
নক্শত্র সূক্তম || 
তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ, অশ্টকম ৩, প্রশ্নহ ১ 
তৈত্তরীয় সম্হহৈা, কান্ডম ৩, প্রপাঠকহ ৫, অনবুাকহ ১ 
ওম || অম্িননহ পাৈু কু্রম্ত্তকাহ | নক্শত্রম দেবম্মম্িয়ম | ইেমাসাম 
ম্বচক্শণম | 
হম্বরাসম জহুহাৈন | য়স্য় ভাম্ি রশ্মহয়া য়স্য় দকৈবহ | য়হস্য়মা 
ম্বশ্বা ভুবনাম্ন 
সবনা | স কু্রম্ত্তকাম্ভরম্ভ সম্বসানহ | অম্িহননা দেবহ সুম্বহৈ েধাৈু || 
১ || 
প্রজাপহৈ দরাম্হণী দবৈু পত্নী | ম্বশ্বরূপা ব্রুহৈী ম্চত্রভানহুু | সা দনা 
য়গ্য়স্য় 
সুম্বহৈ েধাৈু | য়থা জীহবম শরেহ সবীরাহ | দরাম্হণী 
দেব্য়ুেগাত্পুরস্তাৈ | 
ম্বশ্বা রূপাম্ণ প্রম্ৈহমােমানা | প্রজাপম্ৈগ্ম হম্বশা বধনয়িী | ম্প্রয়া 
দেবানামপুয়াৈু য়গ্য়ম || ২ || 
দসাহমা রাজা ম্রুগশীহশনণ আগন্ন | ম্শবম নক্শত্রম ম্প্রয়মস্য় ধাম | 
আপ্য়ায়মাহনা বহুধা জহনশু | দরৈহ প্রজাম য়জমাহন েধাৈু | য়হত্ত 
নক্শত্রম 
ম্রুগশীশনমম্স্ত | ম্প্রয়গ্ম রাজন ম্প্রয়ৈমম ম্প্রয়াণাম | ৈস্মৈ দৈ দসাম 
হম্বশা 
ম্বহধম | শন্ন এম্ধ ম্িপহে শম চৈুশ্পহে || ৩ || 
আর্দ্নয়া রুর্দ্হ প্রথমা ন এম্ৈ | দেহশ্ঠা দেবানাম পম্ৈরম্িয়ানাম | 
নক্শত্রমস্য় হম্বশা ম্বহধম | মা নহ প্রজাগ্ম রীম্রশহমাৈ বীরান | দহৈী 
রুর্দ্স্য় পম্রহণা ব্রুণকু্ত | আর্দ্ন া নক্শত্রম জশুৈাগ্ম হম্বননহ | প্রমনু্চমাহনৌ 
েমু্রৈাম্ন ম্বশ্বা | অপাঘশগ্সম নুেৈামরাম্ৈম || ৪ || 
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পুনহননা দেবম্েম্ৈহ স্প্রুহণাৈু | পুনবনস ূনহ পুনহরৈাম য়গ্য়ম | পুনহননা 
দেবা অম্ভয়ন্তু 
সহবন | পুনহ পুনহবনা হম্বশা য়জামহ | এবা ন দেব্য়ম্েম্ৈরনবনা | ম্বশ্বস্য় 
ভত্রী 
জগৈহ প্রম্ৈশ্ঠা | পুনবনসূ হম্বশা বধনয়িী | ম্প্রয়ম দেবানামহপ্য়ৈু পাথহ 
|| ৫ || 
ব্রুহস্পম্ৈহ প্রথমম জায়মানহ | ম্ৈশ্য়ম নক্শত্রমম্ভ সম্বভূব | দেহশ্ঠা 
দেবানাম প্রুৈনাসু ম্জশ্ণহুু | ম্েহশা~ন ুসবনা অভয়ম দনা অস্তু | ম্ৈশ্য়হ 
পুরস্তােৈু 
মধ্য়হৈা নহ | ব্রুহস্পম্ৈননহ পম্রপাৈু পশ্চাৈ | বাহধৈাম দিহশা অভয়ম 
