
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਸੂਕ੍ਤਮ || 
ਤ੍ ੈੱਤ੍ਰੀਯ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣ, ਅਸ਼ਟਕ੍ਮ ੩, ਪ੍ਰਸ਼ਨਹ ੧ 
ਤ੍ ੈੱਤ੍ਰੀਯ ਸਮ੍ਮਿਤ੍ਾ, ਕ੍ਾਨ੍ਡਮ ੩, ਪ੍ਰਪ੍ਾਠਕ੍ਹ ੫, ਅਨੁਵਾਕ੍ਹ ੧ 
ਓਮ || ਅਮ੍ਨਨਰਨਹ ਪ੍ਾਤ੍ੁ ਕ੍ਰੁੱ ਮ੍ਤ੍ਕ੍ਾਹ | ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ ਦੇਵਮ੍ਮਮ੍ਨਰਰਯਮ | ਇਦਮਾਸਾਮ 
ਮ੍ਵਚਕ੍ਸ਼ਣਮ | 
ਹਮ੍ਵਰਾਸਮ ਜੁਹੋਤ੍ਨ | ਯਸਯ ਭਾਮ੍ਨਤ ਰਸ਼੍ਮਯੋ ਯਸਯ ਕ੍ੇਤ੍ਵਹ | ਯਸਯੇਮਾ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ 
ਭੁਵਨਾਮ੍ਨ 
ਸਰਵਾ | ਸ ਕ੍ਰੁੱ ਮ੍ਤ੍ਕ੍ਾਮ੍ਭਰਮ੍ਭ ਸਮਵਸਾਨਹ | ਅਮ੍ਨਨਰਨੋ ਦੇਵਹ ਸਮੁ੍ਵਤ੍ੇ ਦਧਾਤ੍ੁ || ੧ || 
ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਤ੍ੇ ਰਮੋ੍ਹਣੀ ਵਤੇ੍ੁ ਪ੍ਤ੍ਨੀ | ਮ੍ਵਸ਼ਵਰੂਪ੍ਾ ਬ੍ਰਹਤ੍ੀ ਮ੍ਚਤ੍ਰਭਾਨੁਹ ੁ| ਸਾ ਨੋ 
ਯਨਯਸਯ 
ਸੁਮ੍ਵਤ੍ੇ ਦਧਾਤ੍ੁ | ਯਥਾ ਜੀਵੇਮ ਸ਼ਰਦਹ ਸਵੀਰਾਹ | ਰੋਮ੍ਹਣੀ 
ਦੇਵਯੁਦਨਾਤ੍ਪ੍ੁਰਸਤਾਤ੍ | 
ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ ਰੂਪ੍ਾਮ੍ਣ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਮੋਦਮਾਨਾ | ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਮ੍ਤ੍ਗ੍ਮ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਵਰ੍ਧਯਨਤੀ | ਮ੍ਪ੍ਰਯਾ 
ਦੇਵਾਨਾਮੁਪ੍ਯਾਤ੍ੁ ਯਨਯਮ || ੨ || 
ਸੋਮ ੋਰਾਜਾ ਮਰਨਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੇਣ ਆਨੰਨ | ਮ੍ਸ਼ਵਮ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ ਮ੍ਪ੍ਰਯਮਸਯ ਧਾਮ | 
ਆਪ੍ਯਾਯਮਾਨੋ ਬ੍ਹਧੁਾ ਜਨੇਸ਼ੁ | ਰੇਤ੍ਹ ਪ੍ਰਜਾਮ ਯਜਮਾਨੇ ਦਧਾਤ੍ੁ | ਯੁੱਤ੍ੇ 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ 
ਮਰਨਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਮਮ੍ਸਤ | ਮ੍ਪ੍ਰਯਗ੍ਮ ਰਾਜਨ ਮ੍ਪ੍ਰਯਤ੍ਮਮ ਮ੍ਪ੍ਰਯਾਣਾਮ | ਤ੍ਸ੍ਮ  ਤ੍ੇ ਸੋਮ 
ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ 
