
इषते्त्वाऽश्श्वस्तूपरः समिद्धोऽअञ्जन्तसहस्रशीषवाषा 
परुुषस्देत् सत्वाहवा प्वाणभे्यश््ेत्ये् षेत्ध्यवा्यषुे न गमि्वा 
ऋचः  ।  मवि्ी्यऽेध्यवा्यऽेग्ग् ेव्र्प्ऽइम् पश्वा्तप्मत्ष्वा-
ऽ्स्त्यमत्रिंश् ् ।  ्ृ्ी्यऽेध्यवा्यऽे्यिमग्ः परुीष्य इम् 
प्मत्ष्वाऽ्धो मविषमष्ः  ।  पञ्चिऽेध्यवा्यऽेग्ग् ेव्र्पवाश् 
प्मत्ष्धोरु म्त्षणधो ग्धोऽ्एकच्तत्वामररिंश् ् ।  षष् ेध्यवा्य े
प्थिवा ऋग्गमि्वारेत््ीरिदधत्मि्त्यत्र देत्स्य ्तत्वा 
एत्रिं पञ्चमत्ररिंश् ् ।  त्वाचसप््य इ्त्यत्र सत्वाङृ््धोऽमस 
आ्तिन ेि ेसमपकेृ्  ।  अ्यन्धोऽग्ने्यिुप्त्तत्वाच्च्शु्
्तत्वा-मररिंश् ् ।  आमद्त्यबेभ्यस्तते््त्यत्र कदवाचन  ।  
सँ्त्च्चषासवा ्यगु्देत्वा गवा्मुत्दऽउदुत््यित्भृथमनचुमपणुधो
मशक्तत्रिं गमि् ेसप्त षटपञ्चवाश् ् ।  देत् समत््मर्त्यत्र 
देत्स्यवाहिकेधोनच्तत्वामररिंश् ् ।  अपधो देत्वाऽइ्त्यत्र सधोिस्य 
म्तत्मषमरिरिं देत्वा िुप्तवा विवामत्ररिंश् ् ।  ्यञु्जवान इ्त्यत्र ्यञु्ज् े
िनधो म्त्श्श्वधो देत्स्य देत् समत््ः पमृथ््यवाः सधसथवाद् 
त्सत्सत्त्वाच्ृदन्मुिमि्वाष्वाशीम्ः  ।  दृशवानऽइ्त्यत्र 
हरिंसः शुमचषदक्रनददमग्वि्वे दृशवानधो रुकिः समिधवामग् 
पनुरुर्वाषा सहरय्यवाऽ्यन् ेभत््न्ऽइम् मिमि्वा अष्धोत्तर-
श्ि ् ।  िम्य गृह्वाम्यमग्मितूषाद्वाषा प्मत्ष्वाऽअपवामपषृ्रिं 
िहीद्यौम्त्षाषणधोः किवाषामण मचत्रनदेत्वानवारिं मत्रपञ्चवाश् ्।  
धु्त्मषिम्ः शुकक्रश् मत्श्वकिवाषा ्तत्वा वि ेनभश्षेश् रवाज््यमस 
मिमि र्िं सहश् षमटत्ररिंश् ् ।  अग् ेजवा्वानमग्मितूषाद्वाषा 
्तत्वािग् ेपषुकरवादमध भतु्धो ्यज्ञस्यवा्यमिहवाग् ेत्त्ि्यन् े
िधोकमपणृ्वाऽअस्यनेद्रिं मत््त्वा न चै् वा िुप्यमन् परिषे्ी 
्तत्वा वियौ मिमि्वा च्ःु पञ्चवाश् ् ।  निधोऽस् ुनीिग्ीत्वा्य 
निधोऽस् ुरुदद्भे्यधो वियौ मिमित्त्वाऽ्मत्षमष्ः  ।  अश्िन्तूर््जं 
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महिस्य ्तत्वा ्त्वाचसपम र्िं मत्श्वकिषानहमत्षधोदु्तत्ेंदँ्
मत्श्ववा नक्धोषवासवाऽग् े र्िं सप्तनत्म्ः  ।  त्वाजश् देत्स्य त्त्वा 
त्वाजस्य नु ्यवास् े्यवा त्ऽउदु्ध्यसत् ्यने ्त्हमस मत्नस्ततँ्रिं्य ्
