रवचतं गणेश ववश्व ंचतषु्पादमयं परुाणम ्। 

तरैव तॆ नार् प्रकाशभावस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ७ ॥ 
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एवं स्वतॊत्र्ानबलॆन कृत्वा साम्यस्वरूपॆण ववहारकाररन ्। 

तद्भावशनू्यॊऽवस गजानन त्वं तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ८ ॥ 

 

एवं परॆशावधपतॆन सषृ् ंत्वं तादृशॊ नॊ गणराज भावस । 

साङ््यस्वरूपं प्रवदवन्त वॆदास्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ९ ॥ 

 

दॊ ैववॆहीनं प्रवदवन्त साङ््यं तस्मावन्न्वघ्नॆश्वर साङ््यसंस्र्ाः । 

उत्र्ानहीनॊ न भवॆाः कदावप तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १० ॥ 

 

स्वानन्दवासी गणनायकस्त्वं आनन्दरूपॊऽवस वदवन्त वॆदााः । 

द्वदं्वप्रकाशश्च तदात्मशनू्याः तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ ११ ॥ 

 

वनत्यं मनॊवाक्त्यप्रभवैश्च हीनाः साम्यात्मकॆनैव सयुॊगकॆन । 

लक्ष्मयाः सदानन्दघनप्रकाशस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १२ ॥ 

 

स्तॊतुं न शतााः प्रभववन्त वॆदा हरॆम्बमादं्य प्रणमामह ॆत्वाम ्। 

तॆनैव तषु्ॊ भव दवॆदवॆ तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १३ ॥ 

 

सवाॆत्मकं त्वां प्रवदवन्त सवॆॆ यॊगीन्रमु् यााः प्रभदुासभतूााः । 

तरैव तॆ ध्यानमपारमॆवं तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १४ ॥ 

 

तॆ ां मनॊभवतभवं च भावं संरक्षणारं् वप ुा प्रयतुाः । 

तरैव भवतं कुरुतॆ सभुतस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १५ ॥ 

 

दहॆस्त्वसदब््रह्ममयश्च तॆऽयं सरूपतणु्डं गजवाचकं तॆ । 

यॊगॆ तयॊस्त्वं च ववभावस दवॆस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १६ ॥ 
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कयाॆननं त्वां प्रवदवन्त तॆन संताः सदा यॊगमयं हृवदस्र्म ्। 

वसविप्रद ंबवुिप्रचालकं वै तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १७ ॥ 

 

ब्रह्माऽहमॆवं मदधीनकं च ववश्वावदकं ब्रह्मगणा वदवन्त । 

त्वन्मायया मॊवहतचॆतसस्तॆ तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १८ ॥ 

 

सत्ताववहीनान ्प्रकरॊव  ताम्स्त्वं ववघ्नप्रदानॆन महानभुाव । 

स्वारै्ववहीनााः प्रभववन्त पणुाॆस्तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ १९ ॥ 

 

अङ्वरं पनुस्तॆ शरणावश्रतास्तॆ ववघ्नॆन हीनााः प्रभवॊ भववन्त । 

ववघ्नॆशनामाऽवस ततस्त्वमॆव तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ २० ॥ 

 

एतादृशं ववघ्नपवतं करं् वै स्तॊतुं वयं योगमयं भवामाः । 

वॆदा न शता मनसा ह्यलभयं तं ववघ्नराजं सततं भजामाः ॥ २१ ॥ 

 

ववघ्नॆश उवाच - 

 

भवत्कृतवमद ंस्तॊरं भवॆत ्सवाॆरॆ्दायकम ्। 

याः पिॆत्छृणयुाद्वाऽवप स सवं प्राप्नयुात ्परम ्॥ 

 

ववद्यामायधुॆनं घान्यं यशॊ धमं तर्ारॆ्कम ्। 

कामं मॊकं्ष ब्रह्मभयूं दास्यावम स्तॊरपािताः ॥ 

 

परुपौरावदकं सौ्यमारॊग्यावदसमवन्वतम ्। 

ववजयं जयकालॆ च स्तॊरपािाल्लभनॆ्नराः ॥ 
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मारणॊच्चाटनादं्य चानॆन वसिं भववष्यवत । 

परकृत्यप्रशमनं भवॆच्च मारणावदकम ्॥ 

 

कारागहृावदजा पीडा नर्शयॆदनॆन वनवश्चतम ्। 

सहस्रवतॆनाद्दवॆा मनुयॊ नाऽर संशयाः ॥ 

 

