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.. shrIShaNmukhadhyAnam ..

॥ श्रीषण्मुखध्यानम् ॥
ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
षडाननं ित्रषण्णेत्रं िवद्रुमाभं ि पादकम् ।
खड्गाभयगदाशिक्तखेटं दक्षणबाहुभः ॥ १॥
वरप धनुःशूलवज्रान् वामेन धा रणम् ।
वज्रप्रवाळवडूैयर्प्रत्यु मकुटा न्वतम् ॥ २॥
पीताम्बरिवभूषाढ्यं िदव्यगन्धानुलेपनम् ।
रत्ना ाभरणयैुर्कं्त प्रस वदना न्वतम् ॥ ३॥
मयूरशेसमासीनं सवार्भरणभूिषतम् ।
गुहं षोडशवेतानं षण्मुखं च िवभावयेत् ॥ ४॥
पूवर्मुखध्यानं
वच वुं शशाङ्काभं एकवक्त्रं ित्रलोचनम् ।
चतुभुर्जसमायकंु्त वराभयसम न्वतम् ॥
स्वये चान्ये दण्डयतुं ऊ हस्तं च वामके ।
द्राक्षमालाभरणं भस्मपुण्ड्र ाङ्गतं क्रमात् ॥

पुर ूडासमायकंु्त मौञ्जीकौपीनधा रणम् ।
अक्षमालासमायकंु्त पादकुा यभूिषतम् ॥
काषायव संयकंु्त वच वुं िवभावयेत् ॥
दक्षणमुखध्यानम् ।
जग तूं भृङ्गवणर्ं एकवक्त्रं वराभयम् ।
शिक्तशूलसमायकंु्त करण्डमकुटा न्वतम् ॥
मयरुशेसमासीनं भावये च िवशेषतः ॥
नरैृतमुखध्यानम्
िव भुवं च रक्ताभं एकवक्त्रं ित्रलोचनम् ।
वराभयकरोपेतं खड्गकेटकसम्यतुम् ॥
मयूरवाहना ढं भावयेत्सततं मुदा ॥
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॥ श्रीषण्मुखध्यानम् ॥

प ममुखध्यानम् ।
शुक्लवणर्ं ब्र भुवं एकवक्त्रं ित्रलोचनम् ।
वराभयसमायकंु्त घण्डानादसम न्वतम् ॥
मयूरशेसमासीनं भावये च िवशेषतः ॥
उत्तरमुखध्यानम् ।
हेमवणर्ञ्चािग्नभुवं ित्रनेत्रं चैकवक्त्रकम् ।
वराभयसमायकंु्त गदाध्वजसम न्वतम् ॥
मयूरवाहना ढं भावये ि सम्भवम् ॥
ईशानमुखध्यानम् ।
बृह वुं च स्फिटकवणार्भं चैकवक्त्रकम् ।
वराभयसमायकंु्त ित्रनेत्रं यज्ञसूत्रकम् ॥
मयूरशेसमासीनं बृह वुं िवभावयेत् ॥
ॐ नमो भगवते सुब्र ण्याय ।
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