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|| രക്ഷൊഘ്ന സൂക്ത ഋക്വെദഃ മംഡലം ൪ അഥവൊ ൧൦ || 

കൃണുഷ്െ പൊജഃ പ്പസിതിം ന പൃഥെവം യൊഹി രൊജജവൊമവൊം ഇജേന | 

തൃഷ്െവമനു പ്പസിതിം പ്ദൂണൊജനൊഽസ്തൊസി വിധ്യ രഷസസ്തപിഷ്്്ഠഃ || 

൪.൦൦൪.൦൧ 

തവ പ്േമൊസ ആശുയൊ പതന്ത്യനു സ്പൃ ശ ധ്ൃഷ്തൊ ജശൊശുചൊനഃ | 

തപൂംഷ്യജേ ജുഹെൊ പതംവൊനസംദിജതൊ വി സൃജ വിഷ്െവുലൊ്ഃ || 

൪.൦൦൪.൦൨ 

പ്പതി സ്പജശൊ വി സൃജ തൂര്ണിതജമൊ േവൊ പൊയുരെിജശൊ അസയൊ അദബ്ധഃ | 

ജയൊ ജനൊ ദൂജര അഘശംജസൊ ജയൊ അന്ത്യജേ മൊകിഷ്്ജേ വയഥിരൊ 

ദധ്ര്ഷ്വത് || ൪.൦൦൪.൦൩ 

ഉദജേ തിഷ്ഠ  പ്പതയൊ തനുഷ്െ നയ൧മിപ്തൊ~ംം ഒഷ്തൊത്തിഗ്മക്ഹക്ത | 

ജയൊ ജനൊ അരൊതിം സമിധ്ൊന ചജപ്ക നവചൊ തം ധ്ഷയതസം ന ശുഷ്മ്് || 

൪.൦൦൪.൦൪ 

ഊര്ജധ്െൊ േവ പ്പതി വിധ്യൊധ്യസ്മദൊവിഷ്്ൃ ണുഷ്െ ്ദവയൊനയജേ | 

അവ സ്ഥിരൊ തനുഹി യൊതുജൂനൊം ജൊമിമജൊമിം പ്പ മൃണവഹി ശപ്തൂന് || 

൪.൦൦൪.൦൫ 

സ ജത ജൊനൊതി സുമതിം യവിഷ്ഠ  യ ഈവജത പ്രഹ്മജണ വൊതു്മരത് | 

വിശെൊനയസ്്മ സുദിനൊനി രൊജയൊ ദയുമ്നൊനയജരയൊ വി ദുജരൊ അേി ദയൗത് 

|| ൪.൦൦൪.൦൬ 

ജസദജേ അസ്തു  സുേവഃ സുദൊനുരയസ്തെൊ നിജതയന ഹവിഷ്ൊ യ ഉക്് ഥഃ 

| 

പിപ്പവഷ്തി സെ ആയുഷ്ി ദുജരൊജണ വിജശെദസ്്മ സുദിനൊ 

സൊസദിഷ്ിഃ || ൪.൦൦൪.൦൭ 

അരച്ൊമി ജത സുമതിം ജഘൊഷ്യരെൊക്സം ജത വൊവൊതൊ ജരതൊമിയം വവഃ | 

സെശെൊസ്തെൊ സുരഥൊ മര്ജജയമൊസ്ജമ ഷപ്തൊണി ധ്ൊരജയരനു ദയൂന് || 

൪.൦൦൪.൦൮ 

ഇഹ തെൊ േൂരയൊ ചജരദുപ ത്മജദൊഷ്ൊവസ്തര്ദവദിവൊംസമനു ദയൂന് | 
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പ്കവളന്ത്സ്തെൊ സുമനസഃ സജപമൊേി ദയുമ്നൊ തസ്ഥിവൊംജസൊ ജനൊനൊമ ്|| 

