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|| రక్షొఘ్న  సూక్ త ఋగె్వ దః మండలం ౪ అథవా ౧౦ || 

క్ృణుష్ె  పాజః ప్రసితం న రృథ్ె ం యాహి రాజేవామవాం ఇభేన | 

తృష్వె మను ప్రసితం ప్ూణానోఽస్తత సి విధ్య  రక్షససతపిష్ఠః || ౪.౦౦౪.౦౧ 

తవ ప్రమాస ఆశుయా రతనతయ ను సప ృశ ధ్ృష్తా శోశుచానః | 

తపంష్య గ్నన  జుహ్వె  రతంగానసందితో వి సృజ విష్ె గుల్క ః || ౪.౦౦౪.౦౨ 

ప్రత సప శో వి సృజ తూర్ణతిమో రవా పాయుర్ణె శో అస్తయ  అదబ్ధః | 

యో నో ూరే అఘ్శంసో యో అనతయ గ్నన  మాకిష్ట ేవయ థిరా దధ్ర్షతీ్ || ౪.౦౦౪.౦౩ 

ఉదగ్నన  తష్ఠ ప్రతాయ  తనుష్ె  నయ ౧మిప్తాాఁ ఒష్తాతతగ్మ హెతె | 

యో నో అరాతం సమిధాన చప్ే నీచా తం ధ్క్షయ తసం న శుష్క మ్ || ౪.౦౦౪.౦౪ 

ఊర్ధ్ధె  రవ ప్రత విధాయ ధ్య సమ దావిష్క ృణుష్ె  దైవాయ నయ గ్నన  | 

అవ స్థసిరరా తనుహి యాతుజూనం జామిమజామిం ప్ర మృణీహి శప్తూన్ || ౪.౦౦౪.౦౫ 

స తే జానత సుమతం యవిష్ఠ య ఈవతే ప్బ్హ్మ ణే గాతుమైరత్ | 

విశె్వ నయ స్మమ  సుదినని రాయో ద్యయ మాన నయ ర్ధ్య  వి ద్యర్ధ్ అభి ద్యయ త్ || ౪.౦౦౪.౦౬ 

సేదగ్నన  అసుత సురగ్ః సుదానురయ స్తత ె  నితేయ న హ్విషా య ఉక ్రః | 

పిప్ీష్త సె  ఆయుషి ద్యర్ధ్ణే విశె్వ దస్మమ  సుదిన స్తసదిషిఃే || ౪.౦౦౪.౦౭ 

అరాా మి తే సుమతం ఘోష్య రాె క్స ం తే వావాతా జరతామియం గః | 

సె శె్వ స్తత ె  సురథా మరజయేమాసేమ  క్షప్తాణి ధారయేరను ూయ న్ || ౪.౦౦౪.౦౮ 

ఇహ్ తాె  భూరాయ  చరేద్యర తమ నోోషావసతర్షదోివాంసమను ూయ న్ | 

ప్ీళనతస్తత ె  సుమనసః సపేమాభి ద్యయ మాన  తసిరవాంసో జననమ్ || ౪.౦౦౪.౦౯ 

యస్తత ె  సె శె ః సుహిరణ్యయ  అగ్న  ఉరయాత వసుమతా రథేన | 

తసయ  ప్తాతా రవసి తసయ  సఖా యసత ఆతథయ మానుష్గుజజోష్త్ || ౪.౦౦౪.౧౦ 

మహో రుజామి బ్నుధతా వచోభిసతనమ  పితురో్ధ్తమాదనిె యాయ | 

తె ం నో అసయ  వచసశా్చ కిదిధ హోతరయ విష్ఠ సుప్క్తో దమూనః || ౪.౦౦౪.౧౧ 
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అసె రన జసతరణయః సుశ్వవా అతన్ద్నోసోఽవృకా అప్శమిషాఠ ః | 

