ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨ ਸੂਕ੍ਤ
|| ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨ ਸੂਕ੍ਤ ੜੁਗ੍ਦ
ਵੇ ਃ ਮਂਡਲਂ ੪ ਅਥਵਾ ੧੦ ||
ਕ੍ੜੁਣਸ਼
ੁ ਵ ਪਾਜਃ ਪਰਸਸਸਤਂ ਨ ਪ੍ੜੁਥਵਵ ਂ ਯਾਸਿ ਰਾਜੇਵਾਮਵਾਂ ਇਭੇਨ |
ਤ੍ੜੁਸ਼ਵਵਮਨੁ ਪਰਸਸਸਤਂ ਦਰਣ
ੂ ਾਨੋऽਸ੍ਤਾਸਸ ਸਵਧ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਸਸ੍ਤਸਪਸ਼੍੍ਠਃ || ੪.੦੦੪.੦੧
ਤਵ ਭਰਮਾਸ ਆਸ਼ੁਯਾ ਪਤਨ੍ਤਯਨੁ ਸ੍ਪ੍ੜੁਸ਼ ਧ੍੍ੜੁਸ਼ਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ੁਚਾਨਃ |
ਤਪੂਂਸ਼ਯਗ੍੍ਨੇ ਜੁਿਵਾ ਪਤਂਗ੍ਾਨਸਂਸਦਤੋ ਸਵ ਸ੍ੜਜ
ੁ ਸਵਸ਼ਵਗ੍ੁਲ੍ਕਾਃ || ੪.੦੦੪.੦੨
ਪਰਸਤ ਸ੍ਪਸ਼ੋ ਸਵ ਸ੍ੜਜ
ੁ ਤੂ ਰ੍ਸਣਤਮੋ ਭਵਾ ਪਾਯੁ ਸਰਵਸ਼ੋ ਅਸਯਾ ਅਦਬ੍ਧ੍ਃ |

co
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ਯੋ ਨੋ ਦੂਰੇ ਅਘਸ਼ਂਸੋ ਯੋ ਅਨ੍ਤਯਗ੍੍ਨੇ ਮਾਸਕਸ਼੍ਟੇ ਵਯਸਥਰਾ ਦਧ੍ਰ੍ਸ਼ਵਤ || ੪.੦੦੪.੦੩
ਉਦਗ੍੍ਨੇ ਸਤਸ਼੍੍ ਪਰਤਯਾ ਤਨੁ ਸ਼ਵ ਨਯ੧ਸਮਤਰਾਾਁ ਓਸ਼ਤਾਾੱਸਤਗ੍੍ਮਿੇਤੇ |

a.

ਯੋ ਨੋ ਅਰਾਸਤਂ ਸਸਮਧ੍ਾਨ ਚਕਰੇ ਨਵਚਾ ਤਂ ਧ੍ਕ੍ਸ਼ਯਤਸਂ ਨ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਮ || ੪.੦੦੪.੦੪

m

ਊਰ੍ਧ੍ਵੋ ਭਵ ਪਰਸਤ ਸਵਧ੍ਯਾਧ੍ਯਸ੍ਮਦਾਸਵਸ਼੍ਕ੍ੜੁਣਸ਼
ੁ ਵ ਦਠਵਯਾਨਯਗ੍੍ਨੇ |

ig

ਅਵ ਸ੍ਸਥਰਾ ਤਨੁ ਸਿ ਯਾਤੁ ਜੂਨਾਂ ਜਾਸਮਮਜਾਸਮਂ ਪਰ ਮ੍ੜੁਣਵਸਿ ਸ਼ਤਰੂਨ || ੪.੦੦੪.੦੫

us

ਸ ਤੇ ਜਾਨਾਸਤ ਸੁਮਸਤਂ ਯਸਵਸ਼੍੍ ਯ ਈਵਤੇ ਬਰਿ੍ਮਣੇ ਗ੍ਾਤੁ ਮਠਰਤ |
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ਸਵਸ਼ਵਾਨਯਸ੍ਮਠ ਸੁਸਦਨਾਸਨ ਰਾਯੋ ਦਯੁ ਮ੍ਨਾਨਯਰਯੋ ਸਵ ਦੁਰੋ ਅਸਭ ਦਯੌਤ || ੪.੦੦੪.੦੬
ਸੇਦਗ੍੍ਨੇ ਅਸ੍ਤੁ ਸੁਭਗ੍ਃ ਸੁਦਾਨੁ ਰਯਸ੍ਤਵਾ ਸਨਤਯੇਨ ਿਸਵਸ਼ਾ ਯ ਉਕ੍ਥਠਃ |

