
ന ത	സൂ മ്	(ന േ തഷ്ടി)

ൈത ിരീയ	 ബ ണമ്	|	അഷ്ടകമ്	-	3	 പശ്നഃ	-	1
ൈത ിരീയ	സംഹിതാഃ	|	കാംഡ	3	 പപാഠകഃ	-	5	അനുവാകമ്	-	1

ഓം	||	അ ിര്നഃ'	പാതു	കൃ ി'കാഃ	|	ന ' തം	 േദവമി'ം ദിയമ്	|	ഇദമാ'സാം	വിച ണമ്	|	ഹവിരാസം

ജു'േഹാതന	|	യസ 	ഭാംതി'	രശ്മേയാ	യസ '	േകതവഃ'	|	യേസ മാ	വിശ ാ	ഭുവ'നാനി	സര ാ''	|	സ
കൃ ി'കാഭിരഭിസംവസാ'നഃ	|	അ ിര്േനാ'	േദവ ു'വിേത	ദ'ധാതു	||	1	 ||

പജാപ'േത	േരാഹിണീേവ'തു	പ ീ''	|	വിശ രൂ'പാ	ബൃഹതീ	ചിതഭാ'നുഃ	|	സാ	േനാ'	യ സ '	സുവിേത

ദ'ധാതു	|	യഥാ	ജീേവ'മ	ശരദ വീ'രാഃ	|	േരാഹിണീ	േദവ ുദ'ഗാത്പുരസ്താ''ത്	|	വിശ ാ'	രൂപാണി'
പതിേമാദ'മാനാ	|	 പജാപ'തിഗ്^മ്	ഹവിഷാ'	വര്ധയ'ംതീ	|	 പിയാ	േദവാനാമുപ'യാതു	യ മ്	||	2	||

േസാേമാ	രാജാ'	മൃഗശീരേ്ഷണ	ആഗ ്'	|	ശിവം	ന ' തം	 പിയമ'സ 	ധാമ'	|	ആപ ായ'മാേനാ	ബഹുധാ

ജേന'ഷു	|	േരതഃ'	 പജാം	യജ'മാേന	ദധാതു	|	യേ 	ന ' തം	മൃഗശീരഷ്മസ്തി'	|	 പിയഗ്^മ്	രാ'ജന്

പിയത'മം	 പിയാണാ''മ്	|	തസ്ൈമ'	േത	േസാമ	 ഹവിഷാ'	വിേധമ	|	ശ '	ഏധി	ദ ിപേദ	ശം	ചതു'ഷ്പേദ	||	3	 ||

ആര് ദയാ'	രു ദഃ	 പഥ'മാ	ന	ഏതി	|	േ ശഷ്േഠാ'	 േദവാനാം	പതി'രഘ്നിയാനാ''മ്	|	ന ' തമസ 	ഹവിഷാ'	വിേധമ

|	മാ	നഃ'	 പജാഗ്^മ്	രീ'രിഷേ ാത	വീരാന്	|	േഹതി	രു ദസ 	പരി'േണാ	വൃണ ു	|	ആര് ദാ	ന ' തം

ജുഷതാഗ്^മ്	ഹവിര്നഃ'	|	 പമുംചമാ'െനൗ	ദുരിതാനി	വിശ ാ''	|	അപാഘശഗം'	സ ുദതാമരാ'തിമ്	|	||	4||

പുന'ര്േനാ	േദവ ദി'തിസ്പൃേണാതു	|	പുന'ര സൂനഃ	പുനേരതാം''	യ മ്	|	പുന'ര്േനാ	േദവാ	അഭിയ'ംതു

സേര ''	|	പുനഃ'	പുനേര ാ	ഹവിഷാ'	യജാമഃ	|	ഏവാ	ന	േദവ ദി'തിരനര ാ	|	വിശ 'സ 	ഭര് തീ	ജഗ'തഃ	 പതിഷ്ഠാ	|
പുന'ര സൂ	ഹവിഷാ'	വര്ധയ'ംതീ	|	 പിയം	േദവാനാ-മേപ 'തു	പാഥഃ'	||	5||

