ରକ୍ଷୋଘ୍ନ ସୂକ୍ତ
|| ରକ୍ଷୋଘ୍ନ ସୂକ୍ତ ଋକ୍ଵେଦଃ ମଂଡଲଂ ୪ ଅଥଵୋ ୧୦ ||
କୃଣଷ୍
ୁ େ ପୋଜଃ ପ୍ରସି ତିଂ ନ ପୃଥଵେ ଂ ୟୋହି ରୋକ୍ଜଵୋମଵୋଂ ଇକ୍େନ |
ତୃ ଷ୍େଵମନୁ ପ୍ରସି ତିଂ ଦ୍ ରୂଣୋକ୍ନୋଽସ୍ତୋସି ଵିଧ୍ୟ ରଷସସ୍ତପି କ୍ଷ୍୍ଃଠ || ୪.୦୦୪.୦୧
ତଵ ଭ୍ରମୋସ ଆଶୁୟୋ ପତନ୍ତ୍ୟନୁ ସ୍ପୃଶ ଧୃଷତୋ କ୍ଶୋଶୁଚୋନଃ |
ତପୂଂଷୟକ୍େ ଜୁହ୍ୋେ ପତଂଗୋନସଂଦିକ୍ତୋ ଵି ସୃଜ ଵିଷ୍ଗ
େ ଲ୍
ୁ ୋଃ || ୪.୦୦୪.୦୨
ପ୍ରତି ସ୍ପକ୍ଶୋ ଵି ସୃଜ ତୂ ଣିତକ୍ମୋ େଵୋ ପୋୟୁଵିକ୍ଶୋ ଅସୟୋ ଅଦବ୍ଧଃ |

co
m

କ୍ୟୋ କ୍ନୋ ଦୂ କ୍ର ଅଘଶଂକ୍ସୋ କ୍ୟୋ ଅନ୍ତ୍ୟକ୍େ ମୋକିକ୍େ ଵୟଥ ିରୋ ଦଧଷଷଵତ || ୪.୦୦୪.୦୩
ଉଦକ୍େ ତିଷ୍ ଠ ପ୍ରତୟୋ ତନୁ ଷ୍ େ ନୟ୧ମିତ୍ୋ ର ଓଷତୋତ୍ତି ଵକ୍ମ ହକ୍ତ |

a.

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

m

ଊକ୍୍ଷୋ େଵ ପ୍ରତି ଵିଧ୍ୟୋଧ୍ୟସ୍ମଦୋଵିଷ୍କ ୃଣୁଷ୍ େ କ୍ଦୈଵୟୋନୟକ୍େ |

ig

ଅଵ ସ୍ଥିରୋ ତନୁ ହି ୟୋତୁ ଜୂନୋଂ ଜୋମିମଜୋମିଂ ପ୍ର ମୃଣଵହି ଶତ୍ ରୂନ || ୪.୦୦୪.୦୫

us

ସ କ୍ତ ଜୋନୋତି ସୁମତିଂ ୟଵିଷ୍ ଠ ୟ ଈଵକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଣ ଗୋତୁ କ୍ମ୍ରତ |

.y
o

ଵିଶ୍ଵୋନୟକ୍ସ୍ମ୍ ସୁଦିନୋନି ରୋକ୍ୟୋ ଦୁ ୟମ୍ନୋନୟକ୍ୟଷ ୋ ଵି ଦୁ କ୍ରୋ ଅେି କ୍ଦୟୌତ || ୪.୦୦୪.୦୬
କ୍ସଦକ୍େ ଅସ୍ତୁ ସୁେଗଃ ସୁଦୋନୁ ୟଷସ୍ତଵୋ ନିକ୍ତୟନ ହଵିଷୋ ୟ ଉକ୍ ୈଥଃ |

