
ી	રુ ં	નમકમ્

ી	રુ 	 નઃ

કૃ 	યજુવદીય	તૈ રીય	સં હતા
ચતુથ	વૈ દેવં	કાંડમ્	પંચમઃ	 પાઠકઃ

અા	નમાે	ભગવતે'	રુ ાય	||
નમ' તે	રુ 	મ વ'	ઉતાતે	ઇષ'વે	નમઃ'	|	
નમ' તે	અ ત	ુધ વ'ને	બાહુ ા'મતુ	તે	નમઃ'	||	

યા	ત	ઇષુઃ'	 શવત'મા	 શવં	બભૂવ'	તે	ધનુઃ'	|	
શવા	શ'ર ા'	યા	તવ	તયા'	નાે	રુ 	મૃડય	|	

યા	તે'	રુ 	 શવા	તનૂરઘાેરાઽપા'પકા શની	|	
તયા'	ન તનુવા	શંત'મયા	 ગ ર'શંતા ભચા'કશી હ	||	

યા મષું'	 ગ રશતં	હ ત	ે બભ ત'વે	|	
શવાં	 ગ' ર 	તાં	કુ'રુ	મા	 હગં'સીઃ	પુરુ'ષ	ંજગ'ત્||	

શવેન	વચ'સા	 ા	 ગ રશા ા'વદામ સ	|	
યથા'	નઃ	સવ મ ગ'દય ગ્^મ્	સમુના	અસ'ત્	||	

અ 'વાેચદ ધવ ા	 'થમાે	દૈ ાે'	 ભષક્	|	
અહીગ્'^ 	સવાં''જ◌ંભય◌ં વા'' 	યાતધુા ઃ'	||

અસાૈ	ય તા ાે	અ'રુણ	ઉત	બ ુઃ	સુ'મ◌ંગળઃ'	|	
યે	ચેમાગ્^મ્	રુ ા	અ ભતાે'	 દ ુ	 તાઃ	સ'હ શાેઽવષૈાગ્◌ં	હેડ'	ઈમહે	||	

અસાૈ	યાે'ઽવસપ' ત	નીલ' ીવાે	 વલાે' હતઃ	|	
ઉતૈનં'	ગાેપા	અ' શન્-ન 'શન્-નુદહાયઃ'	|	
ઉતૈનં	 વ ા'	ભૂતા ન	સ	 ાે	મૃ'ડયા ત	નઃ	||

નમાે'	અ તુ	નીલ' ીવાય	સહ ા ાય'	મીઢુષે''	|	
અથાે	યે	અ' 	સ ા'નાેઽહં	તે ાે'ઽકર મઃ'	||

મું'ચ	ધ વ'ન મભુયાેરા '	યાે ાં	|	
યા '	તે	હ ત	ઇષ'વઃ	પરા	તા	ભ'ગવાે	વપ	||	

અવત 	ધનુ ગ્^મ્	સહ' ા 	શતે'ષુધે	|	
નશીય'	શ ાનાં	મુખા'	 શવાે	નઃ'	સમુના'	ભવ	||
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વ ં	ધનુઃ'	કપ દનાે	 વશ' ાે	બાણ'વાગ્^મ્	ઉત	|	
અને'શ ેષ'વ	અાભુર' 	 નષ◌ંગ થઃ'	||

યા	તે'	 હે તમી'ડુ મ	હ તે'	બભૂવ'	તે	ધનુઃ'	|
તયાઽ ાન્,	 વ ત મ'ય યા	પ ર' ભુજ	||

નમ' તે	અ ાયુ'ધાયાના'તતાય	ધૃ વે''	|
ઉભા ા'મતુ	તે	નમાે'	બાહુ ાં	તવ	ધ વ'ને	||

પ ર'	તે	ધ વ'નાે	હે તર ાન્	વૃ'ણ ુ	 વ તઃ'	|	
અથાે	ય	ઇ'ષુ ધ તવારે	અ ધે' હ	તં	||	1	||

