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|| ରକ୍ଷୋଘ୍ନ ସକୂ୍ତ ଋକ୍ଵେଦଃ ମଂଡଲଂ ୪ ଅଥଵୋ ୧୦ || 

କୃଣଷୁ୍ େ ପୋଜଃ ପ୍ରସିତିଂ ନ ପଥୃ େଵଂ ୟୋହ ିରୋକ୍ଜଵୋମଵୋଂ ଇକ୍େନ | 

ତୃଷ୍ େଵମନୁ ପ୍ରସିତିଂ ଦ୍ରୂଣୋକ୍ନୋଽସ୍ତୋସି ଵିଧ୍ୟ ରଷସସ୍ତପିକ୍ଷ୍୍ ଠଃ || ୪.୦୦୪.୦୧ 

ତଵ ଭ୍ରମୋସ ଆଶୟୁୋ ପତନ୍ତ୍ୟନୁ ସ୍ପୃଶ ଧଷୃତୋ କ୍ଶୋଶଚୁୋନଃ | 

ତପଂୂଷୟକ୍େ ଜହୁ୍ େୋ ପତଂଗୋନସଂଦିକ୍ତୋ ଵ ିସଜୃ ଵିଷ୍ େଗଲୁ୍ୋଃ || ୪.୦୦୪.୦୨ 

ପ୍ରତି ସ୍ପକ୍ଶୋ ଵ ିସଜୃ ତୂଣତିକ୍ମୋ େଵୋ ପୋୟୁଵିକ୍ଶୋ ଅସୟୋ ଅଦବ୍ଧଃ | 

କ୍ୟୋ କ୍ନୋ ଦୂକ୍ର ଅଘଶଂକ୍ସୋ କ୍ୟୋ ଅନ୍ତ୍ୟକ୍େ ମୋକିକ୍େ ଵୟଥରିୋ ଦଧଷଷଵତ || ୪.୦୦୪.୦୩ 

ଉଦକ୍େ ତିଷ୍ ଠ ପ୍ରତୟୋ ତନୁଷ୍େ ନୟ୧ମିତ୍ ରୋ ଓଷତୋତି୍ତଵମକ୍ହକ୍ତ | 

କ୍ୟୋ କ୍ନୋ ଅରୋତିଂ ସମିଧୋନ ଚକ୍େ ନଵଚୋ ତଂ ଧଷୟତସଂ ନ ଶଷୁ୍କମ || ୪.୦୦୪.୦୪ 

ଊକ୍୍ଷୋ େଵ ପ୍ରତି ଵିଧ୍ୟୋଧ୍ୟସ୍ମଦୋଵିଷ୍କଣୃଷୁ୍ େ କ୍ଦୈଵୟୋନୟକ୍େ | 

ଅଵ ସି୍ଥରୋ ତନୁହ ିୟୋତୁଜନୂୋଂ ଜୋମିମଜୋମିଂ ପ୍ର ମଣୃଵହ ିଶତ୍ରୂନ || ୪.୦୦୪.୦୫ 

ସ କ୍ତ ଜୋନୋତ ିସମୁତିଂ ୟଵଷି୍ ଠ ୟ ଈଵକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଣ ଗୋତୁକ୍ମ୍ରତ | 

