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ખલસ્ ૧

Supplement to Rigveda Mandala 1

િવષઘ્નસકૂ્તમ્ ।
૧૦૦૦૦૧૦૧૧ મા બભનેર્ મિર ય સ પિર વાપા મ સવર્તઃ ।
૧૦૦૦૦૧૦૧૨ ઘનને હ ન્મ શ્ચકમિહદ ડનેાગતં
૧૦૦૦૦૧૦૨૧ આિદત્યરથવેગને િવ બાહુબલને ચ ।
૧૦૦૦૦૧૦૨૨ ગ ડપક્ષિનપાતને ભૂ મ ગચ્છ મહાયશાઃ
૧૦૦૦૦૧૦૩૧ ગ ડસ્ય તમાત્રેણ ત્રયાે લાેકાઃ પ્રક પતાઃ ।
૧૦૦૦૦૧૦૩૨ પ્રક પતા મહી સવાર્ સશલૈવનકાનના
૧૦૦૦૦૧૦૪૧ ગગનં નષ્ટચ દ્રાક જ્યાે તષં ન પ્રકાશતે ।
૧૦૦૦૦૧૦૪૨ દેવતાભયભીતાશ્ચ મા તાે ન લવાય ત મા તાે ન લવાયત્યા નમઃ
૧૦૦૦૦૧૦૫૧ ભાે સપર્ભદ્ર ભદં્ર તે દૂરં ગચ્છ મહાયશાઃ ।
૧૦૦૦૦૧૦૫૨ જનમજેયસ્ય યજ્ઞા તે આ તીકવચનં મર
૧૦૦૦૦૧૦૬૧ આ તીકવચનં શ્રુ વા યઃ સપા ન િનવતર્તે ।
૧૦૦૦૦૧૦૬૨ શતધા ભદ્યતે મૂિધ્ન શશ ક્ષફલં યથા
૧૦૦૦૦૧૦૭૧ નમર્દાયૈ નમઃ પ્રાતનર્મર્દાયૈ નમાે િન શ ।
૧૦૦૦૦૧૦૭૨ નમાેઽ તુ નમર્દે તુ યં ત્રાિહ માં િવષસપર્તઃ
૧૦૦૦૦૧૦૮૧ યાે જર કા ણા તાે જર ક યાં મહાયશાઃ ।
૧૦૦૦૦૧૦૮૨ તસ્ય સપાર્પભદં્ર તે દૂરં ગચ્છ મહાયશાઃ
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??સકૂ્તમ્ ।
૨૦૦૦૦૧૦૧૧ ભદં્ર વદ દ ક્ષણતાે ભદ્રમુત્તરતાે વદ ।
૨૦૦૦૦૧૦૧૨ ભદં્ર પુર તાન્નાે વદ ભદં્ર પશ્ચાત્ કિપજલ
૨૦૦૦૦૧૦૨૧ ભદં્ર વદ પતુ્રૈભર્દં્ર વદ ગ્ હેષુ ચ ।
૨૦૦૦૦૧૦૨૨ ભદ્રમ માકં નાે વદ ભદં્ર નાેઽભયં કૃિધ
૨૦૦૦૦૧૦૩૧ ભદ્રમધ તાન્નાે વદ ભદ્રમપુિરષ્ટાન્નાે વદ ।
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ખલસ્ ૧

૨૦૦૦૦૧૦૩૨ ભદં્ર ભદં્ર ન આવદ ભદં્ર નઃ સવર્તાે વદ
૨૦૦૦૦૧૦૪૧ અસપત્નઃ પુર તાન્નઃ શવં દ ક્ષણતસૃ્કિધ ।
૨૦૦૦૦૧૦૪૨ અભયં સતતં પશ્ચાદ્ભદ્રમુત્તરતાે ગ્ હે
૨૦૦૦૦૧૦૫૧ યાવૈનાિન મહય સ જગ્યષુા મવ દંુદુ ભઃ ।
૨૦૦૦૦૧૦૫૨ શકુ તકપ્રદ ક્ષણં શતપત્રા ભ નાે વદ
૨૦૦૦૦૧૦૬૧ આવદં વં શકુને॥
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શ્રીસકૂ્તમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૧૧ િહર યવણા હિરણી ં સવુણર્રજતસ્ર મ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૧૨ ચ દ્રાં િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મમાવહ
૫૦૦૦૦૧૦૨૧ તાં મ આવહ તવેદાે લ મીમનપગા મનીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૨૨ યસ્યાં િહર યં િવ દેયં ગામશ્વં પુ ષાનહમ્
૫૦૦૦૦૧૦૩૧ અશ્વપવૂા રથમ યાં હ તનાદપ્રમાેિદનીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૩૨ શ્રયં દેવીમપુહ્વયે શ્રીમાર્ દેવી જુષતામ્
૫૦૦૦૦૧૦૪૧ કાંસાેઽ મ તાં િહર યપ્રાકારામાદ્રા વલ તી ં પ્તાં તપર્ય તીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૪૨ પદ્મે સ્થતાં પદ્મવણા તા મહાપેહ્વયે શ્રયમ્
૫૦૦૦૦૧૦૫૧ ચ દ્રાં પ્રભાસાં યશસા વલંતી ં શ્રયં લાેકે દેવજુષ્ટામુદારામ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૫૨ તાં પ દ્મનીમી ં શરણમહં પ્રપદે્યઽલ મીમ ન યતાં વાં ણે॥ ૧॥
૫૦૦૦૦૧૦૬૧ આિદત્યવણ તપસાેઽિધ તાે વન પ ત તવ ક્ષાેઽથ બ વઃ ।