શંભ'વે	નમઃ'	|	નમ' તે	અ તુ	ભગવન્- વ ે રાય'	મહાદેવાય'	 ◌ંબકાય'	 પુરા◌ંતકાય'	 કા કાલાય'	કાલા રુ ાય'	નીલકંઠાય'
મૃ ુજંયાય'	સવ 'રાય'	સદા શવાય'	 ીમન્-મહાદેવાય	નમઃ'	||

નમા	ે હર' ય	બાહવે	સેના ે'	 દશાં	ચ	પત'યે	નમા	ેનમાે'	વૃ ે ાે	હ ર'કેશે ઃ	પશનૂાં	પત'યે	નમા	ેનમઃ'	સ જ'રાય	 ષી'મતે	પથીનાં
પત'યે	નમા	ેનમાે'	બ શુાય'	 વ ા ધનેઽ ા'નાં	પત'યે	નમા	ેનમા	ેહ ર'કેશાયાેપવી તને'	પુ ાનાં	પત'યે	નમા	ેનમાે'	ભવ '	હે ૈ	જગ'તાં
પત'યે	નમા	ેનમાે'	રુ ાયા'તતા વને	 ે ા'ણાં	પત'યે	નમા	ેનમઃ'	સતૂાયાહં' ાય	વના'નાં	પત'યે	નમા	ેનમા	ેરાે હ'તાય	 પત'યે	વૃ ાણાં
પત'યે	નમા	ેનમાે'	મ◌ં ણે'	વા ણ ય	ક ા'ણાં	પત'યે	નમા	ેનમાે'	ભુવ◌ંતયે'	વા રવ તૃા-યાૈષ'ધીનાં	પત'યે	નમા	ેનમ'	ઉ ૈર્-
ઘાે'ષાયા ◌ંદય'તે	પ ીનાં	પત'યે	નમા	ેનમઃ'	કૃ વીતાય	ધાવ'તે	સ 'નાં	પત'યે	નમઃ'	||	2	||	

નમઃ	સહ'માનાય	 ન ા ધન'	અા ા ધની'નાં	પત'યે	નમા	ેનમઃ'	કકુભાય'	 નષ◌ં ગણે''	 તનેાનાં	પત'યે	નમા	ેનમાે'	 નષ◌ં ગણ'	ઇષુ ધમતે'
ત 'રાણાં	પત'યે	નમા	ેનમા	ેવંચ'તે	પ રવંચ'તે	 તાયૂનાં	પત'યે	નમા	ેનમાે'	 નચેરવે'	પ રચરાયાર' યાનાં	પત'યે	નમા	ેનમઃ'	સૃકા વ ાે
જઘાગં'સદ્ ાે	મુ તાં	પત'યે	નમા	ેનમાે'ઽ સમદ્ ાે	ન ◌ંચર'દ્ ઃ	 કૃ◌ંતાનાં	પત'યે	નમા	ેનમ'	ઉ ી ષને'	 ગ રચરાય'	કુલ◌ુંચાનાં
પત'યે	નમા	ેનમ	ઇષુ'મદ્ ાે	ધ વા વ ' 	વાે	નમા	ેનમ'	અાતન્-વાને ઃ'	 તદધા'ને 	વાે	નમા	ેનમ'	અાય 'દ્ ાે	 વસજૃદ્- '
વાે	નમા	ેનમાેઽ 'દ્ ાે	 વ 'દ્- 	વાે	નમા	ેનમ	અાસી'ને ઃ	શયા'ને 	વાે	નમા	ેનમઃ'	 પદ્ ાે	 'દ્- 	વાે	નમાે
નમિ ત 'દ્ ાે	ધાવ'દ્- 	વાે	નમા	ેનમઃ'	સભા ઃ'	સભાપ' ત 	વાે	નમા	ેનમા	ેઅ ે ાેઽ 'પ ત 	વાે	નમઃ'	||	3	||