ଵିଶ୍ଵୋନୟକ୍ସ୍ମ୍ ସଦୁିନୋନି ରୋକ୍ୟୋ ଦୁୟମ୍ନୋନୟକ୍ୟଷୋ ଵି ଦୁକ୍ରୋ ଅେି କ୍ଦୟୌତ || ୪.୦୦୪.୦୬ 

କ୍ସଦକ୍େ ଅସୁ୍ତ ସେୁଗଃ ସଦୁୋନୁୟଷସ୍ତଵୋ ନିକ୍ତୟନ ହଵିଷୋ ୟ ଉକ୍ ୈଥଃ | 

ପିପ୍ରଵଷତି ସ୍ଵ ଆୟୁଷି ଦୁକ୍ରୋକ୍ଣ ଵିକ୍ଶ୍ଵଦକ୍ସ୍ମ୍ ସଦୁିନୋ ସୋସଦିେିଃ || ୪.୦୦୪.୦୭ 

ଅଚଷୋମି କ୍ତ ସମୁତିଂ କ୍ଘୋଷୟଵଷୋକ୍ସଂ କ୍ତ ଵୋଵୋତୋ ଜରତୋମିୟଂ ଗଵଃ | 

ସ୍ଵଶ୍ଵୋସ୍ତଵୋ ସରୁଥୋ ମଜଷକ୍ୟମୋକ୍ସ୍ମ ଷତ୍ୋଣ ିଧୋରକ୍ୟରନୁ ଦୂୟନ || ୪.୦୦୪.୦୮ 

ଇହ ତ୍ଵୋ େୂୟଷୋ ଚକ୍ରଦୁପ ତ୍ମକ୍ଦୋଷୋଵସ୍ତଦଷଵଦଵିୋଂସମନୁ ଦୂୟନ | 

େଵଳନ୍ତ୍ସ୍ତଵୋ ସମୁନସଃ ସକ୍ପମୋେି ଦୁୟମ୍ନୋ ତସି୍ଥଵୋଂକ୍ସୋ ଜନୋନୋମ || ୪.୦୦୪.୦୯ 

ୟସ୍ତଵୋ ସ୍ଵଶ୍ଵଃ ସହୁରିକ୍ଣୟୋ ଅେ ଉପୟୋତି ଵସମୁତୋ ରକ୍ଥନ | 

ତସୟ ତ୍ୋତୋ େଵସି ତସୟ ସଖୋ ୟସ୍ତ ଆତିଥୟମୋନୁଷଗଜ୍କୁ୍ଜୋଷତ || ୪.୦୦୪.୧୦ 

ମକ୍ହୋ ରୁଜୋମି ବନୁ୍ଧତୋ ଵକ୍ଚୋେିସ୍ତନ୍ ମୋ ପିତୁକ୍ଗଷୋତମୋଦନ୍ି େୟୋୟ | 

ତ୍ଵଂ କ୍ନୋ ଅସୟ ଵଚସଶି୍ଚକିଦି୍ଧ କ୍ହୋତୟଷଵିଷ୍ ଠ ସେୁକ୍ତୋ ଦମନୂୋଃ || ୪.୦୦୪.୧୧ 
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ଅସ୍ଵପ୍ନଜସ୍ତରଣୟଃ ସକୁ୍ଶଵୋ ଅତନ୍ଦ୍ରୋକ୍ସୋଽଵୃକୋ ଅଶ୍ରମିଷ୍ଠୋଃ | 