૫૦૦૦૦૧૦૬૨ તસ્ય ફલાિન તપસાનુદ તુમાયા તરાયાશ્ચ બાહ્યા અલ મીઃ
૫૦૦૦૦૧૦૭૧ ઉપૈતુ માં દેવસખઃ ક તશ્ચ મ ણના સહ ।
૫૦૦૦૦૧૦૭૨ પ્રાદુભૂર્તાેઽ મ રાષ્ટ્ર ે મ ક ત દ્ધ દદાતુ મે
૫૦૦૦૦૧૦૮૧ પપાસામલાં જ્યેષ્ઠામલ મી ં નાશયા યહમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૮૨ અભૂ તમસ દ્ધ ચ સવા િન ર્દમે ગ્ હાત્
૫૦૦૦૦૧૦૯૧ ગ ધદ્વારાં દુરાધષા િનત્યપુષ્ટાં કર ષણીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૦૯૨ ઈશ્વર ં સવર્ભૂતાનાં તા મહાપેહ્વયે શ્રયમ્
૫૦૦૦૦૧૧૦૧ મનસઃ કામમાકૂ ત વાચઃ સત્યમશીમિહ ।
૫૦૦૦૦૧૧૦૨ પશનૂાં પમન્નસ્ય મિય શ્રીઃ શ્રયતાં યશઃ॥ ૨
૫૦૦૦૦૧૧૧૧ કદર્મને પ્ર ભૂતામિય સ ભવકદર્મ ।
૫૦૦૦૦૧૧૧૨ શ્રયં વાસય મે કુલે માતરં પદ્મમા લનીમ્
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ખલસ્ ૧

૫૦૦૦૦૧૧૨૧ આપઃ સ્રજ તુ નગ્ધાિન ચક્લીતવસમે ગ્ હે ।
૫૦૦૦૦૧૧૨૨ િનચદેવી ં માતરં શ્રયં વાસય મે કુલે
૫૦૦૦૦૧૧૩૧ આદ્રા પુ કિરણી ં પુ ષ્ટ સવુણા હેમમા લનીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૧૩૨ સયૂા િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મ આવહ
૫૦૦૦૦૧૧૪૧ આદ્રા યઃકિરણી ં ય ષ્ટ િપઙ્ગલાં પદ્મમા લનીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૧૪૨ ચ દ્રાં િહર મયી ં લ મી ં તવેદાે મ આવહ
૫૦૦૦૦૧૧૫૧ તાં મ આવહ તવેદાે લ મીમનપગા મનીમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૧૫૨ યસ્યાં િહર યં પ્રભૂતં ગાવાેદાસ્યાેશ્વા વ દેયં પુ ષાનહમ્॥ ૩
૫૦૦૦૦૧૧૬૧ યઃ શુ ચઃ પ્રયતાે ભૂ વા જુહુયાદાજ્યમ વહમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૧૬૨ સકંૂ્ત પ ચદશચ ચ શ્રીકામઃ સતતં જપેત્
૫૦૦૦૦૧૧૭૧ પદ્માનને પદ્મ ઊ પદ્માક્ષી પદ્મસ ભવે ।
૫૦૦૦૦૧૧૭૨ તન્મેભજ સ પદ્માક્ષી યને સાખૈ્યં લભા યહમ્
૫૦૦૦૦૧૧૮૧ અશ્વદાયી ગાેદાયી ધનદાયી મહાધને ।
૫૦૦૦૦૧૧૮૨ ધનં મે જુષતાં દેિવ સવર્કામાંશ્ચ દેિહ મે
૫૦૦૦૦૧૧૯૧ પદ્માનને પદ્મિવપદ્મપત્રે પદ્મ પ્રયે પદ્મદલાયતા ક્ષ ।
૫૦૦૦૦૧૧૯૨ િવશ્વ પ્રયે િવશ્વમનાનેુકૂલે વ પાદપદં્મ મિય સિંનધ વ
૫૦૦૦૦૧૨૦૧ પતુ્રપાતંૈ્ર ધનં ધા યં હ ત્યશ્વાિદગવેરથમ્ ।
૫૦૦૦૦૧૨૦૨ પ્ર નાં ભવસી માતા આયુ મ તં કરાેતુ મે
૫૦૦૦૦૧૨૧૧ ધનમ ગ્ ધર્નં વાયુધર્નં સયૂા ધનં વસઃુ ।
૫૦૦૦૦૧૨૨૧ ધન મ દ્રાે હ પ તવર્ ણં ધનમ તુ તે
૫૦૦૦૦૧૨૩૧ વનૈતેય સાેમં િપબ સાેમં િપબતુ ત્રહા ।
૫૦૦૦૦૧૨૩૨ સાેમં ધનસ્ય સાે મનાે મહં્ય દદાતુ સાે મનઃ
૫૦૦૦૦૧૨૪૧ ન ક્રાેધાે ન ચ મા સય ન લાેભાે નાશભુા મ તઃ ।
૫૦૦૦૦૧૨૪૨ ભવ ત કૃતપુ યાનાં ભક્તાનાં શ્રીસકૂ્તં જપેત્
૫૦૦૦૦૧૨૫૧ સર સજિનલયે સરાજેહ તે ધવલતરાંશકુગ ધમાલ્યશાેભે ।
૫૦૦૦૦૧૨૫૨ ભગવ ત હિરવ લભે મનાેજ્ઞે િત્રભવુનભૂ તકિર પ્રસીદ મહ્યમ્
૫૦૦૦૦૧૨૬૧ િવ પત્ની ં ક્ષમાદેવી ં માધવી ં માધવ પ્રયામ્ ।
૫૦૦૦૦૧૨૬૨ લ મી ં પ્રયસખીં દેવી ં નમા યચ્યુતવ લભામ્
૫૦૦૦૦૧૨૭૧ મહાલ મી ચ િવદ્મહે િવ પત્ની ચ ધીમિહ ।
૫૦૦૦૦૧૨૭૨ તન્નાે લ મીઃ પ્રચાેદયાત્