w

ପି ପ୍ରଵଷତି ସ୍ଵ ଆୟୁଷି ଦୁ କ୍ରୋକ୍ଣ ଵିକ୍ଶ୍ଵଦକ୍ସ୍ମ୍ ସୁଦିନୋ ସୋସଦିେିଃ || ୪.୦୦୪.୦୭

w

w

ଅଚଷୋମି କ୍ତ ସୁମତିଂ କ୍ଘୋଷୟଵଷୋକ୍ସଂ କ୍ତ ଵୋଵୋତୋ ଜରତୋମିୟଂ ଗଵଃ |
ସ୍ଵଶ୍ଵୋସ୍ତଵୋ ସୁରଥୋ ମଜଷକ୍ୟମୋକ୍ସ୍ମ ଷତ୍ୋଣି ଧୋରକ୍ୟରନୁ ଦୂ ୟନ || ୪.୦୦୪.୦୮
ଇହ ତ୍ଵୋ େୂୟଷ ୋ ଚକ୍ରଦୁ ପ ତ୍ମକ୍ଦୋଷୋଵସ୍ତଦଷଵଦିଵୋଂସମନୁ ଦୂ ୟନ |
େଵଳନ୍ତ୍ସ୍ତଵୋ ସୁମନସଃ ସକ୍ପମୋେି ଦୁ ୟମ୍ନୋ ତସ୍ଥିଵୋଂକ୍ସୋ ଜନୋନୋମ || ୪.୦୦୪.୦୯
ୟସ୍ତଵୋ ସ୍ଵଶ୍ଵଃ ସୁହର
ି କ୍ଣୟୋ ଅେ ଉପୟୋତି ଵସୁମତୋ ରକ୍ଥନ |
ତସୟ ତ୍ୋତୋ େଵସି ତସୟ ସଖୋ ୟସ୍ତ ଆତିଥୟମୋନୁ ଷଗ୍ଜକ୍
ୁ ଜୋଷତ || ୪.୦୦୪.୧୦
ମକ୍ହୋ ରୁଜୋମି ବନ୍ଧୁ ତୋ ଵକ୍ଚୋେି ସ୍ତନ୍ମୋ ପି ତୁକ୍ଗଷୋତମୋଦନ୍ିୟ
େ ୋୟ |
ତ୍ଵଂ କ୍ନୋ ଅସୟ ଵଚସଶ୍ଚି କିଦ୍ଧି କ୍ହୋତୟଷ ଵିଷ୍ ଠ ସୁେକ୍ତୋ ଦମୂନୋଃ || ୪.୦୦୪.୧୧
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ରକ୍ଷୋଘ୍ନ ସୂକ୍ତ
ଅସ୍ଵପ୍ନଜସ୍ତରଣୟଃ ସୁକ୍ଶଵୋ ଅତନ୍ଦ୍ରୋକ୍ସୋଽଵୃକୋ ଅଶ୍ରମିଷ୍ୋଠ ଃ |
କ୍ତ ପୋୟଵଃ ସଧ୍ର୍ୟଂକ୍ଚୋ ନିଷଦୟୋକ୍େ ତଵ ନଃ ପୋନ୍ତ୍ଵମୂର || ୪.୦୦୪.୧୨
କ୍ୟ ପୋୟକ୍ଵୋ ମୋମକ୍ତୟଂ କ୍ତ ଅକ୍େ ପଶୟକ୍ନ୍ତ୍ୋ ଅନ୍ଧଂ ଦୁ ରିତୋଦରଷନ |
ରରଷ ତୋନ୍ ସକ
ୁ ୃକ୍ତୋ ଵିଶ୍ଵକ୍ଵଦୋ ଦିପ୍ସନ୍ତ୍ ଇଦ୍ରିପକ୍ଵୋ ନୋହ କ୍ଦେୁଃ || ୪.୦୦୪.୧୩
ତ୍ଵୟୋ ଵୟଂ ସଧନୟଅକ୍ସ୍ତଵୋତୋସ୍ତଵ ପ୍ରଣଵତୟଶୟୋମ ଵୋଜୋନ |
ଉେୋ ଶଂସୋ ସୂଦୟ ସତୟତୋକ୍ତଽନୁ ଷଠ
୍ ୁ ୟୋ କୃଣହ
ୁ ୟହ୍ରୟୋଣ || ୪.୦୦୪.୧୪
ଅୟୋ କ୍ତ ଅକ୍େ ସମିଧୋ ଵିକ୍ଧମ ପ୍ରତି କ୍ସ୍ତୋମଂ ଶସୟମୋନଂ ଗୃେୋୟ |

