રક્ષોઘ્ન સૂક્ત
|| રક્ષોઘ્ન સૂક્ત ઋગ્વેદઃ મંડલં ૪ અથવા ૧૦ ||
કૃ ણુષ્ વ પાજઃ પ્રસસસ ં ન પૃથવવં યાસિ રાજેવામવાં ઇભેન |
ૃષ્ વવમનુ પ્રસસસ ં દ્રૂ ણાનોઽસ્ ાસસ સવધ્ય રક્ષસસ્ સપષ્ઠઃ || ૪.૦૦૪.૦૧
વ ભ્રમાસ આશુયા પ ન્ત્યનુ સ્પૃશ ધૃષ ા શોશુચાનઃ |
પૂંષ્યગ્ને જુ હ્વા પ ંગાનસંસદ ો સવ સૃજ સવષ્વગુલકાઃ || ૪.૦૦૪.૦૨
પ્રસ સ્પશો સવ સૃજ ૂસણિ મો ભવા પાયુસવિશો અસ્યા અદબ્ધઃ |
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યો નો દૂ ર ે અઘશંસો યો અન્ત્યગ્ને માસકષ્ટે વ્યસથરા દધષી || ૪.૦૦૪.૦૩
ઉદગ્ને સ ષ્ પ્ર્યા નુષ્ વ ન્તય૧સમત્ાાઁ ઓષ ાસિગ્મિે ે |

m

ઊધ્વો ભવ પ્રસ સવધ્યાધ્યસ્મદાસવષ્કૃ ણુષ્ વ દઠ વ્ યાન્તયગ્ને |

a.

યો નો અરાસ ં સસમધાન ચક્રે નવચા ં ધક્ષ્ય સં ન શુષ્કમ || ૪.૦૦૪.૦૪

ig

અવ સસ્થરા નુસિ યા જ
ુ ૂ નાં જાસમમજાસમં પ્ર મૃણવસિ શત્ૂન || ૪.૦૦૪.૦૫

us

સ ે જાનાસ સુમસ ં યસવષ્ ય ઈવ ે બ્રહ્મણે ગા ુમઠર |
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સવશ્વાન્તયસ્મઠ સુસદનાસન રાયો દ્યુમ્નાન્તયયો સવ દુ રો અસભ દ્યૌ || ૪.૦૦૪.૦૬
સેદગ્ને અસ્ ુ સુભગઃ સુદાનુયિસ્્વા સન્યેન િસવષા ય ઉકથઠઃ |

w

સપપ્રવષસ સ્વ આયુસષ દુ રોણે સવશ્વેદસ્મઠ સુસદના સાસસદસષ્ટઃ || ૪.૦૦૪.૦૭

w

w

અચાિસમ ે સુમસ ં ઘોષ્યવાિક્સં ે વાવા ા જર ાસમયં ગવઃ |
સ્વશ્વાસ્્વા સુરથા મજિયમ
ે ાસ્મે ક્ષત્ાસણ ધારયેરનુ દ્યૂન || ૪.૦૦૪.૦૮
ઇિ ્વા ભૂયાિ ચરેદુપ ત્મન્તદોષાવસ્ દીસદવાંસમનુ દ્યૂન |
ક્રવળન્ત સ્્વા સુમનસઃ સપેમાસભ દ્યુમ્ના સસ્થવાંસો જનાનામ || ૪.૦૦૪.૦૯
યસ્્વા સ્વશ્વઃ સુસિરણ્યો અગ્ન ઉપયાસ વસુમ ા રથેન |
સ્ય ત્ા ા ભવસસ સ્ય સખા યસ્ આસ થયમાનુષગ્જુ જોષ || ૪.૦૦૪.૧૦
મિો રુજાસમ બન્તધુ ા વચોસભસ્ ન્તમા સપ ુગો માદસન્તવયાય |
્વં નો અસ્ય વચસસિસકસિ િો યિસવષ્ સુક્ર ો દમૂનાઃ || ૪.૦૦૪.૧૧
Page 1 of 4