૫૦૦૦૦૧૨૮૧ શ્રીવચર્ વમાયુ યમારાેગ્યમાિવધાચ્છાેભમાનં મહીયતે ।
૫૦૦૦૦૧૨૮૨ ધા યં ધનં પશું બહુપતુ્રલાભં શતસવં સરં દ ઘર્માયુઃ॥ ૪
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??સકૂ્તમ્ ।
૭૦૦૦૦૧૦૧૧ વ વ ાિધકરણે સવ િન વાપયાજનમ્ ।
૭૦૦૦૦૧૦૧૨ આસયૂર્મ યાન્ વાપયદ્ વ્યૂહં્લ ગ્રયાદહમ્
૭૦૦૦૦૧૦૨૧ અજગરાે નામ સપર્ઃ સિપરિવષાે મહાન્ ।
૭૦૦૦૦૧૦૨૨ ત મ હ સપર્ઃ સિુધત તને વા વાષયામ સ
૭૦૦૦૦૧૦૩૧ સપર્ઃ સપાઽજગરઃ સિપરિવષાે મહાન્ ।
૭૦૦૦૦૧૦૩૨ તસ્ય સપાર્ત્ સધવ તસ્ય ગાધમશીમિહ
૭૦૦૦૦૧૦૪૧ કા ળકાે નામ સપા નવનાગસહસ્રબળઃ ।
૭૦૦૦૦૧૦૪૨ યમનુહ્ર દેહસાે તાે યાે નારાયણવાહનઃ
૭૦૦૦૦૧૦૫૧ યિદ કા ળકદૂતસ્ય યિદકાઃ કા ળકાદ્ભયાત્ ।
૭૦૦૦૦૧૦૫૨ જન્મભૂ મમ તક્રા તાે િનિવષાે યા ત કા ળકઃ
૭૦૦૦૦૧૦૬૧ આયાહી દ્રપ થ ભર ળતે ભયર્જ્ઞ મમં નાે ભાગધેયં જુષ વ ।
૭૦૦૦૦૧૦૬૨ પ્તાં જહુમાર્તુળસ્યવે યાષેાભાગ તે પૈ વસયેીવપા મવ
૭૦૦૦૦૧૦૭૧ યશસ્કરં બલવ તં પ્રભુ વં તમવે રા િધપ તબર્ભવૂ ।
૭૦૦૦૦૧૦૭૨ સકં ણર્નાગાશ્વપ તનર્રાણાં સમંુગલ્યં સતતં દ ઘર્માયુઃ
૭૦૦૦૦૧૦૮૧ કકાટકાે નામ સપા યાે દષૃ્ટ િવષ ઉચ્યતે ।
૭૦૦૦૦૧૦૮૨ તસ્ય સપર્સ્ય સપર્ વં ત મૈ સપર્ નમાેઽ તુતે
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વાલ ખલ્યાિન સકૂ્તાિન ।
૮૦૦૦૦૧૦૧૧ અ ભપ્રવઃ સરુાસધસ મ દ્રમચર્યથાિવદે ।
૮૦૦૦૦૧૦૧૨ યાે જિર યાે મઘવા પુ વસઃુ સહસ્રેણવે શક્ષ ત
૮૦૦૦૦૧૦૨૧ શતાનીકેવ પ્ર જગા ત યા હં ત ત્રા ણ દાશષુે ।
૮૦૦૦૦૧૦૨૨ ગરેિરવ પ્રરસા અસ્ય િપ વરેદત્રા ણ પુ ભાજેસઃ
૮૦૦૦૦૧૦૩૧ આ વા સતુાસ ઇ દવાે મદાય ઇ દ્ર ગવર્ણઃ ।
૮૦૦૦૦૧૦૩૨ આપાનેવ જ્રન્ન વાેક્યં સરઃ ણ ત શરૂરાધસે
૮૦૦૦૦૧૦૪૧ અનેહસં પ્રતરણં િવવક્ષણં મ વઃ વાિદષ્ઠમી ં િપબ ।
૮૦૦૦૦૧૦૪૨ આ યથા મ દસાનઃ િકરા સનઃ પ્ર દ્રવેત્મના ષત્
૮૦૦૦૦૧૦૫૧ આ નઃ તાેમમપુદ્રવ દ્ધયાનાે અશ્વાનેસાે ભઃ ।
૮૦૦૦૦૧૦૫૨ ય તે વધાવન્ વદયં ત ધનેવ ઇ દ્રક વષેુરાતયઃ
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ખલસ્ ૧

૮૦૦૦૦૧૦૬૧ ઉગં્ર ન વીરં નમસાપેસિેદમિવભૂ તમ ક્ષતા વસમુ્ ।
૮૦૦૦૦૧૦૬૨ ઉદ્ર વવ જ્રન્નવતાને સચતે ક્ષરંતીદં્રધીતયઃ
૮૦૦૦૦૧૦૭૧ યદ્ધનનંૂ યદ્વાયજ્ઞે યદ્વા થવ્યામિધ ।
૮૦૦૦૦૧૦૭૨ અતાે નાે યજ્ઞમાશુ ભમર્હેમત ઉગ્ર ઉગ્રે ભરાગિહ
૮૦૦૦૦૧૦૮૧ અ જરાસાે હરયાે યેત આશવાે વાતા ઇવ પ્રસ ક્ષણઃ ।
૮૦૦૦૦૧૦૮૨ યે ભરપત્યં મનષુઃ પર યસે યે ભિવશ્વં વદૃર્શે
૮૦૦૦૦૧૦૯૧ અેતાવત ત ઈમહ ઇ દ્રસુ સ્ય ગાેમતઃ ।
૮૦૦૦૦૧૦૯૨ યથાપ્રાવાે મઘવન્મે યા ત થ યથા નીપા ત થ ધને
૮૦૦૦૦૧૧૦૧ યથા ક વે મઘવ ત્રસદસ્યિવયથા પક્થે દશવ્રજે ।
૮૦૦૦૦૧૧૦૨ યથા ગાેશય અસનાેઋ જશ્વનીદં્રગાેમ દ્ધર યવત્
૮૦૦૦૦૨૦૧૧ પ્રસશુ્રુતં સરુાધસમચાર્શક્રમ ભષ્ટયે ।
૮૦૦૦૦૨૦૧૨ યઃ સુ વતે તવુતે કા યં વસસુહસ્રેણવેમંહતે
૮૦૦૦૦૨૦૨૧ શતાનીકાહેતયાે અસ્યદુષ્ટરા ઇ દ્રસ્ય સ મષાેમહીઃ ।
૮૦૦૦૦૨૦૨૨ ગિરનર્ ભજુ્મા મઘવ સિુપ વતે યદ ં સતુા અમ દષુઃ
૮૦૦૦૦૨૦૩૧ યદ ં સતુાસ ઇ દવાે ભ પ્રયમમ દષુઃ ।
૮૦૦૦૦૨૦૩૨ આપાનેધાિય સવનં મ આવસાે દુઘા ઇવાે પદાશષુે
૮૦૦૦૦૨૦૪૧ અનેહસવંાે હવમાનમૂતયે મ વઃક્ષરં ત ધીતયઃ ।