w

w

ਸਪਪਰਵਸ਼ਸਤ ਸਵ ਆਯੁ ਸਸ਼ ਦੁਰੋਣੇ ਸਵਸ਼ਵੇਦਸ੍ਮਠ ਸੁਸਦਨਾ ਸਾਸਸਦਸ਼੍ਸਟਃ || ੪.੦੦੪.੦੭

w

ਅਰ੍ਚਾਸਮ ਤੇ ਸੁਮਸਤਂ ਘੋਸ਼ਯਰਵਾਕ੍ਸਂ ਤੇ ਵਾਵਾਤਾ ਜਰਤਾਸਮਯਂ ਗ੍ਵਃ |
ਸਵਸ਼ਵਾਸ੍ਤਵਾ ਸੁਰਥਾ ਮਰ੍ਜਯੇਮਾਸ੍ਮੇ ਕ੍ਸ਼ਤਰਾਸਣ ਧ੍ਾਰਯੇਰਨੁ ਦਯੂ ਨ || ੪.੦੦੪.੦੮
ਇਿ ਤਵਾ ਭੂਰਯਾ ਚਰੇਦਪ
ੁ ਤ੍ਮਨ੍ਦੋਸ਼ਾਵਸ੍ਤਰ੍ਦਵਸਦਵਾਂਸਮਨੁ ਦਯੂ ਨ |
ਕਰਵਲ਼ਨ੍ਤਸ੍ਤਵਾ ਸੁਮਨਸਃ ਸਪੇਮਾਸਭ ਦਯੁ ਮ੍ਨਾ ਤਸ੍ਸਥਵਾਂਸੋ ਜਨਾਨਾਮ || ੪.੦੦੪.੦੯
ਯਸ੍ਤਵਾ ਸਵਸ਼ਵਃ ਸੁਸਿਰਣਯੋ ਅਗ੍੍ਨ ਉਪਯਾਸਤ ਵਸੁਮਤਾ ਰਥੇਨ |
ਤਸਯ ਤਰਾਤਾ ਭਵਸਸ ਤਸਯ ਸਖਾ ਯਸ੍ਤ ਆਸਤਥਯਮਾਨੁ ਸ਼ਗ੍੍ਜੁਜੋਸ਼ਤ || ੪.੦੦੪.੧੦
ਮਿੋ ਰੁਜਾਸਮ ਬਨ੍ਧ੍ੁਤਾ ਵਚੋਸਭਸ੍ਤਨ੍ਮਾ ਸਪਤੁ ਰ੍ਗ੍ੋਤਮਾਦਸਨਵਯਾਯ |
ਤਵਂ ਨੋ ਅਸਯ ਵਚਸਸ਼੍ਸਚਸਕਾੱਸਧ੍ ਿੋਤਰਯਸਵਸ਼੍੍ ਸੁਕਰਤੋ ਦਮੂਨਾਃ || ੪.੦੦੪.੧੧
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ਅਸਵਪ੍ਨਜਸ੍ਤਰਣਯਃ ਸੁਸ਼ੇਵਾ ਅਤਨ੍ਦਰਾਸੋऽਵ੍ੜੁਕਾ ਅਸ਼ਰਸਮਸ਼੍੍ਾਃ |
ਤੇ ਪਾਯਵਃ ਸਧ੍ਰਯਂਚੋ ਸਨਸ਼ਦਯਾਗ੍੍ਨੇ ਤਵ ਨਃ ਪਾਨ੍ਤਵਮੂਰ || ੪.੦੦੪.੧੨
ਯੇ ਪਾਯਵੋ ਮਾਮਤੇਯਂ ਤੇ ਅਗ੍੍ਨੇ ਪਸ਼ਯਨ੍ਤੋ ਅਨ੍ਧ੍ਂ ਦੁਸਰਤਾਦਰਕ੍ਸ਼ਨ |
ਰਰਕ੍ਸ਼ ਤਾਨ੍ਸੁਕ੍ੜੁਤੋ ਸਵਸ਼ਵਵੇਦਾ ਸਦਪ੍ਸਨ੍ਤ ਇਸਦਰਪਵੋ ਨਾਿ ਦੇਭੁਃ || ੪.੦੦੪.੧੩
ਤਵਯਾ ਵਯਂ ਸਧ੍ਨਯਅਸ੍ਤਵੋਤਾਸ੍ਤਵ ਪਰਣਵਤਯਸ਼ਯਾਮ ਵਾਜਾਨ |
ਉਭਾ ਸ਼ਂਸਾ ਸੂਦਯ ਸਤਯਤਾਤੇऽਨੁ ਸ਼੍੍ੁਯਾ ਕ੍ੜੁਣਿ
ੁ ਯਿਰਯਾਣ || ੪.੦੦੪.੧੪