co
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ଦହୋଶକ୍ସୋ ରଷସଃ ପୋହୟଅସ୍ମୋଦ୍ ରୁକ୍ହୋ ନିକ୍ଦୋ ମିତ୍ମକ୍ହୋ ଅଵଦୟୋତ || ୪.୦୦୪.୧୫
ରକ୍ଷୋହଣଂ ଵୋଜିନମୋ ଜିଘମି ମିତ୍ଂ ପ୍ରଥ ିଷ୍ଠମପ
ୁ ୟୋମି ଶମଷ |

a.

ଶିଶୋକ୍ନୋ ଅେିଃ େତୁ େି ଃ ସମିଦ୍ଧଃ ସ କ୍ନୋ ଦିଵୋ ସ ରି ଷଃ ପୋତୁ ନକ୍ତମ || ୧୦.୦୮୭.୦୧

ig

m

ଅକ୍ୟୋଦଂକ୍େରୋ ଅଚିଷୋ ୟୋତୁ ଧୋନୋନୁ ପ ସ୍ପୃଶ ଜୋତକ୍ଵଦଃ ସମିଦ୍ଧଃ |

us

ଆ ଜିହ୍ୟୋ
େ ମୂରକ୍ଦଵୋନ୍ରେସ୍ଵ େଵୟୋକ୍ଦୋ ଵୃକ୍ତଵୟପି ଧତ୍ସ୍ଵୋସନ || ୧୦.୦୮୭.୦୨
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ଉକ୍େୋେୟୋଵିନ୍ନୁପ କ୍ଧହି ଦଂେରୋ ହିଂସ୍ରଃ ଶିଶୋକ୍ନୋଽଵରଂ ପରଂ ଚ |
ଉତୋନ୍ତ୍ରି କ୍ଷ ପରି ୟୋହି ରୋଜଂଜକ୍୍୍ଃ ସଂ କ୍ଧହୟେି ୟୋତୁ ଧୋନୋନ || ୧୦.୦୮୭.୦୩