কু্রণৈুাম | সুবীয়নস্য় পৈয়হ স্য়াম || ৬ || 
ইেগ্ম সহপনহ্য়া হম্বরস্তু জশু্টম | আহেশা দয়শামনয়ুম্ি দচৈহ | দয় 
অিম্রক্শম 
প্রুম্থবীম ম্ক্শয়ম্ি | দৈ নহ সপনাহসা হবমাগম্মশ্ঠাহ | দয় দরাচহন 
সূয়নস্য়াম্প 
সপনাহ | দয় ম্েবম দেবীমন ুসন্চরম্ি | দয়শামাহেশা অনয়ুম্ি কামম 
| 
দৈ্য়হ সহপনহ্য়া মধুমজ্জহুহাম্ম || ৭ || 
উপহূৈাহ ম্পৈহরা দয় মঘাস ু| মহনাজবসহ সুকু্রৈহ সুকু্রত্য়াহ | দৈ 
দনা নক্শহত্র 
হবমাগম্মশ্ঠাহ | স্বধাম্ভয়নগ্য়ম প্রয়ৈম জশুিাম | দয় অম্িেগ্ধা 
দয়~নম্িেগ্ধাহ | দয়~মহুলাকম ম্পৈরহ ম্ক্শয়ম্ি | য়াগ্শ্চ ম্বদ্ময়াগ্ম উ 
চ ন 
প্রম্বদ্ম | মঘাস ুয়জ~ঝগ্ম সুকু্রৈম জশুিাম || ৮ || 
গবাাং পম্ৈহ ফল্গুনীনামম্স ত্বম | ৈেয়নমন বরুণম্মত্র চারু | ৈম ত্বা 
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বয়গ্ম 
সম্নৈারগ্ম সনীনাম | জীবা জীবিমুপ সম্ম্বহশম | দয়হনমা ম্বশ্বা ভুবনাম্ন 
সম্ন্জৈা | য়স্য় দেবা অন ুসহয়ম্ি দচৈহ | অয়নমা রাজাঞরস্তু ম্বশ্মান 
| 
ফল্গুনীনাম্রুশহভা দরারবীম্ৈ || ৯ || 
দেহশ্ঠা দেবানাম ভগহবা ভগাম্স | ৈত্ত্বা ম্বেহু ফলগুুনীস্তস্য় ম্বত্তাৈ | 
অৈ্য়ম ক্শত্রমজরগ্ম সুবীয়নম | দগামেশ্ববেপু সন্নহুেহ | ভহগা হ োৈা 
ভগ ইত্প্রোৈা | ভহগা দেবীহ ফল্গুনীরাম্বহবশ | ভগহস্য়ত্তম প্রসবম 
গহমম | 
য়ত্র দেস্মবহ সধমােম মহেম || ১০ || 
আয়াৈু দেবহ সম্বহৈাপয়াৈু | ম্হরণ্য়হয়ন সুব্রুৈা রহথন | বহন, হস্তগ্ম 
সুভগম 
ম্বদ্মনাপসম | প্রয়চ্ছিম পপুম্রম পুণ্য়মচ্ছ | হস্তহ প্রয়চ্ছ ত্বম্রুৈম 
বসীয়হ | েম্ক্শহণন প্রম্ৈগ্রু্ণীম এনৈ | োৈারমদ্য় সম্বৈা ম্বহেয় 
| দয়া দনা 
হস্তায় প্রসুবাম্ৈ য়গ্য়ম || ১১ || 
ত্বশ্টা নক্শত্রমহ্য়ম্ৈ ম্চত্রাম | সুভগ্ম সসহয়ুবম্ৈগ্ম দরাচমানাম | 
ম্নহবশয়ন্নম্রুৈামত্ন য়াগ্হশ্চ | রূপাম্ণ ম্পগ্হশন ভুবনাম্ন ম্বশ্বা | 
ৈন্নস্ত্বশ্টা ৈে ুম্চত্রা ম্বচশ্টাম | ৈন্নক্শত্রম ভূম্রো অস্তু মহ্য়ম | ৈন্নহ 
প্রজাম বীরবৈীগ্ম সহনাৈু | দগাম্ভহননা অস্মশ্বহ সমনকু্ত য়গ্য়ম || ১২ 
