
|| ਮਨ੍ਯ ੁਸੂਕ੍ਤਮ || 
ਰਿਗ੍ਵੇਦ ਸਰਮਿਤਾ; ਮਨ੍ਡਲਮ ੧੦; ਸੂਕ੍ਤਮ ੮੩ 
ਯਸਤੇ ਮਨ੍ਯ~ੋਰਿਧਦਵਜ੍ਰ ਸਾਯਕ੍ ਸਹ ਓਜ੍ਹ ਪੁਸ਼੍ਯਰਤ ਰਿਸ਼੍ਵਮਾਨੁ੍ਸ਼੍ਕ੍ | 
ਸਾਹਯਾਮ ਦਾਸਮਾਿਯਮ ਤਵਯਾ ਯੁਜ੍ਾ ਸਹਸ੍ਕ੍ਕ੍ੁਤੇਨ੍ ਸਹਸਾ ਸਹਸਵਤਾ || ੧ || 
ਮਨ੍ਯੁਰਿਨ੍੍ਰੋ ਮਨ੍ਯੁਿਿੇਾਸ ਦੇਿੋ ਮਨ੍ਯੁਿਿੋਤਾ ਿਿੁਣ ੋਜ੍ਾਤਿੇਦਾਹ | 
ਮਨ੍ਯੁਮ ਰਿਸ਼੍ ਈਲ਼ਤੇ ਮਾਨੁ੍ਸ਼੍ੀਿਯਾਹ ਪਾਰਹ ਨੋ੍ ਮਨ੍ਯ ੋਤਪਸਾ ਸਜ੍ੋਸ਼੍ਾਹ || ੨ || 
ਅਭੀਰਹ ਮਨ੍ਯ ੋਤਿਸਸਤਿੀਯਾਨ੍ ਤਪਸਾ ਯੁਜ੍ਾ ਰਿ ਜ੍ਰਹ ਸ਼੍ਤਨੂ੍ | 
ਅਰਮਤਰਹਾ ਿੁਤਰਹਾ ਦਸਯੁਹਾ ਚ ਰਿਸ਼੍ਵਾ ਿਸੂਨ੍ਯਾ ਭਿਾ ਤਵਮ ਨ੍ਹ || ੩ || 
ਤਵਮ ਰਹ ਮਨ੍ਯ ੋਅਰਭਭੂਤਯੋਜ੍ਾਹ ਸਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਭਾਮੋ ਅਰਭਮਾਰਤਸ਼੍ਾਹਹ | 
ਰਿਸ਼੍ਵਚਰ੍ਸ਼੍ਰਣਹ ਸਹਰੁਿਹ ਸਹਾਿਾਨ੍ਸ੍ਕ੍ਮਾਸਵੋਜ੍ਹ ਪੁਤਨ੍ਾਸੁ ਧਰੇਹ || ੪ || 
ਅਭਾਗ੍ਹ ਸੰਨ੍ਪ ਪਿੇਤੋ ਅਸ੍ਕ੍ਰਮ ਤਿ ਕ੍ਰਤਵਾ ਤਰਿਸ਼੍ਸਯ ਪਰਚਤੇਹ | 
ਤਵਮ ਤਵਾ ਮਨ੍ਯ ੋਅਕ੍ਰਤੁਰ੍ਰਜ੍ਹੀਲ਼ਾਹਮ ਸਵਾ ਤਨੂ੍ਰ੍ਬਲਦੇਯਾਯ ਮੇਰਹ || ੦੫ || 
ਅਯਮ ਤੇ ਅਸ੍ਕ੍ਮਯੁਪ ਮੇਹਯਿਵਾਨ੍ਗ ਪਰਤੀਚੀਨ੍ਹ ਸਹੁਿੇ ਰਿਸ਼੍ਵਧਾਯਹ | 
ਮਨ੍ਯ ੋਿਰਜ੍ਰੰ ਨ੍ਰਭ ਮਾਮਾ ਿਿੁਤ੍ਸਸਵ ਹਨ੍ਾਿ ਦਸਯੂਮ ਿੁਤ ਬੋਧਯਾਪੇਹੇ || ੬ || 
ਅਰਭ ਪਰਰੇਹ ਦਕ੍ਰਸ਼੍ਣਤੋ ਭਿਾ ਮੇ~ਧਾ ਿੁਤਰਾਰਣ ਜ੍ਨ੍ਘਨ੍ਾਿ ਭੂਰਿ | 
ਜ੍ੁਹੋਰਮ ਤੇ ਧਿੁਣਮ ਮਧਵੋ ਅਗ੍ਰਮੁਭਾ ਉਪਾਮ੍ਸ਼੍ ੁਪਰਥਮਾ ਰਪਬਾਿ || ੦੭ || 
ਿੁਗ੍ਵੇਦ ਸਂਰਹਤਾ; ਮਣ੍ਡਲਂ ੧੦; ਸੂਕ੍ਤਮ ੮੪ 
ਤਵਯਾ ਮਨ੍ਯ ੋਸਿਥਮਾਿੁਜ੍ਨ੍ਤੋ ਹਰ੍ਸ਼੍ਮਾਣਾਸੋ ਧੁਰਸ਼੍ਤਾ ਮਿੁਤਵਹ | 
ਰਤਗ੍ਮੇਸ਼੍ਿ ਆਯੁਧਾ ਸਮ੍ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਾਨ੍ਾ ਅਰਭ ਪਰ ਯਨ੍ਤੁ ਨ੍ਿੋ ਅਰਗ੍ਿਿਪੂਾਹ || ੧ || 
ਅਰਗ੍ਿਰਿਿ ਮਨ੍ਯ ੋਰਤਵਰਸ਼੍ਤਹ ਸਹਸਵ ਸੇਨ੍ਾਨ੍ੀਿਿਹ ਸਹਿੁੇ ਹੂਤ ਏਰਧ | 
