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lAngUlopaniShat

લા ગૂલાપેિનષત્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીઅન તઘાેરપ્રલય વાલા ગ્ રાૈદ્રસ્ય
વીરહનુમ સા યસાધનાઘાેરમૂલમ ત્રસ્ય ઈશ્વર ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીરામલ મણાૈ દેવતા । સા બીજમ્ ।
અ જનાસનૂુિર ત શ ક્તઃ । વાયપુતુ્ર ઇ ત ક લકમ્ ।
શ્રીહનુમ પ્રસાદ સદ્ યથ ભૂભુર્વ વલાકસમાસીન-
ત વ પદશાેધનાથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐભૂઃ નમાે ભગવતે દાવાનલકાલા ગ્ હનુમતે અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐભવુઃ નમાે ભગવતે ચ ડપ્રતાપહનુમતે તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ વઃ નમાે ભગવતે ચ તામ ણહનુમતે મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ મહઃ નમાે ભગવતે પાતાલગ ડહનુમતે અના મકા યાં નમઃ ।
ૐજનઃ નમાે ભગવતે કાલા ગ્ દ્રહનુમતે કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ તપઃ સતં્ય નમાે ભગવતે ભદ્ર તિવકટ દ્રવીરહનુમતે
કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐભૂઃ નમાે ભગવતે દાવાનલકાલા ગ્ હનુમતે હૃદયાય નમઃ ।
ૐભવુઃ નમાે ભગવતે ચ ડપ્રતાપહનુમતે શરસે વાહા ।
ૐ વઃ નમાે ભગવતે ચ તામ ણહનુમતે શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ મહઃ નમાે ભગવતે પાતાલગ ડહનુમતે કવચાય હુમ્ ।
ૐજનઃ નમાે ભગવતે કાલા ગ્ દ્રહનુમતે નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐ તપઃ સતં્ય નમાે ભગવતે ભદ્ર તિવકટ દ્રવીરહનુમતે અસ્ત્રાય ફટ્ ।
અથ યાનમ્ ।
વ ઙ્ગં િપઙ્ગનતંે્ર કનકમયલસ કુ ડલાક્રા તગ ડં
દ ભાે લ ત ભસારપ્રહરણિવવશીભૂતરક્ષાેઽિધનાથમ્ ।
ઉદ્ય લાઙ્ગૂલઘષર્પ્રચલજલિનિધ ભીમ પં કપી દં્ર
યાય તં રામચ દં્ર લવગપિર ઢં સ વસારં પ્રસન્નમ્ ॥
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ઇ ત માનસાપેચારૈઃ સ પજૂ્ય ।
ૐ નમાે ભગવતે દાવાનલકાલા ગ્ હનુમતે જય શ્રયાે જય િવતાય
ધવલીકૃતજગ ત્રય વજ્રદેહ વજ્રપુચ્છ વજ્રકાય વજ્રતુ ડ
વજ્રમખુ વજ્રનખ વજ્રબાહાે વજ્રરાેમ વજ્રનતે્ર વજ્રદ ત વજ્રશર ર
સકલાત્મકાય ભીમકર િપઙ્ગલાક્ષ ઉગ્ર પ્રલયકાલરાૈદ્ર વીરભદ્રાવતાર
શરભસાલવુભૈરવદાેદર્ ડ લઙ્કાપુર દાહન ઉદિધલઙ્ઘન
દશગ્રીવકૃતા ત સીતાિવશ્વાસ ઈશ્વરપતુ્ર અ જનાગભર્સ ભૂત
ઉદયભાસ્કર બ બાનલગ્રાસક દેવદાનવઋ ષમુિનવ દ્ય
પાશપુતાસ્ત્રબ્રહ્માસ્ત્રબૈલવાસ્ત્રનારાયણાસ્ત્રકાલશ ક્તકાસ્ત્રદ ડકાસ્ત્ર-