૮૦૦૦૦૨૦૪૨ આ વા વસાે હવમાનાસ ઇ દવ ઉપ તાતે્રષેુ દિધરે
૮૦૦૦૦૨૦૫૧ આ નઃ સાેમે વ વર ઇયાનાે અત્યાનેતાે શતે ।
૮૦૦૦૦૨૦૫૨ ય તે વદાવન્ વદ ત ગૂતર્યઃ પાૈરે છ દયસે હવમ્
૮૦૦૦૦૨૦૬૧ પ્રવીરમુગં્ર િવિવ ચ ધન તં િવભૂ ત રાધસાે મહઃ ।
૮૦૦૦૦૨૦૬૨ ઉદ્ર વ વ જ્રન્નવતાવેસુ વનાસદાપીપેથદાશષુે
૮૦૦૦૦૨૦૭૧ યદ્ધનનંૂ પરાવ ત યદ્વા થવ્યાં િદિવ ।
૮૦૦૦૦૨૦૭૨ યુ ન ઇ દ્ર હિર ભમર્હેમત ઋ વ ઋ વે ભરાગિહ
૮૦૦૦૦૨૦૮૧ ર થરાસાે હરયાે યે તે અ સ્રધઆે વેાતસ્યિપપ્ર ત ।
૮૦૦૦૦૨૦૮૨ યે ભિનદસ્યું મનષુાે િનઘાષેયાે યે ભઃ વઃ પર યસે
૮૦૦૦૦૨૦૯૧ અેતાવત તવેસાે િવદ્યામશરૂનવ્યસઃ ।
૮૦૦૦૦૨૦૯૨ યથા પ્રાવ અેતશકૃં વ્યેધને યથાવશં દશવ્રજે
૮૦૦૦૦૨૧૦૧ યથા ક વે મઘવન્મેઘે અ વરેદ ઘર્નીથેદમનૂ સ ।
૮૦૦૦૦૨૧૦૨ યથા ગાેશય અ સષાસાે અિદ્રવાેમિય ગાતે્રં હિર શ્રયમ્
૮૦૦૦૦૩૦૧૧ યથા મનાૈસાં વરણાૈ સાેમ મ દ્રાિપબઃ સતુમ્ ।
૮૦૦૦૦૩૦૧૨ નીપા થતાૈ મઘવન્મે યા તથાૈ પુ ષ્ટગાૈશ્રુ ષ્ટગાૈસચા
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ખલસ્ ૧

૮૦૦૦૦૩૦૨૧ પાષર્દ્વાણઃ પ્રસ્ક વં સમસાદયચ્છયાનં જિવ્રમુ દ્ધતમ્ ।
૮૦૦૦૦૩૦૨૨ સહસ્રા ય સષાસદ્ગવા ષ વાેતાેદસ્યવે કઃ
૮૦૦૦૦૩૦૩૧ ય ઉક્થે ભનર્િવ ધતે ચિકદ્ય ઋ ષચાેદનઃ ।
૮૦૦૦૦૩૦૩૨ ઇ દં્ર તમચ્છાવદનવ્યસ્યામત્યિર ય તં ન ભાજેસે
૮૦૦૦૦૩૦૪૧ ય મા અક સપ્તશીષાર્ણમા ચુ સ્ત્રધાતુમુત્તમે પદે ।
૮૦૦૦૦૩૦૪૨ સ વમા િવશ્વા ભવુનાિન ચક્રદદાિદ જિનષ્ટપાસ્યમ્
૮૦૦૦૦૩૦૫૧ યાે નાે દાતાવસનૂા મદં્રતં હૂમહે વયમ્ ।
૮૦૦૦૦૩૦૫૨ િવદ્માસ્ય સમુ ત નવીયસી ં ગમેમ ગાેમ તવ્રજે
૮૦૦૦૦૩૦૬૧ ય મૈ વં વસાેદાનાય શક્ષ સ સ રાય પાષેમશ્નુતે ।
૮૦૦૦૦૩૦૬૨ તં વા વયં મઘવિન્ન દ્ર ગવર્ણઃ સતુાવ તાે હવામહે
૮૦૦૦૦૩૦૭૧ કદાચન તર ર સ ને દ્રસશ્ચ સદાશષુે ।
૮૦૦૦૦૩૦૭૨ ઉપાપેેન્નુ મઘવ ભૂય ઇન્નુતે દાનં દેવસ્ય ચ્યતે
૮૦૦૦૦૩૦૮૧ પ્રયાનેનકે્ષ અ યાજેસાિક્રિવ વધૈઃ શુ ણં િનઘાે યન્ ।
૮૦૦૦૦૩૦૮૨ યદેદ્ર તંભી પ્રથયન્નમૂં િદવમાિદ જિનષ્ટ પા થવઃ
૮૦૦૦૦૩૦૯૧ યસ્યાયં િવશ્વઆયાદાસઃ શવેિધપા અિરઃ ।
૮૦૦૦૦૩૦૯૨ તર શ્ચદય શમપેવીરિવતુ યે સાે અજ્યતે રિયઃ
૮૦૦૦૦૩૧૦૧ તુર યવાે મધુમ તં ઘ્ તશ્ચુતં િવપ્રાસાે અકર્મા ચુઃ ।
૮૦૦૦૦૩૧૦૨ અ મે રિયઃ પપ્રથે યંશવાે મે સવુાનાસ ઇ દવઃ
૮૦૦૦૦૪૦૧૧ યથા મનાૈ િવવ વ ત સાેમં શક્રાિપબઃ સતુમ્ ।
૮૦૦૦૦૪૦૧૨ યથા િત્રતેછ દ ઇ દ્રજુ ષેસ્યાયાૈ માદસયસે સચા
૮૦૦૦૦૪૦૨૧ ષધ્રે મે યે માતિરશ્વની દ્રસવુાને અમ દથાઃ ।
૮૦૦૦૦૪૦૨૨ યથા સાેમં દશ શપે્ર દશાે યે સ્યૂમર મા જૂન સ
૮૦૦૦૦૪૦૩૧ ય ઉક્થા કેવલાદધે યઃ સાેમં ષતાિપબત્ ।
૮૦૦૦૦૪૦૩૨ ય મૈ િવ સ્ત્રી ણપદા િવચક્રમ ઉપ મત્રસ્ય ધમર્ ભઃ
૮૦૦૦૦૪૦૪૧ યસ્ય વ મ દ્ર તાેમષેુ ચાક નાે વાજે વા જ છતક્રતાે ।
૮૦૦૦૦૪૦૪૨ તં વા વયં સદુુઘા મવ ગાેદુહાે જુહૂમ સશ્રવસ્યવઃ
૮૦૦૦૦૪૦૫૧ યાે નાે દાતાસનઃ િપતામહાઁ ઉગ્ર ઈશાનકૃત્ ।
૮૦૦૦૦૪૦૫૨ અયામન્નુગ્રાે મઘવા પુ વસગુારશ્વસ્યપ્રદાતુ નઃ
૮૦૦૦૦૪૦૬૧ ય મૈ વં વસાે દાનાય મંહસે સરાય પાષે મ વ ત ।