తే పాయవః సప్ధ్య ంచో నిష్దాయ గ్నన  తవ నః పానతె మూర || ౪.౦౦౪.౧౨ 

యే పాయవో మామతేయం తే అగ్నన  రశయ నోత  అనధం ద్యర్ణతాదరక్షన్ | 

రరక్ష తానుస క్ృతో విశె వేదా దిరస నత ఇప్దిరవో నహ్ దేభః || ౪.౦౦౪.౧౩ 

తె యా వయం సధ్నయ స్థఅస్త్త ె తాసతవ ప్రణీతయ శ్వయ మ వాజాన్ | 

ఉభా శంస్త సూదయ సతయ తాతేఽనుష్ఠఠయా క్ృణుహ్య ప్హ్యాణ || ౪.౦౦౪.౧౪ 

అయా తే అగ్నన  సమిధా విధేమ ప్రత స్థసోతమం శసయ మానం గ్ృభాయ | 

దహ్వశసో రక్షసః పాహ్య స్థఅస్తమ న్ద్నోుహొ నిదొ మిప్తమహొ అవదాయ త్ || ౪.౦౦౪.౧౫ 

రక్షోహ్ణం వాజినమా జిఘ్ర్ణమ  మిప్తం ప్రథిష్ఠముర యామి శరమ  | 

శ్చశ్వనో అగ్న ః ప్క్తుభిః సమిదధః స నో దివా స ర్ణష్ః పాతు నక్ తమ్ || ౧౦.౦౮౭.౦౧ 

అయోదంన్ద్రే అర్ణా షా యాతుధాననుర సప ృశ జాతవేదః సమిదధః | 

ఆ జిహ్ె యా మూరదేవాప్నరసె  ప్క్వాయ దో వృక్ తె య పి ధ్తాస ె సన్ || ౧౦.౦౮౭.౦౨ 

ఉభోరయావినున ర ధేహి దంన్ద్షేా హింప్సః శ్చశ్వనోఽవరం రరం చ | 

ఉతానతర్ణక్షే రర్ణ యాహి రాజంజమైభ ః సం ధేహ్య భి యాతుధానన్ || ౧౦.౦౮౭.౦౩ 

యజ్్రై్ణషః సంనమమానో అగ్నన  వాచా శల్య ం అశనిభిర్ణహో్వనః | 

తాభిర్ణె ధ్య  హ్ృదయే యాతుధానప్నప తీచో బాహూప్నప త రఙ్ధ్ధయ షామ్ || ౧౦.౦౮౭.౦౪ 

అగ్నన  తె చం యాతుధానసయ  భినిధ హింప్స్తశనిర హరస్త హ్న్త్తె నమ్ | 

ప్ర రరాె ణి జాతవేదః శృణీహి ప్క్వాయ ప్తక విషి్ఠర్ణె  చినోతు వృక్మి్ || ౧౦.౦౮౭.౦౫ 

యప్తేదానీం రశయ సి జాతవేదసితష్ఠనతమగ్న  ఉత వా చరనతమ్ | 

యదెా నతర్ణక్షే రథిభిః రతనతం తమస్తత  విధ్య  శరాె  శ్చశ్వనః || ౧౦.౦౮౭.౦౬ 

ఉతాలబ్ధం సప ృణుహి జాతవేద ఆలేభానదృషిభేిరాయ తుధానత్ | 

అగ్నన  పరె్ధ్  ని జహి శోశుచాన ఆమాదః క్ష్ె ంకాసతమదన్త్తె నీః || ౧౦.౦౮౭.౦౭ 

ఇహ్ ప్ర ప్ూహి యతమః సో అగ్నన  యో యాతుధానో య ఇదం క్ృణ్యత | 
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తమా రరసె  సమిధా యవిష్ఠ నృచక్షసశా క్షుష్ట రనధయైనమ్ || ౧౦.౦౮౭.౦౮ 

