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ఓం తచ్ఛ ం యోరావృణీమహే గాతం యఙ్ఞాయ
ి స్తి నః
గాతం యఙ్ప
ా తయే దైవీ స్వ స్తర
ి మానుషేభ్య ః ఊ రవ ్ ంజిఘాత భేషజం
స్వ స్తర్
శం నో అ స్తి ద్వవ పదే శం చ్తషప దే
ఓం శంతి శంతి శంతిః
స్హస్స్ శీరాా పురుషః స్హస్ాక్ష స్హస్స్పాత్
స్ భూమం విశవ తో వృత్వవ అతయ తి షఠదశంగులం
పురుష ఏ వేదగుం స్రవ ం యద్భూ తం యచ్చ భ్వయ ం
ఉత్వమృతతవ స్యయ శనః యదనన తేనాతిరోహతి
ఏత్వవానస్య మహిమా అతో జ్యయ యాగ్ శచ పూరుషః
పాదోస్య విశవ భూత్వని స్తిపాదాయ మృతం ద్వవి
స్తిపాద్భవ ర ్ ఉదైతప రుషః పాదో స్యయ హా భ్వాతప నః
తతో విషవ ఙ్స్ా ామత్ ాశనాననశనే అభి
తాా ద్వవ రాడజ్యయత విరాజో అధిపూరుషః
స్ జ్యతో అతయ రిచ్య త పశచ ద్భూ మ మధో పురః
యతప రుషేణ హవిషా దేవా యఙ్మ
ా తనవ త
వస్ంతో అాయ సీదాజయ ం స్ీషా ఇధ్ా శశ ర ద్విః
స్పాిాయ స్నప రిధ్యః స్తిస్స ప ి స్మధ్కృత్వః
దేవా యదయ ఙ్ం
ా తనావ నాః అభ్దన న్ పురుషం పశం
తం యఙ్ం
ా బరి ిషి స్ౌక్షన్న పురుషం జ్యత మస్రతః
తేన దేవా అయజంత ాధ్యయ ఋషయశచ యే
తాా దయ ఙ్ఞాతస రవ హుతః స్ంభ్ృతం పృషదాజయ ం
పశూగు ాిగ్ శచ స్ే వాయవాయ న్ ఆరణ్యయ న్ స్గామాయ శచ యే
తాా దయ ఙ్ఞాతస రవ హుతః ఋచ్ాస మాని జ ఙ్ఞారే
ి ా దజ్యయత
చ్ందాగుంస్త జ ఙ్ఞారే తాా త్ యజు స్ా
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తాా దశవ అజ్యయంత యే ే చోభ్యాదతః
గావో హ జ ఙ్ఞారే తాా త్ తాా జ్యాత్వ అజ్యవయః
యతప రుషం వయ ధ్ధః కతిధ్యవయ కలప యన్
ముఖం కిమస్య కౌ బాహూ ా వూరూ వుచ్యయ తే
స్బాహా ణోస్య ముఖమాసీత్ బాహూ రాజనయ ః కృతః
ఊరూ తదస్య యదైవ శయ ః పదాూ య గుం శూస్దో అజ్యయత
చ్ంస్దమా మనసో జ్యతః చ్క్షుస్సస రోయ అజ్యయత
ముఖాద్వంస్ద శచ గ్నన శచ స్పాణ్యదావ యు రజ్యయత
నాభ్యయ ఆసీదంతరిక్షం శీరోాో ద్యయ స్స మవ ర ిత
పదాూ య ం భూమ రిశ
ి శ్శశ స్త్వత్ తధ్య లోాగుం అకలప యన్
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆద్వతయ వ రం
ణ తమస్స్తి పారే
స్రావ ణి రూపాణి విచితయ ధీరః నామానికృత్వవ భివదన్ యదాస్యి
ధ్యత్వ పుర ాిదయ ముదాజహార శస్కః స్పవిదావ న్ స్పద్వశ శచ తస్స్ః
తమేవం విదావ నమృత ఇహ భ్వతి నానయ ః పంధ్య అయనాయ విదయ తే
యఙ్ఞన
ా యఙ్మ
ా యజంత దేవా త్వని ధ్రాా ణి స్పధ్మానాయ స్న్
తేహనాకం మహిమానస్స చ్నేి యస్తపూరేవ ాధ్యయ స్స ంతి దేవాః
అదూ య స్స ంభూతః పృధివ్యయ రాచ్చ విశవ కరా ణ స్స మవ ర ిత్వధి
తస్య తవ షాా విదధ్ స్ద్భపమేతి తతప రుషస్య విశవ మాజ్యన మస్ే
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆద్వతయ వ రం
ణ తమస్ః పర ాిత్
తమేవం విదావ నమృత ఇహ భ్వతి నానయ ః పంధ్య విదయ తే యనాయ
స్పజ్యపతిశచ రతి రరేూ అంతః ఆజ్యయమానో బహుధ్య విజ్యయతే
తస్య ధీరాః పరిజ్యనంతి యోనిం మరీచీనాం పద మచ్ఛ ంతి వేధ్స్ః
యో దేవేభ్య ఆతపతి యోదేవానాం పురోహితః
పూరోవ యో దేవేభ్యయ జ్యతః నమో రుచాయ స్బాహా యే
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రుచ్ం స్బాహా ం జనయంతః దేవా అస్ే తదస్ువన్
యస్త్వ ి వం స్బాహా ణో విదాయ త్ తస్య దేవా అస్న్ వశే
స్ీశచ తే లక్ష్మా శచ పత్న్న య అహోరాస్తే పారేశ వ
ి
నక్షస్త్వణి రూపం, అశ్వవ నౌ వాయ తం
ఇ షం
ా మనిషాణ అముం మనిషాణ స్రవ ం మనిషాణ
ఓం తచ్ఛ ం యోరావృణీమహే గాతం యఙ్ఞాయ
ి స్తి నః
గాతం యఙ్ప
ా తయే దైవీ స్వ స్తర
ి మానుషేభ్య ః ఊ రవ ్ ం జిఘాత భేషజం
స్వ స్తర్
శం నో అ స్తి ద్వవ పదే శం చ్తషప దే
ి
ఓం శంతి శంతి శంతిః స్శీ పురుష స్స క ిం స్మాపం
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