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पचंसवंरमयं यगुां ूजापितम ।्
िदनयनमासागं ं ूण िशरसा शिुचः ॥ १॥
ोितषामयनं पुयं ूवानपुवू शः ।
िवूाणां सतं लोके यकालाथ  िसये ॥ २॥
वदे िह याथ मिभूवृाः कालानपुूा  िविहता याः ।
तािददं कालिवधानशां यो ोितषं वदे स वदे यान ॥् ३॥
यथा िशखा मयरूाणां नागानां मणयो यथा ।
तदेागंशााणां ौितषं मधूा िन ितम ॥् ४॥
ये बहृितना भुा मीनाभिृत राशयः ।
त े ताः पचंिभभू ता यः शषेः स पिरमहः ॥ ०॥
माघशुूप पौषकृसमािपनः ।
यगु पचंवष  कालान ं ूचते ॥ ५॥
राबमते े सोमाक यदा साकं सवासवौ ।
ादािदयगुं माघपः शुोऽयनं दुक ् ॥ ६॥
ूपते ौिवादौ सयूा चमसावदुक ् ।
सापा ध दिणाक ु माघौावणयोः सदा ॥ ७॥
धमविृरपां ूः पा॑ास उदगतौ ।
दिणे तौ िवपया सः षमु यनने त ु ॥ ८॥
ूथमं समं चारयनां ऽयोदशम ।्
चतथु दशमं चवै िय ुमं बलेतृौ ॥ ९॥
वसुा भवोऽज िमऽः सपऽिनौ जलम ।्
धाता कायनााः रुध पचंमभतृःु ॥ १०॥
एकारऽेि मास े च पवूा न कृ्ािदमुरः ।
अध योः पचंवषा णामृ पचंदशामौ ॥ ११॥
हुयें पव  चेादे पादिशं ु सिैकका ।
भागानापवृाशंान ि्निदशदेिधको यिद ॥ १२॥
िनरकंे ादशां िगणुं गतसिंकम ।्
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षा षा यतुं ाां पव णां रािशते ॥ १३॥
ःु पादोऽधिऽपााया िऽयकेऽः कृतिितम ।्
साेोणृोऽे त ु पव काः पचं सिताः ॥ १४॥
भाशंाः रुकाः काया ः पादशकोताः ।
एकादशगणुोनः शेुऽध चैवा यिद ॥ १५॥
नवकैतशः ानः सगणुो भवते ।्
आवापयजुऽेध ाौल।ेआगंतऽेपरम ॥् १६॥
जावाशंःै समं िवात प्वूा ध पव  सूरे ।
भादान ं ातदु ँ यां काानां दिेवना कलाः ॥ १७॥
जौ िा गः खे  े ही रो षा िषूयः समूाधाणः ।
रे मृ घाः ापोजः कृो ह ेा इृा िलंगःै ॥ १८॥
काया  भाशंाकाान े कला एकािवशंितः ।
उनान े िऽसित मुवपेनसवे ॥ १९॥
ितिथमकेादशाां पव भाशंसमिताम ।्
िवभ भसमहूने ितिथनऽमािदशते ॥् २०॥
याः पवा भादानकलाास ु सगणुां ितिथम ।्
युा तासां िवजानीयात ि्तिथभादािनकाः कलाः ॥ २१॥
अतीतपव भागेः शोधयदे ् िगणुां ितिथम ।्
तषे ु मडलभागषे ु ितिथिनागंतो रिवः ॥ २२॥
िवषवुं िरं पोन ं षणुीकृतम ।्
पा यदध पाणां ितिथः स िवषवुान ्तृः ॥ २३॥
पलािन पचंाशदपां धतृािन तदाढकं िोणमतः ूमयेम ।्
िऽिभिव हीन ं कुै ु काय तािडकाया ु भवते ्ू माणम ॥् २४॥
एकादशिभर पवा िण नविभििथम ।्
यगुलं सपव ाद ्वत मानाकभं बमात ॥् २५॥
सयू  भागान न्विभिव भ शषेान ि्र िदनोपभिुः ।
ितथये ुता भिुिदनषे ु कालो योगो िदनकैादशकेन त्म ॥् २६॥
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शंो भशषेो िदवसाशंभागतदु शापनीय िभम ।्
भाधऽिधके चािधगते परऽशोावुमे तवकैरवे ॥ २७॥
िऽशंां सषिरः षट ्चत वोऽयन े ।
मासा ादश सौया ः रुतेत प्चंगणुं यगुम ॥् २८॥
उदयावासविुदनरािश सपचंकः ।
ऋषिेषिहीनः ाद ् िवशंा चकैयाणृाम ॥् २९॥
पचंिऽशंं शतं पौम ए्कोनमयनोषृःे ।
पव णां ातुादी काानां चवै ताः कलाः ॥ ३०॥
सावनेमृासानां षिः सकैिसिका ।
िुशंत स्ावनः साध ः सौरणृां स पय यः ॥ ३१॥
अिः ूजापितः सोमो िोिदितबहृती ।
सपा  िपतरवै भगवैाय मािप च ॥ ३२॥
सिवता ाथ वायुेाी िमऽ एव च ।
इो िनॠितरापो व ै िवदेवेाथवै च ॥ ३३॥
िववु सवो वणऽूजकेपात त्थवै च ।
अिहब ुथा पषूा अिनौ यम एव च ॥ ३४॥
नऽदवेता एता एतािभय कमिण ।
यजमान शानैा म नऽजं तृम ॥् ३५॥
उमायािा  च िचऽा च िवशाखा ौवणोयकु ् ।
बूरिण त ु मघााती ेा मलंू यम च ॥ ३६॥
नू ं िषिभागने  े (ह)े यं सौरं सपाव णम ।्
यृतावपुजायते े मऽेे चािधमासकौ ॥ ३७॥
कला दश सिवशंा ाद ्े मुत  नािडके ।
िुशंत त्लानां त ु षती िधका भवते ॥् ३८॥
ससमं भयकु ् सोमः सयू िून ऽयोदश ।
नवमािन त ु पचंाः काा पचंारा भवते ॥् ३९॥
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यरायनतो गतं ाच छ्षे ं तथा दिणतोऽयन ।
तदकेषािगणुं िवभं सादशं ाद ् िदवसूमाणम ॥् ४०॥
यदध िदनभागानां सदा पव िण पव िण ।
ॠतशुषे ं त ु तद ् िवात स्ंाय सह सवणाम ॥् ४१॥
इपुायसमुशेो भयूोः ूकयते ।्
येरािशं गतां िवभजेानरािशना ॥ ४२॥
इतेासवषा णां मुतदयपव णाम ।्
िदनयनमासागं ं ाानं लगधोऽॄवीत ॥् ००॥
सोमसयू चृिरतं िवान व्देिवदतु े ।
सोमसयू चृिरतं लोकं लोके च सितम ॥् ४३॥
॥ इित याजषुोितषं समाम ॥्
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