ரக்ஷொக்ன ஸூக்த
|| ரக்ஷொக்ன ஸூக்த றுக்க்ெதஃ மம் டலம் ௪ அதெொ ௧0 ||
க்றுணுஷ்ெ பொஜஃ ப்ரஸிதிம் ன ப்றுத்வீம் யொஹி ரொஜஜெொமெொம் இஜபன |
த்றுஷ்வீமனு ப்ரஸிதிம் த்ரூணொஜனொ&ஸ்தொஸி வித்ய
ரஷஸஸ்தபிஷ்டடஃ || ௪.00௪.0௧
தெ ப்ரமொஸ ஆஶுயொ பதன் த்யனு ஸ்ப்றுஶ த்றுஷதொ ஜஶொஶுசொனஃ |
தபூம் ஷ்யக்ஜன ஜுஹ்ெொ பதம் கொனஸம் திஜதொ வி ஸ்றுஜ விஷ்ெகுல் கொஃ ||
௪.00௪.0௨

co
m

ப்ரதி ஸ்பஜஶொ வி ஸ்றுஜ தூர்ணிதஜமொ பெொ பொயுர்விஜஶொ அஸ்யொ
அதப்தஃ |

a.

ஜயொ ஜனொ தூஜர அகஶம் ஜஸொ ஜயொ அன் த்யக்ஜன மொகிஷ்ஜட ெ் யதிரொ
ததர்ஷீத் || ௪.00௪.0௩

m

உதக்ஜன திஷ்ட ப்ரத்யொ தனுஷ்ெ ன் ய௧மித்ரொ~ம் ஒஷதொத்திக்மக்ஹக்த |

us

ig

ஜயொ ஜனொ அரொதிம் ஸமிதொன சக்ஜர னீசொ தம் தஷ்யதஸம் ன ஶுஷ்கம்
|| ௪.00௪.0௪

.y
o

ஊர்த்ஜெொ பெ ப்ரதி வித்யொத்யஸ்மதொவிஷ்க்றுணுஷ்ெ
டதெ் யொன்யக்ஜன |

w

அெ ஸ்திரொ தனுஹி யொதுஜூனொம் ஜொமிமஜொமிம் ப்ர ம் றுணீஹி ஶத்ரூன்
|| ௪.00௪.0௫

w

w

ஸ ஜத ஜொனொதி ஸுமதிம் யவிஷ்ட ய ஈெஜத ப்ரஹ்மஜண கொதுடமரத் |
விஶ்ெொன்யஸ்டம ஸுதினொனி ரொஜயொ த்யும் னொன் யர்ஜயொ வி துஜரொ அபி
த்க்யௌத் || ௪.00௪.0௬
ஜஸதக்ஜன அஸ்து ஸுபகஃ ஸுதொனுர்யஸ்த்ெொ னித்ஜயன ஹவிஷொ ய
உக்டதஃ |
பிப்ரஷ
ீ தி ஸ்ெ ஆயுஷி துஜரொஜண விஶ்ஜெதஸ்டம ஸுதினொ
ஸொஸதிஷ்டிஃ || ௪.00௪.0௭
அர்சொமி ஜத ஸுமதிம் ஜகொஷ்யர்ெொக்ஸம் ஜத ெொெொதொ ஜரதொமியம் கீஃ |
ஸ்ெஶ்ெொஸ்த்ெொ ஸுரதொ மர்ஜஜயமொஸ்ஜம ஷத்ரொணி தொரஜயரனு த்யூன்
|| ௪.00௪.0௮
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இஹ த்ெொ பூர்யொ சஜரதுப த்மன் ஜதொஷொெஸ்தர்தீதிெொம் ஸமனு த்யூன் |
க்ரள
ீ ன் தஸ்த்ெொ ஸுமனஸஃ ஸஜபமொபி த்யும் னொ தஸ்திெொம் ஜஸொ
ஜனொனொம் || ௪.00௪.0௯
யஸ்த்ெொ ஸ்ெஶ்ெஃ ஸுஹிரண்ஜயொ அக்ன உபயொதி ெஸுமதொ ரஜதன |
தஸ்ய த்ரொதொ பெஸி தஸ்ய ஸகொ யஸ்த ஆதித்யமொனுஷக்ஜுஜஜொஷத் ||
௪.00௪.௧0
மஜஹொ ருஜொமி பன் துதொ ெஜசொபிஸ்தன் மொ பிதுர்ஜகொதமொதன்வியொய |