નમ'	અા ા ધની'' ાે	 વ વ '◌ંતી 	વાે	નમા	ેનમ	ઉગ'ણા તૃગં-હતી '	વાે	નમા	ેનમાે'	ગૃ ે ાે'	ગૃ પ' ત 	વાે	નમાે
નમા	ે ાતે'' ાે	 ાત'પ ત 	વાે	નમા	ેનમાે'	ગણે ાે'	ગણપ' ત 	વાે	નમા	ેનમા	ે વ 'પે ાે	 વ 'પે 	વાે	નમા	ેનમાે'	મહદ્ ઃ',
ુ કે ' 	વાે	નમા	ેનમાે'	ર થ ાેઽરથે ' 	વાે	નમા	ેનમા	ેરથે'' ાે	રથ'પ ત 	વાે	નમા	ેનમઃ'	સેના'' ઃ	સેના ન ' 	વાે	નમાે

નમઃ',	 ૃ ઃ'	સં હીતૃ ' 	વાે	નમા	ેનમ ત ' ાે	રથકારે ' 	વાે	નમાે'	નમઃ	કુલા'લે ઃ	કમારે'' 	વાે	નમા	ેનમઃ'	પ◌ું જ ે'' ાે
નષાદે ' 	વાે	નમા	ેનમઃ'	ઇષકૃુદ્ ાે'	ધ વકૃદ્- ' 	વાે	નમા	ેનમાે'	મૃગયુ ઃ'	 ન ' 	વાે	નમા	ેનમઃ	 ઃ	 પ' ત 	વાે	નમઃ'	||
4	||

નમાે'	ભવાય'	ચ	 રુ ાય'	ચ	નમઃ'	શવાય'	ચ	પશપુત'યે	ચ	નમા	ેનીલ' ીવાય	ચ	 શ તકંઠા'ય	ચ	નમઃ'	કપ ધને'	ચ	 ુ' કેશાય	ચ	નમઃ'
સહ ા ાય'	ચ	શતધ' વને	ચ	નમાે'	 ગ રશાય'	ચ	 શ પ વ ાય'	ચ	નમાે'	મીઢુ 'માય	ચેષુ'મતે	ચ	નમાે''	 ાય'	ચ	વામનાય'	ચ	નમાે'
બૃહતે	ચ	વષી'યસે	ચ	નમાે'	વૃ ાય'	ચ	સ◌ંવૃ 'ને	ચ	નમા	ેઅ 'યાય	ચ	 થમાય'	ચ	નમ'	અાશવે'	ચા જરાય'	ચ	નમઃ	શી 'યાય	ચ
શી ા'ય	ચ	નમ'	ઊ ા'ય	ચાવ ા'ય	ચ	નમઃ'	 ાેત ા'ય	ચ	 ી ા'ય	ચ	||	5	||

નમાે''	 ે ાય'	ચ	ક ન ાય'	ચ	નમઃ'	પૂવ ય'	ચાપર ય'	ચ	નમાે'	મ માય'	ચાપગ ાય'	ચ	નમાે'	જઘ ા'ય	ચ	બુ 'યાય	ચ	નમઃ'
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સાે ા'ય	ચ	 તસયા'ય	ચ	નમા	ેયા ા'ય	ચ	 ે ા'ય	ચ	નમ'	ઉવયા'ય	ચ	ખ ા'ય	ચ	નમઃ	 લાે ા'ય	ચાઽવસા ા'ય	ચ	નમા	ેવ ા'ય
ચ	ક ા'ય	ચ	નમઃ'	 વાય'	ચ	 ત વાય'	ચ	નમ'	અાશુષે'ણાય	ચાશુર'થાય	ચ	નમઃ	શૂરા'ય	ચાવ ભ◌ંદતે	ચ	નમાે'	વ મણે'	ચ	વ ધને'
ચ	નમાે'	 બ ને'	ચ	કવ ચને'	ચ	નમઃ'	 તુાય'	ચ	 ુતસે'નાય	ચ	||	6	||

