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Manyu Suktam in Oriya 
Manyu Suktam – Oriya Lyrics (Text) 

 

Manyu Suktam – Oriya Script 

 

ଋଗ୍ େଦ ସଂହିତା; ମଂଡଲଂ 10; ସୂକ୍ତଂ 83,84 

 

ୟସ୍ତେ” ମନ୍ୟୋ � ି’ଧଦ  ଜ୍ର ସାୟକ ସହ ଓଜଃ’ ପୁଷ୍ୟତି  ିଶ୍ ’ମାନୁଷକ | 
ସାହ୍ୟାମ ଦାସମାର୍ୟଂ ତ୍ ୟା” ୟୁଜା ସହ’ସ୍କୃତେନ ସହ’ସା ସହ’ସ୍ ତା || 1 || 

 

ମନ୍ୟୁରିଂଦ୍ରୋ” ମନ୍ୟୁରେ ାସ’ ଦେ ୋ ମନ୍ୟୁର ହୋତା  ରୁ’ଣୋ ଜାତ େ”ଦାଃ | 
ମନ୍ୟୁଂ  ିଶ’ ଈଳତେ ମାନୁ’ଷୀର୍ୟାଃ ପାହି ନୋ” ମନ୍ୟୋ ତପ’ସା ସଜୋଷା”ଃ || 2 || 

 

ଅଭୀ”ହି ମନ୍ୟୋ ତ ସସ୍ତ ୀ”ୟାନ ତପ’ସା ୟୁଜା  ି ଜ’ହି ଶତ୍ରୂ”ନ | 
ଅମିତ୍ରହା  ୃ’ତ୍ରହା ଦ’ସ୍ୟୁହା ଚ  ିଶ୍ ା  ସୂନ୍ୟା ଭ’ରା ତ୍ ଂ ନଃ’ || 3 || 

 

ତ୍ ଂ ହି ମ”ନ୍ୟୋ ଅଭିଭୂ”ତ୍ୟୋଜାଃ ସ୍ ୟଂଭୂର୍ଭାମୋ” ଅଭିମାତିଷାହଃ | 
 ିଶ୍ ଚ’ର-ଷଣିଃ ସହୁ’ରିଃ ସହା” ାନସ୍ମାସ୍ ୋଜଃ ପୃତ’ନାସୁ ଧେହି || 4 || 

 

ଅଭାଗଃ ସନ୍ନପ ପରେ”ତୋ ଅସ୍ମି ତ  କ୍ରତ୍ ା” ତ ିଷସ୍ୟ’ ପ୍ରଚେତଃ | 
ତଂ ତ୍ ା” ମନ୍ୟୋ ଅକ୍ରତୁର୍ଜ’ିହୀଳାହଂ ସ୍ ାତନୂର୍ବ’ଲଦେୟା”ୟ ମେହି’ || 5 || 

 

ଅୟଂ ତେ” ଅସ୍ମ୍ୟୁପ ମେହ୍ୟର୍ ାଙ ପ୍ର’ତୀଚୀନଃ ସ’ହୁରେ  ିଶ ୍ଧାୟଃ | 
ମନ୍ୟୋ”  ଜ୍ରିନ୍ନଭି ମାମା  ’ ୃତ୍ସ୍ ହନା”  ଦସ୍ୟୂ”ନ ଋତ ବୋ”ଧ୍ୟାପେଃ || 6 || 

 

ଅଭି ପ୍ରେହି’ ଦକ୍ଷିଣତୋ ଭ’ ା ମେ �ଧା”  ୃତ୍ରାଣି’ ଜଂଘନା  ଭୂରି’ | 

ଜୁହୋମି’ ତେ ଧରୁଣଂ ମଧ୍ ୋ ଅଗ୍ର’ମୁଭା ଉ’ପାଂଶୁ ପ୍ର’ଥମା ପି’ବା  || 7 || 

 

ତ୍ ୟା” ମନ୍ୟୋ ସରଥ’ମାରୁଜଂତୋ ହର୍ଷ’ମାଣାସୋ ଧୃଷିତା ମ’ରୁତ୍ ଃ | 
ତିଗ୍ମେଷ’  ଆୟୁ’ଧା ସଂଶିଶା”ନା ଅଭି ପ୍ରୟଂ”ତୁ ନରୋ” ଅଗ୍ନିରୂ”ପାଃ || 8 || 