co
m

த்ெம் ஜனொ அஸ்ய ெசஸஶ்சிகித்தி ஜஹொதர்யவிஷ்ட ஸுக்ரஜதொ தமூனொஃ
|| ௪.00௪.௧௧

a.

அஸ்ெப்னஜஸ்தரணயஃ ஸுஜஶெொ அதன் த்ரொஜஸொ&ெ் றுகொ
அஶ்ரமிஷ்டொஃ |

m

ஜத பொயெஃ ஸத்ரய
் ம் ஜசொ னிஷத்யொக்ஜன தெ னஃ பொன் த்ெமூர ||
௪.00௪.௧௨

us

ig

ஜய பொயஜெொ மொமஜதயம் ஜத அக்ஜன பஶ்யன் ஜதொ அன் தம்
துரிதொதரஷன் |

.y
o

ரரஷ தொன்ஸுக்றுஜதொ விஶ்ெஜெதொ திப்ஸன் த இத்ரிபஜெொ னொஹ ஜதபுஃ
|| ௪.00௪.௧௩

w

த்ெயொ ெயம் ஸதன்யஅஸ்த்க்ெொதொஸ்தெ ப்ரணீத்யஶ்யொம ெொஜொன் |

w

w

உபொ ஶம் ஸொ ஸூதய ஸத்யதொஜத&னுஷ்டுயொ க்றுணுஹ்யஹ்ரயொண ||
௪.00௪.௧௪
அயொ ஜத அக்ஜன ஸமிதொ விஜதம ப்ரதி ஸ்ஜதொமம் ஶஸ்யமொனம் க்றுபொய
|
தஹொஶஜஸொ ரஷஸஃ பொஹ்யஅஸ்மொன் த்ருக்ஹொ னிக்தொ மித்ரமக்ஹொ
அெத்யொத் || ௪.00௪.௧௫
ரஜஷொஹணம் ெொஜினமொ ஜிகர்மி மித்ரம் ப்ரதிஷ்டமுப யொமி ஶர்ம |
ஶிஶொஜனொ அக்னிஃ க்ரதுபிஃ ஸமித்தஃ ஸ ஜனொ திெொ ஸ ரிஷஃ பொது
னக்தம் || ௧0.0௮௭.0௧
அஜயொதம் ஷ்ட்ஜரொ அர்சிஷொ யொதுதொனொனுப ஸ்ப்றுஶ ஜொதஜெதஃ
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ஸமித்தஃ |
ஆ ஜிஹ்ெயொ மூரஜதெொன்ரபஸ்ெ க்ரெ் யொஜதொ ெ் றுக்தெ
் ் யபி
தத்ஸ்ெொஸன் || ௧0.0௮௭.0௨
உஜபொபயொவின் னுப ஜதஹி தம் ஷ்ட்ரொ ஹிம் ஸ்ரஃ ஶிஶொஜனொ&ெரம் பரம்
ச|
உதொன் தரிஜஷ பரி யொஹி ரொஜம் ஜம் டபஃ ஸம் ஜதஹ்யபி யொதுதொனொன் ||
௧0.0௮௭.0௩

co
m

யஜ் டைரிஷூஃ ஸம் னமமொஜனொ அக்ஜன ெொசொ ஶல் யொம்
அஶனிபிர்திஹொனஃ |
தொபிர்வித்ய ஹ்றுதஜய யொதுதொனொன் ப்ரதீஜசொ பொஹூன் ப்ரதி
பங் த்ஜயஷொம் || ௧0.0௮௭.0௪

m

a.

