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మనుు సూక్ తం  

 

ఋగే్వ ద సంహితా ; మండలం 10; సూక్ తం 83,84 

 

యస్తత  ᳚మ॒న్యు ఽవి॑ధద్ వజ్ర సాయక్॒ సహ॒ ఓర ి॑ పుష్ు త॒ వశే్ ి॑మాన॒ుష్క్ ।  

స॒ాహ్యు మ॒ దాస॒మారు ం॒ త్ే యా  ᳚య॒జా సహి॑సక ృతేన॒ సహి॑సా॒ సహి॑సే తా ॥ 1 ॥ 

 

మ॒నుు రంద్ో  ᳚మ॒నుు ర॒వాసి॑ ద॒వో మ॒నుు ర్ హోత॒ా వరి॑ణో జ॒ాత్వే ద᳚ా  ।  

మ॒నుు ం-వ ఀశ్ి॑ ఈళతే॒ మానుి॑ష॒ర్ు   ప॒హి న్య  ᳚మన్యు ॒ త్పి॑సా స॒జోష  ᳚॥ 2 ॥ 

 

అ॒భీ హి మన్యు త్॒వస॒సతవీ య॒᳚ాన్ త్పి॑సా య॒జా వ రి॑హి శ్త్రూ న్᳚ ।  

అ॒మ॒జ్త్॒హ్య వృి॑జ్త్॒హ్య ది॑స్ు ॒హ్య చ ॒వశ్ే ॒ వస॒ూన్యు భి॑ర్॒ త్ే ం న ి॑ ॥ 3 ॥ 

 

త్ే ం హి మ న్᳚యు  అ॒భిభూ త్᳚యు జా  సే యం॒భూర్ా మో  ᳚అభిమాతష॒హ  ।  

వ॒శే్ చి॑ర్-ష్ణ ॒ సహుి॑ర ॒ సహ్య వ᳚ాన॒సాా సే్వ ర ॒ పృత్ి॑న్యస్ ధేహి ॥ 4 ॥ 

 

అ॒భ॒గ  సనన ప॒ పర త్᳚య అస్ా ॒ త్వ॒ జ్క్తేా  ᳚త్వ॒ష్సు ి॑ జ్పచేత్  ।  

త్ం తేా  ᳚మన్యు అజ్క్॒తుర జి॑హీళ॒హం సేా త్॒నూరబ ి॑ల॒దయా య॒᳚ మేహిి॑ ॥ 5 ॥ 

 

అ॒యం తే  ᳚అ॒సా్ ు ప॒ మేహు ॒ర్ే ఙ్ జ్పి॑తీచ॒న  సి॑హుర వశే్ ధాయ  ।  

మన్యు  ᳚వజ్రరనన ॒భి మామా వి॑వృత్్ ే హన్య వ॒᳚ దసూు న్᳚ ఋ॒త్ బో ధ᳚ాు ॒ప  ॥ 6 ॥ 

 

అ॒భి ప్రరహిి॑ దక్షిణ॒త్య భి॑వ॒ా మే ఽధా  ᳚వృ॒త్రర్ణి॑ రంఘన్యవ॒ భూరి॑ ।  

జ॒హోమి॑ తే ధ॒రణం॒ మధ్ే ॒ అజ్గి॑ముభ ఉి॑పం॒శు జ్పి॑థ॒మా పి॑బావ ॥ 7 ॥ 
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త్ే యా  ᳚మన్యు స॒రథి॑మార॒రంత్॒య హరషి॑మాణాస్వ ధృష॒తా మి॑రత్ే   ।  

త॒గా్వ ష్ి॑వ॒ ఆయి॑ధా సం॒శిశ్ న్᳚య అ॒భి జ్పయం త॒᳚ు నో  ᳚అ॒గ్నన ూ ప᳚  ॥ 8 ॥ 

 