નમાે'	દંુદુ ા'ય	ચાહન ા'ય	ચ	નમાે'	ધૃ વે'	ચ	 મશૃાય'	ચ	નમાે'	દૂતાય'	ચ	 હ'તાય	ચ	નમાે'	 નષ◌ં ગણે'	ચેષુ ધમતે'	ચ
નમ'સ્-તી ણેષ'વે	ચાયુ ધને'	ચ	નમઃ'	 ાયુધાય'	ચ	સધુ વ'ને	ચ	નમઃ	 ુ ા'ય	ચ	પ ા'ય	ચ	નમઃ'	કા ા'ય	ચ	ની ા'ય	ચ	નમઃ
સૂ ા'ય	ચ	સર ા'ય	ચ	નમાે'	ના ાય'	ચ	વૈશ◌ંતાય'	ચ	નમઃ	કૂ ા'ય	ચાવ ા'ય	ચ	નમા	ેવ ા'ય	ચાવ ાય'	ચ	નમાે'	મે ા'ય	ચ
વ ુ ા'ય	ચ	નમ	ઈ યા'ય	ચાત ા'ય	ચ	નમા	ેવા ા'ય	ચ	રે 'યાય	ચ	નમાે'	વા ત ા'ય	ચ	વા તપુાય'	ચ	||	7	||	

નમઃ	સાેમા'ય	ચ	 રુ ાય'	ચ	નમ' તા ાય'	ચારુણાય'	ચ	નમઃ'	શ◌ંગાય'	ચ	પશપુત'યે	ચ	નમ'	ઉ ાય'	ચ	ભીમાય'	ચ	નમાે'	અ ેવધાય'	ચ
દૂરેવધાય'	ચ	નમાે'	હ◌ં ે	ચ	હની'યસે	ચ	નમાે'	વૃ ે ાે	હ ર'કેશે ાે	નમ' તારાય	નમ' શ◌ંભવે'	ચ	મયાેભવે'	ચ	નમઃ'	શંકરાય'	ચ
મય રાય'	ચ	નમઃ'	 શવાય'	ચ	 શવત'રાય	ચ	નમ તી ા'ય	ચ	કૂ ા'ય	ચ	નમઃ'	પાયા'ય	ચાવાયા'ય	ચ	નમઃ'	 તર'ણાય	ચાે ર'ણાય	ચ
નમ'	અાતાયા'ય	ચાલા ા'ય	ચ	નમઃ	શ ા'ય	ચ	ફે ા'ય	ચ	નમઃ'	 સક ા'ય	ચ	 વા ા'ય	ચ	||	8	||

નમ'	ઇ ર યા'ય	ચ	 પ ા'ય	ચ	નમઃ'	 કગ્^મ્^ શલાય'	ચ	 ય'ણાય	ચ	નમઃ'	કપ દને'	ચ	પુલ તયે'	ચ	નમા	ેગાે ા'ય	ચ	ગૃ ા'ય	ચ
નમ ત ા'ય	ચ	ગે ા'ય	ચ	નમઃ'	કા ા'ય	ચ	ગ રે ાય'	ચ	નમાે''	 દ ા'ય	ચ	 નવે ા'ય	ચ	નમઃ'	પાગ્^મ્	સ ા'ય	ચ	રજ ા'ય	ચ
નમઃ	શુ ા'ય	ચ	હ ર ા'ય	ચ	નમા	ેલાે ા'ય	ચાેલ ા'ય	ચ	નમ'	ઊ ા'ય	ચ	સૂ ા'ય	ચ	નમઃ'	પ યાય	ચ	પણશ ા'ય	ચ
નમાે'ઽપગુરમા'ણાય	ચા ભ તે	ચ	નમ'	અા દતે	ચ	 દતે	ચ	નમાે'	વઃ	 ક રકે ાે'	દેવાનાગ્મ	્ દ'યે ાે	નમાે'	 વ ીણકે ાે	નમાે'
વ ચ વ ે ાે	નમ'	અા નર્	હતે ાે	નમ'	અામીવ ે ઃ'	||	9	||