एकववंशवतवारं चैकववंशवत वदनावन च । 

पिॆद्वा शणूयुात ्सॊऽवप मनसीवप्सतमाप्नयुात ्॥ 

 

मद्भवतवधॆनं चॆद ंभववष्यवत वनरन्तरम ्। 

अपराधावदकस्याऽवप नाशकं चास्तसुवॆदा ॥ 

 

 

|| इवत श्री मदु्गल परुाणॆ ववघ्नराज स्तॊरं सम्पणूॆम ्|| 
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|| श्री धूम्रवणप गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री धूम्रवणप गणपमि जप क्रिः 

 

अस्य श्री धमू्रवणॆ गणॆश महामन्रस्य । 

महशॆ ऋव ाः । वरष् प ्छन्दाः । श्री धमू्रवणॊॆ दवॆता । 

 

गं बीजं । ॐ शवताः । स्वाहा कीलकं । 

श्री धमू्रवणॆ प्रसाद वसविद्वारा मम अहकंार नाशनारॆॆ् जपॆ वववनयॊगाः । 

 

कर न्यासः  

 

गां अङ्गषु्ठाभयां नमाः । 

गीं तजॆनीभयां नमाः । 

गूं मध्यमाभयां नमाः । 

गैं अनावमकाभयां नमाः । 

गौं कवनवष्ठकाभयां नमाः । 

गाः करतलकरपषृ्ठाभयां नमाः । 

 

अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊं इवत वदग्बन्धाः | 
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ध्यानि ्

 

वव ाणं  च सन्मॊदकं शलूपाशौ 

 सशुवतं दधानं लसिमू्रवणॆम ्। 

धरन्तं गलॆ रत्नमालां गजास्यं  

 भजॆ बवुिलक्ष्ममीयतंु धमू्रसंज्ञम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मनॆ धपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 

 

िन्रः  

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । (24 अक्षरं) 
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अङ्ग न्यासः 

 

गां हृदयाय नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । 

गू ंवशखायै व ट् । 

गैं कवचाय ह  ं। 

गौं नॆररयाय चौ ट् । 

गाः अस्त्राय फट् । 

 

ॐ भभूुवॆस्वरॊम ्इवत वदवग्वमॊघाः । 

 

ध्यानि ् 

 

वव ाणं  च सन्मॊदकं शलूपाशौ 

 सशुवतं दधानं लसिमू्रवणॆम ्। 

धरन्तं गलॆ रत्नमालां गजास्यं  

 भजॆ बवुिलक्ष्ममीयतंु धमू्रसंज्ञम ्॥ 

 

पञ्चपूजा 

 

लं पवृर्व्यात्मनॆ गन्धं कल्पयावम । 

ह ंआकाशात्मनॆ पषु्पावण कल्पयावम । 

यं वाय्वात्मन ॆधपूं कल्पयावम । 

रं अग्न्यात्मनॆ दीपं कल्पयावम । 

वं अमतृात्मनॆ महानैवॆदं्य कल्पयावम । 

सं सवाॆत्मनॆ ताम्बलूावद समस्तॊपचारान ्कल्पयावम । 
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|| श्री धूम्रवणप गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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श्री धूम्रवणप गणपमि आवरण पूजा क्रिः 

 

पीठपूजा - 

 

मण्डूकावद परतत्वाय नमाः । 

तीव्रायै नमाः । 

ज्वावलन्यै नमाः । 

नन्दायै नमाः । 

भॊगदायै नमाः । 

कामरूवपण्यै नमाः । 

उग्रायै नमाः । 

तॆजॊवत्यै नमाः । 

ववघ्नववनावशन्यै नमाः । 

 

श्री धूम्रवणप गणॆश आवाहनि ्- 

 

वव ाणं  च सन्मॊदकं शलूपाशौ 

 सशुवतं दधानं लसिमू्रवणॆम ्। 

धरन्तं गलॆ रत्नमालां गजास्यं  

 भजॆ बवुिलक्ष्ममीयतंु धमू्रसंज्ञम ्॥ 

 

श्री धूम्रवणप गायरी - 

 

रं धूं धमू्राय ववद्मह ॆशरहुराय धीमवह तन्नॊ दवन्ताः प्रचॊदयात ्। 
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ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा ।  श्री धमू्रवणॆ गणॆशं  ध्यायावम 