co
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ਅਯਾ ਤੇ ਅਗ੍੍ਨੇ ਸਸਮਧ੍ਾ ਸਵਧ੍ੇਮ ਪਰਸਤ ਸ੍ਤੋਮਂ ਸ਼ਸਯਮਾਨਂ ਗ੍੍ੜੁਭਾਯ |
ਦਿਾਸ਼ਸੋ ਰਕ੍ਸ਼ਸਃ ਪਾਿਯਅਸ੍ਮਾਨ੍ਦਿ
ਰ ੁ ੋ ਸਨਦੋ ਸਮਤਰਮਿੋ ਅਵਦਯਾਤ || ੪.੦੦੪.੧੫

a.

ਰਕ੍ਸ਼ੋਿਣਂ ਵਾਸਜਨਮਾ ਸਜਘਰ੍ਸਮ ਸਮਤਰਂ ਪਰਸਥਸ਼੍੍ਮੁਪ ਯਾਸਮ ਸ਼ਰ੍ਮ |

m

ਸਸ਼ਸ਼ਾਨੋ ਅਗ੍੍ਸਨਃ ਕਰਤੁਸਭਃ ਸਸਮਾੱਧ੍ਃ ਸ ਨੋ ਸਦਵਾ ਸ ਸਰਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਨਕ੍ਤਮ || ੧੦.੦੮੭.੦੧

ig

ਅਯੋਦਂਸ਼੍ਟਰੋ ਅਰ੍ਸਚਸ਼ਾ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਨੁ ਪ ਸ੍ਪ੍ੜਸ਼
ੁ ਜਾਤਵੇਦਃ ਸਸਮਾੱਧ੍ਃ |

us

ਆ ਸਜਿਵਯਾ ਮੂਰਦੇਵਾਨਰਭਸਵ ਕਰਵਯਾਦੋ ਵ੍ੜੁਕ੍ਤਵਯਸਪ ਧ੍ਤ੍ਸਵਾਸਨ || ੧੦.੦੮੭.੦੨
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ਉਭੋਭਯਾਸਵਿੰਨੁਪ ਧ੍ੇਸਿ ਦਂਸ਼੍ਟਰਾ ਸਿਂਸਰਃ ਸਸ਼ਸ਼ਾਨੋऽਵਰਂ ਪਰਂ ਚ |

ਉਤਾਨ੍ਤਸਰਕ੍ਸ਼ੇ ਪਸਰ ਯਾਸਿ ਰਾਜਂਜਮ੍ਭਠਃ ਸਂ ਧ੍ੇਿਯਸਭ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਨ || ੧੦.੦੮੭.੦੩