૮૦૦૦૦૪૦૬૨ વસયૂવાે વસપુ ત શતક્રતું તાેમૈિર દં્ર હવામહે
૮૦૦૦૦૪૦૭૧ કદાચન પ્રયુચ્છસ્યુભેિનપા સ જન્મની ।
૮૦૦૦૦૪૦૭૨ તુર યાિદત્યહવનં ત ઇ દ્રયમાતસ્થાવ તં િદિવ
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ખલસ્ ૧

૮૦૦૦૦૪૦૮૧ ય મૈ વં મઘવિન્ન દ્ર ગવર્ણઃ શક્ષાે શક્ષ સ દાશષુે ।
૮૦૦૦૦૪૦૮૨ અ માકં ગર ઉત સષુુ્ટ ત વસાેક વવચ્છૃ ધી હવમ્
૮૦૦૦૦૪૦૯૧ અ તાિવમન્મપૂવ્ય બ્રહ્મે દ્રાય વાેચત ।
૮૦૦૦૦૪૦૯૨ પવૂ ઋ તર્સ્ય હતીરનષૂત તાેતુમધા અ ક્ષત
૮૦૦૦૦૪૧૦૧ સ મ દ્રાેરાયાે હતીરધનૂુત સકં્ષાેણીસમુસયૂર્મ્ ।
૮૦૦૦૦૪૧૦૨ સશંકુ્રાસઃ શચુયઃ સગંવા શરઃ સાેમા ઇ દ્રમમંિદષુઃ
૮૦૦૦૦૫૦૧૧ ઉપમં વા મઘાનેાં જ્યેષં્ઠ ચ ષભાણામ્ ।
૮૦૦૦૦૫૦૧૨ પૂ ભત્તમંઘવિન્ન દ્રગાેિવદમીશાનં રાય ઈમહે
૮૦૦૦૦૫૦૨૧ ય આયું કુ સમ ત થગ્વમદર્યાે વા ધાનાે િદવેિદવે ।
૮૦૦૦૦૫૦૨૨ તં વા વયં હયર્શ્વં શતક્રતું વાજય તાે હવામહે
૮૦૦૦૦૫૦૩૧ આ નાે િવશ્વષેાં રસં મ વઃ સચં વદ્રયઃ ।
૮૦૦૦૦૫૦૩૨ યે પરાવ ત સુ વરે જને વાયે અવાર્વતી ં દવઃ
૮૦૦૦૦૫૦૪૧ િવશ્વાદ્વષેાં સજિહચાવચાકૃિધ િવશ્વેસ વં વા વસુ ।
૮૦૦૦૦૫૦૪૨ શીષ્ટેષુ ચત્તે મિદરાસાે અંશવાે યત્રા સાેમસ્ય પં સ
૮૦૦૦૦૫૦૫૧ ઇ દ્રનેદ ય અેિદિહ મતમેધા ભ ત ભઃ ।
૮૦૦૦૦૫૦૫૨ આશતંમશતંમા ભર ભ ષ્ટ ભરા વાપે વાિપ ભઃ
૮૦૦૦૦૫૦૬૧ આ જતુરં સ પ ત િવશ્વચષર્ ણ કૃિધ પ્ર વાભગમ્ ।
૮૦૦૦૦૫૦૬૨ પ્રસૂ તરાશચી ભયત ઉ ક્થનઃ ક્રતું પનુત આનષુક્
૮૦૦૦૦૫૦૭૧ ય તે સાિધષ્ઠાે વસતેે સ્યામ ભરેષુ તે ।
૮૦૦૦૦૫૦૭૨ વયં હાતે્રા ભ ત દેવહૂ ત ભઃ સસવાંસાે મનામહે
૮૦૦૦૦૫૦૮૧ અહં િહ તે હિરવાે બ્રહ્મવાજયુરા જ યા મ સદાે ત ભઃ ।
૮૦૦૦૦૫૦૮૨ વા મદેવતમમેસમશ્વયુગર્વ્યુરગ્રેમથીનામ્
૮૦૦૦૦૬૦૧૧ અેતત્ત ઇ દ્રવીય ગી ભગ્ ર્ણં ત કારવઃ ।
૮૦૦૦૦૬૦૧૨ તે તાેભ ત ઊજર્માવ ઘ્ તશ્ચુતં પાૈરાસાે નક્ષ ધી ત ભઃ
૮૦૦૦૦૬૦૨૧ નક્ષ ત ઇ દ્રમવસે સકૃુત્યયા યષેાં સતુષેુ મ દસે ।
૮૦૦૦૦૬૦૨૨ યથા સવંત અમદાે યથા કૃશ અેવા મે ઇ દ્રમ વ
૮૦૦૦૦૬૦૩૧ આ નાે િવશ્વે સ ષેસાે દેવાસાે ગ તનાપેનઃ ।
૮૦૦૦૦૬૦૩૨ વસવાે દ્રા અવસને આગમ છૃ વંતુ મ તાે હવમ્
૮૦૦૦૦૬૦૪૧ પષૂા િવ હર્વનં મે સર વત્યવ તુ સપ્ત સ ધવઃ ।
૮૦૦૦૦૬૦૪૨ આપાે વાતઃ પવર્તાસાે વન પ તઃ શ ◌ૃણાેતુ થવી હવમ્
૮૦૦૦૦૬૦૫૧ યિદ દ્રરાધાે અ ત તે માઘાનેં મઘવત્તમમ્ ।
૮૦૦૦૦૬૦૫૨ તને નાે બાેિધસધમાદ્યાે ધે ભગાે દાનાય ત્રહન્
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ખલસ્ ૧

૮૦૦૦૦૬૦૬૧ આ જપતે પતે વ મ દ્ધ નાે વાજ આવ ક્ષ સકુ્રતાે ।
૮૦૦૦૦૬૦૬૨ વીતીહાતે્રા ભ ત દેવવી ત ભઃ સસવાંસાે િવશ ◌ૃ વરે
૮૦૦૦૦૬૦૭૧ સં તહ્યયર્ આ શષ ઇ દ્રઆયજુર્નાનામ્ ।
૮૦૦૦૦૬૦૭૨ અ માન્નક્ષ વ મઘવન્નપુાવસે ધુક્ષ વ િપ યષુી મષમ્
૮૦૦૦૦૬૦૮૧ વયં ત ઇ દ્ર તાેમે ભિવધેમ વમ માકં શતક્રતાે ।
૮૦૦૦૦૬૦૮૨ મિહસ્થૂરં શશયંરાધાે અહ્ર ્યં પ્રસ્ક વાયિનતાેશય
૮૦૦૦૦૭૦૧૧ ભૂર િદ દ્રસ્ય વીય વ્યખ્યમ યાય ત ।
૮૦૦૦૦૭૦૧૨ રાધ તેદસ્ય વે ક
૮૦૦૦૦૭૦૨૧ શતં શ્વેતાસ ઉક્ષણાે િદિવતારાે ન રાેચતે ।
૮૦૦૦૦૭૦૨૨ મહ્નાિદવં નત તભુઃ
૮૦૦૦૦૭૦૩૧ શતં વેણનૂ્ શતં શનુઃ શતં ચમાર્ ણ લાતાિન ।