आवाहयावम नमाः । आवाहन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । स्र्ावपता भवा । स्र्ापण मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । संवस्र्तॊ भवा । संवस्र्त मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । सवन्नरुिॊ भवा । सवन्नरुि 

मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । सम्मखुी भवा । सम्मखुी मरुां 

प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । अवकुवण्ितॊ भवा । 

अवकुण्िन मरुां प्रदर्शयॆ । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम नमाः । वन्दन धॆन ुयॊवन मरुाञ्श्श्च प्रदर्शयॆ । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

आसनं कल्पयावम नमाः  

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

पादयॊाः पादं्य कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

हस्तयॊाः अघ्यं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

मखॆु आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणशॆाय नमाः । 

शिुॊदक स्नानं कल्पयावम नमाः । 
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ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

स्नानानन्तरं आचमनीयं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

वस्त्रावण कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

आभरणावन कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

वदव्य पररमल गन्ध ंकल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

गन्धस्यॊऽपरर हरररा कुङ्कुमं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

धपूं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

दीपं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

नैवॆदं्य कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

सगुन्ध ताम्बलंू कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

नीराञ्श्जनं कल्पयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆशाय नमाः । 

प्रदवक्षण नमस्कारान ्कल्पयावम नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रय । 

अनजु्ञां धमू्रवणं दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥ 
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षडङ्ग िपपणि ्- 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणां (मिन्दौ) 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 
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प्रथिावरणि ्- बिन्दौ 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

ॐ श्रीं वसदध््यै नमाः । श्री वसवि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंबदुध््यै नमाः । श्री बवुि दवॆी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 
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ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन प्रर्मावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री धमू्रवणॆ प्रीयताम ्। 

 

मििीयावरणि ् - बिकॊणॆ 

 

श्री इच्छा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री ज्ञान शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्री वक्रया शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन वद्वतीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री धमू्रवणॆ प्रीयताम ्। 
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िृिीयावरणि ्- षट्कॊणॆ 

 

ॐ मॊदाय नमाः । श्री मॊद श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ प्रमॊदाय नमाः । श्री प्रमॊद श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ दमुुॆखाय नमाः । श्री दमुुॆख श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ समुखुाय नमाः । श्री समुखु श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ अववघ्नाय नमाः । श्री अववघ्न श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ववघ्नकारकाय नमाः । श्री ववघ्नकारक श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

षट्कॊणॆ सबन्िषु - 

 

गां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गू ंवशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गौं नॆररयाय चौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः ततृीयामावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः 

सवॊॆपचारैाः संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं ततृीयावरणाचॆनम ्॥ 
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अनॆन ततृीयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री धमू्रवणॆ प्रीयताम ्। 

 

िुररयावरणि ्- अष्टपिॆ 

 

ववनायकाय नमाः । श्री ववनायक  श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ववरूपाक्षाय नमाः । श्री ववरूपाक्ष श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररकमाॆय नमाः । श्री कू्ररकमॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

अपरावजताय नमाः । श्री अपरावजत श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गजग्रीवाय नमाः । श्री गजग्रीव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चण्डवॆगाय नमाः । श्री चणवॆग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कू्ररचण्डाय नमाः । श्री कू्ररचण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पराक्रमाय नमाः । श्री पराक्रम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं तरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन तरुरयावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री धमू्रवणॆ प्रीयताम ्। 

 

 



 

95  

 

पञ्चिावरणि ्- भूपुरॆ 

 

प्रथम रॆखायाां - 

 

अ ंअवणमा वसदध््यै नमाः । श्री अवणमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

मं मवहमा वसदध््यै नमाः । श्री मवहमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

लं लवघमा वसदध््यै नमाः । श्री लवघमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गररमा वसदध््यै नमाः । श्री गररमा वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ई ंईवशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ईवशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं ववशत्व वसदध््यै नमाः । श्री ववशत्व वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्राकाम्य वसदध््य ैनमाः । श्री प्राकाम्य वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं प्रावि वसदध््यै नमाः । श्री प्रावि वसिी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

बितीय रॆखायाां - 

 

ब्राह्मम्यै नमाः । श्री ब्राह्मी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहशॆ्वयै नमाः । श्री माहशॆ्वरी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कौमायै नमाः । श्री कौमारी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वैष्णव्यै नमाः । श्री वैष्णवी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वाराहै्य नमाः । श्री वाराही श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

