सन्तानगोपालहोमः
सन्तानगोपहोमेन सपु त्ु ाः सभं वन्न्त न्ह ।
तस्माद्धोमः प्रकततव्यः शभु पत्ु प्रदो नृन्भः ॥
शभु ायां शक्ु लपञ्चमयां द्वादशयां श्रवणेऽन्प वा ।
जन्मर्क्षे तु न्वशेषेण अयने चोत्तरे तथा ।
सन्तानाथं चरे द्धोमं सत्पत्ु स्तस्य जायते ॥
सन्तानपवू गत ोपालमन्त्ेणैवाथ के वलम् ।
पत्ु ाथी पत्ु माप्नोन्त नात् कायात न्वचारणा ॥
अथ यजमानः सपत्नीकः देवान् गर
ु ं श्च नमस्कृ त्य अनुज्ां कुयातत्
। अशेषे + स्वीकृ त्य ... नर्क्षत्े ... राशौ जातस्य ... शमतणः मम,
... नर्क्षत्े ... राशौ जातायाः ... नामन्याः मम धमतपत्न्याश्च
आवयोः सन्तानगोपालप्रसादेन जीवत्सपु त्ु ावाप्त्यथं मया मम
धमतपत्या वा इहजन्मन्न जन्मान्तरे षु वा बन्ु द्धपवू क
त ं अबन्ु द्धपवू तकं
वा न्वन्हतानां न्वष्णन्ु नन्दन-न्वष्णपु जू ाथतकन्पपतद्रव्यापहरणन्वष्णन्ु शवान्यतरोत्कषतस्थापन-न्वष्णपु रु ाणकथातत्प्रवाचकान्ददषू णान्दजन्नतानां सवेषां पापानां फलत्वेन इदानीं अनभु यू मानअनपत्न्यतारपदोषन्नवृन्त्तद्वारा आवयोः आयष्ु मत्सर
ु प-सुगणु बहुसपु त्ु ावाप्त्यथं भगवत्सन्तानगोपालमन्त्ेण सन्मदन्नाज्यहोमं
कतंु योग्यतान्सन्धं अनुगहृ ाण ॥ इन्त पररषदं प्रार्थयत,
न्वघ्नेशपजू ां कृ त्वा, पवू ोक्तन्वन्धना संकपप्य, न्वघ्नेशं उद्वास्य,
ग्रहप्रीन्तं कृ त्वा, ऋन्त्वजो वृत्वा, अन्ग्नं प्रन्तष्ठाप्य,

स्वगृह्योक्तन्वन्धना मख
ु ान्तं कृ त्वा, अग्नेरुत्तरतः स्थन्डिले
द्रोणमात्व्रीहीन् तदपु रर तदधततडिुलांश्च न्नन्र्क्षप्य, तदपु रर
सन्तानगोपालसालग्रामं संस्थाप्य, तदग्रे दशन्नष्कप्रमाणेन
तदधतप्रमाणेन वा सवु णेन न्नन्मततां सन्तानगोपालप्रन्तमां
पञ्चगव्येन शोन्धतां न्वन्यस्य, प्राणप्रन्तष्ठां कृ त्वा, द्वयोरन्प
मत्ू योः परुु षसक्त
ू न्वधानेन षोिशोपचारपजू ां कृ वा, परमान्नं
न्नवेद्य, कदलीफल-दध्याज्य-शकत रा-समन्न्वतं पकान्नं (?)
ऋन्त्वन्ग्भः सह सन्तानगोपालमन्त्ेण अष्टोत्तरसहस्रसंख्यया
जहु ुयात् ॥
मन्त्स्तु – अस्य श्रीसन्तानगोपालकृ ष्णमहामन्त्स्य, आनन्दतार-नारदादय ऋषयः, अनष्टु ुप्छन्दः, भगवान्
श्रीसन्तानगोपालकृ ष्णो देवता । अं बीज,ं नमः शन्क्तः कृ ष्णेन्त
कीलकम् । मम सन्तानगोपालप्रीत्यथे जपे न्वन्नयोगः ।
आन्मत्यान्दन्भः षि्न्भदीर्घः षिङ्गन्यासाः ।
ध्यानम् –
पाणौ पायसभक्तमान्हतरसं न्बभ्रन्मदु ा दन्र्क्षणे
सव्ये शारदपणू चत न्द्रधवलं हैयङ्गवीनं दधत् ।
कडठे कन्पपतपडु िरीकनखमप्यद्दु ामकाञ्चीं वहन्
देवो न्दव्यन्दगमबरो न्दशतु नः पत्ु ं यशोदान्शशःु ॥
लन्मत्यान्दन्भः पञ्चपजू ा ।