ਮ੍ਵਧੇਮ | ਸ਼ੰਨ ਏਮ੍ਧ ਮ੍ਦਵਪ੍ਦੇ ਸ਼ਮ ਚਤ੍ੁਸ਼੍ਪ੍ਦੇ || ੩ || 
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ਆਰਰਰਯਾ ਰੁਦਰਹ ਪ੍ਰਥਮਾ ਨ ਏਮ੍ਤ੍ | ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ੋਦੇਵਾਨਾਮ ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਰਮ੍ਨਨਯਾਨਾਮ | 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਸਯ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਮ੍ਵਧੇਮ | ਮਾ ਨਹ ਪ੍ਰਜਾਗ੍ਮ ਰੀਮ੍ਰਸ਼ਨ੍ਮੋਤ੍ ਵੀਰਾਨ | 
ਹੇਤ੍ੀ 
ਰੁਦਰਸਯ ਪ੍ਮ੍ਰਣੋ ਵਰਣਕ੍ਤੁ | ਆਰਰਰਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ ਜੁਸ਼ਤ੍ਾਗ੍ਮ ਹਮ੍ਵਰਨਹ | ਪ੍ਰਮੁਨਚਮਾਨੌ 
ਦੁਮ੍ਰਤ੍ਾਮ੍ਨ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ | ਅਪ੍ਾਨਸ਼ਗ੍੍ਸਮ ਨੁਦਤ੍ਾਮਰਾਮ੍ਤ੍ਮ || ੪ || 
ਪ੍ੁਨਰਨੋ ਦੇਵਮ੍ਦਮ੍ਤ੍ਹ ਸ੍ਪ੍ਰਣੋਤ੍ੁ | ਪ੍ੁਨਰਵਸੂ ਨਹ ਪ੍ੁਨਰੇਤ੍ਾਮ ਯਨਯਮ | ਪ੍ੁਨਰਨੋ ਦੇਵਾ 
ਅਮ੍ਭਯਨਤ ੁ
ਸਰਵੇ | ਪ੍ੁਨਹ ਪ੍ੁਨਰਵ ੋਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਯਜਾਮਹ | ਏਵਾ ਨ ਦੇਵਯਮ੍ਦਮ੍ਤ੍ਰਨਰਵਾ | ਮ੍ਵਸ਼ਵਸਯ 
ਭਰਤਰੀ 
ਜਨਤ੍ਹ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਸ਼ਠਾ | ਪ੍ੁਨਰਵਸੂ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਵਰ੍ਧਯਨਤੀ | ਮ੍ਪ੍ਰਯਮ ਦੇਵਾਨਾਮਪ੍ਯੇਤ੍ੁ 
ਪ੍ਾਥਹ 
|| ੫ || 
ਬ੍ਰਹਸ੍ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਹ ਪ੍ਰਥਮਮ ਜਾਯਮਾਨਹ | ਮ੍ਤ੍ਸ਼ਯਮ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਮ੍ਭ ਸ੍ਬ੍ਭੂਵ | ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ੋ
ਦੇਵਾਨਾਮ ਪ੍ਰਤ੍ਨਾਸੁ ਮ੍ਜਸ਼੍ਣੁਹੁ | ਮ੍ਦਸ਼ੋੋੰਉ ਸਰਵਾ ਅਭਯਮ ਨੋ ਅਸਤ ੁ| ਮ੍ਤ੍ਸ਼ਯਹ 
ਪ੍ੁਰਸਤਾਦੁਤ੍ 
ਮਧਯਤ੍ੋ ਨਹ | ਬ੍ਰਹਸ੍ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਰਨਹ ਪ੍ਮ੍ਰਪ੍ਾਤ੍ੁ ਪ੍ਸ਼ਚਾਤ੍ | ਬ੍ਾਧੇਤ੍ਾਮ ਦਵੇਸ਼ੋ ਅਭਯਮ 