 

ଅଗ୍ନିର’ି  ମନ୍ୟୋ ତ୍ ିଷିତଃ ସ’ହସ୍  ସେନାନୀର୍ନଃ’ ସହୁରେ ହୂତ ଏ”ଧି | 
ହତ୍ ାୟ ଶତ୍ରୂନ  ି ଭ’ଜସ୍   େଦ ଓଜୋ ମିମା”ନୋ  ିମୃଧୋ” ନୁଦସ୍  || 9 || 

 

ସହ’ସ୍  ମନ୍ୟୋ ଅଭିମା”ତିମସ୍ମେ ରୁଜନ ମୃଣନ ପ୍ର’ମୃଣନ ପ୍ରେହି ଶତ୍ରୂ”ନ | 
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ଉଗ୍ରଂ ତେ ପାଜୋ” ନନ୍ ା ରୁ’ରୁଧ୍ରେ  ଶୀ  ଶଂ” ନୟସ ଏକଜ ତ୍ ମ || 10 || 

 

ଏକୋ” ବହୂନାମ’ସି ମନ୍ୟ ୀଳିତୋ  ିଶଂ” ିଶଂ ୟୁଧୟେ ସଂ ଶି’ଶାଧି | 
ଅକ’ୃତ୍ତରୁକ ତ୍ ୟା” ୟୁଜା  ୟଂ ଦ୍ୟୁମଂତଂ ଘୋଷଂ”  ିଜୟାୟ’ କୃଣ୍ମହେ || 11 || 

 

 ିଜେଷକୃଦିଂଦ୍ର’ ଇ ାନ ବ୍ର ୋ(ଓ)3’�ସ୍ମାକଂ” ମନ୍ୟୋ ଅଧିପା ଭ’ େହ | 
ପ୍ରିୟଂ ତେ ନାମ’ ସହୁରେ ଗୃଣୀମସି  ିଦ୍ମାତମୁତ୍ସଂ ୟତ’ ଆବଭୂଥ’ || 12 || 

 

ଆଭୂ”ତ୍ୟା ସହଜା  ’ଜ୍ର ସାୟକ ସହୋ” ବିଭର୍ଷ୍ୟଭିଭୂତ ଉତ୍ତ’ରମ | 
କ୍ରତ୍ ା” ନୋ ମନ୍ୟୋ ସହମେଦ୍ୟେ”ଧି ମହାଧନସ୍ୟ’ ପୁରୁହୂତ ସଂସୃଜି’ || 13 || 

 

ସଂସୃ’ଷ୍ଟଂ ଧନ’ମୁଭୟଂ” ସମାକୃ’ତମସ୍ମଭ୍ୟଂ” ଦତ୍ତାଂ  ର’ୁଣଶ୍ଚ ମନ୍ୟୁଃ | 
ଭିୟଂ ଦଧା”ନା ହୃଦ’ୟେଷୁ ଶତ୍ର’ ଃ ପରା”ଜିତାସୋ ଅପ ନିଲ’ୟଂତାମ || 14 || 

 

ଧନ୍ ’ନାଗାଧନ୍ ’ ନାଜିଂଜ’ୟେମ ଧନ୍ ’ନା ତୀ ୍ରାଃ ସମଦୋ” ଜୟେମ | 
ଧନୁଃ ଶତ୍ରୋ”ରପକାମଂ କୃ’ଣୋତି ଧନ୍ ’ ନାସର୍ ା”ଃ ପ୍ରଦିଶୋ” ଜୟେମ || 
 

ଭଦ୍ରଂ ନୋ ଅପି’  ାତୟ ମନଃ’ || 
 

ଓଂ ଶାଂତା’ ପୃଥି ୀ ଶି’ ମଂତରିକ୍ଷଂ ଦ୍ୟୌର୍ନୋ” ଦେ ୍ୟ �ଭ’ୟନ୍ନୋ ଅସ୍ତୁ | 

ଶି ା ଦିଶଃ’ ପ୍ରଦିଶ’ ଉଦ୍ଦିଶୋ” ନ �ଆପୋ”  ିଶ୍ ତଃ ପରି’ପାଂତୁ ସର୍ ତଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ’ ||  
 