କ୍ତ ପୋୟଵଃ ସଧ୍ର୍ୟଂକ୍ଚୋ ନଷିଦୟୋକ୍େ ତଵ ନଃ ପୋନ୍ତ୍ଵମରୂ || ୪.୦୦୪.୧୨ 

କ୍ୟ ପୋୟକ୍ଵୋ ମୋମକ୍ତୟଂ କ୍ତ ଅକ୍େ ପଶୟକ୍ନ୍ତ୍ୋ ଅନ୍ଧଂ ଦୁରିତୋଦରଷନ | 

ରରଷ ତୋନ୍ସକୁୃକ୍ତୋ ଵିଶ୍ଵକ୍ଵଦୋ ଦିପ୍ସନ୍ତ୍ ଇଦ୍ରପିକ୍ଵୋ ନୋହ କ୍ଦେୁଃ || ୪.୦୦୪.୧୩ 

ତ୍ଵୟୋ ଵୟଂ ସଧନୟଅକ୍ସ୍ତଵୋତୋସ୍ତଵ ପ୍ରଣଵତୟଶୟୋମ ଵୋଜୋନ | 

ଉେୋ ଶଂସୋ ସଦୂୟ ସତୟତୋକ୍ତଽନୁଷଠୁ୍ୟୋ କୃଣହୁୟହ୍ରୟୋଣ || ୪.୦୦୪.୧୪ 

ଅୟୋ କ୍ତ ଅକ୍େ ସମିଧୋ ଵିକ୍ଧମ ପ୍ରତି କ୍ସ୍ତୋମଂ ଶସୟମୋନଂ ଗେୃୋୟ | 

ଦହୋଶକ୍ସୋ ରଷସଃ ପୋହୟଅସ୍ମୋଦ୍ରୁକ୍ହୋ ନକି୍ଦୋ ମିତ୍ମକ୍ହୋ ଅଵଦୟୋତ || ୪.୦୦୪.୧୫ 

ରକ୍ଷୋହଣଂ ଵୋଜିନମୋ ଜିଘମି ମିତ୍ଂ ପ୍ରଥଷି୍ ଠମପୁ ୟୋମି ଶମଷ | 

ଶଶିୋକ୍ନୋ ଅେିଃ େତୁେିଃ ସମିଦ୍ଧଃ ସ କ୍ନୋ ଦିଵୋ ସ ରିଷଃ ପୋତୁ ନକ୍ତମ || ୧୦.୦୮୭.୦୧ 

ଅକ୍ୟୋଦଂକ୍େରୋ ଅଚିଷୋ ୟୋତୁଧୋନୋନୁପ ସ୍ପୃଶ ଜୋତକ୍ଵଦଃ ସମିଦ୍ଧଃ | 

ଆ ଜିହ୍ େୟୋ ମରୂକ୍ଦଵୋନ୍ରେସ୍ଵ େଵୟୋକ୍ଦୋ ଵୃକ୍ତଵୟପି ଧତ୍ସ୍ଵୋସନ || ୧୦.୦୮୭.୦୨ 

ଉକ୍େୋେୟୋଵିନ୍ନୁପ କ୍ଧହ ିଦଂେରୋ ହଂିସ୍ରଃ ଶଶିୋକ୍ନୋଽଵରଂ ପରଂ ଚ | 

ଉତୋନ୍ତ୍ରିକ୍ଷ ପରି ୟୋହ ିରୋଜଂଜକ୍୍୍ଃ ସଂ କ୍ଧହୟେି ୟୋତୁଧୋନୋନ || ୧୦.୦୮୭.୦୩ 

ୟକ୍ଞୈରିଷଃୂ ସଂନମମୋକ୍ନୋ ଅକ୍େ ଵୋଚୋ ଶଲୟୋଂ ଅଶନିେିଦିହୋନଃ | 

ତୋେିଵିଧ୍ୟ ହୃଦକ୍ୟ ୟୋତୁଧୋନୋନ୍ ର୍ତଵକ୍ଚୋ ବୋହୂନ୍ ର୍ତି େକ୍୍ୟୟଷୋମ || ୧୦.୦୮୭.୦୪ 

ଅକ୍େ ତ୍ଵଚଂ ୟୋତୁଧୋନସୟ େିନ୍ଧି ହଂିସ୍ରୋଶନିହଷରସୋ ହକ୍ନ୍ତ୍ଵନମ | 

ପ୍ର ପଵଷୋଣ ିଜୋତକ୍ଵଦଃ ଶଣୃଵହ ିେଵୟୋତ୍କ୍ରଵିଷଣ୍ଵୁି ଚିକ୍ନୋତୁ ଵୃ ଣମ || ୧୦.୦୮୭.୦୫ 

ୟକ୍ତ୍ଦୋନଵଂ ପଶୟସି ଜୋତକ୍ଵଦସି୍ତଷ୍ଠନ୍ତ୍ମେ ଉତ ଵୋ ଚରନ୍ତ୍ମ | 

ୟଦ୍ଵୋନ୍ତ୍ରିକ୍ଷ ପଥେିିଃ ପତନ୍ତ୍ଂ ତମସ୍ତୋ ଵିଧ୍ୟ ଶଵଷୋ ଶଶିୋନଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୬ 

ଉତୋଲବ୍ଧଂ ସ୍ପୃଣହୁ ିଜୋତକ୍ଵଦ ଆକ୍ଲେୋନୋଦୃେିେିୟଷୋତୁଧୋନୋତ | 

ଅକ୍େ ପକୂ୍ଵଷୋ ନି ଜହ ିକ୍ଶୋଶଚୁୋନ ଆମୋଦଃ ଷିେଂକୋସ୍ତମଦକ୍ନ୍ତ୍ଵନଵଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୭ 

ଇହ ପ୍ର ବ୍ରୂହ ିୟତମଃ କ୍ସୋ ଅକ୍େ କ୍ୟୋ ୟୋତୁଧୋକ୍ନୋ ୟ ଇଦଂ କୃକ୍ଣୋତ ି| 
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ତମୋ ରେସ୍ଵ ସମିଧୋ ୟଵିଷ୍ ଠ ନୃଚଷସଶ୍ଚଷକୁ୍ଷ ରନ୍ଧକ୍ୟ୍ନମ || ୧୦.୦୮୭.୦୮ 

