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Para Puja

પરા પૂ

અખ ડે સ ચ્ચદાન દે િનિવક પૈક િપ ણ ।
સ્થતેઽ દ્વતીયભાવેઽ મન્ કથં પૂ િવધીયતે॥ ૧॥
પૂણર્સ્યાવાહનં કુત્ર સવાર્ધારસ્ય ચાસનમ્ ।
વચ્છસ્ય પાદ્યમઘ્ય તુ શદુ્ધસ્યાચમનં કુતઃ॥ ૨॥
િનમર્લસ્ય કુતઃ નાનં વસં્ત્ર િવશ્વાેદરસ્ય ચ ।
િનરાલ બસ્યાપેવીતં પુ પં િનવાર્સનસ્ય ચ॥ ૩॥ var ર યસ્યાભરણં કુતઃ
િનલપસ્ય કુતાે ગ ધઃ પુ પં િનવાર્સનસ્ય ચ । ।
િનિવશષેસ્ય કા ભષૂા કાેઽલઙ્કારાે િનરાકૃતેઃ॥ ૪॥
var

િનગર્ ધસ્ય કુતાે ધપંૂ વપ્રકાશસ્ય દ પકમ્ ।
િનત્ય પ્તસ્ય નવૈેદ્ય તા બૂલં ચ કુતાે િવભાેઃ॥ ૪॥
િનર જનસ્ય િક ધપૂૈદ પવૈાર્ સવર્સા ક્ષણઃ ।
િન ન દૈક પ્તસ્ય નવૈેદં્ય િક ભવેિદહ॥ ૫॥
var

િનત્ય પ્તસ્ય નવૈેદં્ય િન કામસ્ય ફલં કુતઃ ।
તા બૂલં ચ િવભાેઃ કુત્ર િનત્યાન દસ્ય દ ક્ષણા॥ ૫॥
િવશ્વાન દિયતુ તસ્ય િક તાંબૂલં પ્રક પત।ે
વયપં્રકાશ ચદૂ્રપાે યાેઽસાવકાર્િદભાસકઃ॥ ૬॥
var

વયં પ્રકાશમાનસ્ય કુતાે નીરાજનિવિધઃ ।
પ્રદ ક્ષણા હ્યન તસ્ય ચા દ્વતીયસ્ય કા ન તઃ॥ ૬॥
ગીયતે શ્રુ ત ભ તસ્ય નીરાજનિવિધઃ કુતઃ ।
પ્રદ ક્ષણમન સ્ય પ્રમાણાેઽદ્વયવ તનુઃ॥ ૭॥
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var 1

પ્રદ ક્ષણા હ્યન તસ્યહ્યદ્વયસ્ય કુતાે ન તઃ ।
વેદવાક્યૈરવેદ્યસ્ય કુતઃ તાતંે્ર િવધીયતે॥ ૭॥
var 2

વયપં્રકાશમાનસ્ય કુતાે નીરાજનં િવિધઃ ।
ઇયમવે પરા પૂ શ ભાેઃ સત્ય વ િપણઃ॥ ૭॥
વયપં્રકાશમાનસ્ય કુતાે નીરાજનં િવભાેઃ ।
અ તબર્િહઃ સં સ્થતસ્યાેદ્વાસનિવિધઃ કુતઃ॥ ૮॥
var 1 અ તબર્િહશ્ચ પૂણર્સ્ય કથમુદ્વાસનં ભવેત્॥ ૮॥
var 2

દેવાે દેવાલયપ્રાેક્તાે વાે દેવઃ સદા શવઃ ।
ત્યજેદજ્ઞાનિનમાર્લ્યં સાેહંભાવને પજૂયેત્॥ ૮॥
અેવમવે પરા પૂ સવાર્વસ્થાસુ સવર્દા ।
અેકબુદ્ યા તુ દેવેશ િવધેયા બ્રહ્મિવત્તમૈઃ॥ ૯॥
var

તુ યમહમન તાય મહં્ય તુ યં શવાત્મને ।
નમાે દેવાિધદેવાય પરાય પરમાત્મને॥ ૯॥
var

યાેગી દેહા ભમાની સ્યાદ્રાેગી કમર્ ણ ત પરઃ ।
જ્ઞાની માેક્ષા ભમા યવે ત વજ્ઞનેા ભમાિનતા॥ ૧૦॥
var

િક કરાે મ ક્વ ગચ્છા મ િક ગ્ હ્ણા મ ત્ય મ િકમ્ ।
આત્મના પૂિરતં સવ મહાક પા બુના સદા॥ ૧૧॥
॥ ઇ ત પરા પૂ સમાપ્તા॥

Encoded and proofread by DPD Sunder Hattangadi

1. Complete Works of Adi Shankaracharya does not

have the work with the title of parA pUjA and the
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attribution may be misrepresented. However, it is

found in print.

2. The 1st eight shlokas in identical sequence form

the first part of his work titled nirguNamAnasapUjA.

3. The variations have been gathered from different sources.

Some variations have been noted in different publications

eg bRihatstotraratnAkara, parA pUja with Hindi commentary by

Sw. Vidyananda Sarasvati (Arya Samaj, Hindouna City, Rajasthan),

another with Hindi commentary by Babu Jalim Singh, Samata Books, etc.

4. Verses 4, 7, and 9 form the main variants. 9 appears from

Yoga Vasishtha. In some print, the AtmA tvaM girijAmatiH sahacharAH

verse from shivamAnasapUjA is also added.

5. Considering 16 processes, as ShoDashopachAra, these are just the

questions asked and attributes of the Supreme and cannot be

considered Puja as such.
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