પાશાઘાેરાસ્ત્રિનવારણ પાશપુતાસ્ત્રબ્રહ્માસ્ત્રબૈલવાસ્ત્રનારાયણાસ્ત્ર ડ
સવર્શ ક્તગ્રસન મમાત્મરક્ષાકર પરિવદ્યાિનવારણઆત્મિવદ્યાસરંક્ષક
અ ગ્ દ પ્ત અથવર્ણવેદ સદ્ધ સ્થરકાલા ગ્ િનરાહારક વાયવુેગ મનાવેેગ
શ્રીરામતારકપરબ્રહ્મિવશ્વ પદશર્ન લ મણપ્રાણપ્ર તષ્ઠાન દકર
સ્થલજલા ગ્ મમર્ભેિદન્ સવર્શત્રનૂ્ છ ધ છ ધ મમ વૈિરણઃ
ખાદય ખાદય મમ સ વનપવર્તાે પાટન ડાિકનીિવ વંસન
સગુ્રીવસખ્યકરણ િન કલઙ્ક કુમારબ્રહ્મચાિરન્ િદગ બર સવર્પાપ
સવર્ગ્રહ કુમારગ્રહ સવ છેદય છેદય ભેદય ભેદય
ભ ધ ભ ધ ખાદય ખાદય ટઙ્ક ટઙ્ક તાડય તાડય મારય મારય
શાષેય શાષેય વાલય વાલય હારય હારય નાશય નાશય
અ તશાષેય અ તશાષેય મમ સવ ચ હનુમન્ રક્ષ રક્ષ
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હંુ ફટ્ ઘે ઘે વાહા ॥
ૐ નમાે ભગવતે ચ ડપ્રતાપહનુમતે મહાવીરાય સવર્દુઃખિવનાશનાય
ગ્રહમ ડલભૂતમ ડલપે્રતિપશાચમ ડલસવાચ્ચાટનાય
અ તભયઙ્કર વર-માહેશ્વર વર-િવ વર-બ્રહ્મ વર-
વેતાળબ્રહ્મરાક્ષસ વર-િપત્ત વર-શ્લે મસાિન્નપા તક વર-િવષમ વર-
શીત વર-અેકાિહક વર-દ્વ્યાિહક વર-ત્રૈિહક વર-ચાતુ થક વર-
અધર્મા સક વર-મા સક વર-ષા મા સક વર-સાવં સિરક વર-
અ ય તગર્ત વર-મહાપ માર-શ્ર મકાપ મારાંશ્ચ ભેદય ભેદય
ખાદય ખાદય ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હંુ ફટ્ ઘે ઘે વાહા ॥
ૐ નમાે ભગવતે ચ તામ ણહનુમતે અઙ્ગશલૂ-અ ક્ષશલૂ- શર શલૂ-
ગુ મશલૂ-ઉદરશલૂ-કણર્શલૂ-નતે્રશલૂ-ગુદશલૂ-કિટશલૂ-
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નુશલૂ-જઙ્ઘાશલૂ-હ તશલૂ-પાદશલૂ-ગુ ફશલૂ-વાતશલૂ-
િપત્તશલૂ-પાયુશલૂ- તનશલૂ-પિરણામશલૂ-પિરધામશલૂ-
પિરબાણશલૂ-દ તશલૂ-કુ ક્ષશલૂ-સમુન શલૂ-સવર્શલૂાિન
િનમૂર્લય િનમૂર્લય દૈત્યદાનવકા મનીવેતાલબ્રહ્મરાક્ષસકાેલાહલ-
નાગપાશાન તવાસિુકતક્ષકકાકાટક લઙ્ગપદ્મકકુમુદ વલરાેગપાશ-
મહામાર ન્ કાલપાશિવષં િનિવષં કુ કુ
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હંુ ફટ્ ઘે ઘે વાહા ॥
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં ગ્લાં ગ્લી ં ગ્લૂં ૐ નમાે ભગવતે પાતાલગ ડહનુમતે
ભૈરવવનગતગજ સહે દ્રાક્ષીપાશબ ધં છેદય છેદય
પ્રલયમા ત કાલા ગ્ હનુમન્ શ ◌ૃઙ્ખલાબ ધં િવમાેક્ષય િવમાેક્ષય
સવર્ગ્રહં છેદય છેદય મમ સવર્કાયાર્ ણ સાધય સાધય
મમ પ્રસાદં કુ કુ મમ પ્રસન્ન શ્રીરામસવેક સહ ભૈરવ વ પ
માં રક્ષ રક્ષ ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર ાં હ્ર ી ં મા ભ્ર શ્રાં શ્રી ં
