
ರಕ್ಷೊಘ್ನ ಸೊಕ್ತ

Page 1 of 3 

ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತತಗಳನ್ುನ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು 

|| ರಕ್ಷೊಘ್ನ ಸೊಕ್ತ ಋಗ್ಷೆದಃ ಮಂಡಲಂ ೪ ಅಥವಾ ೧೦ ||

ಕ್ೃಣುಷ್ೆ ಪಾಜಃ ಪರಸಿತಂ ನ್ ಪೃಥ್ವಂ ಯಾಹಿ ರಾಜಷವವಾಮವಾಂ ಇಭಷವನ್ |

ತೃಷ್ೆವಮನ್ು ಪರಸಿತಂ ದೊರಣಾನಷೊವಽಸ್ಾತಸಿ ವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಸಸತಪಿಷಷ್ಠಃ || ೪.೦೦೪.೦೧
ತವ ಭ್ರಮಾಸ ಆಶುಯಾ ಪತನ್ಯನ್ು ಸಪೃಶ ಧ್ೃಷ್ತಾ ಶಷ ವಶುಚಾನ್ಃ |
ತಪ ಂಷ್ಯಗ್ಷನವ ಜುಹ್ಾೆ ಪತಂಗ್ಾನ್ಸಂದಿತಷೊವ ವಿ ಸೃಜ ವಿಷ್ೆಗುಲಾಕಃ || ೪.೦೦೪.೦೨
ಪರತ ಸಪಶಷ ವ ವಿ ಸೃಜ ತೊರ್ಣಿತಮವ ಭ್ವಾ ಪಾಯುವಿಿಶಷ ವ ಅಸ್ಾಯ ಅದಬ್ಧಃ |
ಯವ ನಷೊವ ದೊರಷವ ಅಘ್ಶಂಸ್ಷೊವ ಯವ ಅನ್ಯಗ್ಷನವ ಮಾಕ್ತಷಷಟವ ವಯಥರಾ ದಧ್ಷ್ವಿತ್ || ೪.೦೦೪.೦೩
ಉದಗ್ಷನವ ತಷ್್ ಪರತಾಯ ತನ್ುಷ್ೆ ನ್ಯ೧ಮಿತಾರ~ಂಂ ಒಷ್ತಾತತಗಮಹ್ಷತಷ |
ಯವ ನಷೊವ ಅರಾತಂ ಸಮಿಧಾನ್ ಚಕಷರವ ನವಚಾ ತಂ ಧ್ಕ್ಷಯತಸಂ ನ್ ಶುಷ್ಕಮ್ || ೪.೦೦೪.೦೪
ಊಧಷೊೆವಿ ಭ್ವ ಪರತ ವಿಧಾಯಧ್ಯಸಮದಾವಿಷ್ೃಣುಷ್ೆ ದಷಠವಾಯನ್ಯಗ್ಷನವ |
ಅವ ಸಿಿರಾ ತನ್ುಹಿ ಯಾತುಜೊನಾಂ ಜಾಮಿಮಜಾಮಿಂ ಪರ ಮೃರ್ಣವಹಿ ಶತೊರನ್ || ೪.೦೦೪.೦೫
ಸ ತಷವ ಜಾನಾತ ಸುಮತಂ ಯವಿಷ್್ ಯ ಈವತಷವ ಬ್ರಹ್ಮಣಷವ ಗ್ಾತುಮಠರತ್ |