அக்ஜன த்ெசம் யொதுதொனஸ்ய பின் தி ஹிம் ஸ்ரொஶனிர்ஹரஸொ
ஹன் த்ஜெனம் |

us

ig

ப்ர பர்ெொணி ஜொதஜெதஃ ஶ்றுணீஹி க்ரெ் யொத்க்ரவிஷ்ணுர்வி சிஜனொது
ெ் றுக்ணம் || ௧0.0௮௭.0௫

.y
o

யத்ஜரதொனீம் பஶ்யஸி ஜொதஜெதஸ்திஷ்டன் தமக்ன உத ெொ சரன் தம் |

w

யத்ெொன் தரிஜஷ பதிபிஃ பதன் தம் தமஸ்தொ வித்ய ஶர்ெொ ஶிஶொனஃ ||
௧0.0௮௭.0௬

w

w

உதொலப்தம் ஸ்ப்றுணுஹி ஜொதஜெத ஆஜலபொனொத்றுஷ்டிபிர்யொதுதொனொத்
|
அக்ஜன பூர்ஜெொ னி ஜஹி ஜஶொஶுசொன ஆமொதஃ
ஷ்விம் கொஸ்தமதன் த்ஜெனீஃ || ௧0.0௮௭.0௭
இஹ ப்ர ப்ரூஹி யதமஃ ஜஸொ அக்ஜன ஜயொ யொதுதொஜனொ ய இதம்
க்றுஜணொதி |
தமொ ரபஸ்ெ ஸமிதொ யவிஷ்ட ன் றுசஷஸஶ்சஷுஜஷ ரன் தடயனம் ||
௧0.0௮௭.0௮
தீஷ்ஜணனொக்ஜன சஷுஷொ ரஷ யஜ் ைம் ப்ரொம் சம் ெஸுப்யஃ ப்ர ணய
ப்ரஜசதஃ |
ஹிம் ஸ்ரம் ரஷொம் ஸ்யபி ஜஶொஶுசொனம் மொ த்ெொ தபன் யொதுதொனொ
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ன்றுசஷஃ || ௧0.0௮௭.0௯
ன்றுசஷொ ரஷஃ பரி பஶ்ய விஷு தஸ்ய த்ரண
ீ
ி ப்ரதி ஶ்றுணீஹ்யக்ரொ |
தஸ்யொக்ஜன ப்றுஷ்டீர்ஹரஸொ ஶ்றுணீஹி த்ஜரதொ மூலம் யொதுதொனஸ்ய
ெ் றுஶ்ச || ௧0.0௮௭.௧0
த்ரிர்யொதுதொனஃ ப்ரஸிதிம் த ஏத்ெ்றுதம் ஜயொ அக்ஜன அன் றுஜதன
ஹன் தி |
தமர்சிஷொ ஸ்பூர்ஜயம் ஜொதஜெதஃ ஸமஷஜமனம் க்றுணஜத னி ெ் றுங் தி ||
௧0.0௮௭.௧௧

co
m

ததக்ஜன சஷுஃ ப்ரதி ஜதஹி ஜரஜப ஶபொருஜம் ஜயன பஶ்யஸி
யொதுதொனம் |

a.