൪.൦൦൪.൦൯ 

യസ്തെൊ സെശെഃ സുഹിരജണയൊ അേ ഉപയൊതി വസുമതൊ രജഥന | 

തസയ പ്തൊതൊ േവസി തസയ സഖൊ യസ്ത ആതിഥയമൊനുഷ്ഗ്ജു ജജൊഷ്ത് || 

൪.൦൦൪.൧൦ 

മജഹൊ രുജൊമി രന്ധുതൊ വജചൊേിസ്തന്മൊ പിതുര്ജവൊതമൊദനെിയൊയ | 

തെം ജനൊ അസയ വചസശ്ചികിദ്ധി ജഹൊതരയവിഷ്ഠ  സുപ്കജതൊ ദമൂനൊഃ || 

൪.൦൦൪.൧൧ 

അസെപ്നജസ്തരണയഃ സുജശവൊ അതപ്ദൊജസൊഽവൃകൊ അപ്ശമിഷ്ഠ ൊഃ | 

ജത പൊയവഃ സപ്ധ്യംജചൊ നിഷ്ദയൊജേ തവ നഃ പൊന്ത്െമൂര || ൪.൦൦൪.൧൨ 

ജയ പൊയജവൊ മൊമജതയം ജത അജേ പശയജന്ത്ൊ അന്ധം ദുരിതൊദരഷന ്| 

രരഷ തൊന്സുകൃജതൊ വിശെജവദൊ ദിപ്സന്ത് ഇപ്ദിപജവൊ നൊഹ ജദേുഃ || 

൪.൦൦൪.൧൩ 

തെയൊ വയം സധ്നയഅസ്ക്തെൊതൊസ്തവ പ്പണവതയശയൊമ വൊജൊന ്| 

ഉേൊ ശംസൊ സൂദയ സതയതൊജതഽനുഷ്ഠ ുയൊ കൃണുഹയപ്ഹയൊണ || ൪.൦൦൪.൧൪ 

അയൊ ജത അജേ സമിധ്ൊ വിജധ്മ പ്പതി സ്ജതൊമം ശസയമൊനം വൃേൊയ | 

ദഹൊശജസൊ രഷസഃ പൊഹയഅസ്മൊപ്ദുക്ഹൊ നിക്ദൊ മിപ്തമക്ഹൊ 

അവദയൊത് || ൪.൦൦൪.൧൫ 

രജഷൊഹണം വൊജിനമൊ ജിഘര്മി മിപ്തം പ്പഥിഷ്ഠമുപ യൊമി ശര്മ | 

ശിശൊജനൊ അേിഃ പ്കതുേിഃ സമിദ്ധഃ സ ജനൊ ദിവൊ സ രിഷ്ഃ പൊതു നക്തമ് 

|| ൧൦.൦൮൭.൦൧ 

അജയൊദംഷ്്ജപ്േൊ അരച്ിഷ്ൊ യൊതുധ്ൊനൊനുപ സ്പൃ ശ ജൊതജവദഃ സമിദ്ധഃ | 

ആ ജിഹെയൊ മൂരജദവൊപ്നേസെ പ്കവയൊജദൊ വൃക്തെയപി ധ്ത്സ്െൊസന് || 

൧൦.൦൮൭.൦൨ 

ഉജേൊേയൊവിന്നുപ ജധ്ഹി ദംഷ്്പ്േൊ ഹിംപ്സഃ ശിശൊജനൊഽവരം പരം ച | 

ഉതൊന്ത്രിജഷ പരി യൊഹി രൊജംജമ്്േഃ സം ജധ്ഹയേി യൊതുധ്ൊനൊന് || 

൧൦.൦൮൭.൦൩ 
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യ്ൈരിഷ്ൂഃ സംനമമൊജനൊ അജേ വൊചൊ ശലയൊം അശനിേിര്ദിഹൊനഃ 