ਕ੍ਰਣੁਤ੍ਾਮ | ਸੁਵੀਰਯਸਯ ਪ੍ਤ੍ਯਹ ਸਯਾਮ || ੬ || 
ਇਦਗ੍ਮ ਸਰ੍ਪ੍ੇਭਯੋ ਹਮ੍ਵਰਸਤੁ ਜੁਸ਼ਟਮ | ਆਸ਼ਰੇਸ਼ਾ ਯੇਸ਼ਾਮਨੁਯਮ੍ਨਤ ਚੇਤ੍ਹ | ਯੇ 
ਅਨਤਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ਮ 
ਪ੍ਰਮ੍ਥਵੀਮ ਕ੍ਮ੍ਸ਼ਯਮ੍ਨਤ | ਤ੍ੇ ਨਹ ਸਰ੍ਪ੍ਾਸੋ ਹਵਮਾਨਮ੍ਮਸ਼ਠਾਹ | ਯੇ ਰੋਚਨੇ 
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ਸੂਰਯਸਯਾਮ੍ਪ੍ 
ਸਰ੍ਪ੍ਾਹ | ਯੇ ਮ੍ਦਵਮ ਦੇਵੀਮਨੁ ਸਨਚਰਮ੍ਨਤ | ਯੇਸ਼ਾਮਾਸ਼ਰੇਸ਼ਾ ਅਨੁਯਮ੍ਨਤ ਕ੍ਾਮਮ | 
ਤ੍ੇਭਯਹ ਸਰ੍ਪ੍ੇਭਯੋ ਮਧੁਮੁੱ ਜੁਹੋਮ੍ਮ || ੭ || 
ਉਪ੍ਹੂਤ੍ਾਹ ਮ੍ਪ੍ਤ੍ਰੋ ਯੇ ਮਨਾਸੁ | ਮਨੋਜਵਸਹ ਸੁਕ੍ਰਤ੍ਹ ਸੁਕ੍ਰਤ੍ਯਾਹ | ਤ੍ੇ ਨੋ 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ੇ
ਹਵਮਾਨਮ੍ਮਸ਼ਠਾਹ | ਸਵਧਾਮ੍ਭਰਯਨਯਮ ਪ੍ਰਯਤ੍ਮ ਜੁਸ਼ਨਤਾਮ | ਯੇ ਅਮ੍ਨਨਦਗ੍ਧਾ 
ਯੇੋੰਅਮ੍ਨਨਦਗ੍ਧਾਹ | ਯੇੈੱਉੱਲੋਕ੍ਮ ਮ੍ਪ੍ਤ੍ਰਹ ਕ੍ਮ੍ਸ਼ਯਮ੍ਨਤ | ਯਾਗ੍ਸ਼ਚ ਮ੍ਵਦ੍ਮਯਾਗ੍ਮ ਉ 
ਚ ਨ 
ਪ੍ਰਮ੍ਵਦ੍ਮ | ਮਨਾਸੁ ਯਜ~ਝਗ੍ਮ ਸੁਕ੍ਰਤ੍ਮ ਜੁਸ਼ਨਤਾਮ || ੮ || 
ਨਵਾਂ ਪ੍ਮ੍ਤ੍ਹ ਫਲਗਨੁੀਨਾਮਮ੍ਸ ਤ੍ਵਮ | ਤ੍ਦਰਯਮਨ ਵਰੁਣਮ੍ਮਤ੍ਰ ਚਾਰੁ | ਤ੍ਮ ਤ੍ਵਾ 
ਵਯਗ੍ਮ 
ਸਮ੍ਨਤ੍ਾਰਗ੍ਮ ਸਨੀਨਾਮ | ਜੀਵਾ ਜੀਵਨਤਮੁਪ੍ ਸਮ੍ਮਵਸ਼ੇਮ | ਯੇਨੇਮਾ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ 
ਭੁਵਨਾਮ੍ਨ 
ਸਨ੍ਮ੍ਜਤ੍ਾ | ਯਸਯ ਦੇਵਾ ਅਨੁ ਸਮਯਮ੍ਨਤ ਚੇਤ੍ਹ | ਅਰਯਮਾ ਰਾਜਾਞਰਸਤੁ 
ਮ੍ਵਸ਼੍ਮਾਨ | 
ਫਲਗੁਨੀਨਾਮਰਸ਼ਭ ੋਰੋਰਵੀਮ੍ਤ੍ || ੯ || 
ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ੋਦੇਵਾਨਾਮ ਭਨਵੋ ਭਨਾਮ੍ਸ | ਤ੍ੁੱਤ੍ਵਾ ਮ੍ਵਦੁਹ ਫਲੁਨੁਨੀਸਤਸਯ ਮ੍ਵੁੱ ਤ੍ਾਤ੍ | 
ਅਸ੍ਮਭਯਮ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਜਰਗ੍ਮ ਸੁਵੀਰਯਮ | ਨੋਮਦਸ਼ਵਵਦੁਪ੍ ਸੰਨੁਦੇਹ | ਭਨ ੋਹ 
ਦਾਤ੍ਾ 
ਭਨ ਇਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਾ | ਭਨ ੋਦੇਵੀਹ ਫਲਗੁਨੀਰਾਮ੍ਵਵੇਸ਼ | ਭਨਸਯੇੈੱਤ੍ਮ ਪ੍ਰਸਵਮ 
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ਨਮੇਮ | 
ਯਤ੍ਰ ਦੇਵ ਹ ਸਧਮਾਦਮ ਮਦੇਮ || ੧੦ || 