૮૦૦૦૦૭૦૩૨ શતં મે બ બજ તુકા અ ષીણાં ચતુઃ શતમ્
૮૦૦૦૦૭૦૪૧ સદેુવાઃ સ્થકા વાયના વયાે વયાે િવચર તઃ ।
૮૦૦૦૦૭૦૪૨ અશ્વાસાે ન ચકં્રમત
૮૦૦૦૦૭૦૫૧ આિદ સાપ્તસ્યચિકરન્નાનનૂસ્ય મિહશ્રવઃ ।
૮૦૦૦૦૭૦૫૨ યાવીર ત વસ પથશ્ચ ષા ચ ન સનંશે
૮૦૦૦૦૮૦૧૧ પ્ર તતેદસ્યવે કરાધાે અદ યર્હ્ર દમ્ ।
૮૦૦૦૦૮૦૧૨ દ્યાનૈર્ પ્ર થનાશવઃ
૮૦૦૦૦૮૦૨૧ દશમહં્ય પાૈતક્રતઃ સહસ્રાદસ્ય વે કઃ ।
૮૦૦૦૦૮૦૨૨ િનત્યાદ્રાયાે અમંહત
૮૦૦૦૦૮૦૩૧ શતં મે ગદર્ભાનાં શતમૂણાર્વતીનામ્ ।
૮૦૦૦૦૮૦૩૨ શતં દાસાઁ અ તસ્રજઃ
૮૦૦૦૦૮૦૪૧ તત્રાે અિપપ્રાણીયત પૂતક્રતાયૈ વ્યક્તા ।
૮૦૦૦૦૮૦૪૨ અશ્વાના મન્નયૂ યામ્
૮૦૦૦૦૮૦૫૧ અચેત્ય ગ્ શ્ચિકતુહર્વ્યવાટ્ સસમુદ્રથઃ ।
૮૦૦૦૦૮૦૫૨ અ ગ્ ઃ શકેુ્રણ શાે ચષા હ સરૂાે અરાેચત િદિવ સયૂા અરાેચત
૮૦૦૦૦૯૦૧૧ યવું દેવા ક્રતનુા પવૂ્યણ યુક્તા રથનેતિવષં યજત્રા ।
૮૦૦૦૦૯૦૧૨ આગચ્છતં નાસત્યાશચી ભિરદં તીયં સવનં િપબાથઃ
૮૦૦૦૦૯૦૨૧ યવુાં દેવાસ્ત્રય અેકાદશાસઃ સત્યાઃ સત્યસ્ય દદશૃે પુર તાત્ ।
૮૦૦૦૦૯૦૨૨ અ માકં યજ્ઞસવનં જુષાણા પાતં સાેમમ શ્વના દ દ્યગ્ ી
૮૦૦૦૦૯૦૩૧ પના ય તદ શ્વના કૃતં વાં ષભાે િદવાે રજસઃ થવ્યાઃ ।
૮૦૦૦૦૯૦૩૨ સહસ્રં શસંા ઉત યે ગિવષ્ટાૈ સવા ઇત્તાઁ ઉપયાતા િપબ યૈ
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ખલસ્ ૧

૮૦૦૦૦૯૦૪૧ અયં વાં ભાગાે િનિહતાે યજત્રેમા ગરાે નાસત્યાપેયાતમ્ ।
૮૦૦૦૦૯૦૪૨ િપબતં સાેમં મધુમ તમ મપે્રદાશ્વાં સમવતં શચી ભઃ
૮૦૦૦૧૦૦૧૧ ય વ ે બહુધા ક પય તઃ સચેતસાે યજ્ઞ મમં વહ ત ।
૮૦૦૦૧૦૦૧૨ યાે અનૂચાનાે બ્રાહ્મણાે યુક્તઆસી કા વત્તત્ર યજમાનસ્ય સિંવત્
૮૦૦૦૧૦૦૨૧ અેક અેવા ગ્ બર્હુધા સ મદ્ધ અેકઃ સયૂા િવશ્વમનપુ્રભૂતઃ ।
૮૦૦૦૧૦૦૨૨ અેકૈવાષેાઃ સવર્ મદં િવભાત્યેકં વા ઇદં િવબભવૂ સવર્મ્
૮૦૦૦૧૦૦૩૧ જ્યાે ત મ તં કેતુમ તં િત્રચકં્ર સખંુ રથં સષુદં ભૂિરવારમ્ ।
૮૦૦૦૧૦૦૩૨ ચત્રામઘા યસ્ય યાેગેિધજજ્ઞે તં વાં હુવે અ તિરક્તં િપબ યૈ
૮૦૦૦૧૧૦૧૧ ઇમાિન વાં ભાગધેયાિન સસ્રત ઇ દ્રાવ ણાપ્રમહેસતુષેુ વામ્ ।
૮૦૦૦૧૧૦૧૨ યજ્ઞેયજ્ઞેહસવનાભુર યથાે ય સુ વતે યજમાનાય શક્ષથઃ
૮૦૦૦૧૧૦૨૧ િનઃ ષ વર રાષેધીરાપ આ તા મ દ્રાવ ણા મિહમાનમાશત ।
૮૦૦૦૧૧૦૨૨ યા સસ્રતૂરજસઃ પારે અ વનાે યયાેઃ શત્રનુર્િકરાદેવ આેહતે
૮૦૦૦૧૧૦૩૧ સતં્ય તિદ દ્રાવ ણા કૃશસ્ય વાં મ વ ઊ મ દુહતે સપ્તવાણીઃ ।
૮૦૦૦૧૧૦૩૨ તા ભદાર્શ્વાં સમવતં શભુ પતીયાે વામદ ધાે અ ભપા ત ચ ત્ત ભઃ
૮૦૦૦૧૧૦૪૧ ઘ્ તપ્રષુઃ સાૈ યા રદાનવઃ સપ્ત વાસારઃ સદન ઋતસ્ય ।
૮૦૦૦૧૧૦૪૨ યા હવા મ દ્રાવ ણા ઘ્ તશ્ચુત તા ભધર્તં્ત યજમાનાય શક્ષતમ્
૮૦૦૦૧૧૦૫૧ અવાેચામ મહતે સાૈભગાય સતં્ય વષેા યાં મિહમાન મ દ્રયમ્ ।
૮૦૦૦૧૧૦૫૨ અ માિ વંદ્રાવ ણાઘ્ તશ્ચુત સ્ત્ર ભઃ સાપ્તે ભરવતં શભુ પતી
૮૦૦૦૧૧૦૬૧ ઇ દ્રાવ ણાયદૃ ષ યાે મનીષાં વાચાેમ ત શ્રુતમદત્તમગ્રે ।
૮૦૦૦૧૧૦૬૨ યાિન સ્થાના ય જ ત િધરા યજ્ઞં ત વાના તપસા યપ યમ્
૮૦૦૦૧૧૦૭૧ ઇ દ્રાવ ણાસાૈમનસમદપંૃ્ત રાય પાષેં યજમાનષેુ ધત્તમ્ ।
૮૦૦૦૧૧૦૭૨ પ્ર પુ ષ્ટ ભૂ તમ માસુ ધતં્ત દ ઘાર્યુ વાય પ્ર તરતં ન આયુઃ