| 

തൊേിരെിധ്യ ഹൃദജയ യൊതുധ്ൊനൊന്പ്പതവജചൊ രൊഹൂന്പ്പതി േങ്ജ്ധ്യഷ്ൊമ് 

|| ൧൦.൦൮൭.൦൪ 

അജേ തെചം യൊതുധ്ൊനസയ േിന്ധി ഹിംപ്സൊശനിര്ഹരസൊ ഹജന്ത്െനമ് | 

പ്പ പരെൊണി ജൊതജവദഃ ശൃണവഹി പ്കവയൊത്പ്കവിഷ്ണു രെി ചിജനൊതു വൃക്ണമ് 

|| ൧൦.൦൮൭.൦൫ 

യജപ്തദൊനവം പശയസി ജൊതജവദസ്തിഷ്ഠന്ത്മേ ഉത വൊ ചരന്ത്മ ്| 

യദെൊന്ത്രിജഷ പഥിേിഃ പതന്ത്ം തമസ്തൊ വിധ്യ ശരെൊ ശിശൊനഃ || 

൧൦.൦൮൭.൦൬ 

ഉതൊലബ്ധം സ്പൃ ണുഹി ജൊതജവദ ആജലേൊനൊദൃഷ്ിേിരയൊതുധ്ൊനൊത് | 

അജേ പൂജരെൊ നി ജഹി ജശൊശുചൊന ആമൊദഃ ഷെിംകൊസ്തമദജന്ത്െനവഃ || 

൧൦.൦൮൭.൦൭ 

ഇഹ പ്പ പ്രൂഹി യതമഃ ജസൊ അജേ ജയൊ യൊതുധ്ൊജനൊ യ ഇദം കൃജണൊതി 

| 

തമൊ രേസെ സമിധ്ൊ യവിഷ്ഠ  നൃചഷസശ്ചഷുജഷ് രന്ധ്യനമ് || 

൧൦.൦൮൭.൦൮ 

തവഷ്ജണനൊജേ ചഷുഷ്ൊ രഷ യൈം പ്പൊംചം വസുേയഃ പ്പ ണയ 

പ്പജചതഃ | 

ഹിംപ്സം രഷൊംസയേി ജശൊശുചൊനം മൊ തെൊ ദേനയൊതുധ്ൊനൊ നൃചഷഃ || 

൧൦.൦൮൭.൦൯ 

നൃചഷൊ രഷഃ പരി പശയ വിഷു തസയ പ്തവണി പ്പതി ശൃണവഹയപ്വൊ | 

തസയൊജേ പൃഷ്വര്ഹരസൊ ശൃണവഹി ജപ്തധ്ൊ മൂലം യൊതുധ്ൊനസയ വൃശ്ച 

|| ൧൦.൦൮൭.൧൦ 

പ്തിരയൊതുധ്ൊനഃ പ്പസിതിം ത ഏതെൃതം ജയൊ അജേ അനൃജതന ഹന്ത്ി | 

തമര്ചിഷ്ൊ സ്ഫൂ ര്ജയംജൊതജവദഃ സമഷജമനം വൃണജത നി വൃങ്്ധ്ി || 

൧൦.൦൮൭.൧൧ 

തദജേ ചഷുഃ പ്പതി ജധ്ഹി ജരജേ ശഫൊരുജം ജയന പശയസി യൊതുധ്ൊനമ് 
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| 