ਆਯਾਤ੍ੁ ਦੇਵਹ ਸਮ੍ਵਤ੍ੋਪ੍ਯਾਤ੍ੁ | ਮ੍ਹਰਣਯਯੇਨ ਸੁਵਰਤ੍ਾ ਰਥੇਨ | ਵਹਨ, ਹਸਤਗ੍ਮ 
ਸੁਭਨਮ 
ਮ੍ਵਦ੍ਮਨਾਪ੍ਸਮ | ਪ੍ਰਯੁੱ ਛਨਤਮ ਪ੍ਪ੍ਮੁ੍ਰਮ ਪ੍ਣੁਯਮੁੱਛ | ਹਸਤਹ ਪ੍ਰਯੁੱ ਛ ਤ੍ਵਮਰਤ੍ਮ 
ਵਸੀਯਹ | ਦਕ੍ਮ੍ਸ਼ਣੇਨ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਨਰਭ੍ਣੀਮ ਏਨਤ੍ | ਦਾਤ੍ਾਰਮਦਯ ਸਮ੍ਵਤ੍ਾ ਮ੍ਵਦਯੇ | 
ਯੋ ਨੋ 
ਹਸਤਾਯ ਪ੍ਰਸੁਵਾਮ੍ਤ੍ ਯਨਯਮ || ੧੧ || 
ਤ੍ਵਸ਼ਟਾ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਭਯੇਮ੍ਤ੍ ਮ੍ਚਤ੍ਰਾਮ | ਸੁਭਗ੍ਮ ਸਸਮਯੁਵਮ੍ਤ੍ਗ੍ਮ ਰੋਚਮਾਨਾਮ | 
ਮ੍ਨਵੇਸ਼ਯੰਨਮਰਤ੍ਾਨ੍ਮਰਤਯਾਗ੍੍ਸ਼ਚ | ਰੂਪ੍ਾਮ੍ਣ ਮ੍ਪ੍ਗ੍੍ਸ਼ਨ ਭੁਵਨਾਮ੍ਨ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ | 
ਤੰ੍ਨਸਤਵਸ਼ਟਾ ਤ੍ਦੁ ਮ੍ਚਤ੍ਰਾ ਮ੍ਵਚਸ਼ਟਾਮ | ਤੰ੍ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ ਭੂਮ੍ਰਦਾ ਅਸਤੁ ਮਹਯਮ | ਤੰ੍ਨਹ 
ਪ੍ਰਜਾਮ ਵੀਰਵਤ੍ੀਗ੍ਮ ਸਨੋਤ੍ੁ | ਨੋਮ੍ਭਰਨੋ ਅਸ਼ਵ ਹ ਸਮਨਕ੍ਤੁ ਯਨਯਮ || ੧੨ || 
ਵਾਯੁਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਭਯੇਮ੍ਤ੍ ਮ੍ਨਸ਼ਟਯਾਮ | ਮ੍ਤ੍ਗ੍ਮਸ਼ਰਨਗੋ ਵਰਸ਼ਭੋ ਰੋਰੁਵਾਣਹ | ਸਮੀਰਯਨ 
ਭੁਵਨਾ ਮਾਤ੍ਮ੍ਰਸ਼ਵਾ | ਅਪ੍ ਦਵੇਸ਼ਾਗ੍੍ਮ੍ਸ ਨੁਦਤ੍ਾਮਰਾਤ੍ੀਮ੍ਹ | ਤੰ੍ਨੋ ਵਾਯੁਸਤਦੁ 
ਮ੍ਨਸ਼ਟਯਾ 
ਸ਼ਰਣੋਤ੍ ੁ| ਤੰ੍ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ ਭੂਮ੍ਰਦਾ ਅਸਤੁ ਮਹਯਮ | ਤੰ੍ਨੋ ਦੇਵਾਸੋ ਅਨੁਜਾਨਨਤੁ ਕ੍ਾਮਮ 
| 
ਯਥਾ ਤ੍ਰੇਮ ਦੁਮ੍ਰਤ੍ਾਮ੍ਨ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ || ੧੩ || 
ਦੂਰਮਸ੍ਮੁੱਛਤ੍ਰਵੋ ਯਨਤੁ ਭੀਤ੍ਾਹ | ਤ੍ਮ੍ਦਨਰਰਾਨਨੀ ਕ੍ਰਣੁਤ੍ਾਮ ਤ੍ਮ੍ਦਵਸ਼ਾਖੇ | ਤੰ੍ਨੋ 
ਦੇਵਾ ਅਨੁਮਦਨਤੁ ਯਨਯਮ | ਪ੍ਸ਼ਚਾਤ੍ ਪ੍ਰੁਸਤਾਦਭਯੰਨੋ ਅਸਤੁ | 
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ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਮਮ੍ਧਪ੍ਤ੍ਨੀ ਮ੍ਵਸ਼ਾਖੇ | ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਾਮ੍ਵਨਰਰਾਨਨੀ ਭੁਵਨਸਯ ਨੋਪ੍ੌ | 
