
নক্শত্ৰ সূক্তম || 
তৈত্তৰীয় ব্ৰাহ্মণ, অশ্টকম ৩, প্ৰশ্নহ ১ 
তৈত্তৰীয় সম্হহৈা, কান্ডম ৩, প্ৰপাঠকহ ৫, অনৱুাকহ ১ 
ওম || অম্িননহ পাৈু কু্ৰম্ত্তকাহ | নক্শত্ৰম দেৱম্মম্িয়ম | ইেমাসাম 
ম্ৱচক্শণম | 
হম্ৱৰাসম জহুহাৈন | য়স্য় ভাম্ি ৰশ্মহয়া য়স্য় দকৈৱহ | য়হস্য়মা 
ম্ৱশ্ৱা ভুৱনাম্ন 
সৱনা | স কু্ৰম্ত্তকাম্ভৰম্ভ সহৱসানহ | অম্িহননা দেৱহ সুম্ৱহৈ েধাৈু 
|| ১ || 
প্ৰজাপহৈ দৰাম্হণী দৱৈু পত্নী | ম্ৱশ্ৱৰপূা ব্ৰুহৈী ম্চত্ৰভানহুু | সা দনা 
য়গ্য়স্য় 
সুম্ৱহৈ েধাৈু | য়থা জীহৱম শৰেহ সৱীৰাহ | দৰাম্হণী 
দেৱ্য়ুেগাত্পুৰস্তাৈ | 
ম্ৱশ্ৱা ৰপূাম্ণ প্ৰম্ৈহমােমানা | প্ৰজাপম্ৈগ্ম হম্ৱশা ৱধনয়িী | ম্প্ৰয়া 
দেৱানামপুয়াৈু য়গ্য়ম || ২ || 
দসাহমা ৰাজা ম্ৰুগশীহশনণ আগন্ন | ম্শৱম নক্শত্ৰম ম্প্ৰয়মস্য় ধাম | 
আপ্য়ায়মাহনা বহুধা জহনশু | দৰৈহ প্ৰজাম য়জমাহন েধাৈু | য়হত্ত 
নক্শত্ৰম 
ম্ৰুগশীশনমম্স্ত | ম্প্ৰয়গ্ম ৰাজন ম্প্ৰয়ৈমম ম্প্ৰয়াণাম | ৈস্মৈ দৈ দসাম 
হম্ৱশা 
ম্ৱহধম | শন্ন এম্ধ ম্ৱৱপহে শম চৈুশ্পহে || ৩ || 
আৰ্দ্নয়া ৰৰু্দ্হ প্ৰথমা ন এম্ৈ | দেহশ্ঠা দেৱানাম পম্ৈৰম্িয়ানাম | 
নক্শত্ৰমস্য় হম্ৱশা ম্ৱহধম | মা নহ প্ৰজাগ্ম ৰীম্ৰশহমাৈ ৱীৰান | দহৈী 
ৰৰু্দ্স্য় পম্ৰহণা ৱ্ৰণুকু্ত | আৰ্দ্ন া নক্শত্ৰম জশুৈাগ্ম হম্ৱননহ | প্ৰমনু্চমাহনৌ 
েমু্ৰৈাম্ন ম্ৱশ্ৱা | অপাঘশগ্সম নেুৈামৰাম্ৈম || ৪ || 
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পুনহননা দেৱম্েম্ৈহ স্প্ৰুহণাৈু | পুনৱনসূ নহ পুনহৰৈাম য়গ্য়ম | পুনহননা 
দেৱা অম্ভয়ন্তু 
সহৱন | পুনহ পুনহৱনা হম্ৱশা য়জামহ | এৱা ন দেৱ্য়ম্েম্ৈৰনৱনা | 
ম্ৱশ্ৱস্য় ভত্ৰী 
জগৈহ প্ৰম্ৈশ্ঠা | পুনৱনসূ হম্ৱশা ৱধনয়িী | ম্প্ৰয়ম দেৱানামহপ্য়ৈু পাথহ 
|| ৫ || 
ব্ৰুহস্পম্ৈহ প্ৰথমম জায়মানহ | ম্ৈশ্য়ম নক্শত্ৰমম্ভ সম্বভূৱ | দেহশ্ঠা 
দেৱানাম প্ৰুৈনাসু ম্জশ্ণহুু | ম্েহশা~ন ুসৱনা অভয়ম দনা অস্তু | ম্ৈশ্য়হ 
পুৰস্তােৈু 
মধ্য়হৈা নহ | ব্ৰুহস্পম্ৈননহ পম্ৰপাৈু পশ্চাৈ | বাহধৈাম দৱৱহশা 
অভয়ম 
