
|| মন্য়ু সূক্তম || 
ৰিগ্ৱেদ সৰহিতা; মন্ডলম ১০; সূক্তম ৮৩ 
য়গ্ে মগ্ন্য়া~ৰেধদ্েজ্ৰ সায়ক সি ওজি পুশ্য়ৰত ৰেশ্েমানশুক | 
সাহ্য়াম দাসমায়য়ম ত্েয়া য়ুজা সিসু্ক্ৰগ্তন সিসা সিস্েতা || ১ || 
মন্য়ুৰিগ্ৰা মন্য়ুগ্িোস দদগ্ো মন্য়ুগ্িয় াতা েিগু্ া জাতগ্েদাি | 
মন্য়ুম ৰেশ ঈলগ্ত মানশুীয়য়াি পাৰি দনা মগ্ন্য়া তপসা সগ্জাশাি || 
২ || 
অভীৰি মগ্ন্য়া তেসেেীয়ান তপসা য়ুজা ৰে জৰি শত্ৰূন | 
অৰমত্ৰিা ৱ্ৰতু্ৰিা দস্য়ুিা চ ৰেশ্ো েসূন্য়া ভিা ত্েম নি || ৩ || 
ত্েম ৰি মগ্ন্য়া অৰভভূত্গ্য়াজাি স্েয়মূ্ভভয় াগ্মা অৰভমাৰতশািি | 
ৰেশ্েচশয়ৰ ি সহুৰিি সিাোনস্মাগ্স্োজি প্ৰুতনাসু দধৰি || ৪ || 
অভাগি সন্নপ পগ্িগ্তা অৰস্ম তে ক্ৰত্ো তৰেশস্য় প্ৰগ্চতি | 
ত্েম ত্ো মগ্ন্য়া অক্ৰতুৰজয় িীলািম স্ো তনৰূ্য়লগ্দয়ায় দমৰি || ০৫ 
|| 
অয়ম দত অস্হয়ুপ দমহ্য়েয়ান্গ প্ৰতীচীনি সহুগ্ি ৰেশ্েধায়ি | 
মগ্ন্য়া েৰজ্ৰন্নৰভ মামা েৱ্ৰতু্স্ে িনাে দস্য়ূম িতু দৰ্াধ্য়াগ্পগ্ি || ৬ 
|| 
অৰভ দপ্ৰৰি দৰশশ গ্তা ভো দম~ধা ৱ্ৰতু্ৰাৰ  জন্ঘনাে ভূৰি | 
জগু্িাৰম দত ধি ুম মগ্ধ্ো অগ্ৰমভুা উপাহু প্ৰথমা ৰপৰ্াে || ০৭ || 
িগু্ৱেদ সংৰিতা; মণ্ডলং ১০; সূক্তম ৮৪ 
ত্েয়া মগ্ন্য়া সিথমািজুগ্তা িশয়মা াগ্সা ধ্ৰুৰশতা মিতু্েি | 
ৰতগ্েশে আয়ুধা সৰহশশানা অৰভ প্ৰ য়ন্তু নগ্িা অৰিিপূাি || ১ || 
অৰিৰিে মগ্ন্য়া ত্ৰেৰশতি সিস্ে দসনানীনয়ি সহুগ্ি িূত এৰধ | 
িত্োয় শত্ৰূন ৰে ভজস্ে দেদ ওগ্জা ৰমমাগ্না ৰে ম্ৰুগ্ধা নদুস্ে || 
২ || 
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সিস্ে মগ্ন্য়া অৰভমাৰতমগ্স্ম িজুন ম্ৰু ন প্ৰম্ৰু ন দপ্ৰৰি শত্ৰূন | 
উগ্ৰম দত পাগ্জা নন্ো িিুগু্ে েশী েশম নয়স একজ ত্েম || ৩ 
|| 
এগ্কা ৰ্িূনামৰস মন্য়েীৰলগ্তা ৰেশম-ৰেশম য়ুধগ্য় সম ৰশশাৰধ | 
অকু্ৰত্তিকু ত্েয়া য়ুজা েয়ম দ্য়ুমতম দঘাশম ৰেজয়ায় কু্ৰণ্মগ্ি || ৪ 
|| 
ৱ্ৱৱ্ৱে.দ ৌৰশে.দচাম 
ংংঅন্য় ুশকূ্তম ে১ 
ফগ্গ ২ 
ৰেগ্জশকু্ৰৰদৰ ইোনেব্ৰগ্ো(ও)৩ স্মাকম মগ্ন্য়া অৰধপা ভগ্েি | 
ৰপ্ৰয়ম দত নাম সহুগ্ি গ্ৰু ীমৰস ৰেদ্মা তমতু্সম য়ত আৰ্ভূথ || ৫ 
|| 
আভূত্য়া সিজা েজ্ৰ সায়ক সগ্িা ৰৰ্ভশ্য়য়ৰভভূত উত্তিম | 
ক্ৰত্ো দনা মগ্ন্য়া সি দমগ্দ্য়ৰধ মিাধনস্য় পুিিূুত সমু্স্ৰৰজ || ৬ || 
সমু্স্ৰশ্টম ধনমভুয়ম সমাকু্ৰতমস্মভ্য়ম দত্তাম 
েি ুশ্চ মন্য়ুহু | 
ৰভয়ম দধানা হু্ৰদগ্য়ু শত্ৰেি পিাৰজতাগ্সা অপ ৰন লয়তাম || ৭ || 
ধন্েনাগাধন্ে নাৰজহজগ্য়ম ধন্েনা তীৱ্ৰাি সমগ্দা জগ্য়ম | 
ধনিু শগ্ত্ৰািপকামম কু্ৰগ্ াৰত ধন্ে নাসেয়াি প্ৰৰদগ্শা জগ্য়ম || 
ভদ্ৰম দনা অৰপ োতয় মনি || 
ওম শাতা প্ৰুৰথেী ৰশেম অতৰিশশম দদ্য়ৌগ্নয়া দদৱ্ৱয়~ভয়গ্ন্না অস্তু | 
ৰশো ৰদশি প্ৰৰদশ উৰিগ্শা ন~আগ্পা ৰেশ্েতি পৰিপান্তু 
সেয়তি শাৰতি শাৰতি শাৰতৰি || 
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