ਮ੍ਵਸ਼ੂਚਹ ਸ਼ਤ੍ੂਨਪ੍ਬ੍ਾਧਮਾਨੌ | ਅਪ੍ ਕ੍ਸ਼ਧੁਮ ਨੁਦਤ੍ਾਮਰਾਮ੍ਤ੍ਮ || ੧੪ || 
ਪ੍ੂਰ੍ਣਾ ਪ੍ਸ਼ਚਾਦੁਤ੍ ਪ੍ਰੂ੍ਣਾ ਪ੍ੁਰਸਤਾਤ੍ | ਉਨ੍ਮਧਯਤ੍ਹ ਪ੍ੌਰ੍ਣਮਾਸੀ ਮ੍ਜਨਾਯ | 
ਤ੍ਸਯਾ 
ਦੇਵਾ ਅਮ੍ਧ ਸਮਵਸਨਤਹ | ਉੱਤ੍ਮੇ ਨਾਕ੍ ਇਹ ਮਾਦਯਨਤਾਮ | ਪ੍ਰਥਵੀ ਸੁਵਰਚਾ 
ਯੁਵਮ੍ਤ੍ਹ 
ਸਜੋਸ਼ਾਹ | ਪ੍ੌਰ੍ਣਮਾਸਯੁਦਨਾੁੱਛੋਭਮਾਨਾ | ਆਪ੍ਯਾਯਯਨਤੀ ਦੁਮ੍ਰਤ੍ਾਮ੍ਨ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ | 
ਉਰ ੁ
ਦੁਹਾਮ ਯਜਮਾਨਾਯ ਯਨਯਮ || ੧੫ || 
ਰੁਧਯਾਸ੍ਮ ਹਵਯ ਰਨਮਸੋਪ੍ਸਦਯ | ਮ੍ਮਤ੍ਰਮ ਦੇਵਮ ਮ੍ਮਤ੍ਰਧੇਯਮ ਨੋ ਅਸਤੁ | 
ਅਨੂਰਾਧਾਨ 
ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਵਰ੍ਧਯਨਤਹ | ਸ਼ਤ੍ਮ ਜੀਵੇਮ ਸ਼ਰਦਹ ਸਵੀਰਾਹ | ਮ੍ਚਤ੍ਰਮ 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮੁਦਨਾਤ੍ਪ੍ਰੁਸਤਾਤ੍ | ਅਨੂਰਾਧਾਸ ਇਮ੍ਤ੍ ਯਦਵਦਮ੍ਨਤ | ਤ੍ਨ੍ਮ੍ਮਤ੍ਰ ਏਮ੍ਤ੍ 
ਪ੍ਮ੍ਥਮ੍ਭਰਰੇਵਯਾਨੈਮ੍ਹ | ਮ੍ਹਰਣਯਯ -ਮ੍ਰਵਤ੍ਤ੍ -ਰਨਤਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇ || ੧੬ || 
ਇਨਰਰ ੋਜਯੇਸ਼ਠਾਮਨੁ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮੇਮ੍ਤ੍ | ਯਸ੍ਮ੍ਮਨ ਵਰਤ੍ਰਮ ਵਰਤ੍ਰ ਤ੍ੂਰਯੇ ਤ੍ਤ੍ਾਰ | 
ਤ੍ਸ੍ਮ੍ਮਨਵ ਯਮਮਰਤ੍ ਂ
ਦੁਹਾਨਾਹ | ਕ੍ਸ਼ੁਧਨਤਰੇਮ ਦੁਮ੍ਰਮ੍ਤ੍ਮ ਦੁਮ੍ਰਮ੍ਸ਼ਟਮ | ਪ੍ੁਰਨਰਰਾਯ ਵਰਸ਼ਭਾਯ ਧਰਸ਼੍ਣਵ ੇ
| ਅਸ਼ਾਢਾਯ ਸਹਮਾਨਾਯ ਮੀਢੁਸ਼ੇ | ਇਨਰਰਾਯ ਜਯੇਸ਼ਠਾ 
ਮਧੁਮੁੱ ਦੁਹਾਨਾ | ਊਰਮੁ ਕ੍ਰਣੋਤ੍ੁ ਯਜਮਾਨਾਯ ਲੋਕ੍ਮ || ੧੭ || 
ਮੂਲਮ ਪ੍ਰਜਾਮ ਵੀਰਵਤ੍ੀਮ ਮ੍ਵਦੇਯ | ਪ੍ਰਾਚਯੇਤ੍ੁ ਮ੍ਨੈੱਰਮੁ੍ਤ੍ਹ ਪ੍ਰਾਚਾ | 
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ਨੋਮ੍ਭਰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ 
ਪ੍ਸ਼ੁਮ੍ਭਹ ਸਮਕ੍ਤਮ | ਅਹਰ੍ਭੂਯਾਦਯਜਮਾਨਾਯ ਮਹਯਮ | ਅਹਰਨੋ ਅਦਯ ਸੁਮ੍ਵਤ੍ੇ 
ਦਧਾਤ੍ੁ | 
ਮੂਲਮ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ੍ਮਮ੍ਤ੍ ਯਦਵਦਮ੍ਨਤ | ਪ੍ਰਾਚੀਮ ਵਾਚਾ ਮ੍ਨੈੱਰਮੁ੍ਤ੍ਮ ਨੁਦਾਮ੍ਮ | ਮ੍ਸ਼ਵਮ 
ਪ੍ਰਜਾਯ  
ਮ੍ਸ਼ਵਮਸਤੁ ਮਹਯਮ || ੧੮ || 