কু্ৰণৈুাম | সুৱীয়নস্য় পৈয়হ স্য়াম || ৬ || 
ইেগ্ম সহপনহ্য়া হম্ৱৰস্তু জশু্টম | আহেশা দয়শামনয়ুম্ি দচৈহ | দয় 
অিম্ৰক্শম 
প্ৰুম্থৱীম ম্ক্শয়ম্ি | দৈ নহ সপনাহসা হৱমাগম্মশ্ঠাহ | দয় দৰাচহন 
সূয়নস্য়াম্প 
সপনাহ | দয় ম্েৱম দেৱীমন ুসন্চৰম্ি | দয়শামাহেশা অনয়ুম্ি কামম 
| 
দৈ্য়হ সহপনহ্য়া মধুমজ্জহুহাম্ম || ৭ || 
উপহূৈাহ ম্পৈহৰা দয় মঘাস ু| মহনাজৱসহ সুকু্ৰৈহ সুকু্ৰত্য়াহ | দৈ 
দনা নক্শহত্ৰ 
হৱমাগম্মশ্ঠাহ | স্ৱধাম্ভয়নগ্য়ম প্ৰয়ৈম জশুিাম | দয় অম্িেগ্ধা 
দয়~নম্িেগ্ধাহ | দয়~মহুলাকম ম্পৈৰহ ম্ক্শয়ম্ি | য়াগ্শ্চ ম্ৱদ্ময়াগ্ম উ 
চ ন 
প্ৰম্ৱদ্ম | মঘাস ুয়জ~ঝগ্ম সুকু্ৰৈম জশুিাম || ৮ || 
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গৱাাং পম্ৈহ ফল্গুনীনামম্স ত্ৱম | ৈেয়নমন ৱৰণুম্মত্ৰ চাৰ ু| ৈম ত্ৱা 
ৱয়গ্ম 
সম্নৈাৰগ্ম সনীনাম | জীৱা জীৱিমপু সম্হৱহশম | দয়হনমা ম্ৱশ্ৱা 
ভুৱনাম্ন 
সম্ন্জৈা | য়স্য় দেৱা অন ুসহয়ম্ি দচৈহ | অয়নমা ৰাজাঞৰস্তু ম্ৱশ্মান 
| 
ফল্গুনীনাম্ৰুশহভা দৰাৰৱীম্ৈ || ৯ || 
দেহশ্ঠা দেৱানাম ভগহৱা ভগাম্স | ৈত্্তৱা ম্ৱেহু ফলগুুনীস্তস্য় ম্ৱত্তাৈ 
| 
অৈ্য়ম ক্শত্ৰমজৰগ্ম সুৱীয়নম | দগামেশ্ৱৱেপু সন্নহুেহ | ভহগা হ োৈা 
ভগ ইত্প্ৰোৈা | ভহগা দেৱীহ ফল্গুনীৰাম্ৱহৱশ | ভগহস্য়ত্তম প্ৰসৱম 
গহমম | 
য়ত্ৰ দেস্মৱহ সধমােম মহেম || ১০ || 
আয়াৈু দেৱহ সম্ৱহৈাপয়াৈু | ম্হৰণ্য়হয়ন সুৱ্ৰৈুা ৰহথন | ৱহন, হস্তগ্ম 
সুভগম 
ম্ৱদ্মনাপসম | প্ৰয়চ্ছিম পপুম্ৰম পুণ্য়মচ্ছ | হস্তহ প্ৰয়চ্ছ ত্ৱম্ৰুৈম 
ৱসীয়হ | েম্ক্শহণন প্ৰম্ৈগ্ৰু্ণীম এনৈ | োৈাৰমৱয় সম্ৱৈা ম্ৱহেয় 
| দয়া দনা 
হস্তায় প্ৰসুৱাম্ৈ য়গ্য়ম || ১১ || 
ত্ৱশ্টা নক্শত্ৰমহ্য়ম্ৈ ম্চত্ৰাম | সুভগ্ম সসহয়ুৱম্ৈগ্ম দৰাচমানাম | 
ম্নহৱশয়ন্নম্ৰুৈামত্ন য়াগ্হশ্চ | ৰপূাম্ণ ম্পগ্হশন ভুৱনাম্ন ম্ৱশ্ৱা | 
ৈন্নস্্তৱশ্টা ৈে ুম্চত্ৰা ম্ৱচশ্টাম | ৈন্নক্শত্ৰম ভূম্ৰো অস্তু মহ্য়ম | ৈন্নহ 
প্ৰজাম ৱীৰৱৈীগ্ম সহনাৈু | দগাম্ভহননা অস্মশ্ৱহ সমনকু্ত য়গ্য়ম || ১২ 
|| 