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પાવમાનીઃ ।
૯૦૦૦૦૧૦૧૧ પાવમાનીઃ વ ત્યયનીઃ સદુુઘાિહ ઘ્ તશ્ચુતઃ ।
૯૦૦૦૦૧૦૧૨ ઋ ષ ભઃ સં તાે રસાે બ્રાહ્મણે વ તં િહતમ્
૯૦૦૦૦૧૦૨૧ પાવમાનીિદશ તુ ન ઇમં લાેકમથાે અમુમ્ ।
૯૦૦૦૦૧૦૨૨ કામા સમધર્ય તુ નાે દેવીદવૈઃ સમાિહતા
૯૦૦૦૦૧૦૩૧ યને દેવાઃ પિવત્રેણાત્માનં પનુતે સદા ।
૯૦૦૦૦૧૦૩૨ તને સહસ્રધારેણ પાવમા યઃ પનુ તુ મામ્
૯૦૦૦૦૧૦૪૧ પ્રાજપત્યં પિવતં્ર શતાેદ્યામં િહર મયમ્ ।
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૯૦૦૦૦૧૦૪૨ તને બ્રહ્મિવદાે વયં પૂતં બ્રહ્મ પનુીમહે
૯૦૦૦૦૧૦૫૧ ઇ દ્રઃ પનુીતી સહમાપનુાતુ સાેમઃ વ ત્યાવ ણઃ સમીચ્યા ।
૯૦૦૦૦૧૦૫૨ યમાે રા પ્ર ણા ભઃ પનુાતુ મા તવેદામજૂર્યંત્યાપનુાતુ
૯૦૦૦૦૧૦૬૧ ઋષય તુ તપ તપેુઃ સવ વગર્ જગીષવઃ ।
૯૦૦૦૦૧૦૬૨ તપસ તપસાે યં તુ પાવમાનીઋ ચાબ્રવીત્॥
૯૦૦૦૦૨૦૧૧ યન્મેગભ વસતઃ પાષમુગં્ર ય યમાનસ્ય ચ િક ચદ યત્ ।
૯૦૦૦૦૨૦૧૨ તસ્ય ચ યચ્ચાિપ ચ વધર્તાે મે ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૨૦૨૧ માતાિપત્રાેયર્ન્ન કૃતં વચાે મે ય સ્થાવરં જઙ્ગમમાબભવૂ ।
૯૦૦૦૦૨૦૨૨ િવશ્વસ્ય ત પ્રહૃ ષતં વચાે મે ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૨૦૩૧ ગાેઘ્નાત્તસ્કર વાત્ સ્ત્રીવધાદ્યચ્ચ િક બષમ્ ।
૯૦૦૦૦૨૦૩૨ પાપકં ચ ચરણે ય ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૨૦૪૧ બ્રહ્મવધા સરુાપાના વણર્ તેયા ષ લગમનમૈથનુસઙ્ગમાત્ ।
૯૦૦૦૦૨૦૪૨ ગુરાેદાર્રાિધગમનાચ્ચ ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૨૦૫૧ બાલઘ્નાન્મા િપ વધાદ્ભૂ મતસ્કરા સવર્વણર્ગમનમૈથનુસઙ્ગમાત્ ।
૯૦૦૦૦૨૦૫૨ પાપે યશ્ચ પ્ર તગ્રહા સદ્યઃ પ્રહર ત સવર્દુ કૃતં ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૨૦૬૧ ક્રયિવક્રયાદ્યાેિનદાષેાદ્ભક્ષાદ્ભાજે્યા પ્ર તગ્રાહાત્ ।
૯૦૦૦૦૨૦૬૨ અસ ભાજેનાચ્ચાિપ શસંં ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૩૦૧૧ દુયર્ષં્ટ દુરધીતં પાપં યચ્ચાજ્ઞાનતાે કૃતમ્ ।
૯૦૦૦૦૩૦૧૨ અયા જતાશ્ચાસયંાજ્યા ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૩૦૨૧ અમ ત્રમનં્ન ય ક ચદુ્ધયતે ચ હુતાશને ।
૯૦૦૦૦૩૦૨૨ સવં સરકૃતં પાપં ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૩૦૩૧ ઋતસ્યયાનેયાે તસ્યધામ િવશ્વાદેવે યઃ પુ યગ ધાઃ ।
૯૦૦૦૦૩૦૩૨ તા ન આપઃ પ્રવહ તુ પાપં શદુ્ધાગચ્છા મ સકૃુતામુલાેકં ત પાવમાની ભરહં પનુા મ
૯૦૦૦૦૩૦૪૧ પાવમાનીઃ વ ત્યનીયાર્ ભગર્ચ્છ ત ના દનમ્ ।
૯૦૦૦૦૩૦૪૨ પુ યાંશ્ચ ભક્ષ્યા ભક્ષયત્ય ત વં ચ ગચ્છ ત
૯૦૦૦૦૩૦૫૧ પાવમાનીઃ િપ દેવા યાયેદ્યશ્ચ સર વતીમ્ ।
૯૦૦૦૦૩૦૫૨ િપ ં તસ્યાપેવતત ક્ષીરં સિપમર્ધૂદકમ્
૯૦૦૦૦૩૦૬૧ પાવમાનં પરં બ્રહ્મ શકંુ્ર જ્યાે તઃ સનાતનમ્ ।
૯૦૦૦૦૩૦૬૨ ઋષી ં તસ્યાપે તષે્ઠત ક્ષીરં સિપમર્ધૂદકમ્
૯૦૦૦૦૩૦૭૧ પાવમાનં પરં બ્રહ્મ યે પઠ ત મની ષણઃ ।
૯૦૦૦૦૩૦૭૨ સપ્તજન્મ ભવે દ્વપ્રાે ધનાઢ ાે વેદપારગાઃ
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ખલસ્ ૧