ਯਾ ਮ੍ਦਵਯਾ ਆਪ੍ਹ ਪ੍ਯਸਾ ਸ੍ਬ੍ਭੂਵੁਹੁ | ਯਾ ਅਨਤਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ ਉਤ੍ ਪ੍ਾਮ੍ਰਿਵੀਰਯਾਹ 
| ਯਾਸਾਮਸ਼ਾਢਾ 
ਅਨੁਯਮ੍ਨਤ ਕ੍ਾਮਮ | ਤ੍ਾ ਨ ਆਪ੍ਹ ਸ਼ੁੱਨ ਸਯੋਨਾ ਭਵਨਤੁ | ਯਾਸ਼ਚ ਕ੍ੂਪ੍ਯਾ 
ਯਾਸ਼ਚ ਨਾਦਯਾੁੱਸਮੁਮ੍ਦਰਯਾਹ | ਯਾਸ਼ਚ ਵ ਸ਼ਨਤੀਰੁਤ੍ ਪ੍ਰਾਸਚੀਰਯਾਹ | 
ਯਾਸਾਮਸ਼ਾਢਾ ਮਧੁ ਭਕ੍ਸ਼ਯਮ੍ਨਤ | ਤ੍ਾ ਨ ਆਪ੍ਹ ਸ਼ੁੱਨ ਸਯੋਨਾ ਭਵਨਤੁ || ੧੯ || 
ਤੰ੍ਨੋ ਮ੍ਵਸ਼ਵ ੇਉਪ੍ ਸ਼ਰਣਵਨਤੁ ਦੇਵਾਹ | ਤ੍ਦਸ਼ਾਢਾ ਅਮ੍ਭਸਮਯਨਤੁ ਯਨਯਮ | 
ਤੰ੍ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ 
ਪ੍ਰਥਤ੍ਾਮ ਪ੍ਸ਼ੁਭਯਹ | ਕ੍ਰਮ੍ਸ਼ਰ੍ਰਮੁ੍ਸ਼ਟ-ਰਯਜਮਾਨਾਯ ਕ੍ਲ੍ਪ੍ਤ੍ਾਮ | ਸ਼ੁਭਰਾਹ ਕ੍ਨਯਾ 
ਯੁਵਤ੍ਯਹ ਸੁਪ੍ੇਸ਼ਸਹ | ਕ੍ਰ੍ਮਕ੍ਰਤ੍ਹ ਸਕੁ੍ਰਤ੍ੋ ਵੀਰਯਾਵਤ੍ੀਮ੍ਹ | ਮ੍ਵਸ਼ਵਾਨ ਦੇਵਾਨ, 
ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ 
ਵਰ੍ਧਯਨਤੀਮ੍ਹ | ਅਸ਼ਾਢਾਹ ਕ੍ਾਮਮੁਪ੍ਯਾਨਤ ੁਯਨਯਮ || ੨੦ || 
ਯਸ੍ਮ੍ਮਨ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਭਯਜਯਤ੍ਸਰਵਮੇਤ੍ਤ੍ | ਅਮੁਨਚ ਲੋਕ੍-ਮ੍ਮਦਮੂਚ ਸਰਵਮ | ਤੰ੍ਨੋ 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਮ੍ਭਮ੍ਜਮ੍ਦਵਮ੍ਜਤ੍ਯ 
| ਮ੍ਸ਼ਰਯਮ ਦਧਾਤ੍ਵਹਰਣੀਯਮਾਨਮ | ਉਭੌ ਲੋਕੌ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਾ ਸਨ੍ਮ੍ਜਤ੍ੇਮੌ | 
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ਤੰ੍ਨੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਮ੍ਭਮ੍ਜਮ੍ਦਵਚਸ਼ਟਾਮ | ਤ੍ਸ੍ਮ੍ਮਨਵ ਯਮ ਪ੍ਰਤ੍ਨਾਹ ਸਨ੍ਜਯੇਮ | ਤੰ੍ਨੋ 
ਦੇਵਾਸੋ 
ਅਨੁਜਾਨਨਤੁ ਕ੍ਾਮਮ || ੨੧ || 
ਸ਼ਰਣਵਮ੍ਨਤ ਸ਼ਰੋਣਾ-ਮਮਰਤ੍ਸਯ ਨੋਪ੍ਾਮ | ਪ੍ੁਣਯਾਮਸਯਾ ਉਪ੍ਸ਼ਰਣੋਮ੍ਮ ਵਾਚਮ | ਮਹੀਮ 
ਦੇਵੀਮ ਮ੍ਵਸ਼੍ਣੁਪ੍ਤ੍ਨੀ-ਮਜੂਰਯਾਮ | ਪ੍ਰਤ੍ੀਚੀ ਮੇਨਾਗ੍ਮ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਯਜਾਮਹ | ਤ੍ਰੇਧਾ 
ਮ੍ਵਸ਼੍ਣੁ-ਰੁਰੁਨਾਯੋ ਮ੍ਵਚਕ੍ਰਮੇ | ਮਹੀਮ ਮ੍ਦਵਮ ਪ੍ਰਮ੍ਥਵੀ-ਮਨਤਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ਮ | 
ਤ੍ੁੱਛਰੋਣ ਮ੍ਤ੍ਸ਼ਰਵ ੈੱਛਮਾਨਾ 