ৱায়ুননক্শত্ৰমহ্য়ম্ৈ ম্নশ্্য়াম | ম্ৈগ্মশ্ৰুহন্গা ৱ্ৰশুহভা দৰাৰৱুাণহ | 
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সমীৰয়ন 
ভুৱনা মাৈম্ৰশ্ৱা | অপ দৱৱশাম্গ্স নেুৈামৰাৈীম্হ | ৈহন্না ৱায়ুস্তে ু
ম্নশ্্য়া 
শ্ৰুহণাৈু | ৈন্নক্শত্ৰম ভূম্ৰো অস্তু মহ্য়ম | ৈহন্না দেৱাহসা অনজুানন্তু 
কামম | 
য়থা ৈহৰম েমু্ৰৈাম্ন ম্ৱশ্ৱা || ১৩ || 
েৰূমৈচ্ছত্ৰহৱা য়ন্তু ভীৈাহ | ৈম্েিািী কু্ৰণৈুাম ৈম্ৱৱশাহে | ৈহন্না 
দেৱা অনমুেন্তু য়গ্য়ম | পশ্চাৈ পৰুস্তােভয়হন্না অস্তু | 
নক্শত্ৰাণামম্ধপত্নী ম্ৱশাহে | দেশ্ঠাম্ৱিািী ভুৱনস্য় দগাহপৌ | 
ম্ৱশচূহ শত্ৰূনপবাধমাহনৌ | অপ ক্শুধম নেুৈামৰাম্ৈম || ১৪ || 
পূণনা পশ্চােৈু পূণনা পুৰস্তাৈ | উমধ্য়ৈহ দপৌণনমাসী ম্জগায় | ৈস্য়া 
দেৱা অম্ধ সহৱসিহ | উত্তহম নাক ইহ মােয়িাম | প্ৰুথ্ৱী সুৱচন া 
য়ুৱম্ৈহ 
সহজাশাহ | দপৌণনমাস্য়ুেগাহচ্ছাভমানা | আপ্য়ায়য়িী েমু্ৰৈাম্ন ম্ৱশ্ৱা | 
উৰু 
েহুাম য়জমানায় য়গ্য়ম || ১৫ || 
ৰধু্য়াৈ হস্মৱ্য়ননমহসাপসৱয় | ম্মত্ৰম দেৱম ম্মত্ৰহধয়ম দনা অস্তু | 
অনৰূাধান 
হম্ৱশা ৱধনয়িহ | শৈম জীহৱম শৰেহ সৱীৰাহ | ম্চত্ৰম 
নক্শত্ৰমেুগাত্পুৰস্তাৈ | অনৰূাধাস ইম্ৈ য়ৱৱেম্ি | ৈম্মত্ৰ এম্ৈ 
পম্থম্ভহেনৱয়াস্মনম্হ | ম্হৰণ্য়স্ময়-ম্ৱনৈস্মৈ-ৰিম্ৰহক্শ || ১৬ || 
ইহিা দয়য়শ্ঠামন ুনক্শত্ৰহমম্ৈ | য়ম্ৈন ৱ্ৰতু্ৰম ৱ্ৰতু্ৰ ৈূহয়ন ৈৈাৰ | 
ৈম্ৈন্ৱয়মম্ৰুৈাং 
েহুানাহ | ক্শুধিহৰম েমু্ৰম্ৈম েমু্ৰম্শ্টম | পুৰন্দৰায় ৱ্ৰশুভায় ধ্ৰুশ্ণহৱ 
| অশাঢায় সহমানায় মীঢুহশ | ইিায় দয়য়শ্ঠা 
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মধুমদ্দহুানা | ঊৰমু কু্ৰহণাৈু য়জমানায় দলাকম || ১৭ || 
মলূম প্ৰজাম ৱীৰৱৈীম ম্ৱহেয় | পৰাহয়য়ৈু ম্নৰুনম্ৈহ পৰাচা | 
দগাম্ভননক্শত্ৰম 
পশুম্ভহ সমক্তম | অহভূন য়াৱয়জমানায় মহ্য়ম | অহহননা অৱয় সুম্ৱহৈ 
েধাৈু | 
মলূম নক্শত্ৰম্মম্ৈ য়ৱৱেম্ি | পৰাচীম ৱাচা ম্নৰুনম্ৈম নেুাম্ম | ম্শৱম 
প্ৰজাস্ময় 
ম্শৱমস্তু মহ্য়ম || ১৮ || 
য়া ম্েৱ্য়া আপহ পয়সা সম্বভূৱহুু | য়া অিম্ৰক্শ উৈ পাম্থনৱীয়নাহ | 
