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|| রক্ষোঘ্ন সূক্ত ঋক্েদঃ মংডলং ৪ অথবো ১০ || 

কৃণুষ্ব পোজঃ প্রসস#স ং ন পথৃ্বং য়োসি রোক্জবোম#বোং ইক্ে#ন | 

 ৃষ্ববমনু প্রসস#স ং দূ্রণোক্নোঽস্তো#সস সবধ্য়# রষসস্তসপ#ষ্ঠঃ || ৪.০০৪.০১ 

 ব# ভ্রমোস# আশুয়ো প# ন্ত্য়নু# স্পশৃ ধ্ষৃ ো শশোশু#চোনঃ | 

 পূং#ষয়ক্ে জহু্বো# প ংগোনসং#সদক্ ো সব স#ৃজ সবষ্ব#গুল্োঃ || ৪.০০৪.০২ 

প্রস  স্পক্শো সব স#ৃজ  ূসণ ি# ক্মো েবো# পোয়ুসব িক্শো অসয়ো অদ#ব্ধঃ | 

শয়ো শনো# দকূ্র অঘশং#শসো শয়ো অন্ত্য়ক্ে মোসক#শে বয়সথরো দ#ধ্ষী  || ৪.০০৪.০৩ 

উদ#শে স ঠ প্র য়ো  #নুষ্ব নয়১#সমত্রো#  ঁ  ওষ োসিগ্মক্িক্  | 

শয়ো শনো অরো#স ং সসমধ্োন চক্ে নবচো  ং ধ্#ষয় সং ন শুষ্ক#ম || ৪.০০৪.০৪ 

ঊক্্ িো ে#ব প্রস # সবধ্য়োধ্য়স্মদোসবষৃ্ক#ণুষ্ব ষ্দবয়ো#নয়ক্ে | 

অব# সিরো  #নুসি য়ো ুজনূোং# জোসমমজো#সমং প্র ম#ৃণবসি শতূ্র#ন || ৪.০০৪.০৫ 

স শ # জোনোস  সুমস ং য়#সবঠ য় ঈব#শ  ব্রহ্ম#শণ গো ুমমর#  | 

সবশ্বো#নয়মস্ম সুসদনো#সন রোক্য়ো দুয়ম্নোনয়ক্য় িো সব দুক্রো# অসে শদয়ৌ#  || ৪.০০৪.০৬ 

শসদ#শে অস্তু সুেগঃ# সুদোনুয় িস্ত্বো সনক্ য়#ন িসবষো য় উক মথঃ | 

সপপ্রব#ষস  স্ব আয়ু#সষ দুক্রোক্ণ সবক্শ্বদ#ষ্স্ম সুসদনো সোস#সদষ্েঃ || ৪.০০৪.০৭ 

অচিো#সম শ  সুমস ং শঘোষয়ব িোক্সং শ # বোবো ো# জর োসময়ং গবঃ | 

স্বশ্বো#স্ত্বো সুরথো# মজিক্য়মোক্স্ম ষত্রোসণ# ধ্োরক্য়রনু দয়ূন || ৪.০০৪.০৮ 

ইি ত্বো েূয় িো চ#শরদুপ ত্মক্দোষো#বস্তদীসদবোংসমনু দয়ূন | 

েবল#ন্ত্স্ত্বো সুমন#সঃ সক্পমোসে দুয়ম্নো  #সিবোংক্সো জনো#নোম || ৪.০০৪.০৯ 

য়স্ত্বো স্বশ্বঃ# সুসিরক্ণয়ো অ#ে উপয়োস  বসু#ম ো রক্থ#ন | 

 সয়# ত্রো ো ে#বসস  সয় সখো য়স্ত# আস থয়মো#নুষগ জকু্জো#ষ  || ৪.০০৪.১০ 

মক্িো রু#জোসম বনু্ধ ো বক্চো#সেস্তন্মো# সপ ুক্গ িো #মোদসি#য়োয় | 
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ত্বং শনো# অসয় বচ#সশ্চিসকশ্চি শিো #য় িসবঠ সুেক্ ো দম#ূনোঃ || ৪.০০৪.১১ 