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ਹਤਵਾਯ ਸ਼੍ਤਨੂ੍ ਰਿ ਭਜ੍ਸਵ ਿੇਦ ਓਜ੍ੋ ਰਮਮਾਨੋ੍ ਰਿ ਮੁਧੋ ਨੁ੍ਦਸਵ || ੨ || 
ਸਹਸਵ ਮਨ੍ਯ ੋਅਰਭਮਾਰਤਮਸ੍ਕ੍ਮੇ ਿੁਜ੍ਨ੍ ਮਣੁਨ੍ ਪਰਮੁਣਨ੍ ਪਰੇਰਹ ਸ਼੍ਤੂਨ੍ | 
ਉਗ੍ਰਮ ਤੇ ਪਾਜ੍ੋ ਨ੍ਨ੍ਵ ਾ ਿੁਿੁਧਰੇ ਿਸ਼੍ੀ ਿਸ਼੍ਮ ਨ੍ਯਸ ਏਕ੍ਜ੍ ਤਵਮ || ੩ || 
ਏਕ੍ੋ ਬਹੂਨ੍ਾਮਰਸ ਮਨ੍ਯਿੀਰਲ਼ਤੋ ਰਿਸ਼੍ਮ-ਰਿਸ਼੍ਮ ਯੁਧਯੇ ਸਮ ਰਸ਼੍ਸ਼੍ਾਰਧ | 
ਅਕ੍ੁੁੱ ਤਿਕੁ੍ ਤਵਯਾ ਯਜੁ੍ਾ ਿਯਮ ਦਯੁਮਨ੍ਤਮ ਘੋਸ਼੍ਮ ਰਿਜ੍ਯਾਯ ਕ੍ੁਣ੍ਮਹੇ || ੪ || 
ੱੁੱਿਵ.ਯੌਰਸ਼੍ਗ੍ਮ.ਚੋਮ 
ੱਂਅਨ੍ਯੁ ਸ਼੍ੂਕ੍ਤਮ ਿ੧ 
ਫਗ੍ ੇ੨ 
ਰਿਜੇ੍ਸ਼੍ਕ੍ੁਰਦਨ੍੍ਰ ਇਿਾਨ੍ਿਬਰਿੋ(ਓ)੩ ਸ੍ਕ੍ਮਾਕ੍ਮ ਮਨ੍ਯ ੋਅਰਧਪਾ ਭਿੇਹ | 
ਰਪਰਯਮ ਤੇ ਨ੍ਾਮ ਸਹਿੁੇ ਗ੍ੁਣੀਮਰਸ ਰਿਦ੍ਮਾ ਤਮੁਤ੍ਸਸਮ ਯਤ ਆਬਭੂਥ || ੫ || 
ਆਭੂਤਯਾ ਸਹਜ੍ਾ ਿਜ੍ਰ ਸਾਯਕ੍ ਸਹੋ ਰਬਭਰ੍ਸ਼੍ਯਰਭਭੂਤ ਉੱਤਿਮ | 
ਕ੍ਰਤਵਾ ਨੋ੍ ਮਨ੍ਯ ੋਸਹ ਮੇਦਯੇਰਧ ਮਹਾਧਨ੍ਸਯ ਪੁਿੁਹੂਤ ਸਮ੍ਸੁਰਜ੍ || ੬ || 
ਸਮ੍ਸੁਸ਼੍ਟਮ ਧਨ੍ਮੁਭਯਮ ਸਮਾਕ੍ੁਤਮਸ੍ਕ੍ਮਭਯਮ ਦੁੱ ਤਾਮ 
ਿਿੁਣਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਯੁਹੁ | 
ਰਭਯਮ ਦਧਾਨ੍ਾ ਹਦੁਯੇਸ਼੍ੁ ਸ਼੍ਤਰਿਹ ਪਿਾਰਜ੍ਤਾਸੋ ਅਪ ਰਨ੍ ਲਯਨ੍ਤਾਮ || ੭ || 
ਧਨ੍ਵ ਨ੍ਾਗ੍ਾਧਨ੍ਵ  ਨ੍ਾਰਜ੍ਮ੍ਜ੍ਯੇਮ ਧਨ੍ਵ ਨ੍ਾ ਤੀਿਰਾਹ ਸਮਦੋ ਜ੍ਯੇਮ | 
ਧਨੁ੍ਹ ਸ਼੍ਤਰੋਿਪਕ੍ਾਮਮ ਕ੍ੁਣੋਰਤ ਧਨ੍ਵ  ਨ੍ਾਸਿਵਾਹ ਪਰਰਦਸ਼੍ੋ ਜ੍ਯੇਮ || 
ਭਦਰਮ ਨੋ੍ ਅਰਪ ਿਾਤਯ ਮਨ੍ਹ || 
ਓਮ ਸ਼੍ਾਨ੍ਤਾ ਪੁਰਥਿੀ ਰਸ਼੍ਿਮ ਅਨ੍ਤਰਿਕ੍ਸ਼੍ਮ ਦਯੌਿਿੋ ਦੇਿਯ~ਭਯੰਨੋ੍ ਅਸਤੁ | 
ਰਸ਼੍ਿਾ ਰਦਸ਼੍ਹ ਪਰਰਦਸ਼੍ ਉੱਰਦਸ਼੍ੋ ਨ੍~ਆਪ ੋਰਿਸ਼੍ਵਤਹ ਪਰਿਪਾਨ੍ਤ ੁ
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ਸਿਵਤਹ ਸ਼੍ਾਰਨ੍ਤਹ ਸ਼੍ਾਰਨ੍ਤਹ ਸ਼੍ਾਰਨ੍ਤਰਹ || 
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