ബൃഹസ്പതിഃ'	 പഥമം	ജായ'മാനഃ	|	തിഷ ം'	ന ' തമഭി	സംബ'ഭൂവ	|	േ ശഷ്േഠാ'	േദവാനാം

പൃത'നാസുജിഷ്ണുഃ	|	ദിേശാഽനു	സര ാ	അഭ'യേ ാ	അസ്തു	|	തിഷ ഃ'	പുരസ്താ'ദുത	മ'ധ േതാ	നഃ'	|
ബൃഹസ്പതി'ര്നഃ	പരി'പാതു	പ ാത്	|	ബാേധ'താംേദ േഷാ	അഭ'യം	കൃണുതാമ്	|	സുവീര 'സ 	പത'യസ ാമ	||
6	||

ഇദഗ്^മ്	സര്േപേഭ ാ'	ഹവിര'സ്തു	ജുഷ്ടമ്''	|	ആേ ശഷാ	േയഷാ'മനുയംതി	േചതഃ'	|	േയ	അംതരി' ം	പൃഥിവീം

ിയംതി'	|	േത	ന' ര്പാേസാ	ഹവമാഗ'മിഷ്ഠാഃ	|	േയ	േരാ'ചേന	സൂര സ ാപി'	സര്പാഃ	|	േയ	ദിവം'
േദവീമനു'സംചര'ംതി	|	േയഷാ'മേ ശഷാ	അ'നുയംതി	കാമമ്''	|	േതഭ ' ര്േപേഭ ാ	മധു'മ ുേഹാമി	||	7	||

ഉപ'ഹൂതാഃ	പിതേരാ	േയ	മഘാസു'	|	മേനാ'ജവസ ുകൃത' ുകൃത ാഃ	|	േത	േനാ	ന 'േ ത	ഹവമാഗ'മിഷ്ഠാഃ	|
സ ധാഭി'ര ം	 പയ'തം	ജുഷംതാമ്	|	േയ	അ' ി ദഗ്ധാ	േയഽന' ിദഗ്ധാഃ	|	േയ'ഽമുേ ാകം	പിതരഃ'	 ിയംതി'
|	യാഗ് '	വിദ്മയാഗ്^മ്	ഉ'	ച	ന	 പ'വിദ്മ	|	മഘാസു'	യ ഗ്^മ്	സുകൃ'തം	ജുഷംതാമ്	||	8||

ഗവാം	പതിഃ	ഫല്ഗു'നീനാമസി	ത മ്	|	തദ'ര മന്	വരുണമി ത	ചാരു'	|	തം	ത ാ'	വയഗ്^മ്	സ'നിതാരഗം'
സനീനാമ്	|	ജീവാ	ജീവ'ംതമുപ	സംവി'േശമ	|	േയേനമാ	വിശ ാ	ഭുവ'നാനി	സംജി'താ	|	യസ '	 േദവാ

അ'നുസംയംതി	േചതഃ'	|	അര മാ	രാജാഽജരസ്തു	വി'ഷ്മാന്	|	ഫല്ഗു'നീനാമൃഷേഭാ	േരാ'രവീതി	||	9	||
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േ ശഷ്േഠാ'	േദവാനാം''	ഭഗേവാ	ഭഗാസി	|	ത ാ'	വി ദുഃ	ഫല്ഗു'നീസ്തസ '	വി ാത്	|	അസ്മഭ ം'
തമജരഗം'	സുവീര മ്''	|	േഗാമദശ 'വദുപസ ു'േദഹ	|	ഭേഗാ'ഹ	ദാതാ	ഭഗ	ഇത് പ'ദാതാ	|	ഭേഗാ'	േദവീഃ