ાપ	ેઅંધ'સ તે	દ ર' ન્-નીલ'લાે હત	|	અષેાં	પુરુ'ષાણામષેાં	પ'શનૂાં	મા	ભેમાઽરા	ેમાે	અે'ષા	ં કચનામ'મત્	|	યા	તે'	રુ 	 શવા	તનૂઃ	 શવા
વ ાહ'ભેષ 	|	 શવા	રુ '	ભેષ 	તયા'	નાે	મૃડ	 વસે''	||	ઇમાગ્^મ્	રુ ાય'	તવસે'	કપ દને''	 ય ી'રાય	 ભ'રામહે	મ ત	|	યથા'	નઃ
શમસ'દ્	 પદે	ચતુ' દે	 વ ં'	પુ ં	 ામે'	અ ના'તુરં	|	મડૃા	નાે'	રુ ાતે	નાે	મય' ૃ ધ	 ય ી'રાય	નમ'સા	 વધેમ	તે	|	ય ં	ચ	યાે
મનુ'રાયજે	 પતા	તદ' યામ	તવ'	રુ 	 ણી'તાૈ	|	મા	નાે'	 મહાંત'મતુ	મા	નાે'	અભકં	મા	ન	ઉ '◌ંતમતુ	મા	ન'	ઉ તં	|	મા	નાે'ઽવધીઃ	 પતરં	માેત
માતરં'	 યા	મા	ન' તનુવાે'	રુ 	રી રષઃ	|	મા	ન' તાકેે	તન'યે	મા	ન	અાયુ' ષ	મા	નાે	ગાેષ	ુમા	નાે	અ ે'ષુ	રી રષઃ	|	વીરા ા	નાે'	રુ
ભા મતાેઽવ'ધીર્-હ વ '◌ંતા	ેનમ'સા	 વધેમ	તે	|	અારા ે'	ગાે 	ઉત	પૂ'રુષ ે	 ય ી'રાય	સમુ્-નમ ે	તે'	અ તુ	|	ર ા'	ચ	 નાે	અ ધ'	ચ
દેવ	 ૂ થા'	ચ	નઃ	શમ'	ય 	 બહા''◌ઃ	|	 તુ હ	 તું	ગ'તસદં	યુવા'નં	મગૃ 	ભીમમુ'પહ◌ંતમુુ મ્	|	મડૃા	જ' ર ે	રુ' 	 તવા'નાે	અ ંતે'
અ વ'પ◌ંત	ુસેના''◌ઃ	|	પ ર'ણાે	 રુ '	હે તર્-વૃ'ણ ુ	પ ર'	 ેષ '	દુમ ત	ર'ઘાયાેઃ	|	અવ'	 રા	મઘવ'દ્- સ્-તનુ 	મીઢ્-
વ' તાકેાય	તન'યાય	મૃડય	|	મીઢુ' મ	 શવ'મત	 શવાે	નઃ'	સમુના'	ભવ	|	પરમે	વૃ 	અાયુ'ધ ધાય	કૃ 	વસા'ન	અાચ'ર	 પના'કં
બ દાગ' હ	|	 વ ક' રદ	 વલાે' હત	નમ' તે	અ તુ	ભગવઃ	|	યા તે'	 સહ ગં'	હેતયાે મ ન્- નવપંતુ	તાઃ	|	સહ ા' ણ	સહ ધા
બા'હુવાે તવ'	હેતયઃ'	|	તાસામીશા'નાે	ભગવઃ	પરાચીના	મુખા'	કૃ ધ	||	10	 ||