રક્ષોઘ્ન સૂક્ત
અસ્વપ્નજસ્ રણયઃ સુશેવા અ ન્તરાસોઽવૃકા અશ્રસમષ્ાઃ |
ે પાયવઃ સધ્ર્યંચો સનષદ્યાગ્ને વ નઃ પાન્ત્ વમૂર || ૪.૦૦૪.૧૨
યે પાયવો મામ ેયં ે અગ્ને પશ્યન્ત ો અન્તધં દુ સર ાદરક્ષન |
રરક્ષ ાન્તસુકૃ ો સવશ્વવેદા સદપ્સન્ત ઇસરપવો નાિ દે ભુઃ || ૪.૦૦૪.૧૩
્વયા વયં સધન્તયઅસ્્વો ાસ્ વ પ્રણવ્યશ્યામ વાજાન |
ઉભા શંસા સૂદય સ્ય ા ેઽનુષ્ુયા કૃ ણુહ્યહ્રયાણ || ૪.૦૦૪.૧૪
અયા ે અગ્ને સસમધા સવધેમ પ્રસ સ્ ોમં શસ્યમાનં ગૃભાય |
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દિાશસો રક્ષસઃ પાહ્યઅસ્માન્તદ્રુ િો સનદો સમત્મિો અવદ્યા || ૪.૦૦૪.૧૫
રક્ષોિણં વાસજનમા સજઘસમિ સમત્ં પ્રસથષ્મુપ યાસમ શમિ |

a.

સશશાનો અસગ્નઃ ક્ર ુસભઃ સસમિઃ સ નો સદવા સ સરષઃ પા ુ નક્તમ || ૧૦.૦૮૭.૦૧
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અયોદં ષ્ટરો અસચિષા યા ુધાનાનુપ સ્પૃશ જા વેદઃ સસમિઃ |

us

આ સજહ્વયા મૂરદે વાન્રભસ્વ ક્રવ્યાદો વૃક્્વ્યસપ ધ્સ્વાસન || ૧૦.૦૮૭.૦૨
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ઉભોભયાસવન્નુપ ધેસિ દં ષ્ટરા સિં સ્રઃ સશશાનોઽવરં પરં ચ |

ઉ ાન્ત સરક્ષે પસર યાસિ રાજં જમ્ભઠઃ સં ધેહ્યસભ યા ુધાનાન || ૧૦.૦૮૭.૦૩

w

યજ્ઞઠસરષૂઃ સંનમમાનો અગ્ને વાચા શલયાં અશસનસભસદિ િાનઃ |

w

ાસભસવિધ્ ય હૃદયે યા ુધાનાન્તપ્ર વચો બાિૂ ન્તપ્રસ ભઙ્ધધ્યેષામ || ૧૦.૦૮૭.૦૪

w

અગ્ને ્વચં યા ધ
ુ ાનસ્ય સભસન્તધ સિં સ્રાશસનિિ રસા િન્ત્ વેનમ |
પ્ર પવાિસણ જા વેદઃ શૃણવસિ ક્રવ્યા્ક્રસવષ્ણુસવિ સચનો ુ વૃકણમ || ૧૦.૦૮૭.૦૫
યત્ેદાનવં પશ્યસસ જા વેદસસ્ ષ્ન્ત મગ્ન ઉ વા ચરન્ત મ |
યદ્વાન્ત સરક્ષે પસથસભઃ પ ન્ત ં મસ્ ા સવધ્ય શવાિ સશશાનઃ || ૧૦.૦૮૭.૦૬
ઉ ાલબ્ધં સ્પૃણુસિ જા વેદ આલેભાનાદૃસષ્ટસભયાિ ુધાના |
અગ્ને પૂવો સન જસિ શોશુચાન આમાદઃ સ્વંકાસ્ મદન્ત્ વેનવઃ || ૧૦.૦૮૭.૦૭
ઇિ પ્ર બ્રૂસિ ય મઃ સો અગ્ને યો યા ુધાનો ય ઇદં કૃ ણોસ |
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મા રભસ્વ સસમધા યસવષ્ નૃચક્ષસિક્ષુષે રન્તધયઠનમ || ૧૦.૦૮૭.૦૮
વ્ણેનાગ્ને ચક્ષુષા રક્ષ યજ્ઞં પ્રાંચં વસુભ્યઃ પ્ર ણય પ્રચે ઃ |
સિં સ્રં રક્ષાંસ્યસભ શોશુચાનં મા ્વા દભન્તયા ુધાના નૃચક્ષઃ || ૧૦.૦૮૭.૦૯
નૃચક્ષા રક્ષઃ પસર પશ્ય સવક્ષુ સ્ય ત્વસણ પ્રસ શૃણવહ્યગ્રા |
સ્યાગ્ને પૃષ્ટવિિ રસા શૃણવસિ ત્ેધા મૂલં યા ુધાનસ્ય વૃિ || ૧૦.૦૮૭.૧૦
સત્યાિ ુધાનઃ પ્રસસસ ં

એ્વૃ ં યો અગ્ને અનૃ ેન િસન્ત |

દગ્ને ચક્ષુઃ પ્રસ ધેસિ રેભે શફારુજં યેન પશ્યસસ યા ુધાનમ |

co
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મસચિષા સ્ફૂજિયજા
ં
વેદઃ સમક્ષમેનં ગૃણ ે સન વૃસઙ્ધધ || ૧૦.૦૮૭.૧૧

યદગ્ને અદ્ય સમથુના શપા ો યદ્વાચસ્ ૃષ્ટં જનયન્ત રેભાઃ |

a.