తీక్షేినగ్నన  చక్షుషా రక్ష యజంై ప్పాంచం వసురయ ః ప్ర ణయ ప్రచేతః | 

హింప్సం రక్షంసయ భి శోశుచానం మా తాె  దరనయ తుధాన నృచక్షః || ౧౦.౦౮౭.౦౯ 

నృచక్ష రక్షః రర్ణ రశయ  విక్షు తసయ  ప్తీణి ప్రత శృణీహ్య ప్గా | 

తస్తయ గ్నన  రృష్వరే హరస్త శృణీహి ప్తేధా మూలం యాతుధానసయ  వృశా  || ౧౦.౦౮౭.౧౦ 

ప్తరాయ తుధానః ప్రసితం త ఏతె ృతం యో అగ్నన  అనృతేన హ్నిత | 

తమర్ణా షా సూూ ర జయంజాతవేదః సమక్షమేనం గ్ృణతే ని వృఙ్ధధ || ౧౦.౦౮౭.౧౧ 

తదగ్నన  చక్షుః ప్రత ధేహి రేభే శఫారుజం యేన రశయ సి యాతుధానమ్ | 

అథరె వజోజ య తషా దైవేయ న సతయ ం ధూరె నతమచితం నోయ ష్ || ౧౦.౦౮౭.౧౨ 

యదగ్నన  అదయ  మిథున శపాతో యదాె చసతృష్ంే జనయనత రేభాః | 

మనోయ రమ నసః శరవాయ ౩ జాయతె యా తయా విధ్య  హ్ృదయె యాతుధానన్ || ౧౦.౦౮౭.౧౩ 

రరా శృణీహి తరస్త యాతుధాననప రాగ్నన  రక్షో హ్రస్త శృణీహి | 

రరార్ణా షా మూరదేవాంఛృణీహి రరాసుతృపో అభి శోశుచానః || ౧౦.౦౮౭.౧౪ 

రరాదయ  దేవా వృజినం శృణనుత ప్రతయ గ్ననం శరథా యనుత తృషేాః | 

వాచాసేతనం శరవ ఋచఛ నుత మరమ నిె శె స్మయ తు ప్రసితం యాతుధానః || ౧౦.౦౮౭.౧౫ 

యః పౌరుష్టయేణ ప్క్విషా సమంే త యో అశె్వ య న రశున యాతుధానః | 

యో అఘ్న్న య యా రరత క్షీరమగ్నన  తేషాం శీరీాణి హ్రస్తపి వృశా  || ౧౦.౦౮౭.౧౬ 

సంవతస ర్షణం రయ ఉప్సియాయాసతసయ  మాశీదాయ తుధానో నృచక్షః | 

ీయూష్మగ్నన  యతమసితతృపాస తతం ప్రతయ ంచమర్ణా షా విధ్య  మరమ న్ || ౧౦.౦౮౭.౧౭ 

విష్ం గ్వాం యాతుధానః పిబ్నత ె  వృశా య నతమదితయే ద్యరేవాః | 

రరైననో్త్వః సవితా దదాతు రరా భాగ్మోష్ధీనం జయనతమ్ || ౧౦.౦౮౭.౧౮ 

సనదగ్నన  మృణసి యాతుధాననన  తాె  రక్షంసి రృతనసు జిగుయ ః | 

అను దహ్ సహ్మూరాప్నక వాయ దో మా తే హేతాయ  ముక్షత దైవాయ యాః || ౧౦.౦౮౭.౧౯ 
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తె ం నో అగ్నన  అధ్రాద్యదకాతతతె ం రశా్వ ద్యత రక్ష పురస్తత త్ | 

ప్రత తే తే అజరాససతపిషాఠ  అఘ్శంసం శోశుచతో దహ్నుత || ౧౦.౦౮౭.౨౦ 

రశా్వ తుప రస్తత దధ్రాద్యదకాతతక విః కావేయ న రర్ణ పాహి రాజన్ | 

సఖే సఖాయమజర్ధ్ జర్ణమిేఽగ్నన  మరాతం అమరతయ సతె ం నః || ౧౦.౦౮౭.౨౧ 

రర్ణ తాె గ్నన  పురం వయం విప్రం సహ్సయ  ధీమహి | 

ధ్ృష్దె రంి దివేదివే హ్నత రం రంగురావతామ్ || ౧౦.౦౮౭.౨౨ 

విష్టణ రంగురావతః ప్రత ష్మ  రక్షసో దహ్ | 

అగ్నన  తగ్నమ న శోచిషా తపురప్గాభిరృషిభేిః || ౧౦.౦౮౭.౨౩ 

ప్రతయ గ్నన  మిథున దహ్ యాతుధాన కిమీదిన | 

సం తాె  శ్చశ్వమి జాగ్ృహ్య దబ్ధం విప్ర మనమ భిః || ౧౦.౦౮౭.౨౪ 

ప్రతయ గ్నన  హ్రస్త హ్రః శృణీహి విశె తః ప్రత | 

యాతుధానసయ  రక్షసో బ్లం వి రుజ వీరయ మ్ || ౧౦.౦౮౭.౨౫ 
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