| ਪ੍ੁਣਯੁੱਨ ਸ਼੍ਲੋਕ੍ਮ ਯਜਮਾਨਾਯ ਕ੍ਰਣਵਤ੍ੀ || ੨੨ || 
ਅਸ਼ਟੌ ਦੇਵਾ ਵਸਵਹ ਸੋਮਯਾਸਹ | ਚਤ੍ਸਤਰੋ ਦੇਵੀ-ਰਜਰਾਹ ਸ਼ਰਮ੍ਵਸ਼ਠਾਹ | ਤ੍ੇ ਯਨਯਮ 
ਪ੍ਾਨਤੁ ਰਜਸਹ ਪ੍ਰਸਤਾਤ੍ | ਸਮਵਤ੍ਸਰੀਣ-ਮਮਰਤ੍ੁੱ ਨ ਸਵਮ੍ਸਤ | ਯਨਯਮ ਨਹ ਪ੍ਾਨਤੁ 
ਵਸਵਹ 
ਪ੍ੁਰਸਤਾਤ੍ | ਦਕ੍ਮ੍ਸ਼ਣਤ੍ੋ~ਮ੍ਭਯਨਤੁ ਸ਼ਰਮ੍ਵਸ਼ਠਾਹ | ਪ੍ੁਣਯੰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਮ੍ਭ ਸਮ੍ਮਵਸ਼ਾਮ | 
ਮਾ ਨੋ ਅਰਾਮ੍ਤ੍-ਰਨਸ਼ਗ੍੍ਸਾਙੰਨ || ੨੩ || 
ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਸਯ ਰਾਜਾ ਵਰੁਣੋ~ਮ੍ਧਰਾਜਹ | ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਾਗ੍ਮ ਸ਼ਤ੍ਮ੍ਭਸ਼ਨਵਮ੍ਸਸ਼ਠਹ | ਤ੍ੌ 
ਦੇਵੇਭਯਹ ਕ੍ਰਣੁਤ੍ੋ ਦੀਰ੍ਨਮਾਯੁਹੁ | ਸ਼ਤ੍ਗ੍ਮ ਸਹਸਤਰਾ ਭੇਸ਼ਜਾਮ੍ਨ ਧੁੱ ਤ੍ਹ | ਯਨਯੰਨੋ 
ਰਾਜਾ ਵਰੁਣ ਉਪ੍ਯਾਤ੍ੁ | ਤੰ੍ਨੋ ਮ੍ਵਸ਼ਵ ੇਅਮ੍ਭ ਸਮਯਨਤੁ ਦੇਵਾਹ | ਤੰ੍ਨੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਗ੍ਮ 
ਸ਼ਤ੍ਮ੍ਭਸ਼ਗ੍ਜੁਸ਼ਾਣਮ | ਦੀਰ੍ਨਮਾਯੁਹ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਰਦ੍ਭੇਸ਼ਜਾਮ੍ਨ || ੨੪ || 
ਅਜ ਏਕ੍ਪ੍ਾਦੁਦਨਾਤ੍ਪ੍ੁਰਸਤਾਤ੍ | ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ ਭੂਤ੍ਾਮ੍ਨ ਪ੍ਰਮ੍ਤ੍ਮੋਦਮਾਨਹ | ਤ੍ਸਯ 
ਦੇਵਾਹ 
ਪ੍ਰਸਵਮ ਯਮ੍ਨਤ ਸਰਵੇ | ਪ੍ਰੋਸ਼ਠਪ੍ਦਾਸੋ ਅਮਰਤ੍ਸਯ ਨੋਪ੍ਾਹ | ਮ੍ਵਭਰਾਜਮਾਨਹ ਸਮ੍ਮਧਾਨ 
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ਉਨਰਹ | ਆੰਤ੍ਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ਮਰੁਹਦਨਨਰਯਾਮ | ਤ੍ਗ੍ਮ ਸੂਰਯਮ ਦੇਵ-ਮਜਮੇਕ੍ਪ੍ਾਦਮ | 
ਪ੍ਰੋਸ਼ਠਪ੍ਦਾਸੋ ਅਨੁਯਮ੍ਨਤ ਸਰਵੇ || ੨੫ || 
ਅਮ੍ਹਰ੍ਬ੍ਮੁ੍ਧਨਯਹ ਪ੍ਰਥਮਾ ਨ ਏਮ੍ਤ੍ | ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ੋਦੇਵਾਨਾਮੁਤ੍ ਮਾਨੁਸ਼ਾਣਾਮ | ਤ੍ਮ 
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਹ ਸੋਮਪ੍ਾਹ ਸੋਮਯਾਸਹ | ਪ੍ਰੋਸ਼ਠਪ੍ਦਾਸੋ ਅਮ੍ਭਰਕ੍ਸ਼ਮ੍ਨਤ ਸਰਵੇ | ਚਤ੍ਵਾਰ 