અથવિવજ્જ્યોસ ષા દઠ વ્ યેન સ્યં ધૂવિન્ત મસચ ં ન્તયોષ || ૧૦.૦૮૭.૧૨
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મન્તયોમિનસઃ શરવ્યા૩ જાય ે યા યા સવધ્ય હૃદયે યા ુધાનાન || ૧૦.૦૮૭.૧૩

us

પરા શૃણવસિ પસા યા ુધાનાન્તપરાગ્ને રક્ષો િરસા શૃણવસિ |
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પરાસચિષા મૂરદે વાંછૃણવસિ પરાસુ ૃપો અસભ શોશુચાનઃ || ૧૦.૦૮૭.૧૪
પરાદ્ય દે વા વૃસજનં શૃણન્ત ુ પ્ર્યગેનં શપથા યન્ત ુ ૃષ્ટાઃ |

w

વાચાસ્ ેનં શરવ ઋચ્છન્ત ુ મમિસન્તવશ્વસ્યઠ ુ પ્રસસસ ં યા ુધાનઃ || ૧૦.૦૮૭.૧૫

w

યઃ પૌરુષેયેણ ક્રસવષા સમંક્તે યો અશ્વ્યેન પશુના યા ુધાનઃ |

w

યો અઘ્ન્તયાયા ભરસ ક્ષવરમગ્ને ેષાં શવષાિસણ િરસાસપ વૃિ || ૧૦.૦૮૭.૧૬
સંવ્સરવણં પય ઉસસ્રયાયાસ્ સ્ય માશવદ્યા ુધાનો નૃચક્ષઃ |
પવયૂષમગ્ને ય મસસ્

ૃપ્સાિં પ્ર્યંચમસચિષા સવધ્ય મમિન || ૧૦.૦૮૭.૧૭

સવષં ગવાં યા ુધાનાઃ સપબન્ત્ વા વૃશ્ચ્યન્ત ામસદ યે દુ રવ
ે ાઃ |
પરઠનાન્તદે વઃ સસવ ા દદા ુ પરા ભાગમોષધવનાં જયન્ત ામ || ૧૦.૦૮૭.૧૮
સનાદગ્ને મૃણસસ યા ુધાનાન્ન ્વા રક્ષાંસસ પૃ નાસુ સજગ્યુઃ |
અનુ દિ સિમૂરાન્તક્રવ્યાદો મા ે િે્યા મુક્ષ દઠ વ્ યાયાઃ || ૧૦.૦૮૭.૧૯
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્વં નો અગ્ને અધરાદુ દક્તાત્ત્વં પિાદુ રક્ષા પુરસ્ ા |
પ્રસ

ે ે અજરાસસ્ સપષ્ા અઘશંસં શોશુચ ો દિન્ત ુ || ૧૦.૦૮૭.૨૦

પિા્પુરસ્ ાદધરાદુ દક્તા્કસવઃ કાવ્યેન પસર પાસિ રાજન |
સખે સખાયમજરો જસરમ્ણેઽગ્ને મ ાાં અમ્યિસ્્વં નઃ || ૧૦.૦૮૭.૨૧
પસર ્વાગ્ને પુરં વયં સવપ્રં સિસ્ય ધવમસિ |
ધૃષદ્વણાં સદવેસદવે િન્ત ારં ભંગુરાવ ામ || ૧૦.૦૮૭.૨૨

અગ્ને સ ગ્મેન શોસચષા પુરગ્રાસભરૃસષ્ટસભઃ || ૧૦.૦૮૭.૨૩
પ્ર્યગ્ને સમથુના દિ યા ુધાના સકમવસદના |

a.

સં ્વા સશશાસમ જાગૃહ્યદબ્ધં સવપ્ર મન્તમસભઃ || ૧૦.૦૮૭.૨૪
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સવષેણ ભંગુરાવ ઃ પ્રસ ષ્મ રક્ષસો દિ |
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પ્ર્યગ્ને િરસા િરઃ શૃણવસિ સવશ્વ ઃ પ્રસ |

w

w

w
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us

યા ુધાનસ્ય રક્ષસો બલં સવ રુજ વવયિમ || ૧૦.૦૮૭.૨૫
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