அதர்ெெஜ் ஜ்ஜயொதிஷொ டதெ் ஜயன ஸத்யம் தூர்ென் தமசிதம் ன் ஜயொஷ ||
௧0.0௮௭.௧௨

ig

m

யதக்ஜன அத்ய மிதுனொ ஶபொஜதொ யத்ெொசஸ்த்றுஷ்டம் ஜனயன் த ஜரபொஃ
|

us

மன் ஜயொர்மனஸஃ ஶரெ் யொ௩ ஜொயக்த யொ தயொ வித்ய ஹ்றுதக்ய
யொதுதொனொன் || ௧0.0௮௭.௧௩

w

.y
o

பரொ ஶ்றுணீஹி தபஸொ யொதுதொனொன் பரொக்ஜன ரஜஷொ ஹரஸொ
ஶ்றுணீஹி |

w

w

பரொர்சிஷொ மூரஜதெொம் ச ்றுணீஹி பரொஸுத்றுஜபொ அபி ஜஶொஶுசொனஃ ||
௧0.0௮௭.௧௪
பரொத்ய ஜதெொ ெ் றுஜினம் ஶ்றுணன் து ப்ரத்யஜகனம் ஶபதொ யன் து
த்றுஷ்டொஃ |
ெொசொஸ்ஜதனம் ஶரெ றுச்சன் து மர்மன் விஶ்ெஸ்டயது ப்ரஸிதிம்
யொதுதொனஃ || ௧0.0௮௭.௧௫
யஃ க்பௌருஜஷஜயண க்ரவிஷொ ஸமம் க்ஜத ஜயொ அஶ்ெ் ஜயன பஶுனொ
யொதுதொனஃ |
ஜயொ அக்ன்யொயொ பரதி க்ஷீரமக்ஜன ஜதஷொம் ஶீர ்ஷொணி ஹரஸொபி
ெ் றுஶ்ச || ௧0.0௮௭.௧௬
ஸம் ெத்ஸரீணம் பய உஸ்ரியொயொஸ்தஸ்ய மொஶீத்யொதுதொஜனொ
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ன்றுசஷஃ |
பீயூஷமக்ஜன யதமஸ்தித்றுப்ஸொத்தம் ப்ரத்யம் சமர்சிஷொ வித்ய மர்மன் ||
௧0.0௮௭.௧௭
விஷம் கெொம் யொதுதொனொஃ பிபன் த்ெொ ெ் றுஶ்ச்யன் தொமதிதஜய துஜரெொஃ
|
படரனொன்ஜதெஃ ஸவிதொ ததொது பரொ பொகஜமொஷதீனொம் ஜயன் தொம் ||
௧0.0௮௭.௧௮

co
m

ஸனொதக்ஜன ம் றுணஸி யொதுதொனொன் ன த்ெொ ரஷொம் ஸி ப்றுதனொஸு
ஜிக்யுஃ |
அனு தஹ ஸஹமூரொன் க்ரெ் யொஜதொ மொ ஜத ஜஹத்யொ முஷத
டதெ் யொயொஃ || ௧0.0௮௭.௧௯

a.

த்ெம் ஜனொ அக்ஜன அதரொதுதக்தொத்த்ெம் பஶ்சொதுத ரஷொ புரஸ்தொத் |

ig

m

ப்ரதி ஜத ஜத அஜரொஸஸ்தபிஷ்டொ அகஶம் ஸம் ஜஶொஶுசஜதொ தஹன் து ||
௧0.0௮௭.௨0

us

பஶ்சொத்புரஸ்தொததரொதுதக்தொத்கவிஃ கொெ் ஜயன பரி பொஹி ரொஜன் |

.y
o

ஸஜக ஸகொயமஜஜரொ ஜரிம் ஜண&க்ஜன மர்தொம் அமர்த்யஸ்த்ெம் னஃ ||
௧0.0௮௭.௨௧

w

பரி த்ெொக்ஜன புரம் ெயம் விப்ரம் ஸஹஸ்ய தீமஹி |

w

த்றுஷத்ெர்ணம் திஜெதிஜெ ஹன் தொரம் பம் குரொெதொம் || ௧0.0௮௭.௨௨

w

விஜஷண பம் குரொெதஃ ப்ரதி ஷ்ம ரஷஜஸொ தஹ |
அக்ஜன திக்ஜமன ஜஶொசிஷொ தபுரக்ரொபிர்றுஷ்டிபிஃ || ௧0.0௮௭.௨௩
ப்ரத்யக்ஜன மிதுனொ தஹ யொதுதொனொ கிமீதினொ |
ஸம் த்ெொ ஶிஶொமி ஜொக்றுஹ்யதப்தம் விப்ர மன் மபிஃ || ௧0.0௮௭.௨௪
ப்ரத்யக்ஜன ஹரஸொ ஹரஃ ஶ்றுணீஹி விஶ்ெதஃ ப்ரதி |
யொதுதொனஸ்ய ரஷஜஸொ பலம் வி ருஜ வீர்யம் || ௧0.0௮௭.௨௫
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