ഫല്ഗു'നീരാവി'േവശ	|	ഭഗേസ ം	 പ'സവം	ഗ'േമമ	|	യ ത'	 േദൈവ 'ധമാദം'	മേദമ	|	||	10	||

ആയാതു	േദവ 'വിേതാപ'യാതു	|	ഹിരണ േയ'ന	സുവൃതാ	രേഥ'ന	|	വഹന,്	ഹസ്തഗം'	സുഭഗം'
വിദ്മനാപ'സമ്	|	 പയ 'ംതം	പപു'രിം	പുണ മ '	|	ഹസ്തഃ	 പയ' 	ത മൃതം	വസീ'യഃ	|	ദ ി'േണന

പതി'ഗൃഭ്ണീമ	ഏനത്	|	ദാതാര'മദ 	സ'വിതാ	വി'േദയ	|	േയാ	േനാ	ഹസ്താ'യ	 പസുവാതി'	യ മ്	||11	||

ത ഷ്ടാ	ന ' തമേഭ 'തി	ചിതാമ്	|	സുഭഗ്^മ്	സ'സംയുവതിഗ്^മ്	രാച'മാനാമ്	|
നിേവശയ' മൃതാ ര്ത ാഗ്' 	|	രൂപാണി'	പിഗ്ംശന്	ഭുവ'നാനി	വിശ ാ''	|	ത സ്ത ഷ്ടാ	തദു'	ചിതാ

വിച'ഷ്ടാമ്	|	ത ' തം	ഭൂരിദാ	അ'സ്തു	മഹ മ്''	|	ത ഃ'	 പജാം	വീരവ'തീഗ്^മ്	സേനാതു	|	േഗാഭി'ര്േനാ

അൈശ മ'ന ു	യ മ്	||	12	 ||

വായുര്ന ' തമേഭ 'തി	നിഷ്ട ാ''മ്	|	തി ശൃം'േഗാ	വൃഷേഭാ	േരാരു'വാണഃ	|	സമീരയന്	ഭുവ'നാ	മാതരിശ ാ''	|
അപ	േദ ഷാഗം'സി	നുദതാമരാ'തീഃ	|	തേ ാ'	വായസ്തദു	നിഷ്ട ാ'	ശൃേണാതു	|	ത ' തം	ഭൂരിദാ	അ'സ്തു

മഹ മ്''	|	തേ ാ'	േദവാേസാ	അനു'ജാനംതു	കാമമ്''	|	യഥാ	തേര'മ	ദുരിതാനി	വിശ ാ''	||	13	 ||

ദൂരമസ്മ ത'േവാ	യംതു	ഭീതാഃ	|	തദി'ം ദാ ീ	കൃ'ണുതാം	തദ ിശാ'േഖ	|	തേ ാ'	േദവാ	അനു'മദംതു	യ മ്	|
പ ാത്	പുരസ്താദഭ'യേ ാ	അസ്തു	|	ന ' താണാമധി'പ ീ	വിശാ'േഖ	|	േ ശഷ്ഠാ'വിം ദാ ീ	ഭുവ'നസ

േഗാെപൗ	|	വിഷൂ'ച തൂ'നപബാധ'മാെനൗ	|	അപ ുധ' ുദതാമരാ'തിമ്	|	||	14	 ||

പൂര്ണാ	പ ാദുത	പൂര്ണാ	പുരസ്താ''ത്	|	ഉ 'ധ തഃ	െപൗ''ര്ണമാസീ	ജി'ഗായ	|	തസ ാം''	 േദവാ

അധി'സംവസ'ംതഃ	|	ഉ േമ	നാക'	ഇഹ	മാ'ദയംതാമ്	|	പൃഥ ീ	സുവര്ചാ'	യുവതിഃ	സേജാഷാ''ഃ	|
െപൗര്ണമാസ ുദ'ഗാേ ാഭ'മാനാ	|	ആപ ായയ'ംതീ	ദുരിതാനി	വിശ ാ''	|	ഉരും	ദുഹാം	യജ'മാനായ	യ മ്	|