ਏਕ੍ਮਮ੍ਭ ਕ੍ਰ੍ਮ ਦੇਵਾਹ | ਪ੍ਰੋਸ਼ਠਪ੍ਦਾ ਸ ਇਮ੍ਤ੍ ਯਾਨ, ਵਦਮ੍ਨਤ | ਤ੍ੇ ਬ੍ੁਮ੍ਧਨਯਮ 
ਪ੍ਮ੍ਰਸ਼ਦਯੁੱਨ 
ਸਤੁਵਨਤਹ | ਅਮ੍ਹਗ੍ਮ ਰਕ੍ਸ਼ਮ੍ਨਤ ਨਮਸੋਪ੍ਸਦਯ || ੨੬ || 
ਪ੍ੂਸ਼ਾ ਰੇਵਤ੍ਯਨਵੇ ਮ੍ਤ੍ ਪ੍ਨਿਾਮ | ਪ੍ੁਮ੍ਸ਼ਟਪ੍ਤ੍ੀ ਪ੍ਸ਼ੁਪ੍ਾ ਵਾਜਬ੍ਸਤਯੌ | ਇਮਾਮ੍ਨ ਹਵਯਾ 
ਪ੍ਰਯਤ੍ਾ ਜੁਸ਼ਾਣਾ | ਸੁਨ ਰਨੋ ਯਾਨੈਰਪੁ੍ਯਾਤ੍ਾਮ ਯਨਯਮ | ਕ੍ਸ਼ੁਦਰਾਨ ਪ੍ਸ਼ੂਨ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ ੁ
ਰੇਵਤ੍ੀ ਨਹ | ਨਾਵੋ ਨੋ ਅਸ਼ਵਾਗ੍ਮ ਅਨਵੇ ਤ੍ੁ ਪ੍ੂਸ਼ਾ | ਅੰਨਗ੍ਮ ਰਕ੍ਸ਼ਨਤੌ ਬ੍ਹੁਧਾ 
ਮ੍ਵਰੂਪ੍ਮ 
| ਵਾਜਗ੍ਮ ਸਨੁਤ੍ਾਮ ਯਜਮਾਨਾਯ ਯਨਯਮ || ੨੭ || 
ਤ੍ਦਮ੍ਸ਼ਵਨਾਵਸ਼ਵਯੁਜੋਪ੍ਯਾਤ੍ਾਮ | ਸ਼ੁਭਮ ਨਮ੍ਮਸ਼ਠੌ ਸੁਯਮੇਮ੍ਭਰਸ਼ਵ ਮ੍ਹ | ਸਵਮ 
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਗ੍ਮ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ ਯਜਨਤੌ | ਮਧਵਾ ਸ੍ਪ੍ਰਕ੍ਤੌ ਯਜੁਸ਼ਾ ਸਮਕ੍ਤੌ | ਯੌ ਦੇਵਾਨਾਮ 
ਮ੍ਭਸ਼ਜੌ ਹਵਯਵਾਹੌ | ਮ੍ਵਸ਼ਵਸਯ ਦੂਤ੍ਾ-ਵਮਰਤ੍ਸਯ ਨੋਪ੍ੌ | ਤ੍ੌ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮ 
ਜੁਜੁਸ਼ਾਣੋਪ੍ਯਾਤ੍ਾਮ | ਨਮੋ~ਮ੍ਸ਼ਵਭਯਾਮ ਕ੍ਰਣੁਮੋ~ਸ਼ਵਯੁਗ੍ਭਯਾਮ || ੨੮ || 
ਅਪ੍ ਪ੍ਾਪ੍ਮਾਨਮ ਭਰਣੀਰ੍ਭਰਨਤੁ | ਤ੍ਦਯਮੋ ਰਾਜਾ ਭਨਵਾਨ, ਮ੍ਵਚਸ਼ਟਾਮ | 
ਲੋਕ੍ਸਯ 
ਰਾਜਾ ਮਹਤ੍ੋ ਮਹਾਨ, ਮ੍ਹ | ਸੁਨਮ ਨਹ ਪ੍ਨਿਾਮਭਯਮ ਕ੍ਰਣੋਤ੍ੁ | ਯਸ੍ਮ੍ਮੰਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੇ 
ਯਮ 

www.yo
us

igm
a.c

om



ਏਮ੍ਤ੍ ਰਾਜਾ | ਯਸ੍ਮ੍ਮੰਨੇਨ-ਮਭਯਮ੍ਸ਼ਨਚਨਤ ਦੇਵਾਹ | ਤ੍ਦਸਯ ਮ੍ਚਤ੍ਰਗ੍ਮ ਹਮ੍ਵਸ਼ਾ 
ਯਜਾਮ | ਅਪ੍ 
ਪ੍ਾਪ੍ਮਾਨਮ ਭਰਣੀਰ੍ਭਰਨਤੁ || ੨੯ || 
ਮ੍ਨਵੇਸ਼ਨੀ ਸਨਗਮਨੀ ਵਸੂਨਾਮ ਮ੍ਵਸ਼ਵਾ ਰੂਪ੍ਾਮ੍ਣ ਵਸੂਨਯਾਵੇਸ਼ਯਨਤੀ | ਸਹਸਰਪ੍ੋਸ਼ਗ੍ਮ 
ਸੁਭਨਾ ਰਰਾਣਾ ਸਾ ਨ ਆਨਨਵ ਰਚਸਾ ਸਮ੍ਮਵਦਾਨਾ | ਯੁੱਤ੍ੇ ਦੇਵਾ 
ਅਦਧੁਰ੍ਭਾਨਧੇਯਮਮਾਵਾਸਯੇ ਸਵਸਨਤੋ ਮਮ੍ਹਤ੍ਵਾ | ਸਾ ਨੋ ਯਨਯਮ ਮ੍ਪ੍ਪ੍ਰਮ੍ਹ 
ਮ੍ਵਸ਼ਵਵਾਰ ੇ
ਰਮ੍ਯੰਨੋ ਧਮੇ੍ਹ ਸੁਭਨੇ ਸੁਵੀਰਮ || ੩੦ || 
ਓਮ ਸ਼ਾਮ੍ਨਤ: ਸ਼ਾਮ੍ਨਤ: ਸ਼ਾਮ੍ਨਤ: || 
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