॥शर्ी सूक्तं॥
िहरण्यवणार्म् हिरणीम् सुवणर् रजत सर्जाम् । चन्दर्ाम् िहरण्मयीम् ल मीम् जातवेदो ममावह ।। १
ताम् म आवह जातवेदो ल मीम् अनपगािमनीम् । य याम् िहरण्यम् िवन्देयम् गाम् अश्वम् पुरुषान् अहम् ।। २
अश्व पूवार्म् रथ म याम् हि त नाद पर्मोिदनीम् । िशर्यम् देवीम् उपह्वये शर्ीर् मा देवीर् जुषताम् ।। ३
कां य् अि म ताम् िहरण्य पर्ावाराम् आदर्ार्म् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तपर्यन्तीम् ।
पद्मेि तथाम् पद्मवणार्॒म् ताम् इहोपह्वये िशर्यम् ।। ४
चन्दर्ाम् पर्भासाम् यशसा ज्वलन्तीम् िशर्यम् लोके देव जुष्टाम् उदाराम् ।
ताम् पद्मनेिमम् शरणम् पर्पद्ये अल मीर् मे नश्यताम् त्वाम् वृणोिम ।। ५
आिद यवणेर् तपसोऽिधजातो वन पितस् तव वृक्षोऽथ िबल्वः ।
त य फलािन तपसा नुदन्तु मायाऽन्तरा याश् च बाह्या अल मीः ।। ६
उपैतु माम् देव सखः कीितर्श् च मिणना सह । पर्ादुर् भूतोऽि म रा ेऽि मन् कीितर्म् वृिद्धम् ददातु मे ।। ७
क्षुत् िपपासा मलां ज्येष्ठाम् अल मीन् नाशया य् अहम् । अभूितम् असमृिद्धम् च सवार्न् िनणुर्द मे गृहात् ।। ८
गन्ध द्वाराम् दुराधषार्म् िन य पुष्टाम् करीिषणीम् । ईश्वरीम् सवर् भूतानाम् ताम् इहोपह्वये िशर्यम् ।। ९
मनसः कामम् आकूितम् वाचस् स यम् अशीमिह । पशूनाम् रूपम् अन्न य मिय शर्ीश् शर्यताम् यशः ।। १०
कदर्मेन पर्जा भूता मिय स भव कदर्म । िशर्यम् वासय मे कुले मातरम् पद्म मािलनीम् ।। ११
आपः सर्वन्तु िस्नग्धािन िचक्लीत वस मे गृहे । िन च देवीम् मातरम् िशर्यम् वासय मे गृहे ।। १२
पक्वाम् पु किरणीम् पुष्टीम् िपङ्गलाम् पद्म मािलनीम् । सूयार्म् िहरण्मयीम् ल मीम् जातवेदो ममावह ।। १३
आदर्ार्म् पु किरणीम् यष्टीम् सुवणार्म् हेम मािलनीम् । चन्दर्ाम् िहरण्मयीम् ल मीम् जातवेदो ममावह ।। १४
ताम् म आवह जातवेदो ल मीम् अनपगािमनीम् । य याम् िहरण्यम् पर्भूतम् गावो दा यो िवन्देयम् पुरुषान् अहम् ।। १५
य आनन्दम् समािवशद् उपाधावन् िवभावसुम् । िशर्यस् सवार् उपािस व िचक्लीत वस मे गृहे ।। १६
कदर्मेन पर्जा सर्ष्टा स भूितम् गमयामिस । अदधाद् उपागाद् येषाम् कामान् ससृ महे ।। १७
जातवेदः पुनीिह मा रायस् पोषम् च धारय । अिग्नर् मा त माद् एनसो िवश्वान् मुञ्चत्व् अंहसः ।। १८

अच्छा नो िमतर्महो देव देवान् अग्ने वोचस् सुमितम् रोद योः ।

वीिह स्वि तम् सुिक्षितम् िदवो नॄन् िद्वषो अंहां॑िस दुिरता तरेम ता तरेम तवावसा तरे म ।। १९
वषर्न्तु ते िवभाविर िदवो अभर् य िवद्युतः । रोहन्तु सवर् बीजान्य् अव बर्ह्म िद्वषो जिह ॥ २०
िचक्लीतो य य नाम तद् िदवा नक्तम् च सुकर्तो । अ मान् दीदास युज्याय जीवसे जातवेदः पुनन्तु माम् देव जनाः ॥ १

पुनन्तु मनसा िधयः पुनन्तु िवश्वा भूतािन । जातवेदो यद् अ तुतम् ॥ २
िवश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीिह मा । स भूता अ माकम् वीरा धर्ुवा धर्ुवेषु ितष्ठित ॥ ३
धर्ुवा द्यौर् धर्ु॒वा पृिथ॒वी धर्ुवा धर्ुवेषु ितष्ठित । अग्ने अच्छा यद् अ तुतम् रायस् पोषम् च धारय ॥ ४
अच्छा नो िमतर्महो देव देवान् अग्ने वोचस् सुमितम् रोद योः ।

वीिह स्वि तम् सुिक्षितम् िदवो नॄन् िद्वषो अंहां॑िस दुिरता तरेम ता तरेम तवावसा तरे म

।। ५

