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आचोितषम ्

पचंसवंरमयं यगुां ूजापितम ।्
िदनयनमासागं ं ूण िशरसा शिुचः ॥ १॥
ूण िशरसा कालमिभव सरतीम ।्
कालान ं ूवािम लगध महानः ॥ २॥
ोितषामयनं पुयं ूवानपुवू शः ।
िवूाणां सतं लोके यकालाथ  िसये ॥ ३॥
िनरकंे ादशां िगणुं गतसिंकम ।्
षा षा यतुं ाां पव णां रािशते ॥ ४॥
राबमते े सोमाक यदा साकं सवासवौ ।
ादािदयगुं माघपः शुोऽयनं दुक ् ॥ ५॥
ूपते ौिवादौ सयूा चमसावदुक ् ।
सापा ध दिणाक ु माघौावणयोः सदा ॥ ६॥
धमविृरपां ूः पा॑ास उदगतौ ।
दिणे तौ िवपया सः षमु यनने त ु ॥ ७॥
िगणुं समं चारयनां ऽयोदश ।
चतथु दशमं चवै िय ुमं बलेतृौ ॥ ८॥
वसुा भवोऽज िमऽः सपऽिनौ जलम ।्
धाता कायनााः रुध पचंमभतृःु ॥ ९॥
भाशंाः रुकाः काया ः पा ादशकोताः ।
एकादशगणुोनः शेुऽध चैवा यिद ॥ १०॥
काया  भाशंाकाान े कला एकािवशंितः ।
उनान े िऽसितमुवपेनसिताः ॥ ११॥
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शंो भशषेो िदवसाशंभागतदु शापनीय िभम ।्
भाधऽिधके चािधगते परऽशेावुमकंे नवकैभ वेः ॥ १२॥
पाचंदशाो तुिमित िनिदशते ।्
नविभूतऽशः ानाशंयिधकेन त ु ॥ १३॥
जौ िा गः खे  े ही रो षा िषूयः समूाधाणः ।
रे मृ घाः ापोजः कृो ह ेा इृा िलंगःै ॥ १४॥
जावाशःै समं िवात प्वूा ध पव  सूरे ।
भादान ं ातदु ँ यां काानां दिेवना कलाः ॥ १५॥
कला दश सिवशंा ाद ्े मुत  नािडके ।
िुशंतं त्लानां त ु षती िधका भवते ॥् १६॥
नािडके े मुत  ु पचंाशलमाढकम ।्
आढाकाुाकोिोणः कुटपवै ध त े िऽिभः ॥ १७॥
ससकं भयकु ् सोमः सयू िून ऽयोदश ।
नवमािन च पचंाः कााः पचंारा भवते ॥् १८॥
ौिवाो गणाान ्ू ािवलान ि्विनिदशते ।्
या न म्ासान ष्डान ि्वाामसानतृनू ॥ १९॥
अतीतपव भागेः शोधयदे ् िगणुां ितिथम ।्
तषे ु मडंलभागषे ु ितिथिनागंतो रिवः ॥ २०॥
याः पवा भादानकलाास ु सगणुां ितिथम ।्
पिपेत स्महू ु िवादादािनकाः कलाः ॥ २१॥
यरायनतो गतं ाच छ्षे ं तथा दिणतोऽयन ।
तदकेषािगणुं िवभं सादशं ाद ् िदवसूमाणम ॥् २२॥
यदध िदनभागानां सदा पव िण पव िण ।
ॠतशुषे ं त ु तद ् िवात स्ंाय सह पव णाम ॥् २३॥
इपुायसमुशेो भयूोः ूकयते ।्
येरािशं गतां िवभजेानरािशना ॥ २४॥
अिः ूजापितः सोमो िोिदितबहृती ।
सपा  िपतरवै भगवैाय मािप च ॥ २५॥
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सिवता ाथ वायुेाी िमऽ एव च ।
इो िनॠितरापो व ै िवदेवेाथवै च ॥ २६॥
िववु सवो वणऽूजकेपात त्थवै च ।
अिहब ुथा पषूा अिनौ यम एव च ॥ २७॥
नऽदवेता एता एतािभय कमिण ।
यजमान शानैा म नऽजं तृम ॥् २८॥
इवें मासवषा णां मुतदयपव णाम ।्
िदनयनमासागं ं ाानं लगधोऽॄवीत ॥् २९॥
सोमसयू चृिरतं िवान व्देिवदतु े ।
सोमसयू चृिरतं लोकं लोके च सितम ॥् ३०॥
िवषवुं तणुं ाां पहीन ं त ु षणुम ।्
यं तािन पवा िण तथाध सा ितिथभ वते ॥् ३१॥
माघशुूप पौषकृसमािपनः ।
यगु पचंवष  कालान ं ूचते ॥ ३२॥
ततृीयां नवम चवै पौण मासीमथािसत े ।
षि च िवषवुान ्ू ोो ादश च समं भवते ॥् ३३॥
चतदु शीमपुवसथथा भवेथोिदतो िदवसमपुिैत चमाः ।
मघशुािको भेु ौिवायां च वािष कीम ॥् ३४॥
यथा िशखा मयरूाणां नागानां मणयो यथा ।
तदेागंशााणां ौितषं मधूा िन ितम ॥् ३५॥
वदे िह याथ मिभूवृाः कालानपुूा  िविहता याः ।
तािददं कालिवधानशां यो ोितषं वदे स वदे यान ॥् ३६॥
॥ इित आचोितषं समाम ॥्
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