
ન 	સૂ મ્	(ન ે )

તૈ રીય	 ણમ્	|	અ કમ્	-	3	 નઃ	-	1
તૈ રીય	સં હતાઃ	|	કાંડ	3	 પાઠકઃ	-	5	અનુવાકમ્	-	1

અા	||	અ નઃ'	પાતુ	કૃ 'કાઃ	|	ન ' ં	 દેવ મ'◌ં યમ્	|	ઇદમા'સાં	 વચ ણમ્	|	હ વરાસં	જુ'હાેતન	|	ય 	ભાં ત'	ર મયાે	ય '	 કેતવઃ'	|
ય ેમા	 વ ા	ભુવ'ના ન	સવા''	|	સ	કૃ 'કા ભર ભસ◌ંવસા'નઃ	|	અ નાે'	દેવ ુ' વતે	દ'ધાતુ	||	1	 ||

પ'તે	રાે હણીવે'તુ	પ ી''	|	 વ 'પા	બૃહતી	 ચ ભા'નુઃ	|	સા	નાે'	ય '	સુ વતે	દ'ધાતુ	|	યથા	 વે'મ	શરદ વી'રાઃ	|	રાે હણી
દે ુદ'ગા ુર તા''ત્	|	 વ ા'	 પા ણ'	 તમાેદ'માના	|	 પ' તગ્^મ્	હ વષા'	વધય'◌ંતી	|	 યા	દેવાનામુપ'યાતુ	ય મ્	||	2	||

સામેા	ેરા '	મૃગશીર્ષણે	અાગ ્'	|	 શવં	ન ' ં	 યમ' 	ધામ'	|	અા ાય'માનાે	બહુધા	જને'ષુ	|	રેતઃ'	 ં	યજ'માને	દધાતુ	|	ય 	ેન ' ં
મૃગશીર્ષમિ ત'	|	 યગ્^મ્	રા'જન્	 યત'મં	 યાણા''મ્	|	ત ૈ'	તે	સાેમ	 હ વષા'	 વધેમ	|	શ '	અે ધ	 પદે	શં	ચતુ' દે	||	3	 ||

અા યા'	રુ ઃ	 થ'મા	ન	અે ત	|	 ે ાે'	 દેવાનાં	પ ત'ર યાના''મ્	|	ન ' મ 	હ વષા'	 વધેમ	|	મા	નઃ'	 ગ્^મ્	રી' રષ ાેત	વીરાન્	|	હે ત
રુ 	પ ર'ણાે	વૃણ ુ	|	અા ા	ન ' ં	જુષતાગ્^મ્	હ વનઃ'	|	 મ◌ુંચમા'નાૈ	દુ રતા ન	 વ ા''	|	અપાઘશગં'	સ ુદતામરા' તમ્	|	||	4||

પુન'નાે	દે દ' ત ૃણાેતુ	|	પુન'વસૂનઃ	પુનરેતાં''	ય મ્	|	પુન'નાે	 દેવા	અ ભય'◌ંત	ુસવ''	|	પુનઃ'	પુનવાે	 હ વષા'	ય મઃ	|	અવેા	ન
દે દ' તરનવા	|	 વ ' 	ભ ી	જગ'તઃ	 ત ા	|	પુન'વસૂ	હ વષા'	વધય'◌ંતી	|	 યં	દેવાના-મ ે'તુ	પાથઃ'	||	5||

બૃહ તઃ'	 થમં	 ય'માનઃ	|	 ત ં'	ન ' મ ભ	સંબ'ભૂવ	|	 ે ાે'	 દેવાનાં	પૃત'નાસુ જ ુઃ	|	 દશાેઽનુ	સવા	અભ'ય ાે	અ તુ	|	 ત ઃ'
પરુ તા'દુત	મ' તાે	નઃ'	|	બૃહ ત'નઃ	પ ર'પાતુ	પ ાત્	|	બાધે'તા◌ં ેષા	ેઅભ'યં	કૃણુતામ્	|	સવુીય' 	પત'ય ામ	||	6	 ||