ವಿಶಾೆನ್ಯಸ್ಷೈ ಸುದಿನಾನ ರಾಯವ ದುಯಮಾನನ್ಯಯವಿ ವಿ ದುರಷೊವ ಅಭಿ ದಯಯತ್ || ೪.೦೦೪.೦೬
ಸ್ಷವದಗ್ಷನವ ಅಸುತ ಸುಭ್ಗಃ ಸುದಾನ್ುಯಿಸ್ಾತಾ ನತಷಯವನ್ ಹ್ವಿಷಾ ಯ ಉಕಷಿಠಃ |
ಪಿಪಿರವಷ್ತ ಸೆ ಆಯುಷ್ ದುರಷೊವಣಷವ ವಿಶಷೆವದಸ್ಷೈ ಸುದಿನಾ ಸ್ಾಸದಿಷ್ಟಃ || ೪.೦೦೪.೦೭
ಅಚಾಿಮಿ ತಷವ ಸುಮತಂ ಘೊವಷ್ಯವಾಿಕ್ಸಂ ತಷವ ವಾವಾತಾ ಜರತಾಮಿಯಂ ಗವಃ |
ಸೆಶಾೆಸ್ಾತಾ ಸುರಥಾ ಮಜಿಯವಮಾಸ್ಷೇ ಕ್ಷತಾರರ್ಣ ಧಾರಯವರನ್ು ದೊಯನ್ || ೪.೦೦೪.೦೮
ಇಹ್ ತಾೆ ಭ್ೊಯಾಿ ಚರಷವದುಪ ತಮನಷೊದವಷಾವಸತದಿವಿದಿವಾಂಸಮನ್ು ದೊಯನ್ |

ಕ್ತರವಳನ್ತಸ್ಾತಾ ಸುಮನ್ಸಃ ಸಪಷವಮಾಭಿ ದುಯಮಾನ ತಸಿಿವಾಂಸ್ಷೊವ ಜನಾನಾಮ್ || ೪.೦೦೪.೦೯
ಯಸ್ಾತಾ ಸೆಶೆಃ ಸುಹಿರಣಷೊಯವ ಅಗನ ಉಪಯಾತ ವಸುಮತಾ ರಥಷವನ್ |

ತಸಯ ತಾರತಾ ಭ್ವಸಿ ತಸಯ ಸಖಾ ಯಸತ ಆತಥಯಮಾನ್ುಷ್ಗುುಜಷೊವಷ್ತ್ || ೪.೦೦೪.೧೦
ಮಹ್ಷೊವ ರುಜಾಮಿ ಬ್ನ್ುಧತಾ ವಚಷೊವಭಿಸತನಾಮ ಪಿತುಗ್ಷೊವಿತಮಾದನೆಯಾಯ |

ತೆಂ ನಷೊವ ಅಸಯ ವಚಸಶ್ಚಿಕ್ತದಿಧ ಹ್ಷೊವತಯಿವಿಷ್್ ಸುಕ್ರತಷೊವ ದಮೊನಾಃ || ೪.೦೦೪.೧೧
ಅಸೆಪನಜಸತರಣಯಃ ಸುಶಷವವಾ ಅತನಾದಾಸ್ಷೊವಽವೃಕಾ ಅಶರಮಿಷಾ್ಃ |
ತಷವ ಪಾಯವಃ ಸಧ್ರಯಂಚಷೊವ ನಷ್ದಾಯಗ್ಷನವ ತವ ನ್ಃ ಪಾನ್ತಾಮೊರ || ೪.೦೦೪.೧೨
ಯವ ಪಾಯವವ ಮಾಮತಷವಯಂ ತಷವ ಅಗ್ಷನವ ಪಶಯನಷೊತವ ಅನ್ಧಂ ದುರಿತಾದರಕ್ಷನ್ |

ರರಕ್ಷ ತಾನ್ುಸಕ್ೃತಷೊವ ವಿಶೆವಷವದಾ ದಿಪಸನ್ತ ಇದಿರಪವವ ನಾಹ್ ದಷವಭ್ುಃ || ೪.೦೦೪.೧೩
ತೆಯಾ ವಯಂ ಸಧ್ನ್ಯಅಸ್ಷೊತಾತಾಸತವ ಪರರ್ಣವತಯಶಾಯಮ ವಾಜಾನ್ |

ಉಭಾ ಶಂಸ್ಾ ಸೊದಯ ಸತಯತಾತಷವಽನ್ುಷ್ುಯ್ಾ ಕ್ೃಣುಹ್ಯಹ್ರಯಾಣ || ೪.೦೦೪.೧೪
ಅಯಾ ತಷವ ಅಗ್ಷನವ ಸಮಿಧಾ ವಿಧಷವಮ ಪರತ ಸ್ಷೊತವಮಂ ಶಸಯಮಾನ್ಂ ಗೃಭಾಯ |
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ದಹ್ಾಶಸ್ಷೊವ ರಕ್ಷಸಃ ಪಾಹ್ಯಅಸ್ಾಮನ್ುದಾಹ್ಷೊ ನದಷೊ ಮಿತರಮಹ್ಷೊ ಅವದಾಯತ್ || ೪.೦೦೪.೧೫ 