૯૦૦૦૦૩૦૮૧ દશાેત્તરા ચાંશ્ચવૈ પાવમાનીઃ શતાિન ષટ્
૯૦૦૦૦૩૦૮૨ અેત જુહ્વ જપને્મ તં્ર ઘાેર ત્યુભયં હરેત્
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???સકૂ્તમ્ ।
૯૦૦૦૦૪૦૧૧ યત્ર ત પરમં પદં િવ ણાેલાકે મહીયતે ।
૯૦૦૦૦૪૦૧૨ દેવૈઃ સકૃુતકમર્ ભ તત્ર મામ તં કૃધીદં્રાયે દાપેિરસ્રવ
૯૦૦૦૦૪૦૨૧ યત્ર ત પરમા યં ભૂતાનામિધપ તમ્ ।
૯૦૦૦૦૪૦૨૨ ભાવભાવી ચ યાેગીશ્ચ તત્ર મામ તં કૃધીદં્રાયે દાપેિરસ્રવ
૯૦૦૦૦૪૦૩૧ યત્ર લાેકા તનૂત્યજઃ શ્રદ્ યા તપસા જતાઃ ।
૯૦૦૦૦૪૦૩૨ તજેશ્ચ યત્ર બ્રહ્મ ચ તત્ર મામ તં કૃધીદં્રાયે દાપેિરસ્રવ
૯૦૦૦૦૪૦૪૧ યત્ર દેવા મહાત્માનઃ સે દ્રાશ્ચ મ દ્ગણાઃ ।
૯૦૦૦૦૪૦૪૨ બ્રહ્મા ચ યત્ર િવ શ્ચ તત્ર મામ તં કૃધીદં્રાયે દાપેિરસ્રવ
૯૦૦૦૦૪૦૫૧ યત્ર ગઙ્ગા ચ યમનુા યત્ર પ્રાચી સર વતી ।
૯૦૦૦૦૪૦૫૨ યત્ર સાેમેશ્વરાે દેવ તત્ર મામ તં કૃધીદં્રાયે દાપેિરસ્રવ

Supplement to Rigveda Mandala 10

???સકૂ્તમ્ ।
૦૦૦૦૦૧૦૧૧ સજં્ઞાનમુશનાવદ સજં્ઞાનં વ ણાવેદત્ ।
૦૦૦૦૦૧૦૧૨ સજં્ઞાન મ દ્રશ્ચા ગ્ શ્ચ સજં્ઞાનં સિવતાવદત્
૦૦૦૦૦૧૦૨૧ સજં્ઞાનંનશ્વે યઃ સજં્ઞાનમરણે યઃ ।
૦૦૦૦૦૧૦૨૨ સજં્ઞાનમ શ્વનાયવુ મહા માસુ િનયચ્છતામ્ ।
૦૦૦૦૦૧૦૩૧ ય કક્ષીવાં સવંનનં પતુ્રાે । અઙ્ ગરસા ભવેત્ ।
૦૦૦૦૦૧૦૩૨ તને નાેદ્ય િવશ્વેદેવાઃ સં પ્રયાંસમ જનન્ ।
૦૦૦૦૦૧૦૪૧ સવંાે મનાં સ નતાં સમાકૂ તમર્નામ સ ।
૦૦૦૦૦૧૦૪૨ અસાૈ યાે િવમનામનઃ સસંમાવતર્યામ સ
૦૦૦૦૦૨૦૧૧ નૈહર્ ત્યંસનેાદરણં પિરવત્મ તુ યદ્ધિવઃ ।
૦૦૦૦૦૨૦૧૨ તનેા મત્રાણાં બાહૂ હિવષા શાષેયામ સ
૦૦૦૦૦૨૦૨૧ પિરવત્માર્ યષેા મ દ્રઃ પષૂા ચ સસ્રતુઃ
૦૦૦૦૦૨૦૨૨ તષેાં વાે અ ગ્ દગ્ધાનામ ગ્ મૂહ્ળાના મ દ્રાે હ તુ વરં વરમ્ ।
૦૦૦૦૦૨૦૩૧ અૈષનુહ્ય ષા જનં હિરણસ્ય િધયં યથા ।
૦૦૦૦૦૨૦૩૨ પરાઁ અ મત્રાઁ અૈષ વવાર્ચી ગાૈ પાજતુ
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૦૦૦૦૦૨૦૪૧ પ્રા વરાણાં પતવેસાે હાેતવર્રે યક્રતાે ।
૦૦૦૦૦૨૦૪૨ તુ યં ગાયત્ર ચ્યતે
૦૦૦૦૦૨૦૫૧ ગાેકામાે અન્નકામઃ પ્ર કામ ઉત ક યપઃ ।
૦૦૦૦૦૨૦૫૨ ભૂતં ભિવ ય પ્ર તાૈ ત સહબ્રહ્મકૈમક્ષરં બહુબ્રહ્મકૈમક્ષરમ્
૦૦૦૦૦૩૦૧૧ યદુક્ષરમ્ ભૂતકૃતં િવશ્વેદેવા ઉપાસતે ।
૦૦૦૦૦૩૦૧૨ મહ ઋ ષમસ્ય ગાેપ્તારં જમદ ગ્ રકુવર્તમ્
૦૦૦૦૦૩૦૨૧ જમદ ગ્ રા યાયતે છ દાે ભશ્ચતુ ત્તરૈઃ ।
૦૦૦૦૦૩૦૨૨ રા સાેમસ્ય ભક્ષેણ બ્રહ્મણા વીયાર્વતામ્
૦૦૦૦૦૩૦૩૧ શવા નઃ પ્રિદશાે િદશઃ સત્યા નઃ પ્રિદશાે િદશઃ ।
૦૦૦૦૦૩૦૩૨ અ ેયત્તે ે દદશૃ્રે શકંુ્ર જ્યાે તઃ પરાેગુહા
૦૦૦૦૦૩૦૪૧ યદૃ ષઃ ક યપઃ તાૈ ત સતં્ય બ્રહ્મ ચરાચરં ધ્રવું બ્રહ્મ ચરાચરમ્
૦૦૦૦૦૩૦૪૨ યાયષું જમદગ્ ેઃ ક યપસ્ય યાયષુમગ ત્યસ્ય યાયષુમ્
૦૦૦૦૦૩૦૫૧ યદે્દવાનાં યાયષું તન્મે અ તુ યાયષું સવર્મ તુ શતાયષંુ બલાયષુમ્ ।
૦૦૦૦૦૩૦૫૨ તચ્છં્યાેરા ણીમહે ગાતું યજ્ઞાય ગાતું યજ્ઞપતયે
૯૦૦૦૦૩૦૬૧ દૈવી વ તર તુ નઃ વ તમાર્નષુે યઃ ।
૯૦૦૦૦૩૦૬૨ ઊ વ જગાતુ ભષેજં શં નાે અ તુ દ્વપદે શં ચતુ પદે
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