য়াসামশাঢা 
অনয়ুম্ি কামম | ৈা ন আপহ শগ্গ দস্য়ানা ভৱন্তু | য়াশ্চ কূপ্য়া 
য়াশ্চ নাৱয়াস্সমমু্ৰ্দ্য়াহ | য়াশ্চ তৱশিীৰৈু প্ৰাসচীয়নাহ | 
য়াসামশাঢা মধু ভক্শয়ম্ি | ৈা ন আপহ শগ্গ দস্য়ানা ভৱন্তু || ১৯ 
|| 
ৈহন্না ম্ৱহশ্ৱ উপ শ্ৰুণ্ৱন্তু দেৱাহ | ৈেশাঢা অম্ভসহয়ন্তু য়গ্য়ম | 
ৈন্নক্শত্ৰম 
প্ৰথৈাম পশু্য়হ | কু্ৰম্শৱ্ৰুনম্শ্ট-য়নজমানায় কল্পৈাম | শুভ্ৰাহ কন্য়া 
য়ুৱৈয়হ সুহপশসহ | কমনকু্ৰৈহ সুকু্ৰহৈা ৱীয়নাৱৈীম্হ | ম্ৱশ্ৱান দেৱান, 
হম্ৱশা 
ৱধনয়িীম্হ | অশাঢাহ কামমপুয়ান্তু য়গ্য়ম || ২০ || 
য়ম্ৈন ব্ৰহ্মা্য়জয়ত্সৱনহমৈৈ | অমনু্চ দলাক-ম্মেমূচ সৱনম | ৈহন্না 
নক্শত্ৰমম্ভম্জম্ৱৱম্জত্য় 
| ম্েয়ম েধাত্ৱহু্ৰণীয়মানম | উহভৌ দলাহকৌ ব্ৰহ্মণা সম্ন্জহৈহমৌ | 
ৈহন্না নক্শত্ৰমম্ভম্জম্ৱৱচশ্টাম | ৈম্ৈন্ৱয়ম প্ৰুৈনাহ সন্জহয়ম | ৈহন্না 
দেৱাহসা 
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অনজুানন্তু কামম || ২১ || 
শ্ৰুণ্ৱম্ি দোণা-মম্ৰুৈস্য় দগাপাম | পুণ্য়ামস্য়া উপশ্ৰুহণাম্ম ৱাচম | 
মহীম 
দেৱীম ম্ৱশ্ণপুত্নী-মজয়ূনাম | প্ৰৈীচী দমনাগ্ম হম্ৱশা য়জামহ | দত্ৰধা 
ম্ৱশ্ণ-ুৰৰুগুাহয়া ম্ৱচক্ৰহম | মহীম ম্েৱম প্ৰুম্থৱী-মিম্ৰক্শম | 
ৈহৰাস্মণম্ৈেস্মৱচ্ছমানা 
| পুণ্য়গ্গ দলাকম য়জমানায় কু্ৰণ্ৱৈী || ২২ || 
অহশ্টৌ দেৱা ৱসৱহ দসাহয়াসহ | চৈহৰা দেৱী-ৰজৰাহ েম্ৱশ্ঠাহ | দৈ 
য়গ্য়ম 
পান্তু ৰজসহ পৰস্তাৈ | সহৱত্সৰীণ-মম্ৰুৈগ্গ স্ৱম্স্ত | য়গ্য়ম নহ পান্তু 
ৱসৱহ 
পুৰস্তাৈ | েম্ক্শণহৈা~ম্ভয়ন্তু েম্ৱশ্ঠাহ | পুণ্য়ন্নক্শত্ৰমম্ভ সম্হৱশাম 
| 
মা দনা অৰাম্ৈ-ৰঘশগ্সাঙন্ন || ২৩ || 
ক্শত্ৰস্য় ৰাজা ৱৰুহণা~ম্ধৰাজহ | নক্শত্ৰাণাগ্ম শৈম্ভশগ্ৱম্সশ্ঠহ | দৈৌ 
দেহৱ্য়হ কু্ৰণহুৈা েীঘনমায়ুহু | শৈগ্ম সহৰা দভশজাম্ন ধত্তহ | য়গ্য়হন্না 
ৰাজা ৱৰণু উপয়াৈু | ৈহন্না ম্ৱহশ্ৱ অম্ভ সহয়ন্তু দেৱাহ | ৈহন্না 
নক্শত্ৰগ্ম 
শৈম্ভশগ্জশুাণম | েীঘনমায়ুহ প্ৰম্ৈৰহেশজাম্ন || ২৪ || 
অজ একপােেুগাত্পুৰস্তাৈ | ম্ৱশ্ৱা ভূৈাম্ন প্ৰম্ৈহমােমানহ | ৈস্য় 