ઇદગ્^મ્	સપ ાે'	હ વર' ત	ુજુ મ્''	|	અા ષેા	યેષા'મનુય◌ં ત	ચેતઃ'	|	યે	અ◌ંત ર' ં	પૃ થવ 	 યં ત'	|	તે	ન' પાસા	ેહવમાગ' મ ાઃ	|
યે	રાે'ચને	સૂય ા પ'	સપાઃ	|	યે	 દવં'	 દેવીમનુ'સ◌ંચર'◌ં ત	|	યેષા'મ ષેા	અ'નુય◌ં ત	કામમ્''	|	તે ' પ ાે	મધુ'મ ુહાે મ	||	7	||

ઉપ'હૂતાઃ	 પતરા	ેયે	મઘાસુ'	|	મનાે'જવસ કૃુત' કૃુ ાઃ	|	તે	નાે	ન ' ે	હવમાગ' મ ાઃ	|	 ધા ભ'ય ં	 ય'તં	જુષંતામ્	|	યે	અ' દ ધા
યેઽન' દ ધાઃ	|	યે'ઽમુ ાકંે	 પતરઃ'	 યં ત'	|	યા '	 વ યાગ્^મ્	ઉ'	ચ	ન	 ' વ 	|	મઘાસુ'	ય ગ્^મ્	સુકૃ'તં	જુષંતામ્	||	8||

ગવાં	પ તઃ	ફ ુ'નીનામ સ	 મ્	|	તદ'યમન્	વરુણ મ 	ચારુ'	|	તં	 ા'	 વયગ્^મ્	સ' નતારગં'	સનીનામ્	|	 વા	 વ'◌ંતમપુ	સં વ'શેમ	|
યેનેમા	 વ ા	ભુવ'ના ન	સં જ'તા	|	ય '	 દેવા	અ'નુસ◌ંય◌ં ત	ચેતઃ'	|	અયમા	રા ઽજર તુ	 વ' ાન્	|	ફ ુ'નીનામૃષભાે	રાે'રવી ત	||	9	||

ે ાે'	દેવાનાં''	ભગવાે	ભગા સ	|	ત ા'	 વ દુઃ	ફ ુ'ની ત '	 વ ાત્	|	અ ં'	 મજરગં'	સવુીયમ્''	|	ગાેમદ 'વદુપસ ુ'દેહ	|
ભગાે'હ	દાતા	ભગ	ઇ 'દાતા	|	ભગાે'	 દેવીઃ	ફ ુ'નીરા વ'વેશ	|	ભગ ે ં	 'સવં	ગ'મેમ	|	ય '	 દેવૈ 'ધમાદં'	મદેમ	|	||	10	||

અાયાતુ	દેવ ' વતાેપ'યાતુ	|	 હર યયે'ન	સવુૃતા	રથે'ન	|	વહન્,	હ તગં'	સુભગં'	 વ નાપ'સમ્	|	 ય '◌ંત	ંપપુ' ર	પુ યમ '	|	હ તઃ
ય' 	 મતૃં	વસી'યઃ	|	દ 'ણેન	 ત'ગૃ ણીમ	અેનત્	|	દાતાર'મ 	સ' વતા	 વ'દેય	|	યાે	નાે	હ તા'ય	 સવુા ત'	ય મ્	||11	||

ા	ન ' મ ે' ત	 ચ ામ્	|	સભુગ્^મ્	સ'સંયુવ તગ્^મ્	રાચ'માનામ્	|	 નવેશય' મતૃા ાગ્' 	|	 પા ણ'	 પગ્◌ંશન્	ભુવ'ના ન
વ ા''	|	ત ા	તદુ'	 ચ ા	 વચ' ામ્	|	ત ' ં	ભૂ રદા	અ' ત	ુમ મ્''	|	ત ઃ'	 ં	વીરવ'તીગ્^મ્	સનાેતુ	|	ગાે ભ'નાે
અ ૈ મ'ન ુ	ય મ્	||	12	||
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વાયુન ' મ ે' ત	 ન ા''મ્	|	 ત મ ં'ગાે	વૃષભાે	રાેરુ'વાણઃ	|	સમીરયન્	ભુવ'ના	માત ર ા''	|	અપ	 ેષાગં' સ	નુદતામરા'તીઃ	|	ત ાે'
વાય તદુ	 ન ા'	 ણાેતુ	|	ત ' ં	ભૂ રદા	અ' ત	ુમ મ્''	|	ત ાે'	 દેવાસા	ેઅનુ' ન◌ંત	ુકામમ્''	|	યથા	તરે'મ	દુ રતા ન	 વ ા''	||	13	 ||