|| 
বায়ুননক্শত্রমহ্য়ম্ৈ ম্নশ্্য়াম | ম্ৈগ্মশ্রুহন্গা ব্রুশহভা দরারুবাণহ | 
সমীরয়ন 
ভুবনা মাৈম্রশ্বা | অপ দিশাম্গ্স নেুৈামরাৈীম্হ | ৈহন্না বায়ুস্তে ু
ম্নশ্্য়া 
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শ্রুহণাৈু | ৈন্নক্শত্রম ভূম্রো অস্তু মহ্য়ম | ৈহন্না দেবাহসা অনজুানন্তু 
কামম | 
য়থা ৈহরম েমু্রৈাম্ন ম্বশ্বা || ১৩ || 
েরূমৈচ্ছত্রহবা য়ন্তু ভীৈাহ | ৈম্েিািী কু্রণৈুাম ৈম্িশাহে | ৈহন্না 
দেবা অনমুেন্তু য়গ্য়ম | পশ্চাৈ পরুস্তােভয়হন্না অস্তু | 
নক্শত্রাণামম্ধপত্নী ম্বশাহে | দেশ্ঠাম্বিািী ভুবনস্য় দগাহপৌ | 
ম্বশচূহ শত্রূনপবাধমাহনৌ | অপ ক্শুধম নেুৈামরাম্ৈম || ১৪ || 
পূণনা পশ্চােৈু পূণনা পুরস্তাৈ | উমধ্য়ৈহ দপৌণনমাসী ম্জগায় | ৈস্য়া 
দেবা অম্ধ সম্বসিহ | উত্তহম নাক ইহ মােয়িাম | প্রুথ্বী সুবচন া য়ুবম্ৈহ 
সহজাশাহ | দপৌণনমাস্য়ুেগাহচ্ছাভমানা | আপ্য়ায়য়িী েমু্রৈাম্ন ম্বশ্বা | 
উরু 
েহুাম য়জমানায় য়গ্য়ম || ১৫ || 
রুধ্য়াৈ হস্মব্য়ননমহসাপসদ্য় | ম্মত্রম দেবম ম্মত্রহধয়ম দনা অস্তু | 
অনরূাধান 
হম্বশা বধনয়িহ | শৈম জীহবম শরেহ সবীরাহ | ম্চত্রম 
নক্শত্রমেুগাত্পুরস্তাৈ | অনরূাধাস ইম্ৈ য়িেম্ি | ৈম্মত্র এম্ৈ 
পম্থম্ভহেনবয়াস্মনম্হ | ম্হরণ্য়স্ময়-ম্বনৈস্মৈ-রিম্রহক্শ || ১৬ || 
ইহিা দয়য়শ্ঠামন ুনক্শত্রহমম্ৈ | য়ম্ৈন ব্রুত্রম ব্রুত্র ৈূহয়ন ৈৈার | 
ৈম্ৈন্বয়মম্রুৈাং 
েহুানাহ | ক্শুধিহরম েমু্রম্ৈম েমু্রম্শ্টম | পুরন্দরায় ব্রুশভায় ধ্রুশ্ণহব 
| অশাঢায় সহমানায় মীঢুহশ | ইিায় দয়য়শ্ঠা 
মধুমদ্দহুানা | ঊরুম কু্রহণাৈু য়জমানায় দলাকম || ১৭ || 
মলূম প্রজাম বীরবৈীম ম্বহেয় | পরাহয়য়ৈু ম্নরুনম্ৈহ পরাচা | 
দগাম্ভননক্শত্রম 
পশুম্ভহ সমক্তম | অহভূন য়াদ্য়জমানায় মহ্য়ম | অহহননা অদ্য় সুম্বহৈ 
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েধাৈু | 
মলূম নক্শত্রম্মম্ৈ য়িেম্ি | পরাচীম বাচা ম্নরুনম্ৈম নেুাম্ম | ম্শবম 
প্রজাস্ময় 
ম্শবমস্তু মহ্য়ম || ১৮ || 