দেৱাহ 
প্ৰসৱম য়ম্ি সহৱন | দপ্ৰাশ্ঠপোহসা অম্ৰুৈস্য় দগাপাহ | ম্ৱভ্ৰাজমানহ 
সম্মধান 
উগ্ৰহ | আ~িম্ৰক্শমৰহুেগন্ৱয়াম | ৈগ্ম সূয়নম দেৱ-মজহমকপােম | 
দপ্ৰাশ্ঠপোহসা অনয়ুম্ি সহৱন || ২৫ || 
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অম্হবুনম্িয়হ প্ৰথমা ন এম্ৈ | দেহশ্ঠা দেৱানামৈু মানশুাণাম | ৈম 
ব্ৰাহ্মণাহ দসামপাহ দসাহয়াসহ | দপ্ৰাশ্ঠপোহসা অম্ভৰক্শম্ি সহৱন | 
চত্ৱাৰ 
একমম্ভ কমন দেৱাহ | দপ্ৰাশ্ঠপো স ইম্ৈ য়ান, ৱেম্ি | দৈ বমু্িয়ম 
পম্ৰশৱয়গ্গ 
স্তুৱিহ | অম্হগ্ম ৰক্শম্ি নমহসাপসৱয় || ২৬ || 
পূশা দৰৱত্য়হন্ৱম্ৈ পন্থাম | পুম্শ্টপৈী পশুপা ৱাজবস্্তহয়ৌ | ইমাম্ন 
হৱ্য়া 
প্ৰয়ৈা জশুাণা | সুস্মগহননা য়াস্মনৰপুয়াৈাম য়গ্য়ম | ক্শুৰ্দ্ান পশনূ ৰক্শৈু 
দৰৱৈী নহ | গাহৱা দনা অশ্ৱাগ্ম অহন্ৱৈু পূশা | অন্নগ্ম ৰক্শহিৌ বহুধা 
ম্ৱৰপূম 
| ৱাজগ্ম সনৈুাম য়জমানায় য়গ্য়ম || ২৭ || 
ৈেম্শ্ৱনাৱশ্ৱয়ুহজাপয়াৈাম | শুভম গম্মহশ্ঠৌ সুয়হমম্ভৰস্মশ্ৱম্হ | স্ৱম 
নক্শত্ৰগ্ম হম্ৱশা য়জহিৌ | মধ্ৱা সম্প্ৰুহক্তৌ য়জশুা সমহক্তৌ | দয়ৌ 
দেৱানাম 
ম্ভশহজৌ হৱ্য়ৱাহহৌ | ম্ৱশ্ৱস্য় েৈূা-ৱম্ৰুৈস্য় দগাহপৌ | দৈৌ নক্শত্ৰম 
জজুশুাহণাপয়াৈাম | নহমা~ম্শ্ৱ্য়াম কু্ৰণহুমা~শ্ৱয়ুগ্্য়াম || ২৮ || 
অপ পাপ্মানম ভৰণীভন ৰন্তু | ৈৱয়হমা ৰাজা ভগৱান, ম্ৱচশ্টাম | 
দলাকস্য় 
ৰাজা মহহৈা মহান, ম্হ | সুগম নহ পন্থামভয়ম কু্ৰহণাৈু | য়ম্ৈন্নক্শহত্ৰ 
য়ম 
এম্ৈ ৰাজা | য়ম্ৈহন্নন-ম্য়ম্শন্চি দেৱাহ | ৈেস্য় ম্চত্ৰগ্ম হম্ৱশা 
য়জাম | অপ 
পাপ্মানম ভৰণীভন ৰন্তু || ২৯ || 
ম্নহৱশনী সন্গমনী ৱসূনাম ম্ৱশ্ৱা ৰপূাম্ণ ৱসূন্য়াহৱশয়িী | সহস্ৰহপাশগ্ম 
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সুভগা ৰৰাণা সা ন আগন্ৱচন সা সম্হৱোনা | য়হত্ত দেৱা 
অেধুভন াগহধয়মমাৱাহস্য় সৱসহিা মম্হত্ৱা | সা দনা য়গ্য়ম ম্পপ্ৰুম্হ 
ম্ৱশ্ৱৱাহৰ 
ৰম্য়হন্না দধম্হ সুভহগ সুৱীৰম || ৩০ || 
ওম শাম্ি: শাম্ি: শাম্ি: || 
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