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॥ શકુ્લયજુવદ ય પુ ષસકૂ્તઃ॥

॥ શકુ્લયજુવદ ય પુ ષસકૂ્તઃ॥
॥ અથ શકુ્લયજુવદ ય પુ ષસકૂ્તઃ॥
હિરઃ ૐ સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
સ ભૂ મꣳ સવર્ત વાઽત્ય તષ્ઠદ્દશાઙ્ગુલમ્॥ ૧॥
પુ ષ અેવેદꣳ સવ યદ્ભૂતં યચ્ચ ભાવ્યમ્ ।
ઉતા ત વસ્યેશાનાે યદન્નનેા તરાેહ ત॥ ૨॥
અેતાવાનસ્ય મિહમાતાે જ્યાયાઁશ્ચ પૂ ષઃ ।
પાદાેઽસ્ય િવશ્વા ભૂતાિન િત્રપાદસ્યા તં િદિવ॥ ૩॥
િત્રપાદૂ વર્ ઉદૈ પુ ષઃ પાદાેઽસ્યેહાભવત્ પનુઃ ।
તતાે િવ વઙ્ વ્યક્રામ સાશનાનશને અ ભ॥ ૪॥
તતાે િવરાડ યત િવરા ે અિધ પૂ ષઃ ।
સ તાે અત્યિરચ્યત પશ્ચાદ્ભૂ મમથાે પુરઃ॥ ૫॥
ત માદ્યજ્ઞાત્ સવર્હુતઃ સ તં ષદાજ્યમ્ ।
પશૂઁ તાઁશ્ચકે્ર વાયવ્યાનાર યા ગ્રા યાશ્ચ યે॥ ૬॥
ત માદ્યજ્ઞાત્ સવર્હુતઃ ઋચઃ સામાિન જ જ્ઞરે ।
છ દાꣳ સ જ જ્ઞરે ત માદ્યજુ ત માદ યત॥ ૭॥
ત માદશ્વા અ ય ત યે કે ચાેભયાદતઃ ।
ગાવાે હ જ જ્ઞરે ત માત્ત મા તા અ વયઃ॥ ૮॥
તં યજ્ઞં બિહ ષ પ્રાૈક્ષન્ પુ ષં તમગ્રતઃ ।
તને દેવા અયજ ત સા યા ઋષયશ્ચ યે॥ ૯॥
ય પુ ષં વ્યદધુઃ ક તધા વ્યક પયન્ ।
મખંુ િકમસ્યાસીત્ િક બાહૂ િકમૂ પાદા ઉચ્યેતે॥ ૧૦॥
બ્રાહ્મણાેઽસ્ય મખુમાસીદ્બાહૂ રાજ યઃ કૃતઃ ।
ઊ તદસ્ય યદ્વૈ યઃ પદ્ યાꣳ શદૂ્રાે અ યત॥ ૧૧॥
ચ દ્રમા મનસાે તશ્ચક્ષાેઃ સયૂા અ યત ।
શ્રાતે્રાદ્વાયુશ્ચ પ્રાણશ્ચ મખુાદ ગ્ ર યત॥ ૧૨॥
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॥ શકુ્લયજુવદ ય પુ ષસકૂ્તઃ॥

ના યા આસીદ તિરક્ષꣳ શી ણા દ્યાૈઃ સમવતર્ત ।
પદ્ યાં ભૂ મિદશઃ શ્રાતે્રાત્તથા લાેકાઁઽક પયન્॥ ૧૩॥
ય પુ ષેણ હિવષા દેવા યજ્ઞમત વત ।
વસ તાેઽસ્યાસીદાજ્યં ગ્રી મ ઇ મઃ શરદ્ધિવઃ॥ ૧૪॥
સપ્તાસ્યાસન્ પિરધય સ્ત્રઃ સપ્ત સ મધઃ કૃતાઃ ।
દેવા યદ્યજ્ઞં ત વાના અબધ્નન્ પુ ષં પશમુ્॥ ૧૫॥
યજ્ઞને યજ્ઞમયજ ત દેવા તાિન ધમાર્ ણ પ્રથમા યાસન્ ।
તે હ નાકં મિહમાનઃ સચ ત યત્ર પવૂ સા યાઃ સ ત દેવાઃ॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શકુ્લયજુવદ યપુ ષસકૂ્તં સ પૂણર્મ॥્
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