য়া ম্েব্য়া আপহ পয়সা সম্বভূবহুু | য়া অিম্রক্শ উৈ পাম্থনবীয়নাহ | 
য়াসামশাঢা 
অনয়ুম্ি কামম | ৈা ন আপহ শগ্গ দস্য়ানা ভবন্তু | য়াশ্চ কূপ্য়া 
য়াশ্চ নাদ্য়াস্সমমু্র্দ্য়াহ | য়াশ্চ তবশিীরুৈ প্রাসচীয়নাহ | 
য়াসামশাঢা মধু ভক্শয়ম্ি | ৈা ন আপহ শগ্গ দস্য়ানা ভবন্তু || ১৯ 
|| 
ৈহন্না ম্বহশ্ব উপ শ্রুণ্বন্তু দেবাহ | ৈেশাঢা অম্ভসহয়ন্তু য়গ্য়ম | 
ৈন্নক্শত্রম 
প্রথৈাম পশু্য়হ | কু্রম্শব্রুনম্শ্ট-য়নজমানায় কল্পৈাম | শুভ্রাহ কন্য়া 
য়ুবৈয়হ সুহপশসহ | কমনকু্রৈহ সুকু্রহৈা বীয়নাবৈীম্হ | ম্বশ্বান দেবান, 
হম্বশা 
বধনয়িীম্হ | অশাঢাহ কামমপুয়ান্তু য়গ্য়ম || ২০ || 
য়ম্ৈন ব্রহ্মা্য়জয়ত্সবনহমৈৈ | অমনু্চ দলাক-ম্মেমূচ সবনম | ৈহন্না 
নক্শত্রমম্ভম্জম্িম্জত্য় 
| ম্েয়ম েধাত্বহু্রণীয়মানম | উহভৌ দলাহকৌ ব্রহ্মণা সম্ন্জহৈহমৌ | 
ৈহন্না নক্শত্রমম্ভম্জম্িচশ্টাম | ৈম্ৈন্বয়ম প্রুৈনাহ সন্জহয়ম | ৈহন্না 
দেবাহসা 
অনজুানন্তু কামম || ২১ || 
শ্রুণ্বম্ি দোণা-মম্রুৈস্য় দগাপাম | পুণ্য়ামস্য়া উপশ্রুহণাম্ম বাচম | 
মহীম 
দেবীম ম্বশ্ণপুত্নী-মজয়ূনাম | প্রৈীচী দমনাগ্ম হম্বশা য়জামহ | দত্রধা 
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ম্বশ্ণ-ুরুরুগাহয়া ম্বচক্রহম | মহীম ম্েবম প্রুম্থবী-মিম্রক্শম | 
ৈহরাস্মণম্ৈেস্মবচ্ছমানা 
| পুণ্য়গ্গ দলাকম য়জমানায় কু্রণ্বৈী || ২২ || 
অহশ্টৌ দেবা বসবহ দসাহয়াসহ | চৈহরা দেবী-রজরাহ েম্বশ্ঠাহ | দৈ 
য়গ্য়ম 
পান্তু রজসহ পরস্তাৈ | সম্বত্সরীণ-মম্রুৈগ্গ স্বম্স্ত | য়গ্য়ম নহ পান্তু 
বসবহ 
পুরস্তাৈ | েম্ক্শণহৈা~ম্ভয়ন্তু েম্বশ্ঠাহ | পুণ্য়ন্নক্শত্রমম্ভ সম্ম্বশাম | 
মা দনা অরাম্ৈ-রঘশগ্সাঙন্ন || ২৩ || 
ক্শত্রস্য় রাজা বরুহণা~ম্ধরাজহ | নক্শত্রাণাগ্ম শৈম্ভশগ্বম্সশ্ঠহ | দৈৌ 
দেহব্য়হ কু্রণহুৈা েীঘনমায়ুহু | শৈগ্ম সহরা দভশজাম্ন ধত্তহ | য়গ্য়হন্না 
রাজা বরুণ উপয়াৈু | ৈহন্না ম্বহশ্ব অম্ভ সহয়ন্তু দেবাহ | ৈহন্না 
নক্শত্রগ্ম 
শৈম্ভশগ্জশুাণম | েীঘনমায়ুহ প্রম্ৈরহেশজাম্ন || ২৪ || 