દૂરમ 'વાે	યંતુ	ભીતાઃ	|	ત દ'◌ં ા ી	કૃ'ણુતા	ંત શા'ખે	|	ત ાે'	 દેવા	અનુ'મદંતુ	ય મ્	|	પ ાત્	પરુ તાદભ'ય ાે	અ તુ	|
ન ' ાણામ ધ'પ ી	 વશા'ખે	|	 ે ા' વ◌ં ા ી	ભુવ'ન 	ગાેપાૈ	|	 વષૂ'ચ શ ૂ'નપબાધ'માનાૈ	|	અપ ુધ' ુદતામરા' તમ્	|	||	14	 ||

પણૂા	પ ાદુત	પણૂા	પરુ તા''ત્	|	ઉ ' તઃ	પાૈ''ણમાસી	 જ'ગાય	|	ત ાં''	 દેવા	અ ધ'સ◌ંવસ'◌ંતઃ	|	ઉ મે	નાક'	ઇહ	મા'દયંતામ્	|	પૃ ી
સવુચા'	યુવ તઃ	સ ેષા''◌ઃ	|	પાણૈમા ુદ'ગા ાેભ'માના	|	અા ાયય'◌ંતી	દુ રતા ન	 વ ા''	|	ઉરંુ	દુહા	ંયજ'માનાય	ય મ્	|

ઋદ્ ા '	હ ૈનમ'સાેપસ '	|	 મ ં	દેવં	 મ' ધેયં'	નાે	અ તુ	|	અનૂરાધાન્,	હ વષા'	વધય'◌ંતઃ	|	શતં	 'વેમ	શરદઃ	સવી'રાઃ	|	 ચ ં
ન ' મુદ'ગા ુર તા''ત્	|	અનૂરાધા	સ	ઇ ત	ય દ'◌ં ત	|	ત 	અે' ત	પ થ ભ'દવયાનૈ''◌ઃ	|	 હર યયૈ વત'તરૈ◌ંત ર' ે	||	16	||

ઇં ાે''	 ે ામનુ	ન ' મે ત	|	ય 'ન્	વૃ ં	વૃ' 	તૂય'	તતાર'	|	ત ' વય-મમતૃં	દુહા'નાઃ	|	 ુધ'◌ંતરેમ	દુ ર' ત	દુ ર' મ્	|	પરુ◌ંદરાય'
વૃષભાય'	ધૃ વે''	|	અષા'ઢાય	સહ'માનાય	મીઢુષે''	|	ઇં ા'ય	 ે ા	મધુ'મ હુા'ના	|	ઉરંુ	કૃ'ણાેતુ	યજ'માનાય	લાેકમ્	|	||	17	||

મૂલં'	 ં	વીરવ'ત 	 વદેય	|	પરા'' ેતુ	 નઋ' તઃ	પરાચા	|	ગાે ભન ' ં	પશુ ભ મ' મ્	|	અહ'ભૂયા જ'માનાય	મ મ્''	|	અહ'નાે	અ
સુ' વતે	દ'દાતુ	|	મૂલ	ંન ' મ ત	ય દ'◌ં ત	|	પરા'ચ 	વાચા	 નઋ' ત	નુદા મ	|	 શવં	 યૈ'	 શવમ' ત	ુમ મ્''	||	18	||