অস্ব#প্নজস্তরণ#য়ঃ সুক্শবো অ #ন্দ্রোক্সোঽবকৃো অশ্র#সমঠোঃ | 

শ  পোয়বঃ# সধ্র্য়#ঁংক্চো সনষদয়োক্ে  ব# নঃ পোন্ত্বমূর || ৪.০০৪.১২ 

শয় পোয়ক্বো# মোমক্ য়ং শ # অক্ে পশয়#শন্ত্ো অন্ধং দু#সর োদর#ষন | 

ররষ  োনু্সকৃক্ ো# সবশ্বক্ব#দো সদপ্স#ন্ত্ ইসদ্রপক্বো নোি# শদেুঃ || ৪.০০৪.১৩ 

ত্বয়ো# বয়ং স#ধ্নয়১#শস্ত্বো োস্তব প্রণব# য়শয়োম বোজো#ন | 

উেো শংসো# সূদয় স য় োক্ ঽনুষ ঠুয়ো কৃ#ণুিয়হ্রয়োণ || ৪.০০৪.১৪ 

অয়ো শ # অক্ে সসমধ্ো# সবক্ধ্ম প্রস  শস্তোমং# শসয়মো#নং গেৃোয় | 

দিোশক্সো# রষসঃ# পোিয়১#স্মোন্দ্রকু্িো সনক্দো সম#ত্রমক্িো অবদয়ো  || ৪.০০৪.১৫ 

রক্ষোিণং# বোশ্চজনমো শ্চজ#ঘসম ি সমত্রং প্রসথ#ঠমুপ# য়োসম শম ি# | 

সশশো#শনো অসেঃ ে ু#সেঃ সসম#িঃ স শনো সদবো স সরষঃ পো# ু নক্ত#ম || ১০.০৮৭.০১ 

অক্য়ো#দংক্রো অসচিষো# য়ো ুধ্োনোনুপ# স্পশৃ জো ক্বদঃ সসম#িঃ | 

আ শ্চজহ্বয়ো মূর#শদবোন্রেস্ব েবয়োক্দো# বকৃ   বয়সপ# ধ্  স্বোসন || ১০.০৮৭.০২ 

উক্েোে#য়োসবন্নুপ# শধ্সি দংরো# সিংস্রঃ সশশোক্নোঽব#রং পরং# চ | 

উ োন্ত্সর#শষ পসর# য়োসি রোজংজমভঃ সং শধ্#িয়সে য়ো# ুধ্োনো#ন || ১০.০৮৭.০৩ 

য়মৈসরষূঃ# সংনম#মোক্নো অক্ে বোচো শলয়োং অশসন#সেসদিিোনঃ | 

 োসে#সব িধ্য় হৃদ#শয় য়ো ুধ্োনো#ন প্র বক্চো বোিনূ প্রস # েঙ্ ক্ধ্য়ষোম || ১০.০৮৭.০৪ 

অক্ে ত্বচং# য়ো ুধ্োন#সয় সেসন্ধ সিংস্রোশসনিির#সো িক্ন্ত্বনম | 

প্র পব িো#সণ জো ক্বদঃ শণৃবসি েবয়ো  ে#সবষু্ণসব ি সচ#শনো ু বকৃ ণম || ১০.০৮৭.০৫ 

য়ক্ত্রদোনবং পশয়#সস জো ক্বদশ্চস্তঠ#ন্ত্মে উ  বো চর#ন্ত্ম | 

য়দ্বোন্ত্সর#শষ পসথসেঃ প #ন্ত্ং  মস্তো# সবধ্য় শব িো সশশো#নঃ || ১০.০৮৭.০৬ 

উ োল#ব্ধং স্পণৃুসি জো ক্বদ আক্লেোনোদৃষ্েসে#য় িো ুধ্োনো#  | 

অক্ে পূক্ব িো সন জ#সি শশোশু#চোন আমোদঃ ষ সবংকোস্তম#দক্ন্ত্বনবঃ# || ১০.০৮৭.০৭ 
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ইি প্র বূ্র#সি য় মঃ শসো অ#শে শয়ো য়ো# ুধ্োক্নো য় ইদং কৃক্ণোস # | 