w

w

ਯਜ੍ਞਠਸਰਸ਼ੂਃ ਸਂਨਮਮਾਨੋ ਅਗ੍੍ਨੇ ਵਾਚਾ ਸ਼ਲਯਾਂ ਅਸ਼ਸਨਸਭਰ੍ਸਦਿਾਨਃ |

w

ਤਾਸਭਸਰਵਧ੍ਯ ਿ੍ੜੁਦਯੇ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਨ੍ਪਰਤਵਚੋ ਬਾਿੂਨ੍ਪਰਸਤ ਭਙ੍੍ਧ੍ਯੇਸ਼ਾਮ || ੧੦.੦੮੭.੦੪
ਅਗ੍੍ਨੇ ਤਵਚਂ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਸਯ ਸਭਨ੍ਸਧ੍ ਸਿਂਸਰਾਸ਼ਸਨਰਹਰਸਾ ਿਨ੍ਤਵੇਨਮ |
ਪਰ ਪਰਵਾਸਣ ਜਾਤਵੇਦਃ ਸ਼੍ੜੁਣਵਸਿ ਕਰਵਯਾਤ੍ਕਰਸਵਸ਼੍ਣਸੁ ਰਵ ਸਚਨੋਤੁ ਵ੍ੜੁਕ੍ਣਮ || ੧੦.੦੮੭.੦੫
ਯਤਰੇਦਾਨਵ ਂ ਪਸ਼ਯਸਸ ਜਾਤਵੇਦਸ੍ਸਤਸ਼੍੍ਨ੍ਤਮਗ੍੍ਨ ਉਤ ਵਾ ਚਰਨ੍ਤਮ |
ਯਦਵਾਨ੍ਤਸਰਕ੍ਸ਼ੇ ਪਸਥਸਭਃ ਪਤਨ੍ਤਂ ਤਮਸ੍ਤਾ ਸਵਧ੍ਯ ਸ਼ਰਵਾ ਸਸ਼ਸ਼ਾਨਃ || ੧੦.੦੮੭.੦੬
ਉਤਾਲਬ੍ਧ੍ਂ ਸ੍ਪ੍ੜੁਣਸੁ ਿ ਜਾਤਵੇਦ ਆਲੇ ਭਾਨਾਦ੍ੜੁਸ਼੍ਸਟਸਭਰਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਤ |
ਅਗ੍੍ਨੇ ਪੂਰਵੋ ਸਨ ਜਸਿ ਸ਼ੋਸ਼ੁਚਾਨ ਆਮਾਦਃ ਕ੍ਸਸ਼ਵਂਕਾਸ੍ਤਮਦਨ੍ਤਵੇਨਵਃ || ੧੦.੦੮੭.੦੭
ਇਿ ਪਰ ਬਰੂਸਿ ਯਤਮਃ ਸੋ ਅਗ੍੍ਨੇ ਯੋ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨੋ ਯ ਇਦਂ ਕ੍ੜੁਣੋਸਤ |
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ਤਮਾ ਰਭਸਵ ਸਸਮਧ੍ਾ ਯਸਵਸ਼੍੍ ਨ੍ੜੁਚਕ੍ਸ਼ਸਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ ਰਨ੍ਧ੍ਯਠਨਮ || ੧੦.੦੮੭.੦੮
ਤਵਕ੍ਸ਼੍ਣੇਨਾਗ੍੍ਨੇ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ ਯਜ੍ਞਂ ਪਰਾਂਚਂ ਵਸੁਭਯਃ ਪਰ ਣਯ ਪਰਚੇਤਃ |
ਸਿਂਸਰਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂਸਯਸਭ ਸ਼ੋਸ਼ੁਚਾਨਂ ਮਾ ਤਵਾ ਦਭਨਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾ ਨ੍ੜੁਚਕ੍ਸ਼ਃ || ੧੦.੦੮੭.੦੯
ਨ੍ੜੁਚਕ੍ਸ਼ਾ ਰਕ੍ਸ਼ਃ ਪਸਰ ਪਸ਼ਯ ਸਵਕ੍ਸ਼ੁ ਤਸਯ ਤਰਵਸਣ ਪਰਸਤ ਸ਼੍ੜੁਣਵਿਯਗ੍ਰਾ |
ਤਸਯਾਗ੍੍ਨੇ ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਟਵਰਹਰਸਾ ਸ਼੍ੜੁਣਵਸਿ ਤਰੇਧ੍ਾ ਮੂਲਂ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਸਯ ਵ੍ੜੁਸ਼ਚ
੍ || ੧੦.੦੮੭.੧੦
ਸਤਰਰਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਃ ਪਰਸਸਸਤਂ ਤ ਏਤਵ ੍ੜੁਤਂ ਯੋ ਅਗ੍੍ਨੇ ਅਨ੍ੜੁਤੇਨ ਿਨ੍ਸਤ |
ਤਮਰ੍ਸਚਸ਼ਾ ਸ੍ਫਰ
ੂ ੍ਜਯਂਜਾਤਵੇਦਃ ਸਮਕ੍ਸ਼ਮੇਨਂ ਗ੍੍ੜੁਣਤੇ ਸਨ ਵ੍ੜੁਙ੍ਸ੍ ਧ੍ || ੧੦.੦੮੭.੧੧

co
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ਤਦਗ੍੍ਨੇ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪਰਸਤ ਧ੍ੇਸਿ ਰੇਭੇ ਸ਼ਫਾਰੁਜਂ ਯੇਨ ਪਸ਼ਯਸਸ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਮ |

ਅਥਰਵਵਾੱਜਯੋਸਤਸ਼ਾ ਦਠਵਯੇਨ ਸਤਯਂ ਧ੍ੂਰਵਨ੍ਤਮਸਚਤਂ ਨਯੋਸ਼ || ੧੦.੦੮੭.੧੨

a.