माहनॆ्र्यै नमाः । श्री माहनॆ्री श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चामणु्डायै नमाः । श्री चामणु्डा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

महालक्ष्मम्यै नमाः । श्री महालक्ष्ममी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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तृतीय रॆखायाां - 

 

लं इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रं अग्नयॆ नमाः । अग्नी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टं यमाय नमाः । यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

कं्ष वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वं वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यं वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

श्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

ॐ श्रीं ह्रीं धू ंरं गं धमू्राय गणपतयॆ सवॆशर ुनाशनाय स्वाहा । श्री धमू्रवणॆ गणॆश श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः ।  (३ वारम)् 

 

अभीष्वसविं  मॆ दवॆह शरणागत वत्सल ।  

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 

 

अनॆन पञ्श्चमावरणाचॆनॆन भगवान ्सवॆदवॆतात्मकाः श्री धमू्रवणॆ प्रीयताम ्। 
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|| श्री धूम्रवणप गणॆश श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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धूम्रवणप श्लोकः 

 

दवॆ ॆय ऊचाुः  

 

अजायार् सवावॆदपजू्याय वनत्यं वनरालम्बनॆवत स्वरूपाय िुण्िॆ । 

सदाऽव्यत रूपाय सवाॆन्तगाय नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १ ॥ 

 

सदा मॊहहीनाय मॊहप्रदाय जनॆभयाः प्रभॊ मॊहहन्रॆ वनजानाम ्। 

महानन्दरैववध्यभावैाः परॆश नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ २ ॥ 

 

नमाः वसविबवुधाःप्रदारॆ गणॆश परॆु वासकाररन ्स्वसंवॆद्यनावम्न । 

अनार्ाय नार्ाय सवॆॆश्वराणां नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥  ३ ॥ 

 

सदा स्वॆच्छया खॆलकाराय तभुयं सगौणाय नैगुॆण्यभावाय ब्रह्मन ्। 

महाऽऽखधु्वजायाऽर् हरॆम्बकाय नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ४ ॥ 

 

गजाकारतणु्डाय लम्बादराय वरनॆराय शपूॆश्रवुतक्षॊभकाररन ्। 

मदासतयॊगीन्र भङ्ृगात्मकानां नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ५ ॥ 

 

चतबुाॆहवॆ चैकदन्ताय तभुयं वववचरैरनह्मघसै्त ुसंभवू ताय । 

अलङ्कारकैदॆवॆदवॆॆश पारॆ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ६ ॥ 

 

त्वया सषृ्मादं्य समं सवॆभावयतंु मॊहद ंमावयनां नन्दनाद्व ै। 

तदाकाररूपॆण ततस्र्ाय भमू्नॆ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ७ ॥ 

 

 



 

99  

 

त्वया पॆ्रररतॆनार् तॆनाऽवप सषृ् ंसदाऽत्मस्वरूपं परं जीवनं यत ्। 

अभदॆात्मकं तर संस्र्ाय तभुयं नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ८ ॥ 

 

ततस्तॆन सषृ् ंसदा भदॆकानां वनजं दवैतं ब्रह्मभावॆन तत्स्र्म ्। 

तदाकाररूपॆण तस्र्ाय ब्रह्मन ्नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ९ ॥ 

 

असद्भावयतॆुन सषृ् ंववदहॆ ंपरं ब्रह्म सां्यात्मकं मलूबीजम ्। 

त्वया पॆ्रररतॆनार वासप्रदावयन्नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १० ॥ 

 

स्वतॊत्र्ानरूपं ववदहॆनॆ सषृ् ंत्वदीयप्रबॊधॆन ववघ्नॆश्वराय । 

तदाकाररूपाय तन्नस्र्काय नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ ११ ॥ 

 

ततस्तॆन तॆ सत्तय सषृ्मादं्य सदकैस्वरूपं परं सॊहमॆवम ्। 

तर्ा त्वं च तन्नैव संस्र्ाः परात्मन ्नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १२ ॥ 

 

त्वया पॆ्रररतॆनार् तॆनैव सषृ् ंचतणुां प्रमलंू महविन्दरुूपम ्। 

सदा साहजॆनैव यॊगॆन तस्र्ॊ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १३ ॥ 

 

ततॊ नादरूपं समं यत्स ुिंु परं सकू्ष्ममरूपं तताः स्र्लूभावम ्। 

चतधुाॆ शरीरं वववनमाॆय खॆवनन्नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १४ ॥ 