అ॒గ్నన రి॑వ మన్యు తే ష॒త్  సి॑హస ేస్తన్॒యనీరన  ి॑ సహుర హ॒ూత్ ఏ ధ᳚ి ।  

హ॒తేా య॒ శ్త్రూ॒న్ వ భి॑రసే ॒ వేద॒ ఓజ॒ో మమా న్᳚య ॒వమృధ్  ᳚నుదస ే॥ 9 ॥ 

 

సహి॑స ేమన్యు అ॒భిమా త᳚మ॒సా్త ర॒రన్ మృ॒ణన్ జ్పి॑మృ॒ణన్ ప్రరహి॒ శ్త్రూ న్᳚ ।  

ఉ॒జ్గం తే ॒పజో  ᳚న॒న్యే  రి॑రధ్రర వ॒శీ వశ్ం  ᳚నయస ఏక్ర॒ త్ే మ్ ॥ 10 ॥ 

 

ఏకో  ᳚బహ॒ూన్యమి॑స్ మను వీళ॒త్య వశ్ం వ᳚ఀశ్ం-యఀ ॒॒ధయే॒॒ సం శిి॑శ్ధి । 

అక్ృి॑త్తర॒క్ త్ే యా  ᳚య॒జా వ॒యం ద్ు ॒మంత్ం॒ ఘోష్ం -᳚వఀర॒యాయి॑ క్ృణా హే ॥ 11 ॥ 

 

వ॒జ॒ష్॒క్ృదంజ్ది॑ ఇవానవజ్బ॒వో॒(ఓ) 3  ॑ఽసాా క్ం  ᳚మన్యు అధి॒ప భి॑వ॒ేహ ।  

ప్రర॒యం తే ॒న్యమి॑ సహుర గృణీమస్ వ॒దాా త్ముత్్ ం॒-య ఀత్ి॑ ఆబ॒భూథి॑ ॥ 12 ॥ 

 

ఆభూ తాు  సహ॒జా వి॑జ్ర సాయక్॒ సహో  ᳚బిభర షు భిభూత్॒ ఉత్తి॑రమ్ ।  

జ్క్తేా  ᳚న్య మన్యు స॒హమే॒దు ధ᳚ి మహ్యధ॒నసు ి॑ పురహూత్ సం॒సృజి॑ ॥ 13 ॥ 

 

సంసృి॑ష్ం్॒ ధని॑ము॒భయం  ᳚స॒మాక్ృి॑త్మ॒సా భు ం  ᳚దతాత ం॒-వ ఀరి॑ణశ్చ మ॒నుు   ।  

భియం॒ దధా న్᳚య ॒హృది॑యేష॒ శ్జ్త్ి॑వ ॒ పర్ జ᳚తాస్॒వ అప॒ నిలి॑యంతామ్ ॥ 14 ॥ 

 

ధనే ి॑న్య॒గాధనే ి॑ న్య॒జంరి॑యేమ॒ ధనే ి॑న్య తీ॒వ్ర్  స॒మదో  ᳚రయేమ ।  

ధను  శ్త్రో ర᳚పక॒మం క్ృి॑ణోత॒ ధనే ి॑ న్॒యసర్ే   ᳚జ్ప॒దశో  ᳚రయేమ ॥  
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భ॒జ్దం న్య ॒అపి॑ వాత్య॒ మన ి॑ ॥  

 

ఓం శ్ంతాి॑ పృథివీ శిి॑వమం॒త్రక్ం॒ ద్యు ోన  ᳚ద॒వు ఽభి॑యన్యన అస్త ।  

శి॒వ॒ా దశ్ ి॑ జ్ప॒దశ్ి॑ ఉ॒దశిో  ᳚నఽ॒ఆపో  ᳚వ॒శే్ త్ ॒ పరి॑పంతు స॒రే త్ ॒ శ్ంత ॒ శ్ంత ॒ శ్ంత ి॑ ॥  

 

PDF Created by - 

https://pdffile.co.in/ 