ତଵକ୍େନୋକ୍େ ଚଷଷୁୋ ରଷ ୟଞଂ ପ୍ରୋଂଚଂ ଵସେୁୟଃ ପ୍ର ଣୟ ପ୍ରକ୍ଚତଃ | 

ହଂିସ୍ରଂ ରଷୋଂସୟେି କ୍ଶୋଶଚୁୋନଂ ମୋ ତ୍ଵୋ ଦେନୟୋତୁଧୋନୋ ନୃଚଷଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୯ 

ନୃଚଷୋ ରଷଃ ପରି ପଶୟ ଵିଷ ୁତସୟ ତ୍ଵଣ ିପ୍ରତି ଶଣୃଵହୟଗ୍ରୋ | 

ତସୟୋକ୍େ ପେୃଵହଷରସୋ ଶଣୃଵହ ିକ୍ତ୍ଧୋ ମଲୂଂ ୟୋତୁଧୋନସୟ ଵୃଶ୍ଚ || ୧୦.୦୮୭.୧୦ 

ତ୍ିୟଷୋତୁଧୋନଃ ପ୍ରସିତିଂ ତ ଏତ୍ଵୃତଂ କ୍ୟୋ ଅକ୍େ ଅନୃକ୍ତନ ହନି୍ତ୍ | 

ତମଚିଷୋ ସଫୂ୍ଜଷୟଂଜୋତକ୍ଵଦଃ ସମଷକ୍ମନଂ ଗଣୃକ୍ତ ନ ିଵୃ୍ିୟ || ୧୦.୦୮୭.୧୧ 

ତଦକ୍େ ଚଷଃୁ ପ୍ରତି କ୍ଧହ ିକ୍ରକ୍େ ଶଫୋରୁଜଂ କ୍ୟନ ପଶୟସି ୟୋତୁଧୋନମ | 

ଅଥଵଷଵକ୍୍ୟୋତିଷୋ କ୍ଦୈକ୍ଵୟନ ସତୟଂ ଧଵୂଷନ୍ତ୍ମଚିତଂ କ୍ନୟୋଷ || ୧୦.୦୮୭.୧୨ 

ୟଦକ୍େ ଅଦୟ ମିଥନୁୋ ଶପୋକ୍ତୋ ୟଦ୍ଵୋଚସୃ୍ତେଂ ଜନୟନ୍ତ୍ କ୍ରେୋଃ | 

ମକ୍ନୟୋମଷନସଃ ଶରଵୟୋ୩ ଜୋୟକ୍ତ ୟୋ ତୟୋ ଵିଧ୍ୟ ହୃଦକ୍ୟ ୟୋତୁଧୋନୋନ || ୧୦.୦୮୭.୧୩ 

ପରୋ ଶଣୃଵହ ିତପସୋ ୟୋତୁଧୋନୋନ୍ର୍ୋକ୍େ ରକ୍ଷୋ ହରସୋ ଶଣୃଵହ ି| 

ପରୋଚିଷୋ ମରୂକ୍ଦଵୋଂଛୃଣଵହ ିପରୋସତୃୁକ୍ପୋ ଅେି କ୍ଶୋଶଚୁୋନଃ || ୧୦.୦୮୭.୧୪ 

ପରୋଦୟ କ୍ଦଵୋ ଵୃଜିନଂ ଶଣୃନ୍ତୁ ପ୍ରତୟକ୍ଗନଂ ଶପଥୋ ୟନ୍ତୁ ତୃେୋଃ | 

ଵୋଚୋକ୍ସ୍ତନଂ ଶରଵ ଋଚ୍ଛନ୍ତୁ ମମଷନ୍ି େଶ୍ଵକ୍ସ୍ୟତୁ ପ୍ରସିତିଂ ୟୋତୁଧୋନଃ || ୧୦.୦୮୭.୧୫ 

ୟଃ କ୍ପୌରୁକ୍ଷକ୍ୟଣ େଵିଷୋ ସମଂକ୍କ୍ତ କ୍ୟୋ ଅକ୍ଶ୍ଵୟନ ପଶନୁୋ ୟୋତୁଧୋନଃ | 

କ୍ୟୋ ଅଘ୍ନୟୋୟୋ େରତି ଷଵରମକ୍େ କ୍ତଷୋଂ ଶଵଷଷୋଣ ିହରସୋପି ଵୃଶ୍ଚ || ୧୦.୦୮୭.୧୬ 

