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shrI sUkta (Rigveda)

ஸூkhத (’kh³ேவத³)

ௐ ॥ரNhயவrhmh ஹணீmh ஸுவrhணரஜதshரஜாmh ।
சnhth³ராmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ ம ஆவஹ ॥ 1॥
தாmh ம ஆவஹ ஜாதேவேதா³லமநபகா³நீmh ।
யshயாmh ரNhயmh விnhேத³யmh கா³மவmh ஷாநஹmh ॥ 2॥
அவrhவாmh ரத²மth◌⁴யாmh ஹshதிநாத³phரேபா³தி⁴நீmh ।
யmh ேத³வீiµபவேய rhமாேத³வீrhஜுஷதாmh ॥ 3॥
காmh ேஸாshதாmhரNhயphராகாராமாrhth³ராmh jhவலnhதீmh th’phதாmh தrhபயnhதீmh ।
பth³ேம shதி²தாmh பth³மவrhmh தாேஹாபவேய யmh ॥ 4॥
சnhth³ராmh phரபா⁴ஸாmh யஶஸா jhவலnhதீmh யmh ேலாேக ேத³வஜுShடாiµதா³ராmh ।
தாmh பth³நீmh ஶரணமஹmh phரபth³ேயऽலrhேம நயதாmh thவாmh vh’ேண ॥
5॥
ஆதி³thயவrhேண தபேஸாऽதி⁴ஜாேதா வநshபதிshதவ vh’ோऽத² பி³lhவ: ।
தshய ப²லாநி தபஸா iνத³nh மாயாnhதராயாச பா³யா அல:॥ 6॥
உைப மாmh ேத³வஸக:² கீrhதிச மணிநா ஸஹ ।
phரா³rh⁴ேதாऽsh ராShThேரऽshnh கீrhதிmh’th³தி⁴mh த³தா³ ேம ॥ 7॥
ுthபிபாஸாமலாmh jhேயShடா²மலmh நாஶயாmhயஹmh ।
அ⁴திமஸmh’th³தி⁴mh ச ஸrhவாmh நிrhiΝத³ ேம kh³’ஹாth ॥ 8॥
க³nhத⁴th³வாராmh ³ராத⁴rhஷாmh நிthயShடாmh கணீmh ।
ஈவꣳ ஸrhவ⁴தாநாmh தாேஹாபவேய யmh ॥ 9॥
மநஸ: காமமாதிmh வாச:ஸthயமஶீம ।
பஶூநாmh பமnhநshய மயி : ரயதாmh யஶ:॥ 10॥
கrhத³ேமந phரஜா⁴தா மயி ஸmhப⁴வ கrhத³ம ।
யmh வாஸய ேம ேல மாதரmh பth³மமாநீmh ॥ 11॥
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ஸூkhத (’kh³ேவத³)

ஆப:sh’ஜnh shநிkh³தா⁴நி சிkhத வஸ ேம kh³’ேஹ ।
நி ச ேத³வீmh மாதரmh யmh வாஸய ேம ேல ॥ 12॥
ஆrhth³ராmh Shகணீmh Shmh பிŋhக³லாmh பth³மமாநீmh ।
சnhth³ராmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ ம ஆவஹ ॥ 13॥
ஆrhth³ராmh ய: கணீmh யShmh ஸுவrhmh ேஹமமாநீmh ।
ஸூrhயாmh ரNhமயீmh லmh ஜாதேவேதா³ ம ஆவஹ ॥ 14॥
தாmh ம ஆவஹ ஜாதேவேதா³லமநபகா³நீmh ।
யshயாmh ரNhயmh phர⁴தmh கா³ேவா தா³shேயாऽவாnhவிnhேத³யmh ஷாநஹmh ॥
15॥
ய: ஶுசி: phரயேதா ⁴thவா ஜுஹுயாதா³jhய மnhவஹmh ।
ய: பசத³ஶrhசmh ச காம:ஸததmh ஜேபth ॥ 16॥

ப²லதி
பth³மாநேந பth³ம ஊ பth³மா பth³மஸmhப⁴ேவ ।
thவmh மாmh ப⁴ஜshவ பth³மா ேயந ெஸௗkh²யmh லபா⁴mhயஹmh ॥
அவதா³யீ ேகா³தா³யீ த⁴நதா³யீ மஹாத⁴ேந ।
த⁴நmh ேம ஜுஷதாmh ேத³வி ஸrhவகாமாmhச ேத³ ேம ॥
thரெபௗthர த⁴நmh தா⁴nhயmh ஹshthயவாதி³க³ேவ ரத²mh ।
phரஜாநாmh ப⁴வ மாதா ஆShமnhதmh கேரா மாmh ॥
த⁴நமkh³நிrhத⁴நmh வாrhத⁴நmh ஸூrhேயா த⁴நmh வஸு: ।
த⁴நnhth³ேரா ph³’ஹshபதிrhவணmh த⁴நமiν ேத ॥
ைவநேதய ேஸாமmh பிப³ ேஸாமmh பிப³ vh’thரஹா ।
ேஸாமmh த⁴நshய ேஸாேநா மயmh த³தா³ ேஸாந:॥
ந khேராேதா⁴ ந ச மாthஸrhயmh ந ேலாேபா⁴ நாஶுபா⁴ மதி:॥
ப⁴வnhதி kh’தNhயாநாmh ப⁴khதாநாmh ஸூkhதmh ஜேபthஸதா³॥
வrhஷnh ேத விபா⁴வ தி³ேவா அph◌⁴ரshய விth³த: ।
ேராஹnh ஸrhவபீ³ஜாnhயவ ph³ரம th³விேஷா ஜ ॥
பth³மphேய பth³நி பth³மஹshேத பth³மாலேய பth³மத³லாயதா ।
விவphேய விShiΝ மேநாऽiνேல thவthபாத³பth³மmh மயி ஸnhநித⁴thshவ ॥
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ஸூkhத (’kh³ேவத³)