अथ मल
ू मन्त्ः –
देवकीसतु गोन्वन्द वासदु वे जगत्पते ।
देन्ह मे तनयं कृ ष्ण त्वामहं शरणं गतः ॥
देवदेव जगन्नाथ गोत्वृन्द्धकर प्रभो ।
देन्ह मे तनयं शीघ्रं आयष्ु मन्तं यशन्स्वनम् ॥
अथ हृदयान्दन्यासाः । एवं मल
ू मन्त्ेण अष्टोत्तरसहस्रं जहु ुयात् ।
ततः न्स्वष्टकृ तं हुत्वा जयान्दहोमशेषं समापयेत् । अथ
सन्तानगोपालमन्ू तं साष्टाङ्गं प्रणमय सपत्नीकः साञ्जन्लः
“शङ्खं चक्रं गदां शाङ्तगं धारयन्तं करामबजु ःै ।
अङ्के शयानं देवक्या वसदु वे सतु ं भजे ॥
गोन्वन्दतनयं शीघ्रं देन्ह मे न्त्जगद्गरु ो ।
पान्ह मां शरणं प्राप्तं पत्ु दानेन माधव ॥”
इन्त संप्रार्थयत, पनु ःपजू ां कृ त्वा, आवान्हतां देवतां उद्वास्य,
सन्तानगोपालप्रन्तमां ब्राह्मणाय दद्यात् । तत्ायं मन्त्ः –
गोपाल करुणामतू े त्वन्मन्ू तं स्वणतन्नन्मतताम् ।
पजू न्यत्वा ददामयद्य सन्तानं यच्छ मे शभु म् ॥
इन्त । अथ आचायातय वरं ऋन्त्वभ्यो दन्र्क्षणां च दत्वा, बन्धन्ु भः
सह ब्राह्मणान् भोजयेत् ।

एवं यः कुरुते न्वप्रो भन्क्तयक्त
ु े न चेतसा ।
अपत्ु ो लभते पत्ु ं गोपालस्य प्रसादतः ।
ईन्प्सतान्न च सवातन्ण प्राप्नयु ान्नात् संशयः ॥
इन्त सन्तानगोपालहोमः ॥

सन्तानपरमेश्वरमन्त्ः
अस्य श्रीसन्तानपरमेश्वरमहामन्त्स्य, सौभररभतगवान् ऋन्षः,
अनष्टु ुप्छन्दः, श्रीसोमास्कन्दपरमेश्वरो देवता, ओ ं बीज,ं नमः
शन्क्तः, न्शवाय कीलकं, श्रीसोमास्कन्दपरमेह्सस्वरप्रसादन्सदध्् यथे
जपे न्वन्नयोगः । ह्रान्मत्यान्दन्भः षिङ्गन्यासाः ।
ध्यानम् –
पावततीसन्हतं स्कन्दनन्न्दन्वघ्नेशसंयतु म् ।
न्चन्तयान्म हृदाकाशे भजतां पत्ु दं न्शवम् ॥
लन्मत्यान्दन्भः पञ्चपजू ा ।
मल
ू मन्त्ः –
भगवन् रुद्र सवेश सवतभतू दयापर ।
अनाथनाथ सवतज् पत्ु ं देन्ह मम प्रभो ।
रुद्र शभं ो न्वरपार्क्ष नीलकडठ महेश्वर ।
पवू जत न्मकृ तं पापं व्यपोह्य तनयं न्दश ॥

चन्द्रशेखर सवतज् कालकूटन्वषाशन ।
मम सन्ञ्चतपापस्य लयं कृ त्वा सतु ं न्दश ॥
न्त्परु ारे क्रतध्ु वन्ं सन् कामाराते वृषध्वज ।
कृ पया मन्य देवश
े सपु त्ु ान् देन्ह मे बहून् ॥
अन्धकारे वृषारढ चन्द्रवह्सन्यकत लोचन ।
भक्ते मन्य कृ पां कृ त्वा सन्तानं देन्ह मे प्रभो ॥
कै लासन्शखरावास पावततीस्कन्दसंयतु ।
मम पत्ु ं च सत्कीन्तं ऐश्वयं चाशु देन्ह भोः ॥ इन्त ।
अथ हृदयान्दन्यासाः । ध्यानम् । लन्मत्यान्दन्भः पञ्चपजू ा ।
इमं मन्त्ं महेशस्य जपेद्यो लर्क्षसंख्यया ।
तावन्िन्बतपवपत्ैश्च पद्मैवातऽचेच्च चंपकै ः ।
तस्य देवप्रसादेन सपु त्ु ो जायते ध्रवु म् ॥
इन्त सन्तानपरमेश्वरमन्त्ः ॥

पत्ु कामेन्ष्टः
अथातो वन्ध्यात्वचतष्टु यन्नवृत्त्यथं पत्ु कामेन्ष्टं व्याख्यास्मामः ।
अवाप्तसमस्तकामोऽन्प साके तान्धपन्तदतशरथः अनपत्यतया
दयू मानः स्वतनयां शान्तां भगवते ऋशयशृङ्गाय दत्वा तं
शान्तमनसं कदान्चत् न्वनयावनतः प्रणमय पप्रच्छ । भगवन्
पत्ु ाथं मया बहुन्भरश्वमेधैभगत वान् इष्टः । चीणातन्न बहून्न व्रतान्न ।