સહ ા' ણ	સહ શાે	યે	રુ ા	અ ધ	ભૂ ા''મ્	|	તેષાગં'	સહ યાે જનેઽવધ વા' ન	ત સ	|	અ ન્-મ'હત્-ય'ણવે''ઽ◌ંત ર' ે	ભવા	અ ધ'	|
નીલ' ીવાઃ	 શ તકંઠા''◌ઃ	શવા	અધઃ,	 'માચરાઃ	|	નીલ' ીવાઃ	 શ તક◌ંઠા	 દવગં'	 રુ ા	ઉપ' તાઃ	|	યે	વૃ ેષુ'	સ જ'રા	નીલ' ીવા
વલાે' હતાઃ	|	યે	ભૂતાનામ્-અ ધ'પતયાે	 વ શખાસઃ'	કપ દ'નઃ	|	યે	અ ે'ષુ	 વ વ '◌ં ત	પા ે'ષ	ુ પબ'તા	ેજનાન્'	|	યે	પથાં	પ' થર 'ય
અૈલબૃદા'	ય ુધઃ'	|	યે	તીથા ન'	 ચર'◌ં ત	સકૃાવ'◌ંતાે	 નષ◌ં ગણઃ'	|	ય	અતેાવ'◌ંત 	ભૂયાગં'સ 	 દશાે'	રુ ા	 વ'ત રે	|	તેષાગં'
સહ યાેજનેઽવધ વા' ન	ત સ	|	નમાે'	 રુ ે ાે	યે	પૃ' થ ાં	યે''ઽ◌ંત ર' ે	યે	 દ વ	યેષામ ં	વાતાે'	વર્-ષ મષ'વસ્-તે ાે	દશ	 ાચીદશ'
દ ણા	દશ'	 તીચીર્-દશાે-દી'ચીર્-દશાે ાસ્-તે ાે	નમ તે	નાે'	મૃડય◌ંત	ુતે	યં	 ાે	ય '	નાે	 ે 	તં	વાે	જંભે'	દધા મ	||	11	||

ં'બકં	ય મહે	સુગ◌ં ધ	પુ' વધ'નં	|	ઉવારુક મ'વ	બંધ'નાન્-મૃ ાે'ર્-મુ ીય	માઽમૃતા''ત્	|	યાે	 રુ ાે	અ ાૈ	યાે	અ સુ	ય	અાેષ'ધીષ	ુયાે
રુ ાે	 વ ા	ભુવ'ના	 વવેશ	ત ૈ'	 રુ ાય	નમાે'	અ તુ	|	તમુ'	 ુ હ	યઃ	 ષુઃ	સધુ વા	યાે	 વ ' 	 ય' ત	ભેષજ '	|	ય ા''મહે
સાૈ''મનસાય'	રુ ં	નમાે'' ભર્-દેવમસુ'રં	દુવ 	|	અયં	મ	ેહ તા	ેભગ'વાનયં	મ	ેભગ'વ રઃ	|	અયં	મે''	 વ ભે''ષ ઽેયગ્^મ્	 શવા ભ'મશનઃ	|
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યે	તે'	સહ 'મયુતં	પાશા	મૃ ાે	મ ા'ય	હંત'વે	|	તાન્	ય '	માયયા	સવાનવ'	ય મહે	|	મૃ વે	 ાહા'	મૃ વે	 ાહા''	|	 ાણાનાં
ં થર સ	રુ ાે	મા'	 વશા◌ંતકઃ	|	તેના ેના'' ાય 	||

અા	નમાે	ભગવતે	રુ ાય	 વ વે	મૃ ુ'મ	 પા હ	||

સદા શવા	|

અા	શાં તઃ	શાં તઃ	શાં તઃ'	

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/sri-rudram-namakam-gujarati.html
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