ഋ ാസ്മ'	ഹൈവ ര്നമ'േസാപസദ '	|	മിതം	േദവം	മി' തേധയം'	േനാ	അസ്തു	|	അനൂരാധാന്,	ഹവിഷാ'
വര്ധയ'ംതഃ	|	ശതം	ജീ'േവമ	ശരദഃ	സവീ'രാഃ	|	ചിതം	ന ' തമുദ'ഗാത്പുരസ്താ''ത്	|	അനൂരാധാ	സ	ഇതി

യദ ദ'ംതി	|	ത ി ത	ഏ'തി	പഥിഭി'ര്േദവയാൈന''ഃ	|	ഹിരണ ൈയര ിത'ൈതരംതരി'േ 	||	16	||

ഇംേ ദാ''	േജ ഷ്ഠാമനു	ന ' തേമതി	|	യസ്മി'ന്	വൃ തം	വൃ' ത	തൂേര '	തതാര'	|	തസ്മി'ന യ-മമൃതം	ദുഹാ'നാഃ

|	 ുധ'ംതേരമ	ദുരി'തിം	ദുരി'ഷ്ടിമ്	|	പുരംദരായ'	വൃഷഭായ'	ധൃഷ്ണേവ''	|	അഷാ'ഢായ	സഹ'മാനായ

മീഢുേഷ''	|	ഇം ദാ'യ	േജ ഷ്ഠാ	മധു'മ ുഹാ'നാ	|	ഉരും	കൃ'േണാതു	യജ'മാനായ	േലാകമ്	|	||	17	||

മൂലം'	 പജാം	വീരവ'തീം	വിേദയ	|	പരാ''േച തു	നിരൃ'തിഃ	പരാചാ	|	േഗാഭിര്ന ' തം	പശുഭി മ' മ്	|
അഹ'ര്ഭൂയാദ ജ'മാനായ	മഹ മ്''	|	അഹ'ര്േനാ	അദ 	സു'വിേത	ദ'ദാതു	|	മൂലം	ന ' തമിതി	യദ ദ'ംതി	|
പരാ'ചീം	വാചാ	നിരൃ'തിം	നുദാമി	|	ശിവം	 പജാൈയ'	ശിവമ'സ്തു	മഹ മ്''	||	18	||

യാ	ദിവ ാ	ആപഃ	പയ'സാ	സംബഭൂവുഃ	|	യാ	അംതരി' 	ഉത	പാര്ഥി'വീര ാഃ	|	യാസാ'മഷാഢാ	അ'നുയംതി

കാമമ്''	|	താ	ന	ആപഃ	ശ ്	േസ ാനാ	ഭ'വംതു	|	യാ 	കൂപ ാ	യാ '	നാദ ാ'' മു ദിയാ''ഃ	|	യാ '
ൈവശംതീരുത	 പാ'സചീര ാഃ	|	യാസാ'മഷാഢാ	മധു'	ഭ യ'ംതി	|	താ	ന	ആപഃ	ശ ്	േസ ാനാ	ഭ'വംതു	||19	||
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തേ ാ	വിേശ 	ഉപ'	ശൃണ ംതു	േദവാഃ	|	തദ'ഷാഢാ	അഭിസംയ'ംതു	യ മ്	|	ത ' തം	 പഥതാം	പശുഭ ഃ'	|
കൃഷിര ൃഷ്ടിര ജ'മാനായ	ക താമ്	|	ശു ഭാഃ	കന ാ'	യുവതയ' ുേപശ'സഃ	|	കര്മകൃത' ുകൃേതാ'
വീര ാ'വതീഃ	|	വിശ ാ''ന്	േദവാന്,	ഹവിഷാ'	വര്ധയ'ംതീഃ	|	അഷാഢാഃ	കാമമുപാ'യംതു	യ മ്	||	20	||