ਯਦਗ੍੍ਨੇ ਅਦਯ ਸਮਥੁਨਾ ਸ਼ਪਾਤੋ ਯਦਵਾਚਸ੍ਤ੍ੜੁਸ਼੍ਟਂ ਜਨਯਨ੍ਤ ਰੇਭਾਃ |
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ਮਨਯੋਰ੍ਮਨਸਃ ਸ਼ਰਵਯਾ੩ ਜਾਯਤੇ ਯਾ ਤਯਾ ਸਵਧ੍ਯ ਿ੍ੜੁਦਯੇ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਨ || ੧੦.੦੮੭.੧੩

us

ਪਰਾ ਸ਼੍ੜੁਣਵਸਿ ਤਪਸਾ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਨ੍ਪਰਾਗ੍੍ਨੇ ਰਕ੍ਸ਼ੋ ਿਰਸਾ ਸ਼੍ੜੁਣਵਸਿ |
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ਪਰਾਰ੍ਸਚਸ਼ਾ ਮੂਰਦੇਵਾਂਛ੍ੜੁਣਵਸਿ ਪਰਾਸੁਤ੍ੜੁਪੋ ਅਸਭ ਸ਼ੋਸ਼ੁਚਾਨਃ || ੧੦.੦੮੭.੧੪
ਪਰਾਦਯ ਦੇਵਾ ਵ੍ੜੁਸਜਨਂ ਸ਼੍ੜਣ
ੁ ਨ੍ਤੁ ਪਰਤਯਗ੍ੇਨਂ ਸ਼ਪਥਾ ਯਨ੍ਤੁ ਤ੍ੜੁਸ਼੍ਟਾਃ |

w

ਵਾਚਾਸ੍ਤੇਨਂ ਸ਼ਰਵ ੜੁਾੱਛਨ੍ਤੁ ਮਰ੍ਮਸਨਵਸ਼ਵਸਯਠਤੁ ਪਰਸਸਸਤਂ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਃ || ੧੦.੦੮੭.੧੫

w

ਯਃ ਪੌਰਸ਼
ੁ ੇਯੇਣ ਕਰਸਵਸ਼ਾ ਸਮਂਕ੍ਤੇ ਯੋ ਅਸ਼ਵਯੇਨ ਪਸ਼ੁਨਾ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਃ |

w

ਯੋ ਅਘ੍ਨਯਾਯਾ ਭਰਸਤ ਕ੍ਸ਼ਵਰਮਗ੍੍ਨੇ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਵਰ੍ਸ਼ਾਸਣ ਿਰਸਾਸਪ ਵ੍ੜੁਸ਼ਚ
੍ || ੧੦.੦੮੭.੧੬
ਸਂਵਤ੍ਸਰਵਣਂ ਪਯ ਉਸਸਰਯਾਯਾਸ੍ਤਸਯ ਮਾਸ਼ਵਦਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨੋ ਨ੍ੜੁਚਕ੍ਸ਼ਃ |
ਪਵਯੂ ਸ਼ਮਗ੍੍ਨੇ ਯਤਮਸ੍ਸਤਤ੍ੜਪ
ੁ ੍ਸਾਾੱਤਂ ਪਰਤਯਂਚਮਰ੍ਸਚਸ਼ਾ ਸਵਧ੍ਯ ਮਰ੍ਮਨ || ੧੦.੦੮੭.੧੭
ਸਵਸ਼ਂ ਗ੍ਵਾਂ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਃ ਸਪਬਨ੍ਤਵਾ ਵ੍ੜੁਸ਼੍ਚਯਨ੍ਤਾਮਸਦਤਯੇ ਦੁਰੇਵਾਃ |
ਪਰਠਨਾਨ੍ਦੇਵਃ ਸਸਵਤਾ ਦਦਾਤੁ ਪਰਾ ਭਾਗ੍ਮੋਸ਼ਧ੍ਵਨਾਂ ਜਯਨ੍ਤਾਮ || ੧੦.੦੮੭.੧੮
ਸਨਾਦਗ੍੍ਨੇ ਮ੍ੜੁਣਸਸ ਯਾਤੁ ਧ੍ਾਨਾਿੰਨ ਤਵਾ ਰਕ੍ਸ਼ਾਂਸਸ ਪ੍ੜੁਤਨਾਸੁ ਸਜਗ੍ਯੁ ਃ |
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