ସଂଵତ୍ସ୍ରଵଣଂ ପୟ ଉସି୍ରୟୋୟୋସ୍ତସୟ ମୋଶଵଦୟୋତୁଧୋକ୍ନୋ ନୃଚଷଃ | 

ପଵୟୂଷମକ୍େ ୟତମସି୍ତତୃପ୍ସୋତ୍ତଂ ପ୍ରତୟଂଚମଚିଷୋ ଵିଧ୍ୟ ମମଷନ || ୧୦.୦୮୭.୧୭ 

ଵିଷଂ ଗଵୋଂ ୟୋତୁଧୋନୋଃ ପିବନ୍ତ୍ଵୋ ଵୃଶ୍ଚୟନ୍ତ୍ୋମଦିତକ୍ୟ ଦୁକ୍ରଵୋଃ | 

ପକ୍ରୈନୋକ୍ଦଵଃ ସଵିତୋ ଦଦୋତୁ ପରୋ େୋଗକ୍ମୋଷଧଵନୋଂ ଜୟନ୍ତ୍ୋମ || ୧୦.୦୮୭.୧୮ 

ସନୋଦକ୍େ ମଣୃସି ୟୋତୁଧୋନୋନ୍ନ ତ୍ଵୋ ରଷୋଂସି ପତୃନୋସ ୁଜିଗୟୁଃ | 

ଅନୁ ଦହ ସହମରୂୋନ୍ ର୍ଵୟୋକ୍ଦୋ ମୋ କ୍ତ କ୍ହତୟୋ ମଷୁତ କ୍ଦୈଵୟୋୟୋଃ || ୧୦.୦୮୭.୧୯ 
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ତ୍ଵଂ କ୍ନୋ ଅକ୍େ ଅଧରୋଦୁଦକ୍ତୋତ୍ତ୍ଵଂ ପଶ୍ଚୋଦୁତ ରଷୋ ପରୁସ୍ତୋତ | 

ପ୍ରତି କ୍ତ କ୍ତ ଅଜରୋସସ୍ତପିଷ୍ଠୋ ଅଘଶଂସଂ କ୍ଶୋଶଚୁକ୍ତୋ ଦହନ୍ତୁ || ୧୦.୦୮୭.୨୦ 

ପଶ୍ଚୋତ୍ପରୁସ୍ତୋଦଧରୋଦୁଦକ୍ତୋତ୍କ୍ଵିଃ କୋକ୍ଵୟନ ପରି ପୋହ ିରୋଜନ | 

ସକ୍ଖ ସଖୋୟମଜକ୍ରୋ ଜରିକ୍ମ୍ଣଽକ୍େ ମତଷୋଂ ଅମତଷୟସ୍ତଵଂ ନଃ || ୧୦.୦୮୭.୨୧ 

ପରି ତ୍ଵୋକ୍େ ପରୁଂ ଵୟଂ ଵିପ୍ରଂ ସହସୟ ଧଵମହ ି| 

ଧଷୃଦ୍ଵଣଷଂ ଦିକ୍ଵଦିକ୍ଵ ହନ୍ତ୍ୋରଂ େଂଗରୁୋଵତୋମ || ୧୦.୦୮୭.୨୨ 

ଵିକ୍ଷଣ େଂଗରୁୋଵତଃ ପ୍ରତି ଷ୍ମ ରଷକ୍ସୋ ଦହ | 

ଅକ୍େ ତିକ୍ଵମନ କ୍ଶୋଚିଷୋ ତପରୁଗ୍ରୋେିରୃେିେିଃ || ୧୦.୦୮୭.୨୩ 

ପ୍ରତୟକ୍େ ମିଥନୁୋ ଦହ ୟୋତୁଧୋନୋ କିମଵଦନିୋ | 

ସଂ ତ୍ଵୋ ଶଶିୋମି ଜୋଗହୃୟଦବ୍ଧଂ ଵିପ୍ର ମନ୍ମେିଃ || ୧୦.୦୮୭.୨୪ 

ପ୍ରତୟକ୍େ ହରସୋ ହରଃ ଶଣୃଵହ ିଵିଶ୍ଵତଃ ପ୍ରତ ି| 

ୟୋତୁଧୋନସୟ ରଷକ୍ସୋ ବଲଂ ଵି ରୁଜ ଵଵୟଷମ || ୧୦.୦୮୭.୨୫ 
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