 

नमॊ ववश्वरूपाय सवाॆकराय ह्यनन्ताननाद्यैाः सवुचह्नाय तभुयम ्। 

चरैाः स्र्ावरैाः भॊगभॊवगन्नमस्तॆ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १५ ॥ 

 

चरायाऽर् तॆ स्र्ावरायैव तभुयं नमॊ सवृष्करॆॆ सपुारॆ हराय । 

प्रकाशाय सयूाॆय दवॆीमयाय नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १६ ॥ 
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नमॊ दवॆयक्षाय साध्याय तभुयं नरायाऽर् दवॆॆन्र दवॆात्मकाय । 

वदगीशाय वकृ्षावदबीजात्मकाय नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १७ ॥ 

 

नमाः सपॆरूपाय दतै्यात्मकाय समरुावदनानाप्रभदॆस्र्मतॆॆू । 

अनन्तैाः स्वरूपैाः सदा क्रीडवस त्वं नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १८ ॥ 

 

तर्ावप त्वमॆवं तदाकारहीनाः सदा साहजॆनैव यॊगॆन यॊवगन ्। 

स्वसत्तात्मकायैव तभुयं नमस्तॆ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ १९ ॥ 

 

अतॊ वॆदवादा ववशॆ ॆण धमू्रा भववन्त ह्यहॊ ववणॆतुं तॆ स्वरूपम ्। 

बधुैाः कथ्यसॆ धमू्रवणॆस्ततस्त्वं नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ २० ॥ 

 

सशुावन्तं गता वॆदयॊगीन्रमु् यास्त्ववय ब्रह्मनारॆ् सदा धमू्रवणॆॆ । 

वयं वकं स्तवुीमॊऽल्पबॊधा नमस्तॆ नमॊ धमू्रवणाॆय सवॆॆश्वराय ॥ २१ ॥ 

 

धमू्रवणॆ उवाच - 

 

स्तॊरं भवत ्कृतं मॆ त ुभववष्यवत सवुसवितम ्। 

ब्रह्मभयूकरं ववप्रा भववष्यवत न संशयाः ॥ 

 

परुपौरकलरावद सौ्यद ंधनधान्यदम ्। 

आयरुारॊग्यकैश्वयॆदायकं प्रभववष्यवत ॥ 

 

पितॆ शणृ्वतॆ दवॆा नानाभावप्रपरूकम ्। 

धमाॆरॆ्काममॊक्षाणां दायकं भजतावमदम ्॥ 
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मारणॊच्चाटनादीवन हॆ्यकववंशवतपािताः । 

एकववंशवतवभवनॆत्यं वदवसैाः प्रभववन्त वह ॥ 

 

परकृत्यावदकं सवं नाशमॆवत न संशयाः । 

अनॆन स्तॊरमु् यॆन स्तवुताः सवॆदा वद्वजााः ॥ 

 

यं यं वचन्तयतॆ कामं तं तं दास्यावम सवॆदा । 

स्ततुॊऽनॆन महादवॆााः स्तॊरॆण तवुष्मागताः ॥ 

 

 

|| इवत श्री मदु्गल परुाणॆ धमू्रवणॆ स्तॊरं सम्पणूॆम ्|| 
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|| श्री कन्या रामश नाथ श्री पादुकाां पूजयामि निः || 
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कन्या रामश (िास) आवरण पूजा 

 

पीि पजूा - 

 

गुं गरुुभयॊाः नमाः । 

गं गणपतयॆ नमाः । 

आधारशतयॆ नमाः । 

मलूप्रकृत्यै नमाः । 

आवदकूमाॆय नमाः । 

अनन्ताय नमाः । 

पवृर्व्यै नमाः । 

श्वतॆद्वीपाय नमाः । 

रत्नमण्डपाय नमाः । 

कल्पवकृ्षाय नमाः । 

श्वतॆछराय नमाः । 

वसतचामराभयां नमाः । 

रत्नवसंहासनाय नमाः । 

धमाॆय नमाः । 

ज्ञानाय नमाः । 

वैराग्याय नमाः । 

ऐश्वयाॆय नमाः । 

अधमाॆय नमाः । 

अज्ञानाय नमाः । 

अवैराग्याय नमाः । 

अनैश्वयाॆय नमाः । 

सं सत्वाय नमाः । 
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रं रजसॆ नमाः । 