யா ஸா பth³மாஸநshதா² விலகத பth³மபthராயதா ।
க³mhபீ⁴ரா வrhதநாபி: ◌⁴ shதநப⁴ர நதா ஶுph◌⁴ர வshthேராthதயா ।
லrhதி³vhையrhக³ேஜnhth³ைரrhமணிக³ண க²சிைதshshநாபிதா ேஹமmhைப:◌⁴ ।
நிthயmh ஸா பth³மஹshதா மம வஸ kh³’ேஹ ஸrhவமாŋhக³lhயkhதா ॥
லmh ரஸiµth³ர ராஜதநயாmh ரŋhக³தா⁴ேமவmh ।
தா³⁴தஸமshத ேத³வ வநிதாmh ேலாைகக தீ³பாŋhராmh ।
மnhமnhத³கடாலph³த⁴ விப⁴வ ph³ரேமnhth³ரக³ŋhகா³த⁴ராmh ।
thவாmh thைரேலாkhய mhபி³நீmh ஸரஜாmh வnhேத³iµnhத³phயாmh ॥
th³த⁴லrhேமாலrhஜயலshஸரshவதீ ।
லrhவரலச phரஸnhநா மம ஸrhவதா³॥
வராŋhெஶௗ பாஶமபீ⁴திiµth³ராmh கைரrhவஹnhதீmh கமலாஸநshதா²mh ।
பா³லாrhக ேகா phரதிபா⁴mh thேணthராmh ப⁴ேஜஹமாth³யாmh ஜக³தீ³வmh தாmh ॥
ஸrhவமŋhக³ளமாŋhக³lhேய ஶிேவ ஸrhவாrhத²ஸாதி⁴ேக ।
ஶரNhேய thrhயmhப³ேக ேத³வி நாராயணி நேமாऽsh ேத ॥
ஸரஜநிலேய ஸேராஜஹshேத த⁴வளதராmhஶுக க³nhத⁴மாlhயேஶாேப⁴ ।
ப⁴க³வதி ஹவlhலேப⁴ மேநாjhேஞ th⁴வந⁴திகphரத³ மயmh ॥
விShiΝபthநீmh மாmh ேத³வீmh மாத⁴வீmh மாத⁴வphயாmh ।
விShே: phயஸகீ²mhmh ேத³வீmh நமாmhயchதவlhலபா⁴mh ॥
மஹால ச விth³மேஹ விShiΝபthநீ ச தீ⁴ம ।
தnhேநா ல: phரேசாத³யாth ॥
(ஆநnhத:³ கrhத³ம:த³சிkhத இதி விதா: ।
’ஷய: ய: thராச rhேத³வீrhேத³வதா மதா: (shவயmh
ேரவ ேத³வதா ॥ ) variation)

(சnhth³ரபா⁴mh லஶாநாmh ஸூrhயபா⁴mh யவmh ।
சnhth³ர ஸூrhயkh³நி ஸrhவாபா⁴mh மஹாலiµபாshமேஹ ॥ variation)

வrhசshயமாShயமாேராkh³யமாவிதா⁴th பவமாநmh மயேத ।
த⁴நmh தா⁴nhயmh பஶுmh ப³ஹுthரலாப⁴mh ஶதஸmhவthஸரmh தீ³rhக⁴மா:॥
’ணேராகா³தி³தா³th³rhயபாபுத³பmh’thயவ: ।
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ஸூkhத (’kh³ேவத³)

ப⁴யேஶாகமநshதாபா நயnh மம ஸrhவதா³॥
ேய ஜாத ய ஆநிrhயாய யmh வேயா ஜநிth’ph◌⁴ேயா த³தா⁴ ।
யmh வஸாநா அmh’தthவமாயnh ப⁴ஜnhதி ஸth³ய:ஸவிதா வித³th◌⁴nh ॥
ய ஏைவநmh தchch²யாமாத³தா⁴தி ।ஸnhததmh’சா வஷThkh’thயmh
ஸnhத⁴thதmh ஸnhதீ⁴யேத phரஜயா பஶுபி:◌⁴ । ய ஏவmh ேவத³ ।
ௐ மஹாேத³vhைய ச விth³மேஹ விShiΝபthநீ ச தீ⁴ம ।
தnhேநா ல: phரேசாத³யாth ॥

॥ ௐ ஶாnhதி: ஶாnhதி: ஶாnhதி:॥
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