યા	 દ ા	અાપઃ	પય'સા	સંબભૂવુઃ	|	યા	અ◌ંત ર' 	ઉત	પા થ'વીયાઃ	|	યાસા'મષાઢા	અ'નુય◌ં ત	કામમ્''	|	તા	ન	અાપઃ	શ ગ્	 ાેના
ભ'વંતુ	|	યા 	કૂ ા	યા '	ના ા'' મુ યા''◌ઃ	|	યા '	વૈશ◌ંતીરુત	 ા'સચીયાઃ	|	યાસા'મષાઢા	મધુ'	ભ ય'◌ં ત	|	તા	ન	અાપઃ	શ ગ્
ાેના	ભ'વંતુ	||19	||

ત ાે	 વ ે	ઉપ'	 વંતુ	દેવાઃ	|	તદ'ષાઢા	અ ભસંય'◌ંતુ	ય મ્	|	ત ' ં	 થતાં	પશુ ઃ'	|	 કૃ ષવૃ યજ'માનાય	ક તામ્	|	શુ ાઃ	ક ા'
યુવતય' પુેશ'સઃ	|	કમકૃત' કૃુતાે'	વીયા'વતીઃ	|	 વ ા''ન્	 દેવાન્,	હ વષા'	વધય'◌ંતીઃ	|	અષાઢાઃ	કામમુપા'યંતુ	ય મ્	||	20	||

ય ન્	 ા જ'ય વ'મતેત્	|	અમુંચ'	લાેક મદમૂ'ચ	સવમ્''	|	ત ાે	ન ' મ ભ જ જ '	|	 યં'	દધા 'ણીયમાનમ્	|	ઉભાૈ	લાેકાૈ
'ણા	સં જ'તેમાૈ	|	ત ાે	ન ' મ ભ જ ચ' ામ્	|	ત ' વયં	પૃત'ના ંજ'યેમ	|	ત ાે'	 દેવાસા	ેઅનુ' ન◌ંત	ુકામમ્''	||	21	 ||

વં ત'	 ાણેામમૃત' 	ગાેપામ્	|	પુ યા'મ ા	ઉપ' ણાે મ	વાચમ્''	|	મહ 	દેવ 	 વ ુ'પ ીમજૂયામ્	|	 તીચી'	મેનાગ્^મ્	હ વષા'	ય મઃ
|	 ેધા	 વ ુ'રુરુગાયાે	 વચ' મે	|	મહ 	 દવં'	પૃ થવીમ◌ંત ર' મ્	|	ત ાેણૈ ત વ'-ઇ મા'ના	|	પુ ય ગ્	 લાેકં	યજ'માનાય	કૃ વતી	||	22
||

અ ાૈ	દેવા	વસ'વ ાે ાસઃ'	|	ચત' ાે	 દેવીરજરાઃ	 વ' ાઃ	|	તે	ય ં	પા''◌ંત	ુરજ'સઃ	પરુ તા''ત્	|	સ◌ંવ રીણ'મમૃત ગ્'	 િ ત	|	ય ં
નઃ'	પા◌ંત	ુવસ'વઃ	પરુ તા''ત્	|	દ ણતાે'ઽ ભય'◌ંત	ુ વ' ાઃ	|	પુ ય ' મ ભ	સં વ'શામ	|	મા	નાે	અરા' તરઘશગંસાઽગ ્'	||	23	||

	રા 	વરુ'ણાેઽ ધરાજઃ	|	ન ' ાણાગ્^મ્	શત ભ'ષ વ સ' ઃ	|	તાૈ	 દેવે ઃ'	કૃણુતાે	દીઘમાયુઃ'	|	શતગ્^મ્	સહ ા'	ભેષ ન'	ધ ઃ	|
ય ાે	રા 	વરુ'ણ	ઉપ'યાતુ	|	ત ાે	 વ ે'	અ ભ	સંય'◌ંતુ	દેવાઃ	|	ત ાે	ન ' ગ્^મ્	શત ભ'ષ જુષાણમ્	|	દીઘમાયુઃ	 ત'ર ેષ ન'	||	24
||