तं तमसॆ नमाः । 

मं मायायै नमाः । 

ववं ववप्रायै नमाः । 

अ ंअनन्ताय नमाः । 

पं पद्माय नमाः । 

अ ंसयूॆमण्डलाय नमाः । 

उं सॊममण्डलाय नमाः । 

मं ववह्नमन्डलाय नमाः । 

आ ंआत्मनॆ नमाः । 

अ ंअन्तरात्मनॆ नमाः । 

पं परमात्मनॆ नमाः । 

ॐ ह्रीं ज्ञानात्मनॆ नमाः । 

ववं ववमलायै नमाः । 

उं उत्कव ॆण्यै नमाः । 

जं्ञ ज्ञानायै नमाः । 

वकं्र वक्रयायै नमाः । 

यॊं यॊगायै नमाः । 

पं्र प्रह्मव्यै नमाः । 

सं सत्यायै नमाः । 

ई ंईशानायै नमाः । 

अ ंअनगु्रहायै नमाः । 

ॐ नमॊ भगवतॆ ववष्णवॆ सवॆभतूात्मनॆ वासदुवॆाय सवाॆत्म संयॊग यॊगपीिात्मनॆ नमाः । 

 

ॐ संववन्मयॆ परॆ दवॆ परामतृ रुवचवप्रया । 

अनजु्ञां कन्यां दवॆह पररवाराचॆनाय मॆ ॥  
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षडङ्ग िपपणि ् 

 

क्त्लां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लूं वशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लौं नॆररयाय वौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

लयाङ्ग िपपणि ्

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (१० वारम)् 

 

प्रथिावरणि ्

 

क्त्लां हृदयाय नमाः । हृदय शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं वशरसॆ स्वाहा । वशरॊ शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लूं वशखायै व ट् । वशखा शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लैं कवचाय ह  ं। कवच शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लौं नॆररयाय वौ ट् । नॆर शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लाः अस्त्राय फट् । अस्त्र शती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः प्रर्मावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 
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ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं प्रर्मावरणाचॆनम ्॥ 

 

मििीयावरणि ्

 

क्त्लीं हृ ीकॆशाय नमाः । हृ ीकॆश श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं मॊवहन्यै नमाः । मॊवहनी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं वैकुण्िाय नमाः । वैकुण्ि श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं ववरजायै नमाः । ववरजा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं हरयॆ नमाः । हरर श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं सरवसजायै नमाः । सरवसजा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं शाङॆ्गाय नमाः । शाङॆ्ग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं तमॊहाररण्यै नमाः । तमॊहाररणी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं ब्रध्नाय नमाः । ब्रध्न श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं कमलावत्यै नमाः । कमलावती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं मकुुन्दाय नमाः । मकुुन्द श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं रमायै नमाः । रमा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः वद्वतीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपतॆााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 

 

ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं वद्वतीयावरणाचॆनम ्॥ 
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िृिीयावरणि ् 

 

क्त्लीं मत्स्याय नमाः । मत्स्य श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं कूमाॆय नमाः । कूमॆ श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं वराहाय नमाः । वराह श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं नारवसंहाय नमाः । नारवसंह श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं वामनाय नमाः । वामन श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं भागॆवाय नमाः । भागॆव श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं दाशरर्ाय नमाः । दाशरर् श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं बलभराय नमाः । बलभर श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं कृष्णाय नमाः । कृष्ण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्त्लीं कवल्कनॆ नमाः । कवल्क श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः ततृीयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 

 

ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुय ंततृीयावरणाचॆनम ्॥ 

िुररयावरणि ् 

 

ॐ रौं नमॊ भगवतॆ कॆशवाय ॐ रौं ॐ नमाः । श्री कॆशव धारॆ नमाः । श्री कॆशव श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः । 
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ॐ ह्रीं नमॊ भगवतॆ नारायणाय ॐ ह्रीं ॐ नमाः । श्री नारायण अयॆमणॆ नमाः । श्री नारायण 

श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ह्मस्रौं नमॊ भगवतॆ माधवाय ॐ ह्मस्रौं ॐ नमाः । श्री माधव वमराय नमाः । श्री माधव श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ह्रयॊं नमॊ भगवतॆ गॊववन्दाय नमाः ॐ ह्रयॊं ॐ नमाः । श्री गॊववन्द वरुणाय नमाः । श्री 