ರಕ್ಷೊವಹ್ಣಂ ವಾಜಿನ್ಮಾ ಜಿಘ್ಮಿಿ ಮಿತರಂ ಪರಥಷ್್ಮುಪ ಯಾಮಿ ಶಮಿ | 
ಶ್ಚಶಾನಷೊವ ಅಗನಃ ಕ್ರತುಭಿಃ ಸಮಿದಧಃ ಸ ನಷೊವ ದಿವಾ ಸ ರಿಷ್ಃ ಪಾತು ನ್ಕ್ತಮ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೧ 

ಅಯವದಂಷಷೊರವ ಅರ್ಚಿಷಾ ಯಾತುಧಾನಾನ್ುಪ ಸಪೃಶ ಜಾತವಷವದಃ ಸಮಿದಧಃ | 
ಆ ಜಿಹ್ೆಯಾ ಮೊರದಷವವಾನ್ರಭ್ಸೆ ಕ್ರವಾಯದಷೊವ ವೃಕ್ತಾಯಪಿ ಧ್ತಾಸಾಸನ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೨ 

ಉಭಷೊವಭ್ಯಾವಿನ್ುನಪ ಧಷವಹಿ ದಂಷಾರ ಹಿಂಸರಃ ಶ್ಚಶಾನಷೊವಽವರಂ ಪರಂ ಚ | 

ಉತಾನ್ತರಿಕ್ಷವ ಪರಿ ಯಾಹಿ ರಾಜಂಜಮ್ಠಃ ಸಂ ಧಷವಹ್ಯಭಿ ಯಾತುಧಾನಾನ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೩ 

ಯಜ್ಷಠರಿಷ್ೊಃ ಸಂನ್ಮಮಾನಷೊವ ಅಗ್ಷನವ ವಾಚಾ ಶಲಾಯಂ ಅಶನಭಿದಿಿಹ್ಾನ್ಃ | 
ತಾಭಿವಿಿಧ್ಯ ಹ್ೃದಯವ ಯಾತುಧಾನಾನ್ರತವಚಷೊವ ಬಾಹ್ೊನ್ರತ ಭ್ಙ್ಧಧಯವಷಾಮ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೪ 

ಅಗ್ಷನವ ತೆಚಂ ಯಾತುಧಾನ್ಸಯ ಭಿನಧ ಹಿಂಸ್ಾರಶನಹ್ಿರಸ್ಾ ಹ್ನಷತಾವನ್ಮ್ | 

ಪರ ಪವಾಿರ್ಣ ಜಾತವಷವದಃ ಶೃರ್ಣವಹಿ ಕ್ರವಾಯತಕಾವಿಷ್ುುವಿಿ ರ್ಚನಷೊವತು ವೃಕ್ುಮ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೫ 