स्नातं च गङ्गान्दषु अनेकेषु पडु यतीथेषु । बहुभायतस्यान्प मम
न्तस्रो मख्ु याः ,तासु एकस्यामन्प वश
ं प्रन्तष्ठानकरं पत्ु ं नालभे । स
च पत्ु ाभावः के न दोषेण संजातः कथं वा पररहायत इन्त न च जाने
। सवतज्स्य तव न न्कन्ञ्चदस्त्यन्वन्दतम् । तस्मात् तस्य न्नष्कृ न्तं
कृ पया ब्रहू ीन्त ।
अथ वैभडिन्करुवाच । दपं ती शद्ध
ु मनसौ चन्द्रताराबलयुते
शभु ेऽहन्न शभु े महु ूते नतू नवस्त्राभरणान्द-मङ्गलद्रव्यालङ्कृ तौ
वाद्यर्ोषवेदर्ोषपरु स्सरं न्कमन्प पडु यर्क्षेत्ं प्रन्वशय, देवसन्न्नधौ
यज्शालां न्वधाय, तां न्वतान-कदलीस्तंभरङ्गवपपयान्दन्भरलङ्कृ त्य, तस्यां चतहु स्त तप्रमाणेन वेन्दं कृ त्वा,
तां खारीपञ्चकपररन्मतधान्येन परू न्यत्वा, तस्यां ऐशानप्रदेशे
नवग्रहमडिलं धान्यमध्ये षोढशदलपद्मं च न्वन्लख्य,
षोिशकलशान् पञ्चत्वक्पपलवनाररके लवस्त्राद्यलङ्कृ तान्
सवु ान्सतपडु यतीथतजलपरू रतान् न्नधाय, तेषु
न्नष्कमात्सवु णतन्नन्मतताः वक्ष्यमाणदेवताप्रन्तमाः न्नधाय,
सदस्यान् अनज्ु ाप्य, स्वेष्टदेवताप्राथतनापरु स्सरं
सवतन्वधपत्ु प्रन्तबन्धकदोषन्नवृन्त्तद्वारा आवयोः
आयष्ु मत्सर
ु पबहुसपु त्ु ावाप्त्यथं पत्ु कामेन्ष्टं कररष्य इन्त
सक
ं पप्य, आचायतवरणं ऋन्त्वग्वरणं च कुयातताम् ।
अथ यजमानः नान्दीश्राद्धं कृ त्वा, पडु याहं वाचन्यत्वा, आचायं
ऋन्त्वजश्च पत्ु कामेन्ष्टकमत कुरुध्वं इन्त प्राथतयेत् ।

अथ आचायतः स्थान्पतासु षोिशसु प्रन्तमासु मध्ये
लक्ष्मीनारायण,ं तस्य दन्र्क्षणतः सरस्वतीब्रह्माण,ं उत्तरतः
उमामहेश्वरं, ईशानन्दन्श गणपन्तं, परु स्तादान्दशेष,ं आग्नेययां
न्दन्श माकत डिेयं, नैऋतत्यां सप्तषीन,् वायव्यां सब्रु ह्मडयं,
प्रागाद्यष्टन्दर्क्षु न्दक्पालान,् ऐशान्यां न्दन्श नवग्रहमडिले स्थान्पते
कलशे नवग्रहदेवताश्च ध्यात्वा, ऋन्त्वन्ग्भः सह तत्तद्देवतानां
प्राणप्रन्तष्ठापरु स्सरं आवाहनान्दषोिशोपचारपजू ां कुयातत् ।
अथ दपं ती नीराजनं कृ त्वा प्रदन्र्क्षणनमस्कारै ः देवता आराध्य
वाग्यतौ उपन्वशेताम् । अथ आचायतः उत्तरतो
न्वतन्स्तद्वयपररन्मतं चतरु श्रं पञ्चकोणं वा मेखलात्यशोन्भतं
कुडिं कृ त्वा तत् लौन्ककान्ग्नं प्रन्तष्ठाप्य, तत् चरुं श्रपन्यत्वा,
स्वगृह्योक्तन्वधानेन मख
ु ान्तं कृ त्वा, तन्स्मन्नग्नौ आरान्धता देवता
आवाह्य, पालाशसन्मन्िश्चरुणा आज्येन च प्रजापते न
त्वदेतानीन्त पञ्चन्भः, प्रेतो मञ्ु चामीन्त पञ्चन्भः, नेजमेषन्े त
न्तसृन्भः, सोमो धेन,ंु इहैवस्तमबाव्योष्टन्मन्त द्वाभ्या,ं धाता ददातु
न इन्त चतसृन्भः, यस्त्वा हृदेन्त चतसृन्भः, न्वष्ण-ु ब्रह्म-रुद्रगणपन्त-स्कन्दानां तत्तद्गायत्ीन्भः माकत डिेयस्य सप्तषीणां च ऋषे
मन्त्कृ तान्मन्त मन्त्ेण, शेषस्य तमो अस्तु सपेभ्य इन्त न्तसृन्भः,
नवग्रहाणां न्दक्पालानां च तत्तन्मन्त्ैः, अष्टोत्तरं वा यथोन्चतं वा
सप्ताहं पञ्चाहं त्र्यहं वा सायं प्रातः प्रत्यहं जहु ुयात् ।