യസ്മിന്	 ബ ാഭ ജ'യ ര 'േമതത്	|	അമുംച'	േലാകമിദമൂ'ച	സര മ്''	|	തേ ാ	ന ' തമഭിജിദ ിജിത '	|
ശിയം'	ദധാത ഹൃ'ണീയമാനമ്	|	ഉെഭൗ	േലാെകൗ	 ബ 'ണാ	സംജി'േതെമൗ	|	തേ ാ

ന ' തമഭിജിദ ിച'ഷ്ടാമ്	|	തസ്മി'ന യം	പൃത'നാ ംജ'േയമ	|	തേ ാ'	േദവാേസാ	അനു'ജാനംതു	കാമമ്''	||	21
||

ശൃണ ംതി'	േ ശാണാമമൃത'സ 	േഗാപാമ്	|	പുണ ാ'മസ ാ	ഉപ'ശൃേണാമി	വാചമ്''	|	മഹീം	േദവീം

വിഷ്ണു'പ ീമജൂര ാമ്	|	 പതീചീ'	േമനാഗ്^മ്	ഹവിഷാ'	യജാമഃ	|	േ തധാ	വിഷ്ണു'രുരുഗാേയാ	വിച' കേമ	|
മഹീം	ദിവം'	പൃഥിവീമംതരി' മ്	|	തേ ാൈണതി ശവ'-ഇ മാ'നാ	|	പുണ ്	േ ാകം	യജ'മാനായ	കൃണ തീ	||
22	||

അഷ്െടൗ	േദവാ	വസ'വേ ാമ ാസഃ'	|	ചത'േ സാ	േദവീരജരാഃ	 ശവി'ഷ്ഠാഃ	|	േത	യ ം	പാ''ംതു	രജ'സഃ

പുരസ്താ''ത്	|	സംവ രീണ'മമൃത ്'	സ സ്തി	|	യ ം	നഃ'	പാംതു	വസ'വഃ	പുരസ്താ''ത്	|
ദ ിണേതാ'ഽഭിയ'ംതു	 ശവി'ഷ്ഠാഃ	|	പുണ ' തമഭി	സംവി'ശാമ	|	മാ	 േനാ	അരാ'തിരഘശഗംസാഽഗ ്'	||
23	||

തസ 	രാജാ	വരു'േണാഽധിരാജഃ	|	ന ' താണാഗ്^മ്	ശതഭി'ഷഗ സി'ഷ്ഠഃ	|	െതൗ	േദേവഭ ഃ'	കൃണുേതാ

ദീര്ഘമായുഃ'	|	ശതഗ്^മ്	സഹ സാ'	േഭഷജാനി'	ധ ഃ	|	യ േ ാ	രാജാ	വരു'ണ	ഉപ'യാതു	|	തേ ാ	വിേശ '
അഭി	സംയ'ംതു	േദവാഃ	|	തേ ാ	ന ' തഗ്^മ്	ശതഭി'ഷഗ്ജുഷാണമ്	|	ദീര്ഘമായുഃ	 പതി'രദ്േഭഷജാനി'	||	24	 ||

അജ	ഏക'പാദുദ'ഗാത്പുരസ്താ''ത്	|	വിശ ാ'	ഭൂതാനി'	 പതി	േമാദ'മാനഃ	|	തസ '	േദവാഃ	 പ'സവം	യ'ംതി

സേര ''	|	േ പാഷ്ഠപദാേസാ'	അമൃത'സ 	േഗാപാഃ	|	വി ഭാജ'മാന മിധാ	ന	ഉഗഃ	|	ആഽംതരി' മരുഹദഗംദ ാമ്	|
തഗ്^മ്	സൂര ം'	േദവമജേമക'പാദമ്	|	േ പാഷ്ഠപദാേസാ	അനു'യംതി	സേര ''	||	25	||