ಯತಷರವದಾನವಂ ಪಶಯಸಿ ಜಾತವಷವದಸಿತಷ್್ನ್ತಮಗನ ಉತ ವಾ ಚರನ್ತಮ್ | 

ಯದಾೆನ್ತರಿಕ್ಷವ ಪಥಭಿಃ ಪತನ್ತಂ ತಮಸ್ಾತ ವಿಧ್ಯ ಶವಾಿ ಶ್ಚಶಾನ್ಃ || ೧೦.೦೮೭.೦೬ 

ಉತಾಲಬ್ಧಂ ಸಪೃಣುಹಿ ಜಾತವಷವದ ಆಲಷವಭಾನಾದೃಷ್ಟಭಿಯಾಿತುಧಾನಾತ್ | 

ಅಗ್ಷನವ ಪ ವವಿ ನ ಜಹಿ ಶಷ ವಶುಚಾನ್ ಆಮಾದಃ ಕ್ಷ್ಾಂಕಾಸತಮದನಷತಾವನವಃ || ೧೦.೦೮೭.೦೭ 

ಇಹ್ ಪರ ಬ್ೊರಹಿ ಯತಮಃ ಸ್ಷೊವ ಅಗ್ಷನವ ಯವ ಯಾತುಧಾನಷೊವ ಯ ಇದಂ ಕ್ೃಣಷೊವತ | 

ತಮಾ ರಭ್ಸೆ ಸಮಿಧಾ ಯವಿಷ್ ್ನ್ೃಚಕ್ಷಸಶಿಕ್ಷುಷಷವ ರನ್ಧಯಠನ್ಮ್ || ೧೦.೦೮೭.೦೮ 

ತವಕ್ಷ್ಷವನಾಗ್ಷನವ ಚಕ್ಷುಷಾ ರಕ್ಷ ಯಜ್ಞಂ ಪಾರಂಚಂ ವಸುಭ್ಯಃ ಪರ ಣಯ ಪರಚಷವತಃ | 
ಹಿಂಸರಂ ರಕ್ಾಂಸಯಭಿ ಶಷ ವಶುಚಾನ್ಂ ಮಾ ತಾೆ ದಭ್ನಾಯತುಧಾನಾ ನ್ೃಚಕ್ಷಃ || ೧೦.೦೮೭.೦೯ 

ನ್ೃಚಕ್ಾ ರಕ್ಷಃ ಪರಿ ಪಶಯ ವಿಕ್ಷು ತಸಯ ತರವರ್ಣ ಪರತ ಶೃರ್ಣವಹ್ಯಗ್ಾರ | 
ತಸ್ಾಯಗ್ಷನವ ಪೃಷ್ಟವಹ್ಿರಸ್ಾ ಶೃರ್ಣವಹಿ ತಷರವಧಾ ಮೊಲಂ ಯಾತುಧಾನ್ಸಯ ವೃಶಿ || ೧೦.೦೮೭.೧೦ 

ತರಯಾಿತುಧಾನ್ಃ ಪರಸಿತಂ ತ ಏತೆೃತಂ ಯವ ಅಗ್ಷನವ ಅನ್ೃತಷವನ್ ಹ್ನತ | 
ತಮರ್ಚಿಷಾ ಸೊೂಜಿಯಂಜಾತವಷವದಃ ಸಮಕ್ಷಮವನ್ಂ ಗೃಣತಷವ ನ ವೃಙ್ಧಧ || ೧೦.೦೮೭.೧೧ 

ತದಗ್ಷನವ ಚಕ್ಷುಃ ಪರತ ಧಷವಹಿ ರಷವಭಷವ ಶಫಾರುಜಂ ಯವನ್ ಪಶಯಸಿ ಯಾತುಧಾನ್ಮ್ | 

ಅಥವಿವಜಷೊುಯವತಷಾ ದಷಠವಷಯವನ್ ಸತಯಂ ಧ್ೊವಿನ್ತಮರ್ಚತಂ ನಷೊಯವಷ್ || ೧೦.೦೮೭.೧೨ 

ಯದಗ್ಷನವ ಅದಯ ಮಿಥುನಾ ಶಪಾತಷೊವ ಯದಾೆಚಸೃಷ್ಟಂ ಜನ್ಯನ್ತ ರಷವಭಾಃ | 
ಮನಷೊಯವಮಿನ್ಸಃ ಶರವಾಯ೩ ಜಾಯತಷ ಯಾ ತಯಾ ವಿಧ್ಯ ಹ್ೃದಯ ಯಾತುಧಾನಾನ್ || ೧೦.೦೮೭.೧೩ 