गॊववन्द श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ श्रीं ववष्णवॆ नमाः ॐ श्रीं ॐ नमाः । श्री ववष्न ुअशंाय नमाः । श्री ववष्ण ुश्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ म्र्यौं मधसुदूनाय ॐ म्र्यौं ॐ नमाः । श्री मधसुदून भगाय नमाः । श्री मधसुदून श्री पादकुां 

पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ह्रीं वरववक्रमाय ॐ ह्रीं ॐ नमाः । श्रीं वरववक्रम वववस्वाय नमाः । श्री वरववक्रम श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ प्रौं वामानाय ॐ प्रौं ॐ नमाः । श्री वामन इन्राय नमाः । श्री वामन श्री पादकुां पजूयावम 

तपॆयावम नमाः । 

ॐ क्त्लीं श्रीं क्त्लीं नमाः श्रीधराय ॐ क्त्लीं श्रीं क्त्लीं ॐ नमाः । श्री श्रीधर पषू्णाय नमाः । श्री 

श्रीधराय श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ऐ ंरॊं रां हृ ीकॆशाय ववष्णवॆ ॐ ऐ ंरॊं रां ॐ नमाः । श्री हृ ीकॆश पाजॆन्याय नमाः । श्री 

हृ ीकॆश श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ ह  ंॐ नमाः पद्मनाभाय ॐ ह  ंॐ नमाः । श्री पद्मनाभ त्वष्ाय नमाः । श्री पद्मनाभ श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ॐ टं्र ॐ नमॊ दामॊदराय ॐ टं्र ॐ नमाः । श्री दामॊदर ववष्णवॆ नमह् । श्री दामॊदर श्री 

पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः तरुरयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 
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क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 

 

ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुय ंतरुरयावरणाचॆनम ्॥ 

 

पञ्चिावरणि ् 

 

लां इन्राय नमाः । इन्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

रां अग्नयॆ नमाः । अवग्न श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

टां यमाय नमाः। यम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

क्षां वनऋतयॆ नमाः । वनऋती श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वां वरुणाय नमाः । वरुण श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

यां वायवॆ नमाः । वाय ुश्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

सां सॊमाय नमाः । सॊम श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

हौं ईशानाय नमाः । ईशान श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

आ ंब्रह्मणॆ नमाः । ब्रह्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ह्रीं अनन्ताय नमाः । अनन्त श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः पञ्श्चमावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 

 

ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं पञ्श्चमावरणाचॆनम ्॥ 
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षष््ठयावरणि ् 

 

वं वज्राय नमाः । वज्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

शं शतयॆ नमाः । शवत श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

द ंदण्डाय नमाः । दण्ड श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

खं खड्गाय नमाः । खड्ग श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं पाशाय नमाः । पाश श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

ध्वं ध्वजाय नमाः । ध्वज श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

गं गदायै नमाः । गदा श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

वरं वरशलूाय नमाः । वरशलू श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

पं पद्माय नमाः । पद्म श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

चं चक्राय नमाः । चक्र श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । 

 

एतााः  ष््ठयावरण दवॆतााः साङ्गााः सायधुााः सशवतकााः सवाहनााः सपररवारााः सवॊॆपचारैाः 

संपवूजतााः सन्तवपॆतााः सन्तषु्ााः सन्त ुनमाः । 

 

क्त्लीं कं कन्यायै नमाः । कन्या राशी श्री पादकुां पजूयावम तपॆयावम नमाः । (३ वारि)् 

 

ॐ अभीष्वसविं मॆ दवॆह शरणागतवत्सल । 

भक्त्त्या समपॆयॆ तभुयं  ष््ठयावरणाचॆनम ्॥ 
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±ñ½¡    Â¢Ãò¾¡ñÎ §Â¡¸õ    þÕì¸¢Ûõ 

¸ñ½¡÷    «Ó¾¢¨Éì ¸ñ¼È¢    Å¡Ã¢ø¨Ä 

¯ñ½¡Êì Ìû§Ç   ´Ç¢ÔÈ    §¿¡ì¸¢É¡ø 

¸ñ½Ê     §À¡Äì   ¸ÄóÐ¿¢ý È¡§É 

- ¾¢ÕÁó¾¢Ãõ 603 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eight thousand years of yOgA dear 
Might not take you to Her near 
Light you seek within you clear 
Right like mirror you merge full gear 