અજ	અેક'પાદુદ'ગા ુર તા''ત્	|	 વ ા'	ભૂતા ન'	 ત	માેદ'માનઃ	|	ત '	 દેવાઃ	 'સવં	ય'◌ં ત	સવ''	|	 ાે પદાસાે'	અમૃત' 	ગાેપાઃ	|
વ ાજ'માન મધા	ન	ઉ ઃ	|	અાઽ◌ંત ર' મરુહદગ◌ં ામ્	|	તગ્^મ્	સૂય'	 દેવમજમેક'પાદમ્	|	 ાે પદાસા	ેઅનુ'ય◌ં ત	સવ''	||	25	||
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અ હ'બુ યઃ	 થ'મા	ન	અે ત	|	 ે ાે'	 દેવાના'મતુ	માનુ'ષાણામ્	|	તં	 ા'' ણા ાે'મપા ાે ાસઃ'	|	 ાે પદાસાે'	અ ભર' ◌ં ત	સવ''	|
ચ ાર	અેક'મ ભ	કમ'	દેવાઃ	|	 ાે પદા	સ	ઇ ત	યાન્,	વદ'◌ં ત	|	તે	બુ યં'	પ રષ ગ્'	 તવુંતઃ'	|	અ હગં'	ર ◌ં ત	નમ'સાેપસ '	||	26
||

પષૂા	રેવ વે' ત	પંથા''મ્	|	પુ પતી'	પશપુા	વાજ'બ ાૈ	|	ઇમા ન'	હ ા	 ય'તા	જુષાણા	|	સગુૈનાે	યાનૈરુપ'યાતાં	ય મ્	|	 ુ ાન્	પશૂન્
ર' તુ	રેવતી'	નઃ	|	ગાવાે'	 નાે	અ ાગં	અ વે'તુ	પષૂા	|	અ ગં	ર '◌ંતાૈ	બહુધા	 વ 'પમ્	|	વાજગં'	સનુ તા	ંયજ'માનાય	ય મ્	||	27	||

તદ ના'વ યુ ેપ'યાતામ્	|	શુભ◌ંગ મ' ાૈ	સયુમે' ભર ૈ''◌ઃ	|	 ં	ન ' ગ્^મ્	હ વષા	યજ'◌ંતાૈ	|	મ ાસંપૃ' ાૈ	યજુ'ષા	સમ' ાૈ	|	યાૈ
દેવાનાં''	 ભષ ૈ''	હ વાહાૈ	|	 વ ' 	 દૂતાવમૃત' 	ગાેપાૈ	|	તાૈ	ન ં	જુજુષાણાેપ'યાતામ્	|	નમાઽે ાં''	કૃણુમાેઽ યુ ા''મ્	||	28	||

અપ'	પા ાનં	ભર'ણીભરંતુ	|	ત માે	રા 	ભગ'વાન્,	 વચ' ામ્	|	લાેક 	રા '	મહતાે	મહાન્,	 હ	|	સગું	નઃ	પ◌ંથામભ'યં	કૃણાેતુ	|
ય ' ે	યમ	અે ત	રા ''	|	ય ' ેનમ ષ'ચંત	દેવાઃ	|	તદ' 	 ચ ગ્^મ્	હ વષા'	ય મ	|	અપ'	પા ાનં	ભર'ણીભરંતુ	||	29	 ||

નવેશ'ની	સ◌ંગમ'ની	વસૂ'નાં	 વ ા'	 પા ણ	વસૂ'' ાવેશય'◌ંતી	|	સહ પાષેગ્^મ્	સભુગા	રરા'ણા	સા	ન	અાગ વચ'સા	સં વદાના	|
ય ે'	દેવા	અદ'ધુભાગધેયમમા'વા ે	સ◌ંવસ'◌ંતાે	મ હ ા	|	સા	નાે'	ય ં	 પ'પૃ હ	 વ વારે	ર ય ાે'	ધે હ	સુભગે	સવુીરમ્''	||	30	||

અા	શા◌ં તઃ	શા◌ં તઃ	શાં તઃ'	|
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