ಪರಾ ಶೃರ್ಣವಹಿ ತಪಸ್ಾ ಯಾತುಧಾನಾನ್ಪರಾಗ್ಷನವ ರಕ್ಷೊವ ಹ್ರಸ್ಾ ಶೃರ್ಣವಹಿ | 

ಪರಾರ್ಚಿಷಾ ಮೊರದಷವವಾಂಛೃರ್ಣವಹಿ ಪರಾಸುತೃಪವ ಅಭಿ ಶಷ ವಶುಚಾನ್ಃ || ೧೦.೦೮೭.೧೪ 

ಪರಾದಯ ದಷವವಾ ವೃಜಿನ್ಂ ಶೃಣನ್ುತ ಪರತಯಗ್ಷವನ್ಂ ಶಪಥಾ ಯನ್ುತ ತೃಷಾಟಃ | 
ವಾಚಾಸ್ಷತವನ್ಂ ಶರವ ಋಚಛನ್ುತ ಮಮಿನೆಶೆಸ್ಷಯಠತು ಪರಸಿತಂ ಯಾತುಧಾನ್ಃ || ೧೦.೦೮೭.೧೫ 

ಯಃ ಪಯರುಷಷವಯವಣ ಕ್ರವಿಷಾ ಸಮಂಕಷತವ ಯವ ಅಶಷೆಯವನ್ ಪಶುನಾ ಯಾತುಧಾನ್ಃ | 
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ಯವ ಅಘ್ನ್ನಯಯಾ ಭ್ರತ ಕ್ಷ್ವರಮಗ್ಷನವ ತಷವಷಾಂ ಶ್ಚವಷಾಿರ್ಣ ಹ್ರಸ್ಾಪಿ ವೃಶಿ || ೧೦.೦೮೭.೧೬ 

ಸಂವತಸರಿವಣಂ ಪಯ ಉಸಿರಯಾಯಾಸತಸಯ ಮಾಶ್ಚವದಾಯತುಧಾನಷೊವ ನ್ೃಚಕ್ಷಃ | 
ಪಿವಯೊಷ್ಮಗ್ಷನವ ಯತಮಸಿತತೃಪಾಸತತಂ ಪರತಯಂಚಮರ್ಚಿಷಾ ವಿಧ್ಯ ಮಮಿನ್ || ೧೦.೦೮೭.೧೭ 

ವಿಷ್ಂ ಗವಾಂ ಯಾತುಧಾನಾಃ ಪಿಬ್ನಾತಾ ವೃಶಿಯನಾತಮದಿತಯವ ದುರಷವವಾಃ | 
ಪರಷಠನಾನಷದವವಃ ಸವಿತಾ ದದಾತು ಪರಾ ಭಾಗಮವಷ್ಧವನಾಂ ಜಯನಾತಮ್ || ೧೦.೦೮೭.೧೮ 

ಸನಾದಗ್ಷನವ ಮೃಣಸಿ ಯಾತುಧಾನಾನ್ನ ತಾೆ ರಕ್ಾಂಸಿ ಪೃತನಾಸು ಜಿಗುಯಃ | 
ಅನ್ು ದಹ್ ಸಹ್ಮೊರಾನ್ಕಾವಾಯದಷೊವ ಮಾ ತಷವ ಹ್ಷವತಾಯ ಮುಕ್ಷತ ದಷಠವಾಯಯಾಃ || ೧೦.೦೮೭.೧೯ 

ತೆಂ ನಷೊವ ಅಗ್ಷನವ ಅಧ್ರಾದುದಕಾತತತಾಂ ಪಶಾಿದುತ ರಕ್ಾ ಪುರಸ್ಾತತ್ | 

ಪರತ ತಷವ ತಷವ ಅಜರಾಸಸತಪಿಷಾ್ ಅಘ್ಶಂಸಂ ಶಷ ವಶುಚತಷೊವ ದಹ್ನ್ುತ || ೧೦.೦೮೭.೨೦ 

ಪಶಾಿತುಪರಸ್ಾತದಧ್ರಾದುದಕಾತತಕವಿಃ ಕಾವಷಯವನ್ ಪರಿ ಪಾಹಿ ರಾಜನ್ | 

ಸಖಷವ ಸಖಾಯಮಜರಷೊವ ಜರಿಮುವಽಗ್ಷನವ ಮತಾಿಂ ಅಮತಯಿಸತಾಂ ನ್ಃ || ೧೦.೦೮೭.೨೧ 
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