 মো র#েস্ব সসমধ্ো# য়সবঠ নচৃষ#সিষু#শষ রন্ধময়নম || ১০.০৮৭.০৮ 

 বষ ক্ণনো#শে চষু#ষো রষ য়ৈং প্রোংচং বসু#েয়ঃ প্র ণ#য় প্রক্চ ঃ | 

সিংস্রং রষোং#সয়সে শশোশু#চোনং মো ত্বো# দেনয়ো ুধ্োনো# নচৃষঃ || ১০.০৮৭.০৯ 

নচৃষো রষঃ পসর# পশয় সবষু  সয় ত্রবসণ প্রস # শণৃবিয়গ্রো# | 

 সয়ো#শে পেৃীিির#সো শণৃবসি শত্রধ্ো মূলং# য়ো ুধ্োন#সয় বিৃ || ১০.০৮৭.১০ 

শ্চত্রয় িো# ুধ্োনঃ প্রসস#স ং   এ  ব ৃং শয়ো অ#শে অন#ৃশ ন িসন্ত্# | 

 মসচিষো# স ফূজিয়#ঁংজো ক্বদঃ সমষক্ম#নং গণৃক্  সন ব#ৃঙ্ সধ্ || ১০.০৮৭.১১ 

 দ#শে চষুঃ প্রস # শধ্সি শরক্ে শ#ফোরুজং শয়ন পশয়#সস য়ো ুধ্োন#ম | 

অথব িবক্্য়োস #ষো ষ্দক্বয়#ন স য়ং ধ্ূব ি#ন্ত্মসচ ং শনয়ো#ষ || ১০.০৮৭.১২ 

য়দ#শে অদয় সম#থুনো শপো#শ ো য়দ্বোচস  ৃেং জনয়#ন্ত্ শরেোঃ | 

মক্নয়োম িন#সঃ শরবয়ো৩# জোয়#শ  য়ো  য়ো# সবধ্য় হৃদ#শয় য়ো ুধ্োনো#ন || ১০.০৮৭.১৩ 

পরো# শণৃবসি  প#সো য়ো ুধ্োনোন পরো#শে রক্ষো ির#সো শণৃবসি | 

পরোসচিষো মূর#শদবোংছৃণবসি পরো#সু ৃক্পো# অসে শশোশু#চোনঃ || ১০.০৮৭.১৪ 

পরোদয় শদবো ব#ৃশ্চজনং শ#ৃণন্তু প্র য়ক্গ#নং শপথো# য়ন্তু  ৃেোঃ | 

বোচোক্স্ত#নং শর#ব ঋচ্ছন্তু মম িসিশ্ব#ষ্সয় ু প্রসস#স ং য়ো ুধ্োনঃ# || ১০.০৮৭.১৫ 

য়ঃ শপৌরু#শষক্য়ণ েসবষো# সমংক্ক্ত শয়ো অক্শ্বয়#ন পশুনো# য়ো ুধ্োনঃ# | 

শয়ো অঘ্নয়োয়ো ের#স  ষবরম#শে শ ষোং# শবষ িোসণ িরসোসপ# বিৃ || ১০.০৮৭.১৬ 

সংব  সরবণং পয়# উসস্রয়ো#য়োস্তসয় মোশব#দয়ো ুধ্োক্নো# নচৃষঃ | 

পবয়ূষ#মক্ে য় মশ্চস্ত ৃ#প্সোিং প্র য়ংচ#মসচিষো# সবধ্য় মম ি#ন || ১০.০৮৭.১৭ 

সবষং গবোং# য়ো ুধ্োনোঃ# সপবন্ত্বো ব#ৃিয়ন্ত্োমসদ# ক্য় দুক্রবোঃ# | 

পমর#নোক্দবঃ স#সব ো দ#দো ু পরো# েোগক্মোষ#ধ্বনোং জয়ন্ত্োম || ১০.০৮৭.১৮ 

সনোদ#শে মণৃসস য়ো ুধ্োনোন্ন ত্বো রষোং#সস প ৃ#নোস ুশ্চজগুয়ঃ | 
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অনু# দি সিম#ূরোন েবয়োক্দো মো শ # শি য়ো মু#ষ  ষ্দবয়ো#য়োঃ || ১০.০৮৭.১৯ 

ত্বং শনো# অক্ে অধ্রোদুদ#ক্তোত্ত্বং পিোদু  র#ষো পুরস্তো#  | 

প্রস  শ  শ # অজরো#সস্তসপ#ঠো অঘশং#সং শশোশু#চক্ ো দিন্তু || ১০.০৮৭.২০ 
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