्यमत्षठै्कधोनसप्तम्ः  ।  सत्वाविीन्तत्वा ्त्वा्यधोः पत्ू ः कुमत्दङ्ग 
मत्रणत्म्ः  ।  षित्रस्य ्यधोमनः सिद् े्ऽ उप्यवािगृही्धोऽमस 
पतु्रमित् मनषसवाद ्यमद जवाग्द्दवापधो ्यमद मदत्वा ्यत्रनेद्श् 
्यतु्रिं सुरवािमिम् नत्म्ः  ।  इिमि े्न्तत्वा शन्धो 
त्वाजते्वाजऽेत्् हधो्वा ्यषिमदनिृषभस्यमे् सरसत््ीमिषेस्यमे् 
प्मत्ष्वाः सप्तपञ्चवाश् ् ।  ्जेधोऽमस ्त्समत््मुत्षाश्वधोदेत्स्य 
पमृथ््य ैसत्वाहवा िधते् सत्वाहवा त्वाजवा्य सत्वाहवाऽसते् सत्वाहमे् 
प्मत्ष्वा एकधोनमत्रिंशम्ः  ।  महरण्यगभषाः कुमत्दङ्ग कः 
मसत््तसतू्यषाऽएकवाकी मसत्दद्यौरवाशसीदुप्यवािगृही्धोऽमस 
सप्तपञ्चवाश् ् ।  शवादनददमभिमहषारण्यगभभो ्यः प्वाण्धोऽग् े
्तत्ञ्च्शु््तत्वामररिंश् ् ।  अमग्श् त्शै्ववानरधो नः पञ्च 
मत्रिंशम्ः  ।  सिवास्तत्धोवि्यञ्च्शु््तत्वामररिंश् ् ।  हधो्वा 
्यषिद्ेत्वा दै् ्यवा शुमचिुमषणहवानन्ररिं सत्वाषाऽनः पञ्चमत्ररिंश् ् 
।  देत् समत््स्त्समत््मुत््जंश् ् ।  अस्यवा ज रवासधो 
्यकु्त्वा ह्य्यमिह ितूद्वाषानमनदत्ऽउदुत््यरिं मत्श्वऽेअद्नेद् 
त्वा्यतू ्यज्ञधो देत्वानवारिं गवात्ऽउप दै् ्यवात्द्य्यतूषाऽअदबधमेभः 
सप्तवाशीम्  ।  ्यर्वाग््ऽआकृषणने सप्तपञ्चवाश् ् ।  
अपे् धोऽश्व्तथ ेत्ः सुमिमत्र्यवारिंनऽउदवि्यिन्ऽआ्यतूरिंमष 
ह्यष्वादश  ।  ऋचँ्त्वाचमभतूभुषात्ः क्यवा नः कस्तत्वा 
स्यधोनवा पमृथमत् आपधो महषठे्म् म्स्रधो निस् ेहरस े
सुमिमत्र्यवा नधोऽभीषुणधो दृ् ेदृरिंह त्र्यधोदश  ।  देत्स्य 
्तत्वा देत्ी द्वात्वा पमृथत्ीऽनद्स्ययौजधोऽश्वस्य त्त्वा ऋजते् 
्तते् ्यत््यग् ेप्मत्ष्वात््यधो हृदे ्तत्वा ्यञु्ज् ेिनः प्ै्  ु
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िखस्य मशरत््यधोदश  ।  देत्स्य ्तत्वा सुमिमत्र्यवा नऽ 
उवि्यिधेधोऽसीडऽ ह्यमद्त्य ैरवास्वासीनद्वा्य ्तत्वा षड् 
विवामत्रिंश् ् ।  ईशवात्वास्यिनधन्िधोऽन्यदेत् समभतूम र्िं च 
मिमि्वात््यधोऽग्ने्य त्र्यधोदश  ।  एत्रिं च्षुषमष्ऋचधो 
मत्िुप्तयौ एकवादशधोत्तर श्वामन ऋचधोऽमधकवाश्  ।  एत्रिं कृ् े
धृम्श्वान्यमपसङ्ख्यकवाश् प्धोक्वाः सिवा्य्यः खिु कमणडकवाश् 
१

इम् िुप्तकसषाङ्ख्यवाम्तिकवा मशषिवा सिवाप्तवा