അഥരെവജ്യൊതിഷ്ൊ ്ദജവയന സതയം ധ്ൂരെന്ത്മചിതം ജനയൊഷ് || 

൧൦.൦൮൭.൧൨ 

യദജേ അദയ മിഥുനൊ ശപൊജതൊ യദെൊചസ്തൃ ഷ്ം ജനയന്ത് ജരേൊഃ | 

മജനയൊര്മനസഃ ശരവയൊ൩ ജൊയക്ത യൊ തയൊ വിധ്യ ഹൃദക്യ 

യൊതുധ്ൊനൊന് || ൧൦.൦൮൭.൧൩ 

പരൊ ശൃണവഹി തപസൊ യൊതുധ്ൊനൊന്പരൊജേ രജഷൊ ഹരസൊ 

ശൃണവഹി | 

പരൊരച്ിഷ്ൊ മൂരജദവൊംഛൃണവഹി പരൊസുതൃജപൊ അേി ജശൊശുചൊനഃ || 

൧൦.൦൮൭.൧൪ 

പരൊദയ ജദവൊ വൃജിനം ശൃണന്ത്ു പ്പതയജവനം ശപഥൊ യന്ത്ു തൃഷ്ൊഃ | 

വൊചൊസ്ജതനം ശരവ ഋച്ഛന്ത്ു മരമ്നെിശെ്സയതു പ്പസിതിം യൊതുധ്ൊനഃ 

|| ൧൦.൦൮൭.൧൫ 

യഃ പൗരുജഷ്ജയണ പ്കവിഷ്ൊ സമംജക്ത ജയൊ അജശെയന പശുനൊ 

യൊതുധ്ൊനഃ | 

ജയൊ അഘ്നയൊയൊ േരതി ഷവരമജേ ജതഷ്ൊം ശവര്ഷ്ൊണി ഹരസൊപി 

വൃശ്ച || ൧൦.൦൮൭.൧൬ 

സംവത്സ്രവണം പയ ഉപ്സിയൊയൊസ്തസയ മൊശവദയൊതുധ്ൊജനൊ നൃചഷഃ | 

പവയൂഷ്മജേ യതമസ്തിതൃപ്സൊത്തം പ്പതയംചമരച്ിഷ്ൊ വിധ്യ മര്മന ്|| 

൧൦.൦൮൭.൧൭ 

വിഷ്ം വവൊം യൊതുധ്ൊനൊഃ പിരന്ത്െൊ വൃശ്ചയന്ത്ൊമദിതജയ ദുജരവൊഃ | 

പ്രനൊജദവഃ സവിതൊ ദദൊതു പരൊ േൊവജമൊഷ്ധ്വനൊം ജയന്ത്ൊമ ്|| 

൧൦.൦൮൭.൧൮ 

സനൊദജേ മൃണസി യൊതുധ്ൊനൊന്ന തെൊ രഷൊംസി പൃതനൊസു ജിവയുഃ | 

അനു ദഹ സഹമൂരൊന്പ്കവയൊജദൊ മൊ ജത ജഹതയൊ മുഷത ്ദവയൊയൊഃ || 

൧൦.൦൮൭.൧൯ 

തെം ജനൊ അജേ അധ്രൊദുദക്തൊത്തെം പശ്ചൊദുത രഷൊ പുരസ്തൊത് | 
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പ്പതി ജത ജത അജരൊസസ്തപിഷ്ഠ ൊ അഘശംസം ജശൊശുചജതൊ ദഹന്ത്ു || 

൧൦.൦൮൭.൨൦ 

പശ്ചൊത്പുരസ്തൊദധ്രൊദുദക്തൊത്കവിഃ കൊജവയന പരി പൊഹി രൊജന ്| 

സജഖ സഖൊയമജജരൊ ജരിമ്ജണഽജേ മര്തൊം അമരത്യസ്തെം നഃ || 

൧൦.൦൮൭.൨൧ 

പരി തെൊജേ പുരം വയം വിപ്പം സഹസയ ധ്വമഹി | 

ധ്ൃഷ്ദെര്ണം ദിജവദിജവ ഹന്ത്ൊരം േംവുരൊവതൊമ് || ൧൦.൦൮൭.൨൨ 

വിജഷ്ണ േംവുരൊവതഃ പ്പതി ഷ്മ രഷജസൊ ദഹ | 

അജേ തിജഗ്മന ജശൊചിഷ്ൊ തപുരപ്വൊേിരൃഷ്ിേിഃ || ൧൦.൦൮൭.൨൩ 

പ്പതയജേ മിഥുനൊ ദഹ യൊതുധ്ൊനൊ കിമവദിനൊ | 

സം തെൊ ശിശൊമി ജൊവൃഹയദബ്ധം വിപ്പ മന്മേിഃ || ൧൦.൦൮൭.൨൪ 

പ്പതയജേ ഹരസൊ ഹരഃ ശൃണവഹി വിശെതഃ പ്പതി | 

യൊതുധ്ൊനസയ രഷജസൊ രലം വി രുജ വവരയമ് || ൧൦.൦൮൭.൨൫ 
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