w

ୟକ୍ଞୈରିଷଃୂ ସଂନମମୋକ୍ନୋ ଅକ୍େ ଵୋଚୋ ଶଲୟୋଂ ଅଶନିେିଦିହୋନଃ |

w

ତୋେି ଵିଧ୍ୟ ହୃ ଦକ୍ୟ ୟୋତୁ ଧୋନୋନ୍୍ରତଵକ୍ଚୋ ବୋହୂ ନ୍ ର୍ ତି େକ୍୍ୟୟଷୋମ || ୧୦.୦୮୭.୦୪

w

ଅକ୍େ ତ୍ଵଚଂ ୟୋତୁ ଧୋନସୟ େି ନ୍ଧି ହିଂସ୍ରୋଶନିହର
ଷ ସୋ ହକ୍ନ୍ତ୍ଵନମ |
ପ୍ର ପଵଷୋଣି ଜୋତକ୍ଵଦଃ ଶୃଣଵହି େଵୟୋତ୍କ୍ରଵିଷଣ
୍ ଵ
ୁ ି ଚିକ୍ନୋତୁ ଵୃ ଣମ || ୧୦.୦୮୭.୦୫
ୟକ୍ତ୍ଦୋନଵଂ ପଶୟସି ଜୋତକ୍ଵଦସ୍ତି ଷ୍ନ୍ତ୍
ଠ ମେ ଉତ ଵୋ ଚରନ୍ତ୍ମ |
ୟଦ୍ଵୋନ୍ତ୍ରି କ୍ଷ ପଥ ିେି ଃ ପତନ୍ତ୍ଂ ତମସ୍ତୋ ଵିଧ୍ୟ ଶଵଷୋ ଶିଶୋନଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୬
ଉତୋଲବ୍ଧଂ ସ୍ପୃଣୁହି ଜୋତକ୍ଵଦ ଆକ୍ଲେୋନୋଦୃ େିେି ୟଷୋତୁ ଧୋନୋତ |
ଅକ୍େ ପୂକ୍ଵଷୋ ନି ଜହି କ୍ଶୋଶୁଚୋନ ଆମୋଦଃ ଷିେଂକୋସ୍ତମଦକ୍ନ୍ତ୍ଵନଵଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୭
ଇହ ପ୍ର ବ୍ ରୂହି ୟତମଃ କ୍ସୋ ଅକ୍େ କ୍ୟୋ ୟୋତୁ ଧୋକ୍ନୋ ୟ ଇଦଂ କୃକ୍ଣୋତି |
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ରକ୍ଷୋଘ୍ନ ସୂକ୍ତ
ତମୋ ରେସ୍ଵ ସମିଧୋ ୟଵିଷ୍ ଠ ନୃ ଚଷସଶ୍ଚଷୁକ୍ଷ ରନ୍ଧକ୍ୟ୍ ନମ || ୧୦.୦୮୭.୦୮
ତଵକ୍େନୋକ୍େ ଚଷୁଷୋ ରଷ ୟଞଂ ପ୍ରୋଂଚଂ ଵସୁେୟଃ ପ୍ର ଣୟ ପ୍ରକ୍ଚତଃ |
ହିଂସ୍ରଂ ରଷୋଂସୟେି କ୍ଶୋଶୁଚୋନଂ ମୋ ତ୍ଵୋ ଦେନୟୋତୁ ଧୋନୋ ନୃ ଚଷଃ || ୧୦.୦୮୭.୦୯
ନୃ ଚଷୋ ରଷଃ ପରି ପଶୟ ଵିଷ ୁ ତସୟ ତ୍ଵଣି ପ୍ରତି ଶୃଣଵହୟଗ୍ରୋ |
ତସୟୋକ୍େ ପୃେଵହଷରସୋ ଶୃଣଵହି କ୍ତ୍ଧୋ ମୂଲଂ ୟୋତୁ ଧୋନସୟ ଵୃଶ୍ଚ || ୧୦.୦୮୭.୧୦
ତ୍ିୟଷୋତୁ ଧୋନଃ ପ୍ରସି ତିଂ ତ ଏତ୍ ଵୃତଂ କ୍ୟୋ ଅକ୍େ ଅନୃ କ୍ତନ ହନ୍ତ୍ି |
ତମଚିଷୋ ସ୍ଫୂଜଷୟଂଜୋତକ୍ଵଦଃ ସମଷକ୍ମନଂ ଗୃଣକ୍ତ ନି ଵୃ୍ି ୟ || ୧୦.୦୮୭.୧୧

co
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ତଦକ୍େ ଚଷୁଃ ପ୍ରତି କ୍ଧହି କ୍ରକ୍େ ଶଫୋରୁଜଂ କ୍ୟନ ପଶୟସି ୟୋତୁ ଧୋନମ |

ଅଥଵଷଵକ୍୍ୟୋତିଷୋ କ୍ଦୈକ୍ଵୟନ ସତୟଂ ଧୂଵନ୍ତ୍
ଷ ମଚିତଂ କ୍ନୟୋଷ || ୧୦.୦୮୭.୧୨

a.

ୟଦକ୍େ ଅଦୟ ମିଥନ
ୁ ୋ ଶପୋକ୍ତୋ ୟଦ୍ଵୋଚସ୍ତୃ େଂ ଜନୟନ୍ତ୍ କ୍ରେୋଃ |

ig

m

ମକ୍ନୟୋମଷନସଃ ଶରଵୟୋ୩ ଜୋୟକ୍ତ ୟୋ ତୟୋ ଵିଧ୍ୟ ହୃ ଦକ୍ୟ ୟୋତୁ ଧୋନୋନ || ୧୦.୦୮୭.୧୩

us

ପରୋ ଶୃଣଵହି ତପସୋ ୟୋତୁ ଧୋନୋନ୍୍ରୋକ୍େ ରକ୍ଷୋ ହରସୋ ଶୃଣଵହି |

.y
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ପରୋଚିଷୋ ମୂରକ୍ଦଵୋଂଛୃଣଵହି ପରୋସୁତୃକ୍ପୋ ଅେି କ୍ଶୋଶୁଚୋନଃ || ୧୦.୦୮୭.୧୪
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