അഹി'ര്ബുധ്നിയഃ	 പഥ'മാ	ന	ഏതി	|	േ ശഷ്േഠാ'	 േദവാനാ'മുത	മാനു'ഷാണാമ്	|	തം

ബാ'' ണാേ ാ'മപാേ ാമ ാസഃ'	|	േ പാഷ്ഠപദാേസാ'	അഭിര' ംതി	സേര ''	|	ചത ാര	ഏക'മഭി	കര്മ'	േദവാഃ

|	േ പാഷ്ഠപദാ	സ	ഇതി	യാന്,	വദ'ംതി	|	േത	 ബുധ്നിയം'	പരിഷദ ്'	സ്തുവംതഃ'	|	അഹിഗം'	ര ംതി

നമ'േസാപസദ '	||	26	||

പൂഷാ	േരവത േന 'തി	പംഥാ''മ്	|	പുഷ്ടിപതീ'	പശുപാ	വാജ'ബസ്െത ൗ	|	ഇമാനി'	ഹവ ാ	 പയ'താ	ജുഷാണാ	|
സുൈഗര്േനാ	യാൈനരുപ'യാതാം	യ മ്	|	 ു ദാന്	പശൂന്	ര' തു	േരവതീ'	നഃ	|	ഗാേവാ'	േനാ	അശ ാഗം

അേന 'തു	പൂഷാ	|	അ ഗം	ര 'ംെതൗ	ബഹുധാ	വിരൂ'പമ്	|	വാജഗം'	സനുതാം	യജ'മാനായ	യ മ്	||	27	||

തദശ ിനാ'വശ യുേജാപ'യാതാമ്	|	ശുഭംഗമി'ഷ്െഠൗ	സുയേമ'ഭിരൈശ ''ഃ	|	സ ം	ന ' തഗ്^മ്	ഹവിഷാ

യജ'ംെതൗ	|	മധ ാസംപൃ'െ ൗ	യജു'ഷാ	സമ'െ ൗ	|	െയൗ	േദവാനാം''	ഭിഷെജൗ''	ഹവ വാെഹൗ	|	വിശ 'സ
ദൂതാവമൃത'സ 	േഗാെപൗ	|	െതൗ	ന തം	ജുജുഷാേണാപ'യാതാമ്	|	നേമാഽശ ിഭ ാം''	കൃണുേമാഽശ യുഗ്ഭ ാ''മ്

||	28	||

അപ'	പാപ്മാനം	ഭര'ണീര്ഭരംതു	|	തദ േമാ	രാജാ	ഭഗ'വാന,്	വിച'ഷ്ടാമ്	|	േലാകസ 	രാജാ'	മഹേതാ	മഹാന്,
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ഹി	|	സുഗം	നഃ	പംഥാമഭ'യം	കൃേണാതു	|	യസ്മി 'േ ത	യമ	ഏതി	രാജാ''	|	യസ്മി'േ നമഭ ഷിം'ചംത

േദവാഃ	|	തദ'സ 	ചിതഗ്^മ്	ഹവിഷാ'	യജാമ	|	അപ'	 പാപ്മാനം	ഭര'ണീര്ഭരംതു	||	29	 ||

നിേവശ'നീ	സംഗമ'നീ	വസൂ'നാം	വിശ ാ'	രൂപാണി	വസൂ''ന ാേവശയ'ംതീ	|	സഹ സേപാഷഗ്^മ്	സുഭഗാ

രരാ'ണാ	സാ	ന	ആഗന ര്ച'സാ	സംവിദാനാ	|	യേ '	േദവാ	അദ'ധുര്ഭാഗേധയമമാ'വാേസ 	സംവസ'ംേതാ

മഹിത ാ	|	സാ	േനാ'	യ ം	പി'പൃഹി	വിശ വാേര	രയിേ ാ'	േധഹി	സുഭേഗ	സുവീരമ്''	||	30	||

ഓം	ശാംതിഃ	ശാംതിഃ	ശാംതിഃ'	|

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/nakshatra-suktam-(nakshatreshti)-malayalam.html
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