ક્લાં ક્લી ં ક્રાં ક્ર ં હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર હ્ર ા હ્ર ઃ હ્ર ાં હ્ર ી ં હંુ ખ ખ
જય જય મારણ માેહન ઘૂણર્ ઘૂણર્ દમ દમ મારય મારય વારય વારય
ખે ખે હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હંુ ફટ્ ઘે ઘે વાહા ॥
ૐ નમાે ભગવતે કાલા ગ્ રાૈદ્રહનુમતે ભ્રામય ભ્રામય લવ લવ
કુ કુ જય જય હસ હસ માદય માદય પ્ર વલય પ્ર વલય
ડય ડય ત્રાસય ત્રાસય સાહય સાહય વશય વશય

શામય શામય અસ્ત્રિત્રશલૂડમ ખડ્ગકાલ ત્યુકપાલખટ્વાઙ્ગધર
અભયશાશ્વત હંુ હંુ અવતારય અવતારય હંુ હંુ અન તભષૂણ
પરમ ત્ર-પરય ત્ર-પરત ત્ર-શતસહસ્ર-કાેિટતજેઃપુ જં
ભેદય ભેદય અ ગ્ બ ધય બ ધય વાયું બ ધય બ ધય
સવર્ગ્રહં બ ધય બ ધય અન તાિદદુષ્ટનાગાનાં દ્વાદશકુલ-
શ્ચકાનામેકાદશલૂતાનાં િવષં હન હન સવર્િવષં બ ધય બ ધય

વજ્રતુ ડ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય મારણમાેહનવશીકરણ ત ભન-
જૃ ભણાકષર્ણાેચ્ચાટન મલનિવદ્વષેણયુદ્ધતકર્મમાર્ ણ બ ધય બ ધય
ૐ કુમાર પદિત્રહારબાણાેગ્રમૂતર્યે ગ્રામવા સને અ તપવૂર્શક્તાય
સવાર્યુધધરાય વાહા અક્ષયાય ઘે ઘે ઘે ઘે ૐ લં લં લં ઘ્રાં
ઘ્રા વાહા ૐ હ્લાં હ્લ ં હંૂ્લ હંુ ફટ્ ઘે ઘે વાહા ॥
ૐ શ્રાં શ્રી ં શ્રૂં શ્ર શ્રા શ્રઃ ૐ નમાે ભગવતે
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ભદ્ર તિવકટ દ્રવીરહનુમતે ટં ટં ટં લં લં લં લં
દેવદત્તિદગ બરાષ્ટમહાશ યષ્ટાઙ્ગધર અષ્ટમહાભૈરવનવ-
બ્રહ્મ વ પ દશિવ પ અેકાદશ દ્રાવતાર દ્વાદશાકર્તજેઃ
ત્રયાેદશસાેમમખુ વીરહનુમન્ ત ભનીમાેિહનીવશીકિરણીત ત્રૈકસાવયવ
નગરરાજમખુબ ધન બલમખુમકરમખુ સહમખુ જહ્વામખુાિન
બ ધય બ ધય ત ભય ત ભય વ્યાઘ્રમખુસવર્ શ્ચકા ગ્ -
વાલાિવષં િનગર્મય િનગર્મય સવર્જનવૈિરમખંુ બ ધય બ ધય
પાપહર વીર હનુમન્ ઈશ્વરાવતાર વાયનુ દન અ જનાસતુ બ ધય બ ધય
શ્રીરામચ દ્રસવેક ૐ હ્ર ાં હ્ર ાં હ્ર ાં આસયઆસય હ્લ ં હ્લાં ઘ્રી ં ક્ર ં
યં ભ મ્રં મ્રઃ હટ્ હટ્ ખટ્ ખટ્ સવર્જન-િવશ્વજન-શત્રજુન-
વ યજન-સવર્જનસ્ય દશૃં લં લાં શ્રી ં હ્ર ાં હ્ર ી ં મનઃ ત ભય
ત ભય ભ જય ભ જય અિદ્ર હ્ર ી ં વ હી ં હી ં મે સવર્ હી ં હી ં
સાગરહી ં હી ં વં વં સવર્મ ત્રાથાર્થવર્ણવેદ સ દ્ધ કુ કુ વાહા ।
શ્રીરામચ દ્ર ઉવાચ । શ્રીમહાદેવ ઉવાચ । શ્રીવીરભદ્ર તાૈ ઉવાચ ।
િત્રસ યં યઃ પઠેન્નર ॥
॥ ઇત્યાથવર્ણરહસ્યે લાઙ્ગૂલાપેિનષત્ સ પૂણર્મ્ ॥
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