অজ একপােেুগাত্পুরস্তাৈ | ম্বশ্বা ভূৈাম্ন প্রম্ৈহমােমানহ | ৈস্য় দেবাহ 
প্রসবম য়ম্ি সহবন | দপ্রাশ্ঠপোহসা অম্রুৈস্য় দগাপাহ | ম্বভ্রাজমানহ 
সম্মধান 
উগ্রহ | আ~িম্রক্শমরুহেগন্দ্য়াম | ৈগ্ম সূয়নম দেব-মজহমকপােম 
| 
দপ্রাশ্ঠপোহসা অনয়ুম্ি সহবন || ২৫ || 
অম্হবুনম্িয়হ প্রথমা ন এম্ৈ | দেহশ্ঠা দেবানামৈু মানশুাণাম | ৈম 
ব্রাহ্মণাহ দসামপাহ দসাহয়াসহ | দপ্রাশ্ঠপোহসা অম্ভরক্শম্ি সহবন | চত্বার 
একমম্ভ কমন দেবাহ | দপ্রাশ্ঠপো স ইম্ৈ য়ান, বেম্ি | দৈ বমু্িয়ম 
পম্রশদ্য়গ্গ 
স্তুবিহ | অম্হগ্ম রক্শম্ি নমহসাপসদ্য় || ২৬ || 
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পূশা দরবত্য়হন্বম্ৈ পন্থাম | পুম্শ্টপৈী পশুপা বাজবস্তত হয়ৌ | ইমাম্ন হব্য়া 
প্রয়ৈা জশুাণা | সুস্মগহননা য়াস্মনরুপয়াৈাম য়গ্য়ম | ক্শুর্দ্ান পশনূ রক্শৈু 
দরবৈী নহ | গাহবা দনা অশ্বাগ্ম অহন্বৈু পূশা | অন্নগ্ম রক্শহিৌ বহুধা 
ম্বরূপম 
| বাজগ্ম সনৈুাম য়জমানায় য়গ্য়ম || ২৭ || 
ৈেম্শ্বনাবশ্বয়ুহজাপয়াৈাম | শুভম গম্মহশ্ঠৌ সুয়হমম্ভরস্মশ্বম্হ | স্বম 
নক্শত্রগ্ম হম্বশা য়জহিৌ | মধ্বা সম্প্রুহক্তৌ য়জশুা সমহক্তৌ | দয়ৌ দেবানাম 
ম্ভশহজৌ হব্য়বাহহৌ | ম্বশ্বস্য় েৈূা-বম্রুৈস্য় দগাহপৌ | দৈৌ নক্শত্রম 
জজুশুাহণাপয়াৈাম | নহমা~ম্শ্ব্য়াম কু্রণহুমা~শ্বয়ুগ্্য়াম || ২৮ || 
অপ পাপ্মানম ভরণীভন রন্তু | ৈদ্য়হমা রাজা ভগবান, ম্বচশ্টাম | 
দলাকস্য় 
রাজা মহহৈা মহান, ম্হ | সুগম নহ পন্থামভয়ম কু্রহণাৈু | য়ম্ৈন্নক্শহত্র 
য়ম 
এম্ৈ রাজা | য়ম্ৈহন্নন-ম্য়ম্শন্চি দেবাহ | ৈেস্য় ম্চত্রগ্ম হম্বশা 
য়জাম | অপ 
পাপ্মানম ভরণীভন রন্তু || ২৯ || 
ম্নহবশনী সন্গমনী বসূনাম ম্বশ্বা রূপাম্ণ বসূন্য়াহবশয়িী | সহস্রহপাশগ্ম 
সুভগা ররাণা সা ন আগন্বচন সা সম্ম্বোনা | য়হত্ত দেবা 
অেধুভন াগহধয়মমাবাহস্য় সবসহিা মম্হত্বা | সা দনা য়গ্য়ম ম্পপ্রুম্হ 
ম্বশ্ববাহর 
রম্য়হন্না দধম্হ সুভহগ সুবীরম || ৩০ || 
ওম শাম্ি: শাম্ি: শাম্ি: || 
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